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Мэта:
 пашыраць веды пра карысныя якасці гародніны, якая дапамагае расці, дае
энергію;
 закладваць асновы станоўчых адносин да працы;
 фарміраваць навыкі здаровага харчавання; практыкаваць у выкананні
імітыраваць розныя працоўчыя дзеянні;
 выхоўваць адказнасць за сваѐ здароўе;
 прапагандаваць здаровы лад жыцця.

Дзеючыя асобы:
Казачніца Малання
Дзед
Баба
Курачка Раба
Віхар Ліхадзей
Дзеці з дзіцячага садка
Казачніца Малання: Дзень добры, госці дарагія,
Дзень добры, дзетачкі малыя
Я, казачніца Малання
Магу расказваць казкі
З вечара да рання.
А вам сягоння раскажу казку
Пра дзеда і бабку, пра Курачку Рабку
І пра маленькую прыгоду аднаго агарода.
Ціхенька сядзіце, уважліва глядзіце
Шырма адчыняецца, казка пачынаецца.
Жылі - былі дзед ды баба
Курачка была ў іх Раба
Дружна жылі-пажывалі,
Вясною агарод саджалі.
Працаваць не ленавалісь
Вельмі добра ўсе старалісь.
Дзед капаў, бабка баранавала,
Курка лапкай заграбала.
Пасадзілі буракі,
Салат, капусту, агуркі,
Памідоры, бульбу, рэдзьку
І яшчэ канечне рэпку.
Старанна градкі даглядалі
Палолі чыста, палівалі

І вырас ураджай багаты Гаспадары і курка рады!
Але аднойчы - што за ліха Прыляцеў аднекуль віхар,
Страшэнны вецер-чарадзей,
А зваўся віхар – Ліхадзей.
Стаў круціць ѐн і ірваць,
Стаў расліны чараваць
З вялікай сілай лѐтаў, дзьмуў
І ўсѐ наўкол перавярнуў.
Там, дзе нядаўна была рэпка,
Цяпер расце толькі свірэпка,
А былі дзе былі буракі –
Поўзаюць адны жукі.
Салат прапаў, вось дык бяда –
На гэтым месцы лебяда,
Дзе красавалісь памідоры,
Ляжаць цяпер каменняў горы.
Сталі дзед з бабаю прасіць
Агарод іх не губіць.
Дзед і баба (разам) Ну скажы нам, Ліхадзей,
Што хочаш з бедных ты людзей?
Віхар Ліхадзей:
Хачу каб вы мне адказалі,
Навошта агарод саджалі?
І якія ў кожнай у расліны
Карысныя ѐсць вітаміны?
Як пералічыце мне іх,
То вашы градкі стануць уміг
Такімі, як раней раслі,
Такімі, як раней былі!
Казачніца :
Дзед з бабай Ліхадзею адказалі
Дзед:
Мы агарод таму саджалі,
Каб вітаміны мець увесь год
І іх дае нам агарод.
А ў чым якія і завуць іх як,
Не скажам мы табе ніяк.
Баба:
Не ведаем мы! Людцы! Божа!
Ну хто ж нам бедным дапаможа?
Казачніца :
Заплакалі тут баба і дзед
Нямілы стаў ім белы свет.
Не ведаюць, куды ісці,
Парады ў каго знайсці?
Тут падляцела курка Раба.
Курачка Раба:
Не плач ты дзед, не плач ты баба.
Я ведаю, хто дапаможа,

Казачніца:
Віхар Ліхадзей:

Дзеці:

Казачніца:

Віхар Ліхадзей:

Хто адказаць на ўсѐ нам зможа .
У нас, у Жгуні, ѐсць садок
З прыгожай назвай “Каласок”
Дзеткі там хоць і малыя,
Але ж разумныя такія.
Яны ўсѐ ведаюць і ўраз
Змогуць Ліхадзею даць адказ.
Ко-ко-ко, я пабягу
І хуценька іх прывяду.
Прыйшлі дзеткі і Ліхадзей
Стаў пытацца ў дзяцей.
А ну, скажыце мне, малыя,
Калі разумныя такія,
Якую агародніну патрэбна ўжываць,
Каб дужым і прыгожым стаць?
Назавіце вітаміны, у чым карысць іх
І ў якой яны знаходзяцца агародніне і садавіне?
Ну, слухай, дзядзька Ліхадзей,
І больш не крыўдзі ты людзей.
У цыбульцы, моркві, памідорах
Вітамінаў цэлы ворах
Завуцца яны – А, В, С (А, Бэ, Цэ)
Ёсць яшчэ – Р, К, Н, Е (Пэ, Ка, Аш, Е)
Каб хутчэй расці і зоркасць маць,
Вітамін А трэба ўжываць.
Вітамін Р – каб крэпка спаць
І настрой харошы маць,
А яшчэ яго ўжываюць, каб не нервавацца Для гэтага суніцамі мы раім аб’ядацца.
А для прыгажосці – вітамін В
Яго многа ў пшаніцы, бульбе і аўсе.
Парэчкі, яблыкі, шыпшына –
Кладовыя С вітаміна
Іх, дзядзька Ліхадзей ўжывай
І хваробы век не знай.
Толькі дзеткі так сказалі Градкі ўміг на месца сталі.
Цыбуля, рэдзька, буракі
Растуць сабе як і раслі.
І сказаў ім Ліхадзей:
Я не чакаў такога ад дзяцей!
Палячу і раскажу ўсім на свеце,
Якія ў Жгунскім садзе дзеці!
А вам я абяцаю, што больш крый Божа
Агарод ні чый ні патрывожу.

Казачніца:

Баба:
Дзеці:

Дзед з бабай:
Казачніца:

Рады дзед і рада баба,
З імі рада курка Раба
Дзеткам дзякуюць, пытаюць,
Дзе ж яны такія веды набываюць?
Дзякуй, дзеткі, што дапамаглі
Адкуль жа пра ўсѐ гэта ведаеце вы?
У садок дзіцячы ходзім мы, а там Выхавацелі пра ўсѐ расказваюць нам.
З імі кніжкі мы чытаем,
У гульні розныя гуляем,
А яшчэ мы ўсе разам агарод саджаем
Яго “Расцішка” называем.
Растуць там памідоры, агуркі,
Капуста, рэдзька, буракі,
Парэчкі, яблыкі, маліна.
Мы ўсѐ назапашваем на зіму.
Прыходзьце да нас у дзіцячы сад
Вас бачыць кожны будзе рад.
Мы агарод вам свой пакажам
І як жывѐм - пра ўсѐ раскажам.
Да пабачэння, дзеткі, дзякуем вас
І вы заходзьце шчэ да нас.
Вось так дзеці з дзіцячага сада
Дапамаглі дзеду з бабай і курачцы Рабай!
А вы здагадалісь, што казка гэта пра вас дзеці,
Вы ж самыя разумныя ў свеце
І самы лепшы ў вас садок
З прыгожай назвай “Каласок”
А зараз, мае харошыя, бывайце,
Ды з новай казкай бабку Маланню чакайце!

