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Гра «Відгадай мелодію» 

Позивні гри «Вгадай мелодію» 

Ведучий 

Добрий день, добрий день з вами ведучий програми «Вгадай мелодію».  

Ведучий   

Музика – це найвиразніша  мова. 

Мова, що  може  без  жодного  слова 

Людям  про радість і сум розказати, 

Вміє  картину  без фарб  малювати, 

В світі  усьому  знайде  слухача 

Без  словника  і перекладача… 

А  уявіть , як розквітне  чудово 

Музика з барвами  фарби  і слова! 

Раунд І 

І так, у першому раунді беруть участь представники 6-7-8 класів. 

Зустрічайте учасників, які зараз займуть свої місця : 

1. Учень (ця) 6 класу – 

2. Учень (ця) 7 класу – 

3. Учень (ця) 8 класу – 

А зараз я вас познайомлю з правилами гри. На екрані ви бачите 

категорії пісень, до кожної із них є три ноти які в свою чергу мають 

відповідну кількість балів. Вгадуючи пісню ви отримуєте бали, які 

підсумовуємо і визначаємо переможця. Гравець який набирає найбільшу 

кількість балів стає учасником супер раунду. Право першому обирати 

категорію ми визначили жеребкуванням. 

І так розпочнемо сьогоднішню гру. Обираємо категорію. 

Мультфільми 

1. «Антошка» 

2. «Пісня Крокодила Гени» 

3. «Два веселих гусака»  
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Пісні про школу 

1. «Вчать у школі»  

2. «2*2=4» 

3. «Здрастуй, школо»  

Дзідзьо 

1. «Наречена»  

2. «Василина»  

3. «Я і Сара» 

Ведучий 

За результатами І раунду учасником супер раунду 

стає___________________. Вітаємо. 

Раунд ІІ 

І так, у другому раунді беруть участь представники 9-10-11 класів. 

Зустрічайте учасників, які зараз займуть свої місця : 

1. Учень (ця) 9 класу – 

2. Учень (ця) 10 класу – 

3. Учень (ця) 11 класу – 

Ірина Федишин 

1. «Україна колядує» 

2. «Малесенькі долоньки» 

3. «А сорочка мамина»  

Дуети 

1. «Не цілуй» - ТІК + Ірина Білик 

2. «Не могу дишать» - Мот + Ані Лорак 

3. «Умами» - Потап + Настя Каменскіх 

ТІК 

1. «Олені, олені»  

2. «Біла хмара»  
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3. «Білі троянди» 

За результатами ІІ раунду учасником супер раунду 

стає__________________. Вітаємо. 

Раунд ІІІ 

І так, у третьому раунді беруть участь представники учительського 

колективу. Зустрічайте учасників, які зараз займуть свої місця: 

1.  

2.  

3. 

Алла Пугачова 

1. «Милион алих роз» 

2. «Две звезди» 

3. «Метель»  

Олег Винник 

1. «Ніно» 

2. «Ти в курсе»  

3. «Здрасвуй, невеста» 

Українські народні пісні 

1. «Ти ж мене підманула»  

2. «Маруся»  

3. «Ой є в лісі калина» 

За результатами ІІІ раунду учасником супер раунду 

стає__________________. Вітаємо. 

Раунд VІ  Супер гра 

І так, у супер грі беруть участь переможці трьох раундів. Зустрічайте 

учасників, які зараз займуть свої місця: 

1.  

2.  

3. 
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Секрет 

1. «Любовь-морковь» 

2. «Шлепки» 

3. «Королева ночь»  

Пісні про сніг 

1. «Не дописаний роман» - И.Крутой + И.Алегрова 

2. «Снег» - Ф. Киркоров  

3. «Глупие снежинки» - Ю. Шатунов 

Пісні про квіти 

1. «Жолтие тюльпани» - Н.Корольова 

2. «Букет из белих роз» - И. Круг  

3. «Белие рози» - Ю.Шатунов 

За результатами VІ раунду переможцем гри «Вгадай мелодію» 

стає________. Вітаємо. 

Ведучий 

Диво музика лине над світом, 

Сипле звуки свої навкруги. 

Зачаровано слухають квіти, 

Річка й навіть, круті береги. 

Ведучий 

Я ловлю кожен звук, кожну ноту. 

Це, мов казка, мов вічна весна. 

І я хочу, щоб музика дивна 

Україною нашою йшла. 

Ведучий 

На цьому наше змагання закінчилася. До зустрічі. 


