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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».

В гостi
Слова В. Паронової                                                             Музика Н. Шевченко
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   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 —  Всi вони хорошi —  
 В хатi три вiконця,  Любо подивиться!
 Грають кошенята  Пiсню їм муркоче
 У промiннi сонця.  Їхня мама киця.

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


	Обкладинка
	В гості до киці Мури
	В гості
	Гарна хатка в киці
	Кіт Мурлика
	Любе кошеня
	Дві пташечки
	Кіт Васько
	Кра-кра
	Киш
	Подарунок мамі

	Хто сховався у траві?
	Літечко настало
	На лужок
	В лузі
	Суничка
	Метелик
	Жабки
	Ой заграли комарі
	Літо
	Танець комашок
	Равлик-павлик
	Коник грає на баяні
	Павучок-лісовичок
	Прилетів комарик
	Пісня дощика
	Лопушок

	Помічники
	Доньчина пісня
	Заметушечка
	Веселі кухарчата
	Замісила мама тісто
	Гість
	Спи, бабусю
	Я бабусеньку люблю
	Веселий танець
	Промінці для бабусі
	Мамине свято

	Сонячні промінці
	Ясне сонечко усміхається
	Повертайся, ластівко
	Золоті промінці
	Котики вербові
	Пісня Весни
	Ведмедик
	Узяла Лисичка скрипку
	Танець "Підсніжник"
	Хочу маму привітати
	Диво, диво, дивина

	Дивний сон
	Туман
	Пісня Кикимори
	Чорний Рак
	Щука і Карасі
	Жуки-плавунці
	Веселий кум
	Голубі бабки
	Пісня жабок
	Водяні красуні
	Золота рибка
	Я Водяний
	Сітка-колисанка
	Сонячна пісня
	Прилетіла бджілка
	Про жабок і комара
	Метелик


