Свята і розваги

Рушаємо у гості до квіток —
З них український сплетемо вінок
Квест “Квіткова карусель”
Тетяна ОНИСЬКІВ, учитель початкових класів,
Коробківська ЗОШ І–ІІІ ст., Каховський р-н,
Херсонська обл.

Давній елемент національного вбрання — вінок — і нині улюблений атрибут дівчаток та дівчат. І хоча сучасні вінки вражають своїм розмаїттям, в основі
їх лишаються квітки, які здавна вважають оберегами. Ознайомити з народною традицією плетіння вінків можна у ході захопливого квесту, коли діти, виконуючи різноманітні пізнавальні завдання, відкривають для себе значення кожної рослини у вінку, а на завершення
гри ще й прикрашають віночок різнобарвними стрічками.

М е т а. Формувати інтерес до рослинних символів свого народу. Розширити знання учнів про квітиобереги. Виховувати любов до Батьківщини. Розвивати творчі здібності.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я: зображення
українського вінка; спортивний інвентар для конкурсів; маршрутні листи, карти місцевості; мультимедійний комплект, аудіозапис музичного супроводу
до флешмобу, початку й закінчення квесту; аркуші
для оформлення віночків, стрічки, клей, квітки-жетони.
Зауваги до проведення гри
Місце проведення квесту — шкільний майданчик.
Учасники об’єднуються в команди й обирають капітанів і колір атрибутів (шапочок, футболок чи шийних
косинок). На кожній станції за виконані завдання діти
отримуватимуть жетони у вигляді квітів, з яких мають
викласти на окремому аркуші вінок.
Команди починають рух у порядку, визначеному
їхнім маршрутним листом. Станції оформлено
відповідно до призначення. На кожній з них
перебуває суддя (учитель, один із батьків учнів
чи старшокласник), який стежить за виконанням
завдань і видає жетони-нагороди.
Хід гри
І. Початок квесту
Під бадьору музику команди шикуються
на майданчику.
1. Вступне слово ведучої
— Дорогі діти, шановні гості! Щиро вітаю всіх вас
на квесті “Квіткова карусель”.
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Основне завдання нашої гри — створення українського віночка, невід’ємної частини нашого національного вбрання. У давнину вінок носили тільки
дівчатка й дівчата. Плели його із живих квітів, бо вважали, що кожна з них має магічну силу і здатна захистити власницю від усякого лиха.
Дівчатка починали носити вінок із трьох років.
У нього вплітали чорнобривці, незабудки, барвінок,
ромашки. Через рік у вінок додавали безсмертник
і листочки яблуні. Для шестирічної дівчинки вплітали
мак і волошки, а для семирічної у вінку мало бути сім
квітів, серед яких обов’язковий елемент — цвіт яблуні.
Усього в українському віночку дорослої дівчини —
дванадцять квіток, і кожна має лікувальні й захисні
властивості.
Сьогодні ми розкрутимо уявну квіткову карусель,
призупинятимемося на різних станціях, виконуватимемо цікаві завдання. Кожна команда сплете свій вінок-оберіг на кшталт ось цього.
Ведуча демонструє зображення вінка зі стрічкою.
2. Ознайомлення з правилами проведення
квесту
Орієнтовні правила гри
yy Відвідуйте станції згідно з порядком, вказаним
у маршрутному листі команди.
yy На виконання кожного завдання відводиться
до 10 хвилин. Не намагайтесь зекономити час —
додаткових балів це не принесе; а от за перевищення норми часу бали зніматимуть.
yy Пам’ятайте про правила вихованості й чуття такту
до своїх суперників.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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З Великоднем!

Вітаємо всіх, хто обрав
НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
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комплект підручників для 2 класу
від видавництва “Світич”

Ми гарантуємо повну
методичну підтримку
педагогам, які користуються
нашими підручниками

2019
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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У фокусі:
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЯК НАВЧИТИ
ПИСАТИ ЕСЕ
Українська мова

☼ Розгорнуті календарнотематичні плани

Щоб не пропустити наші новинки,
підпишіться на розсилку на сайті:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89869

SvitDovkola.org

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

Підсніжнику, тендітний, чарівний.
Ти перший подарунок весняний
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