Мови і літератури � Свята і розваги
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Мовний турнір у 4-му класі

Валентина МАКАРЕЦЬ, учителька початкових класів,
Смяцька ЗОШ І–ІІІ ст.,
Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл.

Настає пора таборів, від перебування в яких діти чекають багато приємних вражень. При цьому педагоги отримують можливість розвивати мовлення, мислення, творчі здібності вихованців,
уміння працювати в команді. Пропонуємо вашій увазі мовний турнір, який у невимушеній формі
сприятиме закріпленню знань учнів.

Попередня робота
y Учні можуть виготовити запрошення для гостей.
y Учасники турніру об’єднуються у дві команди,
добирають собі назву і девіз, готують українські
костюми.
y Працюючи в командах, діти знаходять вислови
та вірші про мову, готуються до їх виразного читання.
y До членства в журі запрошують батьків.
Хід заходу
На сцені діти, ведучий і Мова, одяг якої прикрашений розкиданими буквами слів “Українська мова”.
Ведучий. Вітаю всіх присутніх. Наше свято розпочнемо загадкою, яку ви, сподіваюсь, відгадаєте.
Мова
Я — наука непроста, хоча і цікава,
В королівстві я живу слова і забави.
І в свою майстерню мовну, доки ви зі мною,
Мовних скарбів пребагато візьмете з собою.
В подорож усіх вас кличу, там — складні завдання.
Знаю, виправдаєте ви мої сподівання.
Тим, хто думає, міркує, можу підказати:
Літери складіть ви швидко на моєму платті.
Ну, нарешті, здогадались, хто я?
Мене звати, звісно …
Діти відповідають, що це — українська мова.
Ведучий. Ви добре впоралися із завданням! Це
справді українська мова. І сьогоднішній турнір ми
присвячуємо саме їй.
Мова. Любі діти! Ви — учні 4-го класу, вже багато
знаєте. Тож пропоную вам представити свої команди
і продемонструвати знання.
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Представлення команд
Ведучий. Команда “Чомучки” готова?
Учні. Готова!
Ведучий. Ваш девіз!
Учні. Ми усе бажаєм знати, щоб розумними
зростати!
Ведучий. Команда “Пізнайки” готова?
Учні. Готова!
Ведучий. Ваш девіз!
Учні. Хочем світ ми пізнавати, щоби знань багато
мати!
Ведучий. Мова — це найдивовижніший витвір,
який створила людина за свою історію. Для кожного
народу найдорожча його мова: для японців — японська, для румунів — румунська, для поляків — польська. А для нас, українців — українська.
Конкурс “Продовжте вислови”
Мова. Розпочнімо наш турнір з мудрих слів. Я говоритиму початок вислову, а ви продовжуйте.
Для І команди: “Рідна мова дорога людині, як …
(саме життя)”.
Для ІІ команди: “Без мови не може існувати народ,
його … (культура).”

Ведучий. Як ви гадаєте, чи завжди мова була такою, як зараз?
І команда. Коли змінюються покоління, умови
життя, змінюється й мова. Багато людей доклали зусиль, щоб сьогодні ми з вами могли одне одного розуміти, могли читати й писати.
ІІ команда. Українська мова належить до високорозвинених мов світу. Її вважають однією з
наймилозвучніших.
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