
ІГРИ-МАСОВКИ 

 Масовка «Здрастуйте».  Організатор дозвілля  звертається до певних учасників  

гри, які повинні встати, якщо названа ведучим репліка їх стосується,і  посміхнувшись, 

помахати рукою та сказати «Здрастуйте». Вожатий: 

- здрастуйте ті, хто приїхав(прийшов) у табір гарно відпочити; 

- здрастуйте ті, хто народився влітку; 

- здрастуйте ті, хто народився взимку; 

- здрастуйте ті, хто народився навесні; 

- здрастуйте ті, хто народився восени; 

- здрастуйте ті, хто у нашому таборі вперше; 

здрастуйте ті, хто тут вже відпочивав і т. д. 

 Масовка «В цьому залі друзі всі» 

 В цьому залі друзі всі: 

 Я і ти, і ми, і ви.  

Посміхнись тому, хто справа,  

Посміхнись тому, хтоо зліва,    

 Ми  - одна сім'я. 

- поцілуй; 

- налякай;  

- підморгни; 

- ущипни; 

Масовка «А будьте здорові!!!» 

Давайте з вами зіграємо у таку цікаву гру. Ми поділимося на 4 гори: 

1 сектор — «ачі»; 

2 сектор — «очі»; 

3 сектор - «хрюші»; 

4 сектор - «потащілі». / 

(Кожний сектор вигукує своє слово, а потім всі разом, але кожний сектор своє слово. 

Після вигуку залу ведучий каже «А будьте здорові!!!») 

 

 Гра «Передай м'яч». Гру починає наставник. Він тримає м'яч та розповідає 

про себе щось цікаве: чи то мрії, інтереси; чи захоплення, побажання і предає м'яч дитині 

у колі. Учасник гри називає своє ім'я, та про себе говорить три речення. 

Гра продовжується. 

 Гра «Цікавий капелюх»                



Для цієї гри потрібен капелюх, ножиці, папір. Розріжте лист на смужки, напишіть на 

на кожній одне запитання і покладіть в капелюх. Пустіть капелюх по колу, кожен учасник 

гри виймає одне запитання і відповідає на нього, не передаючи капелюх далі доти, поки 

не закінчить відповідати. 

Запитання: 

1. Плани твоєї сім'ї на наступний рік? 

2. 'Гри якості, які найбільше тобі подобаються у характері твого тата? 

3. Три якості, які подобаються у характері твоєї мами? 

4. Які традиції існують у твоїй сім'ї? 

5.Чого ти хочеш досягти? 

6. Три речі, які сердять тебе? 

7. Чого ти найбільше боїшся в житті? 

8. Куди ти любиш ходити зі своїм другом? 

9. Два секрети хорошої дружби? 

10.Яким буде життя на Землі через 100 років? 

11.Що б ти порадив батькам у справі виховання своїх дітей? 

12.Чи потрібна у вихованні дисципліна? Чому? 

13.Чи можна карати дітей? Чому? 

14.Який подарунок ти хочеш отримати? 

15.Якщо б у тебе була можливість подорожувати, куди б ти поїхав? 

16.Твоя улюблена тварина? 

17.Що доброго ти зробив сьогодні? 

18.У чому секрет щастя? 

 

Гра «Ти уявляєш?». Потрібно продовжити речення подією дня, яка найбільше 

вразила, запам'яталась. Наприклад: «Таню, ти уявляєш, я сьогодні вперше побачила 

озеро…» Кожен по колу називає своє ім'я і ділиться враженнями. 

Гра «Ураган». Організатор дозвілля висловлює інформацію, а ті, кого вона 

стосується, міняються місцями. Коли звучить слово «Ураган», всі міняються місцями. 

 

1. Я сьогодні зустрів друзів. 

2. Мені хочеться додому. 

3. Я дуже хочу купатися. 

4. Мене цікавлять екскурсії. 

5. Ураган. 



І так гра продовжується далі. 

Діти стоять у колі. Кожен повинен сказати побажання, виражене одним словом, і 

покласти руки на плече сусідові. Таким чином, утвориться коло дружби (співають куплет 

пісні: «Изгиб гитары желтой»). 

 

 Гра «Паровозик» 

Я паровозик 

чух - чух - чух (3 р.) 

Я паровозик 

чух-чух-чух 

Як тебе зовуть? 

Ролі: 

- водій - поїхали! 

- сигнал - у-у-у-у! 

- тормоз - пш-ш-ш-ш! 

- кочегар - ух. втомився! (З р.) 

- провідниця - мужики, кому чаю? 

- доця - мамо-о-о-о-о-о, ти де? 

- мама на пероні - витирає сльози і махає платком; 

- стопкран - всі учасники присідають, взявшись за руки, і закривають очі, а 

стопкран їх штовхає. 

 


