День іменинника
Вчитель початкових класів Ділягіна Раїса Олегівна
1. Що таке день народження?
Я відповім без сумніву.
День подарунків, пирогів.
День посмішок і квітів.
2. Всі ми любимо день народження
І хоч він сповнений турбот,
Як приємно в день народження
Старше стати на цілий рік.
Сьогодні ми святкуємо день народження дорогих наших іменинників і давайте їх
привітаємо піснею.
( Під фонограму англійської пісні «З Днем народження»)
З Днем народження тебе,
З Днем народження тебе,
З Днем народження іменинники,
З Днем народження тебе.
3. Від душі вас всіх вітаєм,
Сил, бадьорості бажаєм.
Бажаєм сонця, щастя, сміху,
Усмішок, радості, успіху.

ГРА «Плутанина»
Пропоную вам зіграти в гру.
Потрібно ставити в кінці рядка потрібне слово: хлопчики чи дівчатка.
Відповідати треба хором.
Навесні вінки з кульбаб
Плетуть, звичайно, тільки…
Болти, шурупи, шестерні
Знайдеш в кишені…
Ковзани на льоду креслили стрілочки,
В хокей зранку грали…
Базікали годину без перепочинку
В квітчастих платтячках…
При всіх помірятися силенкой,
Звичайно, люблять лише…

Бояться темряви боягузи,
Всі як один…
Шовк, мережива і в кільцях пальчики –
Виходять на прогулянку…
4.Ми вас вітаєм,
Здоров’я бажаєм,
Щоб були ви щасливі,
Молоді та вродливі.
- Під пісню «Крокодила Гени» для наших іменинників зразковий оркестр виконує гімн
іменинників.
1 учасник – побренькати пальцями по нижній губі.
2 учасник – потупотіти ногами.
3 учасник – похлопать по надутим щокам.
4 учасник – почмокать поцілунчиками.
5 учасник – похіхікати.
6 учасник – покричати, як індієць.
7 учасник – похлопать по колінах.
8 учасник – поклацати пальцями.
5.Побажання наші щирі,
Щоб жили в злагоді й мирі.
Від щирого серця вітаємо з святом.
Бажаємо щастя, як сонця багато.
ГРА 3,13,30
-виконуємо рухи:
3 – підняти руки вгору;
13 – руками дістати носочків ніг, не згинаючи ноги в колінах;
30 – присісти.
(перемагає той хто не помилився)
ГРА «Намалюй малюнок з зав’язаними очима»
2 – 3 учасника малюють різні елементи одного малюнка на дошці.
КОНКУРС «МУЗИЧНИЙ»
Ставимо кількість стільців на один менше ніж учасників.
Під музику діти танцюють навколо стільців, музика зупиняється і діти сідають, кому не
вистачило – вибуває.
ГРА «Чий приз?»

Діти стоять по колу, в центрі – стілець, на якому лежить приз.
Учитель читає вірш і коли він вимовить цифру «3», учасники повинні схопити приз.
Виграє той, хто виявився спритнішим за всіх і схопив цей приз.
Розповім я вам розповідь
У півтора десятка фраз.
Лише скажу я цифру триПриз негайно бери!
Коли вірші запам’ятати хочеш
Їх не зубри до пізньої ночі,
А про себе їх повтори
Разок, інший, а краще …сім!
Мріє хлопець загартований
Стати олімпійським чемпіоном.
Дивись. На старті не хитруй,
А чекай команду: «Раз, два…марш!»
Одного разу поїзд на вокзалі
Мені три години довелося прочекати…
Ну що ж, друзі, ви приз забрали
Я ставлю вам «12».
ТАНОК «БУГІ - ВУГІ»
(танцюють всі)
КОНКУРС «Склади слова»
Вибирається чотири команди по три учасники.
Одночасно їм видаються по чотири набори літер, з яких треба скласти слова, пов’язані
із колом друзів щодо святкування дня народження: мама, тато, брат, сестра. Команда,
яка швидко і правильно виконає завдання, і є переможцем.
6.З Днем народження вітаєм,
Щастя й радості бажаєм.
Не хворіти, не сумувати,
Їсти багато і міцно спати.
Іменинникам вручаємо подарунки.
Ми сьогодні гралися, співали, вітали наших іменинників теплими словами. Так хай же
все, що вам сьогодні бажали, збудеться, а це свято залишиться в вашій пам’яті
надовго.
Зростайте мужніми, сміливими, завзятими.
Щастя! Здоров’я! Доброго навчання!
- А зараз для вас святкова дискотека.

