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В гостi до кицi Мури
На сценi хата кицi Мури. Дiти сидять на стiльцях.
Ведуча. Дiти, у нас сьогоднi свято мами. В цей день ми вiтаємо своїх
матусь, а ще робимо їм подарунки. Данилко, що любить твоя мама?
Данилко. Моя мама любить цукерки.
Ведуча. А твоя, Катрусю?
Катруся. Моя мама любить квiточки.
Ведуча. Киця Мура обiцяла менi квiточки. Давайте разом з вами пiдемо
до неї у гостi. А коли йдуть у гостi, то беруть якийсь гостинець. Що
киця любить?
Дiти. Молоко, сметану, ковбаску, м’ясо, рибку.
Ведуча. Вiзьмемо для кицi молоко. Наталочко, ти будеш нести молочко,
а ми заспiваємо пiсеньку.
Дiти встають зi стiльцiв, йдуть ланцюжком, спiвають пiсеньку «В гостi».

Слова В. Паронової

В гостi

Музика Н. Шевченко

В гостi до кицi Мури

В гостi, в гостi ми iдем,
Кицi молочко несем.
Тупу-тупу, не зiвай,
Поспiшай, не вiдставай!
Будем кицю ми вiтать,
Кошеняток пригощать!
Тупу-тупу, не зiвай,
Поспiшай, не вiдставай!
Дiти зупиняються бiля кициної хатки.
Ведуча. Яка гарна хатка! I вiконечка є. В цiй хатцi живе киця Мура зi
своїми кошенятами. Давайте заспiваємо пiсеньку для кицi, i вона вийде
до нас.
Дiти стоять гуртом бiля хатки, виконують пiсню «Гарна хатка в кицi».
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Гарна хатка в кицi
Слова Д. Гiлки

Музика Н. Шевченко

Гарна хатка в кицi —
В хатi три вiконця,
Грають кошенята
У промiннi сонця.

Всi вони хорошi —
Любо подивиться!
Пiсню їм муркоче
Їхня мама киця.

З хатки виходить киця з кошиком, в якому лежать iграшковi кошенята.
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