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Осінь — радісна пора
(для дітей 3-го року життя)
Діти заходять до зали і сідають на стільчики. Можна провести розвагу в групі.

Ведучий

Любі гості і малята,
В дитсадку осіннє свято,
Це для вас усіх розвага.
Починаємо! Увага!

Під спокійну музику діти заходять до зали.

Ведучий

Погляньте, діти, у віконце:
Де ж сховалось наше сонце?
Хмаринки в небі пропливають,
Холодним дощиком лякають.
І лунають пісні дивні,
Бо прийшла пора осіння!
Нумо привітаєм гостю,
Діти, ця гостя не проста —
З дарунками своїми
Йде осінь золота!

Співаючи пісеньку, до зали заходить Осінь.

Осінь

Із червоних і жовтих листочків
Я сплітаю барвисті віночки,
Довгі коси вінком прикрашаю
І тихесенько пісню співаю.
Добрий день, мої малята,
Я — Осінь, золота, багата.
До вас на свято поспішала,
Дарунки всім приготувала.
Ой, які ж ви всі гарненькі,
І вродливі, й чепурненькі.
Покажіть рожеві щічки,
Свої любі, милі личка.
Діти, ви мене чекали?
До вас Осінь завітала!
Золотих листочків в мене є багато,
Зараз подарую їх усім малятам.

Під музику Осінь з ведучим роздають дітям листочки.

Осінь

Листя опадає, його не впіймати,
Осінь починає володарювати.

Осінь знов до нас прийшла
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А ми зараз, діти,
Листячко візьмемо
І з листячком разом
Танок розпочнемо!
Діти виконують танок із листочками.
Я з листочками ходжу,
Всім листочки покажу.
Ось так, ось так
Всім листочки покажу.
Я листочками змахну
І таночок свій почну.
Ось так, ось так
І таночок свій почну.
Я з листочками кружляю,
Гарно свято зустрічаю.
Ось так, ось так
Гарно свято зустрічаю.
Пісня скінчилась моя,
За листки сховаюсь я.
Ось так, ось так
За листки сховаюсь я.

О с і н ь . Листочки, чи ви не бачили наших дітлахів?
Вітерець дмухнув ураз —
Листячко летить від нас!

— Ой, а за листочками наші діти! Тепер позбираємо листочки.
Проводять гру з листочками.

Ведучий

Дитина

Дитина

Дитина

Осінь, мила, будь із нами,
Веселися з малюками,
Діти вірші прочитають
І про тебе заспівають.
Осінь — радісна пора,
Любить осінь дітвора,
Сливи, груші, виноград —
Все вже стигле для малят.
Відлетіли журавлі,
Стала осінь на поріг!
Весь пожовк зелений сад,
У діброві листопад,
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Дощик часто накрапає,
Нас гуляти не пускає.

В е д у ч и й . Осінь, а ми про твій дощик знаємо чудову пісеньку.
Пісня «Дощик»
Дощик кап, дощик кап,
Мокрі всі доріжки,
Нам не можна йти гулять,
Бо намочим ніжки.

Гра «Перейди калюжу в калошах»
Беруть участь двоє дітей. «Калюжа» — килим посередині зали. За
сигналом ведучого діти взувають калоші і починають бігти в інший
бік зали, намагаючись перетнути килим якнайшвидше. Перемагає
той, хто найшвидше добіжить до протилежного краю килима.
Осінь

Малята, я ще взяла дівчаткам червоні обнови,
Наче горобинки, стали всі святкові.

Ведучий разом з Осінню зав’язують дівчаткам хустинки.

Танок горобинок
Ось і осінь наступила,
Все навкруг позолотила,
Підрум’янила калину
І червону горобину.
Ми сьогодні не Маринки,
Не Наталки, не Галинки —
На голівках в нас хустинки,
Ми сьогодні горобинки.

О с і н ь . Діти, до вас на свято завітали мої лісові друзі.
З-за ширми з’являється Зайчик.

Зайчик

Я ласунчик, не пустунчик,
В хаті все лаштую,
Капустинку і морквинку
До зими готую.
Ось приніс вам вітаміни,
Щоб у вас зубки не боліли.

Зайчик віддає ведучому кошик з морквиною. Малята дякують. З-за
ширми з’являється Білочка.

Осінь знов до нас прийшла
Білочка

9

Я горішків назбирала,
У дуплі їх заховала.
Принесла і вам на свято.
Пригощайтеся, малята!

Білочка віддає ведучому кошик з горішками та грибочками. З-за ширми з’являється Ведмедик.

Ведмедик

Мед солодкий і корисний
Я приніс до вас на свято,
Щоб зростали ви здорові,
Не хворіли щоб ніколи.

Ведмедик віддає ведучому горщик з медом. З-за ширми з’являється
Їжачок.

Їжачок

Я по лісу довго йшов
І торбиночку знайшов,
І приніс я вам на спинці
Неабиякі гостинці —
Стиглі яблука рум’яні,
Соковиті і духмяні.

Їжачок віддає ведучому кошик з яблучками.

Ведучий

Спасибі вам, звірята, за чудові гостинці.
Поласують малята і скажуть вам спасибі!

Проводять гру «Збери грибочки і горішки для Білочки та Їжачка».

В е д у ч и й . Осінь, поглянь, скільки нападало жолудів з великого дуба! Ці веселі жолуді дуже хочуть затанцювати.
Танок жолудів
Жолудець під дубом тупа,
Ой, дуба, дуба, дуба. (Двічі.)
Приспів:
Ніжкою туп-туп,
З мене вийде дуб, дуб. (Двічі.)
В мене шапочка жовтенька,
Кожушиночка новенька. (Двічі.)

В е д у ч и й . Осінь, ти подарувала дуже багато подарунків малятам, а вони хочуть спекти тобі хлібчик. Ось послухай.
Діти виконують пісню «Печу, печу хлібчик».
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Осінь

Ведучий

Свята та розваги в ДНЗ
Дякую, малята,
За чудове свято!
Я дарую вам за це
Яблучок багато.
Яблучка смачненькі, діти веселенькі,
В групу всі ідуть, яблучка беруть.

Осінь, осінь знов прийшла
(для дітей 4-го року життя)
Діти під музику заходять до зали.

Ведучий

Чудова, в пишному вбранні
Приходить Осінь тихо, мов у сні.
Природі спокій ти приносиш.
Тож зустрічайте нашу Осінь!

О с і н ь . Чи все готово до свята?
В е д у ч и й . Усе готово. Діти готові до зустрічі з тобою.
Пісня «Осінь»
Осінь, осінь знов прийшла,
Нам дарунки принесла:
Груші, яблука в садку
І калинку у гайку.
Осінь — радісна пора,
Любить осінь дітвора.
Сливи, груші, виноград —
Все достигло для малят.

Осінь

Ой, як гарно ви про мне співали,
Мене, Осінь, звеселяли!
Я дарую овочі і фрукти всім підряд,
А ще вкриваю листям ліс і сад.

— Чогось у вашій залі листочків замало. Нічого, зараз я до дітей
доторкнуся і перетворю їх на листочки. Нехай вони в таночку покружляють, усім осінній настрій навівають.
Діти виконують парний танок. Заходить дощова краплинка.

Осінь знов до нас прийшла
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Краплинка
Доброго дня, малята,
До вас завітала на свято,
Я краплинка, з хмаринки злітаю.
Осені без дощика просто не буває.

О с і н ь . Ласкаво просимо, знаємо, що Дощик і Осінь — то
нерозлучні друзі.
В е д у ч и й. А ми знаємо, які бувають дощі.
Про дощик
(пісня-інсценізація)
Скільки знаємо ми дощів?
(Здивовано розводять руками.)
Не секрет для малюків!
(Заперечливий жест пальчиком.)
З вітром дощик є на світі,
(Широкі помахи руками над головою.)
Дощ грибний ще знають діти,
(Показують ніби капелюх руками над головою.)
Із веселкою буває,
(Малюють веселку руками.)
Коли сонце припікає.
З градом та грозою буває
(Стукають кулачком об кулачок.)
Дощ — як листя облітає.
(Зображують руками облітання листя.)

О с і н ь . А чи всі люблять, коли дощ накрапає? Адже він гуляти не пускає!
Дитина

Коли дощ все поливає,
Чобітки ми узуваєм.
Любим з дощиком пограти,
А іще потанцювати.

Дівчата виконують танок краплинок.

О с і н ь . Дівчатка нам уже танцювали, а тепер запрошуємо
хлопчиків у веселий танок.
Хлопчики виконують танок.

О с і н ь . А чи не стати в хоровод нам усім гуртом?
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Хоровод «Що нам осінь принесла?»

Діти

Осінь

Діти

Осінь

Діти

Осінь

Що нам осінь принесла?
Що нам осінь принесла?
Дощики осінні за вікном,
Листя золотаве килимком.
Що нам осінь принесла?
Що нам осінь принесла?
Ягідки калини, виноград,
Яблучка і груші для малят.
Що нам осінь принесла?
Що нам осінь принесла?
Я принесла, діти, у цей час
В кошику даруночки для вас.

О с і н ь . Час мені до лісу вирушати, а вам — до групи, гостинцями пригощатись.

Осінні пригоди
(для дітей 4-го року життя)
Діти під музику заходять до зали, сідають на стільчики.

Ведучий

Дорогі та любі діти,
Вже скінчилось тепле літо,
Трохи і похолодало:
Осінь золота настала.
Там, де Осінь побувала,
Жовтим все пофарбувала,
І дерева стали всі
Майже зовсім золоті.

— А чи не час нам, малята, до Осені в гості завітати? Ось хатинка в лісочку… Може, Осінь в ній живе?
Ведучий стукає в хатинку на ширмі. З’являється зайчик — лялька з лялькового театру.
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Осінь знов до нас прийшла

З а й ч и к . Хто це стукає до мене?
В е д у ч и й . Добрий день, зайчику, а ми думали, що це будинок
Осені. Ми Осінь шукаємо. Чи ти не знаєш, де її знайти?
З а й ч и к . Осінь? Знаю. Та чи готові ви?
В е д у ч и й . Звичайно, готові! Так, діти?
Хоровод-гра
Ми веселії малята,
Хочемо Осінь відшукати.
Зазираємо за дубочки
І шукаємо під пеньочком.
Раз, два, раз, два, три,
В ліс крокують малюки.
Ми веселії малята,
Добре вміємо стрибати.
А коли ми всі радіємо,
Гарно танцювати вміємо.

З а й ч и к . Ну добре, добре. Бачу, що до подорожі ви готові. Ось
коли ви все про Осінь дізнаєтеся, тоді і зустрінете її.
В е д у ч и й . А що ми маємо дізнатись?
Зайчик

Вибачайте, поспішаю,
Бо город мене чекає:
Треба овочі зібрати —
Осінь так на них багата!

В е д у ч и й . Оскільки Осінь багата на овочі, нам теж треба
поспішити на город. І Осінь пошукаємо, і овочі позбираємо.
Гра «Городна хороводна»
(муз. С. Стеценка)
Свій город у нас є, і картопля там росте.
Ось така в ширину, ось така у вишину.
Ти, картопле, поспішай, потанцюй і покружляй,
Та гляди не зівай, прямо в кошика стрибай.
Свій город у нас є, і цибуля там росте.
Ось така в ширину, ось така у вишину.
Ти, цибуле, поспішай, потанцюй і покружляй,
Та гляди не зівай, прямо в кошика стрибай.
Свій город у нас є, і буряк там теж росте.
Ось такий в ширину, ось такий у вишину.
Ти, буряче, поспішай, потанцюй і покружляй,
Та гляди не зівай, прямо в кошика стрибай.
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Діти сідають на стільчики.

З а й ч и к . Бачу, ви молодці! Он як вправно на городі впоралися!
А мені час до лісочку,
Там вже виросли грибочки.
Хоч грибочків я не їм, малята,
Та буде взимку чим Їжачка
й Білочку частувати.

В е д у ч и й . Ми теж підемо за Зайчиком до лісу та назбираємо
грибочків.
Хлопчики виконують танок грибочків.

З а й ч и к . Ну молодці! І тут ви впоралися. Ой, щось хмарка
набігає, дощик накрапає.
Зайчик ховається.

В е д у ч и й . Діти, не буває осені без дощику. Та ми з вами сміливі.
Хіба ж нам боятися дощу?! Нумо танцювати!
Діти виконують танок із султанчиками.

Гра «Сонечко і дощик»
Діти присідають навпочіпки за стільчиками і «визирають у віконце»
(отвір спинки стільчика).

В е д у ч и й . На небі сонечко, можна йти гуляти.
Діти ходять і бігають по кімнаті. Після слів «Дощик, мерщій додому!» всі біжать на свої місця і ховаються у свої «хатинки» (присідають за
стільчиками).

З а й ч и к . Ну й сміливі ви, малята, дощика не злякалися. Щоб
дарунки від Осені отримати, потрібно пограти з листочками.
Гра «Осінь»
Діти слухають віршовані рядки і виконують рухи.
Жовтим став осінній сад,
Незабаром листопад.
(Діти розмахують руками перед собою і в сторони.)
Листя вихором кружляє,
(Діти обертаються навколо себе на місці.)
Потім на траву лягає.
(Присідають і підводяться.)
Вітерець із листям грає —
Підіймає, опускає.
(Підіймають і опускають руки.)

Осінь знов до нас прийшла
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Ось хмаринка підлітає,
Дощем листячко вмиває.
(Струшують кистями рук.)
Ми не вмієм сумувати,
Все одно ідем гуляти!
(Крокують на місці.)
Листя будемо збирати,
Його вгору підкидати.

З а й ч и к . Ось ви і знайшли Осінь, бо ховається вона в овочах, що
на городі, у лісових грибочках, у дощику, в осінньому листі. А ось
вам і даруночок від неї!
В е д у ч и й . Дякуємо, Зайчику! Передай від нас щиру подяку
Осені.
Діти під веселу музику виходять із зали.

Дарунки осіннього лісу
(для дітей 4-го року життя)
Діти під музику заходять до музичної зали.

Ведучий

Дорогі та любі діти,
Вже скінчилось тепле літо,
Трохи і похолодало:
Осінь золота настала.
Там, де Осінь побувала,
Жовтим все пофарбувала,
І дерева стали всі
Майже зовсім золоті.

Дитина

Дитина

Ведучий

Нині в нас осіннє свято.
Це чудовий, світлий день.
Будем Осінь ми стрічати
І дзвінких співать пісень.
Чарівниця наша Осінь,
В неї золоте волосся,
Дивна сукня кольорова,
Щира усмішка чудова.
Ми запросим пані Осінь
До нас у гості завітати,
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Свята та розваги в ДНЗ
Щоб на святі разом з нами
Погратися й потанцювати.

Пісня «Осінь, в гості просимо»
Осінь, Осінь, йди в садок,
Звесели діточок.
Потанцюй та покружляй,
Нам даруночки роздай.
Осінь, Осінь, йди до нас,
Вже настав святковий час.
Жовтим листя пофарбуй,
Радість дітям подаруй.
Під музику заходить Осінь.

Осінь

Дитина

Осінь

Чую співи голосні,
Може, сниться це мені?
Ні, не сниться, люба Осінь,
Ми тебе на свято просим!
Я Осінь барвиста, малята,
До вас завітала на свято.
Листочки я золотом вкрила,
Виблискують яблука й сливи.
Я кружляю у таночку
У чудовому віночку.
А чи знаєте, малята,
Що принесла вам на свято?

В е д у ч и й . Що ж ти принесла?
О с і н ь . А принесла я вам потішки, веселощі та сміх — вистачить радості для всіх.
Ведучий

Нумо, нумо, діти,
Станемо в гурток,
Весело та дружно
Підемо в танок.

Діти виконують парний танок.

О с і н ь . А хочете, малята, у мої володіння завітати? Куди ж спочатку ми підемо?
Дитина

На городі урожай,
Що захочеш — те збирай:

Осінь знов до нас прийшла
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Огірки і помідори,
І морквиця, і салат,
Цибулини і перчини,
І капусти цілий ряд.

Дитина

А в саду достигли сливи,
Яблука і груші.
Ой, які ж вони красиві!
Покуштуймо дружно!

Гра «Городна хороводна»
(муз. С. Стеценка)
Свій город у нас є, і картопля там росте.
Ось така в ширину, ось така у вишину.
Ти, картопле, поспішай, потанцюй і покружляй,
Та гляди не зівай, прямо в кошика стрибай.
Свій город у нас є, і цибуля там росте.
Ось така в ширину, ось така у вишину.
Ти, цибуле, поспішай, потанцюй і покружляй,
Та гляди не зівай, прямо в кошика стрибай.
Свій город у нас є, і буряк там теж росте.
Ось такий в ширину, ось такий у вишину.
Ти, буряче, поспішай, потанцюй і покружляй,
Та гляди не зівай, прямо в кошика стрибай

Дитина

В стороні лісистій,
Ген біля стежинки
Зібрались яскраві
Сестри-горобинки.
Одяглись дівчатка,
Червоні обнови,
Наче горобинки,
Стали всі святкові!

Дівчатка-горобинки виконують танок. Чути звуки дощу.

Дитина

Дитина

Дощик — чуєте? — пішов,
Нас із вами тут знайшов.
Ми долоньки простягнемо,
В жменьки крапельки зберемо.
По доріжках, по стежинках
З неба падають краплинки,
Та нас дощик не лякає —
Парасольку гарну маєм.

