
СОРОКА-ВОРОНА НА СВЯТІ МАМ 

 

Сценарій для групи раннього віку 

 

(Ідея сценарію музкерівника ДНЗ «Школа Монтессорі» Богданової І.Г) 

 

 

/СОРОКА-ВОРОНА під муз. 1 входить разом з дітьми до залу, стають 

півколом/  

 

СОРОКА-ВОРОНА Кар! Кар! Доброго дня! Завжди рада я гостям! 

                                   Я-Сорока-Ворона  на зорі вставала. 

    Я з гілочки на гілочку  стрибала – діточок  скликала. 

    Своїх маляток – сорочат-вороняток! 

 Дорогі мої малята - і хлоп’ята і дівчата. 

        Сьогодні гарне свято прийшло у наш садок 

                                  І тепленьке сонечко вітає діточок. 

               Знову веснонька ласкава свято принесла цікаве. 

  

ПІСНЯ СОНЕЧКО 

 

СОРОКА-ВОРОНА  Вже прийшла до нас весна, і тепло нам принесла 

                                    Сонечко пригріло – сніжок розтопило. 

                                    Вивчили наші малята гарний таночок до свята! 

                                    Маму привітаємо, затанцюємо, заграємо.  

 

ТАНОЧОК «ТА-РА-РА»  муз. 2 

                   

СОРОКА-ВОРОНА  Ви знаєте, а я для вас зараз кашку зварю! А ви, малята, 

хочете мені допомогти? /так/ Давайте разом зваримо! /ведуча з горщиком/ 

 

ПАЛЬЧИКОВА ГРА «ВАРИМО МИ КАШКУ» 

1 Варимо ми кашку, Варимо малашку, 

Варися скоріше, Булькай веселіше.  

/варять кашку пальчиком/ 

 

Програш: стискають і розтискають пальчики і промовляють: буль! буль! 

 

2 Варимо ми кашку,  Варимо малашку, /варять/ 

Будем куштувати, діток пригощати, 

Програш: «ням-ням» 

Говірком   Хто все доїдає, /сваряться/ 

                   Зубки гарні має! /клацають зубками/ 

СОРОКА-ВОРОНА  Зварилася наша кашка. Смачна!  

     Сорочата-Воронята, чи хочете ви їстоньки? 



СОРОЧАТА /разом/ Так. 

СОРОКА-ВОРОНА То треба попрацювати. Чуєте, мої малята, час матусі 

помагати!   

СОРОКА-ВОРОНА  Донечки мої маленькі, ви хусточки допоможете попрати? 

 

ПІСНЯ-ГРА «МАЛЕНЬКІ ПРАЛІ» муз. 3 

 

СОРОКА-ВОРОНА Весело малята прали – і матусеньку вітали. 

    Донечки мої добре працювали – мені допомагали. 

                               Ідіть, донечки, гуляйте, у дворі відпочивайте!  

/донечки уходять, синочки залишаються/ 

                                  А ви, синочки мої, як матусі допоможете? 

                                 Може ложки для каші відшукаєте та на них заграєте? 

 

ПІСНЯ-ТАНОК З ЛОЖКАМИ муз. 4 

 

СОРОКА-ВОРОНА  Синочки  мої добре працювали – мені допомагали. 

                                    Ідіть, синочки, гуляйте, у дворі відпочивайте!  

/синочки уходять/ 

                                    А я подивлюсь чи охолола кашка? 

               Так нагодую вас смачною кашкою, яку ми зварили. 

                                    Кашку на підлогу не кидайте, дзьоб серветочкою 

витирайте! /ведуча годує з горщика ложкою сорочат/ 

І тобі, і тобі, кашка смачненька, малята веселенькі! Всіх нагодувала? 

СОРОЧАТА /разом/ Так! 

СОРОКА-ВОРОНА  /оглядається/   

А де ж ще одне воронятко – моє неслухняне малятко? 

Матусі воно ніколи не допомагає, тільки іграшки розкидає! 

/з-за ширми летять декілька іграшок/ 

                    Знову неслухняний синочок бешкетує! 

Та де ж він? Синочок, іди до нас!  

/зявляється воронятко, кидає іграшку/ 

Ось він, бешкетник! А ми про нього потішечку знаємо. 

 

ПОТІШКА «СОРОКА-ВОРОНА» 

 

СОРОКА-ВОРОНА  Синочок, все швиденько позбирай і гарненько поскладай.  

СИНОЧОК  Не-а /махає «ні»/ Не буду прибирати, вмію тільки розкидати! 

/ходить вперед, назад/ 

СОРОКА-ВОРОНА  /до діток/ Не хоче воронятко іграшки прибирати… 

/до синочка/ У малят сьогодні свято – мам вітають всі малята. 

СИНОЧОК  Все одно не буду!  Не-а /махає «ні»/  

СОРОКА-ВОРОНА  Який неслухняний синочок! Малята, давайте   покажемо, 

як ми вміємо іграшки прибирати і навчимо воронятко матусі допомагати! 

 



ГРА «ПРИБЕРИ ІГРАШКИ»  муз. 5 

 

СОРОКА-ВОРОНА Молодці і хлопчики і дівчата – мені допомогли, всі 

іграшки прибрали! А ти, неслухняний синочок, зрозумів, як матусі 

допомагати? 

СИНОЧОК Так. Більш не буду бешкетувати – завжди буду матусі допомагати. 

А ще хочу тебе із святом привітати….Може щось смачненьке приготувати? 

СОРОКА-ВОРОНА Так! Гарним подарунком стануть смачні калачі! А ми тобі 

допоможемо їх спекти! 

  

ПІСНЯ  «КАЛАЧІ» 

 

СОРОКА-ВОРОНА   Мені, усім матусям, бабусям і всім жінкам у подарунок  

малята виконають таночок.  

 

ТАНОЧОК «ПРИСІДАЙ» муз. 6 

 

СОРОКА-ВОРОНА  Дякую, малята, за чудовий таночок!   

     Дякую, синочки, дякую, донечки! 

                           А ще у це весняне свято подаруночки від маляток! /показує/ 

СОРОКА-ВОРОНА  Ось завершилося свято, 

                                   Час усім відпочивати. 

         Де мої малята – сорочата-воронята?  

                                   Де ви, діточки мої? Всі летіть за мною сюди!!! 

/Діти за ведучою виходять із зали/ муз. 7 

 

  
 


