
ОСІНЬ, НАША ОСІНЬ — ЗОЛОТА ГОДИНА

 

 Звучить пісня «Є чотири пори року».  

Ведучий. Покосили пшениці й жита.  

                  Ми не зчулись, як минуло літо.  

                  Вже надходить осінь золота.  

                  Молоде, зелене сходить жито.  

Ведуча.  Зажурились квіти неспроста,  

                 Вранці роси випадають білі.  

                 Вже надходить осінь золота —  

                Жовкне листя у саду на гіллі.  

Ведучий. Де сходяться осінь і літо?  

                  А там, де пожовклі сади 

                  Гойдають на стомлених вітах  

                  Рум'яні, духмяні плоди.  

Ведуча. Де сходяться літо і осінь?  

                А там, де в захмарні шляхи,  

                Які пролягли через просинь,  

                Вдивляються пильно птахи. 

Ведучий. Ой, хто там тихо ходить гаєм,  

                   Всі дерева роздягає,  

                   Дощем часто моросить,  

                   Зранку може й морозить,  

                   Сонечком вже нас не гріє,  

                   А холодним вітром віє?  

                   Цим нагадує вона,  

                   Що за нею йде зима.  

                   Ви здогадались, хто вона?  

Усі. Осінь, осінь, В гості тебе просим. 

Входить Осінь. Зриває листочки з дерев і кущів, кропить водою. 

Звучить пісня «Падає листя». 

 



Ведучий. Осінь, наша осінь — 

                  Золота година. 

                  Неба ясна просинь, 

                  Пісня журавлина. 

                  Бабиного літа 

                  Довгі білі коси 

                  І дорослі, й діти 

                  Люблять тебе, осінь. 

Ведуча. Та не тільки славна 

                За свою ти вроду. 

                Урожай іздавна ти несеш народу: 

                 Щедра і дорідна, 

                 Пахнеш ти медами, 

                 Славиш край наш рідний 

                Зерном і плодами. 

 
Осінь.    Добрий день, у добрий час!  

                Рада, діти, бачить вас!   



                Я — красуня Осінь 

                В лісі походила, 

               Для дітей старалась, 

               Кольори змінила. 

               Дякую вам, діти милі, 

               Що на свято мене запросили. 

               Хоч роботи в мене багато, 

               Не змогла вам відмовить, малята, 

               І до вас завітала на свято, 

               Щоб дізнатись, чи знаєте багато 

               Ви про працю батьків своїх в полі 

               Й на ріднім безкраїм роздоллі. 

              Чи знаєте ви пісні і вірші? 

              Чим гостей ви зумієте втішить? 

Ведучий. Не хвилюйся, госте дорога, 

                  Хоч важка була твоя дорога, 

                 Та немарно до нас ти прийшла 

                  І дарунки свої принесла. 

Осінь. Не сама до вас прийшла — 

             Я синочків привела. 

             Входять осінні місяці. 

             Спочатку відгадайте, як звуть моїх синів. 

             У південний край землі 

             Відлітають журавлі. 

             Знов лункий шкільний дзвінок 

             Нас покликав на урок. 

             Як цей місяць звати? 

             Прошу відгадати. 

                                     (Вересень.) 

             Кличуть нас ліси, поля, сади 



             Дозбирати осені плоди. 

            Із дерев спадає листя жовте. 

            То землею ходить місяць… 

                                      (Жовтень) 

           Крапле з неба, дахів, стріх 

          Дощ холодний, перший сніг. 

          Почорнів без листя сад. 

          Що за місяць? 

                                        (Листопад.) 

Осінь. Молодці! Відгадали! 

             Підходить до кожного місяця. 

             Вересень місяць добре ґаздує, 

             Овоч смачненький дітям дарує. 

             Віддає Вересню кошик з осінніми плодами. 

             А місяць Жовтень мряку розвіє, 

             В лісах, садочках листя жовтіє. 

             Одягає Жовтню на голову вінок з осіннього листя. 

             А Листопад — той жалю не має. 

             З дерев останнє листя зриває. 

             Віддає Листопаду вінок з кетягів горобини. 

             А тепер я надаю слово своїм синам. 

             Нехай нам про себе розкажуть. 

             А ви, діти, їм допомагайте. 

Усі учасники сідають на пеньочки, стільці, гарбузи. Звучить пісня «Осінь». 

Вересень. Добридень, дорогі друзі! 

                    Зачекались мене?  

                    У серпанку павутини  

                    Білі ниточки снуються,  

                    Вже тумани по долині  

                    У ранкову пору в'ються.  



                   В лісі верес розкриває  

                   Свої келишки бузкові,  

                   І багрянець покриває  

                   Пишні грона калинові. 

Осінь. Прийшла пора збирання урожаю,  

            Тому й погоду гарну я тримаю, 

            Аби устигли хлібороби славні 

            Із щедрих нив у цей погожий час 

            Позвозити весь урожай в комори —   

            Нехай собі лежить там про запас. 

Вересень. А тепер я хочу перевірити, діти, які ви кмітливі та  спостережливі. 

Відгадайте, які ж овочі збирають зараз на полях? 

Діти читають загадки про овочі. Якщо звучить правильна відгадка, той, 

хто читав загадку, одягає на голову корону із зображенням цього овоча.  

              Мене смажать, мене варять,  

             Хоч отрутою і кроплять,       

             Всі мене їдять і хвалять.   

             Звати як мене? (Картопля.) 

             Не стелюсь я спати долі,   

             Деруся вгору. Я ж ... (Квасоля.)  

             Повз, мов танк, я на городі,  

             Повз на гудині й загруз. 

             Та чомусь мене в народі З 

             Звуть не танк. А як? (Гарбуз.) 

             В темній я сиджу коморі,   

             А коса моя на дворі.  

             Гарбузова я сестриця. 

            Мене звати ... (Морковиця).  

            Ми цукрові, ми кормові,  

            Є брати у нас столові.  



            Учні всі у вашій школі 

            Виривали нас у полі. 

            Ми зростали там рядками.  

           Люди звуть нас ... (Буряками) 

           Стоїть пані чепуриста,  

           Бо вдягла сорочок триста. (Капуста.) 

           Я на грядці сонцем сяю,  

           Родичів багато маю,  

           Гарбузову господиню усі знають. Хто я? (Диня.) 

Гарбуз. Ми — з гарбузової родини,  

               А виростаєм для людини!  

               За те нас люблять і шанують,  

               Що різні страви з нас готують! 

 Огірки. Який салат без огірка?  

Буряк. А що за борщ без буряка?  

Морква. Чи то без моркви?  

Капуста. Без капусти? 

Овочі (разом). Без нас в каструлі буде пусто! 

              Це правда, хлопчики й дівчатка, 

             Ми є — і всі живуть в достатку! 



 
Вересень. А зараз я перевірю, які ви хазяйновиті. 

Конкурс «Звари борщ». 

Учасники конкурсу вибирають серед різних овочів лише ті, з яких варять 

борщ, і кладуть їх у кошик.  

 Вересень. Молодці! І це завдання ви виконали. 

 Входить Жовтень. Низько вклоняється Вересневі. 

 Жовтень. Ми Вересневі вдячні за старанність.  

                   Врожай добротний зібрано без втрат!   

                   І ось прийшов сьогодні на світанні  

                  У гості Жовтень — Вересня я брат.  

                  В садах те листя, що було зелене, 

                  Зробилося одразу золоте. 

                  Принишкли і дерева, і кущі.  

                  Уже осінні перші йдуть дощі. 



Осінь. Молодець, синку. Добре ти попрацював. 

 Жовтень. А зараз, діти, виконайте моє завдання. Відгадайте, які дерева ми 

бачили сьогодні?  

Конкурс «Вгадай дерево». 

Із букв складіть слова—назви дерев:  

(р, е, б, е, з, а), (у, б, д), (б, е, в, р, а), (н, л, е, к), (н, л, а, я, к, и ), (н, с, а, с, о).  

Осінь (до Листопада).  

                 Похмурий, сину, ти та сірий,   

                 Пташки полинули у вирій,  

                 Мовчить діброва, мов німа, 

                   Вже близько зимонька-зима!  

Листопад. Зникли біленькії хмарки, 

                   Небо не синє, а свинцеве,  

                   Зрідка снуються сніжинки 

                   В це передцення грудневе.  

                   Хмарна не радує днина,  

                  Вітер висвистує в кронах,  

                  Лиш молода горобина  

                  Світиться в гронах червоних. 

Листопад. Відгадайте тепер і мої загадки. 

                    Голі поля, мокне земля, 

                   Дощ поливає. 

                   Коли це буває?  (Восени.) 

                  Летить орлиця по синьому небу,  

                  Крила розпустила, сонце закрила.   (Хмара)                                                     

                  Рукавом махнув — дерева нагнув. (Вітер.) 

                  Невидимка ходить гаєм, В 

                  Всі дерева роздягає. (Осінь.) 

                  Коли нема — чекають,  

                  Коли прийду — усі тікають. (Дощ.) 



Листопад. Молодці! Усі мої загадки відгадали. 

Звертається до Осені. 

Ходімо, матінко, а то нас застане ще тут зима. 

Осінь. Так, настав час прощатись. 

             Любі діти, милі діти, 

             Виростайте всі здорові! 

             Чуйні серцем, чесні, щирі, 

             Виростайте в дружбі й мирі! 

Входять ведучі. 

Ведучий. Гей, скликайте всіх, усіх.  

                  Ми спекли для вас пиріг.  

Ведуча.    В ньому начинка смачна.  

                  Всяка є садовина:  

                  Груші, яблука і сливи,  

                  Ще й калини ягідки. 

Ведучі ( разом). Їжте та ростіть здорові,  

                На здоров'я всім, всім, всім! 

 Ведуча. Рясно вродило, як тут не радіти.  

                Вчасно все доспіло.  

                Пригощайтесь, діти!  

                Ще буйніше розквітай, 

                Наш веселий рідний край!  

Осінь. Тепер спокійна я,  

             Свої турботи лишу на потім. 

             На наступний рік.  

             Уже скінчилася моя робота  

             І дням моїм також скінчився лік.  

             Тепер прощаюсь з вами усіма,  

             Вже в білій шубі йде до нас зима.  

             До побачення! Зустрінемося через рік!  



Звучить пісня «Прощальна». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


