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Нова версія добре відомої казки — чудовий стимул для розвитку творчості, фантазії, мислення та мовлення учнів. Залучайте вихованців до імпровізації, гри — нехай кожен із них розкриє свої обдарування.
На лаві сидять Дід та Баба. Баба
пряде, Дід куняє.
Ведучий. Жили собі Баба й Дід,
В них усе було як слід.
Баба он сидить пряде,
Дід же — місця не знайде.
Міркував собі щось, думав —
Бабі клопотів придумав:
Дід (встає з лави і звертається
до Баби).
Ти, Бабуню, відпочинь,
Потім — Колобка спечи!
Хочу тут, на лаві, сісти
I смачненьку страву з’їсти.
Ведучий. Баба пряжу відкладає
І до Діда промовляє:
Баба (кидає прядиво,береться
руками в боки).
Що тобі таке наснилось?
Ticтo здобне уявилось?
Нема хліба і шматочка,
Нема борошна в куточку!
Дід. Тихо, Бабо, не сварися.
Піди в хижку, роззирнися,
Борошенця назмітай
І відмовки не шукай!
Ведучий. Баба в хижку тут пішла,
Борошенця намела,
На сметані замісила,
Колобка ураз зліпила.
Посадила в піч, спекла —
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В Діда слинка аж текла.
Гордо на вікно поклала,
Щоби страва вистигала,
Tа й пішла собі до Діда.
А що буде — вже не віда.
Дід і Баба йдуть до хати. Колобок виглядає з вікна.
Bедучий
Колобочок не простий —
Він рум’яний та пухкий.
Із вікна на призьбу впав,
Стежечкою пострибав.
Назустріч стрибає Заєць.
Ведучий
Тут назустріч побігайчик
Мчиться — милий сірий Зайчик.
Він побачив Колобка.
Той завмер — і не тіка.
Зайчик. Колобок, Колобок,
Круглий-круглий, мов клубок!
Не котися, зачекай,
Ти смачненький, так і знай!
Хочу на пеньочку сісти
І тебе, пухкого, з’їсти.
Колобок. Постривай, не кусай!
Ласувать не поспішай!
Перед тим, як проковтнути,
На концерті хочеш бути?
Довгі вуха ти не чухай,
Apію мою послухай.
Заєць. Добре!

ЧИТАТИ ДАЛІ

Заєць умощується на пеньку
і слухає Колобка.
Колобок (тут і далі при зустрічі
з кожним із персонажів виконує
таку пісеньку).
Так, я круглий, мов клубок,
Я рум’яний Колобок!
Баба тісто замісила —
Дідові вгодить хотіла.
На вікно мене поклала.
Я посидів там немало,
Потім вниз тихенько — скік!
Стежечкою в ліс утік.
Я від страху не тремчу,
Бо й від тебе утечу!
Колобок тікає далі стежкою. Заєць зітхає і стрибає у протилежному напрямку.
Ведучий
Вовк назустріч вибігає,
Колобочка оглядає.
Гострі зуби показав,
Задоволено сказав.
Вовк. Колобок, Колобок,
Круглий-круглий, мов клубок.
Ти рум’яний і смачний —
Я якраз люблю таких.
Хочу на пеньочку сісти
І тебе, пухкого, з’їсти.
Колобок. Постривай, не кусай!
Ласувать не поспішай!
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Бажаєте підвищити кваліфікацію?
Завітайте на сайт журналу “Учитель початкової школи”

upsh.com.ua
Відтепер усі охочі мають змогу підвищити свій фаховий рівень за публікаціями
авторів часопису — досвідчених учених і практиків.

Переваги навчання онлайн:







можливість самостійного вибору програми
зручний для вас час навчання
інтерактивні завдання
можливість опановувати тему поетапно
додаткові матеріали з теми

По завершенні навчання Ви отримаєте СЕРТИФІКАТ,
що підтверджує успішне підвищення кваліфікації
Охочі мають змогу оприлюднити власний творчий доробок
з опанованої теми й отримати СВІДОЦТВО ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

З нами навчатися легко!

