Мобільне шоу
"ПОЗА ЗОНОЮ ДОСЯЖНОСТІ"
ВЕД1: Привіт усім! Ласкаво запрошуємо на наше нове мобільне шоу
"ПОЗА ЗОНОЮ ДОСЯЖНОСТІ".
Пісня "Вне зони доступа"
ВЕД2: Перш ніж розпочати наше ігрове шоу, зробимо перекличку, але
перекличка буде незвичайна. Так, як у нас героєм свята є телефон, візьміть
його в праву руку. І коли ви почуєте назву моделі свого телефона- підніміть
його високо-високо, і дайте про себе знати.
ВЕД1:-- Нокіа є?
--Самсунг є?
--Соні Еріксон є?
--Сіменс є?
--Ел Джі є?
ВЕД2:--Флай є?
--Філіпс є?
--Алкатель є?
--Моторола є?
--Панасонік є?
--А є моделі які я не назвала?
ВЕД1: Генеральним спонсором мобільного шоу є - Гнідинцівська
сільська рада
Інформаційна підтримка - афіша біля сільського Будинку культури.
Для всіх власників телефонів та наших шановних гостей звучить пісня:
Пісня „Позвони мне, позвони”
ВЕД1: Зараз я запрошую до себе на авансцену 6 учасників представників,
зі своїми телефонами. Вашим завданням буде: придумати назву для свого
телефону і представити його. Будь ласка!!!
Конкурс "Представлення"
ВЕД2: Дуже приємно. Ми всі познайомились, і тому всім напевно цікаво
які ж можливості ваших телефонів і як їхні власники можуть ними
користуватися.
Наш наступний конкурс доведе: чи зможе ваш телефон допомогти вам у
екстренній ситуації. Отож, вам треба якнайшвидше дозвонитись на
запропонований номер. Почали...
Конкурс "Екстренний дзвінок"
ВЕД1: Найпершим хто впорався з цим завданням виявився...
Ми за спряння наших спонсорів, нагороджуемо вас призом .
Дзвінки це добре, але в деяких ситуаціях доречніше скористатися смс. Тому в
наступному конкурсі вам потрібно швидко і правильно набрати текст смс.
Хто впораеться першим, підніміть руку.

Конкурс "СМСка"
ВЕД 2: Дуже дякую учасникам. Для вас звучить це музичне вітання:
Пісня «Відправила меседж»
Вед 1. Я бачу, ви трішки втомилися, тому зараз проведем маленьку
розминку із залом. Давайте пригадаємо для чого нам наші руки? І всі завдання
відтворимо за допомогою жестів мені з залу потрібно 2 помічники
Розминка „Руки”
- Що роблять руки , коли ми вітаємось?
- Що роблять руки, коли ми прощаємось?
- Коли оленя хочем показати?
- Або, наче зайчик вперед пострибати.
- Як воду долонями ми набираєм?
- А як віртуозно на скрипочці граєм.?
- Як будемо в двері чужі стукотіти?
- А як показати, щоб тихо сидіти?
- Куди ставлять руки, коли люди чхають?
- Хустинкою як, свій нас витирають?
- А як будеш строго ти пальцем сварити?
- Долонею, як же себе похвалити?
Молодці. Веселе у нас вийшла гра,
Тепер скажем долонями: Ура!!!
ВЕД 2: Всі звикли, що смс- це коротке письмове повідомлення. Ми
підійдемо до цього творчо. Отже, хто з присутніх зможе найоригінальніше
розшифрувати слово СМС?
Гра з залом "Розшифровка"
ВЕД1: Кожен власник вважає свій мобільний телефон найкращим,
можливості - найсучаснішими, інформацією - найважливішою, музику найвеселішою.
Для наступного конкурсу я запрошую на сцену 4 учасники, котрі б змогли
продемонструвати найвеселіший музичний рингтонг свого телефону.
( учасники виходять на сцену)
Ви готові? Зараз ми трішки ускладнимо завдання: будемо не лише
демонструвати і слухати музику, але і танцювати під свою мелодію по-черзі.
Конкурс "Мобіл -паті" починаємо з учасника під номером...
Конкурс "Мобіл-паті"
ВЕД 2: Виконавцем найзапальнішого танцю і власником найвеселішої
мелодії виявився... Тому він і стає переможцем конкурсу. І саме для вас вибрати
приз, або сюрприз...
(Приз - від спонсора, сюрприз - пісня)
____________________________________________________________________

Вед:1. А зараз я оголошую конкурс для 2 – х учасників. Будь ласка,
виходьте.
Вам потрібно просто взяти цей подарунок, який лежить на стільці.
Слухайте уважно. Зараз починається конкурс, про правила якого ви дізнаєтесь
безпосередньо з моєї розповіді.
Розкажу один розказ
Півтора десятка раз.
Лиш скажу я слово „5”
Приз потрібно швидко взять.
Раз ми щуку упіймали,
І хотіли випускать,
Та побачили у ятрі,
Не одну, а цілих - три
Раз один юнак спортивний,
І мріяв чемпіоном стать.
І на старті не прослухав
Раз, два, три, чотири – марш!!!
Коли вчиш вірш ти серед ночі,
І вже не слухаються очі.
То усно треба повторять:
Раз, другий, ну , а краще –сім.
Коли в Анталію літала,
Літак я п’ять годин чекала.
Ви не втомились позіхать?
Була ж нагода приз цей взять!
Вед: За участь у конкурсі ми вам дякуємо гучними оплесками.!!!
ВЕД 2: Рада повідомити, що на цьому наш вечір підходить до свого
кульмінаційного… продовження.
ВЕД 1: Ви бачите в мене в руках цю річ ( солодкий подарунок ). Я з
задоволенням схочу віддати її вам, але вас багато - а річ одна, тому я її вам
продам. Продам найзаможнішому, найбагатшому учаснику сьогоднішнього
вечора. А визначення вашого достатку, буде за сумою, яка у вас на рахунку.
Тож, починаємо аукціон. Лот під №1- (...). Початкова сума, яка потрібна
для здійснення вашого дзвінка - 27 коп. Хто більше???
Конкурс " Аукціон"
ВЕД 2: Володарем лоту стає найбагатша людина вечора. Для вас музичне
вітання.
Пісня „Я назову планету именем твоим”
ВЕД 2: Запрошую два учасники для наступного конкурсу. Вам
траплялося бути в ситуації коли поруч з вами хтось розмовляв по телефону, а
ви чули лише обривки фраз і окремі слова?
Завдання для учасників: вам потрібно переповісти таку розмову

використовуючи наступні слова і словосполучення. У розповіді не має бути
заминок і слова повинні бути логічно пов’язані між собою.
Конкурс " Мобільні плітки"
ВЕД 1: Молодці, Ви добре впорались з завданням. А переможця
визначимо за допомогою оплесків. Переможцем став ...
Нагадую, наші спонсори - Гнідинцівська сільська рада
Інформаційна підтримка - "Будинок культури"
ВЕД 2: Для наступного конкурсу запрошую 6 учасників. Конкурс
називається "Блютуз". Всі знають, що це засіб передачі інформації, але наш
"Блютуз" - зіпсований, тому інформацю, яку ви прочитаєте на картках вам
потрібно передпти за допомогою міміки і жестів. А гядячі визначать, в кого
Блютуз кращий і вгадають його зміст.
Конкурс "Блютуз"
ВЕД 1. Переможцем конкурсу стає...
ВЕД 2: Коли за ворота покличе дорога,
Вернетесь додому до свого порога
Ви знайте, що друзів у вас є багато,
І свято сьогодні - це радість і свято.
ВЕД 1: Весною і взимку ви не сумуйте,
А друзям найкращим телефонуйте.
У будні і святв ви шліть СМС
Й побільшеє в світі любові й чудес.
ВЕД 2: Вже свято сьогодні вітрила складає,
І відпочивати часу вже немає.
І щоб виручало завжди спілкування,
Від нас ви прийміть найщиріші вітання.
Пісня на мотив пісні "Будьте здорови".
Ось свято скінчилось. та що ще додати,
Я хочу сердечно всім вам побажати.
Щоб в вас на рахунку водилися гроші,
Приходили в дім СМСки хороші.
Щоб вам телефони нові дарували.
І щоб батареї у них не сідали.
Бажаю вам щиро і сонця і квіту,
Завжди у мережі здвінки без ліміту.
Щоб ваші розмови тримались в секреті
І вам безкоштовно сидіть в інтернеті.
Бажаю добра вам, щановні й поважні,
Щоб ви залишались в мережі досяжні.

ВЕД:1. Щось на місці не сидиться,
Дуже хочу веселиться.
Щоб стиралися підбори
І ламалися забори
ВЕД:2 Щоб луна летіла в ліс
А ще далі вітер ніс.
Крім пігулок із аптеки
Нам потрібні дискотеки.
ВЕД1: А зараз ми всіх запрошуємо до дискотеки.
Автор сценарію Інна Рубан-Оленіч

