Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу
«КАТРУСЯ»
вул. Київська, 160, м. Обухів, Київської обл., 08700
тел./ телефакс ( 04572) 6-67-61
e-mail: katrussaa@ukr.net

СЦЕНАРІЙ
проведення міського фестивалю дитячої музичної творчості
серед дітей дошкільного віку міста Обухова
«Сузір’я талановитих дошкільнят!!!»

На базі дошкільного навчального
закладу «Катруся»
дата проведення: 24.04. 2018 р.

м. Обухів

(Звучить музика)
Ведуча. Добрий день! Ласкаво просимо! Ми дуже раді вас бачити. Сьогодні зранку
ми отримали повідомлення від героїв улюблених дитячих мультфільмів – від Ельзи з
мультфільму «Крижане серце» та від Червоної Королеви з мультфільму «Аліса в
країні чудес», які повідомили нам, що сьогодні ми маємо зустрічати гостей. А
гостями будуть Всі талановиті діти з усіх садочків нашого міста. Виявляється, що
Ельза і Королева покликали на гостини до нас всіх талановитих дошкільнят, щоб
всі ми познайомилися один з одним на цікавій зустрічі, яка називається
ФЕСТИВАЛЬ. Он як задумали наші героїні. Сьогодні ми побачимо в залі юні
обдарування, які будуть співати, танцювати, розповідати вірші, а ми будемо
насолоджуватися їхніми яскравими виступами, захоплюючись їхніми талантами.
Вітаємо всіх гостей нашого Фестивалю, який називається - «Сузір я талановитих
дошкільнят».
Звучить музика. Вбігають дівчинка і хлопчик в українському вбранні.
Ведуча: Ви хто такі будете?
Хортишко: Добрий день, любі гості: дорогі діти й дорослі! Я - український хлопчик
Хортишко. Ми прийшли в гості у ваш дитсадочок разом із моєю сестричкою
Хортусею. Ми з нею подорожуємо Україною, щоб вивчити українські звичаї і
традиції, Ми навіть назву придумали нашій захоплюючій цікавій подорожі. Хочете
дізнатися яку?
Діти (хором): Так,хочемо!
Хортишко: А називається наша подорож «Українські традиції вивчаємо –
народну пам’ять зберігаємо».
Хортуся: Доброго здоров’я вам! Я – українська дівчинка Хортуся! Я дуже рада, що
ми завітали до вашого садочку Ми з моїм братиком Хортишком дбаємо про
збереження народних традицій і звичаїв, і тому їх вивчаємо і збираємо у спільну
духовну скарбничку, що так і називається «Духовні скарби України».
Ми подорожуємо своєю любою Україною. Але проходили повз ваш красивий,
привабливий дитячий садочок і не змогли оминути його.
Ведуча. А ми затамувавши подих чекаємо початку нашого свята. Нас сьогодні тут
усіх разом зібрали Ельза і Червона Королева, знаєте таких, чули про них? Кожен
дошкільник є учасник, він показуватиме сьогодні свій талант, такий собі духовний
скарб.
Хортуся: Ви теж можете покласти свої скарби у нашу чарівну духовну скарбничку.
А скарбами цими будуть ваші таланти-подарунки гостям у вигляді пісень,
таночків,гуморесок.
Ведуча. але ми не можемо розпочати без Ельзи та Королеви, що ж нам тепер
робити?

Хортишко і Хортуся : А ми Вам допоможемо… Ми Вам дещо покажемо, поки
ви чекаєте своїх Героїнь.
Щоб цю землю свою міцно, щиро покохати,
Треба все про неї добре вивчити, пізнати.
В серці, в розумі й на ділі з Україною,
А зараз зустріньте всю нашу родину.
Танок «З прапорами».
Ведуча : Дякуємо, Вам Хортишко й Хортуся. Але чомусь досі не з’являються
наші довгоочікувані Ельза та Королева???
Всі ми чекаємо сюрпризів , а вони не з’являються.
Хортишко і Хортуся : Не засмучуйтеся, ми сюрпризи робити вміємо. Так що і
ми, в свою чергу, маємо ТАЛАНТ.
Діти, ви казочки полюбляєте? (ТАК).
Ведуча.
Тут оселилося дитинство!
Пізнавши щастячка намисто,
прямую в "Казку" як на свято:
для нас тут є чудес багато!
Хортишко і Хортуся : Казку люблять усі люди!
І дорослі, і малі,
Тобто, й наші малюки.
Казка кличе усіх нас,
Починаємо її для вас
ТЕАТРАЛІЗОВАНЕ ДІЙСТВО «КУРОЧКА РЯБА» з ТАНОЧКОМ «КУРЧАТА»
З’являються Ельза і Королева : - 1) А що це тут відбувається?
2)Невже Ми запізнилися?
Ведуча : Так, трішки запізнилися. Але ми не засмутилися, тому що до нас завітали
ще одні гості, які нас розвеселили. Давайте, я Вас з ними познайомлю….Це
Хортишко і Хортуся-братик і сестричка, вони збирають різноманітні новини,
цікаві факти й духовні надбання українського народу і в свою чергу, наділені
багатьма талантами.
Ельза : (Звертаються до Хортишка і Хортусі)

Ми Вам вдячні, що завітали до нас на фестиваль, який ось-ось почнеться, і
допомогли нам, тому хочемо Вас попросити, залишайтеся у нас на святі, будете
заохочувати та підтримувати кожного нашого учасника.
Королева : Добрий день, дорослі! Добрий день, малята!
В добрий час дозвольте фестиваль «Сузір’ я талановитих дошкільнят»
розпочати, на який ми запросили вихованців дитячих навчальних закладів м.
Обухова., їх педагогів та почесних гостей:
Ельза : Зустрічайте гучними оплесками заступника Обухівського міського
голови Шевченко Антоніну Василівну.
Начальника управління освіти Мигаль Марину Леонтіївну.
Старшого наукового співробітника лабораторії дошкільної освіти і виховання
Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцента
Острянську Олену Анатоліївну
Методиста управління освіти ВК Обухівської м/р з дошкільного виховання Зіневич
Людмилу Василівну
Завідуючих та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів міста
Обухова.
Королева :Ми точно знаємо, що таке талант. Це наше майбутнє, це наші діти –
дошкільнята, яких ми сьогодні покликали. Ми з Ельзою довгий час спостерігали за
всіма дітками в садочках, вибирали талановитих, але виявляється кожен з Вас має
особистий талант.
Ельза : Так ! Шукати та розкривати дитячі таланти – це наша життєва позиція. А
ви дітлахи – наше життя.
А нам вже час починати і ми переходимо до наших конкурсантів, які завітали з усіх
дошкільних закладів нашого міста : Садочок «Веселка», «Зірочка», «Дударик»,
«Пролісок», «Рушничок», «Світлячок» і звичайно дошкільний заклад «Катруся»,
який радо відкриває двері своїм усім друзям .
Королева :
1.Першими на цю сцену вийдуть учасники фестивалю з дитячого садка «Дударик»
під керівництвом завідуючої Литовченко Лесі Володимирівни та вихователяметодиста Гауменко Людмили Олексіївни, музичного керівника Майко
Людмили Григорівни.
1. З піснею «Дощик». Музика та слова Наталії Май
Солістка : Тельпіс Софія та танцювальний гурток «Краплинки-веселинки»;
Зустрічайте:
2. ДНЗ «Дударик» приготував ще танцювальний номер «А ми удвох».
Музика Олександра Зуєва, слова Володимира Кудрявцева.
Виконають діти середньої групи «Калинка»- Марченко Саша, Івашов Ігор, Шкода
Надія.

Ельза :
2. Зустрічаємо учасників ДНЗ "Веселка» під керівництвом завідуючої Осипенко
Тетяни Миколаївни та вихователя-методиста Тимошенко Марії Станіславівни,
музичних керівників Лозіцької Юлії Миколаївни та Трофімової Анни Миколаївни.
1.З шумовим оркестром Йогана Штрауса «Полька Трак-трак»
Виконавці : Нараєвська Ілона
Мацкевич Софія
Друзенко Єва
Мотря Максим
Михайлюк Тимур
Безугла Катерина
Костюк Степан та Білецька Анна
2 Номер від садочка «Веселка» для Вас таночок «Весняна ніжність»
Виконавці : Янківська Аріна, Дзюба Владислава, Бригінець Дарья, Герасимова
Ксенія, Мироненко Вікторія, Макарова Аглая, Гайдайчук Саша, Токарєва Марія.
3. Дитячий садок «Веселка» приготував для нас гумореску «Подарунок» С.Гриценка
Виконавець : Четвертухін Гліб.
- Оплески!
Королева :
3. Зустрічайте гучними оплесками ДНЗ «Зірочку» під керівництвом завідуючої
Балдич Ольги Миколаївни, вихователя-методиста Варави Ольги Іванівни,
музичного керівника Дергачевої Лариси Федорівни.
З композицією «Люблю цей світ» . Виконавці (дитячий колектив-20 дітей)
Ельза :
4. До вашої уваги пропонуємо виступи вихованців ДНЗ «Катруся» під
керівництвом завідуючої Рогози Тетяни Григорівни, вихователя-методиста
Голованенко Наталії Сергіївни, музичних керівників Катерини Олексіївни
Новіцької та Єлизавети Миколаївни Усатюк.
- Танок «З рушниками», у виконанні дітей старшої групи «Подоляноча».

- спортивна композиція «З стрічками». Виконавці :
- Пісня «Котику Мурчику» Слова та музика Наталія Май у виконанні
Голованенко Ілони та Гаврилюк Ольги.
Королева :
5. Підтримайте своїми оплесками учасників від ДНЗ «Рушничок» під
керівництвом завідуючої Негоди Лариси Анатоліївни, вихователя-методиста
Лемешко Тетяни Вікторівни, музичних керівників Гудименко Тетяни
Станіславівни та Матейченко Ірини Семенівни. (20 д.)
-З музичним оркестром;
- Танок «Оладки для бабусі» ;
- Пісня «Чому» . Солістка Онищенко Аня (10 чол.)
Ельза :
6. До вашої уваги, пропонуємо виступи дітей з ДНЗ «Світлячок». Завідуюча Яременко Раїса Іванівна та вихователь-методист Петриченко Надія Миколаївна,
музичний керівник дошкільного закладу …..
1. Пісня «Дружба» сл. Лариси Ратич, муз. Анни Олейнікової
Солістка Моргай Кіра

2. Пісня «Насіння»
Палига Каріна
Мошенець Саша
Ельза
Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
земля, яку сходив Тарас
малими босими ногами,
Вірш Т.Г.Шевченка «Садок вишневий коло хати»
Чтець Дзингар Діана
Королева :
7. Зустрічайте учасників фестивалю від ДНЗ «Пролісок», Завідуюча цього
навчального закладу Бобкова Надія Григорівна та музичний керівник Біркіна
Світлана Іванівна.
- Пісня « Ми з татом», слова Лади Реви, музика Костянтина Мяскова ;

- Танок « Черевички» слова і музика – народні.
Ельза :
Ти чуєш, як земля довкіл співає,
Які чарівні звуки линуть ввись?
Це йде мелодія, долина зацвітає,
Усе життю радіє, придивись.
Батьківщина – рідний край! Дороге нам слово в світі!
Де б не був ти, якіб міста ти не відвідав
Ти звешся донечкою чи синочком,
І мати – Батьківщина наша Україна,
Радо прийме і зустріне тебе завжди.
А зараз прийміть найщиріще музичне привітання «Наш край» у виконанні
співочого хору нашого закладу
Королева :
Підростають в нас таланти:
Співаки і музиканти,
Віртуози – танцюристи.
Добрі будуть з них артисти!

Ельза :
Ми бажаємо всім учасникам нашого Фестивалю , щоб замріяне у світанковому
дитинстві збувалося. Щоб Господь Бог на протязі життя зігрівав вас своєю ласкою і
благодаттю.
Королева :
Нехай нескінченною, світлою та щедрою на добро і вдачу буде ваша життєва
дорога, хай повниться вона радістю й достатком.
Я прошу усіх присутніх в цій святковій залі ще раз привітати всіх учасників
фестивалю гучними оплесками.
Хортишко і Хортуся, чи не сумували Ви у нас на фестивалі, чи сподобалися Вам
наші юні таланти?
Хортишко й Хортуся : Засяяв день для нас сьогодні променисто,
Бо фестиваль талантів – це велике свято!
Зібралися тут зірочки іскристі,
Ми щиро хочемо їм щастя побажати!
Хортишко: Шановні друзі! Я дуже радий, що наша з сестричкою спільна
подорож була такою цікавою і духовною. Нам є що цінне внести у нашу скарбницю
«Українські традиції вивчаємо – народну пам’ять зберігаємо
Хортуся: Любі діти, шановні дорослі! Я теж радію, що ми завітали до вашого
дитячого садочку, й пишаюся, що тут дбають про збереження українських народних
традицій, організовують такі спільні творчі зустрічі, фестивалі. (Промовляє
таємничим голосом): А тепер ми разом відкриємо нашу чарівну скарбничку
«Духовні скарби України» і покладемо до неї всі позитивні враження, аплодисменти,

вірші, пісні, побажання, таночки, які ви один одному дарували на цьому
прекрасному святі (відкриває чарівну скарбничку і кладе до неї духовні скарби).
Ельза : Навчаймося добра, як вчаться мови діти,
Щоб потім все життя його творить, святе.
Плекайте крізь роки троянди ніжні й жито,
Тримайте у руках, як сонце золоте.
Королева : Даруймо для людей погожі дні весняні,
Щоб щедрим садом освятився небокрай,
Щоби пісні лунали до нестями
І повнився добром наш рідний дім і рідний край!
Надаємо слово для підведення підсумків нашого фестивалю ...
1. Заступнику Обухівського міського голови Шевченко Антоніні Василівні.
2. Начальнику управління освіти Мигаль Марині Леонтіївні.
3. Методисту дошкільного виховання управління освіти ВК Обухівської
м/р Зіневич Людмилі Василівні.
4. Старшому науковому співробітнику лабораторії дошкільної освіти і
виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидату
педагогічних наук, доценту Острянській Олені Анатоліївні.

Ельза :
Ось і підійшов до завершення наш фестиваль дитячої музичної творчості «Сузір’я
талановитих дошкільнят».
Королева :
Якщо у вас є талант і ви хочете щоб про нього дізналися. Ми чекаємо вас на
нашому Фестивалі в наступному році. Не пропустіть свій шанс.
Разом : До нових зустрічей!!!

