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ÐÅÊËÀÌÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
«ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÄÈÒß×ÈÉ ÆÓÐÍÀË»
Â³äêðèòèé ï³çíàâàëüíèé çàõ³ä
Âåäó÷èé.
В кожнім домі,
В кожній хаті —
У містах і на селі,
Хто навчився вже читати,
Є журнали на столі.
Дружба з ними — це є свято,
Не було б їх всіх у нас,
Ми б не знали так багато
Про новий і давній час.
Âåäó÷à. Так, дійсно, дитячих журналів у нас багато, ще й з такими
барвистими малюнками. Розкриваючи та читаючи їх, ми опиняємося
у далекій казковій країні, у якій живуть велетні, веселі маленькі чоловічки, а також наші ровесники.
Âåäó÷èé. Журнал — мудрий друг, який, не вміючи говорити, розповідає нам про незвичайні пригоди і мандрівки, про чудеса, навколишній
світ. Герої, з якими ми зустрічаємося на сторінках журналів, стають
нашими вірними друзями.
Âåäó÷à. Сьогодні ми з вами завітаємо у рекламне агентство «Український дитячий журнал».
(Çâó÷èòü ìåëîä³ÿ ï³ñí³ «Â³òàëüíà «Ìàëÿòêîâ³».)
Âåäó÷à. Чи здогадалися ви, друзі, у гості до якого журналу ми завітали? Так, ми у «Малятка».
(Â³äêðèâàºòüñÿ òèòóëüíà ñòîð³íêà æóðíàëó «Ìàëÿòêî».)
Âåäó÷èé. Цей журнал для наших найменших друзів — дошкільнят.
(Íà ñöåíó âèõîäÿòü äîøê³ëüíÿòà.)
1-øà äèòèíà. Ми дуже любимо наш журнал «Малятко». У кожному
номері для нас надруковані нові вірші. Ось послухайте, які з них ми
вивчили.
2-ãà äèòèíà.
Гарний віник у кота,
Котик хату підміта,
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Вимів Мурчик дві смітини,
Потім ще півсоломини
І, нарешті, біля діжки
Перелякані три мишки.
3-òÿ äèòèíà.
Скаче зайчик прудконогий,
Скаче зайчик край дороги
Раз, два, три, чотири, п’ять,
Як його піймать?
Ми за ним аж на горбочок,
А він в зайчин холодочок —
Стриб. Та й сидить.
Йди його ловить!
1-øà äèòèíà.
Я печу, печу, печу
Діткам всім по калачу,
Зверху маком потрушу,
В піч гарячу посаджу.
Випікайтесь, калачі,
У натопленій печі!
Буду Васю, Олю, Нату
Калачами частувати!
Âåäó÷à. Журнал «Малятко» має також і цікаву математичну сторінку,
яка називається... Âñ³ äîøê³ëüíÿòà: «Дзвіночок».
2-ãà äèòèíà.
І сувора, й солов’їна,
Математика живе там.
Праця тут іде завзята,
Вмій лиш спритно рахувати.
Âåäó÷èé. Наші дошкільнята принесли завдання, які пропонує рубрика «Дзвіночок». Спробуйте відгадати.
(Ðåçóëüòàòè â³äïîâ³äàþòü ïîðÿäêîâîìó íîìåðó áóêâ àëôàâ³òó.)
1 + 17 – 1 =
17
М
20 : 20 + 0 =
1
А
4·4—0=
16
Л
25 + 25 — 17 =
33
Я
2000 : 100 + 3 =
23
Т
10 — 10 + 0 + 15 =
15
К
100 : 100 + 18 =
19
О
Âåäó÷èé. А от і нове завдання: поміркуй!
1-øà äèòèíà. Що важче: кілограм заліза чи кілограм пір’я?
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2-ãà äèòèíà. Що не має ні початку, ні кінця?
3-òÿ äèòèíà. На одній руці 5 пальців, на двох — 10. Скільки пальців
на 10 руках?
4-òà äèòèíà. Коли курка стоїть на одній нозі, то важить 2 кілограми.
Скільки вона буде важити, якщо стане на обидві ноги?
Âåäó÷èé. А скільки казок у цьому журналі? Послухайте і відгадайте,
з якої це казки.
2-ãà äèòèíà.
Ти її, напевно, знаєш,
Якщо казочки читаєш.
Працювала вона в хатці,
Танцювала у палаці.
Є така у неї звичка —
Десь губити черевички. (Ïîïåëþøêà)
3-òÿ äèòèíà.
Від баби та діда утік він із хати,
У лісі зустрівся з ведмедем, зайчатком,
Котився весь день по зеленій травиці,
Аж поки на зуби потрапив лисиці. (Êîëîáîê)
1-øà äèòèíà.
Розкажу вам, діти, казку
І про кішку, і собачку,
І про діда, і про бабу,
І про мишку Сіромашку,
Я скажу, а ви згадайте,
Назву казки відгадайте. (Ð³ïêà)
2-ãà äèòèíà.
Він звіряток всіх лікує,
Від халепи порятує,
І зайчат, і мавпенят,
Бегемотів, тигренят,
Вилікує він за мить
Все, ще в звірів так болить.
Це наш лікар... (Àéáîëèòü).
Âåäó÷à. А за рецептами, що вміщені в рубриці «Еники-беники їли
вареники», читачі готують найсмачніші страви.
3-òÿ äèòèíà. Хоча наш журнал для малят-дошкільнят, але й ви, учні,
зможете дізнатися багато цікавого. Тому з «Малятком» треба дружити
обов’язково.
(Çâó÷èòü «Ï³ñåíüêà äðóç³â».)
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(Ï³ñëÿ ðåêëàìè êîæíîãî æóðíàëó âåäó÷à ïðîùàºòüñÿ ç éîãî ãåðîÿìè.)
(Âá³ãàþòü ó÷í³, âäÿãíåí³ ó êîñòþìè Ìóêà ³ Ëåâà.)
Ìóê.
Я хочу зрозуміти,
Я в роздумах увесь:
Чому у цілім світі
Лиш тільки сім чудес?
Ëåâ.
Не надіти капелюха на хвоста,
Як чіпляєш, то відразу він зліта.
От біда, так біда!
От біда, так біда!
Для смугастого хвоста
Чемність — штука непроста!
Âåäó÷èé. Друзі! З цими та багатьма іншими цікавими героями можна
познайомитися на сторінках журналу «Стежинка». Вони розкажуть вам
про різні цікаві пригоди Мука і Лева, Пізнайка і Незнайка.
Ëåâ. Найбільше я люблю у цьому журналі сторінку «Розмалюй».
Тут себе відчуваю великим художником (ïîêàçóº ñì³øíèé ìàëþíîê).
Ìóê. Якщо зустрінеш у журналі півня і скажеш звичне «Привіт», а
замість «Ку-ку-рі-ку» почуєш щось нечуване, то знай, ще ти потрапив
на англійську сторінку.
(Çâó÷èòü ï³ñíÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Âèõîäèòü Ìóäðèé ×åðíåöü).
Ìóäðèé ×åðíåöü. Перед вами карта. Вона вміщена на сторінці «Пошуки древнього скарбу». За її допомогою ви зможете знайти неоціненні
багатства. Для цього потрібно поступово наносити всі завдання, які пропоную я — Мудрий Чернець. Наприкінці конкурсу переможець отримає
приз. Отже, регулярно читайте журнал «Стежина» і перемагайте.
(Çâó÷èòü ï³ñíÿ «Ñòåæèíêà». Íà ñöåíó âá³ãàº Áàðâ³íîê ³ ïåðåãîðòàº
ðåêëàìíó ñòîð³íêó ñâîãî æóðíàëó.)
Áàðâ³íîê.
Друже мій, читай «Барвінок»,
Передплачуй без вагань,
28 лиш сторінок,
А цікавинок, а знань!
(Âèõîäÿòü äâîº ó÷í³â.)
1-é ó÷åíü.
В ньому, вічне молодому,
Все для нас — краси зразок.
Стільки віршиків у ньому,
А малюнків, а казок!
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Що краса це барвінкова —
Знають юні і малі,
А духмяна рідна мова,
Рідні пахощі землі!
2-é ó÷åíü.
А мандрівки, а пригоди,
Серед буднів, серед свят!
Ще й з любов’ю до природи,
До звірят і пташенят.
1-é ó÷åíü.
28 лиш сторінок,
А цікавинок, а знань!
Друже мій, читай «Барвінок»,
Передплачуй без вагань.
(Âõîäèòü ó÷åíü ó êîñòþì³ «Êàëåíäàðÿ».)
Êàëåíäàðèê-Íàãàäàéëèê. А я хороший друг «Барвінка» — КалендарикНагадайлик. З нашим новим номером «Барвінка» приходитиму до вас у
гості, щоб розповідати про найголовніші події місяця. Як називається
цей поточний місяць? Правильно. А ще його називають «падолист»,
«напівзимник». Його назва говорить сама про себе.
Áàðâ³íîê. На моїх сторінках ви познайомитеся з Королем Мудрилом
Першим і Останнім.
(Âõîäèòü êîðîëü.)
Êîðîëü. Я — король славнозвісної країни Мудрагелії — Мудрило
Перший і Останній. Повідомляю всім читачам прерадісну новину: конкурс на сторінках журналу «Барвінок» продовжується. Палац Мудрості
будується. Для вас, мої любі, всі королівські завдання розміщені на
моїх сторінках. Переможців чекає королівська винагорода. Запрошую
до палацу Мудрості. Щоправда, заважати вам буде мій капосний сусід
Думортиха. Отож, не баріться, надсилайте мені свої читацькі щоденники. До скорої зустрічі!
Âåäó÷à. Отже, дітки, читайте більше книг і надсилайте свої читацькі
щоденники Мудрилу Першому і Останньому.
Áàðâ³íîê. А чим більше будете читати, тим ваша мова буде мелодійнішою. На сторінці мого журналу у рубриці «Наш скарб — рідна мова»
ви познайомитесь з приказками, прислів’ями, каламбурами, шарадами,
навчитеся розуміти, відчувати слава, бачити їхню будову.
(Çâó÷èòü ï³ñíÿ «Ð³äíà ìîâà».)
(Ó çàë âõîäÿòü Ãðèöü Âñåçíàéêî ³ ßñü Âñåâì³éêî.)
Ãðèöü. Я — Гриць Всезнайко.
ßñü. А я — Ясь Всевмійко.
Ãðèöü. Проживаємо ми на сторінках цього журналу на острові Траж,
біля моря Хімс. Ви здогадалися, ще означають ці назви? (Æàðò, ñì³õ.)
Áàðâ³íîê.
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ßñü. У нас стартують єдині на всій планеті всесвітні перегони на
жирафах. У «Веселому коші» ви прочитаєте улюблені анекдоти, розповіді про кумедні випадки.

²íñöåí³âêè
1. — Тату, наш учитель нічого не знає, — каже учень удома.
— Чому ти так вважаєш?
— Бо він весь час мене запитує.
2. — Чому птахи відлітають у теплі краї?
— Бо як підуть пішки, то витратять на дорогу дуже багато часу.
3. — Який твій улюблений предмет?
— Телевізор.
4. — Мамо, ти не могла б завтра приготувати улюблену татову страву?
— А навіщо?
— Я завтра принесу свій щоденник.
Áàðâ³íîê. Якщо ви вже нажартувались, то візьмемось за серйозне.
На моїх сторінках розміщений «Банк усіляких цікавинок».
(Âõîäèòü õëîï÷èê â îäÿç³, ùî íàãàäóº ðîáîòà, ç íàïèñîì «Áàíê óñ³ëÿêèõ
ö³êàâèíîê»).
Ó÷åíü. Ерудитами не народжуються — ними стають, читаючи книги.
У моєму банку схована цікава інформація про все і про всіх. (Ç êîðîáêè
ä³ñòàº ëèñòî÷îê ³ äàë³ ÷èòàº.) Хочеш — вір, а ні — то перевір:
— Мурашка тягне мертвого жука у 10 разів важчого від себе.
— Комар робить 594 помахи за секунду, а джміль — до 233. Чим
швидше комаха рухає крилами, тим вищий буде звук. Тому комар
дзижчить, а джміль гуде.
— Річкові раки можуть жити до 20–30 років.
— Можуть не їсти: дрібні пташки — 6 годин, кліщ — 7 років, черепахи — близько року.
— У мухи 4 тисячі очей, у павука — 8 очей, у бабок — 28 тисяч.
Áàðâ³íîê. Про це і багато іншого ви дізнаєтесь на сторінках мого
журналу. (Ïðåäñòàâíèêè æóðíàëó âåäóòü ïåðåêëè÷êó):
— «Барвінок» — супер,
— «Барвінок» — клас,
— «Барвінок» — кращий журнал для нас,
— «Барвінок» — радість,
— «Барвінок» — сміх,
— «Барвінок» — кращий журнал для всіх.

