КОЗАЦЬКІ РОЗВАГИ
(Спортивне свято)
Мета: прилучити дітей до джерел національної icтopiї, культури; сприяти
патріотичному вихованню, осмисленню себе, своєї особистості як частини
великого українського народу; пробуджувати національну свідомість;
загартовувати дітей фізично i морально.
Обладнання: м’ячі, канат, мотузка, олівці, папір, рослинний матеріал.
Перебіг заходу
У змаганнях беруть участь дві команди.
Звучить запис пісні про Україну, на сцену виходять хлопчик та дівчинка в
українських костюмах.
Дівчинка.
Українка я маленька,
Україна – моя ненька,
В неї щира я дитина,
Добра, люба та єдина, (двічі)
Вірна я дочка народу,
Бо з козацького я роду.
Щиро я свій край кохаю,
Краю кращого не знаю (двічі)
Хлопчик.
Українець я маленький.
Україна – край рідненький.
Вірний син я свого роду
Українського народу, (двічі)
Все, що рідне, я кохаю,
Всім, хто рідний, помагаю,
Своє ціню, свого вчуся
І до рідного горнуся (двічі)
Вчитель. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні в нас свято «Козацькі розваги».
Присутні на нашому святі нащадки славних козаків покажуть свої знання з
історії козацтва та продемонструють фізичну міць та силу.
Ведучий. Перші згадки про козаків датовані 1489 роком.
Є думка, що слово «Січ» походить від слова «сікти».
Ведуча. Січ – то була простора площа на Дніпровім острові Хортиці.
Ведучий. Довкола площі стояли побудовані хатки, так звані коші, або курені.
Ведуча. Хто хотів стати козаком, мав наперед служити три роки в старого
козака за джуру (помічника). Джура робив усяку роботу й носив за козака
другу рушницю й потрібні йому клунки.

Ведучий. Козаки вбиралися просто: в грубу сорочку, в кирею. За широким
поясом носили пістолі й люльку.
Ведуча. Їли сушену рибу й печене м’ясо та юшку з рибою.
Ведучий. Жінок на Січі не було, і ніхто не міг мати на Січі жінку, навіть сам
отаман.
Ведуча. Січове військо ділилося на полки. Полк мав п’ять сотень по сто
люду; сотня мала десять десятків (куренів) по десять люду.
Ведучий. Жінок на Січі не було, і ніхто не міг мати на Січі жінку, навіть сам
отаман.
Ведуча. Січове військо ділилося на полки. Полк мав п’ять сотень по сто
люду; сотня мала десять десятків (куренів) по десять люду.
Ведучий. Січчю командував кошовий.
Ведуча. Козаки билися до останку, кажучи: «Або перемога, або смерть!».
Ведучий. А зараз ми запрошуємо до залу наших учасників змагання.
Під козацький марш заходять учасники гри.
Вчитель. Загони! Рівняйсь! Струнко!
До переліку гасел приготуватися!
Козаки представляють свої загони.
Наш загін «Козачата»
Наш девіз «Хоробрим будь, часу не гай, і близьким друзям помагай».
Наш загін «Українці»
Наш девіз «Козацькому роду – нема переводу».
Естафета 1 «Стройова підготовка»
Серед козаків багато часу приділяється стройовій підготовці, що дисциплінує
і дозволяє добре орієнтуватися.
За командою вчителя капітани роблять два кроки вперед і повертаються
навкруги. Потім по черзі подають команди: ліворуч, праворуч, навкруги.
Оцінюється чітке і правильне виконання команд.
Ведучий.
Наша вільна Україна,
Наше щастя і наш рай!

Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі, й злі години
Ми для неї живемо,
На Вкраїні, для Вкраїни
Будем жити й помремо…
Кінь і козак – нероздільне поняття – це одне ціле, але для того щоб добре
сидіти в сідлі, переборювати великі відстані, на скаку вести бій, треба багато
тренуватися.
Естафета 2 «Вершники»
Перший учасник надягає обруч, другий тримається за обруч. Так вони вдвох
повинні оббігти стійку (9 м від старту) і бігцем повернутися назад, передати
обруч наступній парі.
Ведучий.
Нас не зможуть супостати
Взяти в кайдани свої:
Ми бороним наші хати,
Наші тихії гаї.
Швидкість і вправність у козаків відпрацьовувалася в щоденних завзятих
тренуваннях.
Естафета 3 «Швидкий козачок»
Ведення однією рукою баскетбольного м’яча до стійки і назад. Стійка
встановлюється на відстані 9 м.
Вчитель. Поки наше журі підводить підсумки трьох конкурсів, ми
пропонуємо вам музичну паузу.Для вас на сцені український народний танок
„Гопак―.
Вчитель. А зараз конкурс 4 кошових отаманів.
Поясніть значення козацьких назв:

• Булава. (Кулясте потовщення на кінці палиці, символ влади кошового
отамана)
• Бунчук. (Довга палиця із золотим яблуком на кінці. Від яблука відходять
два-три кінські хвости)
• Гетьман. (Старший, головний, «кошовий отаман»)
• Джура. (Помічник козака, молодший воїн)
• Чайка. (Козацький човен завдовжки близько 20 м. В один човен сідало від
50 до 70 козаків
• Оселедець. (Зачіска козака)
Кожен козак вважає своїм обов’язком влучно стріляти. Зараз ми перевіримо,
які ви стрілки.
Естафета 5 «Стрілець»
Проти кожної команди на відстані 6 м установлюються квадратом 4 кеглі.
Кожен гравець повинен м’ячем збити кеглі. Потім побігти за м’ячем і
передати його наступному. Виграє команда, що збила більше кеглів.
Естафета 6 «Найсильніший»
Ведуча. Щоб мужньо боронити свій народ, свою рідну неньку-Україну,
козаки повинні мати силу в руках. Отже, починаємо змагання силачів. Я
запрошую від кожної команди найсильнішого представника. Він буде
здобувати для команди звання «Найдужчих».
Перетягування канату.
Ведучий.
Запорозьки козаки,
Є нам що згадати…
Нам найкраща ненька-мати –
Запорозька славна Січ.
Чорний вус, брова чорнява,
Не судомив руку страх,

І дзвеніла наша слава
На розгонистих вітрах.
Вчитель. Слово надається журі.
Підведення підсумків, нагородження учасників.
Вчитель. Ось і закінчилося наше свято. Всі ви були молодці. Пам’ятайте, ви
— майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками повинні
підносити її культуру.
Вчитель. Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю так, як заповідав
великий Тарас, бережіть волю і незалежність нашої держави.
Вчитель. Поважайте свій народ і нашу мелодійну мову.
Вчитель. На все добре, любі друзі.
(Звучить пісня «Калина»)

