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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:  

Дорослі- Ведуча, Господиня. Осінь.                       

Діти-

Дощик,Квасолька,Буряк,Морквинка,Картоплинки,Капуста,Помідор,Перчик,

Цибуля, хлопчики –Кавунчики,дівчатка-Яблучка. 

Обладнання : листочки,паперові калюжки,парасольки,великий 

бутафорський горщик,велика ложка, бутафорські овочі і фрукти для 

гри,кошики,бутафорське яблуко. 

                                               Хід розваги 

Під музику забігають діти. 

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! 

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. 

Пісня –танок «Золотий листочок »(з листочками) 

Під музику заходить Осінь. 

Осінь:  Дуже рада я, малята,до Вас в гості завітати, 

            Я –Диво Осінь золота! 

            Я ступаю,наче пава,урочисто й величаво. 

            Де пройду-там лист жовтіє,грона ягід червоніють. 

            Радо я у Вас паную,та буває і сумую, 

            Хмаркам плакати звелю,всіх вас дощиком поллю. (дістає султанчик) 

Під музику дощу вибігає Дощик. 

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

               І під музику таку  закружляю у танку! 

Пісня «Кап-кап-кап,тук-тук-тук» 

Гра «Осінні калюжки» 

Осінь: Прийшла в гості я до Вас не з порожніми руками, 

            А із щедрими дарами( показує кошик з яблуками) 

            Ну-бо ,яблучка ,вибігайте,танок веселий починайте! 

Яблучко :  Погляньте,  яблука  на свято завітали — 

                  Смачні,соковиті в танок дружньо стали! 

Пісня-танок «Яблучка» 

Осінь: А ще для Вас я принесла чарівну  казку… 

           Тож послухайте,будь-ласка! 

Під музику до зали заходить Господиня з кошиком. 

Господиня : Добридень! А ось і я. 

                      Господиня Тетяна-ось моє ім’я! 

                       На базарі я придбала овочів багато, 

                       Щоб борщем смачним,духмяним гостей частувати 

                      (викладає овочі) 

                      Ось картопля,помідори і смачний буряк. 

                      У борщу,гадаю, друзі,буде надзвичайний смак! 

                     (удає,що втомилась) 

                     Ох,заплющуються очі,дуже-дуже спати  хочу! 

Господиня сідає на стілець,вдає,що спить. 

Осінь: Овочі,мерщій до нас, борщик зваримо в цей час! 

Під музику вибігає Квасолька 

Квасолька: Я- Квасолька,всім привіт! 

                   Буде добрий Вам обід! 

                   (звертає увагу на великий бутафорський горщик) 

                   Мабуть,тут готують борщик, 

                   Тож мерщій стрибаю в горщик!(забігає у горщик,присідає) 



Під музику з’являється Буряк. 

Буряк : Я-солодкий бурячок,червонощокий товстянок. 

            Мабуть,тут готують борщик, 

            Тож мерщій стрибаю в горщик!(забігає у горщик,присідає) 

Під музику з’являється Морква. 

Морква :Кожен знає,що Морквиця у борщі-немов Цариця! 

               В мене коси кучеряві і платтячко яскраве! 

               Я смачна і вітамінна,я не гірша апельсина! 

              Той,хто моркву в борщ кладе,- до ста років доживе! 

Вибігають  Буряк  і Квасолька. 

Буряк(сердито): Ох,розхвалилася,дивіться!Ти не схожа на царицю! 

(тупає ногою)   Я від тебе красивіший,а ще я -червоніший! 

                            У борщі я – головний,борщ без мене не смачний! 

Квасолька: Не сваріться,помиріться! 

                  Кожен з вас в борщі згодиться! 

(обнімаються,убігають за горщик,присідають) 

Під музику з’являються 2 Картоплинки. 

 1 Картоплинка:  Ми-картопельки гарненькі,    

                                Чепурненькі і смачненькі! 

Встає Буряк,вибігає до картоплі. 

Буряк :Гей,стривайте,зупиніться! 

            Тут вже є Квасоля і Морквиця, 

            А також і  я – пан Буряк! 

1 Картоплинка : А без картоплі Вам ніяк! 

2Картоплинка : Тож мерщій стрибаєм  в горщик!     

                              З нами буде смачний борщик!  

(забігають у горщик,присідають) 

Під музику з’являється Капуста. 

Капуста: Я –Капусточка гарненька,круглолиця,чепурненька! 

                  Хочу в борщик я швиденько,бо зі мною він смачненький! 

Овочі разом:  Тож мерщій стрибай у горщик, 

                      Ще смачніший  буде борщик! (забігають у горщик,присідають) 

Під музику з’являється Помідор. 

Помідор: Я-червоний помідор,на кущі зростаю, 

                Вітамінів багато я у собі вміщаю! 

Овочі разом:  Тож мерщій стрибай у горщик, 

                      Ще смачніший  буде борщик! (забігають у горщик,присідають) 

Під музику з’являються Перчик і Цибуля. 

Перчик : Мене всі люблять серцем,називаюся я Перцем. 



               Кольорів багато маю-жовтим,червоним,зеленим буваю! 

Цибуля: Я- не вередуля,а гірка Цибуля! 

              Мікроби всі вбиваю,жалю до них не маю! 

Овочі разом:  Тож мерщій стрибайте  в горщик, 

                        Ще смачніший  буде борщик! (забігають у горщик,присідають) 

Звучить аудіозапис булькотіння води. 

Господиня прокидається і вдає,що відчуває смачний запах борщу. 

Господиня: (здивовано)Борщ?(підходить до горщика,пробує ложкою) 

                   Справжній борщ! 

                   Не може бути…Як оце мені збагнути? 

                   Як це встигла я зробити?(пробує ще раз) 

                   Ой,забула посолити (солить борщ). 

                   Дійсно,борщ смачненький,і духмяний,і кисленький! 

                   Їжте люди всі охоче-кожен хто коли захоче.(овочі встають) 

 Овочі разом: Щоб були всі здоровенькі, 

                      І красиві,й рум’яненькі, 

 Господиня:  Лийся ,борщику, рікою !               

     (до всіх)   Пригощайтесь смакотою! 

Усі овочі стають поруч із Господинею і виконують пісню. 

Пісня «Щедра осінь»     

Виходить Кавун :А чому про нас забули,ми ж такі чудові!? 

                                Разом з усіма на святі заспівать готові! 

Пісня-танок «Кавунчики» 

Гра «Збери врожай» 

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-яблучком казковим  буду Вас 

пригощати!(виносить яблуко) 

Сюрпризний момент «Чарівне яблуко» 

Ведуча і діти дякують Осені. 

Святкова фотосесія. 

 


