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Жили-були дві сім’ ї.
У одній жив Колобочок –
Спритний , радісний синочок,
( вистрибує Колобочок, вітається)
А у другенькій дівчатко
Теж веселе Колоб’ятко.
( вибігає Колобочок
дівчинка,вітається з усіма)
Йшли літа вже пролітали,
Дітки швидко підростали,
Вже у школу ось пішли
Друзів там собі знайшли.

ЯК КОЛОБОЧКИ ШУКАЛИ
ПОДАРУНОК ДЛЯ МАМИ
(стара казка на новий лад)
Сцена прикрашена зображенням лісу
та макетом будиночка за яким
сидить Колобочок. Звучить спів
птахів.Голос за кадром.

Гарно вчилися, старались,
Слухались і гарно грались.
(виходять за куліси)
Непомітно для усіх
Травень вибравсь на поріг.
Незабаром свято мами,
Завітає у їх дім.

Ця історія чи казка

В Колобочків ось проблема,

Трапилася вже давно.

Як цю вирішить дилему?

У однім селі чудовім,

(виходять Колобочки,разом
говорять)

Де гуде вітер в діброві,
Де співають солов’ ї

Що матусям дарувать?

Вирішили йти шукать,

За городом що поріс

Всіх в окрузі розпитать:

І зустріли гурт звірят:

Що ж матусям дарувать?

Зайчик, вовчик, білченя.

(звучить музика, діти імітують
рухи ніби ідуть підстрибуючи)

(виходять діти у масках звірят)

Завітали в дитсадочок,
Бачать, біга Колобочок.
(вибігає ще один Колобочок)
Запитали у хлоп’ яти:
( разом)
Що матусі дарувати?
(Колобочок з дитсадка)
Будем квіти дарувать
І ще пісеньку співать
( виходять діти із смішними
бантиками, хлопчики з бабочками,
соромлячись виконують пісню
«Мама найкраща людина у світі»)
Стали дякувать садочку,
За підказочку таку.

Радісно у них спитали:
(разом)
Що для неньки готували?
(звірята відповідають по черзі)
Ми самі ще мудрували,
Довго думали, гадали,
Що ж для них підготувать?
Може пісню заспівать?
Може моркву соковиту?
Чи горішки?
Чи м’ясце?
Аплікацію зробити?
Чи листівку, чи букет?
Та зробили ми проект.

й далі стали мандрувать,

(відео з фото матусь з їхніми
дітьми під пісню про маму)

Щоб когось іще спитать.

Принесли подяку їм,

( музика, діти виходять
залишаються 2 Колобки,імітують
рухи)

Тут почувся гуркіт, грім.

Йшли через дрімучий ліс,

(звук грому, дощу)
Колобочку, повертаймось,

Від дощу десь заховаймось.

Дякуєм, для вас, бабусі,

Гримнув грім і дощ полив,

Ви ж також чиїсь матусі.

Колобочків намочив.

Хочем й вас ми привітать

Бачать друзі на узліссі

Пісню вам подарувать.

Хатка – хочеться зігріться.

(виконують пісню про бабусю,
імітуючи рухи ідуть далі)

Підійшли вони поблище
Дрова поруч ось лежать
А! Це хатка ведмежат,
Біля неї на ослінці
Бабці щось там гомонять.
( дівчатка виконують танець
бабусь,сідають.Колобочок
звертається до них)
Всім бабусенькам, привіт!
Ще багато довгих літ!
Не підкажете малятам,
що матусям дарувать
Серце їх порадувать?
(одна з бабусь)
Подарунків безліч є.
Ну, а радість принесе,
Той, що зроблений власноруч,
Той, що зроблений з добром.
(Колобочок дівчинка)

Поспішали Колоб’ятка
Подарунок готувать.
та зустріли ще Лисичку
Й вирішили запитать:
(виходить дитина у масці лисички)
Люба Лиско, підкажи,
Що придумать ти скажи
Для матусі в подарунок?
(Лисичка)
Мамі любий ваш цілунок.
Серце неньки розцвітає,
Коли дітки обіймають
Коли ви живі, здорові
І зростаєте в любові.
Щастя донечки чи сина
До матусі птахом лине.
Тож до неньки пригорніться,
І ніколи не сваріться.

Ніжно так їх пригорніть
І матусь своїх любіть.
ЦЕ найкращий подарунок!
( звучить пісня про маму. На
проекторі малюнки із зображенням
матусь, які діти самі малювали і
підписали)
Колобочки повернулись
Й зрозуміли ось таке:
Що для кожної матусі
Найрідніше, дороге
Її любеє дитятко
Чи то зайчик, білченятко,
чи рум’яне Колоб’ятко.
І дорожчого для неньки
Подарунка не знайдеш!
(дарують подарунки зроблені своїми
руками для матусь иа бабусь)

