
 

Бал квітів  

(за мотивами казок Г. К. Андерсена у 5класі 

Мета позакласного заходу: 

-    формувати полікультурні, комунікативні компетентності учнів, а також 

компетентність саморозвитку та продуктивної творчої діяльності; 

-    сприяти створенню у дітей позитивної Я-концепції, навичок співпраці, 

колективної взаємодії, формувати у учнів потреби у продуктивній діяльності; 

-    розвивати морально-емоційний компонент світогляду та пізнавальний інтерес; 

- сприяти поглибленню знань про творчість Г.К. Андерсена. 

Міжпредметні зв`язки: 

- музика («Вальс квітів П.Чайковського, «Вальс квітів» Ф.Шопена) 

- Мультиплікаційний фільм «Дюймовочка» 

Очікувані результати 

Учні зможуть: 

 створити презентацію «Квіткової фантазії»; 

 виступити в ролі героїв вистави; 

 співпрацювати у межах колективної взаємодії, розвити творчі здібності та 

навички співпраці. 

Учасники балу 

Учасники флешмобу. 

Іда з казки Андерсена «Квіти маленької Іди». 

Студент. 

Флора. 

Софі. 

Ромашка. 

Троянда. 

Лілея. 

Айстра. 

Гвоздика. 



Хризантема. 

Фіалка. 

Жоржина. 

1 ведучий. 

2 ведучий. 

Хід заходу 

Інтелюдія 1 

Інтерактивна гра флешмоб 

(Напередодні по мобільному телефону учні отримали повідомлення по одному 

рядку з вірша про Андерсена, знають рядок попередній і наступний)  

Учасники флешмобу по черзі встають і виразно декламують свій рядок, виходячи 

і стаючи перед сценою. 

Вірш про Андерсена 

Чудовий казкар Андерсен Ганс 

Дав людству останній шанс: 

 Щоб жити в любові і злагоді всім 

Добро й милосердя дітям неси. 

Герої його серця полонять – 

Це живий соловейко і олов’яний солдат. 

Маленька Герда Кая знайшла 

Русалонька танком серця відкрива. 

У казках тих біль живе і любов, 

Смуток і щастя, батьківський кров,  

Серця звеселяють й засмучують теж 

«О Андерсен! Диво!» - говорять без меж. 

Справжній казкар Андерсен Ганс 

Взяв у безсмертя, мабуть, аванс: 

Казки його люблять й читають усі 

Герої його приходять вві сні. 

Назавжди ми з вами, Великий Казкар, 



До Вас буде линуть увага землян. 

Відкрили  прекрасний казковий світ 

Вічний супутник, порадник і друг. 

Далі інтерактивна гра продовжується загадками про героїв казок Андерсена, які 

задають учням учасники флешмобу.  

Усіх хат вони найвище, 

Їх гніздо завжди на криші. 

Жаб з комахами їдять 

Та ще й дзьобами тріщать. 

(Лелекі) 

Птахами стали одинадцять принців 

Чари мачухи зло принесли. 

Але кропива розвіяла кривду, 

Ким для Елізи лебеді тії були? 

(Брати) 

Стану я папером тонким, 

Засліплю я всіх дівчат. 

І підв’язка, праска також 

Закохалися якраз. 

(Комірець) 

Сорок штук пір’їн пухових 

Настелили в ліжко їй.  

Що ж принцесі вночі знову 

Заважало міцно спать? 

(Горошина) 

Дівчинка маленька 

У квітці народилася. 

В тарілці усе плавала 

На пелюстках тюльпана. 

(Дюймовочка) 



Ей, курортниця-товстуха, 

В бородавках черево, 

В голові безцінний скарб 

Принесе лише страждань. 

(Жаба) 

Тепер ти більш за більшого 

Сердечко бережи! 

Бо витвір Тролля злючого 

Розбився на друзки. 

(Дзеркало) 

Дуже сильно вихвалялась 

І себе любила  - жах! 

Та не вміла, я дізналась, 

І не шити й не блищать. 

(Голка) 

Народився я на славу 

Квітом синім квітну я. 

І поглянути не встигнеш 

Стану я шматком тканини. 

(Льон) 

У своїй рідній стороні 

Жилося непогано, знай же ти, 

А за кордон потрапила коли, 

Фальшивою назвали всі. 

(Монета)  

Балдахін, панталони та мантія, 

Шлейф, що летить за камзолом, 

А народ-то дивився уважно 

Зрозумів він, що король його голий! 

(Нове плаття короля) 



Весілля грали вісім днів  

Солдату та принцесі. 

Завдяки чому вона із ним 

Подружжям стали, честь по честі? 

(Кресало) 

З голосом ніжним без жалю розсталась, 

Заради кохання готова на все. 

А після весілля чужого зосталась 

Тільки частиною моря із хвиль. 

(Русалонька) 

Він скинув одяг принца, 

Сміливо йшов на принцип, 

І ставши невігласом, 

Отримав поцілунки. 

(Свинопас) 

Як у казці говориться, 

Став прекрасним птахом він, 

А пташиний двір сміявся, 

Називав його «гидким». 

(Каченя, що стало лебедем) 

З маленькою Ідою 

У темному залі 

При місячнім сяйві 

Танцюють всі … 

(Квіти) 

 

 

Квіткова фантазія 1 

Дія розпочинається з презентації слайд-шоу «Квіткової фантазії» за мотивами 

казок Г.К.Андерсена.  



Сцена 1 

На сцену виходить Іда з казки Андерсена з букетом зів`ялих квітів, у кімнаті 

сидить студент, до якого вона звертається. 

Іда. Бідні мої квіточки померли. Ще вчора ввечері вони були такі красиві, а тепер 

усі посхилялися. Від чого вони так?  

Студент. Знаєш що? Сьогодні вночі квіти були на балу, от вони і посхиляли 

головки. 

Іда.( здивовано) Та квіти ж не танцюють! 

Студент. Танцюють! Ночами, коли темно і ми всі спимо, вони весело танцюють 

одна з одною. Майже кожну ніч у них буває бал. 

Іда. А дітям можна піти до них на бал? 

Студент. Можна. Адже маленькі маргаритки і конвалії також танцюють. 

Іда. А як же мені потрапити до них на бал? 

Студент.  Я дам тобі чудову пораду: ти скажи їм тихенько, що знаєш їх 

таємницю, і, можливо, ти зможеш потрапити до них на бал. Тільки дивись, щоб 

тебе ніхто не почув сторонній, бо квіти бережуть своє життя - адже вони такі 

тендітні -  і довіряють тільки дітям. 

Іда. На мене вони можуть покластися! 

Сцена 2 

 Маленька Іда сама на сцені, звертається до свого букету. 

Іда. А я знаю, що вночі ви підете на бал! Прошу візьміть мене з собою, я ніколи 

не розкрию таємниці.(квіти мовчать) Невже ви мене не чуєте? 

А може студент просто посміявся наді мною. 

(Гасне світло. Годинник б`є дванадцяту. Починає тихо лунати «Вальс квітів»  

П.Чайковського. До Іди, що щойно прокинулась і прислухається, підходить 

ромашка.) 

Ромашка. Іда, прокидайся, час на бал! 

Іда. Не може бути, ти хто? 

Ромашка. А ось послухай мене, та сама здогадаєшся: 



Я ромашка скромна і біленька, 

На полях і в квітнику росту, 

В кольорі — невинність, чистоту. 

Тож в букет ромашку без вагання 

Ставте скромну, ніжну і просту. 

( Іда обіймає ромашку) 

Іда. Я так задоволена, що можу потрапити на бал. Почекай, я швидко одягнусь у 

бальну сукню. 

Квіткова фантазія 2 

На сцені з`являються, взявшись за руки, Флора та Фауна та двоє ведучих під  

«Вальс квітів» Шопена. 

Ведучий 1 

Були у матері-Природи 

Дві донечки такої вроди - 

Хто їх побачить хоч на мить, 

Не міг забуть і розлюбить. 

Ведучий 2  

Голубооку звали Флора, 

У неї очі, наче зорі. 

Завжди замріяна, тендітна, 

Ласкава, ніжна і привітна. 

Флора. Чудовий світ мої квіток  

Гостинно вас зустріне 

Розкажем вам про нас 

Сідайте всі зручніше. 

Сцена 3 

Флора сідає, біля неї Іда, а квіти розповідають про себе, виходячи на середину 

сцени. 

Троянда  



Я квітка чарівна, чудова, незвичайна — 

Відтінків, форм і різних кольорів, 

Червона, біла, голуба і чайна, 

Ну хто б всі кольори перелічив! 

Але колючки завжди виставляю 

Це захисна реакція моя, 

Так пелюстки тендітні захищаю, 

Так честь і ніжність захищаю я. 

Я радість, щастя і любов дарую 

Завжди на святі і в буденний день, 

Слова найкращі від людей я чую, 

А скільки про троянду є пісень! 

Гвоздика 

До мене всіх прикована увага. 

А я — Гвоздика, квітка-дивина. 

Це мужність, стійкість і сама відвага — 

Чоловікам призначена вона. 

Як в гості ви йдете до чоловіка, 

Найкраще з того, що б хто не приніс, — 

На довгій ніжці чарівна гвоздика 

Як визнання його найкращих рис. 

Фіалка. А я фіалка синя і вродлива, 

Завжди у колі друзів, не сама. 

Хоч скромна дуже і сором’язлива, 

Та, кажуть, кращої за мене і нема. 

Лілія  

Я біла Лілія — це чистота і свіжість, 

А ви зайдіть під час цвітіння в сад. 

В нас грація підкреслена, і ніжність, 

І дивний, тонкий, чистий аромат! 



Тому то так дівчаток називають: 

Дають дитині Лілія ім’я. 

Дівчатка теж, як квіти, розцвітають, 

Красунями стають такі ж, як я! 

Айстра 

Я Айстра, хоч сумна, але багата 

На різні форми, різні кольори, 

Мене з любов’ю прийме кожна хата, 

Мене так гріє сонечко згори. 

А сум за тим, що літо догорає 

І хмари насуваються сумні. 

Та й холод аж до серця допікає 

І обпікає пелюстки мені. 

І кажуть люди, схожі ми з зірками, 

Із самоцвітів народились всі. 

Як диво-зорі, що вгорі над нами, — 

Ми стоїмо у вранішній росі. 

Жоржина 

Тепло і ніжність сонце віддавало — 

Я кольори ввібрала геть усі. 

І від тепла сама, як сонце, стала 

Й пелю́сточки скупала у росі. 

Я гарна квітка, квіточка-жоржина, 

Про осінь нагадала вам, мабуть. 

Тому я людям розказать повинна: 

За мною скоро холоди прийдуть. 

Хризантема 

Ми найпізніші квіти в нашім краю, 

Тому й на свято йду пізніш за всіх, 

Людей зустріла, хоч я їх не знаю, 



Але на свято запросила їх. 

Вони здивовані і дуже вже незвичні, 

Якісь, напевно, навіть не земні, 

Але вони всі дуже симпатичні 

І дуже добрі, віриться мені. 

Квіткова фантазія 3 

(Квіти танцюють разом з Ідою, утворюючи хоровод під музику Штрауса «Казки 

Віденського лісу») 

Сцена 4 

( Після танцю з`являється кукла Іди Софі, яка своїми рухами намагається 

привернути увагу квітів, але вони не звертають на неї уваги, тоді вона з гуркотом 

сідає на підлогу, квіти обступають Софі і голосно висловлюють співчуття). 

Софі. Ви всі такі милі, можете жити у моїй кімнаті скільки бажаєте, з вами так 

весело. 

Троянда. О, ні! Дякуємо! 

Гвоздика. Ми не можемо жити так довго! Вранці ми зовсім помремо! 

( бачачи, що Софі засмучена, до неї звертається ромашка). 

Ромашка. Скажи маленькій Іді, щоб вона нас поховала у садочку; влітку ми знову 

виростемо й будемо ще прекраснішими. 

Софі. Ні, ні, ви не можете померти. 

Флора. Звичайно, ні. Мої друзі, квіти, знову проростуть з землі та порадують всіх 

красою. Не сумуйте за ними, вони відновляться. 

Сцена 5 

Іда виходить на сцену, солодко позіхаючи, тримаючи на руках ляльку. 

Іда. А ти пам`ятаєш, що тобі треба мені передати? Мовчиш? От ти завжди така, а 

вони ще з тобою танцювали! ( бере коробочку і кладе туди квіти). Тепер я 

поховаю свої квіти, щоб вони виросли ще прекраснішими! 

 

Квіткова фантазія 4 

На сцену виходить Флора. 



Флора. Я хочу розказати вам про дівчинку, яка народилася у квітці. Вона була 

такою маленькою, що її звали Дюймовочка. 

( У залі гасне світло, діти дивляться мультфільм «Дюймовочка») 

Флора. Ніжні квіти дарують нам радість 

Радість серцю, душевне тепло. 

Земля стала сумна, як могила,  

Якби квітів на ній не було. 

( Квіти стають поряд з Флорою та співають заключну пісню). 

                                  

 

                      
 


