
                         Осіння  розвага 

                «Завітала Осінь до малят» 

                   Тематична розвага для ясельної групи. 

 

Під музику до святкового залу заходять малята з листочками у ручках. 

Ведуча :  Добрийдень, гостям,малятам! 

                Починаєм наше свято! 

                Славну Осінь привітаєм, 

                Гарну казку починаєм! 

 (музика Осені)А ось і вона поспішає до нас на свято!Зустрічайте її! 

Під музику заходить Осінь. 

Осінь : Здрастуйте усі ,малята,Осінь я,дарунками багата! 

             В теплі барви я природу розмалюю,щедро всіх плодами нагодую. 

Ведуча : Осінь в гості завітала,листячко подарувала. 

               Ой,яке ж воно гарненьке,червоне,жовте,золотеньке. 

               То ж давайте, діти , станем у гурточок, 

               З листячком осіннім підем у таночок! 

Пісня –танок «Осінні листочки» 

 Осінь :  Скільки листя,наче  в гаю! 

               Зараз швидко позбираю! 

               Ой!Та це ж наші малюки заховались за листки! 

               Вітерець повіє враз,листя полетить від нас! 

Звучить музика вітру,діти біжать на стільчики,ведуча збирає листочки. 

Під музику з’являється Зайчик. 

Зайчик : Я-веселий пострибайчик,пухнастий Зайчик-побігайчик 

               Хочеться даруночка й мені попросити в Осені. 

Осінь :   Хочеш ти отримати в дарунок куций хвіст? 

               Ну ,то покажи,до чого маєш хист! 

Зайчик :Я умію танцювати! 

               Допоможете,малята? 

Танок «1,2,поспішай!» 

Осінь : Молодці, допомогли Зайчаті! 

              Що ж йому подарувати? 

Зайчик :Найсмачнішу їжу на усяку днину- 

               Соковиту,свіжу,смачну капустину. 

Осінь дарує Зайчику капустину. 

Зайчик :Дякую,Осене!Дякую,малята! 

               Мені вже час додому.До побачення!(Зайчик убігає) 



Звучить музика Дощу. 

Осінь :Ой,малята ,до нас в гості Дощова хмаринка поспішає. 

            Нас із святом  радо привітає! 

Під музику з’являється Дощова Хмаринка . 

Дощова Хмаринка:Я -весела Дощова хмаринка, 

                                  Небом я мандрую,як пір’їнка. 

                                  Як налітаюсь досхочу, 

                                  То впаду на землю краплями дощу. 

Пісня «Дощик» 

Дощова Хмаринка: Чудова пісенька!Вона мені дуже сподобалась. 

А після дощику в лісочку гарні виросли грибочки!(розкладує гриби) 

Осінь : Малята,а давайте пограємо у гру «Сонечко і дощик»! 

Коли світить сонечко можна йти гуляти,танцювати весело  і гриби збирати. 

Дощова Хмаринка:  А як дощик накрапає,то малеча утікає. 

                                    Парасолька – ось яка(показує вихователь ), 

                                    Заховає всіх вона! 

Гра «Сонечко і дощик» 

Осінь :Доки ви грали,мій друг –осінній вітерець-розкидав горішки,які 

назбирала моя подружка Білочка.Давайте разом допоможемо ій позбирати 

горішки  у кошики. 

Гра «Позбирай горішки» 

Осінь :Які веселі ви,малята,буду Вас я пригощати!(виносить великий гриб) 

            Цей грибок не простий,цей грибочок чарівний! 

            Мов в казкову рукавицю, треба в нього подивиться! 

Ведуча відкриває гриб,дістає кошик із фруктами та цукерками. 

 

Ведуча : Та це ж Осені дари для всієї дітвори! 

               Малята,давайте подякуємо Осені за цей смачний сюрприз(дякують) 

               Ми твої дари,Осінь ,візьмемо і у групу віднесемо, 

               Будем Осінь прославляти,будем Осінь величати! 

Дощова хмаринка:Прощавай же люба осінь!Ти дбайлива й чарівна! 

                                 Знов тебе у гості просим,але хай мине зима. 

 

Осінь прощається,йде. 

Ведучі запршують усіх на святкову фотосесію.       

 


