Свята і розваги

Математичний КВК
всіх позмагатись виклика!
Сценарій математичного КВК у 2-му класі

Ганна ПАРФЬОНОВА, вчителька початкових класів,
НВК “Дошкільний заклад — загальноосвітня школа І–ІІІ ст. № 2”,
м. Нова Каховка, Херсонська обл.

Здавалося б, математика — наука серйозна та складна, і жодні розваги
не припустимі під час її вивчення. Але авторка доводить: математика — це цікаво, весело й захопливо. І влаштовує на її честь справжнє свято. Запрошуємо на таку розвагу і вас.
Приспів (двічі):

Хід свята
На середину зали виходять четверо учнів і вчитель.
Учні (по черзі)
Добридень вам, гості,
Матусі і тати.
Ми раді у залі
Вас нині вітати!

Тобі, математико,
Наші вітання.
Це ж ти нас зібрала
Усіх на змагання!

Зібрав КВК
Нас сюди на змагання.
Знавцям й глядачам —
Особливі вітання!

Сучасну і давню
Науку чудову
Сьогодні у дії
Побачимо знову.

Відомо усім —
Тут немає секретів —
У школі всілякі
вивчають предмети.

Чекають гравців тут
Цікаві завдання —
Нелегкі задачі,
Складні запитання.

Наук у нас різних
Багато-багато.
Яку з них ми будемо
Нині вітати?

Є дуже серйозні,
А є й жартівливі.
Тож будьте уважні
І будьте кмітливі.

Учитель
Ведіть, капітани, команди в дорогу,
Бажаю здобути я вам перемогу.
До зали під музику заходять дві команди гравців.
Вони виконують пісню на мелодію “Два по два — чотири” (сл. Г. Парфьонової, муз. В. Шаїнського).
1. Хлопчики й дівчатка,
Кожен з нас завзятий,
У житті успішним бути хоче.
Тож безперестанку
Із самого ранку
Математику вивча охоче.
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Любі мами й тати,
Починаймо свято!
Раді ми у цей час
Бачити всіх вас.
2. Розв’язать старанно
Приклади й рівняння,
Все обчислити безпомилково,
Плідно працювати,
Креслить, рахувати
Ми сьогодні даємо вам слово!
Приспів.
Учитель. Сьогодні у нас свято математики. А математика — наука серйозна і водночас цікава, захоплива. Вона дисциплінує розум, привчає чітко, логічно мислити. Математика — це мова, якою говорять
усі точні науки. Це цариця наук. І саме їй адресують
свої слова наші учні.
Учні (по черзі)
Ти визнана давно главою всіх наук —
Потрібна нам ти скрізь, завжди і всюди.
Без математики ми нині як без рук.
З тобою з казки дійсність творять люди.
Освоївши тебе, рвемося у політ,
Бо завдяки тобі ми маємо машини,
Штурмуємо космічний дивний світ,
Знаходимо усіх подій причини.
З тобою ми невпинно ростемо,
З тобою підкоряємо природу.
Свої досягнення ми віддамо
На благо рідного народу.
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Поспішайте передплатити
“Учитель початкової школи”
на 2020 рік
Заощадьте до 20 % — оформіть передплату
на сайті upsh.com.ua

Відкрийте дітям світ разом із журналами
“УПШ” та “Джміль”
Індекси для передплати
на пошті:
89869 журнал “УПШ”
68604 комплект “УПШ” + “Джміль”
Якщо маєте запитання,
телефонуйте:
067-504-50-22,
або звертайтеся на e-mail:
books@dvsvit.com.ua
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