
КРИЧАЛКИ 

Одними з найцікавіших форм ігор для дітей є - кричалки. 

 Їх можна використовувати не тільки в автобусі, але і в поході, в колективній творчій 

справі загону, та і просто, коли випала вільна хвилина.  

  

В їдальню 

Смачно нам готує кухар 

Не відтягнеш і за вуха. 

Нас врятує від всіх бід 

Гарний настрій і обід. 

Руки в нас уже чистенькі - 

На обід ідем швиденько. 

 

 

Кухар відчиняє двері, 

Бо готова вже вечеря. 

Вже набрались апетиту, 

Кожен хоче бути ситим. 

Гарний запах з кухні йде, 

Кличе він нас всіх туди.  

Лоскотить за носики,  

Щипле за животики. 

 

Дайте м'яса та аджики,  

Будем вдячні вам по віки. 

Мариться, що вже столи  

Йдуть до нас - до дітвори. 

Так що швидше поварі 

Накривайте нам столи. 

 

Цілий день ми працювали, 

До турніру готувались, 

А тепер в столову йдем. 



Поварі шикуйсь братва, 

Йде голодна дітвора. 

 

 

На зарядку  

Всі мерщій у ряд вставаймо  

І зарядку починаймо.  

Розминаймо ручки, ніжки,  

Щоб не кликав сон до ліжка.  

Дуже любим танцювати і співати, 

Усім настрій підіймати.  

 

Починаємо так день. 

Дружно ми усі ідем, 

 Славу за собой несем  

Будем усіх звеселяти, 

 Настрій завжди підіймати. 

  

Ми діти спортивні  

Всі дружно живем. 

 На зарядку зранку  

Із задоволенням ідем.  

 

1, 2, 3, 4, 5 ми ідемо  

В теніс грати 

 Будем бігати й стрибати,  

Перемогу святкувати. 

Нам набридло спочивати, 

Хочемо ми працювати. 

Візьмем відра і лопати 

Й будем лінь ми проганяти. 

 

Хлюп-хлюп-хлюп — вода хлюпоче, 

Покупаємось охоче.  

Парам-парейрум - всі турботи  



За мить одну забудемо.  

Сонце, море, вітерець. 

Смутку вже настав кінець.  

 

Є заради чого жити,  

Треба гарно відпочити. 

Ми до справи візьмемось разом, 

 І горить все в руках у нас,  

В іграх виграли усяких, 

В конкурсах покажем клас.  

 

 Під час подорожі та прогулянок 

Мандрувати вмієш з хистом  

Ми ж - досвідчені туристи! 

Річка й гори кличуть нас 

Для забав прийшов вже час. 

 

 З піснею загін наш дружить  

Тому він веселий дуже,  

І щоб, нам, не сумувати  

Будем весело співати. 

Раз, два, три, чотири, п'ять, разом ми ідем гулять 

Будемо купатися, сили набиратися. 

 

 В озері вода тепленька, сонце світить височенько. 

 Іграм різним край води, раді, раді ми завжди.  

Все розкаже нам покаже  

Про ліси й океани 

 Про майбутні наші плани  

Бо найкращий наш загін  

Першим завжди буде він.  

 

Любий друже не зівай!  

На забаву поспішай, 

 Щоб нове ти пізнавав: 



 В світ є багато справ. 

Нас чекає луг і річка, 

І галявка-лісовичка. 

Сонце, трави - все моє, 

Все здоров'я тут дає. 

 


