
«Подорож за скарбами» 

(Сценарій розваги з використанням соціо-ігрової технології для cтаршої групи). 

 

       Програмовий зміст: підтримувати спільне творче розгортання ігор за сюжетом, 

який ґрунтується на життєвому досвіді дітей та їх уявлення про довкілля. Залучати до 

опанування різними способами рольової поведінки, до розподілу та виконання взятих 

на себе ролей, ігрових дій, розвивати конструктивні здібності, добирати потрібний 

матеріал, деталі. Використовуючи  ігри соціо- ігрової технології  сприяти розвиткові 

мислення, уяви, мовлення, просторового уявлення, самостійності, вміння 

домовлятися, давати доброзичливу оцінку іншій людині, удосконалювати вміння 

підбирати прикметники до іменника. Виховувати у дошкільників бажання пізнавати 

нове. 

   Матеріали та обладнання: мультимедійна дошка, скринька із скарбом,чарівна 

паличка;  «Чарівні окуляри»; мапа; пальми, скеля, печера, «вогонь», мішечки з 

піском, іграшки: мавпа, слоненя, тигреня, метелик; слайд з зображенням (дерев’яна 

(шлюпка,мачта, палуба), гумовий  (круг, човен), залізний (якір, штурвал)), полотняне  

(вітрило, одяг), паперова (мапа),скляний (компас, пляшка); предметні картинки                      

(безкозирка, кок, капітан, рюкзак); елементи костюмів, предмети: компас, валіза, 

бінокль, фотоапарат, сірники, казанок, велика ложка, тарілки одноразові, ложки, 

крупа, мотузка, пляшка з прісною водою; аудіо запис Римський –Корсаков  «Океан 

море-синє». 

                                                           Хід розваги. 

 

Вхід до зали.  

-   Діти, подивіться скільки до нас прийшло гостей. Привітайтеся з ними. (Діти 

вітаються). 

-   Жити без пригод не цікаво. А ви хочете веселих, наприклад, морських пригод? 

Гра « Чарівна паличка».       

       Маю паличку таку: непросту, а чарівну. 

      Тільки  паличкою махну, що потрібно – враз  знайду. 

Діти передають один одному «чарівну паличку». Завдання: передаючий  називає з 

чого зроблено  предмет пов’язаний з морем, а приймаючий називає предмет:  

  дерев’яна (шлюпка,мачта, палуба), гумовий  (круг, човен), залізний (якір, 

штурвал),), полотняне  (вітрило, одяг), паперова (мапа),скляний (компас, пляшка). 

(Діти знаходять на екрані предмети пов’язані з морем). 

     Вихователь дістає склянну пляшку: 

- Діти, ви знаєте, що в давнину моряки, які потерпали від шторму передавали 

повідомлення про допомогу  за допомогою такої пляшки. А тут щось є. (діти 

витягують  частину мапи. (В.Д. - Та тут частина мапи острова, на якому 

знаходиться скарб.). 

-  А можна лише з однією частинкою мапи відшукати скарб? (В.Д.). 

Пропоную відправитися на острів і знайти скарб. На чому вирушимо в подорож  по 

морю? (В.Д.). 

Мультимедійка ( слайд: різні види  кораблів). 

- Але кораблі є різні. Давайте розглянемо види кораблів і назвемо їх.(В.Д.). 



- Я вам пропоную відправитись у подорож на вітрильнику. Давайте збудуємо 

вітрильник (діти будують вітрильник). 

- Треба зібрати команду. Чи знаєте ви хто головний  на кораблі? (В.Д. капітан). 

-Хто готує іжу? (В.Д. кок). 

-Хто ще є? (В.Д. матроси). Це - команда корабля, а люди, які подорожують - туристи.  

Пропоную нам розподілити ролі. А для цього у мене є коробка з картинками,  на яких 

зображений одяг: капітана, кока, матроса і туристів. Підходьте і з закритими очима 

обирайте одну з картинок. (Діти та вихователь  підходять до столу та одягають 

елементи костюмів.), а тепер підійдіть до другого столу та візьміть речі, які 

необхідні для подорожі. 

    Гра «Склади валізу в подорож» - вибирають предмети, що знадобляться на 

кораблі: валіза, компас, бінокль, фотоапарат, сірники, казанок, велика ложка, тарілки 

одноразові, ложки, крупа, мотузка, пляшка з прісною водою («Кругом  вода – а з 

питвом біда»), іграшки: машинки, ляльки. 

- А тепер можна вирушати в подорож. 

Гра «Моряки на кораблі».  

- Подивіться  чайки літають (відео - картинка).  

- Давайте сфотографуємо їх. (Чути крики чайок.). 

-   Чогось вони хвилюються. (Звуки грози, бурі.  Римський–Корсаков «Океан море-

синє»). 

-    Наш корабель дуже хитає, сильний вітер пошкодив вітрило. Компасом 

визначимо напрямок  до острова. Острів майже поруч. Тримаємо курс на острів. 

(Корабель  «пристає» до острова). 

- Діти , ось ми уже й на острові. Як можна повідомити рідним про те, що з нами 

все гаразд? (В.Д. -  Дати телеграму),  а оскільки на острові  зв’язку немає, 

капітан разом з туристами виконають сигнальні рухи. ( Гра «Телеграф»),  

- Так, як сильний вітер  пошкодив вітрило, нехай матроси  відремонтують його. 

    (Діти шукають в рюкзаках  мотузку та зашнуровують вітрило.). 

-  А тепер ми дослідимо острів. Роздивимося його. 

(Діти досліджують острів, знаходять бочку, в якій знаходяться елементи 

костюмів туземців та шматочок мапи.). 

     -    Діти, погляньте,  як ви гадаєте чий це одяг ми знайшли? (В.Д. - Туземців.). 

Давайте одягнемо цей одяг  і станемо туземцями . Ой, та тут ще й  одна частинка 

мапи. (Діти розглядають частинку мапи та прикладають до першої частинки. ). 

    -     Що  мапа нам підказує? (В.Д.- Що на острові є звірята.)  

    -     Та де ж вони поділися? (В.Д.- Мабуть злякались та сховались.) Давайте їх 

знайдемо і заспокоємо. 

Гра « Море хвилюється» ( В-ль демонструє іграшки: мавпу, слоненя, тигреня). 

- Погляньте, які красиві пальми на цьому острові. Ой, а що це на пальмі? (В.Д. - 

окуляри.).  Вихователь одягає окуляри: 

- Та вони ж чарівні! Бачать в людях лише хороше! Який ти, Марк, добрий, веселий. 

      А тепер ви спробуйте одягнути чарівні окуляри та уважно подивіться один на 

одного. Зробіть один одному компліменти. 



Вихователь іде далі та зупиняється біля входу в печеру. (Діти знаходять ще 

частину мапи, розглядають, на якій зображено печеру та приєднують до 

попередніх частин.). 

- Щоб продовжити наші пошуки скарбу потрібно пройти через печеру та 

погратися  з відлунням. 

 Гра «Відлуння» (Діти по черзі хлопають ритмічний малюнок і повторюють 

заданий ритм, пролазять через печеру). 

- Діти ви зголодніли?  

- Що ми приготуємо на обід? (В.Д. - Кашу.). 

- А що для цього потрібно? (Розвести  вогнище, набрати прісної води в казанок, 

вкинути крупу, сіль, велика ложка, одноразовий посуд та ложки, пакет для 

сміття.). 

- Погляньте в нашу валізу та відшукайте все, що нам необхідно. (Діти 

знаходять, показують предмети , розводять вогнище та варять кашу.).  

- Каша вариться довго, а ми з вами пограємося .  

Гра « Мааааанго – Мааааандарин». 

- Для цього потрібно поділитися на дві команди: 1-ша команда буде зватися 

Манго, а 2-га – Мандарин. 

- Діти, а ви знаєте що це таке? (В.Д.-  Фрукти.). 

- Станьте всі в шеренгу та розділіться на «Манго та Мандарин.(Діти діляться.). 

- На мою команду «Мандарин»!, діти – «мандаринки» наздоганяють дітей - 

«манго» і навпаки. Гра закінчується на слово «Стоп». 

- Діти, чуєте як пахне наша каша? Беріть тарілки, підходьте до казанка я буду вас 

частувать. (Діти частують  кашу та прибирають тарілки в мішечок для 

сміття.). 

- Чим ми можемо затушити вогнище? (В.Д. – Водою.). 

- А якщо води немає? Чим ще можна затушити вогнище? (В.Д. – Піском.). 

- Ось є пісок. Давайте закидаємо вогнище. 

- А це що? Частинка мапи. Давайте прикладемо до тих частин , які ми вже маємо. 

- Мапа склалася. Як ви думаєте де знаходиться скарб? (В.Д. - Там де хрестик: під 

скалою.). 

- Ідемо за скарбом. (Діти знаходять скриньку із скарбом, відчиняють та 

знаходять золоті монети. Чути звук барабана та звуки туземців.). 

- Діти, що це? (В.Д.). 

- Це мабуть, туземці ідуть за своїм одягом . Швидко знімаємо одяг, кладемо його 

на місце, забираємо скарб та вирушаємо додому. 

Звучить музика. 

- Нарешті ми дома. Наша подорож  закінчилася, а скарб йдемо ділити в групу. 

- Попрощайтеся з гостями.(В.Д. - До побачення.). 

 

 

 

 

 

 


