
Дитячі конкурси на Новий рік 2013

      

Хочеш, щоб діти не нудьгували в Новий рік, тоді влаштуй новорічні конкурси.

 Ялиночки бувають
Прикрасили ми ялиночку різними іграшками, а в лісі ялинки різні ростуть, і широкі, і
низькі, високі, тонкі.
Ведучий – Дід Мороз пояснює правила:
От якщо я скажу
“Високі” – піднімайте руки вгору
“Низькі” – присідайте і руки опускайте
“Широкі” – робіть коло ширше
“Тонкі” – робіть коло вужче.
А тепер пограємо! (Дід Мороз грає, намагаючись заплутати дітей)

Сніжний ком
Викуп новорічних призів з мішка Діда Мороза можна обставити таким чином.
По колу і дорослі і діти передають спеціально підготовлений “сніговий ком” – з вати, або
білої тканини.
“Ком” передають і Дід Мороз примовляє:
Сніжний ком ми всі катаємо,
До “п’яти” ми всі рахуємо -
Раз, два, три, чотири, п’ять -
Тобі пісню співати.
Або:
А тобі вірші читати.
Або:
Тобі танець станцювати.
Або:
Тобі загадку загадати …
Вигравший приз виходить з кола, а гра продовжується далі.

Приробити сніговикові ніс
Перед ялинкою ставлять 2 підставки, на них кріпляться великі аркуші із зображенням
сніговиків. Беруть участь дві і більше дитини. Їм зав’язують очі. По сигналу діти повинні
дійти до сніговиків і приставити ніс (це може бути морквина). Інші діти допомагають
словами: лівіше, правіше, нижче, вище …
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Мишоловка
Стають і беруться за руки два найвищих учасника або двоє дорослих. Тримають руки
вгорі (такий міні-хоровод) і примовляють: “Як нам миші набридли, все погризли, все поїли.
Ось поставимо мишоловку, і переловимо всіх мишей”.
Решта учасників – миші – бігають між рук ловців. На останніх словах руки опускаються,
“мишоловка” захлопується, хто попався, той приєднується до ловців. Мишоловка
збільшується, гра повторюється. Перемагає остання мишка.

Лови сніжок
У грі беруть участь дві команди. У однієї дитини з кожної команди в руках порожній
пакет, який він тримає широко розкритим. У кожної команди є кілька сніжок з паперу. За
сигналом всі починають кидати сніжки в пакет, напарники теж допомагають,
намагаючись їх зловити. Перемагає та команда, у якої в пакеті виявиться більша
кількість сніжків.

Ловушка
У грі вибирається ведучий – Сніговик або Дід Мороз. Відбігши від ведучого, діти
зупиняються і, плескаючи в долоні, вимовляють: “Раз-два-три! Раз-два-три! Ну, швидше
нас лови!” Із закінченням тексту всі розбігаються. Сніговик (Дід Мороз) наздоганяє дітей.

Збери картоплю
Інвентар: Кошики за кількістю учасників, кубики, кульки, м’ячики – непарна кількість.
Підготовка: На майданчик кладуть “картоплю”-кубики і т.п.
Гра: Кожному гравцеві дають в руки кошик і зав’язують очі. Завдання – наосліп зібрати
якомога більше “картоплі” і скласти її в кошик.
Переможець: Учасник, що зібрав більше “картоплі”.
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