
Сценарій ігрової програми для учнів молодших класів 

 «Осінь, Осінь, в гості просимо!» 

Цілі: 
- створити умови для позитивної мотивації до навчання шляхом 

застосування ігрових форм навчання; 

- активізувати емоційний фактор навчання; 

- розвивати комунікативні навички учнів, керуючись принципами довіри, 

підтримки, творчості та успіху. 

Обладнання: виставка поробок з природного матеріалу, малюнки на тему 

«Осінь», різні овочі для конкурсів, дві теплі рукавиці, 2 пари калош великого 

розміру, 2 іграшкові машинки; музичний супровід. 

Хід  свята 

Звучить музика заходять діти. 

Діти читають вірші. 

1.Осінь наша, осінь, золота година,  

Неба ясна просінь, пісня журавлина,  

Бабиного літа довгі білі коси… 

І дорослі, й діти люблять тебе, Осінь. 

 

2. Та не тільки славна за свою ти вроду –  

Урожай іздавна ти несеш народу. 

Щира і дорідна, пахнеш ти медами,  

Славиш край наш рідний зерном і плодами. 

 

3. Осінь, осінь! 

В гості тебе просим 

З щедрими хлібами, 

З високими снопами,  

З листопадом і дощем,  

З перелітним журавлем. 

 

Пісня _________________________________ 

Звучить лагідна музика. На сцену виходить Осінь. 

 

Осінь: Здрастуйте, діти! Я рада нашій новій зустрічі. Кожен рік я 

приходжу до вас після довгого спекотного літа і завжди приходжу із 

подарунками: деревам приношу нові наряди, людям - фрукти і овочі. Спасибі 

вам за вироби і малюнки, в кінці свята ми обов'язково нагородимо авторів 

кращих робіт. 

  



Осінь: Друзі, я  завітала до вас не з пустими руками. Я принесла ось такі 

чудові листочки. А на кожному з них — загадка про овоч або фрукт. Тож 

пропоную вам їх відгадати. Той, хто називає правильно відгадку, бере 

відповідний малюнок із запропонованих і кладе на одну із «тарілочок», 

розділяючи на овочі та фрукти. 

 

1. Як не віриш — перевір, на мені — дванадцять шкір, 

    А гризнеш — в сльозах полинеш, бо зовусь я ... (цибулина). 

 

2. Що за грона висять і на сонечку блищать, 

    Прикрашають кожен сад? Це — солодкий ... (виноград). 

 

3. Ми зеленої всі масті, всі довгасті і смугасті, 

    Прив’язали нас в рядках на зелених ланцюжках. 

     Гарбуза ми всі синочки. Звати як нас? (огірочки) 

 

          4. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке.   (яблуко) 

  

5. Він поважний і огрядний, він червоний і смачний, 

    Виглядає як сеньйор. Хто це, діти ?  (Помідор) 

 

6.  Цього фрукту по шматку 

      В чай добавлю для смаку.  

     Запашистий та кисленький, 

     Наче сонечко жовтенький. (Лимон 

 

7. Мене смажать, мене варять, всі мене їдять і хвалять, бо зовуся я ... 

(картопля) 

  

8. Солоденька, червоненька  

    Оця ягідка маленька.  

    Має кісточку тверду.  

    З’їм її, коли знайду.  (вишня) 

 

9. Я на грядці сонцем сяю, родичів багато маю, 

    Гарбузову господиню усі знають. Хто я?  (диня) 

 

10.Лампочка вгорі висіла, 

               Стала смачна, пожовтіла. 

               Діти лампочку зірвали, 

      З апетитом скуштували.  (груша)  

 

11.Що то за голова, що лиш зуби та борода?  (часник) 

 

  



12.Чи то жовта, чи то синя 

Соковита господиня. 

Чи то сонце, чи то злива – 

Пригостить нас влітку …  (слива) 

Осінь: А зараз давайте пограємо у гру «Хто швидше». 

Ставляться 2 стільці спинками один до одного на відстані приблизно два 

метри.Під стільцями протягнута мотузка,її кінці знаходяться між 

ступнями дітей,які сидять на стільці.Посередині мотузки привязаний 

мішечок із горіхами.Коли почнеться музика,всі повинні зістрибнути зі 

стільців і почапти їх оббігати.Після закінчення музики гравці займають 

кожен свій стілець,хапаються за мотузку і намагаються підтягнути до 

себе приз,який дістанеться тому,хто зможе це зробити. 

Осінь: У нас на Україні  одною з найулюбленіших страв є борщ. Тож ми 

зараз з вами приготуємо його. У вас на партах стоять  «каструлі» . Ви по 

черзі біжите до столу, на якому лежать малюнки з овочами. Вибираєте 

малюнок із овочем, який потрібен у борщ, біжите з ним назад і кладете у 

каструлю. Ви повинні підібрати і скласти у каструлі тільки ті овочі, які 

потрібні для борщу.  

- Молодці дітки, всі знають, які потрібно овочі для борщу.  

Осінь: Дивіться, скільки в мене в садку на пеньочку виросло грибочків, але 

тут є добрі їстівні гриби та отруйні . Хто хоче зібрати їх? 

 

Конкурс  «Гриби». 

Малюнки грибів їстівних та отруйних . Треба зібрати  їстівні в кошик , 

отруйні у смітник. 

 

Осінь: Летять різнокольорові  листочки, облітають.  

Діти, давайте пограємо в гру «Хто швидше збере листя». У мене в руках 

листя. Це листя (діти дають відповідь: берези, осики, клена). Один учасник 

буде збирати листя берези, другий - осики, третій - клена. 

 

Осінь: 
Ще один цікавий конкурс 

Я  для вас підготувала: 

Щоб із закритими очима 

Що  я дам  — на смак впізнали. 

 

4 конкурс «Вгадай-ка». 

 Надівши товсті рукавиці, із зав'язаними очима, визначити на дотик овоч. 

 

Осінь: Осінь – пора чарівних та загадкових квітів.  Наступний конкурс 

«Букет». 

5. Конкурс «Букет» - бере участь 2 команди по 7 чоловік. 

(учасники шикуються в ряд і їм роздають картки з буквами. За сигналом 

гравці повинні перебудуватися так, щоб вийшло слово - назва квітки) 



Порядок розміщення букв: «РОМАШКА», «ЖОРЖИНА »«ВОЛОШКА» 

«ЛАВАНДА» 

Осінь: Молодці, діти! Розумні ви та спритні! 

Осінь: 

А тепер відповідайте хором: 

Гілки голі стукають, 

Чорні Галки кричать, 

У хмарах рідкісна просинь, 

Настала... (осінь). 

  

Крижинка хрусне тонко, 

Крикне птах дзвінко, 

Ніби є попросить, 

Настала... (осінь). 

  

Гнізда чорні порожні, 

Менше стали кущі. 

Вітер листя носить, 

Настала... (осінь). 

 

Пісня ____________________________________ 

Масовка "Яблучко" (мелодія "Яблучко") 2 оплески по колінах, 2 оплески в 

долоні перед собою, 2 "ножиці" вліво, 2 "ножиці" вправо, 2 "маракаси" вліво, 

2 "маракаси" вправо, 2 "ковирялочки" вліво, 2 "ковирялочки" вправо, кивок 

головою вліво, кивок головою вправо. Встали! Сіли! (Повторювати спочатку, 

збільшуючи темп). 

 

Осінь: Час іде, а мені ще багато чого потрібно встигнути, тому пора 

прощатися.  

Я  бажаю вам, щоб завжди 

На ваших столах був достаток 

Щоб родила щедро нива, 

Щоб у хаті все було як слід, 

Щоб довіку був щасливий 

Український славний рід! 

 

Я не забула про свою обіцянку, яку дала на початку свята. За найкращі 

поробки з природного матеріалу та  ми нагороджуємо...(Підведення 

підсумків). 

До зустрічі в наступному році! 
 

http://refs.in.ua/konkursu-slava-urojayu-na-polyah-slava-korovayu-na-stolah.html

