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Новорічне свято — дійство казкове. Тож не дивно, що діти у цей день так
люблять перевтілюватися в різних персонажів. Обираючи образ до душі, вони
можуть приміряти на себе роль феї, пірата, Баби Яги чи лісових звірят. А головне, що всі проведуть час у доброму настрої, з передчуттям справжнього дива.

Дія І. Лісова галявина
Під ліричну музику на сцену виходять три феї (дів
чатка). Танок фей (за вибором педагога-організатора).
Феї (по черзі). Вітаємо, шановні гості! Ми — новорічні феї. Із нами на свято приходять…
— Чарівність!
— Веселощі!
— Доброта!
Феї (разом). Хай оживе новорічна казка!
Феї “відлітають”.
Дія ІІ. Королівський палац
Заходять король з королевою, принц
із принцесою, мушкетери.
Король.

Новий рік — веселе свято!
Радості несе багато,
І сьогодні в цьому залі
Хай не буде в нас печалі!

Королева.

Новий рік іде землею
В чистім полі без доріг.
Світить зорі понад нею,
Розсіває срібний сніг.

Принц.

З Новим роком!
З добрим роком!
Хай на крилах лине час!
Хай же буде з кожним роком
Більше радощів у вас!
Принцеса. У санчатах з бубонцями
Прибула до нас сама
Чародійниця зима.
Всі веселих свят чекають!
Нам сюрпризи обіцяють!
Проводжаєм рік старий,
Зустрічаєм молодий!
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Король. Вітаю всіх підданих казкового королівства! Слухайте мій святковий королівський указ: Усім
веселитися! Усім розважатися! Усім усміхатися!
Королівська родина та мушкетери (разом). Ура!
Ура! Ура!
Принцеса. А мій наказ — заспівати святкову пісню!
Гра “Новорічна пісня”
Діти стають колом, принцеса — у центрі. Водять навколо принцеси хоровод та співають новорічну пісню
(за вибором педагога-організатора). Коли принцеса
піднімає праву руку з хустинкою, учні мають перестати співати. Щоб заплутати гравців, принцеса може
піднімати руку без хустинки, махати хустинкою у лівій
руці тощо. Гравці, які помилилися, виходять із кола.
Мушкетери (разом). Почесна гостя — красуня
з теплого сходу!
Танок східної красуні (за вибором педагога).
Східна красуня.
Дивовижна в вас зима!
Вся земля тут чарівна!
В небі білий пух літає,
Ніжно землю огортає.
Сріблом мерехтять дерева.
Чисто, біло навкруги,
Мов із цукру біла вата
Накриває ваші хати…
Привезла я всім дарунки:
Є цікаві тут малюнки,
Є казки для дітвори —
Для навчання і для гри.
(Шукає поглядом, не знаходить, сумнішає).

ЧИТАТИ ДАЛІ

Зникли і казки, й малюнки!
Зникла скриня подарунків!
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ОСВІТЯНИ ЛЬВІВЩИНИ —
ПЕДАГОГАМ УКРАЇНИ
Зустрічайте у 2019 році спецвипуск журналу,
в якому буде представлено кращий досвід
учителі Львівської області.
У лютневому випуску



















Компетентнісні завдання з математики
Ситуація успіху як засіб для розкриття здібностей,
талантів і можливостей кожної дитини
Досвід упровадження принципів педагогіки
партнерства
Методичні рекомендації до викладання теми тижня у 2-му класі
“Ідеї. Винаходи. Відкриття”
Ґендерно чутливе читання дитячих книжок
Інклюзивна освіта: робота з дітьми, що мають легку й помірну розумову
відсталість, розлади аутичного спектру і синдром Дауна
Управлінська компетентність працівника закладу освіти
Реалізація особистісно-орієнтованої освітньої програми “Лицем до дитини”
у практиці школи
Педагогічні умови формування громадянськості молодших школярів
Урок математики з теми “Додавання та віднімання трицифрових чисел.
Розв'язування задач на знаходження трьох чисел за трьома сумами”
Урок німецької мови “Körperteile. Частини тіла”
Сценарій екологічного заходу “Клекіт, клекіт, клекіт! То летять лелеки!”
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Заходьте на сайт upsh.com.ua
Оформлюйте онлайн-передплату
на журнали “УПШ” та “Джміль”
Щомісяця гарантовано отримуйте
надійну методичну підтримку!

