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                "ГОТУЄМО СВЯТО В ДИТЯЧОМУ САДКУ: від А до Я"
         Музичне свято - це художньо й творчо збагаченно форма відзначення події,  явища, соціально й змістовно значущої для виховання й розвитку дитини. Вона здійснюється, головним чином, засобами музики, літератури, театру, хореогра- фії, та представлена танцями, співом, грою на дитячих музичних інструментах, інсценівками віршів і казок, сюрпризними моментами. Основними завданнями свята є : 
               - викликати у дітей почуття радості та інші позитивні емоції;
               - дати дітям яскраві художні музичні враження;
               - розвивати впевненність в собі, вміння спільно діяти у колективі;
               - виховувати моральні якості;
               - прищеплювати любов та інтерес до музики, розвивати творчу активність.             
        Маємо розуміти, що важливі функції свята будуть реалізовані в тому разі, якщо у дошкільному закладі організовано систематично роботу з музичного виховання. Традиційними зокрема є такі свята:                             
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                  - свято Першого вересня;
                  - свято до Дня дошкільника;
                  - осінні свята;
                  - дні народження дітей;
                  - День святого Миколая
                  - зимове Новорічне свято;
                  - свято Весни, Мами і всіх жінок;
                  - свято випуску дітей до школи;   ( та інші )
Підготовку запланованого свята розпочинають із розроблення сценарію приблиз- но за місяць його проведення. Це пов’язано з тим, що відібраний репертуар поступово вводять у план музичних занять. Враховуючи етапи роботи з музичним репертуаром на музичних заннятях, найскладніші пісні, танки тощо музичний ке- рівник починає розучувати з дітьми заздалегідь. решут рупертуару - нескладні музичні ігри, інсценівки тощо - готують незадовго до свята. Музичний керівник підбирає до сценарію музичний репертуар для виконання, аудіозаписи для су- проводження дій тощо. Якість дитячого виконання багото в чому визначається доступністю музичного та мовного матеріалу, його цікавістю та відповідністю віковим можливостям дітей. Надмірне ускладення репертуару призводить до не- гативного результату і знижує виховний ефект виступів. 
Тільки вільна, природна виконавська діяльність викликає у дітей радість, приносить їм естетичне задоволення.
Підготовлений та затверджений завідувачем сценарій, вихователі груп розпо- відають дітям про майбутнє свято, пояснюють, до якої події воно приурочено, проводить "проби" дітей на різні ролі, обговорює з дітьми характер персонажів. Діти не мають знати сценарій в повному обсязі. Щоб не стомлювати дошкільни- ків і не знижувати їхній інтерес до дійсвтва, не варто проводити генеральні ре- петиції, під час яких дошкільники багаторазово повторюють свої ролі. Це дасть змогу зберегти свжість сприямання дітьми свята. Крім цього музичний керівник і вихователь продумують де розташуютьс діти, де розмістити необхідний рекві -зит, святкові декорації тощо. Усе має бути заздалегідь продумано аби початок свята не затримувався.   
Головним показником успішності свята є його емоційна забарвленість, яку визначають:                                                                                                                                                          
                       - невимушеність, природність поведінки дітей;
                       - зацікавленість ти, що відбувається;
                       - радісні емоції, зумовлені діями персонажей свята.
Отже, свято в дошкільному закладі - це радість, веселощі, урочистість,які поділя- ють і дорослі і діти.
                      ПІДГОТОВКА СВЯТА :  ДОЛАЄМО СТЕРЕОТИПИ.  
- Відходимо від сформованої моделі святкового ранку як вистави або естрадного шоу для батьків;
- Уникаємо надмірної навантаеності, не виснажуємо дітей постійними репети -  ціями.
- Уникаємо використання складних забудовою і не зрозумілих за змістом творів.
- Приділяємо увагу кількості та якості аудіозаписів.
- Не перевантажуємо сценарій великою кількістю виступів.
- Готуємося до свята у правильно організованому освітньому процесі, а не" натас- куємо" дітей на музичних занняттях.
- Чітко дотримуємося часу початку і закінчення свята;
- Тісно взаємодіємо з батьками, прагнучи до взаємного розуміння цілей морально - естетичного виховання дітей.                
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