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Сценарій 

позакласного заходу для учнів молодшого шкільного віку 

«Подорож до Країни Казок» 

 

 

Мета заходу: 

- удосконалювати мовленнєві навички і вміння учнів з англійської мови; 

- перевірити знання учнями ЛО, віршів, пісень, в межах заданих тем «Сім’я», 

«Казки» та «Тварини»; 

- виховувати в учнів інтерес до вивчення мови; 

- виявити та розвивати творчі здібності учнів 

 

Обладнання:  

- малюнки героїв казок, 

- плакати «Let us speak English», «Come to our show!», «The ABC», 

- букви алфавіту, 

- костюми для сценок, 

- декорації для сценок, 

- музичне оформлення (диск із записами інструментальної музики та пісень), 

- загадки,  

- кошик з морквинами 
 

 

Хід позакласного заходу 

 

T:    Hello , dear children, teachers and our guests! Today we have a very interesting show. We shall recite 

poems, sing the songs, guess the riddles, act the plays and remember everything we have learnt. 

Dear friends! Welcome to the world of fairy tales! 

Недарма діти люблять казку,  

Бо в ній добро перемагає. 

І вже щасливую розв’язку 

Душа дитини відчуває. 

На будь-які випробування  

Спроможні мужнії серця,  

І ми завжди у сподіванні 

Благополучного кінця. 

 

Вінні-Пух (повільно йде і наспівує): 

Bump! Bump! Bump! Бух! 

Приземлився Вінні-Пух. 

Ось моє барило з медом! 

Смачна вечеря буде. Ух! 

(Зупиняється, здивовано дивиться на дітей і говорить): 

Good morning! Я вас і не помітив. Наспівую пісню, іду до П’ятачка, щоб показати телеграму, яку я 

одержав сьогодні вранці з казкового міста. Але назва міста написана незрозумілою мовою. І ось що я 

дізнався про саме місто: 

Town - місто, там будинки,  

Темний заводський димар, 

Ліхтарі, вогні, реклами, 

Хороводи хмар. 

Дощик – rain і парасолі, 

Trams - трамваї, небеса, 

Flowers – квіточки у скверах, 

Казки – tales і чудеса. 
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Вас чекають біля дому, 

І жартують раз у раз, 

І “Good morning!” –  

«З добрим ранком!» 

Посміхаються до вас. 

У мене є ідея: зустрінемо П’ятачка й усі разом вирушимо в подорож. Згодні? 

Ch. Yes! 

Вінні-Пух: А от і П’ятачок біжить.  

П’ятачок: Hello, Вінні! Hello, children! Вінні, до мене вже дійшла звістка про те, що ти збираєшся на 

Галявину Казок. Але, щоб потрапити туди, потрібно знати англійську мову. Ти її знаєш? 

Вінні- Пух: так, трішки.  

П’ятачок: А діти? 

Вінні-Пух: Давай запитаємо в них. Children, do you know English? 

Ch: yes! 

П’ятачок: Це ми зараз перевіримо.  Скажіть нам, що було найпершим, що ви вивчили з англійської мови? 

Діти (із залу):Англійський алфавіт. (з’являється учень в костюмі  алфавіта) 

Алфавіт: Ви мене звали? 

Вінні-Пух: Так, нам усім нам потрібно потрапити у Країну Казок, долаючи різні перешкоди. Першою 

перепоною буде знання англійської абетки. Допоможи нам, будь ласка. 

1) Алфавіт: Ну що ж,  я хочу послухати, як ви знаєте алфавіт. Who wants to tell the ABC? 

(діти розповідають алфавіт) 

2) Алфавіт: Good! OK! Now the task is more difficult. I show you a letter and you tell me what letter it is.  

3) And now you tell me the letter which is between the letters I show 

4) No lets play the game. Учні 2 і 3 класів наввипередки повинні скласти алфавіт із розсипаних літер. 

Thank you very much! The winner is …. Form. 

5) lets sing the song “ABC” 

(діти співають англійську пісеньку) 

Містер Алфавіт: I see all pupils know the ABC very good.  

Вінні-Пух – Thank you, good bye! Другою перешкодою для нас є «Гра на рух». Чи знаєте ви команди 

англійською мовою? Can you swim? ( jump, hop, walk, run, dance ) 

( діти повторюють останнє слово тричі та показують рухами кожну дію. Вкінці співають пісеньку 

“Clap, clap, clap your hands” 

П’ятачок: у всіх казках тварини розмовляють. А які ви знаєте тварини? Станьте в коло. Уявіть себе якою-

небудь твариною. Я починаю: I am a lion. Who are you? Той, що стоїть поруч, відповідає: I am a bear. Who 

are you? ( діти пригадують назви тварин: dog, cat, tiger, fox, hare, monkey, squirrel, elephant…) 

 Вінні-Пух: я знаю, що ви всі любите тварин, дбаєте про своїх улюбленців. Учні 2 класу підготували 

невеличку сценку про кошенят. 

 

 “THREE  LITTLE  KITTENS” 

Characters: Author,  Mother  Cat,  1
st
 Kitten,  2

nd
 Kitten,  3

rd
 Kitten. 

                                      SCENE 

             

 Author: The three little kittens 

               Lost their mittens, 

               And they began to cry. 

1
st
 Kitten: Oh, Mother dear, 

2
nd

 Kitten: We very much fear. 

3
rd

 Kitten(crying): That we have lost our mittens! 

Cat: Lost your mittens,  

        You  naughty kittens! 

        Then you will have no pie.                 (The Kittens run away) 

Author: The three little kittens 

              Found their mittens,  

              And they began to cry.                 (The Kittens run in) 

Three little Kittens(together):Oh, Mother Dear, 

1
st
 Kitten: (showing the mittens): See here, 
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2
nd

 Kitten (showing the mittens): See here, 

3
rd

 Kitten (showing the mittens): See , we have found our mittens. 

Cat: Oh, you’re good kittens!                  

        Put on your mittens, 

        And you will have some pie.        (Gives them pies) 

        But I smell a mouse close by. 

(All together):We smell a mouse close by. Good- buy.   (The Cat and Kittens leave the stage) 

 

П’ятачок: Мандруємо далі.  

Забігає Червона Шапочка. – Oh! Hello! 

Вінні-Пух: Червона Шапочко, від кого ти так бігла? Хто ж тебе так налякав? 

Червона Шапочка: Колір grey , інакше сірий, 

Причаївся за кущем. 

Wolf, інакше вовк, вовчище. 

Геть весь вимок під дощем. 

Wolf has teeth. Ти здогадався? 

Wolf had long teeth. Ой, біжи… 

В нього зуби здоровенні, 

Тому, друже, поспіши! 

П’ятачок: Ах, вовчище! Ну й налякав же він тебе1 

Вінні-Пух: Червона Шапочко, ми із дітьми йдемо на Галявину Казок. Приєднаєшся до нас? 

Червона Шапочка: Yes!  

Вінні-Пух: Діти, візьмемо Червону Шапочку із собою? 

Ch. Yes!  

П’ятачок: Тоді в путь! 

Вінні-Пух: Ой, а це хто йде нам на зустріч? Діти, впізнаєте руду крутійку? Хто вона? 

Ch. A fox! 

П’ятачок: a fox lives in the forest, 

Живе у лісі лиска. 

Вона розумна, гарна, 

А ще а fox хитра. 

Лиш хвіст рудий розправить – 

An orange tail – вона 

Співа зайчаті ніжно: 

«Ах, дай мені зерна! 

Іди до мене ближче, 

My hair, зайчик мій, 

Морквинки дай шматочок, 

Мій милий, дорогий…» 

Лисиця ( ображено) : Діти, зайчик не поділився зі мною морквиною! 

Червона Шапочка: Ой, лисонько, яка ж ти хитра! Ну то добре. У кошику в мене лежить багато моркви. 

Зараз ми із дітьми пограємо і я віддам її тобі. Children! Look at the blackboard! Let’s count! Two plus four is 

…  Five plus five is…  Seven minus two is …     

Лисиця: Добре діти рахують! Молодці! Червона Шапочко, ти, здається, дещо мені обіцяла!? 

Червона Шапочка: Пам’ятаю, Лисонько! Ось, тримай! Віддаю тобі кошик з морквиною. 

Лисиця: thank you!  

With great pleasure – щиро вдячна 

З’їм я carrot, моркву смачну. 

Tasty, морква, вищий клас. 

Give it to me. Прошу вас. 

Червона Шапочка: ми з вами наближаємося до Країни Казок. Назвіть своїх улюблених казкових героїв. 

А я перекладу вам на англійську мову. 

Попелюшка – Cinderella  

Карлсон – Karlson  

Червона Шапочка – Little Red Riding Hood 

Кай і Герда – Kay and Gerda 
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Снігова Королева – Snow Queen 

Золота Рибка – Golden Fish 

Три ведмеді – three Bears 

Дюймовочка – Dyuimovochka 

Спляча красуня – Sleeping Beauty 

Бридке каченя – The Ugly Duckling 

Білосніжка та 7 гномів - Snow White and the Seven Dwarfs 

Рукавичка - Mitten 

 

Червона Шапочка: Галявина Казок уже поруч. Чи любите ви розгадувати загадки?And now, please, guess 

my riddles.  

З’явилася ця дівчинка 

У чашечці тюльпана, 

Всього лиш більше нігтика 

Була ця юна панна. 

В горіховій шкарлупці 

Дівчинка спала. 

Малесенька красуня,  

Усім вона мила.                  

                (Дюймовочка) 

                          Хто, скажіть мені, з вас знає 

                          Скільки море риби має? 

                          Я ж така лише одна. 

                          Справжнє диво-дивина. 

                          Хто із дна мене дістане,  

                           Тому у пригоді стану, 

                          Три бажання називайте,  

                          Мене в море відпускайте!   

                                                   (Золота Рибка) 

Я до вас прийшла із казки, 

Де Зими панує ласка. 

Я уся зі срібла, снігу. 

Полюбляю холод, кригу. 

Маю льодову сторожу,  

Зараз всіх я заморожу.                  

                    (Снігова Королева) 

                                                 Скоріше б наблизився вечір 

                                                 І зоряний час мій настав, 

                                                 Щоб я в золоченій кареті 

                                                    Поїхала швидше на бал. 

                                                    Проте лиш проб’є опівночі, 

                                                    На кухню я знов повернуся, 

                                                    І в тихій кімнатці дівочій 

                                                    Я знов прибирати візьмуся.                 

                                                                                (Попелюшка) 

На даху живе товстун,  

Дуже швидкісний літун. 

Є пропелер на спині, 

Любить сісти на вікні. 

Апетит він гарний має, 

Дуже пишки полюбляє.                 

  (Карлсон) 

                                         Історія казки цієї страшна, 

                                         Усім нам з дитинства знайома вона. 

                                         Її Шарль Перро дітлахам написав, 

                                         Тому і зробив він щасливим фінал. 
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                                         Мораль же у казки цієї така: 

                                         Не можна в житті довіряти вовкам!                     

                                                                     (Червона Шапочка) 

 

Відмінно попрацювали! I see you like fairy tales. I have a surprise for you. Сьогодні на Галявині Казок 

вистава, яку покажуть вам учні 3 класу. І називається вона «Рукавичка»  

 

 

 

THE PRETTY LITTLE MITTEN 

Characters 

The author 

Mouse 

 Frog 

 Hare 

 Cat 

 Dog 

 Fox 

 Wolf 

 Bear 

 

 

The author: 

Good evening dear ladies and gentlemen 

Today we go back to our childhood and watch a fairy-tale. 

So, imagine. We are in the forest. A pretty little mitten lies on the ground. 

Mouse.  

I am a little mouse 

I run around the house 

I like to climb the stairs 

And like to sit on chairs 

A lot of things I do 

And scare people too  

(підбігає до рукавички) 

 What a pretty little mitten! Does anybody live here?  

 (бічить, що нікого немає) 

Frog. 

I am a little little frog 

As pretty as a frog can be 

I love to jump from log to log 

Come with me and you'll see 

 What a pretty little mitten! Does anybody live here?  

Mouse. 

 I do, Mouse the Squeak. And who are you? 

Frog. 

 I am Frog the Croak.  

May I come in? 

Mouse. 

 Come and live here with me. (заходить до рукавички) 

Hare.  

In winter I am white 

In summer I am grey 

I don’t have teeth to bite 

So I often run away 

 What a pretty little mitten! Does anybody live here?  

Mouse. 
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 I do, Mouse the Squeak.  

Frog. 

 And I do, Frog the Croak. And who are you?  

Hare.  

 I am Hare Easily Scared.  

May I come in? 

Mouse and the Frog (разом). 

 Come and live here with us.  

 Зайчик стрибає до рукавички, разом співають 1 куплет пісеньки The more we are together.  

На галявину виходить кіт, всі ховаються до рукавички 

Cat. 

I am a pretty little cat 

I don’t eat mice. I don’t catch rat 

I like to sit there on a mat 

You are my friend, I am your pet 

(підходить до рукавички) 

 What a pretty little mitten! Does anybody live here?  

All together. 

 We do, Mouse the Squeak, Frog the Croak, Hare Easily Scared. And who are you?  

Cat. 

 I am Cat the Gentle Tread.  

May I come in? 

All together. 

 Come and live here with us.  

На галявину вибігає собака. 

Dog. 

I am a dog. My name is Ball. 

In fact, I don't do tricks at all. 

I never bark like other pets 

And I am real friend for cats 

 What a pretty little mitten! Does anybody live here?  

All together. 

 We do, Mouse the Squeak, Frog the Croak, Hare Easily Scared, Cat the Gentle Tread. And who are you?  

Dog. 

 I am Dog the Faithful Friend.  

May I come in? 

All together.  

Come and live here with us.  

Співають всі разом на галявині 2й куплет пісеньки 

Бачать лисицю і ховаються 

Fox. 

They say that I am tricky 

And often call me canny 

I am a pretty little Fox 

And tricks? I don’t play any. 

What a pretty little mitten! Does anybody live here?  

All together. 

 We do, Mouse the Squeak, Frog the Croak, Hare Easily Scared, Cat the Gentle Tread, Dog the Faithful Friend. 

And who are you?  

F o x. 

 I am Vixen of Many Tricks.  

May I come in? 

All together. 

 Come and live here with us.  

Виходить вовк 
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Wolf. 

I am the Big Bad Wolf 

You heard about me 

But I am not that bad 

Just come and you will see 

 What a pretty little mitten! Does anybody live here?  

All together.  

We do, Mouse the Squeak, Frog the Croak, Hare Easily Scared, Cat the Gentle Tread, Dog the Faithful Friend, 

Vixen of Many Tricks. And who are you?  

Wolf. 

 I am Wolf the Hungry Mouth.  

May I come in? 

All together. 

 Come and live here with us.  

Всі разом співають пісеньку з початку до кінця 

Bear.  

I live in the woods 

But I am not a bunny 

I am really big 

And I like to eat honey 

What a pretty little mitten! Does anybody live here?  

All together.  

We do, Mouse the Squeak, Frog the Croak, Hare Easily Scared, Cat the Gentle Tread, Dog the Faithful Friend, 

Vixen of Many Tricks, Wolf the Hungry Mouth. And who are you?  

Bear. 

 I am Bear of Shaggy Hair.  

May I come in? 

All together. 

Oh no!!! You are too big!!! 

Bear. 

 The mitten is too small for me, I cannot live inside. So I'll live on the mitten.  

Ведмідь навалюється на рукавичку, вона падає, звірі розбігаються 

Author 

Сподіваюсь, вам сподобалась наша казочка і ви всі її зрозуміли! 

Давайте подякуємо нашим артистам оплесками! До нових зустрічей.  

 

Teacher: our trip to the  Fairy Tale is over. I wish you good luck, good friends and a lot of sunny days! See you 

soon! 
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