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ДНЗ №1 «Ромашка»
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Імпровізована студія
Ведуча

В ефірі новини Березнівщини.
Осінь впевнено крокує по всіх куточках нашої країни.
Вона проклала шлях у теплі краї птахам, подарувала
барвисте вбрання деревам, кущам. А до кого ж першою
прийшла осінь? Пропонуємо вашій увазі репортаж із
однієї з Березнівських центральних клумб і побачимо ,
як все починалося…

Репортер

Увага! Увага! Дійство починається. Тож усі монітори на
наш телеканал перемикаються. В ефірі різнокольорове
шоу осені «Квітковий вернісаж» починається!!!
(Заходить дитина, нюхає квіти на «клумбах». Діти
сидять окремими «клумбами-колами» з наголовниками
жоржин, чорнобривців, айстр, хризантем, ромашок)

Дитина

Чуєте пахощі в нашім дворі?
Квіти розквітли в осінній порі.
Тут на світанку сам дощик ходив.
Квіти осінні від сну розбудив.
(Пісня «Про дощик».
Заходить дівчинка Осінь)

Дівчинка Осінь

Дівчинка Жоржина

Дівчинка Осінь
Дитина

Дитина

А ось і я, осінняя пора.
Я рада зустрічі із вами, мила дітвора.
Дуже люблю я усе чепурити,
Тому взялась квітники прикрасити.
Квіти одягла в пелюсточки новенькі –
Яскраві такі: і червоні, й жовтенькі,
Гарне вбрання подарувала жоржині,
Яка симпатична вона стала нині.
Жартує Жоржинка –
Я квітка жаринка,
Вмиваюся росою,
Осінньою красою.
І про айстри також не забула:
У гарне вбрання їх усіх одягнула.
Опівночі айстри в саду розцвіли,
Умились росою, вінки одягли
І стали рожевого ранку чекать,
І в райдугу барвів життя убирать.
І марили айстри в розкішнім півсні
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Дитина

Про трави шовкові, про сонячні дні.
І в мріях ввижалась їм казка ясна,
Де квіти не в’януть, де вічна весна.
Хризантема тайну знає,
Аж під осінь зацвітає,
Щоб її красою ми
Милувались до зими.
(Пісня «Букет осінній»)

Дитина

Дитина

Репортер

Дівчинка Осінь

Як швидко літо проминуло.
Прийшла осінняя пора,
Немов на крилах пролинуло
Кохане літечко з двора.
Посох горошок на городі,
Мачок вже цвіт давно згубив,
Високий соняшник на грядці
Журливо голову схилив.
Щось дуже сумно стало на квітковій клумбі. Осене, а
давай подаруємо осіннім квітам свято! Ти ж, здається,
для всіх принесла дарунок, бачу в руках твоїх гарний
пакунок.
З кожної клумби по квітці я маю,
А щоб могли їх з пакунка дістати,
Назву квітки треба вігадати.
(Дидактична гра «З якої клумби квітка?»)

Репортер

А тепер безпрограшну квіткову лотерею влаштуємо,
Вашим рідним хвилину втіхи подаруємо.
Кому квітка ромашки попадеться,
Той в артиста цирку обернеться:
Як еквілібристу треба виступати,
Чарівною палицею вміло жонглювати.
(Кого ведуча торкне квіткою ромашки, той з палицею в
руках іде по мотузці, покладеній на підлогу, вдаючи
еквілібриста)

Репортер

Хто отримав з чорнобривців пелюсточок –
Буде в майбутньому дизайнером вбрання для дочок.
Хто краще пов'язати хустинку зуміє –
Та донька найбільше зрадіє.
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(Гра «Зав'яжи хустинку дівчинці»)
Репортер

Хто в руках квітку хризантеми тримає –
Той за хвилину гімнастом побуває:
Гімнастичний обруч беріть,
Вміння крутити його покажіть.
(Гра «Хто довше покрутить обруч»)

Репортер
Дитина

Наше шоу продовжується!
Пробудилися ромашки
На світання голубім.
Очі в очі зазирали,
Розмовляючи собі.
(Пісня «Ромашки»)

Репортер

Та якби на шоу не було реклами,
Ми б і не створили такої програми.
Тож маю до слова рекламного агента запросити –
Осінній Вітерець. Прошу шанувати і любити.
(Забігає хлопчик Вітерець)

Хлопчик Вітерець

Репортер
Хлопчик Вітерець

Я усюди політав,
Про кольорове шоу розповідав.
Не даремно потрудився
Та час шоу закінчився.
Дуже хотіли б ми, друже, знати,
Що ж ти сьогодні будеш рекламувати ?
Рекламую сьогодні парфумів аромати.
Прошу запах квітки відгадати.
(На таці лежать торбинки із насінням ромашки, м’яти,
чорнобривців, хризантем. Дитина із зав'язаними очима
повинна відгадати запах)

Дитина

Репортер

Чорнобривий чорнобривець чепурився,
Дощовою краплею умився.
Втерся теплим вітром-рушником
Та й накрився парасолькою листком.
Оголошую музичну паузу, малята,
Адже без музики і свято не свято.
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(Пісня «Чорнобривці»)
Ведуча

Без музичного оформлення шоу не бувати.
Звукорежисер нині завітав на свято.
Прошу Осінньому Дощику дорогу дати,
Щоб могли ми у нього інтерв’ю взяти.
(Під музику забігає дитина Дощик)

Репортер

Дитина Дощик

Дитина

Дитина

Дощик Осінній, скажи нам будь ласка,
як же вдалося створить тобі казку.
Казку із звуків осінніх чудову,
Ту, яку хочеться слухати знову.
З дитинства всі звуки я дуже люблю:
То на трубі димохідній бубню,
То, мов на арфі, на гілочці граю,
То барабаном у скло вибиваю,
То квіти на клумбі росою вмиваю.
Дощику, вдячні тобі за роботу,
Дозволь же і нам проявити турботу,
Тобі подарунок зробити,
Гуртом тебе розвеселити.
Уявіть себе краплинками осінніми.
(Гра «Краплинки»)

Ведуча

Краплинки на хмарці по небу летіли
І падать на землю їм так не хотілось.
(Діти, тримаючись за руки, йдуть по колу)
Коли відірвались – почали літати,
Щоб не нудьгувати, вони стали гратись.
(Діти довільно
танцюють)

рухаються

по

залу,

Веселі краплинки по двоє збирайтесь,
Скоріше зробити завдання старайтесь.
(Діти стають парами)
Прийшов час у розтіч вам знову літати,
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стрибають,

Наступну команду мою зачекати.

(Діти довільно рухаються)
Веселі краплинки по троє (четверо) збирайтесь,
Скоріше зробити завдання старайтесь.
Уже час вам тут на землі опинитись,
В велику калюжу перетворитись.
(Діти присідають)
Репортер

Таким був коротким зміст шоу-програми.
Її подивились малята і мами,
Прихильників всіх не вмістив нині зал.
Для вас на останок квітковий бал!
(Танець «Квітковий вальс»)

Репортер
Ведуча

Ми не кажемо квітам: «Прощавайте!».
Ми кажемо: «До зустрічі…навесні!»
(На мудьтимедійному екрані слайд-показ осінніх квітів)
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