КВК «Твоє ім’я»
Мета: узагальнити знання дітей про імена їх походження та значення;
розвивати вміння працювати в колективі, дружні стосунки; виховувати
повагу до ближнього, шанобливе ставлення до людей які мають різні імена.
Обладнання: вислови відомих людей, роз даткові картки, музичний
центр.
Вислови:
«Можна жартувати з людиною. Але не можна жартувати з її ім’ям».
Марина Цвєтаєва
«Пам’ятайте, для людини звук її імені є найсолодшим і найважливішим
звуком людської мови».
Дейл Карнегі
«Є одне ім’я, яким нас нарекли батьки, але є й інше, яким нагороджує або
таврує доля»
Костянтин Мадей
«Як просто насміхатися над чужим ім’ям, не маючи власного».
Леонід Сухоруков
Ведучий:
Імена мають свою історію. Одні прийшли до нас з сивої давнини ще з періоду
розквіту стародавніх Греції та Риму. Інші виникли здавна на нашій землі,
придумали їх наші предки – слов’яни. Деякі імена з’явились зовсім недавно.
Є імена популярні й непопулярні, поширені в усьому світі й тільки в деяких
країнах. Сьогодні ми будемо говорити про імена і проведемо конкурс КВК
«Твоє ім’я». Отже твоє ім’я – твій друг. Вітаємо команди – учасників.
Хід гри
Ведучий:
1. Конкурс «Склади ім’я»
Шановні учасники ви повинні скласти з частин своїх імен єдине ім’я, ви
повинні урахувати оригінальність, дотепність.

2. Конкурс «Пригадай і проспівай»
Шановні учасники пригадайте твори художньої літератури, у яких назвах
зустрічаються імена.
(«Захар Беркут», «Грицева шкільна наука», «Грицько», «Федько – халамид
ник», «Іван Богун»)...
Пригадайте українські пісні, у назвах яких фігурують імена.
(«Несе Галя воду», «Ой лихо не Петрусь», «Ой не ходи, Грицю, та й на
вечорниці», «Ой, Марічка, чучері»)…
3. Конкурс «Географія імен»
Шановні учасники, пригадайте географічні об’єкти, у назвах яких є імена
людей.
(Дніпропетровськ, Миколаїв, Феодосія, Івано – Франківськ, Павлоград,
Бориспіль, Артемівськ, Володимир – Волинський, Свалява, Любашівка,
Олександрія, Михайлівка, Андріївка, Якимівка,Кирилівка, Петровське
Марківка, Артемівка.)
4. Конкурс «Травестія»
Пригадайте чоловічі і жіночі імена з однаковим коренем.
Іван – Іванна
Ян – Янна
Леся – Олесь
Владислав – Владислава
Роман – Романна
Євген – Євгенія
Олександр – Олександра
Богдан – Богдана
Валентин – Валентина
Ярослав – Ярослава

Віктор – Вікторія
Нікіта – Нікіта
 Лічилочка (конкурс із залом)
Ми раненько я і Влас –
Ідемо вдвох у рідний клас.
А за ними дві Ярини.
А за ними – три Ірини.
Ось і Женя із Сашком,
Потім Лесик із Мишком.
А за ними ще дві Тасі
Скільки нас уже у класі?

В нашім класі два Івани.
Дві Тетяни, два Степани
Три Катрусі, три Галини.
П’ять Андріїв, три Поліни,
Вісім Гань, чотири Ніни.
Нема жодної Марини.
І всього один Віталик.
Скільки всіх нарахували?
5. Конкурс «Скоромовки»
Ви отримали скоромовки, даємо вам декілька хвилинок щоб ви її вивчили і
визначили учасника, який буде її декламувати.
Ішов Прокіп – кипів окріп, Прийшов Прокіп кипить окріп. Як при Прокопі,
так і при Прокописі, так і при прокопенятах.
Варка варила вареники. Василь взяв вареника. Варка Василю варехою,
Василь Варку вареником.

6. Конкурс «Загадки».
Відгадати загадки.
 Довга Настя простяглася. Якби встала, то б неба дістала. (Дорога)
 Два брати Кіндрати через доріжку живуть і один одного не бачать.
(Очі)
 Сидить Пахом на коні верхом. Книги читає, а грамоти не знає.
(Окуляри)
 Чорний Іван, дерев’яний кафтан. Де носом проведе, там помітку кладе.
(Олівець).
7. Конкурс «Імена у приказках»
Шановні учасники з’ясуйте, які імена пропущено у приказках, і допишіть їх.






8.

Нашій ……. Гарно і в хустині. (Горпина)
Не лізь….. у дурницю, бо дурниця боком вилізе. (Гриць)
Торохтить…., як діжка з горохом. (Солоха)
Казала…. як удасться. (Настя)
У всякої …. свої одговори. (Федорки)
Засмійся… дам копійку. (Матвійку)
Конкурс «Плутанина»

Розшифруйте імена.
Ронівека (Вероніка)
Дивомирло (Володимир)
Ритекана (Катерина)
Тласвіна (Світлана)
Наятет (Тетяна)
Аетнаинлв (Валентина)
9. Конкурс «Історія імені»
Шановні учасники вам необхідно написати країну з якої походить ім’я.
 Андрій – грецьке
 Ольга – скандинавське
 Ірина – грецьке









Всеволод – слов’янське
Валентин – латинське
Ілля – єврейське
Святослав – слов’янське
Ельвіра – німецьке
Луіза – французьке
Гаврило – єврейське

Музична пауза
Ведучий:
Шановні учасники та гості нашої гри для вас звучить пісня у виконанні учнів
нашої школи.
10.Конкурс «Словотвір»
Вам з даного імені потрібно скласти імена
Ім’я –
11.Конкурс «Поети»
Скласти вірш використовуючи одне ім’я з команди. Вірш повинен
відображати характер тієї людини, про яку йде мова.
Ведучий:
Журі, оголосіть результати нашої гри та нагородіть переможців.

