
 

 

Творчий конкурс „Ромашка” 

 

 Суть: потрібно зробити з паперу ромашки і на зворотній стороні білих 

  пелюсток написати завдання. Вони повинні бути творчими, 

цікавими. 

 Потім учасники діляться на групи по  6 чоловік, вибирають капітана, який 

підходить до ромашки і відриває пелюстки. 

 Потім, поки йде попередній конкурс, команда готується і виконує те 

завдання, яке їм запропонували на сцені. 

 Підготовка проста: Використовуються всі підручні засоби, а також 

розум, винахідливість та вміння вільно поводитися на сцені. Перед великою 

аудиторією. 

 При бажанні можна вибрати жюрі для оцінки виступів. 

 Ось деякі творчі завдання, які ми пропонуємо використати в цій грі: 

1. Пофантазуйте і зобразіть: гарячу праску, будильник, чайник, телефон, 

пилосос або інші предмети, які можна побачити в нашій квартирі, а діти 

нехай вгадають, що ви зобразили. 

2. Спробуйте зобразити ходу: 

- людина, які тільки пообідала; 

- людина, якій тиснуть черевики; 

- людина, яка невдало пхнула цеглину; 

- людина, яка опинилася вночі в лісі; 

3. Уявіть, що ви тварина, яка любить музику, але не може говорити по – 

людськи. Уявили, тепер пісню „Сонячний круч” разом: прогавкайте, 

прокрякайте, прокукурікайте, прохрюкайте і т.н. 

4. Уявіть, що ви розбили вітрину магазину і враз неждано для вас 

з’являється міліція. З метою власної безпеки вас необхідно перетворитись 

в скульптуру, що не відрізняється від тих, які оточують вас. 

 Наприклад:   

- антикварний магазин; 

- зал важкої атлетика; 

- балетний зал; 

- музей старовинних тварин; 

5. Виконайте пісню „В лесу родилась ёлочка” так, неначе ви: 

- хор дитячого садка; 

- хор духовної семінарії; 

- оленеводи Чукотки; 

- африканські аборигени; 

6. Згадайте, як себе ведуть на сцені естрадні співаки і зробіть на нього 

дружній шарж. 



 

 

7. Придумайте якомога більше нових застосувань старому, нікому 

непотрібному предмету: 

- пустій консервній банці; 

- перегорілій лампочці; 

- пустому стержню від ручки; 

- пластиковій пляшці. 

8. Ви знаєте, що під час танцю часто використовуються предмети: шари, 

м’ячі, ленти. Придумайте танець з шваброю, кріслом, валізою, з 

подушкою чи чайником і т.п. 

9. Візьміть газету і із заголовків статей складіть маленьке оповідання. 

10. Дотворіть ще дві строчки, щоб отримався смішний чотиривірш: 

- В зоопарку плаче слон, 

 побачив мишеня він... 

- Ви чули: на базарі 

 Чудо – пташку продавали... 

- Дивується народ –  

 Чому сердитий Федот... 

- Цар видав такий указ 

 Всім боярам в той же час... 

11. Складіть історію про: 

- собаку, яка жила в холодильнику; 

- ворону, яка любила їздити на велосипеді; 

- березу, яка хотіла навчитися плавати; 

- травневого жука, який дуже боявся висоти. 

12. І останній самий простий конкурс. Перенесіть крісло із одного кінця 

сцени в інший але: 

- без допомоги рук; 

- як наче це таз, наповнений водою; 

- як наче ви Чарлі Чаплін; 

- наче ви ідете по мінному полю. 


