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СВЯТКОВО ПРИКРАШЕНИЙ МАЙДАНЧИК
Діти вишиковуються на спортивному майданчику під музику.
Виходить Мальвіна, поправляючи платтячко і зачіску.
Мальвіна.
Ой, як вас багато! Доброго ранку, всім малятам, і хлоп’ятам і
дівчатам, і гостям що рано встали до нас на свято завітали.
Сьогодні в нас малята, Фізкультурне свято!!! А зараз діти
розкажуть віршики про літо.
Мальвіна.
На нашому святі сьогодні присутні сильні, мужні, спритні,
веселі, хто б ви думали?! Спортсмени! Команди «Фізкульт-Ура»
(команди по черзі вітаються). А ще справедливі судді, які
будуть уважно стежити за нашими змаганнями і виставляти нам
бали.
І звичайно наші гості і маленькі, і великі, яких ми попросимо
підтримувати нас оплесками. А тепер, щоб добре гратись,
змагатись і розважатись, треба дітки розім’ятись.
Комплекс загальнорозвивальних вправ під музику «Буратіно».
Мальвіна.

Діти, а я героїня з якої казки? Правильно «Пригоди Буратіно».
Цікаво де ж наш Буратіно?
З’являється Буратіно.
Буратіно.
І знову я спізнився
Зарядку не зробив
Та, навіть не вмився.
Мальвіна.
Ну, що ж ти так, такий дорослий. Ось наші малята все вміють і
личко зранку росою вмили, і зубки пастою видавленою із
гусенички почистили, та й зарядку вже зробили. Правда діти? А
давайте навчимо Буратіно, як потрібно в гості ходити… гра
(сер, гр..) «Зайчик сірий умивається» (2р.), третій раз грають
із Буратіно: «Буратіно дерев’яний вмивається, видно в гості
він збирається, вимив руки, вимив щоки, вимив носа, й каже
досить.
Буратіно.
Ой, діточки,та поки я свого носа помию, то ваше свято
закінчиться…
Мальвіна.
А зараз, діти старших груп, покажуть Буратіно, як вони гарно і
швидко вміють зав’язувати фартушки. Змагання, як кухарі до
сніданку готуються.
Приходить П’єро (з гітарою, сумний, пресумний).
Мальвіна.
Діти, а що це за герой такий, сумний,
такий сумний, що
заплаче зараз? Та це ж – П’єро. Чому на вашому обличчі немає

посмішки?
П’єро.
Моя люба Мальвіно, я вже давно не посміхаюся, та що говорити
про посмішку, я не їм, не п’ю, ночами не сплю.
Мальвіна.
А чим ви займаєтесь?
П’єро.
Вірші складаю…
Мальвіна.
Ну, то зачитайте.
П’єро.
Мальвіна втекла у чужинські краї
Без неї безмежні печалі мої…
Моя наречена, вернися мерщій!
Без тебе помру в самотині сумній.
Мальвіна.
Давайте поаплодуємо П’єро і трішки його розвеселимо!
Діти середніх груп граються у гру «Літаки».
П’єро.
Гарно, весело у вас, і Мальвінка біля вас… Ой, а хто ж це?
Карабас!!!
Карабас Барабас.
Ось ви де! Зараз я з вами розберуся, негідники, ляльки

неслухняні… ааа і Буратіно тут, давно його шукаю..
Мій народ нікчемний, дерев’яний, темний.
Цяця ж я велика – всім лялькам владика.
Знає кожна лялька в мене є нагайка,
Замашний батіг, він вгамує всіх.
Враз народ слухняний, хоч тули до рани,
Всі пісень співають, грошики збирають,
В гаманець мені, в гаманець мені…
Мальвіна.
Та хіба ж так можна? Діти, допоможіть мені і моїм друзям.
Давайте пограємось у гру «Карабас-Барабас дожени нас». Якщо
він дожене, то ми здаємось. А якщо ні, то хай сам утікає.
Під час гри Карабас втікає.
Мальвіна.
А тепер, коли Карабас-Барабас нам не страшний, давайте
позмагаємось.
Естафети:
– з м’ячиком;
– склади квіточку;
– пролізти в обруч;
– перетягування канату.
Мальвіна.
Ось і підійшло до кінця наше захоплююче, дивовижне,
фізкультурне свято. Справжні пригоди сильних, спритних, мужніх

дітей, які зростають у нашому садочку. А на кінець, СЮРПРИЗ –
запрошую всіх малят на таночок «Веселих каченят».

