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1 клас.  

Позакласний захід "В гості до Домовичка Кузі" 

Девіз заходу: "Я-веселий домовик, заощаджувати звик!" 

 
 
Мета: 

Формувати економічну свідомість дітей , економічне мислення; познайомити з 

елементарними економічними поняттями: "економний" ,"заощадливість", 

"жадібність","товар" , "реклама"; вчити вирішувати найпростіші економічні 

завдання . 

Розвивати логічне та творче мислення , спостережливість , поповнювати активний 

словниковий запас, вміння робити висновки на основі ігрових ситуацій . 

Виховувати дбайливе ставлення до природи , бажання економно ставитися до 

природних ресурсів , охороняти навколишнє середовище. 

Очікувані результати: 



-розуміння та застосування в житті елементарних способів господарювання-

економності, заощадливості та формування особистого капіталу. Осмислення 

понять "жадібність", "товар", "реклама", "послуга". 

Хід заняття 

Інсценізація кафе. Діти сидять за трьома столиками, поділені на команди. 

Вчитель. Доброго дня, діти! Сьогодні ми завітали в гості до нашого друга 

Домовичка Кузі. 

Він веселий, добрий, милий, 

І ні краплі не журливий! 

Працювати любить дуже- 

І до грошей не байдужий! 

Заощадливий такий! Та ні трохи не скупий! 

Живе у праці він, не тужить, 

з економікою дружить! 

Дозвольте рекомендувати! 

Вітайте всі його, малята! 

 Домовичок. 
   Ой, як багато гостей зібралося в мене в кафе! Воно зовсім нове! Але я такий 

радий і, водночас, пишаюся тим, що можу прийняти таку кількість відвідувачів! А 

виникло кафе зовсім  випадково, ось послухайте як! 

На екрані йде відео з Економічних новин, де Кузя дає інтерв'ю про історію 

виникнення свого кафе.  

Слова Домовичка з відео. 

       В мене багато друзів та  родичів…Ну пам’ятаєте –Баба Яга, Лісовик, дівчинка 

Наташа, Ворона, Кіт. Одного мого дня народження гостей зібралося стільки, що 

вони ледве розмістилися в квартирі. От я й подумав: "Як би було добре, щоб я мав 

своє власне кафе-магазин для проведення свят. Сказано-зроблено. Я почав багато 

працювати, заощаджував, відкладав кошти  (з тих пір мене і стали звати 

заощадливим Кузею) і згодом придбав собі ось це кафе. Доречи, з землею під 

будівництво мого кафе мені допоміг мій друг-Лісовик Нафаня.  

Він порадив відкрити кафе у нього в лісі, бо тут живе багато його друзів-звірів, а 

вони можуть стати моїми клієнтами! 

 
Вчитель. 

Кузя! Цікава твоя розповідь, але давай запитаємо учнів, чи все їм зрозуміло з неї? 

Наприклад, як вони пояснять слова "економіка",  "заощаджувати»…(Відповіді 

учнів). 

Вчитель. 

 



Пропоную розпочати всі незнайомі терміни записувати до тлумачного словника.

 
Заощаджувати-зберігати невитраченим, складати, нагромаджувати 

внаслідок  дбайливого використання. 

 Економіка-наука про ведення домашнього господарства. 

Кузя.     О! Так а я буду зберігати цей словничок у своїй скринці-я все, що мені 

корисне до неї ховаю, а може знадобиться. 

Вчитель .   Кузя, ось навіть Зайка так пригадує, як вперше потрапив до тебе в 

кафе. 

Інсценівка.  
Кузя сидить, нудьгує в себе в кафе, забігає Зайка: 

Зайка. 

Ну що? Відвідувачів сила? 

А мене, чомусь не запросили… 

В тебе свято тут було? 

Що на весь ліс співало і гуло? 

А я чомусь про це не знаю, піду хоч в друзів запитаю!.. 

Кузя. 

Та ні ,сиджу ось тут, нудьгую. 

Всі друзі мої деінде гуляють,  

І зовсім про моє кафе й не чують, і не знають… 

Зайка. 

Ой, Кузя, я здається знаю,   

Чого тобі  не вистачає! 

Тут справа не тільки в стільцях суперових, столах! 

Потрібна реклама! Та така, щоби: «Ах!». 

Потрібно товар  завести, розширити асортимент,  

Не можна втрачати навіть жоден момент! 

Є серед друзів моїх голосистий клієнт! 

Ну справжній! Реальний РЕКЛАМНИЙ агент! 

Сорока. 

Привіт! Привіт! Друзяки милі!  

Я щось засиділась  без діла! 

Можливо є в вас новина яка, 

Щоб розтризвонить я змогла? 

А то нудота в лісі в нас зелена- 

Ну зовсім сумно, як на мене!.. 

 

 



 Кузя . 

Ой-йой! Привіт, Сороко! 

У нас для тебе є робота! 

Потрібно всій нашій громаді 

Чудове лісове кафе розрекламувати! 

 

Сорока. 

 

Для мене, хлопці, завдання це зовсім не проблема! 

Рекламувати….хм…Та це ж моя рідненька тема!)  

Фізкультхвилинка.  "Це не є проблема" 

Сорока. 

Так…Що у вас нового, смачного, чудного? 

Які напої, кава, чай чи сік? 

Морозиво, цукерки чи пиріг? 

Товар який чи послугу рекламувати будем? 

Щоб завжди про нього пам’ятали люди? 

Кузя. 

 Товар…хм, ти глуха? Що значить товар, послуга?...Кафе! Розкажи всім про 

КАФЕ! 

Сорока. 

Ага! Всім літати і кричати про оцей будинок з трьома вікнами, столами та 

стільцями? Гарненька справа!..Ага! 

 Там має буть, як хочеш знати,  

  Цукерки, печиво, узвар- 

 І назвемо це одним словом- 

 Тлумачним терміном - товар! 

Вчитель . 

Робота зі словником. 

 ТОВАР- продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на 

продаж.  Послуга-діло, діяльність або обслуговування. 

Вчитель. 

Діти! Давайте допоможемо Кузі обрати товар для його кафе-магазину! А разом з 

ним, ще й допоможемо Коту Матроскіну з Простоквашино, від якого нам щойно 

прийшов лист, розібратися, яким товаром можна торгувати, а яким ні! 

1. Сонце хмарка вже ховає,  

Дощик з неба накрапає, 

І на вулиці-негода, 

Можна нам купить погоду? /Ні/ 

      2.У Оксанки завтра свято- 

В гості друзів йде багато! 

Щоб їй друзів пригостити 

Можна печиво купити? /Так/ 

3.Наша Оля плаче, тужить- 

З нею Ірочка не дружить… 

Що ми можемо зробити? 

Можна дружбу їм купити? /Ні/ 



         4. Коля бігав, натомився, 

Бо футболом захопився. 

Хоче наш Миколка пити- 

Соку зможемо купити? /Так/ 

5.Наша Таня гірко плаче,  

Бо складна була задача. 

Може підем навмання? 

Можна нам купить знання? /Ні/ 

6. Захворіли? Неодмінно 

Всім потрібні вітаміни. 

І щоб більше не хворіти- 

Можна фруктів нам купити? /так/ 

 

 Вчитель . 

Молодці! Допомогли Матроскіну розібратися! А для себе з'ясували, що не все в 

світі можна купити! 

 Вчитель. 

 А  Кузя, тим часом, закупив лимонад, морозиво, печиво і став чекати 

відвідувачів, які ще зовсім не знали про його кафе. Але ж Сорока не дарма літала 

по лісу! Вона ж кафе рекламувала! 

Запис до тлумачного словника: 

Реклама — це інформація про товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-

який спосіб і призначена для того, щоб зацікавити людей цим продуктом. 

Вчитель. 

Сорока  зараз  крик  такий 

 зняла,  що  ліс  озвавсь  луною: 

Сорока. 

«Сюди!  Сюди!  Злітайтеся  мерщій! 

Послухайте!  До  вас  я  з  новиною!» 

Домовичок  кафе відкрив своє! 

Летіть, спішіть усі до нього! 

Морозиво і соки в нього є! 

От  стрепенувся  ліс,  звірята йдуть, 

Летять  великі  птиці, 

Орли,  і  Соколи,  Зозулі  і  Шпаки, 

Співучі  Солов'ї  і  гомінкі  Синиці. 

Для всіх-усіх смачненьке в нього є! 

В цей час до кафе заходить старий їжак. 

Їжак. 

Про що весь час Сорока так стрекоче? 

Нічого не розчув щось я… 

Дивлюсь-неначе дзьобом щось бурмоче- 

Глухим щось зовсім став вже я… 

Вчитель. 

Діти! А давайте ми ще й намалюємо плакати, щоб про магазин не тільки чули, а й 

бачили! Виготовимо не тільки аудіо, а ще й візуальну рекламу! 



 
Діти виготовляють рекламні плакати:  команди рекламують морозиво, сік, 

тістечка. 

Вчитель. 

Що Кузя робив для того, щоб у нього з'явилось своє кафе? 

Що потрібно робити, щоб стати заощадливим? 

Що таке реклама? Товар? Послуга? 

Вчитель. 

Дякуючи рекламі, у Кузі в кафе  з'явилась сила-силенна відвідувачів! І ось 

одного разу на порозі кафе зупинилась Чарівна Незнайомка… 

Заходить Фея Екологія 

Фея Екологія: 

Добрий день вам, друзі милі!   

Які господарі ви щирі! 

Дозвольте в гості завітати? 

Привіт від гір і рік вам передати? 

Усім вам відома я, 
Бо я – Екологія. 
Час летить, і з кожним роком 

Економіка зростає, 

В кожен дім веселим кроком  

Діловито завітає. 

Ось і в лісі, на галяві 

Домовий кафе відкрив! 

Хто б собі мав на уяві? 

Чи коли б це уявив? 

Але звірям зручно дуже- 

І напої, і десерт! 

І мені це не байдуже- 

Все ж який експеримент! 

Економіка невпинно  

Розвиватися повинна, 

Та не можна нести шкоду  

У довкілля і природу. 

(Звертається до Кузі) 

Скажи мені, друже, як справляєшся з залишками продукції та відходами? 



Кузя заносить скриньку, важко ставить на підлогу, дістає зламану 

виделку, серветки, невикористаний одноразовий посуд, ємність з-під яєць 

тощо. 

Кузя. 

Що з цим всім робити? Шкода викинути…Друзі кажуть, що я жадібний, а я 

кажу, що я домовитий,.. економний! Друзі, допоможіть розібратися! 

Вчитель. 

Діти, а як ви вважаєте? Жадібний  Кузя чи економний?  

Відповіді учнів, запис до тлумачного словника. 

  
Жадібність-жага до здобування чи купування, іншими словами жадання 

наживи. 

Економність- це бережливо, ощадливо витрачати  що-небудь. 

Вчитель. 

То який наш Кузя? Економний! Правильно! 

Фея Екологія: 

А я тобі допоможу економити з користю для навколишнього середовища! З усіх 

цих відходів можна зробити цікаві сувеніри, щоб прикрасити твоє кафе і не 

забруднювати довкілля. 

Діти, чи здогадалися ви, що можна виготовити з цих предметів? Пофантазуйте! 

Творча робота учнів. Квіти та вази для столиків. 



 
 

Фея Екологія. 

Молодці! Які чудові прикраси для кафе! І в мене є для вас подарунки! Погляньте, 

що ще  можна виготовити! (Дістає  зразки сувенірів) 

А ще відходи можна перетворити на папір, будівельні матеріали, паливо для 

обігріву приміщень, тощо. 

 
           Природа – дар великий, що й казати, 

Про це повинен знати всяк. 

То ж кожен з нас повинен пам’ятати: 

Зламати легко – відновити як? 

          Довкілля – це природний капітал, 

Без нього людство жде загибель і провал. 

Слід зберегти, примножити природу 

Для нас і для майбутнього народу.  



Вчитель. 

      Спасибі тобі, Феє! Завдяки тобі діти дізналися багато цікавого! Вони 

обов’язково будуть дотримуватися всіх твоїх рекомендацій! 

      Скільки економічних термінів ви вивчили сьогодні! Дізналися про їх 

значення. А давайте тепер пригадаємо, як ви пояснювали ці слова до 

вивчення сьогоднішньої теми.  

(Відеозапис  учнів до заняття, коли вони пояснюють терміни, про які ще 

не чули) 

Вчитель. 

Ось як затишно стало у кафе у Домового-Економа! В ньому завжди можна 

випити лимонаду, з'їсти тістечко чи морозиво, тобто придбати будь-який 

ТОВАР. І кожен мешканець лісу знає про кафе завдяки  РЕКЛАМІ. А які 

чудові сувеніри з відходів та залишків продукції навчила виготовляти нас 

Фея Екологія!  

Кузя. 

Дякую вам! Я сподіваюся, що моє кафе й надалі матиме успіх! А все 

завдяки вам, мої дорогі друзі!  

Діти співають пісню "Дружба". 

 

 
 

 

 

 


