У розмаїтті засобів впливу на формування особистості дитини дошкільного
віку важливе місце надається святам.
Проведення свята з конструктором «ЛЕГО» викликає у дітей позитивний
емоційний настрій; надає можливість продемонструвати свої музичні
можливості; розвиває вміння фантазувати, експериментувати; виховуються
почуття колективізму та взаємоповаги, чуйність, вдячність, доброту,
лагідність; бажання активно діяти на святі, бути доброзичливими.
Конструктор «ЛЕГО» - кращий друг дітей. Він вчить, розвиває. І з ним
складеш ти що завгодно. Він дуже допомагає у спілкуванні дитини.
Розробили свято:
музичні керівники Харківського дошкільного навчального закладу № 265
Дмитрієва Ірина Олександрівна; Білокамінська Наталія Олександрівна.

Свято «ЛЕГО»
Свято проводиться влітку

Зал прикрашений повітряними кульками і виробами з конструктора «ЛЕГО»
Ведуча.
В нас сьогодні дивне свято незвичайне, чарівне,
Будемо грати і співати, разом з «ЛЕГО» конструювати.
Дитина. Граємо ми дружньо в «ЛЕГО»
Найцікавіша в нас гра
Ми складаємо хатинки, меблі, вежі та машинки.
Дитина. Будуємо міста великі, мости, тварин, дорогу, квіти.
«ЛЕГО» руки розвиває, всім мріяти допомагає.
Залюбки разом ми граємо, нікому не заважаємо
А чому?
Всі діти (хором). Тому, що в нас є гра «ЛЕГО» – «вищий клас»!
Пісня «Граємо в «ЛЕГО»»
(На мелодію пісні «Дитсадок» муз. К. Костіна)

Рано-вранці встаємо, в дитсадок скоріш йдемо
«ЛЕГО» нас чекає друзів всіх вітає.
Пр. «ЛЕГО» – гра, «ЛЕГО» – гра, грає з «ЛЕГО» дітвора
Подивись у всі кутки, грають разом малюки.
Почнемо місто будувати, квіти чарівні саджати.
І збирати машини, і складати картини.
Пр.
Ведуча. Діти, подивіться, до нас в гості завітали ваші друзі Масік і Касік.
(До зали заходять «ЛЕГО»-чоловічки).
Масік. Любі друзі, добрий день, ради вас вітати.
Касік. Ми прийшли до вас на свято, разом будемо всі грати.
Масік. Швидше «ЛЕГО» треба брати, з ним почнемо танцювати.
Танок (з поробками «ЛЕГО», музика за вибором музкерівника)
Касік. Дуже гарно танцювали, але з вами ще не грали.
Масік. Так давайте швидше грати, ЛЕГО треба розкладати.
Гра «Збери «ЛЕГО» за кольором»
(Діти розкладають в кольорові кола цеглинки за кольором).
Ведуча. Касік і Масік, а наші діти люблять не тільки грати з «ЛЕГО», а ще
знають вірші про нього.

***
Розумніша «ЛЕГО» - гра і приваблива й хитра.
І цікаво в неї грати: будувати, шукати, складати.
Запрошую я друзів всіх, «ЛЕГО» збирати скоріше.
Тут і дорослим цікаво і для дітей - це забава.
***
Ми по «ЛЕГО» чемпіони!
Запчастин тут мільйони!
Хочеш настрій свій підняти?
В «ЛЕГО» починай ти грати.
З «ЛЕГО» можна все зібрати,
Головне - фантазію включати.
***
У нас конструктор «ЛЕГО» є,
І з ним ми не нудьгуємо:
Машини і будинки усі разом будуємо.
Із кубиків складаємо машину, і гараж,
І корабель, і дитсадок,
Бо «ЛЕГО» - «супер» клас!
Ведуча. Літо в сім’ях гостювало, вітаміни роздавало,
Несло кожнісінькій дитині фрукти й овочі в корзині.
Підрум’янило всім щічки, повело на луг до річки:
Засмагати і купатись у веселі ігри грати.
Гра «Зробимо літній малюнок з ЛЕГО»
(Діти з цеглинок викладають сонечко, хмаринки й різні квіти).
Касік. Друзі, а ви знаєте, що наше «ЛЕГО» чарівне. З нього не тільки можна
будувати, а з ним можливо грати музику.
«Веселий оркестр» з використанням цеглинок
(за вибором музкерівника)
Масік. Касік, а ти хочеш подивіться, яка команда швидше зробить маленьке
містечко.
Касік. Так. Оце моя команда. А то – твоя.
Гра «Збудуй місто»
(Діти поділені на команди, які з елементів «ЛЕГО» збирають маленьке
містечко).

Ведуча. Ось і закінчується наше свято.
А щоб весело нам жити, треба з «ЛЕГО» всім дружити.
Радіти, грати, танцювати та дитсадок наш прославляти.
Спільний танок
(за вибором музкерівника)

