
Спортивно-розважальна програма 

 «Нащадки козацької слави» 

2017 рік 

 

Ведучий 1.             Розтанула зоря досвітня,  

                                Росою вкрилися поля.  

                                Ласкава, щедра і привітна  

                                Лежить навкіл твоя земля.  

 

Ведучий 2.             Вона тобі не пошкодує  

                                Свого добра, свого тепла:  

                                І щедро хлібом нагодує,  

                                Й води хлюпне із джерела.  

  

Ведучий 1.            Твоя це мати — Батьківщина,  

                               Твій дім з малих дитячих літ.  

                               Звідсіль дороги і стежини  

                             Тобі лежать в широкий світ. 

Ведучий 2.     Добрий день вам, люди добрі! Щиро просим до господи, Раді 

ми вас привітати, Щастя і добра бажати!  

Ведучий 1.      Нас гра зібрала в залі нині,  

                         Сьогодні все козацтво тут.  

                         І в цьому залі пісня лине,  

                         Козацькі ігри всіх нас ждуть.  

Ведучий 2.      Ми зібралися, щоб переконатися, що ми є нащадками славного 

козацького роду, що в наших жилах тече кров сміливих, відважних, розумних 

людей – вільних козаків. 

Ведучий 1.      Гей, долиною, гей, широкою, козаки йдуть! 

 

Звучить «Козацький марш». До залу урочисто входять команди.  

 

Ведучий 1.     Дозвольте ж представити козаків нашої школи.  

 

Команди по черзі проголошують свій девіз та похідну речівку.  

 

Ведучий 2.     А тепер представляємо шановну козацьку старшину, яка 

судитиме змагання. 

Ведучий 1.            Дозвольте вам журі представить, 

                              Хоч і серйозним воно є,  

                              Та голос свій, свою усмішку —  

                               Знанням і жартам віддає.  

Ведучий 2.     Сьогоднішні змагання судитимуть ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 



Ведучий 1.      Отже, козацькі змагання розпочинаються!  

Ведучий 2.      І за традицією перший конкурс - «Розминка».  

 

Ведучий 1.     Ми ставимо командам запитання . Час на роздуми та 

обговорення командам не відводиться. Сигналом готовності відповідати є 

піднята рука капітана. Перемагає команда, яка дала більше правильних 

відповідей.  

 

Запитання для команд:  

1.Що означає слово «козак»? (Вершник, вільна людина.)  

2.Найважливіша ознака влади в козацькому війську. (Булава.)  

3.Що означає для козака слово «чайка»? (Човен.)  

4.Найвідоміший козацький танок. (Гопак.)  

5.Де розташовувались козацькі табори? (Запорозька Січ.)  

6.Народний співець, оспівувач подвигів козаків. (Кобзар.)  

7.Голова козацького уряду. (Гетьман.)  

8.Про яку деталь козацького вбрання казали: «широкі, як чорне море»? 

(Шаровари.)  

9.Найвідоміша козацька страва. (Куліш.)  

10.Кому не дозволялося заходити на територію Запорозької Січі? (Жінкам.)  

11.Що означає слово «тирса»? (Степова висока трава.)  

12.Козацьке чотирикутне укріплення зі скріплених возів. (Табір.) 

13.Скільки куренів було на Січі? (Тридцять вісім.)  

14.Яке церковне свято козаки вважають своїм і коли воно  

відзначається? (Покрова, 14 жовтня.) 

 

Ведучий 2.    Усім відомо, що в кожному козацькому курені є по одній 

визначній особі. Це — курінні отамани. Саме вони відповідальні за перемогу 

свого гурту — так само, як і наші капітани. Тож наступний конкурс саме для 

них.  

Ведучий 1.      І називатиметься він «Мудрий отаман».  

Ведучий 2.     Про козаків наш народ склав багато пісень, казок, легенд і 

приказок. Чи знають їх наші капітани? Це ми зараз і перевіримо. 

Читаємо  капітанам початки козацьких прислів'їв. Капітани команд мають 

завершити ці вислови. За кожну правильну відповідь капітан отримує два 

бали, що зараховуються до загального рахунку команди.  

 

1. За рідний край ... (і життя віддай).  

2. Кров не водиця, ... (проливати не годиться).  

3. До булави треба ... (голови).  

4. Степ та воля — ... (козацька доля)  

5. Козацькому роду ... (нема переводу).  

6. Терпи, козаче, ... (отаманом будеш).  

7. Хліб та вода — ... (козацька їда.)  

8. Кінь для козака, як … (крила для пташки). 



9. Не журися, козаче, нехай … (ворог плаче!) 

 

Ведучий 2.      Час плине швидко і, мабуть, інтелектуальні зусилля 

потребують поповнення запасів енергії. Саме цим ви зараз і займетеся – 

будете куховарити!!!   

Ведучий 1.      Відомо, що запорожці завжди любили попоїсти! Іван 

Котляревський у своїй поемі «Енеїда» навів незчисленні козацькі 

смаколики! 

Саме таку назву має наш наступний конкурс. 

Ведучий 2.     ВАШЕ ЗАВДАННЯ – ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ 

ІНГРИДІЄНТІВ «ЗВАРИТИ» СТРАВУ (ПОКЛАСТИ У КАЗАН-КИШЕНЮ 

ПОТРІБНІ НАЗВИ), А ЗАЙВІ ПРОДУКТИ ВІДКИНУТИ! 

(Кожній команді надається «казан» (велика аплікація на мольберті) і аркуші з 

назвами страв і продуктів, з яких їх готують.) 

Соломаха:  житнє борошно, ґринджоли, окріп, сіль, цибуля, смалець, 

часник, гречане борошно, аґрус, сир. 

Тетеря:  квас,  житнє борошно,сіль, сметана,  селера, горілка, часник, 

сало, пшоно, цибуля. 

Ведучий 1.     Відомо, що козаки, зібравшись гуртом на відпочинку, дуже 

любили заспівати разом. Тож зараз ми і перевіримо, яка команда козаків 

дружніша і краще співає.  

Ведучий 2.     То ж наступний наш конкурс називається «Козацька пісня» 

Ведучий 1.     Ось такими були наші прадіди, славні козаки. Уміли вони і і 

відпочити весело, і в бою себе показати... Як відомо, козаки вміли швидко 

бігати, навіть доганяли й ловили дикого коня. А чи сильні, чи кмітливі та 

спритні сучасні козаки? Це ми зараз перевіримо. 

Ведучий 2.     Увага! Починаємо конкурс «Спортивний» 

 

От і добігає кінця сьогоднішня гра. Наші команди показали, що вони — гідні 

нащадки славного козацького роду, справжні козаки.  


