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Новий рік — час, коли кожен сподівається на здійснення бажань, на справджування неможливого, на існування дива. А де ж є більше див, ніж у казках?
Тож запрошуємо побувати на казковому святі!

Хід розваги
На екрані — фрагмент музичного фільму “Дюймовочка” (реж. Л. Нечаєв). Під його мелодію на сцену
виходять дві команди. Їхні учасники мають обрати
собі якусь назву й озвучити її.
Ведучий. Сьогодні ми зійшлися тут, щоб з’ясувати,
чи є на світі дива і чи у наш час бувають якісь чарівні
перетворення. Напередодні Нового року хочеться вірити, що станеться щось дивовижне, що здійсниться
задумане бажання.
Колись люди вірили у диво, чекали його, розповідали про нього, придумували чарівні казки, незвичайний казковий світ. У ньому не працюють закони фізики чи біології — там відбувається неймовірне: діти
ростуть не по днях, а по годинах, оживають снігові
й дерев’яні чоловічки, персонажам допомагають скатерті-самобранки, чоботи-скороходи, літай-килими.
І саме ви, діти, найкраще знаєтесь на чарівних казках.
Тож оголошую конкурс знавців казок!
Казковий чарівний батл
Команди шикуються одна навпроти одної. Ведучий
кидає гравцям однієї з них м’ячик. Члени команди
протягом 5 секунд мають назвати якусь чарівну казку,
після чого перекидають м’ячик суперникам. Виграє
та команда, яка дасть відповідь останньою.
Ведучий. Погляньте, скільки речей опинилося
на сцені! Схоже, вони потрапили до нас із чарівних
казок. Спробуєте відгадати, з яких саме?
Конкурс “З якої казки?”
Від кожної команди на сцену виходить по п’ять
гравців. Кожен з них отримує одну річ, демонструє її
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і називає казку, у якій про неї йдеться, автора казки
та для чого її використовували персонажі.
Орієнтовний набір предметів
y Дзеркальце (“Казка про мертву царівну і сімох богатирів” О. Пушкіна);
y тарілочка і яблучко (“Червоненька квіточка”
С. Аксакова);
y квітка-семицвітка (“Квітка-семицвітка”
В. Катаєва);
y горщик з кашею (“Горщик каші” братів Грімм);
y клубочок (народна казка “Василіса Прекрасна”);
y яблуко (“Білосніжка” братів Грімм);
y тюльпан (“Дюймовочка” Г. К. Андерсена);
y циліндр (“Капелюх чарівника” Т. Янссон);
y чоботи (українська народна казка “Летючий
корабель”).

Ведучий. Лад на сцені наведено, чарівні речі повернулися у свої історії, тож ми можемо розпочати
казковий бал. Але спочатку пограймо і правильно доберімо вбрання для балу.
Гра “Попелюшка”
На екрані демонструється бал із фільму “Попелюшка” (реж. К. Бран).
Ведучий. Кожна дівчинка мріє побувати на балі.
Але, коли до нього готувалися наші “Попелюшки”, то
вони так поспішали, що погубили свої черевички. Тож
дівчатка мають показати зображення своїх бальних
суконь, а хлопчики — дібрати до кожної відповідне
взуття. Перемагає та команда, яка швидше впорається із завданням.
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Бажаєте підвищити кваліфікацію?
Завітайте на сайт журналу “Учитель початкової школи”

upsh.com.ua
Відтепер усі охочі мають змогу підвищити свій фаховий рівень за публікаціями
авторів часопису — досвідчених учених і практиків.

Переваги навчання онлайн:







можливість самостійного вибору програми
зручний для вас час навчання
інтерактивні завдання
можливість опановувати тему поетапно
додаткові матеріали з теми

По завершенні навчання Ви отримаєте СЕРТИФІКАТ,
що підтверджує успішне підвищення кваліфікації
Охочі мають змогу оприлюднити власний творчий доробок
з опанованої теми й отримати СВІДОЦТВО ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

З нами навчатися легко!

