Свята і розваги

ЩЕ СТІЛЬКИ НЕВІДОМОГО ДОВКОЛА!
ЗНАЙОМТЕСЯ: ЗВИЧАЙНА ПАРАСОЛЯ
Пізнавально-розважальний захід
“Свято веселих парасольок”
Світлана ТКАЧУК, викладач, Луцький
педагогічний коледж, Волинська обл.

Надворі дощить? А ваші вихованці так мріяли, що  проведуть у таборі час
цікаво й весело… Не переймайтеся. Адже навіть у дощову погоду дозвілля
може бути захопливим. Візьміть парасольку і запросіть усіх на чудесне свято, головною дійовою особою якого стане саме Парасоля!

Перед початком заходу діти об’єднуються у декілька команд. Для кожної з них слід підготувати робоче місце та реквізит — столик під парасолькою, аркуші паперу, фломастери й олівці.
Членами журі можуть бути батьки, вчителі
або старшокласники.
Хід свята
І. Початок заходу
Діти шикуються командами.
Ведуча. Сьогодні дощ, але не треба сумувати —
люди давно винайшли дуже цінну річ, яка рятує навіть
від найбільшої зливи, — звичайнісіньку парасольку.
Коли ж ви під одну велику парасольку зберете всіх
своїх друзів, то навіть дощ може стати веселим. А парасолька варта того, аби заради неї влаштували свято.
Тож розпочинаємо свято веселих парасольок. Програма його не тільки розважальна, а й пізнавальна.
Ви матимете нагоду взяти участь у цікавих конкурсах і дізнаєтесь багато нового про нашу скромну
помічницю — парасольку.
Запрошую команди сісти за столи!
Перше завдання — придумати назву команди
й привітання для суперників. Кожне завдання оцінюватиме журі.
На виконання роботи відводиться 5 хвилин. Потім команди представляють результати. Тут і далі
члени журі оцінюють виконання кожного завдання
за 5-бальною шкалою.
ІІ. Основна частина
Ведуча. Нині парасольку зазвичай асоціюють
з дощем. Але саме слово “парасолька” до дощу
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не має жодного стосунку. Воно походить від французьких слів parare , що означає “закривати”, та sole —
“сонце”. Отже, перші парасольки ховали своїх власників від сонця і були символом високого становища
в суспільстві (ними користувалися тільки найбагатші
люди). На малюнках Стародавнього Єгипту, Персії, Індії зображено знатних людей, що ховаються від палючого сонця під парасольками, які тримають їхні слуги.
В Ассирії мати парасольки могли лише королі.
Конкурс “Хто назве більше слів”
— Є багато слів, які починаються на “пар”. Тож наступне завдання — за 5 хвилин пригадати й назвати
якнайбільше слів, що починаються з “пар”.
Якщо на святі присутні вболівальники, то вони можуть додати своїй команді 5 балів, доповнивши прочитаний капітаном список слів іншими, ще не названими. П’ять балів здобуває та команда, гравці якої
називають слово останніми.
Ведуча. Протягом сторіч парасолька, особливо
в Азії, була ознакою влади й могутності. Престиж правителя визначали за кількістю парасольок. Так, скажімо, короля Бірми називали Володарем двадцяти
чотирьох парасольок. Іноді важливою була навіть кількість ярусів, з яких складався цей предмет. Ось, наприклад, парасолька китайського імператора мала
чотири яруси, а король Сіаму зазвичай користувався
семи- або дев’ятиярусними. Сьогодні ми вже таких
не бачимо. Та й для чого вони? Проте…
Конкурс “Удоскональ парасольку”
— Уявіть, що кожен із вас чарівник і одним помахом
руки може змінити чи вдосконалити будь-який предмет. Як би ви вдосконалили парасольку?
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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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