Як дощик знайшов собі друзів
Сценарій для дітей молодшого віку 4-го року життя

До зали заходить Осінь.
Ведуча. Любі діти, мами й тата!
В дитсадку сьогодні свято.
Це для вас усіх розвага.
Починаємо! Увага!
Звучить музика пісні «Свято починається» Л. Кім
Діти парами заходять до зали і стають по колу.
На осіннє радісне і барвисте свято
Поспішають весело хлопчики й дівчатка.
Промінці-стрибунці скачуть по доріжках,
Золотий килимок стелиться під ніжки.
Ведуча. Ой які ви всі гарненькі –
І вродливі, й чепурненькі!
Покажіть рожеві щічки,
Носики свої маленькі,
Ваші любі, милі личка,
Рученьки свої чистенькі…
Тож давайте затанцюєм,
Чепурушечки маленькі.
Пісня-танок «Чепурушечки» Л. Кім
Діти сідають на стільчики
Ведуча. Дітки, послухайте уважно, в яку пору року це буває (про яку пору року
ця загадка) : Коли вона приходить,
Стає холодніше
Жовте листя облітає
Дощ іде частіше.
Діти. Осінь.
Ведуча. Правильно. А щоб Осінь завітала до нас на свято, давайте заспіваємо
про неї пісню. Вона почує і обов’язково прийде.
Діти піднімаються і співають біля стільчиків
«Осіння пісенька» Л. Кім
Під музику заходить Осінь.
Осінь. Добрий день, дівчата!
Добрий день малята!
Дуже поспішала

На осіннє свято.
Не сама до вас прийшла,
Урожай вам принесла.
Відгадайте ці загадки –
Будуть овочі вам з грядки!
Осінь загадує загадки.
- Хіба в городі пусто, якщо росте… (капуста)
- За ботву, як за пір’їнку, можна витягти… (морквинку)
- А червоний цей сеньор зветься гордо… (помідор)
- Завалився на бочок цей пузатий… (кабачок)
- Має борщ приємний смак, коли в ньому є… (буряк)
- Від застуди ця рослина, це пекуча… (цибулина)
- Щоб імунітет не зник, треба їсти всім… (часник)
- На весні її саджали, влітку добре обробляли,
А тепер узимку добру будем їсти ми… (картоплю)
(На останньому слові (як підказку) виймає овоч із кошика і демонструє його
дітям. Ведуча забирає овочі і складає їх на підніс.)
Осінь. Молодці, всі мої загадки відгадали.
Ведуча. Подивіться, діти, який багатий урожай подарувала нам Осінь. Дякуємо
тобі. А наші малята теж приготували подарунки. Сідай, будь ласка, і послухай,
які гарні віршики вивчили малята.
Вірші
Осінь П. Тичина
Осінь така мила,
Щедра осінь знов прийшла
Осінь славна.
І дарунки принесла
Осінь матусі їсти несе:
Всюди нас вона вітає
борщик у горщику,
Дуже добрим урожаєм.
кашка у жменьці.
скибка у пазусі,
грушки у фартушку.
Осінь така мила
О. Зєнченко
Осінь така славна
Подарує листячко,
Подарує яблучко.
Калиною пригощає
І пісеньку співає.

Осінь. Микола Заєць
Знову осінь: «Синь-синь-синь»,
А синиця: «Дзинь-дзинь-дзинь».
Вітер з лісу: «шу-шу-шу»,
Всіх до сну заколишу!»

Назбирали жолудів Михайло Литвинець
Жолудів у козубки
Назбирали малюки.
Їх посадять у селі,
Щоб росли дубки малі.

Скільки в діток жолудів,
Стільки виросте дубів!
Осінь. Дякую, малята за чудові віршики. А тепер я запрошую вас на осінню
казочку, про те як дощик шукав собі друзів. (Грає музика.) Я листочком поведу –
в казочку всіх запрошу.
На металофоні звучить музика «дощику»
Ведуча. Дощик, чуєте пішов,
Нас із вами тут знайшов.
Ми долоньки простягнемо –
В жменьки крапельки зберемо.
Пісня «Краплинки» Л. Кім
Звучить музика дощику
Ведуча. Знов із сірої хмаринки
З неба падають краплинки.
У погоді щось не те:
Цілий день все дощ іде.
На ширмі з’являється дощик. Він плаче.
Ведуча. Дощику, чому ти плачеш?
Дощик. Тому що ніхто не хоче зі мною дружити, бо я мокрий, холодний і не
красивий.
Ведуча. Ти некрасивий?! Подивись які гарні, прозорі у тебе краплинки. А ще ти
справжній музикант і всім подобається слухати твою музику. Ось подивись який
таночок краплинок затанцюють наші діти.
«Танок дощових краплинок» сл. і рухи Г. Сенченко, укр. нар. мелодія
Ведуча. Ну що, дощику, сподобались тобі краплинки.
Дощику. Так. Сподобались. Невже я такий красивий?!
Ведуча. Звичайно, дощику.
Дощик. Ну той що. Все одно мене не люблять, бо я роблю великі калюжі.
Ведуча. Що ти, дощику, діти дуже люблять перестрибувати через калюжі. Ось
подивись, як їм весело.
Гра «Перестрибни через калюжу»
Ведуча. Дощику, тепер ти заспокоїшся, не будеш плакати?
Дощик. Я би з радістю. Та дуже велика і темна хмара заставляє мене сумувати.
Ведуча. А ми зараз попросимо, щоб вітерець розігнав велику хмару. Діти,
давайте разом скажемо: «Вітре, вітре, поспіши! Дощику допоможи!»
Вітерець. Я маленький вітерець,
Я літаю навпростець
Вмію хмари розганяти
І в таночку закружляти.
Ведуча. Швидше, хлопці, вибігайте, і таночок починайте.
Вибігають хлопчики з султанчиками.

Пісня-танок «Вітерець» сл. І. Якименко, муз. укр. нар. «Ой джигуне»
Ведуча. Вітерець так танцював - всі листочки позривав.
А ми з малятами пограємо, листочки швидко позбираємо.
Гра «Збери листочки»
Вітерець. А тепер дмухнути треба
Нам угору – аж до неба.
Гей, хмаринки, розбігайтесь.
Сонечко, хутчіш з’являйся! (діти разом дують)
На ширмі з’являється сонечко.
Сонечко. (співає) Я сонечко веселе,
Співати я люблю
Я ввечері лягаю,
а вранці знов встаю.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, сонечко веселе я – 2 р.
І восени і взимку,
І влітку, й навесні,
Завжди на землю линуть
веселі промінці.
Ля-ля-ля, ля-ля-ля, сонечко веселе я – 2 р.
Сонечко. Добрий день, малята!
хто гукав мене на свято?
Ведуча. Це ми тебе гукали, Сонечко. Ти дуже веселе і ми сподіваємося, що твої
промінці зможуть розрадити Дощик.
Сонечко. Сиплю я до вас із неба теплі промінці,
І спішать скоріш в таночок стрічки-стрибунці.
Танок сонячних промінчиків
(«Гопак» Я. Степовий.)
Дощик. Тепер я зовсім нікому не потрібний, адже у вас є тепле сонечко,
сміливий вітер…
Ведуча. Ні, дощику, ти не правий. Не можна прожити без сонечка, без дощику,
без вітру. Ви всі однаково нам потрібні. Подивись, скільки друзів у тебе: і
сонечко, і вітер, і багато маленьких діточок. Тож давайте всі разом пограємо і
порадіємо один одному.
Діти роблять коло. Ведуча пояснює правила гри. На ширмі в різному порядку
з’являються: сонечко, дощик, вітер, вигукуючи свою назву.
Гра «Вітер, сонечко і дощик»
Сонечко – діти плескають в долоньки;
Дощик – діти стукають вказівним пальцем по долоні;
Вітер – діти дмухають і змахують руками вгору-вниз.
Ведуча. Молодці! Весело ви грали, малята. А тепер сідайте, будь ласка на
стільчики.
Дощик. Дякую вам, малята, за те, що розрадили мене і допомогли знайти
справжніх друзів. До побачення.

Ляльки під музику уходять. Малята плескають.
Ляльки уходять.
Осінь. Малята, сподобалась вам казочка про дощик?
Діти. Так..
Осінь. Ви сьогодні дуже гарно грали й танцювали,
і про осінь, і про дощик віршики читали.
А тепер настав мій час, пригостити, дітки, вас
от такими рум’яними яблучками.
Свято закінчується. Побажання батькам.

