6

Виховна справа «Свято осені»
Для учнів початкових класів
Мета: розширювати рівень знань про ознаки осені/
Завдання: ознайомлювати із творами, присвяченими осені, про дари осені; розвивати уявне мислення, любов до природи; 
прививати навички бережливого ставлення до природи.
Обладнання: вишиті рушники, коровай, малюнки грибів, дитячі малюнки про осінь.
Хід виховної справи
Виконання пісні «Перший дзвоник»
Ведуча. Дрімають села. Ясно ще.
Осіннє сонце сяє,
Та холодом осіннім вже 
В повітрі потягає.
Учень.1 Де сходяться літо і осінь?
А там, де пожовклі сади
Гойдають на стомлених вітах
Румяні, духмяні плоди.
Учень 2  Де сходяться літо і осінь?
	А там, де в захмарні шляхи,
	Які пролягли через просінь,
Вдивляються пильно птахи.
Учень 3 Подивіться ж всі!
Ніби в золоті гілки.
Всюди осінь походила,
Листя все позолотила.
Учень 4. Фарбу вилила свою
На берізках у гаю.
І калини, що у лісі, 
Також стали золотисті.
Учень 5. Облітають квіти, обриває вітер
Пелюстки печальні в сивій тишині.
По садах пустинних іде гордовито
Осінь жовтокоса на баскім коні.
Учень 6. В далечінь холодну без жалю за літом
Синьоока осінь їде навмання.
В’яне все навколо, де пройдуть копита,
Золоті копита чорного коня.
Учень 7. Красуня- осінь, славна чарівниця,
Милуємось з її краси.
Які веселі фарби! Подивіться!
Поклала осінь на ліси й гаї!
Учень 8. Осінь наша, осінь, золота година.
Неба ясна просінь, пісня журавлина.
Бабиного літа довгі білі коси,
І дорослі й діти люблять тебе, осінь.
Учень 9. Та не тільки славна за свою ти вроду,
Урожаї здавна ти несеш народу.
Щира і дорідна, пахнеш ти медами.
Славим край наш рідний зерном і плодами.
Осінь. Я красуння осінь
В лісі походила!
Для дітей старалась, кольором змінила.
Звучить пісня: «Щедра осінь».
Учень 10. Листя падає додому,
Засинає поле й гай!
На вербі один листочок,
До зими один деньочок.
Ведуча. Друзі, а де ж наша чарівниця осінь?
Осінь. Ось я за сосною,
Ось і листя в’яне,
Осінь я, за мною
Йдуть густі тумани.
Осінь я. Осоння листом засипаю,
Осінь… Трави сонні дому нагинаю.
Ранками – імлиста, вдень – як позолота,
Обриваю листя – це моя робота.
Ведуча. Ось листячко упало,
Нагнусь я до листка:
А він живий, трипалий,
Мов лапки гусачка.
Учень 11. Осінь,осінь,  лист жовтіє.
З неба часом дощик сіє.
Червонясте, золотисте
Опадає з кленів листя.
Учень 12. Пожовтів зелений сад, 
Вже почався листопад.
Дощик часто накрапає,
Нас гуляти не пускає.
Учень 13. Як на небі сонечко – 
Можна йти гуляти,
І стрибати й бігати,
У піжмурки грати.
Учень 14. А як небо хмуриться,
Дощик накрапає,
Парасолька всіх малят
Від дощу сховає.
Звучить  «Пісенька про дощик»
Ведуча. Там, де дощ ішов рясний, виросли гриби, ось такі.
Опеньки. Ми опеньки, ніжки тоненькі.
Шиї, мов цівки, круглі голівки.
А як більші виростаєм,-
Парасольки розкриваєм.
Лисички. Ми, лисички, жовті личка,
Ростом зовсім невеличкі.
Не червиві, дуже чисті,
Не ховаємось у листі.
Хто на наш слід натрапляє,
Повен кошик назбирає.
Боровик. Я гриб-боровик,
Маскуватися звик.
Мусиш ліс обійти,
Щоб мене знайти.
А кому знайти удасться,
Знай, тому всміхнулось щастя.
Бо смачнішого нема
Між грибами усіма.
Печериця. По-нашому я печериця,
А по французькі - шампіньон.
Хоч куцонога, блідолиця,
Але витримую фасон.
Засмажте мене у сметані,
Й куди тому боровику!
Мене шукайте на світанні
У лісі, в полі, у садку.
Маслюки. Ми маслюки, жовто-бурі шапки,
Ростемо там, де глиця.
Під соснові залазили шишки,
Любимо запах живиці.
Більш смачніших ви не знайдете страв, 
Ледацюга, хто нас не збирав.
Звучить пісня «Гриби».
Оленка. Гей, грибки мої, грибки.
Шоколадні шапочки.
В кошик всіх зберу ураз.
Віднесу додому вас.
(Збирає грибочки).
Оленка. Щось я забарилась… Хто ж в городі
Працювати буде? Оце ж посадити посадила, зібрати треба, бо ж таке вродило…Таке вродило.
Учень 15. Щедра осінь- господиня
Розділила всім дари – 
Огірки, картоплю, дині
Привезла в усі двори.
Оленка. На зеленому городі – 
Ну дива тобі, та й годі:
На зеленому городі
Заблукала я сьогодні.
Кукурудза круглоока
Поросла така висока.
Кукурудза. Ось квасоля і горох, 
Бачте, родичі, в обох.
Круглі зернятка уряд.
У стручках зелених сплять.
Квасоля. А отам копни раз-другий-
І побачиш в глибині
У сіренькому лушпинні
Картоплиночки рясні.
Картоплина. Там он кіпчик і петрушка,
Запахущі та рясні,-
Будем їсти борщ та кашку,
Вкиньте їх собі й мені.
Кріпчик. Ось часник, а он цибулька,
Що за горді та сердиті.
Золотими кожушками
Аж по саму шийку вкриті.
Часник. А отут вам хто лежить?
Причаївся і мовчить?
-Це ж зелений огірок
Заховався під листок.
Огірок. Гичку в гору, хвостик вниз,
Ціле літо гарно ріс.
А скажіть, він зветься як?
Так, звісно, це ж буряк!
Буряк. А оце хто тут уклався?
Чи не спати тут зібрався?
Бач, аж боком в землю вгруз,
Хто цей лежень? – То ж гарбуз!
Гарбуз.  А отут зручненько сіла
Капустина кругла,біла.
Загорнулась в 100 хусток,
А корінчик весь промок.
Капуста. А оце хто причаївся?
Бачиш, як зачервонівся!
Е, та ще ж і не один…
Помідором зветься він.
Помідор.  Гріло сонечко ясне,
Землю цілувало.
Ось і соняшник розцвів – 
Золоте кружало.
Соняшник. Що ж то купками росте.
Та дрібненько так цвіте?
То щавель, борщу смачного
Не навариш ти без нього.
Щавель. А то що кучеряве?
То морквина там на славу.
Заховалася вона – 
Бо солодка та смачна.

Звучить пісня «Виглядаєм сонечко»
Оленка. На зеленому городі – 
Ну дива тобі та й годі.
А щоб більше див було, 
Щоб гарненько все росло,
Треба вмілі руки мати,
Треба добре працювати,
Доглядати день при дні,-
Стане див і вам й мені.
Учень 16. Огірки і помідори,
І морквиця і салат,
Цибулина і перчини,
І капуста і буряк.
Всі зібрались на подвірї
У Оленки – цілий склад.
То ж Беремося за руки
Заспіваємо у лад.
Оленка. А в саду поспіли сливи,
Яблука і груші.
Ой, які ж вони красиві,
Покуштуйте друзі.
Груша. Вже зібрали хліб в колгоспі.
Листопад прийшов у гості.
Я зосталася одна.
Золотиста, запашна.
Сливи. Ми доспіли, ми вродливі
Доки ж висіть   нам на сливі?
Яблуко. Я смачненьке, чарівне.
Всі ви знаєте мене.
Медом – соком як наллюсь,
Наливним тоді я звусь.
Яблуко смачненьке,
Стигле, чарівненьке.
Виноград. Я також удень і вранці
Все кружляв, немов у танці.
Весну й літечко гуляв,
Соком грона наливав.
Зараз стиглі грона маю,
Ними всіх я пригощаю!
Той, хто п’є смачний мій сік,
Не хворіє цілий рік.
Калина. Я не груша і не слива,
Але кажуть, що вродлива.
Я стою в зеленім листі,
У червоному намисті.
Звучить пісня «Паляниця».

Хлопчик Гей, скликайте всіх, усіх.
    Ми спекли для вас пиріг.
Дівчинка. В ньому начинка смачна – 
Всяка є садовина:
Груші, яблука і сливи,
Ще й калини ягідки.
Разом. Їжте, та ростіть щасливі,
На здоров’я всім, всім, всім!
Оленка. Рясно вродило,
Як тут не радіти,
Вчасно все доспіло,
Пригощайтесь, діти.
Ще буйніше розквітай,
Наш Миронівський 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 вас зима.
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