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І Вступне слово. 

Вчитель 

Дорогі діти! Сьогодні ми проведемо конкурс «Нащадки козацької слави». 

Позмагаємося в спритності, кмітливості і просто насолодимося дитинством, 

учасникам потрібно буде продемонструвати сильний характер і найкращі 

фізичні якості. 

Ведуча 1 

А що ж таке, оте таємниче і загадкове дитинство? 

Це – блакитне небо; це – мир і щастя; це – веселий 

гомін юрби, бантики, «резинки», скакалки, м’ячики, 

машинки… 

(Звучить козацька пісня) 

Ведуча 2  

Ми зібралися, щоб переконатися, що ми є 

нащадками славного козацького роду, що в наших 

жилах тече кров сміливих, відважних, розумних 

людей – вільних козаків 

Ведуча 2 

Для участі в змаганнях вам потрібно придумати назву свого куреня, девіз, 

обрати отамана   і представити  свій курінь. 

Змагання буде судити журі у складі….  

Гетьман. 
– «Сини мої, козаки! Я, гетьман козацького війська, наказую провести змагання 

двох куренів, щоб підняти бойовий дух і мудрість нашого козацтва» Отамани, 

шикуйте курені! 

ІІ. Привітання куренів. 

Ведуча 1 

XV століття – важкий час у житті Українського народу. Скрутно жилося йому 

під пануванням чужих володарів, бо скрізь в Україні було заведено панщину. 

Селяни працювали на панській землі, всю землю отримували у власність великі 

пани – вельможі. Багатостраждальна земля чекала героїв. І деякі чоловіки 

відгукнулися на заклик рідної землі і стали на її захист. Це були козаки. Сила, 

спритність і мужність яких змінила світ. 

(звучить музика) 
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Ведуча 2 

– Гей, ви, козаченьки.   

Вітер в чистім полі – 

Научіть нащадків 

Так любити волю.  

Ведуча 1 

– Крутобока наша доля, 

Не вода в ній – кров тече, 

Козаку найперше  – воля, 

Козаку найперше – честь. 

Ведуча 2 

– Гей, ви, козаченьки, 

Спомин з м’яти-рути 

Научіть минулу славу 

Повернути. 

Ведуча 1 

– Вам треба пройти конкурсні 

випробування як найкраще. 

Отамани,  отримайте маршрутні 

листи! Тож до справи, козаки!   

ІІІ Конкурсні змагання. 

1. Конкурс  впоряд 

Отаман шикує свій курінь. 

Назва. Девіз. Перешикування з 

однієї шеренги у дві шеренги, у три шеренги, у одну шеренгу. Повороти наліво, 

направо, кругом.  

 

2. Конкурс майстерних художників. 
На прикріплених аркушах паперу кожна команда повинна намалювати коня на 

повний зріст. Один учасник біжить – малює голову, повертається, тоді 

наступний – тулуб і т.д. Виграє команда, яка швидко, згуртовано, акуратно і 

точно намалює коня.   

 3.  Конкурс «Приготування кулешу» 

Біля кожної  команди –  ємкість з водою, у першого учасника в руках ложка. 

Він набирає  ложкою воду, несе до протилежного кінця залу, де стоїть пуста  

ємкість. Виливає  в неї  воду  з ложки, повертається до команди, передає  ложку 

наступному.  Виграє  команда, у якої  більше води потрапило до пустої  

ємкості. 

4. Конкурс – скоромовочки.  

Скоромовочки повторити п’ять разів всім куренем.  

Був бик тупогуб,  

Тупогубенький бичок,   

У бика губа була тупа  
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Варка варила вареники, 

Василь взяв вареника, 

Варка Василя варехою, 

Василь Варку вареником.  

Ґава всілася на ґанку 

І сиділа там до ранку. 

Вранці гуси пробігали, 

Ґаву з ґанку проганяли.  

5. Конкурс «Вершники».  

 Стримувати поміж ніг козака м’яча-коня, у руках – палицю шаблю. Потрібно 

дострибати до підвішеного дзвоника, вдарити шаблею по ньому, повернутися 

назад та передати естафету товаришеві по куреню.   

 

6.  Конкурс «Влучники».  

 Козаки кидають  м’яча  у мішень.   

7. Конкурс «Вікторина» 

 Як називається зачіска козака? (оселедець) 

 Як називалось місце, де жили козаки?  (курінь) 

 3. Яка їжа була в козаків найулюбленішою?   (каша) 

 Як називався козацький ватажок? (отаман, кошовий) 

 Назвіть найвідомішого гетьмана України. (Богдан Хмельницький) 

 Як називався козацький човен?  (чайка) 

8 . Флешмоб. 

Курені проходять випробування.  

Потім збираються для підбиття підсумків.  

 

ІV. Заключний етап. 

Ведуча 1 

Після сьогоднішніх наших змагань в нас залишається світла пам'ять про славні 

подвиги наших предків. Отож, пам'ятаєте, дорогі діти, що ви є нащадками 

славних українських козаків. То ж любіть Україну, шануйте її народ. Хай кожен 

з вас своїми добрими справами і вчинками доведе, що козацькому роду нема 

переводу! 

Нагородження переможців. 
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Ведуча 2 

Хай не буде суперечок 

Серед нас ніколи! 

Нехай спорт нас об`єднає 

В нашій рідній школі! 

Ведуча 1 

Здорові діти – нація здорова, 

Багата Україна і чудова. 

Тож здоровими ростіть, 

В майбутнє добрими ідіть. 

Вчитель. 

Ось і закінчилися змагання. Наші команди показали, що вони – гідні нащадки 

славного козацького роду, справжні козаки. 

Навчайтеся бути здоровими! І навчайте цього інших людей, що оточують вас. 

Успіхів вам і здоров’я! 

 

Джерело: https://www.schoollife.org.ua/619-2017/  
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