Рік Морського Пластування
Сполучені Штати Америки

На Х в и л ях Моря Дo Спільної Мети!

Новацька Програма
План Праці
Тема Свято Моря

•
•
•
•

Ця програма і матеріяли є допомочі святкування Свято Моря
Неділя 29 квітня 2018р є річниця піднесення Українського прапора над фльотою
(Свято День Моря); збірка День Моря для новатсва відбудеться в суботу 28-го квітня
Збірка День Моря на годину; замість гніздові сходини
Прошу звернутися до куреня Чорноморських Хвиль з питинями або одержити білше
інформації
o Контакт: пл. сен. Леся Геймур, ЧХ, курінна; пл. сен. Таля Павлюк, ЧХ –
talia237@aol.com
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I.

ЗБІРКА ГНІЗДА - Тема СВЯТО МОРЯ

1. ВІДКРИТТЯ
a. Готуйсь!
b. Агой!
c. всі ЧХ " Вітай Чорне Море! Ти було і будеш наше!"
d. коротко сказати чому ми святкуємо День Моря
i. В продовж історії України Чорне Море завжди відогравало важну ролю у розвитку
українського народу. Тому ми сьогодні зійшлися святкувати День Моря.
ii. Неділя 29 квітня 2018р є річниця піднесення Українського прапора над
фльотою (Свято День Моря)
2. СЦЕНКА ЧОРНОМОРСЬКИХ ХВИЛЬ
a. Чорноморські Хвилі виконують свою сценку на кораблі
3. РОЗПОВІДЬ-ІНСЦЕНІЗАЦІЯ
a. Діти сідають в коло (морський звичай)
b. вибрати братчика і 2 новаків
4. СПІВ
a. РАКЕТА- до теми новацтво є моряки-матросики
b. пісня Хочу Стати Чорноморцем
c. пісня Матросики
5. ГРА
a.
b.
c.
d.

Шукання якора (мокро /сухо замість тепло /зимно)
Перегони наокола маяків (з рятівничими поясами і морськими шапочками)
Моряк ловить рибки
Перегони з з рятівничими поясами і вузлами
i. Вимога до вміліст: Зав'яже рятівничий вузол

6. МАЙСТРУВАННЯ
a. кораблики (кілька груп - різні кораблики)
i. Вимога до вміліст: Зробить модель вітрильника
7. РІЗНЕ
a. роздати різні відбитки про кораблі, морський прапор
i. Вимога до вміліст: Знає і нарисує головні види човнів і кораблів: човен з
веслами, канойку, каяк, моторовий човен, вітрильник ітд, воєнні,
пасажирські, торговельні.
b. охрестити імям корабель на папері
c. зєднати числа у формі корабля (connect the dots)
8. ЗАКРИТТЯ
a. Підсумувати чому стрінилися відсвяткувати День Моря
b. Готуйсь!
c. Агой!
d. всі ЧХ " Вітай Чорне Море! Ти було і будеш наше!"
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II.

# 2 - Сценка Чорноморських Хвиль для Новацтва
В продовж історії України Чорне Море завжди відогравало важну ролю у розвитку українського
народу. Тому ми сьогодні зійшлися святкувати День Моря.
ЧОРНОМОРСЬКІ ХВИЛІ
підпливають до корабля панцерника ЮРІЙ ПОБІДОНОСЕЦЬ
ПЕРШИЙ АСИСТЕНТ
Свище збірку - “Моряки-матросики збірка.”
ХВИЛЬКИ
стають в лави на кораблі
ПЕРШИЙ АСИСТЕНТ
“Вітаємо нашу Капітанку - Адмірала морським кличем “Агой!”
ХВИЛЬКИ
Вітають кличем “Агой!”
КАПІТАНКА
відповідає “Агой!”
“Стягніть червоний прапор Москви.”
(хтось знизує червоний прапор)
КАПІТАНКА
“Так як рішено Центральною Радою від сьогодні всі воєнні й торговельні кораблі на
Чорному й Озівському Морях підносять український прапор.”
------- 16 разів дзвонити годинник /ґонґ--------щоб відзначити XVI годину -------КАПІТАНКА
“Піднесіть український прапор Фльоти.”
ПЕРШИЙ АСИСТЕНТ
“Струнко --- моряки стати до борту. На прапор глянь.”
(хорунжі виносять український прапор фльоти, підносять і відходять)
“Спочинь.”
“Другий асистент прошу виступити.”
ДРУГИЙ АСИСТЕНТ
“Сьогодні 29-го квітня, 1918 року дуже важний день. Коли ми піднесли
наш український прапор на командуючому кораблі “Юрій Побідоносець” за
наказом капітанки (адмірала), ми надали сиґнали, щоб всі кораблі Чорноморської Фльоти
піднесли український прапор. Точно о 16-ій годині Чорноморська Фльота виявила свою
приналежність до Української Держави. Україна знову стає володарем Чорного Моря. Сьогодні
стає найвидатнішим днем Української державної Фльоти і Святом Українського Моря. Впродовж
історії України Чорне Море завжди відогравало важну ролю у розвитку українського народу.
Тому ми українці повинні бути горді не тільки за наш чорнозем, мінеральні поклади, широкі
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степи, а як також за наше море – Чорне Море.”
ХВИЛЬКИ
“Вітай Чорне Море.”
“Ти було і будеш наше!”
ПЕРШИЙ АСИСТЕНТ
“Моряки-матросики прошу відступити й дальше святкувати
“Доброго Вітру!”

український День Моря.”

ХВИЛЬКИ
“Доброго Вітру!”
Матеріяли
• морський свисток
• ґонґ або баняк
• ложка щоб бити ґонґ
• червоний прапор
• прапор фльоти
• український прапор
• шнур або машт на прапор
• шапка капітана
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III.

# 3 - РОЗПОВІДЬ-ІНСЦЕНІЗАЦІЯ
Відкриття: Морським кличем Агой! В продовж історії України Чорне Море завжди було дуже
важне для українського народу. Тому ми сьогодні зійшлися святкувати День Моря.
Новацьтво сідає в коло (морські звичай). 2 добровольці на казку (роздай добровольцям
шапки моряка, як маєти)
Казкa:
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IV.

# 4 - Спів

Новацька РАКЕТА на День Моря
• Так як в Америці святкують свята із fireworks, ми будемо святкувати наш День Моря
РАКЕТОЮ.
•
•
•

Всі новаки і новачки є МАТРОСИКИ - МОРЯКИ
Всі матросики стають в КОЛО.
Тепер пускаємо ракету.

Матросики-Моряки:
1. ВЕСЛУЮТЬ до своїх кораблів
2. БІЖАТЬ на збірку на кораблях
3. ПІДНОСЯТЬ українські прапори на цілій фльоті
4. БЮТЬСЯ В ГРУДИ бо задоволені що Чорноморська Фльота стала українською
5. КРУЖЛЯЮТЬ РУКОЮ 4 або 16 разів – бо точно о 16 –тій годині по морському часі або в 4-тій годині
пополудні по нашому капітан дав свій наказ
6. КРИЧУТЬ БУМ!!! Ракета вибухла і моряки відсвяткували Свято Моря
Інші морські пісні: http://www.chornomortsi.org/2018-рік-морського-пластування
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V.

#5 – Гри

1. Перегoни
• Розділіть новацьтво на групи
• Один варіант: два ряди, перший вбирає рятивничий пояз, біжить довкола маяка
(чи керма, корабля, ітд), біжить назат і наступний в раді вберає пояз і біжить;
перша група скінчити виграє
 Треба мати рятивничі пояси (досить на груп), малі “перешкоди”
(маяк, кермо, вітрилник)
• Один варіант: чотири ряди (два і два), одна група має шнур і кидає шнур, друга
група зав'яже рятівничий вузол, іди по ряді і тоді зміни боки щоби кожний новак
мав змогу завязати вузол
 Треба мати довгий шнур (х.2); перше показати новацьтвом як
завязати рятівничий вузол
2. Гракіма
• До морської теми: човен, вітрильник, якір, кермо, весла, канойка, каяк, прапор
флоти, вузли (шнур), рятівничний пояз, ітд
3. Гра СОС
• Матеріали: лінійка
• Гра: (1) Новацьтво сидіть спокійно. Скажіть дітям, що ви збираєтеся надіслати їм
секретне повідомлення, яке їм потрібно буде декодувати. (2) За допомогою
лінійки, зробіть три дуже швидкі стуки, а потім три повільні стуки, потім три
дуже швидкі стуки на столі. Запитайте: Хто знає, що таке повідомлення? [COC!]
4. Гра головні види човнів і кораблів
• Матеріали: знимки головні види човнів і кораблів [додаток]
• Гра: братчик/сестричка показує знимкм, новацьтво називає види суден. Хто
назве правильно найбільше з них?
5. Гра “До Води” [Freeze Tag]
6. Гра “Моряки на морі” [Red Rover]
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VI.

# 6 - Майстрування

Mодель вітрильника, Кораблики
1. Матеріали: cork tied with
rubber band (add more to
make it wider so it can float),
foam paper to make bottom
hull, construction paper for
sail, dowel or bamboo skewer
for mast, white construction
paper for flag (can print ahead)

2. Кораблики – Oriental Trading.com; можна прикрасити і малювати (сино жовте)
http://www.orientaltrading.com/diy-wood-sailboat-kits-a248_3633.fltr?sku=48%2F3633&BP=PS544&ms=search&source=google&cm_mmc=Google-_42460806470-_-736329749-_-DIY-Wood-SailboatKits&cm_mmca1=OTC%2BPLAs&cm_mmca2=GooglePLAs&cm_mmca3=PS544&cm_mmca4=FS39&c
m_mmca5=Shopping&cm_mmca6=PLAs&cm_mmc10=Shopping&cm_mmca11=48%2F3633&cm_m
mca12=DIY-Wood-SailboatKits&gclid=EAIaIQobChMInYfh9MHx2AIViDuBCh0eQQnHEAQYBCABEgJC3PD_BwE
3. Кораблики ідея:
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