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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, Дощова хмаринка,Осінь.                       

Діти-  Білочки,Зайчик,Їжачок,Ведмідь, 

хлопчики –Соняшники , дівчатка- Калинки. 

Обладнання : листочки,різнокольорові крапельки , кошик , бутафорські 

гриби  для гри,бутафорський  великий гриб . 

                                               Хід розваги 

Під музику до святкової зала забігають діти  з листочками. 

Ведуча :  Добрий день, гостям,малятам! 

                Починаєм наше свято! 

                Славну Осінь привітаєм, 

                Гарну казку починаєм! 

Вибігають на середину зали 3 дітей. 

1дитина : Осінь,осінь,листопад, 

                   Жовте листя стеле сад. 

2дитина : У новеньких чобітках 

                   Ходить Осінь по стежках. 

3дитина : І ми підемо гуляти, 

                   Жовте листячко збирати! 

Ведуча : Жовте листячко збирати, 

                Осінь в гості закликати. 

                Іди,Осінь,до малят- 

                До дівчаток і хлоп’ят! 

Пісня-танок  «Осінні  листочки» . 

Діти сідають на стільчики,вих-ль збирає листочки. 

Звучить музика дощу. 

Ведуча : Дощик ,чуєте пішов ,нас із вами тут знайшов. 

                У осінній світлий час поспішає він до нас! 

Під музику з’являється Дощова хмаринка. 

Дощова хмаринка: Я-Дощова хмаринка,пустунка й веселинка, 

                                   Завітала я на свято,щоб з усіма пожартувати! 

                                   Дощик падає з хмаринки(дістає султанчик) 

                                  «Дзень-дзень-дзень»- дзвенять краплинки! 

                                   І під музику таку я кружляю у танку!(кружляє) 



Пісня «Кап-Кап» 

Гра «Збери різнокольорові краплинки»  

Звучить музика Осені. 

Дощова хмаринка: А ось і пані Осінь в гості іде, 

                                   Казочку чарівну для малят несе. 

З’являється під музику Осінь. 

Осінь: Чую звуки голосні, 

             Може,сниться це мені? 

Дощова хмаринка : Ні,не сниться,мила Осінь, 

                                   Ми тебе у гості просим. 

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

            А із щедрими дарами.(показує кошик із фруктами) 

            Листочки я золотом вкрила, 

            Виблискують яблучка,сливи, 

            А це-калинонька гарненька (дістає із кошика,показує), 

            Тугенька вона і червоненька!(підходить до дівчинки калинки) 

            Ось вона,мені всміхнулась 

            І в дівчатко обернулась! (виводить дівчинку калинку) 

Калинка: Гей,калиноньки маленькі, 

                 Затантанцюйте веселенько! 

Пісня –танок «Калинка» 

Під музику вибігає хлопчик-соняшник. 

Соняшник : А про нас чому забули? Ми ж такі красиві! 

                      На веселім святі затанцюємо щосили! 

Пісня- танок «Соняшники» 

Осінь :Дякую ,любі малята ! 

            За це хочу Вам казку подарувати! 

 Дощова хмаринка:Ходить Осінь гаєм,звіряток питає: 

 Осінь :Що Ви поробляєте? Як про себе дбаєте? 

Дощова хмаринка: Загойдались гілочки, 

                                   Обізвались Білочки.(Під  музику вибігають Білочки) 

1 Білка : Ми збираєм шишки,гриби  і горішки! 

2 Білка : Горішки  для Вас ми принесли,щоб здорові Ви  були! 

Дощова хмаринка: Обізвався Зайчик,веселий пострибайчик. 

(Під  музику вибігає Зайчик) 

Зайчик :На городі хазяйную,капусту й моркву до зими готую. 

              Ось приніс Вам вітаміни,щоб Ви ніколи не хворіли! 

Дощова хмаринка: І Ведмідь також не спав,ціле літо працював. 

                                   По малину й мед ходив,ноги дуже натрудив. 

(Під  музику виходить Ведмедик) 

Ведмедик:Мед пахучий і корисний я приніс на свято, 

                   Щоб були Ви всі здорові ,і щасливі ,і багаті! 

Дощова хмаринка:Обізвався їжачок,в нього шубка з голочок. 

(Під  музику вибігає Їжачок) 

Їжачок : Я -розумний їжачок,веселун і хітрячок . 



                 Я приніс в корзинці смачні усім гостинці: 

                 Стиглі яблучка рум’яні,соковиті і духмяні! 

Дощова хмаринка: Обізвалася Лисичка, руденькая сестричка. 

 (Під  музику вибігає Лисичка)  

Лисичка :Я не буду сумувати ,взимку буду полювати!     

Осінь :Як тут ,звірі не радіти-Ви у мене працьовиті! 

 Дощова хмаринка: В цей осінній світлий час 

                                   Заспівайте ще для нас! 

Пісня «Щедра осінь» 

Осінь :Після дощику в казковому лісочку гарні виросли грибочки. 

            (вихователі розкладують грибочки) 

            Ми грибочки позбираєм,гру веселу починаєм! 

Гра «Збери грибочки у кошики» 

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 запрошують усіх на святкову фотосесію.       
 


