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Мірны край пад ясным сонцам
(свята)
Музычны кіраўнік
Пісарава К.Ф.
Гучыць у запісу песня пра Беларусь.Уваходзяць
Вядучыя 1 і 2 з дзвюмя дзяўчынкамі,
любуюцца прыгажосцю сваей Радзімы.
Каля лесу , каля бору.
Дзе жывыя ўсе азѐры,
Край мой расцілаеццаПрыгажосцю славіцца.
Салаўі пяюць вясною,
А мяцеліцы зімою.
Радасць людзям чуецца,
Аж душа хвалюецца.
(Ул. Карызна)
«Беларуская песня»
Гучыць музыка-сімвал вайны.
Дзяўчынкі туляцца да Вядучых.
- Што гэта?
- Гэта голас вайны…
- Які жудасны голас…
- Не палохайцеся, дзеці! Няма ўжо больш у нашай краіне вайны.
- Няма вайны,на якой загінула шмат людзей,былі разбураны гарады,спалены
вѐскі…
Скончылася вайна 70 год назад,засталася ў мінулым…
І сѐння наша бязмежная,магутная і мірная Беларусь квітнее з году ў год, і
жыве ў ѐй і летам, і ў восень, зімой і вясной працавіты беларускі народ!
Гучыць музыка.Дзяўчынкі ідуць пераапранацца.
Да Вядучых падыходзяць дзяўчынкі.
У сукенцы каляровай,
У хусцiнцы васiльковай

Ходзiць лета па палях,
Па расквечаных лугах.
(Ніна Галіноуская)
«Лета»
Мiж лясамi ды азѐрамiВасiльковыя палi…
Я не ведаю, не ведаю
Прыгажэйшае зямлi.
(В. Жуковіч)
Гучыць музыка
А на Купалу рана сонца йграла,
На добрыя годы, на цѐплыя росы, на
хлебы-ураджаi,
Ой, рана-рана на Яна,
Да хораша сонейка гуляла…
Купалле…Народнае свята,
Ля рэчкi збiраюцца людзi.
I красак у полi багата,
Каб ведаць, што далей усе ж будзе
Дзяўчаты сплятаюць вяночкi,
А хлопцы праз вогнiшча скачуць,
Бо ѐсць маладыя гадочкi,
I ножкi пакуль што не плачуць…
Карагод з
вяночкамi «Купалiнка»
Выходзіць Вядучы1 з дзецьмі
Мірны край пад ясным сонцам
Табе імя – Беларусь,
Я люблю цябе бясконца,
Я табою ганарусь.
Радзiма наша-Беларусь,
I колькi не шукай,
Не знойдзеш ты на ўсѐй зямлi
Мiлей, чым родны край.
Неба сіняе i глыбокае,
I бярозавы чысты гай.
Беларусь мая сiнявокая,

Беларусь мая родны край!
У густых садах ты красуешся,
Сiлай поўная маладой.
У агнях уся ярка свецiшся,
Развiваешся збажыной.
Выходзіць Вядучы 2 з Мішай Ч.
Усѐ лета край любімы
Каласамі залатымі
З мірным небам шэпчацца,
Сонца ў шэпце плешчацца.
Расло жыта, расло ў полi,
Прышлi жнейкi жыта жаць.
Узялi з сабой сярпочкi
Сталi жыта падразаць.
У снапочкi навязалi,
Трэба ў бабкi пастаўляць.
Сонца свецiць, добра ў полi,
Будзем песенькi спяваць.
Хутка працу мы канчаем,
Пойдзем усе адпачываць.
Гэй,хлопцы!
Выбягае дзяўчынка
Гэй,дзяўчаты!
Танец «Касiў Ясь канюшыну»(з рэпертуару ВІА «Песняры)

Выходзіць хлопчык з кошыкам

Так жывем i так працуем,
Мы з суседзямi сябруем.
Са справай справiмся любой
Мы вясѐлай талакой!
А цяпер – адпачываць,
Будзем польку пачынаць!
Гонiць смутак прэч усякi
Наша полька з кошыкамi!
Полька з кошыкамi
Выходзіць Вядучы1 з дзецьмі
Куды ні глянь – лясы шумяць
Цвіце за полем гай
А поле – вокам не абняць.
І гэта ўсѐ мой край.

Пшаніца, жыта на палях,
Усюды ўраджай,
Стагі, як горы на лугах.
І гэта ўсѐ мой край.
Жыве, працуе мой народ
Ці ў снежань, а ці ў май,
І харашэе з году ў год
Мой родны, мірны край.
Куды ні глянь – лясы шумяць,
За полем рэчка, гай.
І ў сэрцы песні не стрымаць
Пра мой любімы край.
(Адам Русак)
Песня”Зямля мая” (муз. С. Галкіной сл. Н. Галіноуской)
Выходзяць Вядучыя1 і 2
Я музыку люблю і песні,
Пачую – сэрца не суняць!
А гук цымбалаў, скрыпкі чулі?

Няма іх з чым вам параўнаць.
Без цымбалаў немагчыма ўявіць маю Айчыну,
І ў радасці, і ў скрусе любяць іх на Беларусі.
Інструментальны ансамбль”Гуселькі” (бел. нар. танец)

Гучыць курлыканне жураўлѐў у запісу
Жураўлі па-над лясочкам
Роўненькім ляцяць шнурочкам,
Мама кажа мне, што гэта
Адлятае ад нас лета.
Цяпер мне зразумела,
Чаго дождж ідзе дзень цэлыГэта лета, не іначай,
Па дзяньках вяселых плача.
(Іван Шуцько) «Жураулі»

А за восенню - зіма.
А ў зімку беларускі народ сустракае калядкі
-Пячы аладкі,песні калядныя спявай,усім шчасця-долечкі жадай!
Вакальна-харэаграфічная кампазіцыя”Калядкі”

Гучыць у запісу шчабятанне птушак,выходзяць Вядучыя1 і 2
Соня,соня,сонейка! Зашумела голейка!
Пачынаецца вясна,прачынаецца сасна.
Точыць дзяцел долата,сыпле долу золата.
Залатое, уставай, дзень шчаслівы пачынай,
І,мне,любае,свяці ты заўседы ў жыцці. (Васіль Вітка «Сонейку)
Каб ішла вясна-красна ды хутчэй,
Гэй, дзяўчаткі,хлопцы,выходзьце,
Будзем славу сонцу спяваць
Ды вясну клікаць!
Вакальна-харэаграфічная кампазіцыя “Вясна”

Да дзяцей падыходзіць Вядучы1
Пеўнік заспяваў, зімку ѐн прагнаў.
Мішка буры прачынаецца,з вожыкам вітаецца.

Бягуць ручайкі па палях у свой далѐкі шлях.
Сонейка прачнулася, людзям усміхнулася.
З вулля вылецела пчолка паглядзець ці есць дзе зѐлка,
Жаўрукі ўжо адгукнуліся,галасы дзяцей пачуліся. (Валерыя Каламіец
«Вясна»)
Гучыць у запісу смех дзіцяці, Вядучы1
разам з дзецьмі выходзяць за дзверы каля піяніна.
Уваходзіць Вядучы2, да яе падыходзяць дзеці
Зямля з блакітнымі вачамі,
Раздолле рэчак і лугоў!
Тут называюць Васількамі
На Беларусі хлапчукоў.
Блакіт нябѐс і белы бусел,
І кветкі ў полі,як абрус.
Мой край завецца Беларуссю,
А сам я хлопчык – беларус! (С. Сокалау - Воюш)
Я нарадзіўся беларусам,
Беларусам буду жыць!
Мову родную вучуся
Шанаваць,цаніць,любіць.
Цік-так,ходзікі,мне чатыры годзікі,
Чуб ільняны светла-русы,
Тата з мамай-беларусы!
Я – дзяўчынка-беларуска – з
васільковымі вачыма,
Хоць малая,але знаю,
Беларусь-мая Радзіма! (Л. Пранчак)
Любім пець мы,жартаваць,
У гульні розныя гуляць.
А я люблю смяяцца,
Не магу я ні хвілінкі
Сумнай заставацца!
Інсцэніроўка песні “Пайшла курка да
ліскі”
(муз. Э.Рэлізоускай, сл. С. Шушкевіча)

Уваходзяць Вядучыя1 і 2
Добра нам і вальготна ў Беларусі жывецца!
Вось таму так ахвотна і так лѐгка пяецца!
У нашым доме – дастатак,
Дзеткі – бы ўзнагарода.
Гэты цуд і завецца беларускім народам.
Выходзяць усе дзеці і спяваюць песню пра Беларусь
Зямелька,зямля мая родная,
Я шчыра табе гавару:
Як толькі на свет з’явілася,
Цябе з таго часу люблю…
Квітней, набірайся моцы,
З табой працаваць-маладым.
Вясѐлым дзяўчатам і хлопцам.
Рукам працавітым такім.
Няхай жа птушынаму спеву
Не змоўкнуць, а толькі-звінець!
А нашай зямлі беларускай
Жадаю ўсім сэрцам-квітнець!
(Зоя Растова) «Родная земля»
Лiтаратура:
Часопісы «Буся»
Галкін С.Д. «Музычныя пацеркі»
Мінск 1991г.

