Дзяржаўная ўстанова адукацыі
―Гімназія г.Пружаны‖

Паседжанне клуба ―Крынічка‖

Піліпаўскія пасядзелкі

Падрыхтавала выхавацель групы падоўжанага дня Лялѐкіна В.С.

Піліпаўскія пасядзелкі
Мэта:

Выхаванне нацыянальнай самасвядомасці праз далучэнне да
беларускай дзіцячай літаратуры
Задачы:
развіваць моўную культуру;
развіваць творчыя здольнасці дзяцей;
развіваць культуру зносін паміж дзяцьмі;
развіваць адказнасцьза даручаную справу.
(Зала стылізавана пад падворак)
Гаспадыня:
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Запрашаю вас ў нашу вѐсачку
―Крынічка‖ на Піліпаўскія пасядзелкі.
Хату я прыбрала чыста, скацінку пакарміла, двор падмяла. Сѐння да
мяне ў госці абяцалі завітаць мае маленькія сябры, таксама жыхары
вѐсачкі ―Крынічка‖ . Я нават музыку Васіля запрасіла .
А вось і яны
Дзеці 1:
Шанаванне добрым людзям!
Хай вам радасці прыбудзе!
Гаспадыня:
Заходзьце, заходзьце, даражэнькія.
Трэба гасцям дагадзіць,
Ды на лавы пасадзіць.
(Дзеці садзяцца)
Расказвайце, госцікі, што чуваць у вѐсцы, а то я цэлы дзень па
гаспадарцы завіхаюся , нічога не ведаю.
Дзеці расказваюць вершы:
1.
Ці знойдзе?
Дзед пад вечар кажа бабцы:
— Галаву Сяргей згубіў,
У суседні клуб на танцы
Зноў сягоння пакаціў.
Бабка дзеду адказала:
— Ты ж і сам губляў яе...
Ну, а мне аж дрэнна стала:
«Галаву знайдзі, Сяргей!»

2.

3.

Памочніца
Я абед варыць вучуся,
Працаваць я не лянюся.
I калі гатуе мама,
Памагаю ѐй таксама.
Мыю посуд і прыборы.
Рэжу сыр і памідоры.
За цыбулю не бяруся,
Бо расплакацца баюся.
Што гарыць?
— Ну і Віця! —

4.

5.

6.

7.

Дзед бурчыць. —
Бач, на ім усѐ гарыць...
Я гляджу
I ледзь не плачу.
Ды ніяк
Агню не ўбачу.
Віця ж — брат
Старэйшы мой,
Абалью яго вадой.
НЕВУЧОНЫ КОТ
Цэлы дзень
I цэлы вечар
Я ката
Вучыў на печы.
Hi чытання,
Hi пісьма
Мой не вывучыў
Кузьма.
Ці то я
Вучыў не так,
Ці то ѐн
Такі лайдак?
Hi чытання,
Hi пісьма...
Як не сорамна,
Кузьма!
Мышы купілі лыжы
На лясным базаре мышы
За мядзяк купілі лыжы.
Лыжы ў норку валакуць,
Лыжы ў норку не ідуць
І пішчаць, злуюцца мышы:
Воўк продаў благія лыжы!
Бегла мышка па дарожцы
Падарунак несла кошцы –
Не смятану, не аладкі,
А пшанічныя зярняткі.
Кошка есці іх не ўмела,
Мышку з’есці захацела
А пасля паразважала –
З мышкай той пасябравала.
Цѐця, цѐця, паглядзіце,
Падабаецца ці не
вам сукенка , што на мне?
- Ну зусім ты ужо паненка
Хто ж пашыў табе сукенку?
- А сукенку мне не шылі,

Дзеці 2:
Гаспадыня:
Хлопцы:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дзеці 3:
Гаспадыня:
1

2.

3.

Проста цэлую купілі.
Цѐтачка, а ці можна на тваім падворку патанцаваць?
Калі ласка, танцуйце.
Эй вы, хлопцы, не зявайце
Дзяўчат у гурце выбірайце
Зараз буду выбіраць
З кім мне лепей у пару стаць.
Вось мая Настасся.
А я з той пайду скакаць,
Што умее вышываць.
Я вазьму тую
Што добра танцуе!
А мне трэба тая,
Што добра спявае!
А мне даспадобы тая,
У якой каса тугая!
А я з той пайду скакаць
Што умее гатаваць!
А мне даспадобы тая,
Што добра хату падмятае!
А мне трэба тая,
Якая добра выглядае!
А мне даспадобы тая,
Што чысценька бялізну сцірае!
Гэй, музыка, заіграй,
Жару – пылу паддавай.
Зробім круг вялікі,
Скачуць чаравікі.
А я запрашаю у карагод гаспадынечку.
Дзеці танцуют карагод “Саўка ды Грышка”
Цѐтачка, а ці вялікая ў цябе гаспадарка?
Вялікая, не вялікая а працую ўвесь дзень. Калі вы адгадаеце мае
загадкі, то і даведаецеся пра маю гаспадарку
Сталі ля кадушкі
Белыя падушкі.
Крыламі лапочуць
Выкупацца хочуць. (Гусі)
Палюбуйся, шта за рост,
Грыва доўгая і хвост!
Вунь вушамі як стрыжэ,
Капытом б’е
Ды іржэ. (Конь)
Ходзіць цѐтка
Па падворку,
У яе адна гаворка:

Кудах – тах – тах!
Хто – хто ў кустах? (Курыца)
4.
Ніколі сябе не шкадавала,
выкарміла і сваіх дзяцей,
і чужых пагадавала (Карова)
5.
На гародзе гаспадыня
Рох! Рох!
Вох! Вох!
Гэта боб ці гарох?
Тут кавун ці дыня!
Нюх-нюх пятачок
Рох-рох!
Бурачок!
Смачнае бацьвінне
Любяць яго …(Свінні)
6.
З людзьмі сябруе, хату вартуе.
Жыве пад ганкам, хвост абаранкам (Сабака)
7.
Калматы, вусаты, есці пачынае,
песенькі спявае (Кот)
8.
Есць адмысловы будзільнік вясковы,
Заводзіць не трэба, ды трэба карміць
І будзе ѐн ранкам на працу будзіць (Певень)
Дзеці 4:
Ой, а мы песню ведаем пра тваю гаспадарку. Дазволіш заспяваць?
(Дзеці спяваюць “Міхасѐк гасцей збірае”)
Гаспадыня:
Дзякуй дзетачкі. Прыгожая песня, вясѐлая.
А я вам раскажу казку, як называецца, даведаецеся калі будзете
уважліва слухаць А дапамагаць мне будуць Саша, Дзяніс і Ліля
(Інсцэніроўка казкі “Коцік, пеўнік і ліска”)
Дзеці 5:
А давайце ў гульню пагуляем.
Гуляйце і я з вамі ўспомню дзяцінства. А ў якую гулю гуляем?
Дзеці:
У ―Машу‖
(Гульня “Маша”)
Дзеці 6:
Вой вечарэе ўжо, трэба да хаты.
Дзякуй, гаспадынечка за прывітанне‖
Гаспадыня:
Дзякуй і вам, што прыйшлі
Дзеці 7:
А давайце песню заспяваем,
Якую ўсе мы добра знаем.
(Дзеці пяюць песню “І ў вас, і ў нас”

