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Сценарій свята «Осінь золотава»
Мета: розкрити красу осінньої пори у рідному краю; розвивати
спостережливість, увагу, пам'ять, зв'язне мовлення ; сприяти духовному
розвитку дітей; виховувати ціннісне ставлення до природи, праці.
Обладнання: осінні квіти, листячко, кошик з овочами та фруктами, осінні
картинки з птахами, дитячі вироби з природнього матеріалу; костюми для
учнів: осінь, капуста, диня, квасоля, помідори, огірочки; деревця, пеньочки,
кошики з грибами.
Хід заходу
Ведуча 1
Дуже раді ми вітати всіх запрошених на свято
А яке саме свято? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку:
Пані вродлива і жовтокоса
Йде по землі і жовтіють покоси.
Там, де ступа, виростає грибочок
Й ховає мерщій капелюх під листочок.
Чоло прикрашає вінок із калини,
Вплетені в нього айстри, жоржини.
Птахів сумовито вона проводжає
У вирій далекий із рідного краю.
Щедрі дарунки дарує вона.
Що це за пані така чарівна? ОСІНЬ
Ведуча 2
Журливо музика заграла,
І закружляло в вальсі листя.
В країну осінь завітала
Красива, сонячна, барвиста.
Відкриваємо завісу ненароком,
Зазираємо в осінню пору року.
Вона тоді буває чарівна,
Коли стає золотокоса.
Отож, запрошуємо в осінь.
Ведуча 1
Хай усім буде затишно з нами
Хоч за вікнами дощик шумить.
Поговорим про осінь віршами
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І хай музика ніжно звучить.
Ведуча 2
Пісенька весела хай як дощик ллється,
Осінь нас почує – щиро усміхнеться.
Завітає в гості, ми її зустрінем,
І у дружнім колі всі разом спочинем.
Пісня «Диво Осінь»
Ведуча 1
-Жовте листячко кружляє і доріжки вистилає.
-Хмарки в небі пропливають, холодним дощиком лякають.
-Вже у теплії краї відлетіли журавлі.
-Люди врожаї збирають, вітаміни запасають.
Вірш.
Учень1
Осінь пензлика взяла, малювати почала,
В білокорої берізки золотила довгі кіски.
Учень 2
Осінь, осінь, листопад,
Жовте листя стелить сад,
За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки.
Хмари небо затягли,
Вітер віє з-за гори,
Ходить осінь листопадом,
Жовте листя стелить садом.
Учень 3
Осінь на узлісся фарби розбавляла,
Пензликом легенько листя фарбували.
Вже руда ліщина, пожовтіли клени.
В пурпурі осіннім тільки дуб зелений.
Утішає ясен: - не сумуй за літом!
Геть усі діброви в золото одіто.
Учень 4.
Тихо жовтень ходить гаєм, ліс довкола аж горить,
Ясен листя обсипає, дуб нахмурений стоїть.
І берізка над потоком стала наче золота,
Вітер, мовби ненароком їй косиці розпліта.
Пісня «Вміє осінь малювати»
Ведуча 2
Усі овочі чудові! Їх вживають для здоров'я
Щоб здорові ви були всі вони для вас зросли.
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Кожен смак і користь має людям сили добавляє
Пам’ятайте, любі діти, ТРЕБА ОВОЧІ ЛЮБИТИ!
Скільки б не співати, закінчувати час.
Вірш
Учень 5
Ще недавно в небі синім
Пролітали журавлі,
А сьогодні в безгомінні
Ходить осінь по землі.
І від краю і до краю,
Від двора і до двора
Золотого урожаю
Знов до нас прийшла пора.
Учень 6
Восени врожай збирають
На городах і в садах.
Груші, яблука звисають
На тонесеньких гілках.
Учень 7
Осінь, осінь... Лист жовтіє.
З неба часом дощик сіє.
Червонясте, золотисте
Опадає з клена листя.
Ведуча 2
Бесіда за картинками " Золота осінь"
1. Яку пору року зображено на картинці?
2. Опишіть природу восени.
3. Подивіться на картини і скажіть, які роботи виконують люди восени?
4. Які птахи відлітають у вирій, а які залишаються зимувати?
5. Як тварини готуються до зими?
Ведуча1
Зараз ми вас перевіримо на скільки добре ви знаєте осінню пору року і
проведемо з вами вікторину.
Осіння вікторина
1. Які осінні місяці ви знаєте?
2. Коли день дорівнює ночі? (день осіннього рівнодення – 23 вересня)
3. Чи знаєте ви, чому вересень має саме таку назву? (цвіте верес- медоносна
рослина)
4. Як називаються птахи, які відлітають у вирій? (перелітні)
5. Як називаються птахи, які залишаються зимувати? (зимуючі)
6. Як називають осінню пору, коли погода стоїть як влітку і літає багато
павутиння? (бабине літо)
7. Куди восени зникають метелики? (ховаються в щілині, під кору дерев)
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8. Як готуються до зими мурахи? (закривають входи і виходи мурашника)
9. Куди зникають на зиму жаби? (ховаються на глибину під камені)
10.Коли від нас летять останні качки? (коли замерзають ріки)
Інсценізація пісні "Овочі" ( Звучить музика)
Ведуча 2
Гра «Долоні»
Я буду говорити фразу, якщо це правильно плескаєте в долоні, а якщо ні
– не плескаєте.
- Жовтіє листя
- Прилітають птахи
- Ночі коротші, дні довші
- Стало прохолодніше
- Триває збір урожаю
- Люди купаються у річці
- Діти ліплять снігову бабу
- Часто йдуть дощі
Ведуча1
А чи знаєте, діти, що принесла вам на свято
із садів, полів і грядок повний кошичок загадок?
(Кошик підносить учень)
1. Мене смажать, мене варять, хоч отрутою і кроплять
Всі мене їдять і хвалять. Звати як мене? КАРТОПЛЯ
2. В темній я живу коморі, а коса моя надворі.
Гарбузова я сестриця, а всі звуть мене…МОРКВИЦЯ
3. Ми цукрові, ми кормові, є брати у нас столові
Ми зростаємо рядками, люди звуть нас…БУРЯКАМИ
4. Повз, мов танк, я на городі, повз на гудині й загруз
Та чомусь мене в народі звуть не танк. А як?.. ГАРБУЗ
5. Я на грядці сонцем сяю, родичів багато маю,
Гарбузову господиню усі знають. Хто я? …ДИНЯ
6. Ми зеленої всі масті, всі довгасті і смугасті
Прив’язали нас в рядках на зелених ланцюжках.
Гарбуза ми сини й дочки. Звати як нас?.. ОГІРОЧКИ
7. Я красивий і кругленький, маю боки червоненькі
З мене сік томатний п’ють і до страви додають
Найповажніший сеньйор. Звусь я просто…ПОМІДОР
8. Кажуть, щоб хвороб не знати,
Треба всім мене вживати.
Може, ви мене й з’їсте,
Тільки сльози проллєте. ЦИБУЛЯ
9. Мовби на одній нозі,
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Я зростаю на лозі.
Подивись скоріш в віконце –
Грона сповнені всі сонця!
Кожен скуштувати рад
Соковитий… ВИНОГРАД
10.У темниці я росту та біленькі зубки маю.
Хоч гіркий я і пекучий
Та корисний і цілющий. ЧАСНИК
11.Є солодкий, є гіркий
Різні форми маю.
Є тонкий, а є товстий.
Кожен мене знає. ПЕРЕЦЬ
12.Я овальну форму маю,
На городі виростаю.
Газдині мене консервують
І рагу смачне готують.
Я фіалковий пан –
Тонкошкурий… БАКЛАЖАН
Ведуча 2
Гра з батьками " Листочки"
Ведуча дає завдання на осінніх листочках.
1. Листочок осички - зробити три головні убори зі звичайної хустинки.
2. У кого кленовий листочок, той артист, може в цирку виступати,
палицю на руці тримати.
3. Дубовий листочок просить пригадати віршик або пісеньку про осінь.
4. У кого березовий листочок, той нічого не скаже, жестами покаже.
5. У кого листок горобини, промовляйте без упину:
Хитру сороку спіймати морока,
а на сорок сорок-сорок морок.
Ведуча 1
А зараз до вашої уваги осіння виставка виробів ,які діти зробили разом з
батьками.
Діти показують і розповідають про вироби, які виготовили.
Пісня «Щедра осінь»
Ведуча 2
Нам осінь, щедра і багата
Врожай свій принесла
У кожну хату, усюди.
Нехай живуть завжди в достатку люди!

5

