Свята і розваги  Екологічна освіта

ХАЙ У СВІТІ ТУТ І ТАМ —
СКРІЗЬ ПАНУЄ ЧИСТОТА!
Театралізована розвага
Наталія БОНЬ, дитяча письменниця

Усі знають, що чистота — запорука здоров’я і людини, і планети. Та сформувати у дітей звичку дотримуватися її у повсякденному житті — завдання непросте. Невимушено й цікаво унаочнити для учнів важливість і актуальність
проблем екології допоможе розвага за дотепною веселою п’єсою.
Під веселу музику діти забігають до зали.
Діти
Сонце світить, розквітають небеса.
Виглянь у віконце! Скрізь краса:
Трави й квіти усміхаються до нас,
Літо весело проводить теплий час!
Озирнись навколо, все цвіте:
Квітка — тут, там — сонце золоте!
Ось хлюпоче дощ рясний згори,
Ось веселка сипле в жмені кольори.
Коли чисте місто, дім і сад,
Буде в кожного і в справах лад!
Спільна є у нас мета —
Хай панує в світі Чистота!
Чистий світ і чисті почуття
Радістю наповнюють життя!
Виходять діти — Софійка, Настя і Володя. Ідуть, наспівуючи веселу дитячу пісню про літо. Стрибають
у “класики”.
Софійка

Пісня Неприємностей та Злиднів
Неприємності та Злидні —
Друзі нерозлийвода.
Де їх раптом стане видно,
Скоро буде там біда!
Закружляємо швиденько,
Скрізь посієм сум і страх,
Бо Жаховисько Брудненко
Є насправді, не в казках.
Вірно служить йому пара —
Замазура й Нечупара,
Ще й Пацюк, любитель бруду.
Горе, хлопче, тобі буде!
Танцюють навколо Володі, забирають його із
собою.
Софійка. Треба виручати Вову!

Ось цукерки є у мене —
Їх аж три тримаю в жмені.
Поділитись є нагода.
Пригощайтеся, не шкода!
Дає друзям по цукерці. Дівчатка ховають обгортки
у кишені, а Володя викидає на землю.
Настя. Підніми папір, Володю,
Бо тебе нам буде шкода —
Неприємності та Злидні
З бруду вилізуть огидні.

Витрушує з кишень і розкидає папірці.
Звучить музика, вискакують Неприємності й
Злидні (5–7 маленьких обірванців). Вони співають
і кружляють навколо Володі.

Настя. До походу я готова!
Дівчатка під музику виходять.
Звучить грізна музика, виходить Жаховисько Брудненко, сідає на трон. Нечупара та Замазура (дівчатка
у костюмах баби Яги) допомагають йому вмоститися,
потім беруть віяла і обмахують свого царя.
Жаховисько Брудненко
Гей, Нечупаро, принеси
Мені кров’янки, ковбаси,
Несвіжої, звісно.
Неси-неси… Негайно!
Ти, Замазуро, в добрий час
Пиши бруднівський мій наказ!

Володя. Ет, не буду піднімати!
Бруду скрізь он як багато.
Папірці тримати в жмені?!
Витрушу іще й з кишені!
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ВИВЧАЙТЕ АНГЛІЙСЬКУ
із ЖУРНАЛОМ “ДЖМІЛЬ”
Рубрика ПОЛІГЛОТ пропонує цікаві ідеї для ваших
уроків: ігри, співаночки, руханки тощо.
Наприклад, у випуску № 2 за 2018 рік знайдете
переспів відомої римівки “Hickory, dickory, dock”,
який допоможе закріпити назви тварин англійською,
а також її літературний переклад, ноти та два
варіанти гри з пісенькою.

Hickory,
Dickory,
Dock

Тваринка
на кожну
годинку

Hickory, dickory, dock,
The mouse
went up the clock.
The clock struck one,
The mouse went down,
Hickory, dickory, dock.

Гікорі, дікорі, док,
Годинник
все цок та цок.
Тут мишка йде.
Він першу б’є —
І мишка шусть у куток!

Hickory, dickory, dock,
The cat went up the clock.
The clock struck two,
The cat went down,
Hickory, dickory, dock.

Гікорі, дікорі, док,
Годинник все цок та цок.
Тут киця йде.
Він другу б’є —
І киця шусть у куток!

Ознайомитися з матеріалом і завантажити картки –
зображення тварин для гри можна на сайті
jmil.com.ua/2018-2/polyglot

ПЕРЕДПЛАТИТИ

