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Мета: подарувати дітям радість і багато позитивних емоцій у ході 

розваги; розвивати  увагу, пам’ять і мислення, орієнтування у просторі, 

вміння імпровізувати у танці та грі, емоційну та рухову чутливість, 

співочий голос, виразність і ритмічність рухів під музику, розвивати 

музичні здібності. 

Виховувати засобами музики морально-естетичні почуття, бажання і 

уміння втілювати в творчому русі настрої, характер і процеси розвитку 

музичних образів, слухати її, збагачувати музичні враження.. 

 Дійові особи:  

Діти-  Фарба Палітрівна,Осінь,Дощик,Вітер, діти –овочі і 

фрукти:Огірки,Помідор,Буряк,Груша,Гарбуз,Морква,Кавун,Диня,Кабачок,Ка

пуста,дівчата- Крапельки,хлопці-Лісові грибочки.           

 

Обладнання : листочки,парасольки, султанчик для Дощика, овочі і 

фрукти для гри «Впізнай за ароматом », гарбуз-сюрприз. 

                                               Хід розваги 

 

Під музику забігають діти,утворюючи півколо. 

«Танок з листочками» 

Під фанфари виходить Фарба Палітрівна 

Фарба Палітрівна: 

Увага!Увага! Дійство починається! 

 Тож усі телевізори на наш канал перемикаються! 

В ефір заключну серію «Осіннього шоу» запускаємо! 

 І всіх,хто його створював у гості чекаємо! 

Я-незмінна ведуча Фарба Палітрівна сьогодні із вами, !(поклон) 

Тож все розповім про створення осінньої шоу-програми! 

Щоб Вам шоу показати,потрібно було сценарій написати. 

Вітайте:головний сценарист-Осіння Пора, 

Доки йде на сцену,хай лине дружнє.. 

Всі разом:-»Ура!» 

1 дитина: Осінь , золота красуня вже ступає по землі, 

                   Осінь барви розсипає всі яскраві, чарівні! 

2 дитина: Чую,Осінь зовсім близько… 

                   Шарудить тихенько листя… 

3 дитина: Птахи в вирій відлітають, 

                   Хмарки небо закривають. 

4 дитина: Ніжно журавлі курличуть  

                   І летять у теплий край. 

5 дитина: Осінь в танці закружляє, 

                   Полетить за небокрай! 

6 дитина: Кольорові фарби всюди розсипає, 

                  Люба,мила осене,ми тебе чекаєм!  

Пісня-танок «Вміє осінь малювати» (з листочками) 

Заходить Осінь:  Усіх вітаю щиро я  на святі цім чудовім! 



                               Я- осінь щедра,чарівна в розкішному уборі! 

                               Де крок ступлю-там позолота, врожаї щедрі на полях! 

                                В осінню пору й фрукти солоденькі дозріли у садках! 

Фарба Палітрівна :Осінь,ти прекрасна!Ми тебе чекали! 

                                  Чудові віршики й пісні для тебе  готували! 

Дитина1: Небеса прозорі, мов глибінь ріки, 

                  Падають, як зорі, з дерева листки. 

Дитина 2: Коли вона загляне в сад,  наллється соком виноград, 

                   І смачні яблука «Ранет»,солодкі стануть, наче мед. 

Дитина 3:Як помандрує по гаях, з чарівним пензликом в руках, 

                    Все розмалює на путі, дерева стануть золоті. 

Дитина4:  Осінь наша, осінь – золота година, 

                    Неба ясна просінь, пісня журавлина. 

Дитина 5 : Бабиного літа – довгі білі коси… 

                    І дорослі й діти, люблять тебе осінь! 

Пісня «Дарунки Осені» 

Фарба Палітрівна :Без музичного оформлення шоу не бувати, 

                                   Звукорежисер нині завітав на свято. 

                                   Прошу Осінньому Дощику дорогу дати, 

                                   Щоб могла я у нього інтерв ‘ю взяти. 

Під музику вибігає Дощик. 

Фарба Палітрівна:Дощик осінній ,скажи нам,будь-ласка 

                                  Як же вдалося створить тобі казку? 

                                  Казку із звуків осінніх чудову, 

                                  Ту, яку хочеться слухати знову? 

Дощик:  З дитинства всі звуки я дуже люблю: 

                То на трубі димохідній бубню, 

                То ,мов на арфі, на гілочці граю, 

                То барабаном у скло вибиваю! 

Фарба Палітрівна:  Нам би  одненьку хоч пісню почути із шоу-програми, 

                                   Дощику, виконай,просимо ми з малюками! 

Дощик: Дощик падає з хмаринки,дзень-дзень-дзень-дзвенять краплинки! 

               І під музику таку закружляєм зараз у танку! 

Пісня-танок «Дощик» (з парасольками) 

Фарба Палітрівна: Дощику, вдячні тобі за роботу, 

                                    Дозволь же і нам проявити турботу: 

                                    Тобі подарунок  зробити- 

                                    Піснею дзвінкою тебе розвеселити! 

                                    Де дощі йшли рясні-виросли опеньки малюки! 

Під музику вибігають грибочки опеньки. 

1 гриб: Ми гриби стрункі й маленькі, 

        Називаємось опенькі! 

2 гриб: Наші шапки невеличкі 

         Виглядають із травички! 

3 гриб: Так,завжди нас всіх багато, 



             Важко аж порахувати! 

4 гриб:  В лісі ми ,як на долонці, 

         Зігріваємось на сонці! 

 5 гриб: А покропить дощик трішки- 

          Будуть довші наші ніжки! 

6 гриб: А коли ми підростем , 

         Всі до кошика стрибнем! 
Пісня «Опеньки» 
Фарба Палітрівна:    Дощик так гарно усе поливав, 

                                       Що на городі всяк овоч зростав! 

                                       Сьогодні в гостях у нас ,любі малята, 

                                       Дощові фанати-овочі завзяті! 

Вибігають під музику овочі. 

Огірок1: Усе літо ми бочки на сонці вигрівали. 

                 Та не думайте,що дарма лежали! 

Огірок2: Дощик огірки водою напував, 

               До «Осіннього шоу» нас підготував! 

Помідор1: А ми любили росою вмиватись, 

                    А потім з краплинками весело гратись! 

Помідор2: Так і не відчули,що повиростали- 

                    Помідорами смачненькими стали! 

Буряк: Я скажу Вам,друзі ,так: може я й простий буряк, 

             Та» Шоу осіннє» дивився завзято,а як дощ ішов-було справжнє свято! 

Груша: Я- грушка соковита,теплим сонечком зігріта, 

             Я теж до «Шоу» готувалась,в жовту сукню я вбиралась! 

Гарбуз: Я- Гарбуз,на городі –головний,бо великий і старий! 

             «Осіннє шоу» я дуже чекав і участь у ньому завзято я брав! 

Морква: Мене, Моркву, дощ мочив і роси, тому маю довгі й гарні коси. 

               А яка я вітамінна! Тож до столу-незамінна! 

Кавун: Мене дощик поливав, тому швидко я зростав! 

             Я ,Кавун ,дружу із ним і стаю дуже смачним! 

Диня: А я –Динька соковита,щедро дощиком полита. 

           Я до «Шоу» готувалась.в жовту хусточку вбиралась! 

Кабачок: Кабачок зелений я,усім овочам рідня! 

                 З мене страви,ой, смачні, іжте й дякуйте мені! 

Капуста: Послухайте Капусту-домогосподарку, я теж тримаю свою марку! 

                  І у цей святковий час-заспівати прошу Вас! 

Пісня»Щедрий врожай» 

Гра»Ріпка» 

Фарба Палітрівна: «Осіннє Шоу»-найкраща програма, 

                                      Цікава у ній ,навіть,реклама! 

                                     То ж маю до слова рекламного агента запросити- 

                                     Осінній вітерець!Прошу шанувати і любити! 

Під музику залітає вітерець. 



Осінній вітерець:Я усюди політав, про проект розповідав. 

                                Недаремно потрудився, та час шоу закінчився. 

Фарба Палітрівна: Дуже б хотіли ми, друже, узнати, 

                                   Що ж ти сьогодні будеш рекламувати? 

Осінній вітерець: Рекламую сьогодні парфумів аромати модні! 

                                Вони не звичайні,а городні! 

                                А з чого створені,діти ,вгадайте… 

                                Понюхайте й швидко відповідь дайте! 

Гра»Впізнай за ароматом» 

Фарба Палітрівна:  Три серіі «Осіннє шоу» вмістило, 

                                     Кожна з них серцю нашому мила. 

                                     Про що  йшлося в серіі кожній, згадайте. 

                                     Уважно дивилися? Розповідайте! 

                                     Вересень ,Жовтень  і Листопад 

                                     Дуже потішили наших малят! 

Під музику вибігають осінні місяці. 

Весень: Дуже на літо Вересень схожий!   

              Такий же сонячний, погожий! 

              Та тільки-но дзвоник шкільний продзвенить, 

              Кожна пташина на південь летить. 

Жовтень:  А в жовтні всі поля й сади кличуть позбирать плоди. 

                   Листя осіннє свій колір міняє і поступово з дерев опадає! 

Листопад: А в листопаді дерева вже голі 

                     І  потемніло на видноколі. 

                     Дощик на землю щодня майже сіє, 

                     Кожен про теплі деньочки вже мріє! 

Один із місяців: А щоб Ви не сумували,завжди Осінь шанували. 

                             Ми у цей святковий час ще й заспіваємо  для Вас! 

«Осінь золота»(з муз.інструментами) 

Осінь: Нібито усіх сьогодні привітали, 

            І свою увагу їм подарували. 

            З вами весело було святкувати! 

           Чарівним гарбузом буду Вас пригощати! 

Осінні місяці вивозять  чарівний габуз. 

Сюрпризний момент «Чарівний гарбуз» 

Святкова фотосесія. 

 

 


