
День захисту дітей 

Голос з мікрофону: 

Увага! Увага!  

Спішіть, поспішайте!  

Господарі й гості,  

Глядіть не минайте!                                                                                                           

На свято вас просим  

Гуртом , поодинці.  

Чекають на вас тут чудові гостинці!  

 

Гей, дорослі і маляти,  

Всіх ми раді привітати!  

Всіх запрошуєм на свято!  

Буде посмішок багато,  

Буде радість, буде казка.  

Відпочиньте ви, будь ласка!  

(Заходять Кікімора і Лісовик) 

 

Кікімора: 

Привіт,Лєший! 

Лісовик: 

Здорова була, Кікімора! 

Кікімора: 

Здорова? Яка я тобі здорова? Тут болячка, туди її в пень болить увесь день, 

ось тут морока болить голова й половина ока! Уже 100 років, як бородавка на 

носі, а не злізе й досі! Зостався один зуб, і той не хоче їсти суп! А він мені 

здорова! Ти краще скажи, чом це ти вирядився, що й на моє сліпе око тебе не 

впізнати. Макітру якусь на голову натягнув. А в руці що? Качалка? 

Лісовик: 

Це моє оружіє. Зброя грізна і несокрушима. Я тепер, бабо, щоб ти знала, 

охоронець. Тєлохранітєль! Здоров’я охороняти буду. 

Кікімора: 

Ти? Здоров’я? Охороняти? Видать зовсім на старість з розуму вижив. Який з 

тебе охоронець? 

Лісовик: 

Заспокойся. Бабусю. Ти краще подивись куди ми потрапили, яка краса, 

бачиш яка публіка. 



Кікімора: 

Та не бачу я ніякого бублика! 

Лісовик: 

Та не бублика, а публіка. Подивись, які гарні дітки. 

В них сьогодні свято – 1 червня 

День захисту дітей. 

Кікімора: 

А! То зі святом всіх вітаю, 

Щастя вам й добра бажаю, 

Щоб росли ви й розумніли, 

Веселились і раділи , 

Щоб дзвенів завжди ваш сміх 

З святом вас усіх, усіх. 

Лісовик: 

Слухай, а що це в тебе таке гарне і блискуче? 

Кікімора: 

А це чарівна паличка. Фея доручила мені дітям її віднести. 

Лісовик: 

Фея! Доручила тобі,Кікіморі, таку важливу справу? Не може цього бути! 

Кікімора: 

А от і може! Я цілий рік була доброю, тому і доручила. 

А ти знаєш, що ця паличка в такий святковий день може здійснити будь яке 

бажання. 

Лісовик: 

Що? Не вірю, щоб якась паличка виконувала бажання. В тебе нічого не 

вийде! 

Кікімора: 

Дивись! Зараз здійсниться мрія моя: веселу танець хочу я. 

(Танець) 

Кікімора: 

Ну що переконався, що паличка чарівна? 

Лісовик: 

Ти що не знаєш. Це ж був танцювальний колектив «Фортуна» будинку 

творчості. Вони і без твоєї палички гарно танцюють. 

Кікімора: 

А ти танцювати любиш? 

Лісовик: 

Ще чого! Жодного таночка я не знаю, танцювати не бажаю. 

Кікімора: 



Гарно музико заграй, таночок Лєший починай. 

(Танець Лісовика) 

Кікімора: 

Нема! Нема! 

Лісовик: 

Кого нема? 

Кікімора: 

Паличка пропала. Хто її узяв? 

Ой лишенько, обікрали. Що ж тепер робити, як далі святкувати? 

Це ти в усьому винен: вірю, не вірю. Теж мені тєлохранітєль! 

Лісовик: 

Слухай, що я думаю: 

Немає в нас порядку, 

Бо не робимо зарядку. 

Зараз трішки розімнемось 

З паличкою ми розберемось 

Не хвилюйтесь. Все тіп-топ. 

Розімнемось для початку. 

Я врубаю вам хіп-хоп, 

Це вам буде як зарядка. 

І запросимо діточок, щоб показали як уміють зарядку робити! 

І за нами повторити! 

(Зарядка) 

Нумо, любії малятка, 

Всі готуйтесь до зарядки. 

Станьмо ширше на площадці, 

Хай баян заграє наш, 

Всі на місці дружно-марш.. 

Раз, два, три чотири, 

Раз, два, три, чотири, 

Ноги вище, глибже вдих. 

Це стосується усіх… 

Всі присіли, 

Піднялись, 

Знову сіли, 

Підвелись. 

Перейдемо до підскоків, 

Не низьких бо, а високих. 

 



Раз, два, три, чотири. 

Ну, а зараз зупинились . 

Ви, малята, не втомились? 

Час в дорогу нам рушати. 

Ви поможете, малята? 

Кікімора: 

Хоч зробили ми зарядку, 

Та нема у нас порядку, 

Бо предмет важливий зник 

Це все винен домовик! 

Лісовик: 

Зараз його ми погукаєм 

І про паличку розпитаєм 

(Виходить домовик) 

Домовик: 

Я – маленький домовик 

У будинку жити звик. 

То прикриюся листочком, 

То сховаюсь у куточок. 

Влізу запросто в шпаринку, 

Подрімати, щоб хвилинку. 

Дуже люблю я поспати – 

Діти це повинні знати. 

Я – хазяїн цього дому 

І не дивлячись на втому 

Я за всім отут слідкую. 

На свій розсуд порядкую. 

Люблю спати і поїсти 

Дивлюсь, де б зручніше сісти, 

Бо маленький зовсім я, 

А ви всі – моя сім’я. 

Я цукерки люблю дуже 

І до тортів небайдужий, 

Якщо, може, в кого є, 

То нехай мені дає, 

Бо вже бачу похудів: 

Зранку ж бо зовсім не їв. 

Швидше дайте шоколадку, 

Бо не буде тут порядку! 



Лісовик: 

Ага! Шоколадку! Тортика! Спить він. 

А що під самим носом палицю сперли, то не бачив. 

Кузя: 

Ша, щас перевіримо.(Дістає аркуш паперу) 

Так. Сцена – 1, є. 

Діти, прибрані, багато, є. 

Вихователі – 1, 2, 3. Щось їх тут забагато, але нічого, теж є. 

Паличка – дерев’яна, ні нема. 

Кікімора: 

Як нема! 

Зникла паличка чарівна 

З нею я була царівна! 

Ти постійно, бачу, спиш, 

За порядком не глядиш! 

Кузя: 

Звідси зовсім не виходив, 

І весь час отут проводив, 

Я не знаю, щоб хтось зник. 

Це придумав Лісовик. 

Лісовик: 

Хто тут вештався без діла, 

Що украсти все зуміли? 

Кузя: 

Я не винен я дивився, 

Може трішки притомився. 

Дуже завжди я уважний, 

Бо вже маю вік поважний. 

Кікімора: 

Не позаздриш зараз Кузі, 

Та спокійно, любі друзі, 

Зараз будем всі вставати, 

Будем паличку шукати. 

(В залі знаходять записку) 

Кузя: 

Дивіться, щось під стільцем знайшов 

Телеграма: 

Привіт, касатіки. Сюрпрайз. 

Бажання ваше здійсниться, 



Коли паличка знайдеться, 

Я її украла й добре заховала. 

Цьом, цьом, Баба Яга. 

Лісовик: 

В ліс швиденько побіжу 

Й паличку я віднайду  

Ви ж на святі залишайтесь 

З дітками у гру пограйтесь 

Кузя: 

(Гра «Так чи ні») 

Зіграти хочеться мені 

З тобою, друже, в  ―Так чи ні?‖. 

Тобі питання задаю, 

Готуй же відповідь свою. 

Відповідай, коли мастак, 

Єдиним словом ―ні‖ чи ―так‖. 

Якщо кмітливий, друже, ти, 

То може й рима помогти. 

Але вона хитрюща в нас, 

Аби не збила з толку враз! 

Тягнути час навіщо нам? 

Зіграй – і ти побачиш сам. 

 

Скаче муха на коні – 

Бачив ти таке вже? Ні 

А на дереві гусак  

Кудкудаче, чуєш? Ні 

Шість годин лише у дні! 

Пригадай, чи так це? Ні 

Меле борошно вітряк, 

Це вже правильно? Це – Так 

Якщо клоуни сумні, –  

Буде тобі смішно? Ні 

В казках звірі чарівні 

Розмовляють: так чи ні? Так 

В небі  плаває судак, 

І літають зебри: Ні 

Червоніє влітку мак 

І суниці стигнуть – Так  



Танцював тарган гопак, 

Ти це пам’ятаєш? Ні 

Виріс білий гриб на пні: 

Бачив таке в лісі? Ні 

Соловей – співать мастак, 

Чув ти його пісню? Так 

Кузя: 

Ох і гарну гру зіграли 

Та трішки ми ухляли 

Вже хотів би попоїсти 

Й на хвилиночку присісти. 

Кікімора: 

Ага, їсти у такий святковий час 

1 червня йде до нас! 

Завітає й в наш куток 

Тож подивимось танок. 

(Танець) 

(Заходить Б. Яга) 

Баба Яга: 

Ось і я, не йшла, летіла, 

На свято ваше я спішила, 

У салоні під тим феном 

Я замучилась страшенно, 

Все наводила красу – 

І тепер як та Алсу. 

Що мені вже там робили 

Поприклеювали вії, нігті 

Натягли оцей парик – 

Це ж останній, люди, крик! 

Потім щось там підтягали, 

Шліфували, фарбували. 

Як нова копійка сяю, 

Знаю, кращої немає. 

Кузя: 

Привіт, бабуля! 

Баба Яга: 

Яка я тобі бабуля. Невже я маю такий поганий вигляд? 

Кузя: 

По правді кажучи, вигляд в тебе так собі… 



Баба Яга: 

Кузінька. Це ти? Я так довго тебе шукала. Літо прийшло, а в мене грядки не 

сажені, каструлі немиті, підлога неметена. Кузінька, синочок, пішли додому. 

Кузя: 

Який я вам синочок, тітонько? Диви, що придумала. Безплатну робочу силу 

їй подавай. Ти що не знаєш, що в наш час хто не працює, той добре їсть 

На бенклі вишиває і дачу гарну має. 

Баба Яга: 

Діамантовий ти мій, дитятко миле моє. 

Не можна від бабусі тікати, не можна стареньку забувати. 

Без тебе в мене казка не кажеться, злі справи не в’яжуться, 

Паличку – виручалочку украла і ту забула де поклала. 

Кузя: 

Так, бабуню, у тебе своя казка, а у мене своя, яку підготували гуртківці 

лялькового театру «Добрик». Давай разом подивимось. 

( Лялькова вистава) 

Кікімора: 

Ягусю, пропоную такий ось проект 

Перевіримо давай наш з тобою інтелект 

Я тут заклала пару – трійку закладок 

У розділі улюбленому «У світі загадок» 

Отже, перша загадка 

Загадки 

Баба Яга: 

Згадала, згадала. Ось вона. 

Кузя: 

Хто? 

Баба Яга: 

Паличка чарівна. Ти знаєш, що вона виконує всі бажання? 

Кузя: 

Хочу…хочу тортика, цукерок, шоколадок. 

Баба Яга: 

Стоп, стоп, розійшовся, 

Ненажера тут знайшовся. 

Треба щось гарне загадати, 

Наприклад навчитися співати, 

Так як Настя і Потап 

( співає чумачєчая вєсна пришла) 

Ой зараз літо прийшло. Ця пісня не актуальна. 



Тоді краще навчитись танцювати. Так як дівчата колективу «Фортуна». 

Давай подивимось. 

(Танець) 

Лісовик: 

А ви знаєте, що паличку чарівну фея нам подарувала, 

Щоб бажання усі діти в цьому залі загадали 

Кікімора: 

Тож часу не втрачаєм і бажання загадаєм. 

Чи старе воно чи нове, збудеться обов’язково. 

Баба Яга: 

Оченята закриваєм і бажання всі разом загадаєм 

Бажання 

Щоб мами наші щасливі були, 

Щоб всі ми з вами мирно жили, 

Щоб сонечко тепле завжди світило, 

Всі діти Землі гарно дружили. 

Кузя: 

Підійшло до завершення веселе свято.  

Поволі стихнуть гомінкі розмови,  

Кікімора: 

І розлучатися нам трішки жаль,  

Але ми знаємо, що зустрінемося знову.  

Баба Яга:  

В день дитинства, миру на Землі,  

Наше літо ніжиться в теплі. 

Лісовик:  

В день дитинства — в селах і містах  

Розливайся, пісне, на вустах! 

Кузя: 

Давайте усі заспіваємо знову, 

Поможемо злинути пісні чудовій, 

Лісовик: 

Щоб пісню почули великі й малі, 

Щоб з нами співали всі діти землі. 

(Заключна пісня «Сонячне коло»), 

 

 

 


