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Любите грати зі словами? Тоді вам до нас — адже автор запрошує всіх
на свято рідної мови. Кожен охочий має змогу повправлятися у виконанні мовних завдань, спробувати свої сили в інсценуванні кумедних ситуацій, що можуть трапитися в житті, якщо погано знаєш мову, та головне — ще раз насолодитися звучанням неповторного
багатогранного українського слова.
На сцені — ведуча.
Ведуча. Усіх, хто любить українське слово, запрошуємо на свято рідної мови! Усі наші слова сьогодні — до неї.
Діти виходять на сцену, стають півколом.
Ти постаєш в ясній обнові,
Як пісня, линеш, рідне слово.
Ти наше диво калинове,
Кохана материнська мово.
Д. Білоус
Ведуча. А тепер промовмо разом девіз нашого
свята.
Учень.

Усіучасники.

Учень.

Розцвітай же, слово,
І в родині, і у школі,
Й на заводі, і у полі.
Пречудесно, пречудово, —
Розцвітай, же слово!
П. Тичина
Берегти її, плекати
Буду всюди й повсякчас,
Бо єдина — так, як мати,
Мова кожного із нас.
О. Забужко

Вправа“Придумай слова”
Королева дає дітям завдання дібрати й записати
по 4 слова так, щоб у першому був один склад, у другому — два, у третьому — три, у четвертому — чотири.
Наприклад

Морозиво
Дерево
Садок
Сад

Виходить Королева Слів.
Королева. О, та в мене гості! І такі гарні слова
промовляють!
Ведуча. Перепрошую, а хто ви будете?
Королева. Ви потрапили до Мовної країни. А я —
Королева її слів.
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Ведуча. Вибачте, Ваша Величносте, ми не знали.
Ми якимось дивом тут опинилися.
Королева. Не дивуйтеся. Я почула, який чудовий вірш про мову ви знаєте, послухала ваш девіз
і вирішила спізнатися з такими славними дітьми.
Тож ходіть зі мною. Я познайомлю вас зі своїми
друзями-словами.
На екрані — завдання для груп.
Ведуча(показує на екран). Тут якісь сходинки…
Королева. Авжеж! Не потрудившись, до мого
замку не потрапиш. Тому об’єднайтеся у 4 групи і попрацюйте над завданнями.

Діти підходять до столів, виконують завдання і залишають аркуші зі словами помічникові вчителя.
Королева. Ви швидко впоралися! А тепер нове
випробування!
Гра“Хто більше”
Завдання: з букв одного слова слід скласти й записати різні слова. Букви повторювати не можна.
А слова ж які! Усі називають птахів.
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Вітаємо всіх, хто обрав
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УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
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від видавництва “Світич”

Ми гарантуємо повну
методичну підтримку
педагогам, які користуються
нашими підручниками
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РІЗНОРІВНЕВІ
ДОМАШНІ РОБОТИ
Математика, 4-й клас

ФОРМУВАННЯ
УЯВЛЕНЬ
про ЗВУКИ
МУЗИКИ
Сенсорний розвиток

☼ Комплекти робочих зошитів
з інтегрованих курсів
☼ Навчальний зошит
з інформатики
☼ Збірка компетентнісних
завдань (для підсумкових
контрольних робіт)

ДІТЯМ
про ОЛЕНУ ПЧІЛКУ
Позакласне читання

☼ Додаткові навчальнометодичні матеріали
на сайті svitdovkola.org

ТІЛА і РЕЧОВИНИ
Природознавство
ВИМІРЮВАННЯ
ВЕЛИЧИН
Математика,
англійська мова

Щиро дякуємо за довіру!
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ЯК НАВЧИТИ
ПИСАТИ ЕСЕ
Українська мова

☼ Розгорнуті календарнотематичні плани
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ЗДОРОВИМ
БУТИ МОДНО!
Основи здоров’я,
3-й клас
ПРИГОДИ
у МОВНІЙ КРАЇНІ
Сценарій свята

Підсніжнику, тендітний, чарівний.
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