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Конспект развлеченія для детей старшего дошкольного возраста
“Восеньскі кірмаш”
Автор-составитель:
музыкальный
руководитель
высшей
квалификационной категории Беденко Л.Г.
Задачы:
Праз гульню фарміраваць у дзяцей яркае эмацыянальнае уяуленне пра адну з
галоуных спрау сялянскай працы – уборкі ураджаю, развіваць мастацкае
успрыманне жыццевых з’яу, здольнасць адлюстроуваць іх у сваей мастацкай
дзейнасці, развіваць мову, удасканальваць памяць.
д. Хар. ( 9 ) Усе дзецi збiраюцца каля залы.
Зазывала(дарослы). Усiх, усiх, хто не ленавауся,
Добра справаю займауся.
I не трацiу марна час,
Запрашаем на кiрмаш. Дзецi уваходзяць у залу.
Гандляры:
Дарослы. Гэй, панове, сюды iдзiце!
Гэй, панове, сюды глядзiце!
1 дз. Гузiкi, пацеркi, стужкi.
Купляцце, дзяучаты-падружкi.
2дз.
Кашулi, спаднiцы, рушнiк вышываны,
Мiскi, талеркi, гаршкi маляваныя.
3дз. Лялькi, свiсцелкi, цацкi для дзетак. (Свiшча у свiсцѐлку).
Круцiлкi, вяртушкi, гаршечкi для кветак.
4дз.
Тут у нас на кiрмашы,
Што жадаеш для душы.
Агароднiна ды мед,
Падыходзь хутчей, народ!
Гандл-ка. Калi смага данiмае,
Падыходзь да самавару.
Выпi чаю з пылу, з жару.
А хто хоча, есць квасок,
Дзякуй, не забудзь, дружок.
Усе, што ѐсць на кiрмашы,
Кожнаму да патрэбы,
Кожнаму да спадобы.
Iдзе гандаль. Дзецi разам з дарослымi падыходзяць да гандлярак. Каму што
патрэбна - купляюць. Потым сядаюць на сваѐ месца.
д.
( ) Гучыць музыка. У залу уваходзiць Восень.
Восень. Добры дзень, мае даражэнькiя!
Усе. Добры дзень! А ты хто?
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Восень. Я –восень залатая. Па свету хаджу, красу вакол наваджу.
Вось да вас прыйшла, дары вам прынесла.
Гандл-ка. А давайце запытаем у восенi, якiя ж дары яна нам прынесла.
д.
( )
Вык-ца «Прывiтанне восень» I..Лучанка.
Восень. А куды гэта я трапiла?
*Дзецi. На кiрмаш.
Восень. А што тут робяць?
*Дзецi. Гандлююць, спяваюць, гуляюць.
Восень. Калi так, то добра!А вы, дзеткi, любiцеадгадвацьзагадкi?
*Дзецi. Вельмi!
Восень. Зараз - загадкi для кемлiвых! Слухайце уважлiва, калi ласка!
1. Вось бабуля важна села
I глядзiць наукола смела.
У зямлю схавала лапаць,
А зацепiш – будзеш плакаць.
Гэта злосная бабуля называецца –
ЦЫБУЛЯ.
2.
Не сойдзе з месца нi на крок,
Зарыушысь у пярыну .
Цярэбiць цiхi ветрык
Зялѐную чупрыну.
А выцягнеш з пярыны
Ён чырвоны нiбы рак,
А клiчуць яго –
БУРАК.
3. Для Святланы i Алесi
Мацi рве на доугай градцы
Усiм знаѐмую раслiну –
Уѐй многа карацiну.
-Наце, кажа, - ешце, дочкi.
Будуць добра бачыць вочкi.
МОРКВА
4.
На градцы доугi i зялены,
У бочцы жоуты i салѐны.
ГУРОК.
Малайцы, дзеткi! Будзе у нас багаты год. А цяпер – у карагод.
Вык-ца «Карагод агароднiны»А Рэмiзоускай.
д.Бяс. ( 15 ) Гучыць музыка .На кiрмаш на канi едзе дзядзька Лявон, грае на
гармонiку, з iм – цѐтка Лявонiха.
Ляв-ха(да Лявона).Тр… Прыехалi. Злазь, даражэнькi, хопiць граць. (Лявон
працягвае. Звяртаецца да гандляркi).
Ай, кумачка, здароу, даражэнькая!
Гандл-ка. Здароу, здароу. (Звяртаецца да Лявона). Здароу, куманѐк!
Лявон(кiдаеграць). Ага, здароу, кумачка, здароу!
Дауненька я цябе не бачыу.
Гандл-ка. Зiрнi сюды, куманѐк. Я маю усѐ, што трэба. (Цягнеяго за кашулю).
Чаго душа твая жадае? (Лявон нахiляецца да гаршкоу).
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Зiрнi, куманѐчак, як iзбаночак. Чуешь як звiнiць?
(Пстрыкае пальцам па збане). На цябе глядзiць, купi, не пашкадуешь.
(Лявон глядзiць у другi бок).
Ой, куманѐк, iгэтага ты не хочаш, i гэта табе не патрэбна.
Паглядзi сюды, якiя дзеткi, што твае кветкi. Глядзi, як працуюць!
Няужо, галубочак, грошай пашкадуеш?
Няужо нiчога не купiш у такiх працаунiкоу?
(Лявон нерашуч ачэша патылiцу, падыходзiць па чарзе да кожнага).
5дз. Восень прыйшла, яблык прынесла.
Яблык румяных,чыстых, духмяных.
У расе купалiся, сокам налiвалiся.
6дз. У агародзе густа, вырасла капуста,
Агуркi i буракi – слауны ураджай. Хурчэй купляй!
7дз. Ну, а бульба - проста цуд.
Што не бульбiна, то пуд.
Будзе дранiк, будзе бабка,
Хутчэй купляй, бяры у ахапку.
Лявон. Якая прыгожая бульба! А я ведаю цiкавую гульню пра бульбу.
Станьце па двое, бярыце бульбу, кладзiце яе памiж iлбамi. Хто бульбу болей
iлбам iустрымае, той i малайчына! Пакажыце нам сваю снароуку.
д. Хар. ( 7 )
Прав-цагульня «Не згубi бульбу».
Гандл-ка. Гэй, панове, шаноуныя! Можа яшчэ хто з вас развяжа торбу з
грашыма?
Лявон.Трашчотку сабе куплю, бо вельмi музыку люблю!
(Спрабуе граць, але не атрымлiваецца).
Якая цудоуная трашчотка, але ж якна ей iграюць?
Гандл-ка. Дзеткi, калi ласка, дапамажыце!
д.
( )
Гучыць б.н.п. «Фенька».
( Дзецi iграюць на драуляных музычных iнструментах).
Восень. Колькi ж у вас на кiрмашы розных вырабау, цацак.
Зараз куплю сабе што-небудзь. (Шукае, разглядае).
Гандл-ка. Падыходзь, налятай, усѐ, што хочаш - выбiрай!
Восень. Ага-ага! Вельмi ж мне спадабауся вось гэты кубачак драуляны.
Зараз я яго куплю. Запрашу вас, дзеткi, з iм пагуляць у гульню.
Прав-ца гульня «Кубачак драуляны».
Ляв-ха. Як жа ж вы, дзеткi добра размауляеце па-беларуску.
Гандл-ка. Аб гэтым яны зараз i праспяваюць.
д.
( )
Вык-ца песенька «Цiк-так ходзiкi» I.Лучанка.
Ляв-ха. Добра ж пелi i гулялi, але ж яшчэ вы не скакалi.
Гандл-ка. Зараз паскачам.
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Вык-ца «Купала Iвана Купалы».
Гандл-ка. Якi добры кiрмаш у нас атрымауся, спадабауся ѐн вам, дзеткi?
А вам, паважаныя дарослыя?
Лявон. Надыходзiць сумны час. Пара нам развiтацца.
Ляв-ха. Але, просiм шчыра вас, да нас завiтацца.
Гандл-ка. Будзем рады мы сябрам, пачастуем ласкай.
Восень. Няхай сонца свецiць вам,як у добрай казцы!
Усе. Да пабачэння! Да новых сустрэч!
д. Бяс. ( 15 ) Гучыць музыка.Усе iдуцьу свае пакоi.
Рэпертуар:
1. «Фенька» б.н.п.
2. «Прывiтанне, Восень» I.Лучанка.
3. «Карагод агароднiны»А Рэмiзоускай.
4. «Цiк-так ходзiкi» I.Лучанка.
5. Б.н.гульнi: «Кубачак драуляны», «Не згубi бульбу».
6. «Купала Ивана Купала».
Атрыбуты:
1. Др.муз. iнстр.
2. Кубачак.
3. Мiскi, гаршэчкi (для кветак i мѐду), вышыванкi, вырабы з глiны, свiсцѐлка,
самавар.
4. Агароднiна: капуста, буракi, бульба (для гульнi), морква, цыбуля, яблыкi.

