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Мета: закріпити уявлення дошкільників про навколишній світ; збагатити
музичний досвід дітей новими музичними творами; розвивати слухову увагу
дітей, пам'ять, відчуття ритму, вокально-хорові навички, вміння
координувати рухи тіла відповідно до тексту і музичного супроводу;
розвивати вміння дітей імпровізувати танцювальні рухи; виховувати любов
до музики, використовуючи казкову тематику створити позитивну
атмосферу.

Літня розвага з Капітошкою.
Мета: закріпити уявлення дошкільників про навколишній світ; збагатити
музичний досвід дітей новими музичними творами; розвивати слухову увагу
дітей, пам'ять, відчуття ритму, вокально-хорові навички, вміння
координувати рухи тіла відповідно до тексту і музичного супроводу;
розвивати вміння дітей імпровізувати танцювальні рухи; виховувати любов
до музики, використовуючи казкову тематику створити позитивну
атмосферу.
ВЕДУЧА: Літо- весела пора, чудова пора,
Яку полюбляє уся дітвора.
Настало літо, літечко чудове!
Милують нас погожі, ясні дні.
Тепло і радість нам дарує знову
Яскраве сонечко, що світить угорі!
Усе навколо літу радіє, і ліс, і поле — все зеленіє.
Ростуть у лузі травичка і квіти — хороші друзі рясного літа.
Радіють дорослі, радіють малята,
Зустрічають всі літнє дитяче свято.
Та не завжди буває погода,
Часом буває нас дощик поливає.
А дощику бояться малята? (Ні).
Дощик не зіпсує нашого свята!
В гості ми Капітошку позвемо,
З ним веселитись ми розпочнемо.

Вхід Капітошки.
Капітошка: Бачу я, що ще не всі прокинулись малята,
Тому давайте разом ми зробимо зарядку.
Розминка – веселинка.
Вхід Вовка під музику.
Вовк: Я скажу : «Добрий день, дякую, будь-ласка ». Краще шерсть на хребті
настобурчу страшно, щоб мене боялись, щоб мене боялись! Щоб не насміха –
а-а –лись!!!
Капітошка: Вовчику, ти не переживай, тут хороші дітки, вони не будуть
насміхатися, вони всі люблять дружити, правильно я кажу, діти? Тож у коло
всі ставайте, танок друзів розпочинайте.
Пісня -танок «Світ немов кольоровий луг».
Капітошка: Мій друг Вовчик хороший, але настрою сьогодні не має. А
давайте ми краплинки- веселинки будемо збирати, Вовчику настрій
підіймати. Ось першу краплинку я беру вона з усіма любить грати і дощиком
всіх поливати. В коло всі ставайте гру Сонечко і дощик дружно грайте.
Гра «Сонечко і дощик».
Вовк: В гру веселу ми пограли, веселіше мені стало. Тож долоньки
приготували, і дружно всі поплескали.
Танець «Ми плещемо в долоньки» .
Капітошка: Ця краплинка –веселинка завдання має: щоб ніхто не сумував і в
гру з Вовчиком пограв.
Гра з Вовчиком.
Вовк: Ця краплинка - веселинка хоче, щоб дітки не сумували, а весело зі
мною танцювали.
Танок Крутий.
Капітошка: Ця краплинка з літом діток всіх вітає і танок веселий для всіх має.
Веселий танок.
Голос Хмаринки: Ка-пі-то-о-о-ш-ка.
Капітошка: Чуєте, це мене кличе моя матуся - хмаринка. З вами я
повеселився, друзів нових я знайшов, тож мене не забувайте, настрій гарний
завжди майте. Прощавайте, прощавайте!!!

Вовк: Мене ви діти розвеселили, добром мій сум перемогли. Тож завжди
добрі будьте, добро робіть і не забудьте, що коли будете робити добро, то і
до вас добро повернеться сторицею.
Ведуча: Сонячним квітом вирує наш час.
Радісно дітям живеться у нас.
Світле дитинство – веселка ясна.
Райдужну днину і помах крила –
Все Батьківщина малятам дала.
Дійсність і казка в одному ряду.
Діти щасливі – це квіти в саду!

