
ВАС  ВІТАЄ  ТЕЛЕСТУДІЯ  «  ОСІНЬ» 
Ведуча:  

Добрий день вам, добрі люди, 

Хай між вами радість буде! 

Щастя хай живе в родині 

Та для всіх на Україні! 

Ми ж будемо Осінь щедру стрічати, 

Та рідний край наш прославляти! 

Під музику забігають діти. 

Дитина №1: 

Завітала осінь до нас на Україну, 

Одягла в червоне намисто калину 

Дитина №2: 

Жовте листячко кружляє 

І доріжки вистеляє. 

Дитина №3: 

Хмарки  в небі пропливають, 

Рясним дощиком лякають 

Дитина №4: 

Листячко зелене золотистим стало, 

Осінь чарівниця все розмалювала. 

Дитина №5: 

Все розмалювала, скрізь поприбирала, 

Жовті колосочки в комору поклала. 

Дитина №6: 

Пісню журавлину осінь співала, 

Ягідки калини нам подарувала. 

Дитина №7: Кольорови барви всюди розсипає, 

                  Люба ,мила осене,ми тебе чекаємо! 

Пісня»Золота осінь»(Сідають на стільці) 

Під музику заходить Осінь. 

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 садах! 

            А сьогодні я хочу запросити Вас до моєі студіі  каналу « Осінь». 

(На екрані заставка-Студія «Осінь») 

Осінь:У прямому ефірі ГОРОД .На прямому зв’ язку наш кореспондент -Гарбуз. 

 Город, ви нас чуєте? Як справи? 

(На екрані заставка-город.Під музику вибігають овочі.) 

  Осінь: Ти, Гарбуз, всьому господар,  

              Ти найбільший на городі. 

              Як живе твоя сім’я? 

Гарбуз: 



Добрий день, красуне Осінь, все достигло й налилося,  

Підростаємо щодня я і вся моя сім’я.(показує на родину) 

По городу гарбуз ходить,  

Всіх із роду оглядає,  

Кого хвалить, кого журить,  

А кого і научає. 

І звернувся до ґаздині 

Солодесенької дині.(підходить) 

 

Гарбуз: 
Розкажи мені, красуне,  

Як ти влітку працювала? 

Може, трохи лінувалась? 

Чи сумлінно дозрівала? 

 

Диня: 
Ой, Гарбузе-гарбузенко,  

Вічно ти підозри маєш. 

Не сидиш на однім місці,  

По городу все гуляєш. 

Бачиш же, я постаралась,  

Ніжним соком вся набралась. 

Налилася на всі боки,  

І важкі вже мої кроки. 

  Кожен знає – жовта диня на городі господиня. 

  Я солодка, соковита, покуштуй – не схочеш пити. 

  А як їстимеш саму – всі хвороби прожену! 

 

Гарбуз. 
А що скажуть огірочки – мої любі сини й дочки? 

 

Огірочок 1: Не свари нас, любий татку, гарно ми росли спочатку,           

                    А коли  дощі махнули -   заховатись ми забули.  

Огірочок 2 :Коли сонечко палило ми листками не прикрились 

                   На кілках, шнурках висіли  і, звичайно, перезріли.  

Огірок3:  Та зелені огірочки всі вживають залюбки. 

                 Нас шанують не даремно, дух наш свіжий і приємний. 

Гарбуз: 
А як поживає моя морквиця, гарбузовая сестриця? 

Морква: 
Кожен знає, що морквиця  

На городі, мов цариця. 

Коси довгі, кучеряві 

Та ще й платтячко яскраве. 

Я смачна і вітамінна 

І не гірше апельсина. 

Той, хто моркву поважає, 

До ста років проживає. 

Гарбуз: 
Ну, а як тут Бурячок, мій шановний своячок? 

Буряк: 

Що казати, я у нормі,  



Круглий, чистий, соком  повний. 

Так вже кольором налився, 

Ніби в Африці родився. 

Буде борщ смачний, червоний 

З бурячком таким чудовим. 

Гарбуз: 
А що скаже Бараболя, як жилося їй у полі? 

Картопля: 
Хоч проблем було багато,  

Та не буду нарікати. 

Мене люблять, поважають,  

Другим хлібом називають. 

Можу бути у меню хоч по кілька раз на дню. 

Диня: 
Усі знають – рід наш гарний, 

Гарбузовий рід преславний. 

Тож тепер, Гарбузе-батьку, 

Всім подякуй для порядку. 

Гарбуз: 
 Я вклоняюся всім ґречно, 

  І всім дякую сердечно. 

  Хай наш рід чудовий буде 

  На поживу й користь людям.   

 

Хоровод «Дари Осені» 

Осінь:      Дякуємо, Гарбузе.Включаємо Сад.На зв’язку – кореспондентка Гусінь.Як 

справи?(На екрані заставка саду.Під музику з’ являється Гусінь) 

Гусінь :    Зняті яблука з гілок, 

                       Не знайдеш ніде грушок. 

                       Чути вітру тихий свист, 

                       Опада осінній лист. 

             Вже не чути солов’ я, 

                       Скоро спати ляжу й я. 

Осінь:    Дякуємо, Гусене. Включаємо поле.На зв язку наш корреспондент- Польова 

Миша. Поле, ви нас  чуєте? Як справи? ?(На екрані заставка поля .Під музику з 

являється Мишка.) 

Польова Миша  :    Спочиває вже поле зоране, 

                                        Колиса його небо зоряне 

                                        Не будіте, - тихо просить. 

                                        Це вже осінь, осінь,осінь,- 

                                        Вам не знайти такої тиші, 

                                        Тож полягали спать і миші. 

Осінь:     Дякуємо, польова мишко.А чи весь урожай встигли  зібрати? 

Польова Миша  :  -  Ні! 

Осінь: То наші малята зараз прийдуть на допомогу! 

Гра»Збери врожай» 

Ведуча:Польова мишко,яка ж команда перемогла? 

             А чи ти зробила запаси на зиму? 

Мишка: Так! 

               В лісі - грибочки, 

               В полі- колосочки 

               Позбираю швидко я 



               Сита буде моя сім я! 

Пісня»Пшеничка»               

Осінь: Ну а зараз я Вас запрошую до лісу! На зв язку наша кореспондентка -Білка. Ліс, 

Ви нас чуєте?Як справи? (На екрані заставка лісу .Під музику з’ являється Білка.) 

Білка  :      Ой у лісі нашім,лісі  є гостинці на горисі 

                   У траві сидять гриби,  як знайдеш- не розгуби! 

                          В гущу заєць утіка-  надто тиша  гомінка. 

                          Білки-моі подружки малі   теж готові до зими, 

                         А могутній дуб  якраз  тонну жолудів припас. 

Осінь:   - Спасибі, Білко. 

Білка:    -Це ще не все!Гриби вітання посилають й танок веселий починають! 

Під музику вибігають гриби- 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! 

Танок «Лісові грибочки». 

Осінь     А  тепер – Осінній бал!!! 

                     Я  запрошую весь зал!!!     

                     Тож нехай звучить для  вас  

               Цей легкий осінній вальс. 

Під  музику забігають листочки. 

Осінь :    Спасибі ,вам , листочки, за те, що залетіли на Осінній бал. 

1 листочок:    Це дивна Осінь в нашому житті! 

                          І ми такі  чудові, золоті! 

2 листочок:    Кружляєм, летимо над білим світом, 

                          Ми любим Осінь, хоч зростали літом. 

3 листочок:    І в цей прекрасний незабутній час 

                          Ми затанцюємо осінній вальс! 

«Осінній вальс»(з тканиною) 

Осінь :   Я вас зібрала у святковий зал 

               І влаштувала цей святковий бал. 

\              І скільки є осіннього тепла 

               Все без остатку я вам віддала. 

               І хоч птахи махнули вже крильми, 

               І з кожним днем все ближче до зими, 

               Та знов до вас ступлю я на поріг- 

               До зустрічі швидкої через рік! 

                     З вами весело було святкувати-чарівним гарбузом буду Вас пригощати! 

Сюрпризний момент»Чарівний гарбуз» 


