
ДЕНЬ НЕПТУНА 

(інсценізація) 

Мета. Розширювати знання дітей про казку, її невмирущу силу; викликати 

читацькі інтереси, бажання самостійно читати книжки; формувати вміння 

логічно мислити, розвивати уяву, кмітливість. 

Дійові особи: Нептун, молодша дочка, старша дочка, русалочки, дельфінята,  

рибки,  чорти.  

Нептун:   Гордий Моря я володар,   

                   Риб, дельфінів я господар.  

                   Завжди був я бунтарем   

                   Управляв  і кораблем.   

Поздоровляю вас зі святом Нептуна!  Бажаю вам попутного вітру,  сім футів під 

кілем і  обійти всі морські рифи! 

(Під музику входить дочка Нептуна з русалками. Стають поряд з Нептуном) 

 Нептун:   Що ти така невесела, донечка моя молодша, моя кохана? Чи не 

образив тебе хто? Чи не заподіяв тобі шкоди? Лише скажи. Я все царство 

морське переверну вверх дном. Знайду кривдника і покарати його велю.   

 Молодша дочка:  Не треба, батюшка, нікого шукати і царство морське вверх 

дном перевертати. Не ображав мене ніхто і шкоди ніхто мені не заподіював.  

 Нептун:   Поділися ж, дівиця-красуня, зі мною своїм горем. Чому сумуєш? 

Розкажи, може я зможу тобі допомогти. 

 Молодша дочка:   Ах, батюшка. І сказати-те совісно. Та і чи пробачиш ти 

мене? Не стримала я слово своє — зберігати твій дарунок, намисто перлинне. 

Порвалася тонка ниточка і розсипалися по дну морському перлини. Як мені їх 

шукати-збирати?    



Нептун:   Не засмучуйся, дочка. Чим зможу – допоможу я тобі в твоєму горі.  

Ей, русалки, нумо, покажіть мені, що ви умієте. Чи не допоможете ви знайти 

намисто дочки моїй?   

( Танець русалок у воді). 

Молодша дочка:   Русалочки, чи не знайшли ви моє намисто?    

Русалочки:  Немає.   

Молодша дочка:   Ах, ви лише танцювати та веселитися умієте! Який мені від 

вас толк! Ідіть геть з очей!   

Нептун: Постій, донечка, не гневісь. Може  вони нам все-таки допоможуть.  

(Звертається до русалок.) А чи умієте ви плавати по просторах морських? Ось 

вам раковини морські. Перенесіть їх з одного берега на іншій.    

(Естафета з русалками: чия команда швидше перенесе раковини (іграшки) з 

одного місця на інше). 

Русалки вирушають. Під музику входить старша дочка Нептуна.  

Старша дочка: Здрастуйте, батюшка! Здрастуй, сестричка рідна. Здрастуйте, 

гості дорогі. Що ви так засумували? (Звертаючись до Нептуна і сестри) Може 

щось сталось? 

Нептун: Ах, донечка моя старша, ніяк не можемо ми знайти те намисто, що я 

подарував сестрі твоїй меншій. 

Старша дочка: Не журися, батюшка. Є у мене друзі - дельфінята. Може, вони 

допоможуть нам? 

Плескає в долоні 3 рази. З'являються дельфінята - хлопчики. 

Старша дочка: Дельфінятка, друзі мої, допоможіть сестрі моєї знайти намисто 

перлинне! 

(Проводиться гра з обручами.  Дельфіни повинні якомога швидше дістатися 

від одного бортика до іншого) 



Старша дочка:  Ах, тату, сестриця, і дельфінята нам не допомогли. Але є у 

мене подружки - рибки золоті. 

З'являються рибки (дівчатка). Рибки входять у воду, стрибають, граються. 

Старша дочка: Здравствуйте, рибки золоті. Давайте з вами пограємо: 

Піднімемо хвилі на морі (рухи руками вперед - назад) 

А тепер хвилі йдуть в сторони (вправо - вліво) 

Русалки показують рухи танцю і потім під музику танцюють всі, повторюючи 

за русалками. 

Старша дочка: А тепер, рибки, пограємо в гру "Сердита рибка". 

Проводиться гра. Ведуча - старша дочка Нептуна. 

Ведучий  зі словами: 

«Сердита рибка тихо лежить, 

Сердита рибка, напевно, ще спить. 

Підійдемо і розбудимо 

І подивимося - що ж буде!» 

(Діти підходять до сердитої рибки, яка після закінчення віршика 

«прокидається» і ловить дітей. А ті, у свою чергу, біжать до свого 

відведеного місця. Далі вибирається нова «рибка»). 

Молодша дочка: Та невже ми так і не знайдемо перлини з мого намиста! 

Вибігають чорти (хлопці) і танцюють під музику. 

Нептун: Ага, ось ви де, чортенята! Ану, признавайтесь, чи не ви вкрали 

намисто моєї дочки? 

Чорти: Ні! 



Нептун: Щось мені не віриться. Зараз я своїх спортсменів покличу. Ось тоді 

правда і відкриється. Якщо вони переможуть - ви віддаєте намисто. 

(Стукає палицею 3 рази. Входять інші діти) 

1 естафета. "Біг з м'ячем". Пробігти по дну водойми до відведеного місця, 

ведучи перед собою м'яч. 

2 естафета. "Буксирування в парах". На протилежному відведеному місці 

діти міняються. 

3 естафета. "Хто швидше збере корали". Діти збирають розкидані у воді 

кеглі двох кольорів. 

Нептун: Ну що ж, вірю я вам, чорти, не крали ви намисто. Але тоді допоможіть 

моїй дочці знайти його. 

Гра "Ловля перлів". 

Діти переносять воду з одного відра у інше, або ракушки. Перемагає команда, у 

якої швидше спорожніє відро. Дочки на дні відра і знаходять намисто. 

Молодша дочка: Ось моє намисто! 

Старша дочка: І у мене є намисто! 

Нептун: Так, ось скільки змогли зібрати перлів наші спортсмени. Навіть на два 

намиста вистачило. Спасибі вам, діти!  

Нептун: Із задоволенням і я відпочив би тут, друзі. Тільки я ж цар морський. 

Важке повітря мені земне. Слухайте ж мій указ, найвищий мій наказ. 

 

 

 

 

 



УКАЗ 

«За відмінну організацію літнього оздоровчого відпочинку дітей, начальнику 

дитячого оздоровчого закладу «Івушка» і всім співробітникам подяку 

винести і нагородити безкоштовною путівкою на короткочасну екскурсію в 

моє підводне царство!» 

(Купання співробітників та дітей) 

Нептун: А тепер пора прощатися,  

                І в дорогу вирушати.  

               До побачення! 


