ІНТЕРАКТИВНІ ВИСТАВИ
По гриби
Освітні завдання: навчати дітей розрізняти їстівні й отруйні гриби; формувати уявлення про зовнішні ознаки отруйних
грибів; виховувати дисциплінованість і розважливість.
Обладнання: фотографії або макети грибів, про які йдеться
у виставі.

Дійові особи
Бабуся-казкарка
Мама
Тато
Хлопчик
Дівчинка
Бабуся-казкарка
Жила сім’я одна на світі,
Сестра і брат були там, діти.
І ще, звичайно, мама й тато.
Про них я хочу розказати.
З’являються хлопчик і дівчинка.
Хлопчик
Гей, привіт! А як вас звати?
Нумо всі відповідати!
(Діти називають свої імена.)
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Що? Не чути вас, не чути!
Треба голосніш гукнути!
(Діти називають свої імена голосніше.)
А-а-а, почув: Тарас, Ганнуся,
І Артемко, і Катруся…
Дівчинка
Є Павлусь, Іринка, Гнат
Ще й Ілько — такий, як брат.
Хлопчик
Нумо, хлопчики й дівчата,
Хочу вас порахувати!
Спочатку лише хлопчики свої імена мають назвати, а дівчатка хай сидять тихо-тихо, як мишки. А потім навпаки:
хлопчики будуть мовчати, мов рибки у воді, а дівчатка голосно-голосно кричати. Хлопчики, почали!
Хлопчики вигукують свої імена.
Д і в ч и н к а. А тепер дівчатка!
Дівчатка вигукують свої імена.
Хлопчик
Мабуть, порівну усіх,
Де-не-де лунає сміх…
Бабуся-казкарка
Ну, знайомство відбулося.
Правильно мені здалося?
Д і т и. Так!
Бабуся-казкарка
Якось дітки, мама й тато
Йшли у ліс гриби збирати.
Прохолодно в лісі й гарно…
Виходять тато, мама, хлопчик і дівчинка.
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Тато
Не втрачайте часу марно!
Скрізь під листя зазирайте
Та міцні гриби збирайте!
Х л о п ч и к (показує на мухомори)
О! Сюди біжіть мерщій!
Сестро, стовпчиком не стій!
Бач, галявина багата —
Розшарілась, наче в свято…
Дівчинка
Що ти, братику, чекай,
Ти лякаєш мене вкрай!
Грибники їх добре знають:
Мухомори не збирають!
Хлопчик
Добре, добре, я жартую.
Не кричи, і так все чую!
Подивися он лишень:
Прихистив опеньки пень.
(Показує опеньки.)
Дівчинка
Тут, дивись, іще сім’я.
Це вже знахідка моя!
Мама
О, вітаю! Молодці!
Покажіть-но, що в руці?
От опеньки так опеньки —
За хвилину повні жменьки!
Якось я знайшла пеньок —
Для грибочків дитсадок.
Повний кошик назбирала,
Навіть місця бракувало…
7

www.e-ranok.com.ua

Дівчинка
Знаю-знаю навіть я,
Що опеньки — це сім’я.
Хлопчик
Стали всі, мов коло неньки…
А погані є опеньки?
Мама
Так, несправжні також є —
Захистіть життя своє!
Цих несправжніх не збирайте.
Ось, картинку розглядайте…
(Показує ілюстрацію.)
Бабуся-казкарка
Тут кричить синочок дзвінко:
Х л о п ч и к (показує малину)
Подивіться, он малинка!
Мама
Добре, трішечки зберіть,
Тільки рук не наколіть!
Йдіть уже, часу не гайте.
Тільки бджіл не зачіпайте!
Хлопчик
Добре, буде все як слід.
Ми пішли по свій обід…
М а м а (звертається до донечки, потім повертається до
синочка)
Та й замурзалися щічки,
У малині навіть стрічка!
Досить вже, маленька пташко, —
Хай поласують комашки!
Сину, й ти сюди іди —
До джерельної води.
Зазирніть-но, доню й сину,
Під розложисту ялину —
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Там сховались малюки —
Товстоногі маслюки!
(Показує маслюки.)
Хлопчик
Бачу-бачу, вже біжу.
Зріжу — в кошик положу.
Дівчинка
Пхе, подумаєш — маслюк!
Прилипає він до рук.
Я знайшла щось значно краще.
Не вгадаєте нізащо!
Мама
Ану, дітки, придивіться:
В їжу цей грибок годиться?
(Звертається до глядачів з картинкою,
на якій намальований білий гриб.)
Д і т и. Так!
Тато
Так, це білий гриб, малята.
Він прикрасить навіть свято!
Хлопчик
Як це білий? Він брунатний!
В їжу точно він придатний?
Тато
Знати мають геть усі:
Це найкращий гриб лісів!
Його сушать, маринують
І на смаження готують.
М’якоть завжди буде біла,
Що б хазяйка не робила.
Гриб цей навіть в маринаді
Сніжно-білий, при параді!
(Показує на фото консервовані гриби.)
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