
1. Привітання вчителів 

Добрий день, дівчатка! 

Добрий день, хлоп’ятка! 

Добрий день, шановні гості! 

Раді вас вітати. 

 

Прийшла, нарешті, довгождана мить: 

Герої казки нас усіх вітають. 

І знову пісня радісно дзвенить, 

І казка на екрані оживає. 

 

Казок країна чарівна –  

У гості й вас чека вона. 

Отож часу не гайте, 

У подорож рушайте. 

 

В країну Казок підемо і ви, і ми, 

У казці всім цікаво побувати. 

Там вірних друзів можемо знайти 

І знову з ними гарно заспівати. 

2. Пісня про  свято  Казки 

3. Заходить Королева Казки 

Королева Казки. З давніх-давен у чарівній країні Казок та Пригод живе 

добрий чарівник на ім’я Оле-Лукойє. Немає нікого у світі, хто знав би стільки 

казок, як Оле-Лукойє! На це він справді мастак! 

Коли увечері діти сидять собі спокійно за столом на своїх стільчиках, 

з’являється Оле-Лукойє. 

( з’являється Оле-Лукойє і піднімається по сходах до хлопчика) 

 Він піднімається по сходах зовсім нечутно, підкрадається ззаду і дме їм у 

потилицю, а від цього голівки у дітей важніють. О, так… але це зовсім не 



боляче, тому що Оле-Лукойє нічого поганого не хоче зробити, а бажає діткам 

лише добра. Він тільки хоче, щоб малі зовсім заспокоїлися, а для цього їх треба 

покласти спати в ліжка. Вони тихо лежатимуть, і він зможе розповідати їм свої 

казки. Коли діти поснуть, Оле-Лукойє сідає на їхньому ліжку. 

(хлопчик лягає на ліжко, Оле-Лукойє сідає біля нього) 

Під пахвами у нього парасольки. На одній намальовано багато-багато 

малюнків. Цю парасольку він розкриває над хорошими дітьми, і їм цілу ніч 

сняться чарівні казки. А на другій парасольці – ну нічогісінько нема, і Оле 

розкриває її над неслухняними  пустунами, і вони цілу ніч просплять, і 

нічогісінько цікавого не побачать уві сні. 

Оле-Лукойє. Щовечора цілий тиждень я прилітаю до своєї знайомої 

дівчинки Настусі, розкриваю над нею свою чарівну парасольку і розповідаю 

казки. Аж сім казок – адже у тижні сім днів. 

У понеділок Настусі приснився повчальний сон, в якому вона зрозуміла, 

що потрібно трудитись і працювати. Що ж це був за сон? 

Діти виконують пісню «Антошка» 

У вівторок дівчинці наснився веселий сон, який її зовсім не злякав. 

Діти виконують пісню «Бременські музиканти» 

У середу Настуся побачила різнокольоровий і добродушний сон. 

Пісня «Дружба» 

У четвер дівчинка росла у сні і плавала на кораблику, бо їй наснився 

мрійливий сон. 

Танець «Чунга-чанга» 

У п’ятницю Настуся згадала свою маму і її наснився радісний сон. 

Діти виконують пісню «Пісенька мамонтьонка» 

У суботу дівчинка бачила легкий і ніжний сон, а на її обличчі з’являлася 

посмішка. 

Пісня «Крихітка єнот» 

А в неділю Настуся подорожувала уві сні на блакитному вагоні – вагоні  

мрій. 



Діти виконують пісню «Голубой вагон» 

Королева Казки. Чарівний світ, що зветься казкою! Сьогодні ми з вами 

трішки відкрили завісу і зазирнули до казкової країни. Нехай же зустрічі з 

казковими героями будуть завжди для вас святом. 

Оле-Лукойє крутить свою чарівну парасольку, виходять казкові герої. 

Королева Казки. Казкові герої – на святі. 

Оле-Лукойє.        Ми хочемо всім побажати… 

     Королева Казки.  Хай радість буде у цій залі! 

    Оле-Лукойє.          Хай посмішка у вас ніколи не згасає! 

    Королева Казки.   Хай добро звеселяє всі ваші душі! 

    Оле-Лукойє.          Хай казка лине звідусюди! 

    Усі .                        Хай буде щасливим кінець! 

    Звучить пісня «Казкові сни» 


