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ВСТУП 

 

 

Позашкільну освіту можна розглядати як найважливішу складову освіт-

нього простору. Позашкільний навчальний заклад сьогодні спрямовує вихован-

ців на здобуття знань, умінь навичок за інтересами, а також забезпечує потреби 

особистості у творчій самореалізації та реалізації змістовного дозвілля. Позаш-

кільна освіта – процес безперервний. Він послідовно переходить від створення 

умов, сприятливих для творчої діяльності дітей, до співробітництва у творчому 

процесі та самостійної творчості. 

Педагогічний процес в позашкільному закладі має свої особливості, які ві-

дрізняються  від шкільних занять. Організація та проведення цікавого змістов-

ного гурткового заняття потребує творчого підходу з боку педагогів. Педагог 

повинен заздалегідь продумати всі складові його проведення: якими будуть по-

чаток  і рефлексія, форми та методи проведення заняття, використання іннова-

цій та сучасних ІКТ. 

Мета оголошеного конкурсу серед педагогів ЦДЮТ на «Кращу розробку 

планів-конспектів занять, виховних заходів, сценаріїв» -  покращення усіх ла-

нок позашкільного педагогічного процесу. Тому завданням методичної служби 

в цьому напрямку стали: 

 виявлення творчих і обдарованих педагогів, допомога їм у професійному 

зростанні; 

 удосконалення самоосвітньої роботи; 

 інформаційно-методична підтримка нових методів, форм і засобів на-

вчання і виховання дітей та апробування в практичній діяльності. 

      Участь в методичних конкурсах корисна і для самих педагогів, а саме: 

 учасники конкурсу аналізують підходи до навчально-виховного процесу і 

тим самим «вдивляються» в себе; 
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 педагоги мають змогу позмагатися і підвищити свою майстерність та 

отримати визнання; 

 для них це досвід написання робіт і їх представлення; 

 це може послужити їм стимулом мотивації саморозвитку; 

 це можливість заявити про свої педагогічні ідеї і досягнення; 

 це розширення простору для активного педагогічного спілкування; 

 це можливість включитися в активну інноваційну діяльність поза межами 

закладу (Регіональні та Всеукраїнські конкурси); 

 це ступеньки кар’єрного росту; 

 це підвищення престижу професії 

 їх напрацювання можна поширювати як досвід для використання в прак-

тичній діяльності. 

Учасниками конкурсу на кращу методичну розробку серед педагогів 

ЦДЮТ стали 14 керівників гуртків, а саме: Дрозд Т.В., Голубова Г.В., Левінова 

Г.Г., Руднєва Т.В., Хандан О.В., Олійник Н.С., Бєлік О.В., Глущенко О.А., Диб-

цева І.В., Петруненко О.В., Тараненко Ю.П., Михайловська А.О, Полєщук О.В., 

Лагошина О.Г. 

Журі відзначило, що керівники гуртків в своїх роботах здійснювали опти-

мальний вибір форм, методів засобів навчання і виховання гуртківців, раціона-

льно розподіляли час заняття на пасивні і активні форми роботи з дітьми. Інте-

нсифікації процесу засвоєння знань, вмінь та навичок на заняттях сприяє вико-

ристання ними сучасних педагогічних технологій навчання та виховання. 

За високий рівень впровадження в практику інноваційних технологій, ефе-

ктивних методів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю у позашкіль-

ний час,  створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів 

кожного вихованця Петруненко О.В. нагороджена грамотою за перемогу в но-

мінації «Краща розробка гурткового заняття», Лагошина О.Г. за перемогу в но-

мінації «Краща розробка сценарію масових і виховних заходів». Кращі наробки 

керівників Центру увійшли до методичного бюлетеня «Пролісок» № 14. 
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Метою видання цього збірника є розповсюдження кращого досвіду в 

проведенні гурткової роботи . У кожному конспекті подається мета заняття, об-

ладнання, зміст заняття, опорні поняття, завдання учням та рекомендована лі-

тература.  

Плани - конспекти відрізняються один від одного за формою, типом, мето-

дом викладання матеріалу, стилем, але в цілому дають основні поняття  необ-

хідні для проведення занять з тієї чи іншої теми. Їх можуть використовувати в 

практичній діяльності педагоги, які працюють в системі позашкільної освіти.   

Конспекти подаються як орієнтовний план проведення занять з надією на 

подальшу творчу ініціативу кожного педагога. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОЛОЖЕННЯ ПРОКОНКУРС НА КРАЩУ МЕТОДИЧНУ 

РОЗРОБКУ СЕРЕД ПЕДАГОГІВ ЦДЮТ 

 

Мета та завдання конкурсу 

1. Оновлення змісту позашкільної освіти і виховання відповідно до 

Закону України «Про позашкільну освіту», Програми розвитку освіти Запорізь-

кої області на 2012-2017 роки та згідно із сучасними педагогічними вимогами. 

2. Підвищення професійного рівня та творчої активності педагогів по-

зашкільного навчального закладу. 

3. Упровадження в практику інноваційних технологій, ефективних ме-

тодів, прийомів і форм роботи з учнівською молоддю у позашкільний час. 

4. Забезпечення умов для творчого становлення особистості. 

5. Виявлення та розповсюдження передового досвіду педагогів по-

зашкільного навчального закладу. 

Термін  проведення конкурсу 

      Конкурс проводиться протягом січня – травня 2016 року. Підсумки 

конкурсу на кращу методичну розробку будуть підведені у травні. 

 

Організація конкурсу 

      Конкурс проводиться методичною службою Центру дитячо-юнацької 

творчості ім.Є.М. Руднєвої за підтримки відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької області. 

 

Учасники конкурсу 

      У конкурсі беруть участь керівники гуртків позашкільного закладу. 

 

Умови проведення конкурсу 

     Подання методичних розробок триває до 15 квітня 2016 року. 
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     Мова розробок – українська/російська. 

     Методичні розробки подаються у двох примірниках – текстовому (в 

комп’ютерному наборі) і електронному (на флешці).  

     Ілюстрації, фотографії та схеми повинні бути чіткими, прив’язаними до 

тексту. 

 

Тематика конкурсу 

      На конкурс приймаються: 

1. Розробки 1-2  гурткових занять, відповідно до профілю роботи     

гуртка;  

2. Розробка сценаріїв масових і виховних заходів. 

Методичні розробки мають базуватися на використанні кращого вітчизня-

ного та закордонного досвіду позашкільної роботи з дітьми та учнівською мо-

лоддю, враховувати регіональні особливості розвитку позашкільної освіти, роз-

кривати як загальні проблеми позашкільної освіти, так і організацію навчально-

виховного процесу в окремих гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях. 

 

Структура методичної розробки 

1.  Титульна сторінка. 

2.  Зміст роботи. 

3.  Вступ, де розкривається тема, мета і основні завдання. 

4.  Основна частина, що за змістом повинна відповідати темі, підпо-

рядковуватися основній меті та завданням, містити опис методики викладання 

навчального матеріалу (розділу або його частин) та виховання. 

5. Висновки щодо практичного застосування даної роботи і її резуль-

тативності. 

6. Додатки (якщо є), до яких слід включати таблиці, ілюстрації, схеми, 

рисунки. Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому 

куті пишуть слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний заголовок. 

Якщо в роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими 
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цифрами (наприклад: "Додаток 1"). Посилання на додатки у текстовій частині 

роботи є обов'язковими. 

7. Список використаної літератури, який розмішують у кінці роботи в 

алфавітному порядку в такій послідовності: прізвище, ініціали автора (курси-

вом), повна назва книги (без лапок), місце видання, видавництво, рік видання, 

кількість сторінок. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають 

прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, 

номер журналу чи дату виходу газет. 

8. У разі використання Інтернет-ресурсу посилання на електронні 

джерела є обов’язковими. 

9. Загальний обсяг методичної розробки повинен складати до 10 аркушів 

комп’ютерного тексту, якщо це розробка лише одного заняття, то не менше 5 

аркушів. Обсяг основного змісту- не менше половини усього рукопису. Обсяг 

додатків не лімітується, але вони повинні відповідати тексту. Посилання на ви-

користану літературу в тексті слід додавати в квадратних дужках. Список вико-

ристаний джерел повинен містити не менше 5-10 назв. 

 

Вимоги до виконання методичної розробки 

1. Актуальність теми.  

2. Достатній теоретичний рівень. 

3. Зміст та практичне застосування. 

4. Відповідність віковим особливостям вихованців.  

5. Грамотність і естетичність оформлення.  

 

Вимоги до технічного оформлення методичної розробки 

        Методична розробка має бути надрукована комп'ютерним набором (14 

шрифтом Times New Roman) через 1,5 інтервали з одного боку білого паперу 

формату А4 (поля: ліве - 3 см, праве – 1,5 см, верхнє – 2 см. нижнє – 2 см). Тек-

стова частина має бути чорного кольору, за винятком титульної сторінки, таб-

лиць, графіків, рисунків. 
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Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та 

додатки. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра "1" не ста-

виться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці з 

цифри "2". Порядковий номер сторінки проставляється на середині її нижнього 

поля. 

       Усі ілюстрації тексту (фотографії, схеми тощо) називають рисунками і 

нумеруються послідовно. Номер і назву рисунка пишуть під графічним зобра-

женням. Схеми, які додаються до роботи, виконуються чорною тушшю і пода-

ються в оригіналі або якісній ксерокопії. 

 

Визначення та нагородження переможців конкурсу 

1. Автори кращих методичних розробок будуть нагороджені дипло-

мами Центру дитячо-юнацької творчості. 

2.  Участь у конкурсі буде враховуватися при підготовці до атестації 

педагогічного працівника. 

3. Кращі методичні матеріалі увійдуть до інформаційно-методичного 

бюлетеня «Пролісок» та будуть представлені на сайті ЗОІППО. 
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РОЗДІЛ 2. 

РОБОТИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ: ГУРТКОВІ ЗАНЯТТЯ 

 

Петруненко О. В., керівник гуртка 

 «Школа гітаристів» 

 

ПЛАН - КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ « ТРИВАЛОСТІ НОТ» 

(основний рівень навчання, 1 рік навчання) 

 

Тема заняття: «Тривалості нот»  

Мета заняття : 

Навчальна: 

- засвоєння теоретичних знань, формування початкових уявлень про тео-

рію музики. 

Розвиваюча:  

- створення умов для одержання нових знань,  умінь та навичок. 

Виховна: 

- виховання естетичного смаку засобами музичного мистецтва. 

Завдання : 

- забезпечити по ходу заняття засвоєння понять «тривалості нот», «ступені 

звукоряду»; 

- створити умови для розвитку пам’яті, уваги, уявлення; 

- створити умови для виховання почуття колективізму, взаємоповаги. 

Тип заняття: комбінований. 

Методи: словесні ( розповідь, пояснення), наочні, практичні (вправи з на-

писання нот, гра на інструменті). 

Обладнання : 

для педагога – методична література, дошка, фортепіано, гітара, нотний    

текст, плакати з нотної грамоти, проектор, екран; 



11 

 

для гуртківця – нотні зошити, нотний текст, роздатковий матеріал, гітара. 

Хід заняття: 

1. Вступна частина: 

1.Привітання. 

Кер.: Добрий день! Ось ми знову з вами зустрілися! Сьогодні у нас незви-

чайне заняття – до нас завітали гості! Давайте їх привітаємо оплесками! Споді-

ваюся, що сьогодні всім буде цікаво, бо зустрічі з музикою завжди додають нам 

натхнення!  

Метою заняття буде повторення, закріплення та вивчення нового матеріалу 

зі світу теорії музики. 

2. Перевірка готовності вихованців до заняття. 

Кер.: Зараз ми подивимося, як ви підготовлені до заняття. Покладіть на 

стіл ваші нотні зошити, ручки, олівці. Пізніше ми перевіримо стрій ваших ін-

струментів. 

2..Повідомлення теми і мети заняття. 

Кер.: Сьогодні ми з вами поринемо в світ музичних звуків та познайоми-

мося з поняттям «Тривалості нот», зіграємо вивченні пісні, продовжимо конт-

рольне виконання пісень та розучимо нову пісню. 

3..Актуалізація опорних знань. 

Кер.: Одже, на минулих заняттях ми з вами вивчили такі теми: 

- «Звук, музичний звук»; 

- «Характеристика звука»; 

- «Звукоряд та його основні ступені». 

Давайте все це згадаємо! 

1. Що таке звук? 

2. Які вони бувають? Навести приклади. 

3. Характеристика звуку? 

4. Що таке звукоряд? 

5. Основні ступені звукоряду? 

Відповіді вихованців 
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Задаються вправи на написання основних ступеней звукоряду (до, ре, мі, 

фа, соль, ля, сі).  

Кер.: Молодці! Ви добре засвоїли цю тему! 

 

До речі, виявляється у нот є повні назви, які були винайдені італійцем Гві-

до д’Аренцо: 

Do – Dominus – Господь; 

Re – rerum – матерія; 

Mi – miraculum – диво; 

Fa – familias рlanetarium – родина планет, або сонячна система; 

Sol – solis – Сонце; 

La – lactea via –Чумацький шлях; 

Si – siderae – небеса. 

 

4. Мотивація навчальної діяльності гуртківців. 

Кер.: Щоб сприймати красу музичного мистецтва, треба знати його особ-

ливості, розуміти мову музики і вокалу, за допомогою яких композитор або ви-

конавці передають усі відтінки життя та почуттів і впливають на думки та емо-

ції слухачів. Тому сьогодні ми продовжимо вивчення музичної теорії. 

3. Основна частина: 

1. Теоретична робота. 

Кер.: Тема нашого сьогоднішнього заняття «Тривалості нот». 
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Як ви гадаєте, що таке тривалість і як у вашому житті ви користуєтеся цим 

поняттям? 

Відповіді дітей 

Кер.: Тривалість звука – це час його звучання. Найдовшій тривалості умо-

вно відповідає ціла нота. Ноти меншої тривалості – половинні, четвертні, вось-

мі, шістнадцяті тощо, утворюються шляхом її дроблення на дві, чотири, вісім і 

т. д. частин. Принцип поділу кожної тривалості на два називається основним. 

Подивіться на екран. 

Основний поділ тривалостей: 

  1) Ціла   (1і 2і 3і 4і); 

  2) Половинна   (1і 2і); 

  3) Четвертна  (1і); 

  4) Восьма   (1 або і); 

  5) Шістнадцята  (на рахунок один – дві ноти). 

Щоб записати різні за тривалостями ноти, треба ще познайомитися з таки-

ми термінами: штиль та ребро. 

Штиль (гр. – палочка) – вертикальна рисочка, яка пишеться біля ноти; на-

правленість штилей (вгору або донизу) залежить від положення нот на нотному 

стані. Якщо нота знаходиться нижче третьої лінії, то штиль пишеться справа 

вгору. Якщо нота знаходиться вище третьої лінії, то штиль пишеться зліва до-

низу. Нота на третій лінії може бути написана зі штилем і вгору, і донизу. 

Ребро – більш широкі горизонтальні рисочки, які зв’язують групу нот дрі-

бних тривалостей ( восьмих, шістнадцятих і т. д.) та вживаються замість хвос-

тиків. Ребра використовуються в інструментальній та вокально-хоровій музиці. 

Є такі вірші про тривалості нот з підказками (висвітлюються на екрані). 

Давайте хором їх зачитаємо: 

Нота целая – она белая 

Очень важная и протяжная. 

Нота половинная – 

Она тоже длинная, 
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Но короче белой, 

Штиль у ноты белой. 

Четверти проворные – 

Это нотки черные, 

Штиль их украшает, 

Все под них шагают. 

Покороче вслед за ними 

Нотки назовем восьмыми 

Хвостик каждой одолжим 

И под них мы побежим. 

 

Дивіться на екран: тут намальовані різні за тривалостями ноти та музичні 

інструменти. Давайте їх відгадаємо та поплескаємо ноти ладонями! 

А зараз ми їх будемо записувати на нотному стані. Самий сміливий вихо-

дить до дошки, а інші працюють у своїх нотних зошитах! 

2. Хвилинка розваг. 

А тепер розгадаємо декілька ребусів: 

Малюнок 1 
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Малюнок 2 

 

 

 

 

 

3. Практична робота. 

Кер.: Візьміть свої інструменти! Для початку згадаємо будову гітари: кор-

пус, гриф, головка грифу, колки, розетка(або голосник), верхній поріжок, ниж-

ній поріжок, лади та струни. Кожна струна має свою назву - стрій гітари (раху-

нок починаємо з нижньої струни) : мі, сі, соль, ре, ля, мі. Щоб добре заграти, 

треба правильно сісти (згадуємо постановку тіла, рук, кистей). Тепер перевіря-
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ємо як звучать ваші інструменти: усі візьміть акорд мі-мажор (кожен по черзі, а 

потім усі разом на тремоло). 

Повторення вивчених пісень 

Давайте зіграємо пісні, які ми з вами вже вивчили. 

Усі вихованці грають та співають 

(Якщо потрібно, робляться зауваження) 

- «Кукушка» (гр.Кіно); 

- «Трава у дома» (гр. Земляне); 

- «Наодинці» (Бумбокс); 

- «Україно». 

Контрольне виконання пісень 

А зараз ми продовжимо контрольне виконання пісень. Деякі пісні ми з ва-

ми вже повторили. На цю імпровізовану сцену я запрошую тих, хто на сьогодні 

готувався. Не забуваємо аплодувати! 

- «Возьми мое сердце» (гр. Арія) - виконує Сергій Першута. 

Кер.: Як називається вид виконання, коли виконує пісню одна людина? 

(соло), а сам виконавець? (соліст). 

- «Кукушка» (гр. Кіно) - виконують Дмитро Кузьмінець, Павел Пехенько, 

Олександр Гавриленко. 

Кер.: А як називається ансамбль із трьох людей? (тріо) 

- «Наодинці» (гр. Бумбокс) - виконують Наталія Прудка, Олександра Гаєв-

ська. 

- «Вахтерам» (гр. Бумбокс) - виконують Анастасія Маркова, Артем Півень. 

Кер.: Виконавці, які виконують пісню удвох, називаються....? (дует). 

Вивчення нової пісні 

Кер.: Сьогодні ми вивчимо нову пісню «Штиль» гр. Арія (соліст Кіпелов). 

Ця пісня була написана у 2001 році. До речі гр. «Арія» вважає, що автора тексту 

- Маргариту Пушкіну - надихнув на написання цієї пісні повість Джека Лондо-

на , а не катастрофа підводного човна, як ми зараз побачимо у кліпі!  

Практична частина: 
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- прослуховування оригіналу пісні; 

- демонстрація керівником принцип гри на гітарі, вид бою, яким грається 

ця пісня; 

- розбір твору у повільному темпі; 

- навчання поступово грати швидше та з текстом пісні. 

1. Заключна частина. 

Кер.: Одже, діти! Яка в нас була сьогодні тема заняття?  

Вих.: Сьогодні ми познайомилися з поняттям «Тривалості нот». 

Кер.: Що нового ви сьогодні дізналися? 

Вих.: З'ясували, як рахуються та записуються різні за тривалостями нот! 

Кер.:  Давайте ще раз згадаємо, як вони називаються та рахуються! 

Вих.:  Ціла - (1і 2і 3і 4і); половинна (1і 2і); четвертна (1і); восьма (1 або і); 

шістнадцята (на рахунок один – дві ноти)!  

Кер.: Дуже добре! Ці знання нам дуже будуть потрібні для розучування пі-

сень, бо без цього немає жодної пісні, жодної мелодії. Тривалість ноти - це ос-

нова ваших подальших знань з теорії музики. 

Щоб не забути та закріпити сьогоднішні знання, задаю вам домашнє за-

вдання: 

- вивчити поняття «тривалості нот»; 

- продовжити вивчення пісень; 

- прописати ноти різних тривалостей (цілі, половинні, четвертні, восьмі та 

шістнадцяті) в нотних зошитах; 

- грати в повільному темпі нову пісню «Штиль», а якщо все вдається, то  

намагатися прискорювати темп. 

Кер.: Ви сьогодні добре працювали та весело грали. Я сподіваюсь, що 

сьогоднішня подорож у світ звуків була цікавою! До зустрічі! 
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Бєлік О.В., керівник гуртка «Говоримо анг-

лійською» 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ «ТЕПЕР Я ЗНАЮ 

АНГЛІЙСЬКУ?!» 

 

Мета: Контроль пройденого граматичного і лексичного матеріалу. 

Завдання:  

 виявити моменти, недостатньо засвоєні учнями;  

 узагальнити отримані знання;  

 формувати позитивну мотивацію учнів;  

 прищеплювати інтерес до вивчення англійської мови;  

 розвивати мовні и творчі здібності учнів. 

Обладнання: британські прапори, роздатковий матеріал, аудіозапис, різ-

нокольорові картки із завданнями. 

Тип заняття: Брейн-ринг 

Хід заняття 

І. Вступна частина. 

Організаційний момент. 

Мотивація навчальної діяльності, пояснення правил гри. 

T: So, dear students, today we have a lot of work. But I hope that our today’s 

lesson will be interesting for you. Be active and don’t be upset if you don’t remember 

something. 

Правила: Всі учасники отримують британські прапорці. Якщо учень знає 

правильну відповідь, він піднімає прапорець. За кожну правильну відповідь 

можна отримати 1 смайлик. На наступний раунд переходять ті, хто отримав 

найбільшу кількість смайликів, всі інші залишаються глядачами. Якщо глядач 
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знає правильну відповідь, він може підняти прапорець і відповісти. Глядач по-

вертається до учасників гри, якщо він набрав більше смайликів, ніж гравець. 

Гравці з найменшою кількістю смайликів стають глядачами. 

Якщо учень вигукнув відповідь, не піднявши прапорець, учитель забирає у 

нього 1 смайлик. 

ІІ. Основна частина. 

1 раунд. Warming-up (Розминка). 

1. В. Шекспір – англійський поет або музикант? (Поет) 

2. На якій річці знаходиться Лондон? (Темза) 

3. Якою мовою говорять в Америці? (Англійською) 

4. ―Cracker‖ – це хлопавка або печиво? (Печиво) 

5. Столиця Великобританії? (Лондон) 

6. Столиця США? (Вашингтон) 

7. Батьківщина футболу? (Англія) 

8. Яке свято відзначають у Великобританії 31 жовтня? (Хелловін) 

9. Коли у Великобританії відзначають Різдво? (25 грудня) 

10. Назвіть старовинну фортецю в Лондоні, яка була палацом, потім 

в’язницею, в даний час є музеєм. (Тауер) 

11. Хто написав «Книгу джунглів»? (Редьярд Кіплінг) 

12. Назвіть найбільш поширений музичний інструмент у Шотландії. 

(Волинка) 

13. Назвіть англійського письменника, відомого своїми книгами про 

Вінні Пуха (Ален Александер Мілн) 

14. Хто відкрив Америку? (Христофор Колумб) 

15. Хто був першим президентом США? (Джордж Вашингтон) 

16. Що є національним символом Америки? (Лисий орел) 

17. Де знаходиться Статуя Свободи? (у Нью Йорку) 

18. Скільки смуг на американському прапорі? (13 рівновеликих смуг 

червоного і білого кольору, які символізують 13 колоній, що утворили незале-

жну державу) 
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19. Коли американці святкують День подяки? (у листопаді) 

20. На якому кораблі перші переселенці прибули в Америку? (The 

Mayflower) 

21. Скільки штатів в Америці? (50) 

22. Яка найдовша річка в Америці? (Міссісіпі) 

23. У якому місті розташований Голлівуд? (Лос Анджелес) 

24. Яка країна подарувала Америці статую Свободи? (Франція) 

25. Автором якого твору є відомий англійський письменник Льюїс Ке-

рролл? ( «Аліса в країні чудес», «Аліса в Задзеркаллі») 

26. Що таке ―kilt‖? (Картата шотландська спідниця) 

27. Де живе Лохнеське чудовисько? (Озеро Лох-Несс) 

28. Як називають парк, де тварин тримають на волі, а відвідувачі розг-

лядають їх з машин? (Сафарі) 

29. Що винайшов Грехем Белл? (Телефон) 

30. Національний символ Англії? (Червона троянда) 

За кількістю смайлів визначаються гравці другого раунду. 

2 раунд. Pronunciation (Вимова). 

Учитель показує кожному гравцю карточки з англійськими словами, які 

треба правильно прочитати.  

Eight  Ready  Also  

Other  Heart  Parent  

Business  Healthy  Eyes  

Why  Colour  Usually  

Build  Break  Who  

Study  Because  Hamburger  

Excuse me  Bicycle  Which  

Eyebrow  Know  Handkerchief 

Child   

 

 За кількістю смайлів визначаються гравці третього раунду. 
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3 раунд. Questions (Запитання). 

Педагог задає кожному гравцю питання на англійській мові. Якщо учень 

відповідає без помилок, отримує смайлик. 

1. What is your surname? My surname is Petrova. 

2. Who is your best friend? My best friend is Julia. 

3. What country do you live in? I live in Ukraine. 

4. What time do you usually go to school? I usually go to school at seven 

thirty. 

5. What is your favourite subject? My favourite subject is English. 

6. Do you live far from school? No, I don’t. / Yes, I do. 

7. When is your birthday? My birthday is on the thirtieth of December.  

8. What is your favourite food? My favourite food is pizza. 

9. What is your favourite colour? My favourite colour is red. 

10. What is your favourite season? My favourite season is summer. 

11. What is your favourite holiday? My favourite holiday is New Year. 

12. How many days are there in a year? There are three hundred and sixty-

five days in a year. 

13. What season comes after winter? Spring comes after winter. 

14. What is the weather like usually in summer? It is usually hot in a sum-

mer. 

15. Is a horse an animal or a bird? A horse is an animal. 

16. How many eyes has a man? A man has two eyes. 

17. What colour is snow? Snow is white. 

18. When do people usually have breakfast? People usually have breakfast 

in the morning. 

19. Can people eat brown bread? Yes, people can. 

20. What fruit is round and orange? Orange is round and orange. 

21. What clothes do people put on in winter? People put on warm clothes in 

winter. 

22. Where do flowers grow? Flowers grow in a garden. 
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23. What object do children play football with? Children play football with a 

ball. 

24. What can you do with a book? I can read a book. 

В наступному раунді беруть учасники, які мають найбільшу кількість 

смайлів. 

4 раунд. Listening (Аудіювання).  

Педагог роздає картки із завданнями, які необхідно виконати під час ауді-

ювання. 

SECURITY REPORT     Keys: 

Name: …       Name: Max Colridge  

Address: …       Address:10, River Street 

Missing things:      Missing things: 

Supermarket trolley.     Supermarket trolley. 

................ bananas      5 bananas 

................ juice      4 bottles of juice 

1 kilo .................      1 kilo of rice 

2 packets .................     2 packets of crisps 

................. chocolate     2 bars of chocolate 

 

Security Guard: All Foods Supermarket security. How can I help? 

Max: I’d like to report a lost trolley. My trolley is missing. 

Security Guard: Your name, please. 

Max: Max Colridge. C-o-l-r-i-d-g-e. 

Security Guard: Address, please. 

Max: 10, River Street. 

Security Guard: 10, R-i-v-e-r Street. 10, River Street. 

Max: Right. I bought a lot of food in the supermarket and it was in a trolley. I 

left it over there. And now there is no trolley and no food. My trolley is missing. 

Security Guard: What was there in the trolley? 

Max: There were some bananas. 
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Security Guard: How many? 

Max: Five. Yes, there were five bananas. 

Security Guard: Was there any milk? 

Max: No, there was no milk. 

Security Guard: Was there any lemonade or juice? 

Max: Yes, there was some juice. 

Security Guard: How many bottles of juice were there? 

Max: Three. Oh, no. Four. Four bottles. 

Security Guard: Were there any vegetables? 

Max: No, there weren’t any. But there was some rice. 

Security Guard: How many kilos of rice were there? 

Max: One. 

Security Guard: Anything else? 

Max: Yes, there were two packets of crisps. 

Security Guard: Was there any chocolate? 

Max: Yes, some bars of chocolate. 

Security Guard: How many bars of chocolate were there? 

Max: Two or three… Let me think. Ah, yes. There were two bars. 

Security Guard: Anything else? 

Max: No. 

В п’ятому раунді беруть участь всі учні, які приймали участь у четвертому. 

5 раунд. English Lotto (Англійське лото). 

На столі лежать картки різних кольорів: червоні – лексика, зелені – грама-

тика, жовті – переклад. На зворотній стороні карток написано кількість смайлів, 

які можна отримати за правильну відповідь. Учень сам вирішує, яку картку йо-

му брати. 

Завдання лексичної групи (5 смайлів): 

Назвіть ... 

1. місяці 

2. дні тижня 
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3. частини тіла 

4. кольори 

5. види транспорту 

6. шкільні предмети 

Завдання на переклад: 

1. Здогадайтеся про значення слова “grapefruit”. (1 смайл) (грейпф-

рут) 

2. Здогадайтеся про значення слова “windsurfing”. (1 смайл) (віндсе-

рфінг) 

3. Згадайте значення слова “magazine”. (2 смайли) (журнал) 

4. Згадайте значення слова “firework”. (2 смайли) (феєрверк) 

5. Перекладіть фразу “Happy End”. (2 смайли) (щасливий кінець) 

6. Перекладіть фразу “Milky Way”. (3 смайли) (чумацький шлях) 

7. Перекладіть речення “You should regularly wash your face with 

cold water”. (3 смайли) (Ви повинні регулярно митися холодною водою) 

8. Перекладіть речення “Sometimes we quarrel with each other at 

school”. (4 смайли) (Іноді ми сваримося один з одним у школі) 

Завдання граматичної групи: 

1. Чого не вистачає в реченні “Mrs. Piggle-Wiggle lives in our town, 

she has dog Wag and a cat Lightfoot.”? (3 смайли) (артикль ―a dog‖) 

2. Чого не вистачає в реченні “Mercy and her mother good friends, 

because they understand each other.”? (3 смайли) (дієслово ―are‖) 

3. Знайдіть 2 помилки. “Bob’s cat have got four leg, and no tail. It eats 

meat and drinks milk.” (4 смайли) (has, legs) 

4. Знайдіть 2 помилки. “Sam are very honest and clever. All classmates 

like her.” (4 смайли) (is замість are, him замість her) 

На наступний раунд переходять всі учні, які приймали участь у п’ятому. 

ІІІ. Заключна частина. 

6 раунд. Reading (Читання). 
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Педагог роздає картки із текстом. Після прочитання тексту гравці мають 

виконати запропоноване завдання. 

Keys: 

1.+ 2-3-4+5-6+ 

Малюнок 1. 

 

Під час того, як гравці виконують своє завдання, можна провести конкурс 

із глядачами. 

Give opposites to these words: teacher 

 happy 

day 

well 

to finish 

to hate 

to answer 

to buy 
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parents 

many 

easy 

 7 раунд. Dialogues (Діалоги). 

Всім учням пропонується скласти діалог за обраною темою. 

1. In the shop (buying clothes). 

2. Who do you want to be? 

3. Favourite holiday. 

4. Meet a new friend (introduce yourself). 

5. Favourite animal. 

6. Family. 

7. Invitation to the party. 

8. School subjects. 

9. In the supermarket (buying food). 

10. Summer holidays. 

11. Winter holidays. 

12. My best friend (appearance). 

Підсумки заняття 

T: My dear students, you were great today. We also have some winners. The 

third place gets …, the second place gets … and the first place gets … . Good job! 

See you soon. 

Література: 

1. Близнюк О. І. Ігри у навчанні іноземних мов: посібник для вчите-

лів / О. І. Близнюк, Л. С. Панова. – К. : Освіта, 1997.  64 с. 

2. Деревянко Н. Н. New Millennium English 5 / Н. Н. Деревянко, С. В. 

Жаворонкова, Л. Г. Карпова и др. – Обнинск : Титул, 2010. – 176 с. 

3. Tamzin Thompson. Family and Friends 5 : Class Book / Thompson 

Tamzin. – 2nd edition. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 136 p. 

Масютіна М.Е., керівник гуртка 

 «Дебати» керівник гуртка-

методист 
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ТРЕНІНГ ЗА ТЕМОЮ «МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ» 

(основний рівень, 1-й рік навчання) 

 

Мета: тренувати навички публічного виступу, розвивати вміння вплива-

ти на інших вербальними та невербальними засобами   

Цільова група: старшокласники  8-10 класів 

Тривалість: 90 хвилин  

Обладнання: Фліп-чарт, мультимедійний проектор, папір, маркери. 

Зміст тренінгового заняття 

1 Вступ. 

 Привітання , 2 хв.  

 Очікування, 3 хв. 

 Знайомство «Бінго дебатера», 15 хв.  

2. Основна частина 

2.1. Міні - лекція «Публічний виступ»,15 хв.  

2.2. Вправа «Як зробити свою промову переконливою », 15 хв.  

2.3.Інформаційне повідомлення «Стиль промови», 15 хв., 

2.3Гра-розминка «Австралійський дощ», 5 хв. 

2.4.Практичні вправи. Робота в парах, 10 хв. 

5.Заключна вправа . Піраміда позитивних почуттів, 5 хв. 

Знайомство «Бінго дебатера» 

Інструкція: підпишіть картку в верхньому правому куточку. Найдіть лю-

дей, які відповідають тому, що написано на ній. Кожна людина може підписа-

тися на Вашій картці тільки один раз. Ви не маєте право вписувати себе в таб-

лицю. Той, хто першим збере всі підписи, кричить "Бінго". 

 

Хороший оратор 

 

(ім’я) 

Є друзі - дебатчики за 

кордоном 

(ім’я) 

Став переможцем 

турніру 

(ім’я) 
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Займається деба-

тами один рік 

 

(ім’я) 

Займається дебатами 

більше 3 років 

 

(ім’я) 

Грає 2 спікером в 

своїй команді 

 

(ім’я) 

Грає 1 спікером в 

своїй команді 

 

(ім’я) 

Грає 3 спікером в сво-

їй команді 

 

(ім’я) 

Вміє грати на 

іноземній мові 

 

(ім’я) 

Любить спереча-

тися 

 

(ім’я) 

Знає що таке ―трюізм‖ 

 

(ім’я) 

Знає правила всіх 

форматів дебатів 

 

(ім’я) 

Вважає себе ліде-

ром 

 

(ім’я) 

 

Любить задавати пи-

тання 

 

(ім’я) 

Працював суддею 

на турнірі 

 

(ім’я) 

Вважає, що голов-

не, це команда 

 

 

(ім’я) 

 

Брав участь в дебат-

них турнірах 

 

 

(ім’я) 

 

Організовував деба-

ти в навчальному закладі 

 

(ім’я) 

 

 

Міні-лекція  «Публічний виступ» 

Тренер запитує учасників про їхній власний досвід виступів, про трудно-

щі, які виникали під час цих виступів. Можливо, хтось зможе навести прикла-

ди вдалих та невдалих виступів відомих людей. Які найбільш та найменш 
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вдалі моменти виступів запам'яталися, яка структура виступу, на думку уча-

сників, є найкращою? 

 Інформація, ЯКУ можна використати під час обговорення: під час виступу 

якогось оратора основна увага зосереджується на його зовнішньому вигляді (93 

%); водночас необхідно, щоб вербальна та невербальна інформації відпові-

дали одна одній; під час виступу краще триматися природно (постать – струнка, 

жестикуляція – вільна, не занадто активна і не пасивна, міміка – жива, посміш-

ка – обов'язкова, але не «гумова», погляд – на слухача, а не на стелю, підлогу чи 

у вікно, голос – природний, не крикливий). При першому спілкуванні з людиною 

невербальній комунікації приділяється 55 % уваги, тембру голосу та інтонації – 

38 % і інформації – лише 7 %. 

 Підготовка до ВИСТУПУ. Готуючись до виступу, потрібно усвідомити 

відповіді на такі запитання:  

ХТО – ким ти є для слухачів?  

ДО КОГО – до кого звертаєшся? 

ЧОМУ – якої мети маєш досягти?  

ЩО – що хочеш сказати?  

ЯК – яку форму матиме виступ?  

КОЛИ – коли виступатимеш? 

 Як виступатимеш? 

- продумай тему й основні моменти свого виступу; 

- запиши виступ повністю; 

- відкоригуй свій текст; 

- підготуй тези виступу; 

- визнач стиль виступу (хочеш звертатися до серця людей чи до їхньо-

го розуму, посилатимешся на власні приклади чи на досвід інших, викори-

стаєш піднесений, емоційний стиль чи більш стриманий, холодний, користу-

ватимешся нотатками чи говоритимеш без них). 

 Структура ВИСТУПУ: вступ, розвиток думки, завершення (скажи, про що 

говоритимеш; скажи це; скажи, про що говорив). 
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- На початку виступу завоюй увагу слухачів, здобудь їхні симпатії та 

оголоси мету своєї промови. 

- В основній частині не вживай більше 3-х аргументів. 

- Під час завершення підсумуй сказане, зроби останній «штрих» (це 

може бути цитата, анекдот, гасло, питання, бачення майбутнього) і не забудь 

подякувати слухачам. 

 Як боротися з хвилюванням: запиши виступ, але не вчи його напа-

м'ять. Пам'ятай, що аудиторія налаштована позитивно. Попроси перед ви-

ступом, щоб тебе хтось послухав. Пам'ятай, що слухачі не знають про твої 

страхи, і завжди можна скористатися паузою! 

Під час повідомлення бажано звертатися до плакатів «Як підготувати 

виступ», «Структура виступу», які тренер готує на підставі поданої вище ін-

формації. 

Бажано, щоб всі учасники отримали інформаційні матеріали, подані в 

додатках.  

Інформація може бути подана у вигляді презентації. Тренер показує 

слайди та коментує їх, ставлячи питання учасникам 

 

« В о н и н е п о ч у л и – з н а ч и т ь ,

В и н е с к а з а л и ! »

Г а р в і Т о м а с т а Р о й Л і л л е й

 

С П І Л К У В А Н Н Я

С л у х а н н я М о в л е н н я

7%

38%

55%

“ С т и л ь ” а б о м е т а с п і л к у в а н н я

С Л О В А

В с е ,  щ о і с н у є

д л я н а с ,  

і с н у є в м о в і

і н т о н а ц і я
м о в а т і л а
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П е р е д п і д г о т о в к о ю

в и с т у п у

• Х Т О ?  – к и м т и є

• Д О К О Г О ?  – д о к о г о з в е р т а є ш с я

• Ч О М У ? - я к и й м а є ш н а м і р

• Щ О ?  - т и х о ч е ш с к а з а т и

• Я К ?  - я к у ф о р м у м а т и м е в и с т у п

• К О Л И ?  - к о л и в и с т у п а є ш

 

Д О К О Г О

П Р О М О В Л Я Є Ш

а н а л і з а у д и т о р і ї

• в е л и ч и н а а у д и т о р і ї т р е б а п і д і б р а т и

с и л у г о л о с у ,  с т и л ь м о в л е н н я і п о в е д і н к и

ч и м м е н ш а г р у п а ,  т и м к о н т а к т з н е ю є

б і л ь ш в і л ь н и й

• р і в е н ь ,  я к и й п р е д с т а в л я ю т ь с л у х а ч і –

т р е б а п і д і б р а т и в и с т у п д о р і в н я г р у п и

• о д н о р і д н і с т ь г р у п и - г о в о р и т а к ,  щ о б

к о ж н и й з н а й ш о в щ о с ь ц і к а в е д л я с е б е :  

в і к ,  с т а т ь ,  с у с п і л ь н е п о л о ж е н н я с л у х а ч і в –

д о б е р и д о н и х м о в у ,  с п о с і б а р г у м е н т а ц і ї і

з в е р т а н н я д о н и х ;  з с т у д е н т а м и г о в о р я т ь

п о і н ш о м у ,  н і ж з п р о ф е с о р а м и

 

Д О К О Г О З В Е Р Т А Є Ш С Я

а н а л і з а у д и т о р і ї ( п р о д о в ж е н н я )

• н а ц і о н а л ь н і ,  р е л і г і й н і і п о л і т и ч н і п е р е к о н а н н я -

т р е б а б р а т и д о у в а г и н е о б е р е ж н и м с л о в о м

м о ж н а р о з д р а т у є а у д и т о р і ю - в б і л ь ш о с т і

в и п а д к і в ц е п р и в о д и т ь д о п о р а з к и

• с о ц і а л ь н е с т а н о в и щ е і п р о ф е с і ї с л у х а ч і в

з в е р т а й у в а г у н а п р о ф е с і й н и й ж а р г о н ( н а п р .  

ю р и д и ч н и й ) :  с п е ц и ф і ч н і с к о р о ч е н н я ,  с и м в о л и ;  

п а м ' я т а й т е ,  щ о с п о с і б м и с л е н н я п р е д с т а в н и к і в

т о ч н и х н а у к н е т а к и й ,  я к у г у м а н і т а р н и х

• і н т е р е с и г р у п и - т р е б а п р и с т о с у в а т и

а р г у м е н т а ц і ю д о п у б л і к и ,  н е д р а т у в а т и ї ї ,  а

н а в п а к и з а с п о к о ю в а т и

• н а с т р і й с л у х а ч і в - д о б р и й в и с т у п а б о п о в и н е н

б у т и п і д і б р а н и й д о н а с т р о ю а у д и т о р и ,  а б о ж м а є

с ф о р м у в а т и ц е й н а с т р і й з г і д н о з п л а н а м и

п р о м о в ц я

 

Я К А Ц І Л Ь

ч о г о т и х о ч е ш д о с я г т и

• п е р е д а т и і н ф о р м а ц і ю т а к и м с п о с о б о м ,  

с п о с о б о м ,  я к и й б и п о л е г ш у в а в р о з у м і н н я

і з а п а м ' я т о в у в а н н я

• п е р е к о н а т и с л у х а ч і в у т о м у ,  щ о т и м а є ш

р а ц і ю

• п о к а з а т и с е б е в я к н а й к р а щ о м у с в і т і

• о т р и м а т и к о р и с н е р і ш е н н я

с п і в р о з м о в н и к і в

• н а в ’ я з а т и д о в г о т р и в а л і к о н т а к т и

 

Я К В И С Т У П А Т И

Д е т а л ь н о в и з н а ч п л а н в и с т у п у

• к р а щ е г о в о р и т и к о р о т ш е ц і к а в і ш е ,  н і ж

з а н а д т о д о в г о

• В и к л и ч у с л у х а ч і в д о в і р у і с и м п а т і ю

• В и з н а ч с т и л ь в и с т у п у

• - ч и х о ч е ш з в е р т а т и с я д о с е р ц я л ю д е й ,  ч и

д о ї х р о з у м у

• - ч и х о ч е ш п о с л а т и с ь н а в л а с н і

п р и к л а д и , ч и н а д о с в і д і н ш и х

• - ч и в и к о р и с т о в у є ш п і д н е с е н и й ,  е м о ц і й н и й

с т и л ь , ч и б і л ь ш х о л о д н и й і б і д н і ш и й

е м о ц і я м и

• - ч и п а н у є ш н а д с о б о ю ,  ч и б у в а є ш

« г р о м о м »

• - ч и х о ч е ш з б е р і г а т и п е в н и й б а р ’ є р м і ж

с о б о ю і а у д і т о р і є ю  

Я К В И С Т У П А Т И

н о т а т к и

• ч и к о р и с т у в а т и м е ш с я н о т а т к а м и ?

• н а п и ш е ш т е к с т і б у д е ш й о г о ч и т а т и

• н а п и ш е ш т е к с т і б у д е ш й о г о

п р о г о л о ш у в а т и з п а м ’ я т і

• н і ч о г о н е п и с а т и м е ш ,  л и ш е

п р о д у м а є ш т е м у

• ч и з а з н а ч и ш у н о т а т к а х т і л ь к и

о с н о в н і м о м е н т и

• ч и т а ю ч и т е к с т ,  г о в о р и т и м е ш

м о н о т о н н о ,  в т р а ч а ю ч и м о ж л и в і с т ь

в п л и в у н а а у д и т о р і ю ж е с т а м и ,  

м і м і к о ю о б л и ч ч я ,  п о г л я д о м ?

 

Я К В И С Т У П А Т И М Е Ш

п р о п о н у є т ь с я н а с т у п н а с и с т е м а

п і д г о т о в к и

• п р о д у м а й т е м у і з а з н а ч о с н о в н і м о м е н т и

• н а п и ш и в и с т у п п о в н і с т ю ( ц е й е т а п

м о ж н а о м и н у т и )

• в і д к о р и г у й с в і й в и с т у п

• п р и г о т у й н а п і д с т а в і т е к с т у о б о в ' я з к о в і

м о м е н т и в и с т у п у - в о н и м о ж у т ь б у т и

з а п и с а н і в ф о р м і з р о з у м і л і й л и ш е д л я

с е б е

• т е з и н е п о в и н н і з а й м а т и Б і л ь ш е н і ж о д н у

с т о р і н к у ф о р м а т у А 4  ч и д е к і л ь к а м е н ш и х

к а р т о к

• п і д б е р и в е л и ч и н у л і т е р д о с в о г о з о р у -

к р а щ е б і л ь ш і ,  н і ж м е н ш і .

 

С т р у к т у р а в и с т у п у

• в с т у п

• р о з в и т о к д у м к и

• з а в е р ш е н н я

С к а ж и ,  п р о щ о г о в о р и т и м е ш ,  

с к а ж и ц е ,         

с к а ж и ,  п р о щ о г о в о р и в .
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Практичні вправи «Як зробити свою промову переконливою»  

Завдання I. 

 Знайти аргументи, які можуть переконати: 

1.Займаться бігом вранці: а) даму середніх років;  

б) літнього чоловіка.  

2.Кинути палити:  

а) шестикласника;  

б) тридцятирічну жінку.  

3. Здати одяг у хімчистку:  

а) малозабезпеченого громадянина;  

б) процвітаючого бізнесмена..  

4. Застрахувати майно: 

 а) багатодітну сім'ю;  

б) самотнього чоловіка;  

в) директора фірми.  

5. Вивчити курс ораторського мистецтва:  

а) випускника Педагогічного університету;  

б) випускника Політехнічної академії;  

в) співробітника фірми;  

г) директора фірми.  

6.Зробити пожертвування в товариство захисту бездомних собак:  

а) звичайну жінку;  

б) процвітаючого директора фірми.  

Тренер фіксує час виступу кожного учасника, а по  закінченні пові-

домляє кожному, скільки часу тривало його повідомлення. 

Завдання 2.  

Хто зі студентів переконливіше доведе.  

1 a) повинно бути вільне відвідування лекцій; б) не можна дозволяти віль-

не відвідування лекцій.  

2.а) дачна, ділянка - це прекрасно;  
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б) дача - це валіза без ручки.  

3.а) потрібно терміново приватизувати житло;  

б) немає ніякого сенсу приватизувати житло.  

Гра-розминка «Австралійський дощ» (5 хв.) 

Хід вправи. Учасники стають у коло.  

Інструкція:  

Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді давайте разом послу-

хаємо, який він. Зараз по колу ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Як 

тільки вони повернуться до мене я передам наступні. Стежте уважно! 

- В Австралії піднявся вітер. (Ведучий тре долоні) 

- Починає крапати дощ. (Клацання пальцями) 

- Дощ посилюється. (Почергове плескання долонями по грудях). 

- Починається справжня злива (Плескання по стегнах). 

- А ось град, справжня буря.(Тупіт ногами). 

- Але що це? Буря стихає (Плескання по стегнах). 

- Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях). 

- Рідкі краплі падають на землю. (Клацання пальцями). 

- Тихий шелест вітру.(Потирання долонь). 

- Сонце! (Руки догори). 

Інформаційне повідомлення «Стиль промови». 

Добираючи стилі мовлення, варто пам’ятати, що вони є такі: 

• розмовний; 

• науковий; 

• офіційно-діловий; 

• публіцистичний; 

• художній. 

Наприклад, для виступу на науковій конференції найкраще скористатися 

науковим стилем, на зустрічі з виборцями – розмовним, а для оголошення нака-

зу на нараді – офіційно-діловим. І бажано не переплутати. 
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Нижче – демонстрація (без прикладів цитат) переконуючої промови з ви-

користанням схеми „проблема – причина - вирішення‖. Зверніть увагу, це не 

закінчена промова, але розповідь схеми, до якої промовець може звернутись під 

час проголошення промови при небезпеці глобального потепління ( учасники 

отримують роздатковий матеріал). 

 «Вступ. Розкажіть історію з фільму Підводний Світ у якому зірка Кевін 

Коснер, виступає в ролі героя, який має вижити у світі після танення полярного 

льоду, коли Земля майже повністю вкрилася водою. Хоча фільм має науковий 

зміст – ця історія малює картину того, що може статися у випадку, якщо ми ні-

чого не зробимо з глобальним потеплінням. Бо парниковий ефект захоплює, як 

в пастку, високу температуру і світ зіштовхується з багатьма новими природ-

ними катастрофами. Якби ми набрались сил і зробили рішучі дії, ми змогли б 

врятувати планету для наших дітей.  

Теза. Сьогодні я хочу вас переконати допомогти зупинити глобальне поте-

пління. 

Перегляд. По-перше, я поясню збільшення проблем, які ми очікуємо зі 

збільшенням температури. По-друге, я досліджуватиму багато причин цієї за-

грози. І нарешті, я запропоную те, що ми можемо зробити, щоб зменшити шко-

ду для нашого світу.  

Основна частина.  

I. Всесвітні проблеми глобального потепління збільшують своє зна-

чення. 

A. Зростання температури може завдати багато шкоди. 

1. Сільські угіддя перетворяться на пустелі, коли температура збіль-

шиться. Це призведе до нестачі їжі і масового голодування. 

2.  Якщо рівень океану підніметься, солона вода зайде до річок і зруй-

нує запаси прісної води.  

a. 1.2 мільярда людей в наш час не можуть очищувати воду. Ця кіль-

кість зросте з глобальним потеплінням, що буде причиною багатьох смертей. 
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b. В наш час, 2 мільярди людей не мають очищеної води, що призво-

дить до хвороб багатьох людей. Кількість хворих людей буде зростати. 

c. Діти частіше стають жертвами погано очищеної питної води. 

3. Якщо сільськогосподарські угіддя та питна вода зменшуються, збі-

льшення конфліктів щодо ресурсів можуть спричинити війну. 

4. Цілі  країни та острови зникнуть під збільшеним рівнем моря, що 

вплине на життя 100 мільйонів людей. 

B. Зміни у кліматичних зонах зменшать здатність людського організму 

опиратися перенесеним хворобам. 

II. Ці проблеми мають багато причин. 

A. Збільшення використання кам’яного вугілля – головна причина 

глобального потепління. 

1. використання неефективних способів транспорту, таких як приватні 

автомобілі, додають проблем. 

2. більшість електрики надходить від згоряння кам’яного вугілля. 

B. Міжнародні угоди не працюють. 

1. США не підписали  Кіотський протокол. 

2. Європейський Союз проігнорував Кіотський протокол. 

3. Розвинуті країни не підтримали Кіотський протокол. 

4. Світова Торгівельна Організація підтримує політику розвитку, яка 

не зменшить глобального потепління. 

III. Усі ми маємо діяти для зменшення глобального потепління. 

A. Суспільство повинно діяти. 

1. Ми повинні збільшити екологічність технологій транспорту та ене-

ргії. 

2. Збереження ресурсів кам’яного вугілля потребує загальної всесвіт-

ньої політики. 

3. Націям світу потрібно створити способи покарання націй, які прис-

корюють глобальне потепління, і працювати разом, щоб дослідити шляхи, щоб 

змінити пошкодження. 
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B. Окремі люди повинні діяти. 

1. Збереження  починається з власного дому для кожного з нас. 

a. Використовуйте міський транспорт. 

b. Використовуйте ефективно енергетичні прибори. 

c. Вимикайте світло та прибори, коли вони не використовуються.  

2. Активність має здійснюватись кожним.  

a. приєднайтесь до природо захисних груп. 

b. Почніть збереження ресурсів у вашому оточенні. 

c. Виступайте за захист навколишнього середовища.  

5. Підсумок. Сьогодні ми побачили, що майбутнє Землі є сумнівним. 

Зараз ми знаємо, що глобальне потепління знищить життя багатьох і змінить 

спосіб життя, яким усі ми живемо. Ми побачили, що використання кам’яного 

вугілля  і нестача рішучих дій уряду збільшує проблему. І, нарешті, ми маємо 

загітувати суспільство та себе до дій, які зменшать глобальне потепління, доки 

ще не надто пізно. 

Закінчення. Дякую вам за увагу до теми цього важливого питання. Якщо 

ми усі разом сьогодні почнемо діяти, можливо наші діти не будуть  жити у во-

дяному світі у майбутньому». Обговорення.. 

Вправа 1. 

1. Згадайте три випадки успішних звернень до вас із закликом поповнити 

лави певної групи чи взяти участь у громадській акції. Назвіть мотиви, що зу-

мовили вашу згоду і схвалення. 

2.Наведіть приклад психологічного доказу (конкретного способу) для до-

ведення тези щодо необхідності (спорту, реклами, вашого товару - за вибором). 

Вправа 2. 

Впишіть у рядок стиль мовлення який, на Вашу думку, буде доречним: 

• На політичному мітингу___________________________________ 

• На святковому вечері _____________________________________ 

• На загальних зборах організації____________________________ 

• На телевізійній презентації організації______________________ 
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• На нараді з нагоди підбиття підсумків року __________________ 

• На оперативній нараді____________________________________ 

 

Вправа 3 ( робота в парах). 

Продумайте оптимальний вихід зі становища під час виступу в таких ситу-

аціях: 

1.Слухач вимагає додаткової інформації, яку Ви не можете або не маєте 

бажання чи права надавати _______________________________ 

2.Слухач намагається висловити лише свою думку, наголосити потребу 

свого втручання. ______________________________________ 

3.Слухач повторює з невеликими змінами запитання, на які Ви вже відпо-

віли.___________________________________________________ 

4.Зауваження мають зухвалий, майже образливий характер, практично не 

пов’язані із змістом виступу _______________________ 

5.Слухач замість запитання з місця починає альтернативний виступ. 

____________________________________________________________ 

5. Заключна вправа . Піраміда позитивних почуттів.  

Інструкція: Тренер говорить, що впродовж заняття ми здобули нові знан-

ня, а тепер побудуємо піраміду позитивних почуттів. Він або вона підходять 

першим чи першою і, простягаючи руку в центр, повідомляє про що він або во-

на дізнались сьогодні. За принципом добровільності підходять всі присутні по-

клавши свою руку на руки присутніх, повідомляють, що вони дізнались сьогод-

ні.  

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – М.: 
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2.Пиз А. Язык телодвижений. – СПб, 1998 

3.Сущенко. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічному 

мовленню. Посібник для вчителів. - Київ: СПД Кузьменко, 2006.-126с 
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Тараненко Ю. П., педагог-хореограф  

Народного ансамблю естрадного танцю  

«МарЛен», керівник гуртка  - методист  

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ АТЕСТАЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

З ДЖАЗ-МОДЕРН ТАНЦЮ ДЛЯ ДІТЕЙ 12-14 РОКІВ 

(вищий рівень, 1 рік навчання) 

 

Тема: Просторова організація рухів. Імпровізація. 

Мета: виявити знання про особливості джаз-модерн танцю, його пози і по-

ложення та термінологію; закріпити навички виконання тренувальних вправ 

джаз-модерн танцю (plie, battement tendu, battement tendu jete, grand battment та 

інших); удосконалювати техніку виконання крос-переміщень та танцювальних 

комбінацій; виявити вміння дітей імпровізувати, виконуючи творчі завдання та 

добираючи відповідні жести, пози і рухи;  розвивати самостійність мислення та 

творчу ініціативу, образну уяву та фантазію; розвивати еластичність зв'язок та 

силу м’язів, уміння вільно орієнтуватися в просторі, музично-рухову координа-

цію; виховувати інтерес до джаз-модерн танцю, доброзичливість та поважне 

ставлення один до одного під час виконання вправ імпровізаційного та творчо-

го характеру. 

Хід заняття 

Вступна частина 

Вхід в зал імпровізаційного характеру, переміщення на свої місця на ліні-

ях. 

Привітання (уклін). 

Повідомлення теми та завдань заняття. 

Питання: Як ви вважаєте, що таке імпровізація? Вона є тільки в хореогра-

фічному мистецтві? Що таке простір? Чи вважливо танцівнику вміти орієнтува-

тися та займати простір? Або можна тільки завчити де він стоїть у хореографіч-

них номерах?  
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Розігрів з використанням простору (комбінація, побудована на переміщен-

ні у просторі та рухах ізоляційних центрів). 

Завдання на імпровізацію під час переміщення у просторі після виконання 

розігріву: 

 Перший рівень, поза, у цій позі рухається тільки голова 

 Переміщення спиною, за оплеском – поза у другому рівні, рухаються 

тільки руки 

 Переміщення у просторі лицем та спиною (зміна напряму за оплеском пе-

дагога) 

 За оплеском-поза у 3 рівні, рухається тільки грудний відділ. 

 Переміщення у просторі та побудова «діагоналі імен» - за вказівкою педа-

гога. 

Основна частина 

Розміщення дітей біля станків 

Перед виконанням тренажу педагог перевіряє знання рухів, вправ та тер-

мінології з джаз-модерн танцю, використовуючи прийом «Мозковий штурм». 

Питання:  

 Які пози та положення джаз-модерн танцю входять у комбінацію plie 

(пліє)? 

 Що таке Flat back (флет бек)? 

 Яка послідовність вправ біля станка? 

 Яка поза джаз-модерн танцю, пов’язана перед усім з диханням? 

 Що таке SIDE STRETCH [сайд стретч]? 

Тренаж джаз-модерн танцю біля станка 

1. Комбінація plie (пліє). У кінці комбінації додається вправа на ім-

провізацію «Дзеркало» (один показує рухи – інший точнісінько відтворює). 

2. Переміщення у просторі. Комбінація battement tendu (батман тен-

дю) на середині залу за паралельними позиціями. Переміщення до станків. Ви-

конання комбінації battement tendu (батман тендю) біля станка. 
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3. Комбінація battement tendu jete (батман тендю жете). Після ви-

конання комбінації педагог дає завдання на вільне переміщення у просторі та 

творчі завдання: «Хода» - ділова, образлива, модна, смішна. 

4. Комбінація ronde de jambe par terre (ронд де жамб пар тер), до 

якої додається створення колективної пози на середині залу та імпровізаційна 

зміна місця біля станків. 

5. Комбінація grand battment jete (гранд батман жете): 1 частина ком-

бінації виконується біля станка, 2 частина – по тройках виконуючи крос-

переміщення з використанням батманів. 

Тренаж на середині залу 

1. Комбінація plie (пліє) у джазовому характері, до якої додається не-

величка танцювальна комбінація у стилі «афро джаз» та пози імпровізаційного 

характеру. 

2. Комбінація battement tendu (батман тендю) на середині залу за 

паралельними позиціями з відпрацюванням поз та положень  рук у джаз-модерн 

танці.  

3. Комбінація battement tendu jete (батман тендю жете) на коорди-

націю рухів. Після виконання комбінації на координацію педагог дає завдання 

на вільне переміщення у просторі та творче завдання на виконання батману та-

ндю жете в партері.  

4. Комбінація ronde de jambe par terre (ронд де жамб пар тер), до 

якої додається зміна малюнків, утворення «Равлика» та «Кола пластичних поз».  

Педагог дітей ділить на дві частини для подальших тренувальних комбіна-

цій. 

5. Комбінація grand battment jete (гранд батман жете):1) вперед, 2) у 

бік; 3) назад.  

6. Стрибкові комбінації (1-2-3). 

7. Комбінація на розслаблення (не завчена, а імпровізована педагогом) 

– діти повторюють за педагогом. 

8. Вивчення піруету за паралельними позиціями. 
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Розтяжка та партерна гімнастика 

1. Вправи на розвиток виворітності ніг та гнучкості (випади, шпагати) 

2. Вправи на укріплення черевного пресу 

3. Вправи на розвиток сили м’язів спини 

4. Вправи на гнучкість 

5. Акробатичні та трюкові вправи джаз-модерн танцю. 

Заключна частина. 

Виконання танцювальних комбінацій. 

Імпровізація на тему «Новий рік» 

Підведення підсумків. 

Творче завдання додому: педагог розподіляє дітей на три групи (за лінія-

ми) та пропонує виконати творче завдання, яке передбачає створення театраль-

но-танцювальної композиції на теми: «Святий вечір», «Різдво Христове», «Ще-

дрий вечір». Діти своїм командним складом згадують, читають та дізнаються 

про ці свята, підбирають музичний супровід та створюють невелику танцюва-

льну виставу на основі двох видів хореографії: народно-сценічний танець та 

джаз-модерн танець. На творче завдання відводиться 2 тижні, педагог окремо 

зустрічається з кожною командою, допомагає, коригує та спрямовує творчу іні-

ціативу вихованців. 

 

 Глущенко О. О., керівник вокального гуртка  

ЦДЮТ (філія «МАЯК»)  

 

План – конспект гурткового заняття  за темою: 

«МУЗИЧНА СХОДИНКА ТА ЇЇ СТУПЕНІ» 

(2-й рік основного рівня навчання) 

Мета: 

1. Навчальна: 

- ознайомлення дітей з поняттям «тоніка», «стійкі та нестійкі ступені»; 

- ознайомлення дітей з новою піснею; 
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- відпрацювання двохголосного співу; 

- ознайомлення дітей з творчістю М.В. Лисенка. 

2. Виховна: 

- виховання у гуртківців художнього смаку, емоційної чуттєвості в піснях; 

- збагачення духовного світу гуртківців. 

3. Пізнавальна: 

- розвиток у дітей любові та інтересу до пісні; 

- прищеплення вокально-хорових та теоретичних навичок. 

Тип заняття: комбіноване 

Обладнання:  

Для керівника: синтезатор, комп’ютер, план – конспект заняття. 

Для вихованців: нотні зошити. 

Наочність: нотні збірки, портрет М.В. Лисенка, кольорова крейда. 

Хід заняття 

Організаційна частина 

Привітання. 

Діти встали біля своїх місць. 

Під музику вітаються з вчителем. 

( Пісня-вітання «Добрий день». Додаток №1) 

Після привітання керівник оголошує тему заняття. 

Керівник- «Діти, сьогодні ми з вами познайомимось з новою темою з теорії 

музики «Що таке тоніка та її друзі. Стійкі на нестійкі ступені». Дізнаємося про  

творчість М. Лисенка, прослухаємо його твір «Елегія», а також ознайомимось з 

поняттям «Елегія». Почнемо вчити пісню «Барви рідної землі» О. Золотника. 

Попрацюємо над двохголосними вправами та вокалізами. 

Основна частина 

2.1.Дихальна гімнастика. 

 Вправа « Задуй свічку» 

 Вправа «Понюхати квітку» 

 Вправа «Обнімашки» 
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 Вправа «Топор» 

 Вправа «Звуковий м’яч» 

Такий метод дихальної гімнастики використовується під час кожного за-

няття. Він допомагає «розігріти» дихальну систему, підготувати її до співу. 

«Молодці, діти! А ми продовжуємо, і зараз пограємо в гру «Весняні голо-

си». 

2.2..Фонопедична вправа 

 Керівник- «Світить ясно сонечко» 

 (Діти підіймають руки до гори на звук «а-а-а»). 

 Керівник – «Побіг струмок» 

 Діти- ( зображують булькотіння струмочка «буль-буль-буль») 

 Керівник- «До країв наповнив глибоку калюжу» 

 (Діти  на гліссандо опускаються голосом у нижній регістр) 

 Керівник – «Щось зашелестіло?» 

 (Діти імітують «шур-шур-шур») 

 Керівник – «І виліз їжачок» 

 (Діти  єнергійно втягуюють та видувають повітря) 

 Керівник – «Вибралися жуки» 

 (Діти  роблять «ж-ж-ж» у низькому регістрі) 

 Керівник -  «Розправили крильця комахи» 

 (Діти роблять «з-з-з» у верхньому регістрі) 

 Керівник – «І настала весна!» 

 (Діти підіймають руки до гори на звук «а-а-а») 

Ця фонопедична гра  використовується на  заняттях з метою підготовки ді-

тей до вокальної роботи. Фонопедичні вправи стимулюють м’язи, що беруть 

участь у звукоутворенні, сприяють розширенню діапазону, збільшенню сили й 

яскравості голосу, м’якості звучання, співучості голосу, а також розкутості під 

час співучого процесу. 

Керівник – «Молодці. А ми з вами пограємо ще в одну гру – «Годинник». 
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2.3. Логопедична вправа. 

(Діти  підтягнули язичок вліво, далі вправо, так -  декілька разів). 

«Діти – язичок уверх, потім вниз, обов’язково дістали підборіддя і так -  

декілька разів. Молодці! Дістали свої хустини і витерли ротики». 

Цей метод використовується на  заняттях з метою розвитку артикуляційно-

го апарату для досягнення якнайбільш кращого вимовляння слів, тому що язик, 

це -  основа мовлення дитини. 

2.4. Розпівування: 

 вправа закритим ротиком (проспівати один звук); 

 вправа закритим ротиком «Гойдалка»; 

 вправа закритим ротиком «Ми сердимось»; 

 вправа для активізації артикуляційного апарату на звуки «мі-ме- ма-мо-

му; під час цієї вправи головним є показ вчителя. Звук повинен бути м’яким, не 

крикливим. 

 вправа «Пісня-рівнялка» (робота над унісоном); 

 вправа на «стаккато» та «легато» на склад «Льо»; 

 вправа на розвиток легкості та рухливості голосу на склад «У-е-а-о»; 

 вправи на дикцію; 

 вправи на зміцнення та розширення діапазону голосу 

2.5. Вправа на два голоси» (Додаток №2). 

Керівник – «Починаємо з Вами з верхнього голосу» ( Діти сольфеджиру-

ють по декілька разів.) 

«Просольфеджируємо нижній голос. Молодці! Спробуємо сольфеджирува-

ти у два голоси. (Діти виконують вправу). Молодці! 

На наступних заняттях ми продовжимо вчити вправу.  

2.6. Теорія музики. 

Керівник – «Діти, чи знаєте ви, що таке тоніка? »(Діти відповідають). 

Керівник – «Так, це правильно. Слово «тоніка» походить від грецького 

слова  «тон», «звук». Це - перша супінь музичної гами. 

Ви вже знаєти, що в музиці є мажорна та мінорна гами. 
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А що таке гама? Нагадайте будь-ласка. 

Відповіді дітей: гама - це звуки у порядку висоти, це розширення вгору і 

вниз. 

І скільки всього ступеньок у гамі? 

Так, правильно – 7 ступеньок, які повинні між собою дружити. 

А щоб ступеньки між собою дружили, їх розділили на дві команди: 

Перша команда «Стійкі»- це I –III – IV ступені. 

Друга команда «Нестійкі» - це II – IV – VI – VII ступені. 

Нестійкі ступені завжди тягнуться до команди стійких. 

Ось наприклад: 

( На дошці пишу гаму до-мажор. Стійкі звуки позначені червоною крей-

дою, нестійки – синьою. 

 До I ступені тягнуться II та VII ступені, до III ступені тягнуться II та IV 

ступені, до V ступені тягнеться VI – IV ступені. 

Діти самостійно пишуть в зошитах гаму з визначенням стійких та нестій-

ких ступенів. 

На наступному занятті ми з вами закріпимо поняття «тоніка», «стійкі та 

нестійкі ступені». 

2.7. Робота над репертуаром. 

Ми з Вами познайомимось з новою піснею «Барви рідної землі».(Слухання 

пісні). 

Питання до вихованців: 

- на скільки голосів написана ця пісня? 

- з якої ноти починається пісня, на яку закінчується? 

- який розмір пісні? 

- який темп пісні? 

Самостійна робота дітей над І куплетом пісні (диригування, загальний 

спів, ланцюжковий спів, спів дуетом, виявлення складних для співу місць та їх 

відпрацювання). 
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Керівник – «Так, вірно!» , «Добре настроїлись, дивлячись у ноти повільно 

сольфеджируємо». 

«Молодці! На наступному занятті ми продовжимо відпрацьовувати піс-

ню». 

«А тепер Ми з вами перейшли  до наступного етапу нашого заняття. 

2.8. Слухання музики. 

Слухання музики – один з головних видів діяльності під час занять. Він 

збагачує учнів новими музичними враженнями, робить заняття змістовними та 

цікавими. Тому цей метод я завжди використовую під час занять. 

Керівник – «Сьогодні я познайомлю вас з великим українським компози-

тором М.В. Лисенко. ( Показую портрет композитора, розповідаю про його твір 

– «Елегія») – та прослуховуємо музичний твір. 

 Питання до вихованців: 

– які почуття у вас викликає цей твір? 

- що ви уявляли під час прослуховування? 

- що таке елегія у вашому розумінні?» 

Підведення підсумків заняття. 

Керівник – «Діти, наше заняття добігає кінця! Давайте з вами пригадаємо, 

що ми з вами сьогодні вивчили та з чи познайомились». 

Діти відповідають на питання. 

Керівник – «Молодці! Ви дуже гарно працювали!» Домашнє завдання  - 

«До кінця просольфеджувати пісню, вивчити тему по теорії музики, ступені і 

що таке «тоніка». 

Звучить музика. Керівник та вихованці музично прощаються: «До поба-

чення Вам діти! До побачення Вам вчитель!» 

Література: 

1. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методич-

ний посібник – Тернопіль, навчальна книга- Богдан, 2003-104с. 

2. О. Золотник, О. Вратарьова Збірка пісень Київ 2005. 48с. 
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3. Олешко О.А. Теорія музики для маленьких музикантів та їх батьків, 

Київ, 1999. 73с. 

4. Павленко Т.О. Сольфеджіо на основі українських народних пісень, 

Київ 2014. 112с. 

 

Дибцева І.В.,  керівник гуртка» Ерудит» 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: 

«МІТЕЛЬШПІЛЬ У ТВОРЧОСТІ БОББІ ФІШЕРА» 

(основний рівень, 2-й рік навчання) 

Мета заняття 

Навчальна:  

 вдосконалення знань учнів про середину шахової партії; 

 знайомство з творчістю видатних шахістів світу. 

Розвивальна: 

 розвиток пам’яті, логічного мислення; 

 розвиток самостійності при виконанні завдань. 

Виховна: 

 сприяння взаємодії дітей у колективі; 

 заохочення до світового шахового набутку. 

Завдання: 

 познайомити учнів з творчістю Роберта Фішера; 

 узагальнити знання про мітельшпіль; 

 сприяти розвитку логічного мислення через розв’язання шахових задач; 

 залучити дітей до колективної праці. 

Прогнозовані результати: 

Учні повинні знати: 

 поняття «мітельшпіль», розрізняти його на шаховій дошці; 

 основні тактичні прийоми гри у мітельшпілі; 

 коротку біографію Роберта Фішера; 
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 правила гри у шведські шахи. 

 Учні повинні вміти: 

 аналізувати позицію; 

 розрізняти стадію гри; 

 знаходити та проводити комбінації у мітельшпілі у 1 та 2 ходи; 

 грати у шведські шахи. 

Тип заняття: комбінований 

Обладнання: 

дошка, крейда 

демонстраційна шахова дошка, магнітні шахи 

шахи 

план-конспект 

дидактичні матеріали 

Хід заняття 

Організаційна частина (3-5 хв.) 

- Доброго дня, діти! Сідайте на свої місця, покладіть зошити з домашнім 

завданням. 

- Діти, сьогодні весь шаховий світ, до якого належимо і ми з вами, святкує 

день народження видатного шахіста минулого століття – Роберта Фішера. Про-

поную послухати невеличку розповідь про його життя та творчість, що підготу-

вав для нас ваш товариш. 

Основна частина 

1. Міні- повідомлення. (Додаток 1) 

- А тепер розглянемо партію екс-чемпіона світу, де головні події відбува-

лися у мітельшпілі. 

Fischer, R. - Euwe, M. 

Leipzig ol, 1960 

[Fischer,R] [B13] 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 Nc6  

[5...e6 6.Nf3 Be7 7.c5 O-O 8.Bd3 b6 9.b4 bxc5  
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(9...a5 better 10.Na4 Nfd7!) 

10.bxc5 Nc6 11.O-O Bd7 12.h3 Ne8 13.Bf4 Ivkov,B-Fischer,R Buenos Aires 

1960] 

6.Nf3  

[6.Bg5 Botvinnik,M 

6...e6!  

(6...dxc4? 7.d5 Ne5 8.Qd4) 

7.cxd5 exd5 8.Bxf6 Qxf6 9.Nxd5 Qd8 10.Nc3  

(10.Bc4 Be6 11.Qe2? b5!) 

10...Qxd4 11.Qxd4 Nxd4 12.O-O-O Bc5 13.Na4 Ne6] 

6...Bg4!?  

[6...e6] 

7.cxd5 Nxd5 8.Qb3 Bxf3 9.gxf3 e6  

 [9...Ndb4 10.Be3 Nxd4 11.Bxd4 Qxd4 12.Bb5+ Nc6 13.O-O Evans,L-Henin,n 

Las Vegas op 1965] 

10.Qxb7 Nxd4 11.Bb5+ Nxb5 12.Qc6+ Ke7 13.Qxb5 Nxc3  

[13...Qd7 14.Nxd5+ exd5  

(14...Qxd5 15.Qxd5 exd5 16.O-O x a7, d5) 

15.Qb4+  

(15.Qe2+ Kf6 16.h4 Evans,L) 

15...Ke8 16.Qd4] 

14.bxc3 Qd7  

[14...Qd5 15.Qxd5 exd5 16.Rb1] 

15.Rb1! Benko,P 15...Rd8?  

[15...Qxb5 16.Rxb5 Kd6! 17.Rb7 f6 18.Ke2 Kc6 19.Rf7 a5 20.Be3] 

16.Be3 Qxb5 17.Rxb5 Rd7 18.Ke2  

[18.Ra5?!] 

18...f6 19.Rd1! Rxd1 20.Kxd1 Kd7 21.Rb8 with idea Bc5 

[21.Bxa7 Bd6 22.Rb7+ Kc6 23.Rxg7 Bxh2] 
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21...Kc6 22.Bxa7 g5 23.a4 Bg7 24.Rb6+ Kd5 25.Rb7 Bf8 26.Rb8 Bg7 27.Rb5+ 

Kc6 28.Rb6+ Kd5 29.a5 f5 30.Bb8! Rc8 31.a6 Rxc3 32.Rb5+ Kc4  

[32...Kc6 33.Ra5 Bd4 34.Be5?  

(34.Ke2) 

34...Rc5!] 

33.Rb7 Bd4 34.Rc7+ Kd3 35.Rxc3+ Kxc3 36.Be5  

1-0  

Практична робота  

1 етап: Гра «Вгадай хід» 

Учні діляться на дві команди, кожна команда отримує картки з завданнями 

(додаток 2). На розв’язання відводиться 10 хвилин.   

- Поки наші судді підраховують результати ми проведемо шахову віктори-

ну, де за кожну правильну відповідь учень отримає одну шахову фігуру. 

2 етап: Шахова вікторина 

1. Название какой игры в переводе с персидского языка означает «власти-

тель умер»? 

(Шахматы.) 

2. Какую страну считают родиной шахмат?(Индию.) 

3. Какие девушки-спортсменки внимательнее всех следят за своими фигу-

рами? 

(Шахматистки.) 

4. Как называется игровое шахматное поле?(Доска.) 

 5. Как называют партию по быстрым шахматам?(Блиц.) 

6. Лѐша выиграл 2 партии, Валя проиграл 2 партии. Одну партию они сыг-

рали вничью. Сколько партий в шахматы сыграно?(Три.) 

7. Какая шахматная фигура может «перепрыгивать» через другие фигу-

ры?(Конь.) 

 8. На какое максимальное количество клеток может ходить ферзь за один 

ход?(На 7.) 

9. Сколько видов рокировок существует в классических шахматах?(Два.) 
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 10. Сколько рокировок может сделать шахматист в ходе одной пар-

тии?(Одну.) 

11. Во сколько лет Бобби познакомился с шахматами?( В 6) 

12. Сколько лет было Фишеру, когда он получил звание гроссмейстера?( 

14) 

13. Кто стал чемпионом мира после него?( Анатолий Карпов) 

3 етап. Гра у шведські шахи  

Правила: «Шведські шахи» (або як ще їх називають «шведи») – це різно-

видність шахової гри, де додатково діє таке одне із основних правил, як допо-

мога іншого члена команди, зокрема, можливість використовувати «збиті» ним 

фігури, підставляти їх собі на шаховій дошці, нападаючи чи закриваючись від 

шаха суперника тощо. 

Підсумок.  Рефлексія заняття 

- Поки ви грали, я перевірила ваші домашні завдання та задала наступні. У 

кого є питання з приводу задач, підійдіть до мене після заняття. 

 - Дякую усім за урок! Кожному з учнів я роздала листок зі словами. Будь 

ласка, закінчить ці речення. 

 Я дізнався 

Було цікаво 

Було складно 

Я зрозумів, що 

У мене вийшло 

Мене здивувало 

Мені захотілося 

Я навчився 

 Список літератури 

1..Добринецкий П.«Сборник шахматных задач», 2010 

2. Калиниченко Н. «Учитесь играть в шахматы!», 2009 

3.Фишер Р., «Бобби Фишер учит играть в шахматы», 1988 

4.Інтернет сайти: http://malin-chess.at.ua, http://www.chesslibrary.ru 

http://malin-chess.at.ua/
http://www.chesslibrary.ru/
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Додаток 1. 

Bobby Fischer 

Роберт Фишер родился 9 марта 1943 года в Чикаго. После окончания вой-

ны мать с детьми переехала в Бруклин. Когда Роберту было шесть лет, сестра 

Джоан научила его играть в шахматы. В нѐм сразу проявился природный дар к 

шахматам, который мальчик активно развивал. Увлечение шахматами полнос-

тью отвратило Роберта от общения со сверстниками (он воспринимал только 

тех, кто мог играть с ним в шахматы, а среди сверстников таких не было), обес-

покоенная мать сначала обращалась к врачам, затем дала в местной газете объ-

явление с просьбой откликнуться детей, увлекающихся шахматами, чтобы они 

могли составить Роберту компанию, но никого не нашла. Роберт вступил в мес-

тный шахматный клуб, в 10 лет он участвовал в своѐм первом шахматном тур-

нире и выиграл его. Великолепная память позволила ему изучить немецкий, 

русский, испанский и сербскохорватский языки, иностранную шахматную ли-

тературу он читал в оригинале. Уже в 1957 году, в возрасте 13 лет, Роберт Фи-

шер завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а в 14 лет стал чемпионом 

США — самым молодым за всю историю. 

В 15 лет Фишер оставил школу, чтобы полностью посвятить себя шахма-

там. «Всѐ, что я хочу когда-либо делать, — это играть в шахматы», — говорил 

он. Из-за этого он поссорился с матерью и в 1960 году она переехала, оставив 

ему квартиру в Бруклине; с этого момента Фишер жил один. 

В среде шахматистов Фишера очень уважали за выдающиеся успехи, хотя 

часто осуждали за экстравагантность. Комментаторы отмечали, что Фишер, 

требуя идеальных условий и повышения гонораров, в действительности много 

сделал для улучшения турнирного быта и повышения благосостояния ведущих 

шахматистов. Например, благодаря запросам Фишера размер призового фонда 

матча на первенство мира по шахматам значительно вырос. По этому поводу 

Борис Спасский шутил: «Фишер — наш профсоюз». Сам Фишер говорил: «Я 

добьюсь того, чтобы к шахматам относились с не меньшим уважением, чем к 

http://playinchess.net/
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боксу. Сколько бы ни запросил Мохаммед Али за своѐ очередное выступление, 

я потребую больше». 

В 1972 году Бобби завоевал титул 11 чемпиона мира по шахматам, обиграв 

советского шахматиста Бориса Спасского. Однако для самого Фишера этот 

матч стал последним официальным. Через несколько месяцев он перестал поя-

вляться на публике, мотивировав это своей усталостью. В 1975 году предпола-

гался его матч с Анатолием Карповым, в котором Фишер должен был отстоять 

свое звание. Однако он так и не состоялся, несмотря на беспрецедентный до то-

го призовой фонд в пять миллионов долларов. Фишер выдвинул Международ-

ной шахматной федерации требования в 64 пункта, из которых та обязалась 

выполнить 63. Но, несмотря на это, Бобби все равно отказался участвовать в 

матче, и шахматная корона была присуждена Карпову без игры. 

 

 

Максименюк М.С., педагог-хореограф, Народно-

го ансамблю естрадного танцю «МарЛен» 

 

ТЕМАТИЧНО-ВИХОВНЕ ЗАНЯТТЯ «КРАЇНА ДОБРА ТА 

ДРУЖБИ» 

(початковий рівень, 2 рік навчання) 

 

Мета: виявити знання дітей про позитивні людські якості (доброзичли-

вість,чесність, привітність) та дружні стосунки; конкретизувати поняття «спра-

вжня дружба» та «дружба в колективі»; закріпити навички виконання танцюва-

льних рухів (па галопу, підскоки, біг на пів пальцях, біг з підніманням стегна 

тощо); розвивати музично-ритмічну координацію, вміння емоційно відгукува-

тись на музику, образну уяву та фантазію; виховувати почуття колективізму та 

доброзичливого ставлення до всіх членів колективу. 

Обладнання:CD-програвач, фонограми с піснями про дружбу, кольоровий 

м’яч.  
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ХІД ЗАНЯТТЯ 

Вступна частина 

Діти входять до зали під фонограму дитячої пісні «Что такое доброта?» у 

виконанні групи «Барбарики». Виконують привітання (танцювальний уклін). 

Педагог. Діти, сьогодні ми з вами вирушимо у подорож чудової країни під 

назвою «Доброта», у якій жителі мають найкращі людські якості. Скажіть, будь 

ласка, які риси характеру притаманні доброзичливій людині? Відповіді дітей. 

Педагог. Правильно, це дружба, привітність, вірність, чесність, взаємодо-

помога та багато інших. І наше заняття ми присвятимо темі «Дружба». 

Діти, як ви вважаєте, що таке дружба? Якими якостями повинен володіти 

справжній друг? Підніміть руку, хто має справжнього друга. А кого з вас можна 

назвати справжнім другом? Як, ви вважаєте, чи дружня у нас з вами група? А 

колектив у цілому? Відповіді дітей. 

Педагог. Я бачу, що більшість з вас знайомі з поняттям «дружба». І тому 

ми маємо повне право вирушити в подорож до «Країни доброзичливості», ру-

хаючись «стежками дружби». Ви готові? Тоді станьте рівненько, підтягнітьсь, 

покладіть руки на пояс і під музику починаємо рухатись по колу. 

Розігрів по колу під дитячу пісню «Вот, что значит настоящий верный 

друг» (муз. Б. Савельев, сл. М. Пляцковского).Та виконують українськи на-

родні ігри «На галявині» та «Куй-куй, ковалі». 

За вказівкою діти виконують «па марше», руки на поясі; крок на пів паль-

цях, руки підняті до гори, кисті зімкнені у замок; крок на п’ятах, руки закладені 

за голову; перемінний крок на пів пальцях та п’ятках, закладені за голову; крок 

з високим підніманням колін, руки на поясі; біг із закиданням гомілки назад а 

викиданням прямих ніг уперед, руки на поясі. 

Далі діти виконують перешикування кола утворили колону та рухаючись 

через центр танцювальним кроком «па марше», розійтися через одного у про-

тилежні сторони до шостої та четвертої точок залу. 
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З початком музичного супроводу діти по черзі за вказівкою педагога вико-

нують деякі танцювальні рухи та зв’язки. Діти, які стоять з правого боку від пе-

дагога (6 точка зала), проходять по переду тих, хто стоїть ліворуч (4 точка за-

лу). Кожна дитина з правої та лівої діагоналі розпочинає рух, пропускаючи два 

такти. Можна застосувати оплески всіх дітей на кожний такт музики, що сприя-

тиме організованому виконанню завдання, розвитку уваги та почуття ритму. 

Діагональні вправи під пісню «Дружба крепкая» (муз. В. Шаїнського, сл. 

М. Танича). 

Вправа1. Підскоки, руки нам поясі. 

Вправи 2. Крок па польки, руки на кожен крок по черзі розкриваються у 

другу позицію долонями догори і в такому ж порядку закриваються на пояс. 

Вправа 3. Крок па галопу, руки на 2 такти розкриваються у другу позицію 

і нам два такти закриваються на пояс. 

Вправа 4. Два кроки па галопу, на третій закрити ноги у шосту позицію і 

закінчити «стрибком з підігнутими ногами», повертаючись обличчям у проти-

лежну діагональну точку зали, руки на поясі. 

Вправа 5. Крок па польки, руки на поясі. Діти зустрічаються в центрі зали, 

беруться за руки, вільні руки залишаються на поясі і продовжують рухатись ра-

зом, відходячи в один бік. 

Основна частина 

Педагог. Ми з вами добре розігріли м’язи, а зараз проведемо музично-

ритмічну гру «Дружне коло». Для цього нам потрібно побудувати коло. 

Діти танцювальним кроком за першими, які стоять в діагоналях, стають у 

коло. 

Педагог. З початком музики ви через одного будете заходити в коло і на 

перший такт голосно промовляти: «Я твій друг!». Ті, хто залишився на місці на 

другий такт повинні відповісти: «І ти мій друг!», виконуючи невеличке присі-

дання. 
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Діти приймають вихідне положення: перша напіввиворітна позиція ніг 

(можна виконувати за шостою позицією), руки на поясі. Танцювальна комбіна-

ція (8 тактів, музичний розмір – 4.4). 

1-й такт. Три кроки па галопу з правої ноги, на останню долю такту ліву 

ногу приставити в першу напіввиворітну позицію. 

2-й такт. Повторити те ж саме, починаючи рух з лівої ноги. 

3-й такт. На «раз-два» діти, які стають у внутрішньому колі, подають спо-

чатку праву, а потім ліву руку тим дітям, що стоять навпроти них у зовнішньо-

му колі; на «три-чотири» - діти, яким подали руки, відповідають на запрошення 

і кладуть праву, а потім ліву руку, відповідають на запрошення і кладуть праву. 

4-й такт. Діти, тримаючись за руки, виконують з правої ноги три кроки па 

марше і міняються місцями. На останню долю такту приймають першу напів-

вирітну позицію ніг. 

5-й такт. Діти парами виконують «па галопу». 

6-й такт. Виконують «па галопу» в інший бік. 

7-й такт. Дрібним сценічним бігом виконують у парі півтора оберти й 

утворюють одне коло. 

8-й такт. Роблять три оплески і голосно промовляють: «Разом дружній ко-

лектив!» 

З нової музичної фрази все можна повторити спочатку. 

Педагог. Діти, нам вдалося утворити красиве, дружне коло тому, що ко-

жен с вас був уважним, старанно виконував рухи. Таким чином, ми подолали з 

вами велику відстань на шляху до «Країни доброзичливості», а тепер час відпо-

чити та пограти в українську народну гру «Заїнька». 

Педагог. Поки ми з вами відпочиваємо, давайте пригадаємо, які вислови 

про дружбу вам відому. Той, хто готовий відповідати, може встати та голосно 

промовити. Відповіді дітей. 

Педагог. Молодці! 

Педагог. А, що для вас означає «справжній друг»? 

Відповіді дітей. 
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Отже, діти, справжня дружба має будуватись на взаємній повазі, чесному 

ставленні один до одного, довіри і радості від спілкування. 

Педагог. А зараз я хочу щоб ми з вами виконали музично ритмічні вправи. 

А допоможе нам українська народна гра «Весна йде». 

А зараз я вам пропоную виконати разом зі мною танцювальний комплекс 

партерної гімнастики під відому вам пісню «Вот, что значит настояний верный 

друг». 

Виконання танцювального комплексу на 48 тактів. 

Заключна частина. 

Педагог. Діти, ми сьогодні з вами багато говорили про дружбу між собою 

та в колективі. А як ви вважаєте, чи можуть дружити країни. І чи можливо на-

звати українців дружнім народом? Відповіді дітей. 

А тепер я хочу, щоб ми з вами утворили ланцюжок дружби, до якого бу-

дуть поступово приєднуватись усі країни.  

Творча танцювальна гра «Ланцюжок дружби». 

Педагог. Ми добре впорались з цим завданням і показали, що Україна – це 

дружня і привітна країна, яка бажає об’єднати в міцне коло всі держави світу. 

Діти, так хто такий справжній друг? Відповіді дітей. 

Правильно. Справжній друг – це той, хто поважає тебе і твої вчинки, вміє 

зберігати таємниці, завжди готовий прийти на допомогу, розділити з тобою 

хвилин радості й суму. 

Якщо кожен з вас спробує стати гарним справжнім другом, привітним, до-

брозичливим товаришем, то і колектив у нас буде дружнім. 

А, тепер давайте відпочинемо та пограємо в українські народні ігри «Зай-

чик біленький сидить» та «Котику сіренький». 

На наступному занятті ми знову завітаємо до «Країни доброзичливості». 

Нас чекають нові творчі завдання, цікаві ігри. 

Діти виконують уклін і виходять під музику із зали. 
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Демченко О.М, керівник  вокально - хорового коле-

ктиву «Полум’я», керівник гуртка - методист 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: «УКРАЇНА – ЄДИНА 

КРАЇНА» 

(основний рівень, І рік навчання) 

 

Мета заняття: Поглибити знання дітей про незалежну Україну, про її 

державні та народні символи, про їхнє значення в житті українського народу; 

розвивати почуття відповідальності за долю своєї Вітчизни, громадянську сві-

домість, пізнавальні інтереси, пам’ять, увагу, творчі здібності; виховувати по-

чуття патріотизму, національної гідності, любові до рідного краю, поваги до 

свого народу, бажання приносити користь своїй країні. 

Навчальна: 

 ознайомити гуртківців з темою заняття «Україна – єдина країна»; 

 розвивати співочий голос, голосовий апарат; 

 формувати гарне природне звучання; 

 розширювати діапазон учасників вокально-хорового колективу. 

Виховна: 
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 виховувати у гуртківців почуття національної  гідності;  

 виховувати позитивні якості у підростаючого покоління, їх мораль-

ність; 

 розвивати художньо-естетичний смак, розуміння прекрасного у во-

кально-хоровій  творчості; 

 розвивати почуття відповідальності перед колективом; 

 збагачувати духовний світ гуртківців. 

Пізнавальна: 

 розвивати у дітей почуття любові до рідної країни - України; 

 прищеплювати вокально-хорові навички, як основу для досягнення 

виразного виконання вокально-хорових творів; 

 розширювати кругозір учасників вокально-хорового колективу; 

 розвивати любов та інтерес до музичного мистецтва. 

Форма заняття: групова. 

Тип заняття: комбінований. 

 за дидактичною метою: заняття – повідомлення нового матеріалу; 

 за методикою його проведення: бесіда, розповідь; 

 за організацією: заняття – практикум. 

Час проведення заняття: 1 година 30 хвилин. 

Обладнання: зображення державних та народних символів України, фор-

тепіано, музичний програвач, мікрофон, музичні записи українських пісень, 

клавіри вокально-хорових творів, партитури.   

Репертуар: 

1. «Державний Гімн України» - «Ще не вмерла України» -  

 сл. П. Чубинського муз. М. Вербицького.  

2. «Гімн Бердянська» - сл. Г. Ржевського, муз. О. Лясковської. 

3. «Величальна Україні» - сл. Г. Лютого, муз. М. Попова. 

4. «Україно моя» - сл. О. Навродського, муз. Є. Станковича. 

5. «Україні» - сл. І. Струся, муз. І. Іванченка. 
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Хід заняття 

1. Організаційний момент: 

 привітання з вихованцями; 

 оголошення теми заняття «Україна – єдина країна»; 

 підготовка робочого місця до заняття; 

 перевірка наявності збірників, хорових партитур; 

 розміщення учасників вокально-хорового колективу; 

 перевірка відвідування; 

 повідомлення про плани вокально-хорового гуртка; 

 повідомлення про культурно-масові заходи ЦДЮТ. 

 

2. Розспівування. Робота над вокально-хоровими вправами: 

  настрій слухового апарату; досягнення інтонаційної стійкості; прид-

бання навичок ланцюжкового дихання; 

  розігрів голосового апарату (звільнити голосові складки від нальоту; 

робота над чіткою виразною дикцією та артикуляцією, над позицією формування 

різних голосних і приголосних звуків; робота над диханням, атакою звуку); 

  розширення діапазону (прищеплення навичок рівного звучання про-

тягом всього діапазону, згладжування регістрів, регулювання сили звучання, ру-

хливе виконання); 

  вокалізація (прищеплення навичок єдиної манери звукоутворення, 

голосоведіння, способу артикуляції, кантиленного звучання, використовуючи за-

гально-хорове та ланцюжкове дихання; єдність дій всіх гуртківців-виконавців, 

спрямованих на вирішення вокально-технічних і художньо-виконавських за-

вдань, що є неодмінною умовою виразного колективного співу). 

 

3. Бесіда «Україна – єдина країна». 

Вітчизна – ось і альфа, і омега! 

Д. Павличко 

Любов у нас до Батьківщини 
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Іде із серця глибини. 

Ми – патріоти України, 

Її ми дочки і сини. 

 

Хоч за походженням людини 

Й тече у жилах інша кров, 

Ми – громадяни України, 

До неї вірна в нас любов! 

 

Нам наймиліша і єдина 

Вітчизна за усі світи! 

Чарівна, рідна Україна, 

Ми – українці, я і ти» 

                                                                                                       Н. Красоткіна 

 

Україна – це земля під високим блакитним небом, яка осяяна яскравим 

промінням теплого сонця. Золоті поля пшениці, безмежні степові простори з 

високим різнотрав’ям, калинові гаї, барвисті луги, густі прадавні ліси, мальов-

ничі високі гори, широкі ріки, тихі озера і теплі моря, села і міста – все це наша 

єдина країна. 

24 серпня – День Незалежності України. Це свято передає дух патріотизму. 

Пройшовши серйозні випробування, український народ створив свою незалеж-

ну державу. У глибину століть сягає історія нашого народу. Українці - прямі 

нащадки давніх трипільців, скіфів, сарматів, антів, русичів, козаків. Україна ви-

плекала Запорізьку Січ, славетну Києво-Могилянську академію, виколисала ве-

летнів сили і духу, таких як Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Григо-

рій Сковорода, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Гру-

шевський. Цей перелік можна продовжити й іменами наших сучасників, які 

примножують славу Батьківщини-красуні.  
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Прийнято вважати, що історія України розпочалася від часів Київської Ру-

сі, заснованої в IX столітті. Протягом декількох сторіч вона була могутньою 

державою, однак  у кінцевому підсумку країна розпалася на князівства. Насту-

пним етапом становлення України було утворення Козацько-Гетьманської дер-

жави, яка проіснувала трохи більше одного століття. Лише у 1917 році націона-

льний рух сприяв створенню Української Народної Республіки. А в березні 

1919 року відбувся Всеукраїнський з’їзд рад який прийняв Конституцію Украї-

нської Радянської Соціалістичної Республіки. 24 серпня 1991 року настав Спра-

вжній День Незалежності України. В цей день Верховна Рада прийняла Акт 

проголошення незалежності України. А 1 грудня цього ж року Акт було підтве-

рджено Всеукраїнським Референдумом. Ці історичні кроки визначили волю 

українського народу, його право на самовизначення, передбачене Статутом 

ООН та іншими міжнародно-правовими документами.  

Україна одна з найбільших держав Європи.  Її площа – 603,7 кв. км..  

Столиця України – місто Київ. Могутньо котить до Чорного моря сиві хви-

лі найбільша річка України – Дніпро.  

Як свідчать історичні джерела, східні слов’яни використовували символіч-

ні знаки: хрест, ромб, квадрат, коло, зірки. Перша згадка про знаки – у літопи-

сах, що належать до X століття. Посли київського князя Ігоря (912 – 945 рр.) 

для укладання  договорів із візантійцями мали свої печатки, що були символом 

їхніх повноважень. 

Символ – це предмет, який характеризує державу, відображає її побут, 

традиції, історичне минуле. 

Згідно з Конституцією України державними символами України є Держав-

ний герб України, Державний прапор України, Державний гімн України. Саме 

ці три речі уособлюють Україну під час найвизначніших урочистостей та при 

проведенні міжнародних заходів. 

Державні символи України 
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Державний Герб. Тризуб можна зустріти на цеглі Десятинної церкви, на 

плитах Успенської церкви у Володимир-Волинському. Його зображення знай-

дено також на гербі французької королеви Анни (дочки Ярослава Мудрого). 

Існує понад 40 версій про походження тризуба: тризуб як первісне зобра-

ження рибальського знака, згодом як символ влади – уособлення трьох природ-

них стихій – повітря, землі та води, а ще  - триєдність життя: це батько, мати, 

дитя, які символізують силу, мудрість і любов. Герб держави України – золотий 

тризуб – символізує мир і творчу працю, спорідненість поколінь. 

Наш герб – тризуб. 

Це воля, слава й сила. 

Наш герб – тризуб. 

Недоля нас косила. 

Та ми зросли, ми є, 

Ми завжди будем, 

Добро і пісню несемо ми людям. 

                                                                                                              Н. Поклад 

Державний прапор – один з головних символів країни. У дохристиянські 

часи  на українських прапорах були зображення богів, стародавні символи. Піс-

ля прийняття християнства з’явились нові емблеми – хрести, образи святих, ци-

тати зі Святого Письма. 

Синьо-жовте кольорове сполучення – одне із найдавніших серед сучасних 

національних прапорів. Таке поєднання кольорів зустрічається на гербах і пра-

порах українського народу ще за часів княжої доби і походить воно від герба 

Галицько-Волинського князівства. Великого розмаху українське прапорництво 

набуло за гетьмансько-козацької доби. В козацьких полках були прапори різних 

кольорів (малиновий, білий, жовтий, синій), а також різні за формою. 

Сині полотнища із золотими хрестами чи іншими знаками стали пошире-

ними в XVII – XVIII ст.. Із занепадом гетьманщини та поділом українських зе-

мель між Росією й Австрією зникають українські військові, територіальні й ін-

ші прапори. Жовто-сині прапори використовували українські січові стрільці. 22 
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березня 1918 року Центральна Рада в Києві ухвалили Закон про Державний 

прапор Української Народної Республіки. 

Жовтий колір – це колір хліба, життя, блакитний – це колір неба, води, ми-

ру. 

23 серпня 2004 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ «Про 

День Державного прапора України». 

Прапор – це державний символ,  

Він є в кожної держави; 

Це для всіх – ознака сили, 

Це для всіх – ознака слави. 

Синьо-жовтий прапор маєм: 

Синє – небо, жовте – жито; 

Прапор свій оберігаєм, 

Він – святиня, знають діти… 

                                                                                                             Н. Поклад 

Національний гімн – це урочиста пісня, символ державної єдності Украї-

ни, яку більше століття тому написали поет Павло Платонович Чубицький і 

композитор Михайло Михайлович Вербицький. 

Слова національного гімну України «Ще не вмерла України…» написав у 

60-х роках XIX ст. відомий український поет, етнограф, фольклорист, громад-

ський діяч Павло Чубинський (1839-1883 рр.). 

Нелегким був життєвий і науково-творчий шлях Павла Чубинського. На-

родився він 27 січня 1839 року в Борисполі поблизу Києва. У Петербурзі здобув 

юридичну освіту. Своє життя пов’язав з вивченням народного побуту, збиран-

ням і дослідженням українського фольклору. 1862 року Павла Чубинського за-

слали до Архангельська за «українофільську діяльність». А 1863 року з далеко-

го заслання він передає вірш «Ще не  вмерла України…». 

Вперше ця пісня зазвучала в селі Млини (сьогодні – територія Польщі), де 

жив і працював автор музики до вірша Михайло Вербицький. 
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За національні гімни вважали також «Заповіт» Т. Шевченка, «Вічний рево-

люціонер» І. Франка. 

Верховна Рада України 19 лютого 1992 року прийняла Постанову про три-

зуб і герб Української держави. Синьо-жовтий прапор став Державним прапо-

ром України 28 січня 1992 року. З 17 серпня 1991 року «Ще не вмерла Украї-

ни…» - Національний гімн. 

Слова палкі, мелодія врочиста… 

Державний гімн ми знаємо усі. 

Для кожного села, містечка, міста –  

Це клич один з мільйонів голосів. 

Це наша клятва, заповідь священна. 

Хай чують друзі й вороги, 

Що Україна вічна, незнищенна, 

Від неї ясне світло навкруги. 

                                                                                                                Н. Поклад 

(Звучить Державний гімн України) 

Народні символи України: пісня, хата, рушник, вишиванка, хустка, сороч-

ка, калина, барвінок. Оберіг – це захист від усього небезпечного, небажаного. 

В українців є свої улюблені рослини-символи. Це - тополя, барвінок, виш-

ня, верба, калина. У народі кажуть: «Без верби та калини нема України», «Ви-

сокий, як тополя», «Гарна, як калина» тощо. 

Калина – найулюбленіший в Україні кущ. Це символ життя, крові, вогню. 

Її назву пов’язують із сонцем, жаром, паланням. Про походження калини роз-

повідає народна легенда. 

Давно це було, ще коли на нашу Україну нападали турки й татари. Вони 

грабували, убивали старих людей, а дівчат і хлопців забирали в полон. Одного 

разу вони помітили дуже гарну дівчину та вирішили її піймати. Дівчина була б 

утекла, та зачепилася за кущ своїм червоним намистом. Воно розірвалося, а че-

рвоні намистинки розсипалися по землі. Загинула дівчина на чужині, а з намис-

тинок виросли прекрасні кущі з червоними кетягами. Назвали їх калиною. 
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Щоб роду не було переводу, калину саджали біля хати. Кущ калини біля 

материнської хати – це не лише окраса, але й духовний символ. З давніх-давен 

рослина відігравала важливу роль у весільних обрядах: з неї плели гірлянди, 

прикрашали світлиці, весільні столи, короваї. Калинові букети ставили перед 

молодими із побажаннями їм вічної краси та міцного здоров’я. Калина символі-

зує жіночу красу. Червоні плоди калини – символ мужності українців. Коли бу-

дували хату, біля неї саджали калину як символ любові та мудрості. 

А вербу в Україні здавна вважають священним деревом. Її шанують за те, 

що вона перша тішить нас своїм гарним цвітом, очищає джерела, а її могутнє 

коріння захищає нашу землю. З вербою пов’язані прихід весни та велике хрис-

тиянське свято Великдень – Пасха, якому передує Вербна неділя. Її ще назива-

ють «шутковою» або «квітковою». На Вербну неділю у церквах освячують гі-

лочки верби. Повернувшись до дому, цими лозинками несильно б’ють членів 

родини, найчастіше дітей, і промовляють: «Не я б’ю, верба б’є; будь великий, 

як верба, здоровий, як вода, а багатий, як земля». В давнину люди вірили, що 

той, до кого доторкнеться вербова гілочка, буде здоровим, щасливим, багатим і 

роботящим.  Освячену вербу тримають на покуті за образами. Як і калина верба 

має цілющі властивості. 

Вишня – символ світового дерева, життя, символ України, рідної землі, 

матері, дівчини-нареченої. 

Тополя – символ України, рідної землі, символ дівочої вірності та краси. 

Українська хата-святиня – це оберіг українського народу. Кожну люди-

ну від народження до кінця днів її радо зустрічали батьківський поріг і тепле 

домашнє вогнище. Піч була гордістю оселі, її оберегом. Її обожнювали як захи-

сницю вогню. А вогонь був священним: це добро, світла сила, що йде від сонця. 

Для всього роду піч була, як мати. Їй поклонялися і навіть боялися: «Сказав би, 

так піч у хаті». 

А що ж то за хата без мальовничої квіткової грядочки під вікном, на якій 

буяють мальви та чорнобривці, ружі та півонії… А біля самої хати милується 

кущ калини. 
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Рушник – один із народних символів України («Хата без рушника, що ро-

дина без дітей», «Рушники на кілочку, хата у віночку»). Він символізує чистоту 

почуттів, глибину безмежної любові, щедрість і гостинність. Український руш-

ник оздоблений квітами, зірками, птахами. Наші пращури, дивлячись на руш-

ник, могли читати його, як книгу. І знали від чого хотіла захистити свій рід жі-

нка, яка вишивала рушник. Від сивої давнини і до наших днів рушник – не-

від’ємна частина нашого побуту. І якою б не була бідною родина, рушники 

«розквітали» на стінах в оселях, щоб родила земля, щоб лихо й усяка напасть 

обминали родину. 

Хліб і сіль на вишитому рушникові були високою ознакою гостинності 

українського народу. Кожному гостеві, який приходив із чистими помислами, 

підносили цю давню слов’янську святиню. Прийняти рушник, поцілувати хліб-

сіль символізувало духовну єдність, злагоду, глибоку пошану тим, хто виявив 

її. Цей звичай пройшов крізь віки, став доброю традицією і в наш час. 

Сорочка-вишиванка – символ здоров’я, краси, щасливої долі, родової 

пам’яті, оберіг від будь-якої хвороби та напасті. 

Хустка – один із видів українського мистецтва. Їх використання в домаш-

ньому побуті настільки ж різноманітне, як і рушників. В далекому минулому 

хустка була необхідною і багатому, і бідному, і старому, і малому. 

Колись хустку в Україні вишивали шовком, сріблом і золотом. Із шовкових 

ниток найбільше використовували чорні, сині, зелені, жовті кольори. Зрідка 

трапляється червоний колір. Для хусток, як і для рушників, на початку XVII ст. 

у моду увійшов рослинний орнамент, стилізовані квітки, волошки, гвоздики. 

Хустка – шматок тканини або в’язаний трикотажний виріб, переважно ква-

дратний, який пов’язують на голову, шию, накидають на плечі. Хустку викори-

стовували замість намітки як обов’язковий головний убір заміжні жінки. Вби-

ралися в неї також незаміжні дівчата взимку та під палаючим сонцем влітку. 

Хустка як берегиня роду була поруч із людиною від народження до остан-

нього подиху. Хустка була і в печалі, і в радості. 
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Вінок – символ життя, долі, життєвої сили, символ дівоцтва, символ дове-

ршеності. 

Писанка – символ Сонця, життя, його безсмертя, любові та краси, весня-

ного відродження, добра, щастя, радості. 

Українська народна іграшка: лялька, коник, олень, птах… Дуже різнома-

нітні, святкові, веселі іграшки з тканини, соломи, дерева, глини. Але  ці іграшки 

не завжди були втіхою для дітей. Колись, у прадавні часи вони знаходились у 

найсвятіших містах в хаті – біля родового вогнища. Тоді вони були не іграшка-

ми, а обрядовими атрибутами: родовими богами-охоронцями, святими оберега-

ми. 

Українська народна пісня через віки проносить свою нев’янучу молодість, 

бентежить душу, вона вічна, як душа народу.  

Українська пісня – це місяць у небі, ясні зорі, чисті води рік, широкий 

степ, що породили ніжність і красу. Українська пісня – це червоні маки серед 

поля, червоні мальви і хрещатий барвінок біля хати, квітуча вишня у саду, сива 

зозуля і чарівник-соловейко на калині, човен серед хвиль. Українська пісня на-

роджена неосяжними степами, зеленими гаями і дібровами, стрункою тополею і 

чарівною калиною, високим явором і плакучою вербою. Українська пісня оспі-

вує красу рідного краю, його неповторність і багатство та возвеличує українсь-

кий народ. Українська пісня – це дивовижний скарб, який передають із поко-

ління в покоління. 

 Цікаві факти: в Україні 

 Україна – найбільша країна Європи. 

 Найбільше місто – Київ. 

 Найбільша річка – Дніпро. 

 Найглибше озеро – Світязь (на Волині). 

 Найбільше озеро – Ялпуг (в Одеській області). 

 Найбільше море, що омиває Україну – Чорне. 

 Найтепліше море – Азовське. 

 Найвища гора – Говерла (в Карпатах). 
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 Найстаріше дерево – 1300-річний дуб (у Рівненській області). 

 Найвище дерево – модрина заввишки 54 м ( у м. Рахові на Закарпатті). В 

містечку Рахів знаходиться географічний центр Європи. 

 Найдовший музичний інструмент у світі – українська трембіта (її довжи-

на може сягати 4 м, а її звуки чути більше, ніж за 10 км). 

 Найбільший літак у світі – український літак АН-225 «Мрія». 

 Найпотужніший літак у світі – український літак АН-124 «Руслан». 

 Найбільша тварина – зубр, маса якого перевищує 1 т (живе в Карпатах). 

 Найбільший птах Європи – чорний гриф (мешкає в Карпатах). 

 Рослина – символ Карпат – едельвейс. 

 Звір – цар тваринного світу Карпат – бурий ведмідь. 

 Автор першої у світі Конституції – українець Пилип Орлик  

(5 липня1710 року, коли його обрали гетьманом запорізького війська, він 

оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького»). 

На конкурсі краси мов у Парижі 1934-го року українська мова посіла третє 

місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лекси-

ка, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова отримала 

друге місце – після італійської. 

Більшість художників малюють Україну в образі молодої, вродливої, гор-

дої дівчини, у вишитій білій сорочці й у віночку. Чарівна наша, неповторна, рі-

дна сторона…  

Послухайте вірш відомого українського поета Володимира Сосюри «Лю-

біть Україну». 

Любіть Україну, як сонце любіть, 

Як вітер, і трави, і води, 

В годину щасливу, і в радості мить, 

Любіть у годину негоди. 

Любіть Україну у сні й наяву, 

Вишневу свою Україну, 

Красу її, вічно живу і нову, 
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І мову її солов’їну. 

4. Фізкультхвилинка: 

Один-два – піднімається гора ( стати навшпиньки). 

Три-чотири – це круті гірськії  схили (рухи руками ліворуч, праворуч). 

П’ять-шість – це орли дивний танець завели (кружляння). 

Cім-вісім – це смерічки нахилилися до річки (нахили в різні боки). 

Девять-десять – це вода з водоспаду витіка (біг «ланцюжком»). 

 

5. Практична робота над вокально-хоровим репертуаром.  

Працюючи  над вокально-хоровим репертуаром особливу увагу приділяти 

технічному оволодінню музично-поетичною мовою музичних творів та їх худо-

жньому втіленню. Рівномірно розподіляти дихання, щоб його вистачало до кінця 

фраз. 

В роботі над складними місцями музичних творів використовувати такі 

прийоми, як: вчити мелодії хорових партій у повільному темпі; окремо відпра-

цьовувати всі складні ходи, зупиняючись на кожному звуці, інтонаційно чисто 

проспівувати мотиви на зручному голосному звуці, закритим ротом.  

Під час поєднання мелодичного та літературного текстів слідкувати за пра-

вильним формуванням співочого звуку та повноцінних виразних голосних,  чис-

тотою інтонації  при співі (мелодичний і гармонічний стрій); відпрацьовувати 

динаміку, різноманітність у характері звучання, ясність і чіткість дикції, артику-

ляції, всі засоби художньої виразності. 

6. Дидактична гра «Де хто живе?»:  

 У Києві – кияни; 

У Харкові – харків’яни; 

В Одесі – одесити; 

В Ужгороді – ужгородці; 

У Львові – львів’яни; 

У Полтаві – полтавчани; 

У Сумах – сумчани  
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У Бердянську – бердянці тощо. 

  

7. Розв’язування кросворду «Символи України»: 

 

  1   С      

2     И      

  3   М      

    4 В      

5     О      

  6   Л      

 7    И      

Відповідь:1. Писанка; 2. Рушник; 3. Гімн; 4. Верба; 5. Прапор; 6. Калина; 7. 

Вишиванка. 

8. Музична вікторина: провести музичну вікторину «Фрагменти» на теми 

з репертуару вокально-хорового колективу. 

9. Слухання музики: прослуховування пісень сучасних українських авто-

рів. 

10. Підведення підсумків заняття.  

Україна – єдина країна, чарівний край, де жили наші пращури, де живуть 

наші батьки, де народились і живимо ми. Україна з давніх часів славилась свої-

ми родючими землями і мудрими, добрими, талановитими людьми. Вона має 

славетну багатовікову історію та неповторну культуру. Україна – це наша Бать-

ківщина, найкраща і найрідніша. Її майбутнє – в наших руках. Тож давайте 

примножувати багатство нашої країни, щоб вона сяяла новими яскравими гра-

нями своєї краси, розвивалась і зміцнювалась. 

Красивий, щедрий, рідний край 

                                        І мова наша солов’їна. 

Люби, шануй, оберігай 

Усе, що зветься Україна! 
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11. Домашнє завдання:  

1) вивчити літературний текст вокально-хорових творів, звертаючи увагу 

на відтворення приголосних звуків (вимова повинна бути чіткою та ясною); 

2) слідкувати за правильним вокальним диханням (співати на опорі); 

3) проспівувати складні місця в повільному темпі, після чого виконувати 

музичні  твори в темпі оригіналу. 

 

Література: 

 

1. Журнал «Виховна робота в школі». Основа професійного зростання. –  

Х.: ТОВ. Видавнича група «Основа» № 2 (99) лютий 2013 р..  

6. Калашник М.П. Уроки елементарної теорії музики: Навчальний посібник. 

– Харків: «Фактор», 2004. 

7. Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Советский компо-

зитор, 1988.  

8. Юцевич Ю.Є. Словник музичних термінів. – К.: Музична Україна, 1977. 

 

 

Тютюнникова Е.А., руководитель 

 кружка «КлубОк» 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ: «ШАРФ КАК АКСЕССУАР 

ОДЕЖДЫ. ВИДЫ ШАРФОВ. СНУД - ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ» 

(основной уровень, 1 год обучения) 

 

Цель: познакомить с историей возникновения и развития шарфа, шарфа-

снуда, его видами и  техниками изготовления; развивать технические  навыки  

вязания, формировать  эстетический вкус, воспитывать интерес к декоративно-

прикладному творчеству. 

Тип занятия: комбинированное 
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Оборудование:  мультимедийное оборудование, образцы шарфов.                      

ХОД  ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент  

II. Актуализация опорных знаний. Мотивация изучения нового 

материала.   (Слайд 1) 

- Возможно, вам приходилось испытывать восхищение какой-нибудь 

встречной девушкой, которая повязала шарф на первый взгляд небрежно, но 

крайне элегантно, и задавать себе вопрос - как у неѐ получилось так искусно 

подобрать цветовую гамму или акцентировать внимание окружающих на эле-

гантном предмете своего гардероба? 

- Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на занятии? 

- Правильно, о шарфах, их видах, и технологии изготовления одного из 

них.  

- Самые простые виды шарфов мы с вами вязали в первый год обучения, 

на втором году обучения мы вязали комплекты шарфов и шапок, а на третьем 

году обучения мы с вами будем вязать более сложные модели, но об этом чуть 

позже. Сначала мы вспомним – об истории возникновения шарфов.  

ІІІ.            История возникновения шарфа.                                          

 - Практически у всех из нас есть шарф и не один, но едва ли кто-то заду-

мывался об истории возникновения привычного аксессуара. Само слово "шарф" 

имеет древнееврейское происхождение.  

- Кто помнит, что в переводе обозначает слово «шарф»?  

- В давние времена оно дословно обозначало "серафим", "змей", "змеепо-

добная молния" (Слайд 2).   

- Когда появились первые шарфы и где? (Слайд 3).   

 Считается, что первые шарфы появились в древнем Китае в 260 году до 

нашей эры.  Но тогда он, конечно, еще не был модным аксессуаром. Древние 

китайские воины использовали шарфы с практической целью: обвязывали шею 

куском материи, чтобы уберечься от холода и ветра. Таким образом, изначаль-

ная функция шарфа – согреть человека, сохранить тепло. 
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В 1974 году археологи обнаружили монументальное захоронение, относя-

щееся к временам правления китайского императора Цинь Шихуанд. В гробни-

це были найдены 7500 фигурок воинов из терракоты. У каждого на шее был 

шарф. 

58 год до нашей эры - предшественник сегодняшних теплых шарфов по-

явился в Древнем Риме (Слайд 4 ). На латыни он назывался focale. Его носили 

римские легионеры, пытаясь укрыться от непривычного холода во время похо-

дов в Галлию и Германию: повязывали шарфы на шею, подкладывали их под 

доспехи в боях. А военачальники поверх мускульного панциря надевали офи-

церский шарф красного цвета с золотыми кручеными кистями. Функция шарфа 

– не только согревающая, но и отличительная. (Слайд 5). За это время шарфы 

претерпели множество изменений, подвергались гонениям. Как вы обратили 

внимание, что шарфы изначально носили мужчины.  

Женщины тоже стали использовать  широкие шарфы в своем гардеробе. 

Такой шарф сейчас мы называем палантином. Но это случилось гораздо позже. 

(Слайд 6 ) 

Начало 21 века - триумфальное шествие шарфа по мировым подиумам. 

Практически у любого дизайнера вы найдете в коллекции этот модный аксессу-

ар. Знаменитые Дома мод Европы производят умопомрачительной красоты 

шарфы для женщин, из сезона в сезон предлагают новые оригинальные цвето-

вые и сюжетные композиции, воплощая их в женских шарфах.  

Современные тенденции использования в гардеробе шарфов 

Современный шарф, какой он? Какова его основная функция, дизайн и 

техника изготовления? 

Разновидностей шарфов множество. У каждого человека в гардеробе име-

ется шарф и не один, не зависимо от его достатка и социального положения. 

Они могут быть нарядными, теплыми или тонкими и легкими. 

Некоторые виды шарфов мы с вами сейчас вспомним. 

- Какие виды шарфом вы знаете? 

Шѐлковые шарфы   (Слайд  7) 
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Это один из самых элегантных женских аксессуаров, придающих стиль-

ность любой женщине. Он прекрасно подойдет и к деловому костюму, и к по-

вседневному, и к вечернему наряду, подчеркнет индивидуальность, добавит 

имиджу некий шарм. Носить шарф можно как вокруг шеи, так и вокруг бедер. 

Подбирая шелковый шарф с росписью, нужно учитывать цвет вашего лица, 

глаз, волос, а потом уже цвет одежды, с которой Вы будете носить шарф.  

Шарфы боа      (Слайд 8  ) 

Длинный узкий женский шарф из меха или перьев (страусовых). Вошло в 

моду в начале 19 века и считалось дамским украшением. Сегодня модельеры 

предлагают и вязаные шарфы боа. Мы с вами в первый и второй год обучения 

вязали такие шарфы. Как называется пряжа? («Дантелла», «Фламенко»). 

 - Чем характерна данная пряжа? 

- Сколько по времени занимает изготовление данной модели шарфа? 

- Какая функция данного шарфа? 

Шарфы жатка     (Слайд 9 ) 

Шарфы жатка – модная вещица, которая украсит любой образ. Она объем-

на и совершенно не мнѐтся. Такой шарф можно завязать на сумку, а когда по-

надобится, эффектно накинуть на плечи или намотать на шею.  

Меховые шарфы  (Слайд 10) 

Это трикотажные и текстильные шарфы с натуральным мехом норки, лисы 

или кролика. Меховые украшения - полоски, хвостик и, бубоны по краям или 

по всей длине. Они призваны, не только согревать в холодное время года, но и 

украшать элегантные шеи барышень. Мех – это, несомненно, элемент шика. Но 

поскольку мы живѐм в Украине,  мех – это и элемент необходимой защиты от 

мороза и ветра. Современные вязальщицы добавляют пряжу «травка», имити-

руя мех или искусственный мех, или пряжу с мехом.  

Шарфы с логотипами 

         Сегодня можно встретить множество шарфов с определѐнными лого-

типами. Они означают принадлежность к определѐнной группе – клубы спор-
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тивных болельщиков, участники акций, сотрудники компании и т.д. (Слайды 

11 ) 

Мужские шарфы   (Слайд 12 ) 

Подобно галстуку, лѐгкое кашне – одна из «бесполезных» деталей туалета 

мужчины, служащая, исключительно подчѐркиванию элегантности. Вообще, 

моду на лѐгкие мужские шарфы, ввѐл ни кто иной, как легендарный итальян-

ский актѐр и режиссѐр Марчелло Мастроянни. Именно он первым появился на 

широкой публике в лѐгком белоснежном шѐлковом шарфе, небрежно набро-

шенном прямо поверх смокинга, и с того памятного дня мир охватила мода на 

шарфы поверх пиджаков. И сегодня шѐлковый шарф на шее мужчины придаѐт 

ему изрядный флѐр элегантности и изысканности. В то же время, аналог из 

шерсти грубой вязки и соответствующей расцветки подчеркнѐт мужествен-

ность и силу.  

Вязаные шарфы     

Тѐплые шарфы и палантины, связанные на спицах,  являются уже класси-

кой данных аксессуаров. (Слайд  13, 14)  

- Кстати, а какой вязкой не рекомендуется вязать шарфы?  

- Почему? 

 Новые тенденции предложены  в вязании данных изделий крючком. Мод-

ницы могут выбрать модели шарфов и палантинов, связанных цельным полот-

ном или из мотивов. (Слайд15, 16) 

Разнообразен материал и декор изделий. Интересны шарфы, связанные на 

вилке. Они отличаются особой легкостью и воздушностью. (Слайд 17) 

Также шарфы или палантины можно связать в технике Перуанского вяза-

ния (вязание крючком на палочке). Им присущ свой характерный ажурный 

узор. (Слайд 18 ) 

- Как можно носить шарфы? Как их завязывать? (Девочки демонстри-

руют некоторые способы ношения шарфов.  

IV. Сообщение темы и цели занятия.  
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Шарфы – снуды. Именно об этих  зимних шарфах у нас и пойдет сегодня 

речь. (Слайд 19) 

Снуд – или по-простому шарф-хомут – на сегодняшний день снова нахо-

дится на пике популярности, как это было несколько десятилетий тому назад. 

Он не только теплый и надежный защитник от ветра и холода, но и привлека-

тельный аксессуар, который может дополнить любой стильный наряд. Особен-

но,  если снуд  связан своими руками. (Слайд 20-26) 

По своему принципу шарф-хомут – это шарф, который замкнут в кольцо. 

Он может быть связан в неразрывное кольцо, а может быть лентой, которую 

нужно застегнуть пуговицами или при помощи крючков. Интересной и ориги-

нальной разновидностью снуда является шарф в форме ленты Мебиуса – за-

мкнутое кольцо, перекрученное внутри. Такая конструкция шарфа-хомута луч-

ше прилегает и обкручивает шею, в нем теплее и уютнее. Связать его можно и 

спицами, и крючком. 

Снуд на пуговицах позволяет сделать шарф максимально тонким и приле-

гающим к шее, если, например, его нужно одеть под верхнюю одежду так, что-

бы он не создавал лишнего объема. 

Разновидности шарфов-снудов. Прежде, чем связать себе снуд, нужно 

разобраться, какие виды этих замечательных шарфов существуют, чем они от-

личаются между собой и какой именно нужен. Кажется, что шарф-хомут – это 

очень простая конструкция, которая не предполагает особого полета для фанта-

зии. Однако это мнение ошибочно. 

Во-первых, снуды могут быть разными по размерам. Короткие шарфы 

можно носить только в один оборот вокруг шеи, более длинные предназначены 

для ношения в два оборота, один из них некоторые накидывают на голову в ви-

де своеобразного капюшона.  

Во-вторых, даже если снуд связан не очень длинным и предполагает толь-

ко один оборот вокруг шеи, он может быть настолько широким, что его тоже 

можно накинуть на голову.  
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Более узкие шарфы представляют собой только хомут для того, чтобы 

греть шею. 

В-третьих, большое значение имеет технология вязания шарфа. Можно вя-

зать его, как обычный шарф, а заканчивая вязание и закрывая петли, сшить 

начало и конец, чтобы получилось замкнутое кольцо. Другой вариант – это кру-

говое вязание, которое обеспечит цельную конструкцию без шва. Кроме того, 

даже при вязании по первому варианту, ряды петель могут идти вдоль шарфа, а 

могут быть связаны поперек. Благодаря этому можно создать любой необыч-

ный рисунок или узор на шарфике. 

В-четвертых, немаловажно значение имеет то, из какой пряжи вяжется 

снуд. От ниток зависит не только внешний вид и необычность шарфа, но и его 

согревающие свойства. Взяв толстые мягкие нитки, применив узор из перепле-

тения кос, можно получить уютный объемный снуд, в котором хочется спря-

таться от мороза и ветра. А если связать шарф-хомут из тонкого мохера и сде-

лать это при помощи красивого ажурного узора, получится очень нежный и 

женственный аксессуар. Жаккардовые узоры очень удобно вязать по кругу, вы-

полняя рисунок только на лицевой стороне вязания.  

Приступая к вязанию, нужно внимательно все продумать и подготовиться. 

Не стоит думать, что снуд -  это очень легкая вещь для вязания, поэтому можно 

начать работать над ней без расчетов. В итоге может случиться так, что шарф 

придется перевязывать несколько раз, чтобы в итоге получить то, что хотелось.  

- Первое, с чего мы начинаем вязание всех вещей – это с … (вязания кон-

трольного образца). 

- Для чего нужен контрольный образец? 

Первое задание  – это связать пробный образец. Для этого набирается 20-

30 петель и провязывается 40-50 рядов тем узором, который хочется воплотить 

в снуде. Такой образец поможет увидеть, как рисунок ложиться на нитки. Кро-

ме того, сделав замеры готового образца можно правильно и наиболее четко 

рассчитать, сколько петель требуется набрать для вязания шарфа, чтобы он по-

лучился нужного размера. 
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Чтобы подготовиться к вязанию, можно почитать инструкции по изготов-

лению шарфа-хомута или посмотреть мастер-классы от опытных мастериц, в 

которых понятно и просто описаны все действия. Тщательное изучение техники 

вязания и последовательности действий поможет делать все правильно, чтобы 

шарф получился красивый, ровный и удобный. 

Для того чтобы связать первый в своей жизни снуд и не разочароваться в 

этом деле в дальнейшем, можно попробовать выполнить шарф спицами про-

стым узором «рис» или английской резинкой.  

Это несложные, но симпатичные рисунки, которые при удачном подборе 

пряжи, красиво будут смотреться в шарфе и украсят его обладательницу. Про-

стые узоры – это тот случай, когда не требуется ничего лишнего, все гармонич-

но и достаточно. 

Рассчитывая размеры будущего снуда, нужно понимать, что слишком объ-

емный шарф не будет достаточно теплым, а его большие размеры могу мешать, 

как при ношении под верхней одеждой, так и на выпуск. Но и слишком плот-

ным снуд не должен быть, иначе он будет сдавливать шею. Размеры снуда за-

висят от того, как планируется носить этот шарф. 

Если снуд планируется как шарф-петля, то его вяжут нешироким — 15-20 см, а 

длину делают в зависимости от того, сколько петель «обмотки» хочется полу-

чить — от 75 до 170 см. 

Снуд, который можно натянуть на плечи и одеть как капюшон, вяжут ши-

риной от 40 до 60 см, а длиной 75 — 80 см. 

Еще один важный нюанс, который нужно продумать заранее, это состав 

пряжи. Нужно понимать, что 100% шерсть будет очень теплой, но при этом, 

скорее всего, она будет колоть кожу шеи. Лучше брать разбавленные нитки, 

например 60% шерсти, 40% акрила. Можно взять пряжу с добавлением каше-

мира, мериносовой шерсти или небольшим количеством хлопка в составе.  

- Как рассчитать петли после провязывания контрольного образца? 

- На первом и втором году обучения мы вязали простыми двусторонними 

узорами, а сейчас  я предлагаю несколько моделей снудов с описаниями, каж-
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дая из вас выберет себе модель и свяжет для него контрольный образец и рас-

считает петли для будущей модели.    

- Прежде, чем приступить к вязанию, давайте вспомним, правила безопас-

ности с инструментами.  

- Как нужно сидеть при вязании спицами? 

- Как нужно держать ножницы? 

- Как передавать ножницы, спицы? 

- Где хранить иглы? 

V. Практическая работа учащихся. (Пока дети делают задание, руково-

дитель кружка смотрит, контролирует, помогает и попутно сообщает информа-

цию о правилах подбора шарфов, как одевать снуд, с чем его носить (приложе-

ние 1,2)  

VI. Закрепление учебного материала.   

Вопросы к учащимся: 

- С каким видом шарфов мы сегодня познакомились? 

-Как вяжутся шарфы-снуды? 

- Какими спицами? 

Как выбрать себе подходящую модель? 

VII . Рефлексия (подведение итогов)     (Слайд  32)               

 

Приложение 1. 

Правила подбора шарфа 

Современные журналы мод предлагают много новых, интересных моде-

лей, которые будут интересны и женщинам и мужчинам. Если же возникают 

затруднения с выбором материала, цветовой гаммы, модели шарфа, то помогут 

некоторые советы модельеров.  

Оттенок к лицу 

Во-первых, нужно выбрать подходящий цвет. Обычно куртки и пальто мы 

предпочитаем приглушенных тонов. Дело не только в том, что они "немаркие". 

Яркие куртки и пальто радуют день-другой, а потом просто перестают привле-
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кать внимание и даже могут надоесть. А вот веселенький шарфик в нашем гар-

деробе много места не займет, да и надевать его можно под настроение. К тому 

же это один из немногих предметов одежды, для которого пестрота прости-

тельна даже по самым строгим правилам этикета. 

Только не следует безоглядно следовать моде. Прежде всего, нужно при-

дирчиво проверить, насколько он вам к лицу. "Кислотные" цвета подойдут во-

все не каждой и могут придать коже нездоровый оттенок. Бледнолицым блон-

динкам нужно быть поосторожнее с бежевым и коричневым, а роковым брю-

неткам лучше выбрать цвета насыщенные и яркие.       

Стилисты советуют не смешивать более трех цветов в одежде. Аксессуары 

подбирают не только под одежду: очень важно при выборе учитывать цвет ли-

ца, волос и глаз – помните это. 

Каждому сезону – свой шарф 

Каждому сезону подходят определѐнные шарфы. Даже в летний зной он 

может быть полезен и своим видом дополнять наряд любой девушки. Он может 

быть украшением вечернего платья, дополнением делового костюма, ярким 

штрихом к джинсовой куртке, его можно повязать на шею, накинуть на плечи в 

жару, или же использовать как парео на пляже. Летние шарфы чаще всего сде-

ланы из практически невесомой ткани - шелка, шифона или мадраса. Весной - 

это может быть маленький тонкий шарфик из шѐлка или вискозы, повязанный 

на шею или длинный широкий шарф, покрывающий голову.  

В зимнее время и осенью наша природа, как нам хорошо известно, не ба-

лует нас теплом. Здесь нам в помощь будут потрясающие зимние шарфы – в 

них вы можете так же укутать и чувствовать себя уютно, как дома.  

 

Приложение 2  

Как надевать снуд? 

Как надевать снуд?  Есть не один и даже не два способа, а целый десяток. 

Давайте с ними познакомимся.  Идеальный шарф-труба должен быть весьма 

длинным, чтобы два или три раза умудриться обернуться вокруг женской шеи.  
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Классический вариант ношения снуда: повесьте шарф на шею, распустив 

его вниз перед собой на всю длину. Сверните его восьмеркой и проденьте голо-

ву через второе кольцо. Сравняйте оба круга так, чтобы получился широкий вя-

заный воротник спереди (такое тепленькое «ожерелье»). Как вы понимаете, это 

скорее декоративный способ, потому как тепла от него немного. Впрочем, если 

ваш хомут не очень длинный, есть шанс согреться. 

 Второй вариант – затянуть получившиеся два кольца потуже и создать 

третье, через которое снова просунуть голову. Таким образом, у вас получится 

трехслойный шарфик-стойка. Такая модель отлично защитит горло от снега и 

ветра и согреет в любую непогоду. Чем действительно хорош шарф-снуд, так 

это своей универсальностью. Вы можете забыть дома шапку или не иметь ка-

пюшона, и тогда он обязательно вас выручит. Вернемся к первому варианту, в 

котором у нас шею обрамляют два кольца. Схватите одно из колец сзади и ак-

куратно натяните его на голову так, чтобы образовался капюшон. Разровняйте 

и взбейте линии шарфа перед собой, элегантно уложите волосы.  

Еще несколько декоративных приемов. Два кольца, лежащие на шее оже-

рельем, можно совместить и перекрутить несколько раз по окружности так, 

чтобы получилась «цепочка». А можно распустить шарф спереди во всю длину 

и завязать его нетугим узлом, вытянув кончик вниз. Далее – еще один сверх ме-

ры простой и не требующий виртуозного владения руками способ, как носить 

снуд. Сложите ваш шарф пополам и накиньте его себе на плечи, словно шаль. 

Затем петлю справа проденьте через петлю слева и затяните. Это что-то вроде 

классической «удавки» – очень теплое и стильное решение. Хвостик «удавки» 

можно еще разок провернуть через окружность у горла, предварительно осла-

бив хватку снуда. Получится менее окутывающий, но более кокетливый вари-

ант. Попробуйте сами поэкспериментировать, покрутив шарфик в одну или 

другую сторону, накинув его на плечи как болеро или распустив всю петлю в 

пол и расправив складки на груди. 

 С чем носить снуд. Хомут может быть не только вязаным, но и трикотаж-

ным (незаменимая вещь для лета и теплой осени), и даже меховым. Вопрос 
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стоит только в том, чтобы правильно сочетать снуд с верхней одеждой. Класси-

ка – элегантное однотонное пальто и яркий снуд поверх ворота, контрастно 

подчеркивающий выбранную цветовую гамму. Нет предела для фантазии: это, 

к примеру, может быть бирюзовое укороченное пальтишко и горчично-рыжий 

хомут крупной вязки. Однотонные короткие куртки без обильного декора от-

лично сочетаются со снудами крупной, рельефной вязки, скрученными в два 

кольца. Но кто сказал, что шарф-трубу нельзя носить, скажем, с паркой или ко-

жаной курткой? Сложнее всего сочетать снуд с пуховиком, особенно если на 

том есть объемный воротник или капюшон. В этом случае надо выбирать не 

очень длинный хомут, оборачивать его вокруг шеи пару раз и заправлять 

внутрь куртки. Сам же пуховик застегивать не наглухо, оставляя воздух. Не-

просто дело обстоит и с шубками. Здесь главное – никакого перебора и чрез-

мерного объема. Весной и летом снуд носят с рубашками, жакетами, свитерами 

и кардиганами. Он готов подружиться и со спортивным свитшотом, и с кок-

тейльным платьем. Мужчинам тоже разрешено носить шарф-хомут – с пальто, 

паркой, рубашкой или джемпером. Вот уж поистине, снуд – универсальный ар-

тист. 
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РОЗДІЛ 3. 

 РОБОТИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ:  

МАСОВІ ТА ВИХОВНІ ЗАХОДИ 

 

Лагошина О. Г.,  керівник 

театрального гуртка 

«Юний актор» 

 

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

« ЧАСЫ ПРОБИЛИ ДЮЖИНУ!» 

 

Пояснительная записка 

 

Цель: развить у детей эмоциональную отзывчивость, внимание, любозна-

тельность, память и воображение. 

Задача: создание праздничного настроения у детей. 

Целевая аудитория: дети возрастом от 8 до 12 лет. 

Тема: Новый год - радость и счастье круглый год! 

Идея: « Живите, все дружно заботясь о других, 

Не тратьте время даром, цените каждый миг!» 

Жанр: «Новогодняя театрализованная игровая программа». 

Конфликт: Борьба жителей страны чудес за желание считаться с другими 

людьми, восстановление хода времени и приход Нового года, против эгоизма 

Красной королевы и ее не желание считаться  с другими людьми, неумение по-

могать людям и творить добрые дела, с одной стороны. И борьба Красной ко-

ролевы за не желание считаться  с другими людьми, неумение помогать людям 

и творить добрые дела, против желания жителей страны чудес считаться с дру-

гими людьми, восстановление хода времени и приход Нового года, с другой 

стороны. 
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Ход проведения 

 

Фойе  перед залом оформлено в новогодней тематике. Посредине зала 

стоит большая нарядная живая елка. С потолка на ниточках спущены чашки, 

тарелки. На стенах изображены отпечатки ладоней  и лапок героев из сказки 

«Алиса в стране чудес» Вокруг елки расположены замершие живые скульпту-

ры в образе героев из сказки «Алиса в стране чудес» В холле собрались дети.  

І эпизод « Путешествие в страну чудес»  

Звучит фоновая – сказочная музыка.  Внезапно вбегает Белый кролик, а 

за ним Алиса.  

Белый кролик: Ай-ай-ай?  

Алиса: - "Эй, кто здесь крикнул "Ай-ай-ай?" 

Белый кролик:  - "Ну, я! Я, Кролик Белый". 

Алиса: - "Опять спешишь?"  

Белый кролик: - "Прости, Алиса, так много важных дел! 

У нас в Стране Чудес попробуй что-то не доделай... 

Вот и ношусь взад-вперед, как кролик угорелый. 

Алиса замечает  детей 

Алиса: - Остановись! Постой! И осмотрись, 

Ведь нас с тобою ребята заждались! 

Белый кролик: - Да, да… Ты как всегда права. 

 Белый кролик замечает детей 

Алиса: Шикарный вечер- время встречи, на позитиве детвора? (ответ 

детей) 

  Мы очень, очень, рады нашей встречи, что хочется кричать ура! 

Белый кролик: К вам пожаловали жители страны чудес (указывая на 

Алису) милая и прекрасная Алиса. 
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Алиса: (указывая на кролика) И как всегда торопливый, неуловимый, 

мой друг, Белый кролик! ( обращается к детям) Ребята, скажите, а вы когда 

не будь, были в стране чудес? (ответ детей) 

Алиса: Много неясного в странной стране, 

              можно запутаться и заблудиться, 

Белый кролик: Даже мурашки бегут по спине, 

   Если представить, что может случиться. 

Белый кролик:  В стране чудес находиться уникальный механизм – часы, 

в котором живут минутки. 

Алиса:  В общем, время занято делом, ведет отсчет минуткам, а минутки 

это помощники  часов. 

Белый кролик: Но  главное чудо заключается в том, что раз в год уни-

кальные часы бьют в дюжину, первыми оглашая о приходе Нового года. 

Алиса: И не такие странности в Стране Чудес случаются, в ней нет границ, 

не нужно бежать или лететь - 

Попасть сюда не сложно и не запрещается,- 

В ней можно оказаться -  лишь стоит  захотеть. 

Белый кролик: Ребята, вы хотите попасть в страну чудес? (ответ детей) 

Алиса: Ребята, у меня есть предложение, а давайте, прежде чем мы отпра-

вимся в страну чудес,  познакомимся  с остальными ее жителями!  Согласны?       

(ответ детей)  

Алиса: Тогда прошу вас следовать за нами! 

Белый кролик, Алиса и дети подходят к живым скульптурам. Звучит 

фоновая музыка  «сказочные барабаны» 

Белый кролик: Это Шляпник,  великий мастер по созданию изысканных,  

прекраснейших, сделанных с особым вкусом шляп.  

Белый кролик делает щелчок и Шляпник оживает 

 Шляпник: (надевая шляпы на детей) О, вот эта шляпа изумительно кра-

сива, а эта сделана с особым вкусом и эта, ну эта тоже не чего так.  

Белый кролик делает щелчок и Шляпник  замирает 
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Белый кролик: Ребята, пойдемте дальше знакомиться! 

 Белый кролик, Алиса и дети продолжают знакомство 

Алиса: Это братья Тру-ля-ля и Тра-ля-ля,  должна сказать, славные малые, 

однако очень любят спорить. 

 Алиса делает щелчок Тру-ля-ля и Тра – ля- ля оживают 

Тру-ля-ля: (обращаясь к Тра-ля-ля) У нас футболки желтые в черную по-

лосочку! 

Тра-ля-ля: (обращаясь к Тру-ля-ля) А я говорю, что у нас футболки чер-

ные в желтую полосочку! 

Тру-ля-ля: (обращаясь к Тра-ля-ля) Нет, в черную полосочку! 

Тра-ля-ля: (обращаясь к Тру-ля-ля)А я, говорю, что в желтую! 

 Алиса делает щелчок Тру-ля-ля и Тра – ля- ля замирают 

Алиса: Их споры затягиваются надолго.  Ну, а мы  продолжим знакомство.  

Белый кролик, Алиса и дети продолжают знакомство 

Белый кролик: Это Чеширский кот - кот, который умеет улыбаться, его 

чудная улыбка покоряет многих.  

Белый кролик делает щелчок, Чеширский кот оживает 

Чеширский кот: Моя улыбка неотразима, свежее дыхание, блеск  (улыба-

ется) 

Алиса: (коту) Простите, Чеширский кот, а какой зубной пастой вы поль-

зуетесь? 

Белый кролик делает щелчок, Чеширский кот замирает 

Белый кролик: С ним и мы еще встретимся, а пока продолжим знаком-

ство! 

Белый кролик, Алиса и дети продолжают знакомство 

Алиса: А это, дама, Красная королева. Дама с особыми требованиями и 

ужасным характером. 

Алиса делает щелчок, Красная королева оживает 
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Красная королева: Ну, что вы уставились?! Кто вам,  простым – смерт-

ным позволил глазеть на меня?! А вообще, я не возражаю, любуйтесь, но знай-

те, что мы с вами еще встретимся! 

Алиса делает щелчок, Красная королева замирает 

Алиса:  Вот такие, мы, жители страны чудес. Думаю теперь самое время 

отправиться в путешествие.  

   Звучит фоновая музыка. Скульптуры оживают. Герои берут детей за 

руки, становятся парами. Тру-ля-ля и Тра-ля-ля открывают дверь в страну 

чудес 

Белый кролик: (смотрит на часы) Новый год в окно уже стучится, да, 

пора  ребята, торопиться! 

Звучат звуки волшебства. Мерцает свет.  Герои, взяв детей за руки, 

проводят их в зал и рассаживают их по местам 

В зале царит атмосфера сказки. Стены обтянуты зеленой тканью, на 

которой изображены чашки. С потолка на нитях спущено огромное коли-

чество различных видов часов. Посредине зала стоит большая елка, две 

лестницы – станка, а над ней висят огромные часы с окошками. Звучит 

волшебная музыка. 

Шляпник: Добро пожаловать в страну чудес!  

Тру-ля-ля: Посмотрите как здесь красиво! 

Тра-ля-ля: Я же говорил, что здесь красиво! 

Тру-ля-ля: Нет, не ты говорил, а я только что сказал, что здесь красиво! 

Шляпник: Эй вы, братья-близнецы, тише. Время идет, а значит, праздник 

близится. 

Звучит музыка. Алиса и Белый кролик поют песню, минутки выгляды-

вают из своих окошек в часах. 

Алиса: Пусть слышен еле-еле веселый ход минут, 

Проносятся недели и месяцы идут, 

Белый кролик: Пускай проходят годы, но после и сейчас, 

Есть время для работы и для потехи час. 
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Алиса и Белый кролик: Взрослее станут дети, ведь жизнь идет вперед, 

И для всего на свете наступит Новый год! 

Алиса: Страна чудес, чудес страна. Прекрасней места нет. У этой сказоч-

ной страны имеется секрет. В нашей стране находятся главные часы  планеты 

Земля, а в Новогоднюю ночь происходит чудо – они бьют в дюжину. 

Белый кролик: Все чудесатее и чудесатее! А дюжина это сколько? 

Алиса:  Дюжина – это 12 ударов в Новогоднюю ночь. Это когда время 

Старого года истекает, а Нового наступает! 

Белый кролик: Ребята, вы слышите за стеклянной дверцей 

Бьется чье—то сердце —Тихо так, тихо так. Тик- так, тик-так. 

 Звучит фоновая музыка. Появляются минутки. 

Минутки:  Мы веселые минутки, 

                    Нету времени на шутки. 

                    Времени без нас не как, 

                    Мы считаем тики – так. 

Исполняется танец Минуток 

Белый кролик:    День и ночь они идут. 

                                 Никогда не устают. 

                                 Монотонно шепчут в такт: 

                                 Тик, так, тик и так. 

                                Одна нога — короче, 

                                одна нога — длиннее, 

                                при этом, между прочим, 

                                в двенадцать раз быстрее! 

                                Но не смотря на это, 

                                они идут куда-то 

                                с заката до рассвета, 

                                с рассвета до заката… 

Алиса: Милые минутки, научите и нас с ребятами не тратить время попу-

сту, а наоборот  беречь его. 
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Минутки: С большим удовольствием. Становись ребята в круг, справа 

друг и слева друг. Время даром не теряйте и за нами повторяйте. 

Белый кролик, Алиса, Минутки поют поочередно песню и водят с 

детьми хоровод 

Минутки: Мы замерзнуть не боимся, (показывают пальцем, нет) 

     Мы танцуем и поѐм, (танцуют на месте) 

    Мы смеѐмся, веселимся, (идут по кругу) 

    Ну и время бережем.  

Белый кролик: В нашем зале шум и смех, (идут по кругу) 

      Не смолкает пение.  

      Ждем мы праздник больше всех!  

     В этом нет сомнения. 

Алиса: Дети водят хоровод, (идут по кругу) 

             Хлопают в ладоши. (хлопают в ладоши) 

             Ждем мы, ждем мы . (идут по кругу) 

             Новый год! Праздник ведь хороший!  

Минутки: Старый год кончается, хороший добрый год. (идут по кркгу) 

                   Не будем мы печалиться – ведь Новый, к нам идет! 

                   Его мы встретим пением на сотни голосов, 

                    И ждем мы с нетерпением веселый бой часов! 

В фонограмме звучит эффект работы часового механизма за ним сле-

дует «бой часов» 

Белый кролик: Ребята, главные часы планеты бьют в дюжину! Давайте 

сосчитаем удары. 

Все считают удары часов 

Все вместе: Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! 

                    «Бой часов» прекращается. Дети продолжают считать 

Белый кролик: Часы остановились. Что-то  произошло! 

Дети перестают считать, минутки возвращаются в окошки и  зами-

рают. 
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ІІ Эпизод «Красная королева против» 

 Звучит фоновая характерная  музыка Красной королевы. Выходят 

карты – свита королевы и образуют трон. Появляется Красная королева, 

поет песню 

Красная королева: (поет)     Любой королеве, должны вы признать, 

                                                  Должны подчиняться и слуги и знать. 

                                                  И коль дорожите своей головой, 

                                                     Не спорьте, не спорьте, не спорьте со мною! 

Ха-ха-ха, что Часики больше не делают тик-так?  Не хочу, я делать так, как 

диктует время! Для меня его беречь, тягостное бремя! Не привыкла экономить, 

не привыкла счет вести, мне гораздо интересней время  в скуке провести!  

Алиса: Как Вы, могли на такое пойти! Вы, капризная, избалованная, глу-

пая королева, которая совершенно не  ценит время. Мы требуем немедленно  

оживить минутки и расколдовать главные часы! 

 Красная королева:  Знай,  с кем говоришь,  выбирай выражения! А те-

перь читай по губам, НИ - КОГ- ДА. Еще не было такого, чтоб мои капризы не 

выполнялись!  

Белый кролик: Но, Ваше высочество, часы не пробили дюжину, а значит  

- Новый год не наступит! 

Красная королева: Ни чего не хочу слышать!  Часы заколдованы  и точ-

ка! 

Красная королева со своими картами – свитой уходит 

Алиса: Какая зловредная эта Красная королева. Ей совершенно нет дела 

до остальных. Однако если часы не восстановят ход, если не пробьют в дюжи-

ну, то мы останемся в Старом году?! 

Белый кролик:  Что же нам делать?  Как  оживить минутки?  

Звучит музыка.  Внезапно появляется Чеширский кот. Поет песню 
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Чеширский кот:  Прошу запомнить многих, кто теперь со мной знаком: 

                                 Чеширский кот – совсем не тот, кто чешет языком, 

                                 И вовсе не Чеширский он, от слова "чешуя", 

                                 А просто он – волшебный кот, примерно как и я. 

                                 Чем шире рот –  чешире кот, 

                                  Улыбчив я, Чеширский кот!  

Что за переполох? Вы снова нарушаете мой режим… Где хороводы, песни, 

танцы, игры и веселье Ах, дайте-ка я, разгадаю,  в чем проблема. ( замечает  

замерших минуток) Прошу прощения за свое любопытство, а что приключи-

лось с ценителями времени? Неужели эта единоличница Красная королева ка-

призничает?  

Белый кролик: Это еще мягко сказано! Выбросила очередной … 

Чеширский кот: (перебивает) Знаю, знаю…Она заколдовала главные ча-

сы. 

Белый кролик: Верно…  и теперь не произойдет главное чудо страны! 

Что же теперь делать? Ведь не может страна чудес, остаться без  Нового года! 

Чеширский кот: Я же кот не простой, а Чеширский. Я уже столько лет 

живу! И знаю секреты каждого жителя этой страны. Значит,  знаю, что делать. 

А делать в таком случае нужно…   

Алиса: Что? 

Чеширский кот: ( детям) Ну, что с кислыми минами стоим?!  Где весь 

ваш оптимизм? Посмотрите на меня – Чеширского кота.  Я всегда улыбаюсь, а 

все почему? Потому, что знаю, что ни одно колдовство не устоит перед друж-

бой, весельем и хорошим настроением! 

Алиса: Чешир, а ты дело говоришь! 

Чешрский кот: Вот это, уже другой разговор… С таким настроением 

можно идти в бой! Не дадим спуску Красной королеве! Справа друг и слева 

друг, ну- ка стали дружно в круг! Сейчас мы зажжем не по детски, потому что 

будем танцевать мой самый любимый танец… «Буги – вуги» 

Все становятся в круг. Звучит музыка. Игра «Буги – вуги» 
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Чеширский кот:  Румчку прбвую вперѐд 

                                А потум еѐ назбд  

                                А потум еѐ вперѐд  

                                И немнуго потрясѐм  

                                Мы танцумем буги буги  

                                Поворбчиваем в крумге  

                                И в ладуши хлупаем вот так.  

                                Бумги бумги окей ! Бумги бумги окйй !  

                                Мы танцумем тбнец наш!  

Алиса:                   Румчку левую вперѐд, 

                                А потум еѐ назбд, 

                                А потум еѐ вперѐд 

                                И немнуго потрясѐм. 

                                Мы танцумем буги буги, 

                                Поворбчиваем в крумге, 

                                И в ладуши хлупаем вот так.  

                                Бумги бумги окей ! Бумги бумги окйй ! 

                                Мы танцумем тбнец наш!  

Белый кролик:    Ногу левую вперѐд, 

                                 А потум еѐ назбд, 

                                 А потум еѐ вперѐд, 

                                 И немнуго потрясѐм, 

                                 Мы танцумем буги буги, 

                                 Поворбчиваем в крумге, 

                                 И в ладуши хлупаем вот так.  

                                 Бумги бумги окей ! Бумги бумги окйй !  

                                 Мы танцумем тбнец наш! 

Алиса, Ч.К. и Б.К.:  Ногу правую вперѐд, 

                                    А потум еѐ назбд, 

                                    А потум еѐ вперѐд, 
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                                    И немнуго потрясѐм,  

                                    Мы танцумем буги буги, 

                                    Поворбчиваем в крумге 

                                    И в ладуши хлупаем вот так.  

                                    Бумги бумги окей ! Бумги бумги окйй !  

                                    Мы танцумем тбнец наш!  

Алиса: Здорово повеселились, позитивом зарядились!  

Слышен звук часового механизма. Время возобновило ход. Минутки 

оживают. 

Алиса: Ребята, вы слышите звуки эти?! Посмотрите, минутки оживают! 

Белый кролик: Вот, Чешир! Вот, молодец, спасибо!  

Чеширский кот:  За улыбки, дружный смех 

                                  Благодарствую я всех. 

Звучит песенка Минуток 

Минутки: Мы веселые минутки, 

                    Нету времени на шутки. 

                    Времени без нас не как, 

                    Мы танцуем тики – так. 

Минутки: Становись ребята в круг, справа друг и слева друг. Времени да-

ром не теряйте и за нами повторяйте. 

Алиса, Белый кролик и минутки берут детей за руки и образуют круг. 

Проводиться танцевальная игра «Тики-так» 

Минутки: Тики-тики-тики-тики ( дети держат руки прямо и меняем 

вверх/вниз) так-так-так, (дети хлопают) 

Минутки: Тики-тики-тики-тики ( дети держат руки прямо и меняем 

вверх/вниз) так-так-так – (дети хлопают) 

Минутки: Часики идут, часики идут, (дети шагают на месте) 

Минутки: Часики минуты берегут.  ( дети поворачиваются на месте) 

Белый кролик: Тики-тики-тики-тики ( дети держат руки прямо и меня-

ем вверх/вниз) так-так-так, (дети хлопают) 
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Алиса: Тики-тики-тики-тики ( дети держат руки прямо и меняем 

вверх/вниз)  так-так-так – (дети хлопают) 

Белый кролик: Часики идут, часики идут, (дети шагают на месте) 

Алиса: Часики лениться не дадут. ( дети делают присядку  месте) 

Минутки: Тики-так, тики-так –  (дети держат руки прямо и меняем 

вверх/вниз ) 

Минутки: Нам без времени никак. (дети прыгают на месте) 

Белый кролик: Молодцы, ребята! Здорово у нас получилось  сосчитать 

минутки! 

Звучит фоновая характерная музыка. Появляется Красная королева и 

ее свита 

Красная королева: Почему часики снова делают тик-так?!  Кто посмел?!  

Отрубить всем головы! Вы, что не слышите моего приказа?!  

Чеширский кот: Красная королева, до Нового года осталось всего ничего 

и как бы вам не хотелось, но это чудо произойдет – Новый год в страну чудес 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕТ! 

Красная королева: Этого не может быть!   

                                                   Любой королеве, должны вы признать, 

                                                   Должны подчиняться и слуги и знать. 

                                                   И коль дорожите своей головой, 

                                                   Не спорьте, не спорьте, не спорьте со мною! 

Звучит  «бой часов».  Идет отсчет. Все считают, кроме королевы 

Все вместе: Один! 

Красная королева:  Прекратите немедленно!  

Все вместе: Два! Три! Четыре! Пять!  

Красная королева: Я ни хочу считаться со временем! 

Все вместе: Шесть! Семь!  

Красная королева: Чего вы стоите? Отрубить им головы! 

Все вместе: Восемь! Девять!  

Стража в замешательстве 
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Красная королева: Какие, вы, неотесанные!  

Все вместе: Десять! 

Красная королева: Я не переношу эти ужасные звуки!  

 Все вместе: Одиннадцать! Дюжина! 

Красная королева падает в обморок 

Все вместе: Ура! Чудо свершилось! Прощай старый год, здравствуй год 

Новый! 

В фонограмме звучат  музыкальные переливы всех часов 

Красная королева приходит в себя 

Красная королева: Почему, я такая не везучая?! Почему,  каждый раз, ко-

гда, я хочу покапризничать, мои капризы никто, не выполняет! Королева я или 

нет! 

Алиса: Ваше величество, ну поймите, капризничать -  не прилично! Ка-

призничают эгоисты, а Вы, королева и должны заботиться о своих подданных! 

Красная королева: Я поняла! С этой минуты я буду великодушной, и ста-

ну заботиться о своих подданных!  

Красная королева поет песню 

Новый год стучится в дверь, 

Буду доброй я теперь, 

Буду милой и послушной, 

И всегда великодушной! 

Буду людям помогать, 

И цветочки поливать, 

И от щедрости моей, 

Станет жить всем, веселей! 

Чеширский кот: Теперь, когда часы пробили дюжину … 

Алиса:  И Красная королева пересмотрела свои взгляды на жизнь, самое 

время позвать Деда Мороза и Снегурочку. 

Белый кролик: Ребята, давайте все вместе, дружно позовем Деда Мороза 

и Снегурочку. 
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Дети: Давайте! 

Эпизод ІІІ. «Для каждого на свете наступит Новый год» 

 Все зовут Деда Мороза и Снегурочку 

Все вместе: Дед Мороз! Дед Мороз! Снегурочка! Снегурочка! Дедушка! 

Звучит фоновая новогодняя музыка. Дверь в страну чудес открывается, 

входят Дед Мороз и Снегурочка 

Дед Мороз: Здравствуйте дорогие  ребятишки, 

                        Подружки-девчонки и друзья-мальчишки. 

С праздником всех поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

Все ли к празднику готово? (ответ детей) 

Все, друзья мои, здоровы?(ответ детей) 

Время зря вы не теряли? (ответ детей) 

А друг другу помогали? (ответ детей) 

Значит праздник Новый год 

Замечательно пройдет! 

Подходи ко мне ребятки, 

Подарю я вам подарки! 

 

Для больших и для малышек 

У меня есть много книжек. 

 Медвежата есть, зайчата, 

Есть и куклы и бельчата.  

Все игрушки и конфеты 

Я найду в мешочке этом. 

Дед Мороз раздает детям подарки 

Дед Мороз: Я веселый  Дед Мороз, 

Елку из лесу принес! 

Звучит фоновая музыка. Елочка загорается огнями 

Красная королева:   Засияла наша Елочка, яркими огнями, 
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Стали мы сегодня, добрыми друзьями! 

Снегурочка:   Пусть весело светит нарядная елка,  

       Пусть смех ваш и песни звучат без умолка,  

Дед Мороз: Так пусть будет радостным весь этот год, 

                             Для вас - дружный, веселый народ! 

Снегурочка: Вы слышите чудесные звуки эти?! Всех нас музыка зовет, 

приглашает в хоровод! 

Звучит фоновая музыка. Все берутся за руки, водят  хоровод. Жители 

страны чудес поют песню  « Дарите людям радость» 

Чешир:               Секунды словно птицы, летят, летят опять, 

                             И некогда лениться, и некогда скучать. 

Белый кролик: Любая неприятность со временем пройдет, 

                             Дарите людям радость и счастье круглый год. 

Алиса:                Добрее станут люди, ведь жизнь идет вперед, 

                              Для каждого на свете наступит Новый год. 

                             Давайте, жить все дружно заботясь о других, 

                            Не тратьте время даром, цените каждый миг! 

Звучат новогодние песни. Дети остаются на дискотеку по желанию. 
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Руднева Т.В., руководитель творческой 

 мастерской «Радуга» 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!» 

 

Пояснительная записка 

Сценарий праздника для младших школьников  апробирован во внешколь-

ном учебном заведении. Может быть использован учителями начальных клас-

сов, педагогами внешкольных учебных заведений, вожатыми в детских оздоро-

вительных лагерях. 

Цель: Организация содержательной досуговой деятельности, создание 

праздничного настроения, подведение итогов учебного года. 

Задачи: 

Создание положительного микроклимата, привлечение каждого ребѐнка к 

празднику посредством участия в играх и конкурсах. Развитие творческих спо-

собностей, коммуникативных навыков, физических качеств, умения работать в 

команде. 

Оформление: выставка детских работ; парус, по стенам расклеены рыбки, 

воздушные шарики; макет корабля, костюм пирата, разрозненные буквы У Р А, 

К А Н И К У Л Ы! пять чѐрных меток; цветные мелки, грамоты, призы.\ 

Ход проведения 

Ведущий: Дорогие ребята! Вот и закончен учебный год. Пришло время от-

дыха, время каникул, и мы с вами сегодня отправляемся в морское путеше-
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ствие. Итак, объявляется посадка на наш корабль под названием «Мечта». 

Дети передают из рук в руки макет корабля, имитируя посадку. 

Ведущий: Итак, посадка окончена. А на берегу остались провожающие. 

Они хотят вам пожелать счастливого плавания. 

Слово предоставляется гостям праздника. 

Ведущий: Мы с вами только-только отошли от берега, а нам уже пришла 

радиограмма. Нужно еѐ прочитать. Приглашаются 11 детей. Из разрозненных 

букв они должны собрать слова УРА, КАНИКУЛЫ! 

Ведущий: Пока наши радисты работают над расшифровкой, остальным 

пассажирам корабля предлагаются развлечения от корабельной библиотеки. 

Для начала, для разрядки, 

Загадаю вам загадки.  

Я - начало, вы - конец, 

Каждый будет молодец. 

В глубине морской живет чудо-юдо многоног,  

Восемь ног у чуда-юда. Он зовется… (осьминог) 

По волнам гуляет зонтик,  

Если встретите, не троньте. 

Вот так чудо, вот так диво, 

Зонтик жжѐтся как крапива. 

 Берегите свое пузо, до вас дотронулась… (медуза)  

Страшная, зубастая, хищница опасная.  

В море синем шмыг, да шмыг. 

 Все подряд глотает вмиг. (Акула)  

Под водою быстро мчится, 

Над волной парит как птица. 

Житель теплых он морей,  

Верный спутник кораблей.  

Он не русский и не фин. 

Просто-напросто... (дельфин) 
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Паровоз без колес, вот так чудо-паровоз,  

Не с ума ли он сошел, прямо по морю пошел.  

У него прекрасный ход. Это точно… (пароход)  Если он на дне лежит, то ко-

рабль не побежит. (Якорь) Ног нет, а движется; перья есть, а не летает; глаза 

есть, а не мигает. (Рыба) По морю идет, идет, до берега дойдет - тут и пропадет. 

(Волна) Кругом вода, а с питьем беда. (Море) 

Я и туча, и туман, 

И ручей и океан. 

И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу. (Вода)  

 

Проверка радиограммы. 

 

Ведущий: Ребята, посмотрите, на нашем корабле среди пассажиров оказалась 

киска. 

Девочка читает стихотворение «КИСКА» Ирины Аннинской 

Под столом сидела киска. 

Киску мучила тоска – 

На столе цвела сосиска, 

Пахла ярче цветника. 

И усы стояли дыбом, 

И срывался голосочек: 

«Не хочу я больше рыбы, 

Дайте мяска, хоть кусочек!» 

 

Ведущий: Наш корабль не пойдѐт сам по себе. Его работу обеспечивает множе-

ство людей. А кто? Назовите, какие морские профессии вы знаете. 

Игра 1, парная. Поднять якорь – намотать его на карандаш.  

Игра 2, командная. Переливай-ка. Из полного стакана перелить шприцем в 

пустой воду, не пролив еѐ на стул. 
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Раздаются звуки пистолетных выстрелов. В зал, имитируя стрельбу 

вверх, вбегает пират. 

Пират:  

От штурвала! Стоп, моторы!  

Разберусь я с вами скоро!  

Ох, собью я с вас кураж!  

И возьму на абордаж! 

Что, боитесь? А жизнь спасти хотите? Тогда решите мои задачки. 

Засовывает пистолеты за пояс. Из сапога достаѐт записку, разворачивает и чи-

тает: 

1. Чтобы найти пиратский клад, надо пройти от старого дуба 3 шага на север, 

потом 2 шага на юг. Сколько шагов до пиратского клада? (5) 

2. Два пирата разделили между собой поровну шесть пленниц. Сколько плен-

ниц досталось каждому пирату? (3) 

3. Личный попугай капитана Флинта выучил 2 слова на английском языке, и 4 

слова выучил из русского языка. Сколько всего слов знает личный попугай ка-

питана Флинта? На скольких языках он говорит? (6, 2) 

Ведущий: Вот видишь, пират, дети решили твои задачи, так что оставляй им 

жизнь. А кроме этого они ещѐ много чего знают о море. Давай проверим. 

Пират: Проверим! 

Ведущий: 

1. Какой адрес у пиратов? (море) 

2. Любимая валюта пиратов (золото) 

3. Как звали капитана, совершившего кругосветное плавание на яхте «Бе-

да»?(Врунгель) 

4. Где пираты хранят свои сокровища? (сундук) 

5. Как назывался подросток на корабле, обучающийся морскому делу? (юнга) 

6. Высокий столб для паруса на корабле (мачта) 

7. Сильная буря на море (шторм) 

8. Плоская, как тарелка, живет на дне моря (камбала) 
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9. Любимый напиток пиратов (ром) 

10. Самая страшная рыба (акула) 

11. Команда корабля, самолета, танка (экипаж) 

12. Что может бежать, но не умеет ходить? (река, ручей) 

13. Самое глубокое озеро на земле? (Байкал) 

14. Густые водоросли на дне реки или пруда (тина) 

15. Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке» (А.С. Пушкин) 

Вот видишь, пират, какие у нас умные и хорошие дети. 

Пират: Это ещѐ ничего не значит. Сейчас у меня кое-кто получит чѐрную мет-

ку. 

Пират выборочно раздаѐт чѐрные метки. Дети, получившие метки, выходят в 

центр зала. 

Пират: Сейчас вы мне будете помогать искать клад. 

Достаѐт из другого сапога карту, разворачивает и дети вместе с пиратом 

проходят по намеченному маршруту. Находят клад - коробку, в которой сло-

жены цветные мелки, грамоты и призы. 

Ведущий: Вот это клад! Ребята, это всѐ для вас! Сейчас вы выйдете на площад-

ку. Там расчерчены квадраты, в которых вы нарисуете, каким вы видите своѐ 

лето. Пока вы будете рисовать, компетентное жюри здесь, в зале, посмотрит 

ваши поделки и выберет лучшие. А затем мы подведѐм общие итоги. 

Все организованно выходят на площадку перед клубом и начинают рисовать. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

1. Награждение лучших учеников по итогам учебного года. 

2. Награждение победителей конкурса «Лучшая работа учебного года». 

3. Награждение победителей конкурса рисунка на асфальте. 

4. Награждение активных родителей.  
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Яцко Е. Г., руководитель Народного 

 хореографического ансамбля «Солнышко» 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП" 

"Я + СЕМЬЯ + КОЛЛЕКТИВ" 

 

(Звучит музыка появляются ведущие) 

В1: Добрый день, дорогие гости! 

Сегодня в этом зале мы собрались не зря, 

Сегодня мы узнаем, как нам важна семья. 

Давайте же о дружбе в семье поговорим 

 И дружбе в наших семьях наш праздник посвятим! 

 

В2: В семейном кругу мы с вами растем,  

Основа основ – родительский дом. В семейном кругу все корни твои,  

И в жизнь ты входил из семьи. 

 

В1: В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ - родительский дом. 

А как появилось слова "семья"? 

Когда-то о нем не слыхала земля.... 

 

В2: Давайте посмотрим, как же появилась семья....  

(Хореографическая  зарисовка "Адам и Ева") 

 

В2 в конце зарисовки слова: Вот так появилась семья!) 

 

В1: Семья – это главное в жизни каждого из нас. Семья – это близкие и 

родные люди, те кого мы любим, с кого берѐм пример, о ком заботимся, кому 
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желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе и уважению.  

В2: А кто же в семье для всех нас является самым главным? Конечно, ма-

ма! Мама… Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на 

всех языках мира одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки. 

Они всѐ умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, оно ни к чему не остаѐт-

ся равнодушным. 

 

В1: У наших самых маленьких танцоров, есть, что сказать мамам. 

(выход детей подготовительной группы №1) 

1. Каждый день и каждый час 

Думаю о маме. 

Мамы тоже любят нас 

И гордятся нами. 

 

2. Каждый день хочу держать  

Я в своих ладошках 

Руки добрые еѐ 

Ну хотя б немножко. 

 

3. Каждый день могу еѐ 

Ждать до самой ночи. 

Потому что мамы наши 

Занятые очень. 

 

4. Каждый день хочу дарить 

Мамочке букеты, 

Говорить слова любви. 

Как прекрасно это! 
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5. Каждый день, не только лишь 

В день восьмого марта 

Сделать праздником для мам 

Было бы приятно! 

 

6. Каждый день бы танцевать, 

Удивлять стихами..... 

Как люблю я мою маму, 

Вы поймете сами. 

 

В2: Для всех мам дети исполнят композицию "Улыбка" 

(Танец с игрушками "Улыбка") 

 

В1: У матерей святая должность в мире -  

Молиться за дарованных детей. 

И день, и ночь в невидимом эфире 

Звучат молитвы наших матерей. 

За дорогого сына или дочь. 

О детях, что еще не спасены. 

Всему, есть время, но пока мы живы, 

Должны молиться, к Богу вопиять... 

Как тихо. Во дворе умолкли птицы, 

Давно отправились все спать. 

Перед окном склонилась помолиться 

Моя родная любящая мать. 

(Хореограф. композиция "Мама" старшая группа) 

 

В2: Да, уж танцоры эти точно 

Научились танцевать. 

Мамы новые балетки  
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Утомились покупать! 

Если мы рискнем за ними 

Все движения повторить, 

То, пожалуй, нам балетки 

Станет не на чем носить.  

(Хореограф. композиция "Антошка" подготовительная группа №1) 

 

В1: Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

Не найдешь на свете глаз 

Ласковей и строже. 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету. 

Мама - самый лучший друг! 

Лучше мамы нету! 

Спешит порадовать своих мам еще одна группа с хореографической ком-

позицией "Пошла Маша во лесок"  

(Хореографическая композиция "Пошла Маша во лесок" подготовительная 

группа №1) 

 

В2: Опять я лечу, как мотыль на огонь, 

К светилу хочу прикоснуться руками, 

Но чувствую только холодность зорь, 

И душу луна терзает ночами. 

Но есть в мире вечном кусочек тепла, 

Мы помним светлое чувство сердцами. 
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Чтобы не сделала с нами судьба, 

Не гаснет любовь и привязанность к маме... 

(Хореографическая композиция "Лети перышко" старшая группа) 

 

В1: Не менее важную роль в семье играет отец. Отец в семье был приме-

ром для сыновей. Он воспитывал их, слово его всегда было законом. Говорят, 

что детей нужно любить так, чтобы они этого не знали. Именно такая отеческая 

любовь. 

Для всех отцов следующая хореографическая композиция "Деревенский 

Дон Жуан"  

(Хореографическая композиция "Деревенский Дон Жуан" средняя группа) 

(выходят девочки подготовительной группы №4) 

 

1. Папа пол натер до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама: что же делать? 

Никакой работы нет. 

 

2. Папа мне решил задачу,  

В математике помог. 

Мы потом решали с мамой, 

То, что он решить не смог. 

 

3. Чтобы мама удивилась,  

Папа сделал нам обед. 

Почему-то даже кошка 

Отвернулась от котлет. 

(девочки уходят, В1: за кадром, встречайте "Полька") 

 

В2: Наша семья - это не только мамы и папы, а ещѐ бабушки и дедушки. 
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 В1: Ну куда, же без наших бабушек и дедушек, без их заботы. Только ба-

бушка может нас одеть потеплее, когда в танцклассе +18 и хорошенечко 

накормить перед занятием. 

В2: Для всех наших любимых бабушек и дедушек, следующая хореогра-

фическая композиция "Топни ножка моя" 

(Хореографическая композиция "Топни ножка моя" подготовительная 

группа №3) 

 

В2:  Слово «семья» понятно всем, как слова «мама», «хлеб», «родина».          

Семья… История идет от слова «семя». Маленькое семя, посаженное с любо-

вью, дает свои всходы. И для того, чтобы семя взошло, нужно жить в любви и 

согласии. 

 И если ты так будешь жить, у тебя  появятся замечательные и нежные 

плоды – это дети.  

 Для всей нашей большой семьи девочки из младшей группы исполнят хо-

реографическую композицию "Куклы"    

(Хореографическая композиция "Куклы"   младшая группа) 

 

В1: Семья – это счастье, любовь и удача, 

 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение, трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

 

В2: Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 
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Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

Старшая группа исполнит для вас "Башкирский танец"  

 

(Хореографическая композиция "Башкирский танец" старшая группа)  

 

В1: Забытая мелодия. 

Забытые слова. 

Бегут ботинки дробненько 

И в лентах голова. 

Попарно в танце кружатся 

Сапожками стуча. 

Глаза, сверкают - лужицы 

Пляска, ты свела меня с ума! 

Задорная, с платочками. 

Веселая, цветастая. 

Улыбчивая статная, 

Да, попросту прекрасная. 

Средняя группа исполнит для вас хореографическую композицию "Ой со 

вечора" 

(Хореографическая композиция "Ой со вечора" средняя группа) 

 

В2: Давайте громкими аплодисментами встретим "Гуцульский танец" 

(Хореографическая композиция "Гуцульский танец) 

 

В1: Шла репетиция в танцклассе 

Девчонки выбились из сил 

И каждый батман и глиссад 
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Одни мученья приносил. 

Носочек тянем, пятку прячем, 

Повыше ногу поднимем 

Все аттитюды, пируэты 

И арабески выполним. 

 

В2: Кружись быстрее, прыгай выше, 

Старайся ниже наклониться.... 

Чтоб стать пластичней,  

Немало нужно потрудиться. 

Ребята шаг укоротили,   

На полупальцы поднялись, 

И вот, ура! Готов наш танец! 

Нам можно на сцену выходить! 

Старшая группа ансамбля исполнит для вас итальянский танец "Тарантел-

ла" 

(Итальянский танец "Тарантелла" старшая группа) 

 

В1: На нашей необычной 

И солнечной планете 

Живут два разных мира: 

Взрослые и дети. 

Они друг друга любят, 

Друг другу помогают, 

Но иногда друг друга 

Совсем не понимают. 

 

В2:Пробежало солнышко по опушке, 

Разбросало солнышко веснушки. Веснушки золотистые, веселые, лучистые. Ре-

бята  "Солнышка" веснушки увидали. И танец  свой  показать нам обещали. 
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(Хореографическая композиция "Светит Солнышко") 

 

В1: Давайте встретим дружными аплодисментами всех участников народ-

ного хореографического ансамбля "Солнышко"  

 

В2: Наш сегодняшний концерт – это не просто отчетный концерт в конце 

года. Мы занимались целый учебный год, старались, преодолевали трудности, 

лень, боль, не все получается с первого, а то и с пятого раза. Но все же было 

интересно. Вы постигали тайны красоты танцевальных движений. И теперь ид-

ти с танцем по жизни – наша судьба. 

 

В1: Девочки младшей группы, хотят  что-то сказать детям которые зани-

маются всего лишь 1 год. 

 

(Обращение младшей группы) 

 

1. Младшая  группа мы - и все же, 

Многое уже мы можем. 

Плие покажем вам, сперва, 

Батман тандю и пор де бра. 

И танца первые шажки -  

Тан леве соте - прыжки. 

А вы за нами повторяйте, 

Искусство танца изучайте. 

 

2. Я спешу поздравить всех 

Чтобы к вам пришел успех. 

Чтобы танцевать учились, 

Занимались без помех. 

Я сейчас вас научу. 
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нужно двигаться любить, 

На занятия ходить. 

Слушаться учителей. 

 

3. Опрятным, аккуратным быть, 

И с прической приходить. 

Педагогов уважать -  

Репетиции не пропускать. 

Дисциплину соблюдать, 

И друг другу помогать; 

Не шалить и не сорить, 

Обувь сменную носить! 

 

В2: Наступила  самая торжественная минута нашего праздника – посвяще-

ние. Сейчас  старшая  группа ансамбля  вручит детям которые занимаются  все-

го лишь год - значки. 

(Вручение значков с логотипом ансамбля) 

 

В2: Мы  поздравляем вас, дорогие ребята! Теперь вы не только получили 

звание танцоров, но и стали полноправными  членами Народного хореографи-

ческого ансамбля "Солнышко"! Сегодня у вас и ваших родителей большой 

праздник!   Мы  уверены, что очень скоро вы тоже будете выступать на этой и 

других сценах, и вам будут также  радостно и громко аплодировать зрители. А 

пока наша встреча подошла к концу. 

 

В1: Дорогие наши гости! 

Желаем счастья без кручины, 

Не волноваться без причины,  

Всегда иметь прекрасный вид 

И век не знать, где, что болит. 
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А через год на этом месте, 

А может даже в этот час 

Мы с вами снова соберемся 

Семейным кругом как сейчас. 

 

В2:  Мы  желаем вам всего самого доброго, настойчивости и упорства в 

достижении целей.  Берегите себя и своих близких. 

 

В1 В2: До новых творческих  встреч! 
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