
   

   

ВВВааассс   вввііітттаааєєє   
«««ЕЕЕкккоооНННааадддееецццььь»»»   

   



ДДДииитттяяячччиииййй   тттааабббіііррр   
вввііідддпппооочччииинннкккууу   

«««ЕЕЕкккоооНННааадддееецццььь»»»      

   
 

 

                                                                                                                            

 
 



РРеежжиимм  ррооббооттии  ддииттяяччооггоо  ттааббоорруу  
ввііддппооччииннккуу  ««ЕЕккооННааддееццьь»»  

 

 

    

8.00 – 8.20 прийом дітей; 

8.20 – 8.35  

8.35 – 8.45 

зарядка; 

організаційна лінійка; 

8.45 – 9.00 підготовка до сніданку ; 

9.00 – 9.30 сніданок; 

9.30 – 12.45 

12.45 – 13.00  

культурно – виховні заходи; 

підготовка до обіду; 

13.00 – 13.30 обід; 

13.30 – 14.00 підготовка до відпочинку; 

14.00 – 15.00 відпочинок; 

15.00 – 15.30 прибирання; 

15.30 – 16.00 полуденок; 

16.00 – 17.00 культурно – виховні заходи 

17.00 – 18.00 працює чергова група. 



88..2200  ––  88..3355  ззаарряяддккаа  

((ккоожжннооггоо  дднняя  ззааггіінн  ооттррииммууєє  ккууббоокк  ззаа  ккрраащщее  ввииккооннаанннняя  
ззаарряяддккии))  

Всі  мерщій у ряд ставаймо 
І зарядку починаймо. 

Розминаймо ручки й ніжки. 
Щоб не кликав сон до ліжка! 

 

 

 

 

 

 

 

  



88..3355  ––  88..4455  ооррггааннііззааццііййннаа  ллііннііййккаа  

Всім  загонам -  наш привіт! 
На лінійку йти нам слід. 
Час дізнатися дитині, 
Що чекає  всіх нас нині. 

 
 

 
 
 
 

 



99..0000  ––  99..3300  ссннііддаанноокк  
 

А тепер іди  негайно 
Разом  з друзями в їдальню. 

Смачно там готує кухар 
Не відтягнеш і за вуха. 

 

 

 

 



99..3300    --  1122..4455  ккууллььттууррнноо--ввииххооввнніі  ззааххооддии  

 
Кличе  всіх цікавий час 
Показати вищий клас. 

Конкурси, змагання, гра, 
Все зустрінь ти на «Ура»! 

 

 

 



1133..0000  ––  1133..3300  ооббіідд  

Нас врятує від всіх бід 
Гарний настрій і обід. 
Руки в тебе чистенькі? 
На обід іди швиденько! 

 

 

 



1133..3300  ––  1144..0000  ппііддггооттооввккаа  ддоо  ссннуу  

 

 

 



1144..0000  ––  1155..0000  ттииххаа  ггооддииннаа  

Час настав відпочивати, 
Аби сил нових набратись.  
Знає кожна в нас дитина: 

Тиха в таборі година. 
 

 

 



1155..0000  ––  1155..3300  ппррииббиирраанннняя  ссппааллььнниихх  
ккііммннаатт  

  ((ккоожжннооггоо  дднняя  ппіісслляя  ттииххооїї  ггооддииннии  ккрраащщаа  ккііммннааттаа  ооттррииммууєє  
ннааггооррооддуу))  

 

 

 

 



1155..3300  ––  1166..0000  ппооллууддеенноокк  

Всі ідемо на десерт, 
Наче це якийсь концерт. 
Бо солодке нам як свято, 
Хто не любить ласувати. 

 

 
 

 



1166..0000  ––  1177..0000  ккууллььттууррнноо--ввииххооввнніі  ззааххооддии  

В кожного загону плани, 
Їх виконуймо слухняно. 
Треба бути краще всіх. 

Бо піднімуть нас на  сміх. 

 

 

 

 



ДДииттяяччиийй  ттааббіірр  ввііддппооччииннккуу  
««ЕЕккооННааддееццьь»»  ііннффооррммууєє::    

 

Працює  з 02.06 по 26.06. 2014 року з 
8.00 до 17.00 

З 17.00 до 18.00 – працює чергова група. 

 

 
Прийом дітей до табору  

з 8.00 години 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДДииттяяччиийй  ттааббіірр  ввііддппооччииннккуу  
««ЕЕккооННааддееццьь»»  ііннффооррммууєє::    

 

Перелік речей, необхідних Вашій дитині 
в таборі: 

 

 

 

 

 

1. Розкладачка. 
2. Набір білизни. 

3. Рушники 

                           ( 2 шт. – для обличчя та ніг) 

4. Головний убір. 

 

 



 

ВВ  ддииттяяччооммуу  ттааббоорріі  ввііддппооччииннккуу  
““ЕЕккооННааддееццьь””  ппррааццююююттьь::  

 

 

Начальник табору, заступник директора – Кочутенко Людмила Павлівна 

Заступник начальника табору – Зубашевська Світлана Степанівна 

Культорганізатор – Перепадя Анастасія Олексіївна 

Практичний психолог – Максимчук Світлана Василівна                                            

 

 

 

Керівник хореографічної студії „ЕкоНадDANCE”        

Дудченко Ксенія Миколаївна  

 

Керівник гуртка «Дім паперу –  

Тихонов Валерій Олександрович» 

 

                                                                                    

 Керівник туристичного гуртка - Крамаренко Валерій Олександрович 

 

                                                              

  Керівник гуртка з футболу  - ВолощукІгор Петрович 

 



Керівник вокальної студії «Глорія» –  

Світельська Анна едуардівна 

 

 

Керівник гуртка «Чарівний пензлик» -  

Манакова Катерина Петрівна 

                                                                         

 

Завідуюча бібліотекою – Сисоєва Світлана Борисівна 

Бібліотекар – Коваленко Світлана Віталіївна 

(години прийому з 10.00 до 16.00) 

 

                                                                                                        

 

Медсестра  - Варфоломєєва Любомира Антонівна   (з 9.00 до 17.00) 

 

Інспектор з харчування – Плахотнік Віра Василівна (їдальня) 

Шеф-кухар – Домбровська Надія Степанівна 



План 
роботи дитячого табору відпочинку 

“ЕкоНадець” 
Дата Захід Відповідальний 
02.06 “Здрастуй, табір!” 

Відкриття літньої 

зміни у таборі. 

Організаційні збори, вибори активу, 
знайомство. 

 

Кочутенко Л.П. 

Перепадя А.О. 

вихователі 

03.06 Урочисте відкриття табору. 

Святкова лінійка. 

“Світ моїх захоплень”. 

Калейдоскоп захоплень, розповіді про 
дитячі захоплення, хобі. 

Відкриття Малих Олімпійських Ігор 
«Олімпійський Еконадець». 

 

Кочутенко Л.П. 

Зубашевська С.С. 

Перепадя А.О. 

Крамаренко В.О. 

вихователі 

04.06 “День творчості”. 

Конкурс поробок з природного матеріалу. 

Відвідування кінотеатру «Старт». 

Легкоатлетичні змагання з триборства 
«Дружба». 

 

Перепадя А.О. 

інструктори з фізичної 
культури 

вихователі 

05.06 “День малюнку”. 

Художній конкурс «Привіт ,канікули». 

У нас в гостях театр ляльок. 

Змагання з «Малюкболу». 

Спортивні змагання «Перестрілка». 

 

Манакова К.П. 

Крамаренко В.О. 

інструктори з фізичної 
культури 

вихователі 

   



06.06 “День розваг”. 

Конкурс-змагання «Веселі кульки» та 
«Жаб’ячі перегони». 

Змагання з «Малюкболу» 

(заключні тури). 

 

Перепадя А.О. 

Максимчук С.В. 

інструктори з фізичної 
культури 

вихователі 

10.06 “День БАНТИКА”. 

Прогулянка до парку 

ім. Примакова. 

Конкури: “Міс БАНТИК”, творча 
колективна робота “Наш “кульбантик” – 

найкращий!” 

Танцюємо, співаємо, моделюємо,малюємо. 

 

Максимчук С.В. 

Тихонов В.О. 

Дудченко К.М. 

вихователі 

11.06 “День туризму”. 

Змагання з техніки пішохідного туризму в 
закритих приміщеннях «Туристичним 

маршрутом». 

Відвідування кінотеатру «Старт» 

Змагання з ЗФП 

 

Крамаренко В.О. 

інструктори з фізичної 
культури 

вихователі 

12.06 “День театру”. 

У нас в гостях театр «Престиж» 

Перегляд вистави «Помаранчевий їжачок». 

Змагання з елементів техніки гри у футбол 
«FANFOOTBALL». 

 

Світельська А.Е. 

інструктори з фізичної 
культури 

вихователі 

13.06 “День казки”. 

«В гостях у казки» 
(конкурси,вікторини,інсценізації) 

 

Манакова К.П. 

інструктори з фізичної 
культури 

вихователі 



16.06 “День інтелектуалів. 

Конкурсно-розважальна гра «Ерудит 2014» 

Змагання з настільного тенісу 

 

Максимчук С.В. 

інструктори з фізичної 
культури 

вихователі 

17.06 “День моїх захоплень. 

Робота в студіях «Дім паперу», «Веселі 
дзвіночки», «ЕкоDANS», «Стимул». 

Конкурс «Веселий папір». 

«Веселі старти еконадців» 

 

Крамаренко В.О. 

Тихонов В.О. 

Дудченко К.М. 

Волощук І.П. 

вихователі 

18.06 “День мультика”. 

Відвідування кінотеатру «Старт». 

Танцюємо разом. 

 

Дудченко К.М. 

вихователі 

19.06 “День фантазерів”. 

Конкурс фантазерів, веселих  Чомучок 
ім. Барона Мюнхаузена. 

Конкурс зачісок. 

 

Максимчук С.В. 

вихователі 

 

20.06 

 

“День здоров”я”. 

Гра “В гостях у лікаря Айболита”. 
Бесіда про надання першої медичної 

допомоги. 

 

Максимчук С.В. 

вихователі, 

Варфаламєєва Л.А. 

23.06 

 

“День сміху”. 

“Весела карусель” – гра по станціях. 

Конкурс гуморесок, художніх коміксів. 

Рухливі ігри «Крокодил» та 
«Реготайлик» 

 

Максимчук С.В. 

інструктори з фізичної 
культури 

вихователі 



 

24.06 

 

“День іменинника”. 

Свято іменинників червня. 

Дискотека. 

 

 

Максимчук С.В. 

Волощук І.П. 

вихователі 

 

25.06 

“День музею”. 

Відвідування Меморіального комплексу 
«Національний музей Великої 

Вітчизняної війни.»(гра-квест). 

Спортивно-розважальне свято «Тато, 
мама, я-спортивна сім’я». 

 

Волощук І.П. 

вихователі 

26.06 

 

 

До побачення, табір! 

Урочиста лінійка закриття табору. 

Ігри, конкурси, розваги на шкільному подвір’ї. 

 

 

Кочутенко Л.П. 

Волощук І.П. 

Тихонов В.О. 

Максимчук С.В. 

вихователі 

 

        

  
  
  
  



ЗЗааккооннии  вв  ттааббоорріі  
  

ЗЗааккоонн  ппррааввооїї  ррууккии  
ВВссіі    ммооввччааттьь,,ккооллии  ггооввооррииттьь  ооддиинн..  
  

ЗЗааккоонн  ттееррииттооррііїї  
ННііххттоо  ннее  ммааєє  ппрраавваа      ззааллиишшааттии  ттееррииттооррііюю  
ттааббоорруу      ббеезз  ддооззввооллуу                ввииххооввааттеелліівв..  
  

ЗЗааккоонн  ддрруужжббии  
ООддиинн  ззаа  ввссііхх,,  ууссіі  ззаа  ооддннооггоо..  

  
ЗЗааккоонн  ччаассуу  

ЧЧаасс  ллииннее  шшввииддккоо,,  аа    ззммііннаа  ддуужжее            ккооррооттккаа,,  
ттррееббаа    зз  ууссііммаа  ппооддрруужжииттииссьь,,  ввззяяттии  ууччаассттьь  вв  
ууссііхх    ссппрраавваахх  ттааббоорруу..  
  

ЗЗааккоонн  ззееллеенніі  
ООббеерреежжнноо  ссттааввииттииссяя  ддоо  ппррииррооддии..  
  

ЗЗааккоонн  ааббссооллюютт  

ППіідд  ччаасс  ддееннннооггоо  ссннуу  ннее  ззаавваажжааттии  ввііддппооччииннккуу  
іінншшиихх  ддііттеейй..  

  



ТТааббііррннаа  ппіісснняя  

ЛЛІІТТОО  ЗЗООЛЛООТТЕЕ  

 музика О. Янушкевич            слова М.Ясакової 

 1.Прилетіло літо, як на крилах, 
Принесло нам літо дні щасливі. 

Літо кучеряве, лагідне, як мама. 
 Ось воно яке – літо золоте. 

 
Приспів: 

Я з тобою, літо, пожартую, 
Я з тобою, літо, потанцюю. 
Я з тобою, літо, поспіваю. 

Я тебе ще з осені чекаю. 
  

2.Розсипає літо срібні роси, 
Заплітає літо квіти в коси. 

Пахощі суниці, грози і зірниці. 
Ось воно яке – літо золоте. 

 
Приспів. 

  
3.Задрімало літо на покосах, 
Засмалило сонцем ноги босі. 

Скупане в любистку росяне намисто. 
Ось воно яке – літо золоте. 

 
Приспів. 



 

 

 

 

 

 

ННаашшіі  

ззааггооннии  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ  ззааггіінн  ««ММррііяя»»  
((ввииххооввааттеелліі  ППооллііщщуукк  СС..ВВ..  ттаа  ККаарраащщуукк  ІІ..АА..))  

  

ДДееввіізз::  

ББеезз  ммррііїї  ннееммааєє  ннааддііїї,,  
ББеезз  ммррііїї  ннее  ммааєє  жжииттттяя..  

ТТоожж  ммррііййммоо  іі  ббууддььммоо  щщаассллииввіі,,    
ББоо  ммррііяя  ддааєє  ммааййббууттттяя!!  

 

 



ННаашшіі  ппееррееммооггии  

 

 

 



ІІІІ  ззааггіінн  ««ДДрруужжббаа»»  
((ввииххооввааттеелліі  ВВеерреещщааккаа  НН..ОО..  ттаа  ЄЄррууссллаанноовваа  ВВ..ВВ..))  

  

ДДееввіізз::  

ННееммааєє  ммііццнніішшее  ззаа  ддрруужжббуу  ннііччооггоо,,  
ООддиинн  ззаа  ввссііхх  іі  ввссіі  ззаа  ооддннооггоо!!  

  
  
 
 

 
 



ННаашшіі  ппееррееммооггии  

  

  



ІІІІІІ  ззааггіінн  ««ППооссмміішшккаа»»  
((ввииххооввааттеелліі  ЛЛяяхх  ЮЮ..ВВ..  ттаа  ЦЦууррккаанн  ОО..ВВ..))  

  

ДДееввіізз::  
  

ССммііййссяя  зз  ннааммии,,  
ССммііййссяя  яякк  ммии,,  

ССммііййссяя  ккрраащщее  ннаасс!!  
 
 

 
 

  

  



ННаашшіі  ппееррееммооггии  

  

  

  



IIVV  ззааггіінн  ««ССввііттлляяччккии»»  

((ввииххооввааттеелліі  ССееммеенноовваа  ВВ..ІІ  ттаа  ФФааббііяяннссььккаа  АА..ФФ..))  

  

ДДееввіізз::  
  

ММии  ззааггіінн  ««ССввііттлляяччккии»»..  
ВВссее  ммии  ррооббиимм  ззааллююббккии::  

ГГррааєєммоо,,  ссппііввааєєммоо  іі  ппееррееммааггааєєммоо!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ННаашшіі  ппееррееммооггии  
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  

ЩЩооддеенннниикк  
ддииттяяччооггоо  ттааббоорруу  

ввііддппооччииннккуу  
««ЕЕккооННааддееццьь»»  

 

 

 

 

 

 

 



11  ддеенньь  ––  0022..  0066..  22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ззннааййооммссттвв»»  
««ЗЗддрраассттууйй,,  ттааббіірр!!»»  

ВВііддккррииттттяя  ллііттннььооїї  ззммііннии  уу  ттааббоорріі..  ООррггааннііззааццііййнніі  
ззббооррии,,  ввииббооррии  ааккттииввуу..  ДДеенньь  ззааххииссттуу  ддііттеейй..  

  
ВВ  ппеерршшиийй  ддеенньь  ррооббооттии  ттааббоорруу  ввииххооввааттеелліі  

ррааддоо  ззууссттррііллии  ссввооїїхх  ммааллююччккіівв..  ДДііттеейй    ррооззппооддііллииллии  
ппоо  ззааггооннаахх,,  ооззннааййооммииллии  зз  рреежжииммоомм  ррооббооттии  
ттааббоорруу,,  ппррааввииллааммии    ппооввееддііннккии  ттаа  ооббоовв’’яяззккааммии..    

  ВВссіі  ддрруужжнноо  ооббииррааллии  ннааззввуу,,  ддееввіізз  ссввооггоо  ззааггооннуу;;  
ппрроояяввииллии  ттввооррччііссттьь  ттаа  ффааннттааззііюю  ппррии  
ооффооррммллеенннніі  ссццееннііввоокк..    ТТааккиимм  ччиинноомм  ттааббіірр  
ооттррииммаавв  44  ззааггооннии::  ««ММррііяя»»,,  ««ДДрруужжббаа»»,,  
««ППооссмміішшккаа»»  ттаа  ««ССввііттлляяччккии»»..    

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

22  ддеенньь  ––  0033..  0066..  22001144  ррооккуу  



УУррооччииссттее  ввііддккррииттттяя  ттааббоорруу..    
ССввяяттккоовваа  ллііннііййккаа..  

««ССввіітт  ммооїїхх  ззааххооппллеенньь»»  ((ККааллееййддооссккоопп  ззааххооппллеенньь,,  
ррооззппооввііддіі  ппрроо  ддииттяяччіі  ззааххооппллеенннняя,,  ххооббіі..  

ЗЗннааййооммссттввоо  зз  ккооллееккццііяяммии  ддііттеейй,,  ддииттяяччииммии  
ррооббооттааммии..  ))  

««ВВеессееллаа  ппааллііттрраа»»..  
ВВііддккррииттттяя  ММааллиихх  ООллііммппііййссььккиихх  ІІггоорр    

««ООллііммппііййссььккиийй  ЕЕккооннааддееццьь»»..  

  ССввяяттоо  ррооззппооччааллооссяя    зз  ууррооччииссттооїї    ллііннііййккии,,  
ппррииссввяяччееннооїї  ддннюю  ввііддккррииттттяя  ттааббоорруу..  ЗЗ  ввееллииккиимм  
ззааддооввооллеенннняя  ввссіі  ззааггооннии  ппррееддссттааввииллии  ссввооїї  ннааззввии,,  
ддееввііззии,,  ррееччііввккии,,  ппіісснніі,,  ггааззееттии,,  ккііммннааттии  ввііддппооччииннккуу..  
ВВииссттууппии  ззааггоонніівв  ббууллии  ддуужжее  ццііккааввииммии..  ЩЩообб  ккрраащщее  
ввііддччууттии  ааттммооссффеерруу  ссввяяттаа,,  ммии  ттааннццююввааллии  ттаа  
ссппііввааллии,,  ггррааллии  вв  ррууххллииввіі  ііггррии..    

  

ППіісслляя  ттииххооїї  ггооддииннии  ббууллоо  ооггооллоошшеенноо  ппрроо  
ввііддккррииттттяя  ММааллиихх  ООллііммппііййссььккиихх  ІІггоорр  
««ООллііммппііййссььккиийй  ЕЕккооннааддееццьь»»..  



 
 
 

 
 
 
 
 

ССввяяттккоовваа  ллііннііййккаа  ппррииссввяяччееннаа  ввііддккррииттттюю  
ддииттяяччооггоо  ттааббоорруу  ввііддппооччииннккуу  ««ЕЕккооННааддееццьь»»  

((ссццееннаарріійй))  



Звучать фанфари. 
В1: Вітер облетів моря і гори, 
Пісню в піднебессі закружив, 
Ми сьогодні табір відкриваєм, 
Хочемо, щоб він нас усіх здружив. 
В2: Зустрічаєм свято літа , 
Свято сонця, свято світла. 
Сонце, сонце, грій тепліше, 
Буде свято веселіше. 
Начальник табору:  загони! Рівняйсь! Струнко! Командирам загонів 
приготуватись і здати рапорти. 
(Загони  по черзі називають свої девізи). 
В1: Шановний начальник дитячого табору відпочинку «ЕкоНадець»! 
Дозвольте розпочати лінійку, присвячену відкриттю табірної зміни. 
Начальник табору: лінійку, присвячену відкриттю табірної зміни дозволяю 
розпочати! 
Гімн України. 
В1:  Літечко – літо, ти до нас прийшло. 
Літечко – літо тепло принесло. 
Літечко – літо – канікул пора. 
Літечко – літо, радіє дітвора! 
У літечко весели ми відкриваємо двері. 
Канікули, канікули, радієм їм щораз, 
Із іграми,  мандрівками 
Прийшли вони до нас. 
Сміється і співає 
Краса навкруг безкрая, 
Куди  не глянь – проміниться 
Природа гомінка. 
Відчинило дверні літо –  
Скільки радості  у нім! 
Скільки  в лузі трав і цвіту! 
Гей, мерщій туди ходім! 
Здрастуй, сонце! 
Здрастуй, річка! 
Здрастуй, поле і лужок! 
Прийшла пора до нас тепліша, 
Прийшла улюблена пора. 
Це – річка, сонечко яскраве, 
Дзвінка, весела дітвора. 
Табірна зміна відкривається. 
Навколо дітвора посміхається. 
Весела пора у нас починається, 



Всі мрії нехай збуваються. 
Ми разом  всі здружнієм навіки, 
Пліч – о пліч помандруємо в казках, 
Час плине швидко, і  не стане ліку 
Пригод незвіданих, екскурсій по лісах. 
Час настав забуть тривоги, невдачі і біду, 
Будуть тут лише розваги. 
Всі проблеми пропадуть, 
Будуть ігри та забави, 
Свята танці і пісні, 
Відпочинемо на славу, загартуємося всі. 
Сонячним квітом вирує наш час. 
Радісно дітям живеться у нас. 
Світле дитинство – веселка ясна, 
Райдужну днину і помах крила –  
Все Батьківщина моя нам дала! 
В2:Слово для привітання надається начальнику табору. 
Начальник табору:  
Бажаю вам всього найкращого, 
Йду до вас, щоб разом з вами 
Займатись добрими ділами. 
В1:Від серця до серця хай іде доброта, 
Теплом зігріваючи душі. 
Тобі я брат, мені ти брат, 
Завжди пам’ятати ми мусим. 
Дружба, дружба над усе, 
Дружба радість нам несе. 
Дружба всім нам  дорога. 
Дружба жити нам допомога. 
В2: Щоб жили спокійно люди, 
Сонце лагідно сіяло. 
Щоб лунали всюди-всюди 
Пісні лагідно і дзвінко! 
Урочиста лінійка, присвячена відкриттю табірної зміни, оголошується 
закритою. 

 
 
 
 

33  ддеенньь  ––  0044..0066..22001144  ррооккуу  



««ДДеенньь  ттввооррччооссттіі»»  
ККооннккууррсс  ппооррооббоокк  зз  ппррииррооддннооггоо  ммааттееррііааллуу..  

ВВііддввііддуувваанннняя  ккііннооттееааттрруу  ««ССттаарртт»»..  
ЛЛееггккооааттллееттииччнніі  ззммааггаанннняя  зз  ттррииббооррссттвваа  

««ДДрруужжббаа»»..  
  

ППооггооддаа  ццььооггоо  дднняя    ббууллаа    ссппрриияяттллиивваа  ддлляя  
ппррооввееддеенннняя  ккооннккууррссуу  ппооррооббоокк  зз  ппррииррооддннооггоо  
ммааттееррііааллуу..  ННаа  ппооддввіірр’’її  ддііттии  ввііддшшууккааллии  ббааггааттоо  
ццііккааввооггоо,,  щщоо  ддооппооммооггллоо  їїмм  ппооббааччииттии  уу  ззввииччааййннооммуу  
ннееззввииччааййннее..  ДДооддааввшшии  ссввооюю  ттввооррччііссттьь  ттаа  ддииттяяччуу  
ффааннттааззііюю  ммааллююккии  ззддииввууввааллии  ввссііхх  ссввооїїммии    ччууддооввииммии  
ввииттввооррааммии..  

ТТааккоожж  ццььооггоо  дднняя  ддііттии  ввііддввііддааллии  ккііннооттееааттрр  
««ССттаарртт»»  ттаа  ппеерреегглляяннууллии  ззааххооппллююююччиийй  ккііннооффііллььмм  
««ААффррииккааннссььккіі  ппррииггооддии»»..  
    ППіісслляя  ссннуу  ддііттии  ввззяяллии  ууччаассттьь  вв  
ллееггккооааттллееттииччнниихх  ззммааггаанннняяхх,,  яяккіі    ппррооййшшллии  вв    
ддрруужжнніійй    ссппооррттииввнніійй    ааттммооссффеерріі..  



 

 
 
 

 
 
 



 

44  ддеенньь  ––  0055..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ммааллююннккуу»»  
ККооннккууррсс    ммааллююннккіівв  ««ППррииввіітт  ккааннііккууллии»»..  

УУ  ннаасс  вв  ггооссттяяхх  ттееааттрр  лляяллььоокк..  
««ВВеессееллаа  ппааллііттрраа»»..  

ЗЗммааггаанннняя  зз  ««ММааллююккббооллуу»»..  
ССппооррттииввнніі  ззммааггаанннняя  ««ППеерреессттррііллккаа»»..  

  
ДДеенньь  ппррооййшшоовв  ввеессееллоо  іі  ццііккааввоо::  ддііттии  ммааллююввааллии,,  

ппеерреегглляяннууллии  ттееааттррааллььннуу  ввииссттааввуу  ««ІІвваассиикк  
ТТееллеессиикк»»,,  ввззяяллии  ууччаассттьь  уу  ссппооррттииввнниихх  ззммааггаанннняяхх  зз  
««ММааллююккббооллуу»»  ттаа  ««ППеерреессттррііллккаа»»..  

 

 

 



 

 

 

 

  



55  ддеенньь  ––  0066..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ррооззвваагг»»  
ККооннккууррсс  ««ВВеессеелліі  ккууллььккии»»,,  ззммааггаанннняя    ««ЖЖаабб’’яяччіі  

ппееррееггооннии»»  ттаа  ззааккллююччнніі  ттууррии  ппооппееррееддннііхх  
ссппооррттииввнниихх  ззммааггаанньь..  

  
  ННааййббііллььшшее  ддііттии  ллююбблляяттьь  ррооззввааггии..  ГГооллооввннее  
––  ццііккааввоо  їїхх  ооррггааннііззууввааттии,,  ццььооггоо  дднняямм  ннаамм  ввддааллооссяя  
ззааххооппииттии  ммааллююккіівв  ттаа  ппіідднняяттии  їїмм  ннаассттрріійй..  
ССппооддііввааєєммооссяя,,  щщоо  ззммааггаанннняя  ««ЖЖаабб’’яяччіі  ппееррееггооннии»»  
ннааззааввжжддии  ззааллиишшааттььссяя  вв  ппаамм’’яяттіі  ддііттеейй  ттаа  їїхх  
ббааттььккіівв,,  ззаа  ввііддггууккааммии  яяккиихх  ддііттии  щщее  ддооввггоо  ввддооммаа  
ппррооввооддииллии  ццеейй  ккооннккууррсс  ззіі  ссввооїїммии  ббллииззььккииммии..    
  ВВ  ккііннцціі  дднняя  ббууллии  ппііддввееддеенніі  ппііддссууммккии  
ссппооррттииввнниихх  ззммааггаанньь  іі  ддііттии  зз  ррааддііссттюю  ооттррииммааллии  
ггррааммооттии  ззаа  ссввооїї  ппееррееммооггии..  

  

 



 

 

 

 



 

 

  

  

  



66  ддеенньь  ––  1100..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ББааннттииккаа»»  
ППррооггуулляяннккаа  ддоо  ппааррккуу  

іімм..  ППррииммааккоовваа..  
ККооннккууррии::  ««ММіісс  ББААННТТИИКК»»,,  ттввооррччаа  

ккооллееккттииввннаа  ррооббооттаа  ««ННаашш  ««ккууллььббааннттиикк»»  ––  
ннааййккрраащщиийй!!»»  

««ВВеессееллаа  ппааллііттрраа»»..  
  

ППооггооддаа  ццььооггоо  дднняя  ссппрриияяллаа  ппррооггуулляяннцціі  ннаа  
ппррииррооддіі..  ППооххіідд  ддоо  ппааррккуу  ппееррееддббааччаавв  ннее  ллиишшее  
ввііддппооччиинноокк,,  аа  йй  ммаавв  ппііззннааввааллььннуу  ммееттуу..    

ППееррееббууввааююччии  вв  ппааррккуу,,  ммии  щщее  рраазз  
ааккттииввііззууввааллии  ссввооїї  ззннаанннняя  ппрроо  ііссттооррііюю  ннаашшооггоо  
ммііссттаа,,  ппооббааччииввшшии  ппаамм’’яяттнниикк  ззаассннооввннииккаамм  
ККииєєвваа..  ННааввккооллиишшнняя  ппррииррооддаа  ннааддииххннууллаа  ддііттеейй  
ннаа  ссттввоорреенннняя  ккооллееккттииввннооїї  ррооббооттии  ««ННаашш  
««ккууллььббааннттиикк»»..  ІІ  ммііссццее  ппооссііллии  ддііттии  ІІІІІІ  ззааггооннуу  
ззаа  ооррииггііннааллььннііссттьь  ттаа  ккррееааттииввннііссттьь  ррооббооттии..    

 



 

 

 

 

  



77  ддеенньь  ––  1111..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ттууррииззммуу»»  
ЗЗммааггаанннняя  зз  ттееххннііккии  ппіішшооххііддннооггоо  ттууррииззммуу  вв  

ззааккррииттиихх  ппррииммііщщеенннняяхх  ««ТТууррииссттииччнниимм  
ммаарршшррууттоомм»»..  

ВВііддввііддуувваанннняя  ккііннооттееааттрруу  ««ССттаарртт»»  
ЗЗммааггаанннняя  зз  ЗЗФФПП..  

  
    ЦЦььооггоо  дднняя  ддііттии  ввііддччууллии  ссееббее  
ссппррааввжжннііммии  ттууррииссттааммии..  ВВооннии  ввччииллииссяя  
ссккллааддааттии  ппооххіідднниийй  ррююккззаакк,,  ддооллааттии  ппееввнніі  
ппеерреешшккооддии,,  ууяяввнноо  ррооззввооддииллии  ввооггнниищщее  ттаа  
ввссттааннооввллююввааллии  ннааммеетт..  ВВ  ххооддіі  ппррооввееддеенннняя  
ззммааггаанньь  ддііттии  ззааллууччааллииссяя  ддоо  ррууххооввооїї  
ааккттииввннооссттіі,,  вв  нниихх  ввииххооввууввааллооссяя  ппооччууттттяя  
ддрруужжббии  ттаа  ввззааєєммооппооввааггии  ооддннее  ддоо  ооддннооггоо..  
    ППіісслляя  ннаассииччеенниихх  ррууххллииввиихх  ззммааггаанньь  зз  
ттууррииззммуу,,  ююнніі  ттууррииссттии  ппррооввееллии  ррееллааккссааццііюю,,  
ппеерреегглляяннууввшшии  ммууллььттффііллььмм  уу  ккііннооттееааттрріі  
««ССттаарртт»»..    

  

  

  

  



  

 

 

 

 

  



88  ддеенньь  ––  1122..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ттееааттрруу»»  
ППеерреегглляядд  ввииссттааввии  ««ППооммааррааннччееввиийй  їїжжааччоокк»»..  ЗЗууссттрріічч  
зз  ііннссттррууккттоорроомм  ллііккууввааллььннооїї  ффііззккууллььттууррии  ««ККДДЦЦДД»»..  

««ВВеессееллаа  ппааллііттрраа»»..  
ЗЗммааггаанннняя  зз  ееллееммееннттіівв  ттееххннііккии  ггррии  уу  ффууттббоолл  

««FFAANNFFOOOOTTBBAALLLL»»..  
  

ССььооггоодднніі  вв  ггооссттіі  ддоо  ттааббоорруу  ззааввііттаавв  ттееааттрр  
««ППрреессттиижж»»,,  ппооддааррууввааввшшии  ддііттяямм  ннееззааббууттнніі  
вврраажжеенннняя  ввіідд  ппеерреегглляяддуу  ввииссттааввии  
««ППооммааррааннччееввиийй  їїжжааччоокк»»..  
    ППооддоорроожжууююччии  ссттеежжккооюю  ззддоорроовв’’яя,,  ммии  
ддііззннааллииссяя  ббааггааттоо  ццііккааввооггоо,,  щщоо  ттррееббаа  ррооббииттии  ддлляя    
ттооггоо,,  щщообб  ббууттии  ззддооррооввиимм..  ІІннссттррууккттоорроомм  зз  
ллііккууввааллььннооїї  ффііззккууллььттууррии  ббууллоо  ппррооввееддеенноо  ккооммппллеекксс  
ввппрраавв  ннаа  ффооррммуувваанннняя  ппррааввииллььннооїї  ппооссттааввии..    

ММии  ввссіі  ззаа  ззддооррооввиийй  ссппооссіібб  жжииттттяя!!  

 



 

 

 

  

  



99  ддеенньь  ––  1133..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ккааззккии»»  
ККооннккууррсс  ммааллююннккіівв  ннаа  аассффааллььттіі  ««ВВ  ггооссттяяхх  уу  ккааззккии»»..  

ФФеессттиивваалльь  ккааззккии  ((ііггррии,,  ккооннккууррссии,,  ііннссццееннііззааццііїї))..  
  

    ООссьь  іі    ппррииййшшллаа  ддооввггооооччііккууввааннаа    ззууссттрріічч  зз  
ККааззккооюю..  ССььооггоодднніі  ммии  ппооббууввааллии  вв  ррііззнниихх  ккааззккооввиихх  
ооббррааззаахх  іі  ввііддччууллии  ссееббее  ссппррааввжжннііммии  ааккттооррааммии,,  
ввззяяввшшии  ууччаассттьь  уу    ррііззнниихх  ііггрраахх,,  ввііккттооррииннаахх..  
    ВВиияяввииллооссьь,,  щщоо  ммии  ввссіі  ггааррнноо  ззннааєєммоо  ккааззккии  іі  їїхх  
ггееррооїївв,,  ккооллии  ппррооввооддииллии  ввііккттооррииннии..  ТТааккоожж  ммии  
ппооббууввааллии  вв  ккааззккооввооммуу  ттееааттрріі..    
    ББуувв  ппррооввееддеенниийй  ккооннккууррсс  ннаа  ккрраащщуу  ііннссццееннііззааццііюю  
ддоо  ккааззккии..  ППееррееммооггуу  ооттррииммаавв  ІІ  ззааггіінн..  

 



 

 

 



ССццееннаарріійй  ссввяяттаа  
««ВВ  ггооссттяяхх  уу  ккааззккии»»  

Д и к т о р. «Забута казка – це золоте намисто, яке впало на 
морське дно» -            кажуть старі люди. І  щоб не втратити 
наступні покоління такої намистинки, мандрують рідним краєм 
фольклористи, а в нараді кажуть «казкарі», розшукуючи народних 
мудреців, які зберігають у пам’яті безліч народних оповідок, пісень, 
прислів’їв. 
В е д у ч и й 1.Любі друзі! Чи задумувались ви над тим, чому 
живуть і не вмирають народні казки! А безсмертні вони тому, що в 
них живе і не вмирає сам  народ, казки упродовж віків були і  
залишаються чарівними провідниками доброти і милосердя. 
В е д у ч и й 2. Перегортаючи сторінки улюблених казок, ви 
зрозумієте, що казки – то наші великі вчителі,  що спочатку 
виховують, а потім розважають. У казках народ завжди цінує 
людину! Яка вона: добра чи зла, правдива чи підступна, що несе своїм 
існуванням іншим людям. 
В е д у ч и й 2. Команди на сцену (в команді по 4чоловік)! Перший 
конкурс – привітання команд. Вам потрібно придумати казкову 
назву команди і девіз.(Оцінується в 1б.) 
В е д у ч и й 1. А зараз пропонуємо вашій увазі розминку.(по 2 
питання кожній із команд).За кожне питання 1 бал. 
В е д у ч и й 2. 1 к о м а н д а: 
-  з ним легко познайомиться. Ідеш в ліс, шукаєш обгорілий пеньок і 
кличеш.. («Ох»). 
- у цій казці земноводна тварина перетворюється на 
царівну.(«Царівна-Жаба»). 
В е д у ч и й 1. 2 к о м а н д а: 
- скільки людей тягнуло ріпку? (троє). 
- який барон літав на ядрі з гармати? (Мюнхаузен). 
В е д у ч и й 2. 3 к о м а н д а: 
- кого перелякав пан Коцький? (ведмедя, вовка, кабана, зайця). 
- скільки звірів зустрів на дорозі колобок? Назвіть їх по порядку. ( 
чотири: зайчик, вовк, ведмідь, лисиця). 
В е д у ч и й 1. А тепер підведемо підсумки конкурсів. Слово 
надається журі. 



В зал входить їжак з торбою за плечима і каже: 
 – Я кур’єр від казки. Вона передала ось цю торбинку (знімає її) і 
сказала, що в ній є різні загублені речі від казок. Потрібно відгадати 
з якої це казки.(За кожну правильну відповідь команді присвоюється 
1 бал). 
В е д у ч и й 2.  Оголошую другий конкурс «Загублені речі з казок». 
Ї ж а к о к.  Я зачитуватиму (називатиму) предмети,(а їжак 
витягує ці речі з торбини) а командам потрібно буде як найшвидше 
пригадати з якої це казки і назвати. 
 Предмети: 

- Горіх (Три горішки для попелюшки). 

- Яблуко (Срібне блюдечко і наливне яблучко) 

- Шкарлупка від горіха (Дюймовочка) 

- Дзеркало ( Білосніжка і семеро гномів) 

- Перстень ( Зміїв перстень, котик і собака) 

- Рибка ( Казка про золоту рибку) 

- Колобок ( Колобок) 

- Рукавичка ( Рукавичка) 

- Колосок ( Колосок) 

- Качка ( Кривенька качечка)  

- Лисичка ( Лисиця та кіт) 

- Червона квітка ( Чарівна квіточка) 
 В е д у ч и й 1. Молодці, що відгадали! А тепер підведемо підсумок 
конкурсу. Слово надається журі. 
Їжак уходе. В зал входить лисичка з питаннями. 
– Допоможіть мені підготуватися до екзаменів.   
В е д у ч и й 2.  Оголошую третій конкурс «Тварини у казках». За 
кожну правильну команда отримує 1 бал. 
Л и с и ч к а. Я читатиму питання, а вам потрібно швидко дати 
відповіді. 
1. Кого спіймав Солом’яний бичок? (Ведмедя, вовка, лисицю, зайця.) 
2. Як гукала мати Івасика-Телесика? (Івасику-Телесику приплинь, 
приплинь до бережка. Дам тобі їсти, пити й хороше походити.) 
3. Як кликав Півник Котика на допомогу? ( Несе мене Лисичка за 
темній гори, за бистрій ріки! Котику, братику, порятуй мене!) 
4. Хто вимагав від Кози-Дерези покинути заячу хатку? (Лисиця, 
вовк, ведмідь, рак.) 



5. Що казала лисичка-сестричка вовчику-братику, коли він ловив 
рибку в ополонці? (Мерзни, мерзни, вовчий хвіст.) 
6. Хто вигнав мишенят Круть і Верть із-за столу? (Півник) 
 – Дякую вам! 
Лисиця радісно уходе. 
 В е д у ч и й 1. А тепер підведемо підсумок конкурсу. Слово 
надається журі. 
Вилітає Карлсон. 
К а р с л о н. А тепер моя черга провести один із  конкурсів! Я буду 
розповідати уривки з казок, а ви відгадуватимете, яка це казка. 
В е д у ч и й 2. Назвемо цей конкурс « За рядком казки.» За кожну 
правильну команда отримує 3 бал. 
Карлсон по черзі підносить командам піднос з листочками. Кожен 
капітан команди виймає один аркуш з цитатою. 

1. «….Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами, а 
бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу 
стояла….» (Язиката Хвеська)  

2. «В одного чоловіка був кіт, старий такий, що вже не здужав і 
мишей ловити. От хазяїн його взяв і вивіз у ліс. Покинув його, 
а сам поїхав додому. Сидить кіт…» (Пан Коцький) 

3. «…от одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж 
котиться горошина по дорозі. Жінка підняла горошинку та й 
з’їла. А згодом народився в неї син…» (Котигорошко)  

4. «Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а 
баба вдома сиділа, нички пряла. От баба й напала на діда: 
– Зроби мені та зроби, діду,…. і осмоли його смолою» 
(Солом’яний бичок) 

5. « .. Прокинувся хлопець, коли гляне – аж стоїть корабель: сам 
золотий, щогли срібні, а паруси шовкові так і понадимались – 
тільки летіти! От він, недовго думаючи, сів на корабель, той 
корабель здійнявся й полетів…» (Летючий корабель) 

6. «Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, – так усі й 
порозбігалися лісом.» (Рукавичка) 

К а р с л о н. Добре ви знаєте казки! А тепер підведемо підсумки 
конкурсів. Слово надається журі. 
В е д у ч и й 1. А зараз проведемо останній конкурс. Інсценізація 
казок. Просимо групи на сцену. 

 



1100  ддеенньь  ––  1166..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ііннттееллееккттууаалліівв»»  
ККооннккууррсснноо--ррооззвваажжааллььннаа  ггрраа  ««ЕЕррууддиитт  --  22001144»»  

ВВііддввііддуувваанннняя  ррааййооннннооїї  ббііббллііооттееккии  іімм..  ПП..  УУссееннккаа  
ЗЗммааггаанннняя  зз  ннаассттііллььннооггоо  ттееннііссуу..  

  
  ННаарреешшттіі  ссппррааввжжнніі  ііннттееллееккттууааллии  ддооччееккааллииссяя  

ссввооггоо  дднняя..  РРооззппооччааввссяя  ввіінн  зз    ккооннккууррсснноо    --  
ррооззвваажжааллььннооїї  ппррооггррааммии  ЕЕррууддиитт  --  22001144””..  ССввяяттоо  
ввккллююччааллоо  вв  ссееббее    пп’’яяттьь  ккооннккууррссіівв  ддоо  яяккиихх  ддііттии  
ппііддііййшшллии    зз  ооссооббллииввооюю    ввііддппооввііддааллььннііссттюю..  

        ВВббооллііввааллььннииккии  ттааккоожж  ннее  ггааяяллии  ччаассуу  ввооннии  
ппііддггооттууввааллии  ннооммееррии  ддлляя  ппііддттррииммккии  ууччаассннииккіівв..        
 

    ВВ  ццііллооммуу  ддеенньь          ііннттееллееккттууаалліівв  ппррооййшшоовв    ннаа  
ввііддмміінннноо..  ДДііттии  ооттррииммааллии  ннееввееллииччккіі  ппррииззии  іі  ббууллии  
ддуужжее  ззааддооввооллеенніі..  
  



  
  

 

 

 

 



ССццееннаарріійй  ппррооввееддеенннняя  ггррии  
««ЕЕррууддиитт»»  

В.1  Добрий день! Ми вітаємо всіх, хто зібрався в цій залі на святі 
ерудиції, інтелекту та розуму. 
РАЗОМ   «Ерудит - 2014 
В.1  Наша конкурсна програма складається з 4 турів, про які ми  
розповімо згодом. 
В.2  Отож, кожен загін обрав учасника, який представлятиме свій   
загін на  конкурсі. Будемо сподіватись, що всі вони добре 
підготовлені і побажаємо їм успіху. 
В.1  Невід’ємною складовою будь-якого конкурсу є почесне журі 
(представлення) 
В2. Давайте бурхливими оплесками попросимо журі бути    
прихильним до кожного з учасників. 
В.1 Отже, тепер, коли ми ознайомились із складом журі, можемо   
розпочати нашу конкурсну програму. А глядачів підтримувати   
оплесками не лише представників свого загону, а і їх   суперників. 
В.2 Дівчата 4 загону вважають, що на нього можна розраховувати  
у складній ситуації, а це риса, притаманна справжньому  чоловіку. 
Зустрічайте, _____________________________________ 
В.1  наш наступний учасник веселий і життєрадісний ерудит 3 
загону __________________________________________ 
В.2 Наступний - галантний і елегантний   учасник 2 загону  
_______________________________________________ 
В.1  дівчата  1 загону вважають його справжнім другом і 
джентльменом. Зустрічайте ___________________________ 
В.1 Нам залишається побажати всім учасникам успіху і розпочати 
перший  конкурс – «Представлення». 
В.2 Максимальна оцінка у кожному конкурсі – 5 балів, журі, будь 
ласка оцінки після першого конкурсу учасник  № 1, № 2, № 3, №  4. 
В.1  Пропонуємо вам переглянути музичне  вітання від 2 загону   
В.1  Ми переконалися, що в наші конкурсанти вміють все, або ... 
майже все. 
В.2 А наступний конкурс – спортивний. Нашим молодим людям на 
вибір пропонуються такі спортивні знаряддя:  футбольний м’яч,  



скакалка, обруч,  четвертому учаснику доведеться проявити свої 
здібності, без спортивного знаряддя.  
В 2. Покажіть, на що ви здатні. Але для початку ми проведемо 
своєрідне жеребкування. Перший, хто дає правильну відповідь на 
питання, обирає знаряддя першим. Другий – другим і т.д. Увага, 
журі слідкує за тим, хто першим підніме руку. 
ПИТАННЯ 
1. Назвіть бога війни у давніх римлян (Марс) 
2. Скажіть французькою “гарно складений пучок квітів” (букет). 
3. Назвіть найближче до землі небесне тіло (Місяць) 
4. Ім’ям якого відомого футболіста названо каву ? (Пеле)  
5. Продовжіть прислів’я “Що посієш, те й ...” (пожнеш) 
В.1 Своє вітання для вас підготував 3 загін. 
В. 2 А зараз слово надається вельмишановному журі. Оцінки  журі  
за 2 конкурси.   
В. 1  Журі, будь ласка ваші оцінки. 
В.2 Що ж, хлопці, наступний  конкурс. Ми запропонуємо  нашим 
учасникам розповісти розповідь  на тему   “Ким я уявляю себе через 
10 років”.   
В.1  Зустрічайте, бурхливими оплесками групу підтримки 4 загону. 
В.2  Що ж ми бачимо, що наші учасникине тільки розумні, вміють 
гарно висловлюватися але сильні, витривалі та винахідливі. 
В.2 Ну що ж залишився один, але чи не найголовніший конкурс  -   
творчий звіт. І я запрошую учасників по черзі презентувати нам  
свої творчі здібності. 
5. «Мій коник» 
В.1  Оцінки журі за останній конкурс. 
В.2  Поки журі підраховує остаточні результати, до виступу   
запрошується група підтримки 1 загону. 
В. 1  Наш конкурс підійшов до кінця, остання хвилююча мить ,   
особливо для наших учасників. 
В. 2  Слово надається  журі. 

Нагородження переможця, учасників. Святкова дискотека 

 

 

 



1111  ддеенньь  ––  1177..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ммооїїхх  ззааххооппллеенньь»»  
((ррооббооттаа  вв  ссттууддііяяхх::  ««ДДіімм  ппааппеерруу»»,,  

««ЕЕккооННааддDDAANNCCEE»»,,  ««ВВеессеелліі  ддззввііннооччккии»»,,  
««ССттииммуулл»»))  

ККооннккууррсс  ««ВВеессееллиийй  ппааппіірр»»  
««ВВеессеелліі  ссттааррттии  ееккооннааддцціівв»»..    

  
ССььооггоодднніі  ддііттии  ммааллии  ммоожжллииввііссттьь  ооббррааттии  

ззаанняяттттяя  ззаа  ссввооїїммии  ууппооддооббаанннняяммии..  ББууллоо  ццііккааввоо  
ввссіімм::  ммии  ммооддееллююввааллии,,  ссппііввааллии,,  ттааннццююввааллии..  
ННаарреешшттіі  ввссіі  ппооббааччииллии  ввииссттааввккуу  ппооррооббоокк  зз  ппааппеерруу,,  
ддоо  яяккооїї  ммии  ггооттууввааллииссяя  ппррооттяяггоомм  ттиижжнняя..  
УУ  ддррууггіійй  ппооллооввиинніі  дднняя  ,,ппррооввііввшшии  ««ВВеессеелліі  ссттааррттии  
ееккооннааддцціівв»»,,  вв  ттааббоорріі  ббууллаа  ссттввооррееннаа  ааттммооссффеерраа  
ссввяяттаа..  

ВВссіі  щщее  рраазз  ддооввееллии,,  щщоо  ммии  ссппооррттииввнніі,,  
ттааллааннооввииттіі  ттаа  ззааввззяяттіі  ддоо  ббууддьь--яяккооїї  ссппррааввии!!  

 



 

 

 

 



ССЦЦЕЕННААРРННИИЙЙ  ППЛЛААНН  
ППРРООВВЕЕДДЕЕННННЯЯ  

ССППООРРТТИИВВННИИХХ  ЗЗММААГГААННЬЬ  
««ВВеессеелліі  ссттааррттии»»  

 
Тема.  Веселі старти. 3 клас 
Мета. Створити атмосферу свята. Виховувати любов до фізкультури та 
спорту: розвивати руховий апарат, фізичні уміння та навички, зміцнювати 
здоров'я, виховувати почуття дружби, колективізму. 
Обладнання. М’ячі, тенісні м’ячі,фішки тренувальні , обручі, ложки глибокі, 
відерця, подушечки з піском. 
Ведучий:Здрастуйте, дорогі діти! Нам дуже приємно бачити всіх Вас 
сьогодні в нашому спортзалі! Ми починаємо найвеселіший з усіх спортивних і 
саму спортивну з усіх веселих ігор - “Веселі старти”! І наш спортивний зал 
перетворюється в веселий стадіон! Учасники змагань будуть змагатися в 
силі, спритності, кмітливості, швидкості! Запрошуємо наші команди на 
змагання  
(Під музику команди заходять до зали). 
Ведучий: Якщо хочеш стати вмілим,  
Сильним, спритним, сміливим, 
Навчися любити скакалки, 
Обручі і палиці. 
Ніколи не знемагай, 
У мета м'ячами попадай. 
Ось здоров'я в чому секрет -  
Всім друзям - фізкульт-привіт!  
А судити наші змагання буде самий суворий, але справедливий журі  
(Подання журі). 
Нехай журі весь хід битви 
Без промашки простежить. 
Хто виявиться дружніше 
Той і переможе  
(Напутні слова членів журі) 
Ведучий: Сьогодні у змаганнях беруть участь три (Дві) команди давайте з 
ними познайомимося. (Представлення команд). 
Ведучий: Ну, от ми й познайомилися з командами. А тепер переходимо до 
естафетам. 
Естафета № 1. – «Хто швидше!» 

 



Інвентар: фішки, м’ячі. 
Схема:  
 
 
Опис: 1 гравець, по команді «Марш», починає рухатись до фішки, що 
розташована навпроти на відстані 15 м, оббігає фішку і повертається назад, 
передає м’яч наступному гравцеві своєї команди, а сам стає в кінець колони. 
Перемагає та команда, яка швидше оббіжить фішку. Склад команди 1- чол. 
Естафета № 2 – «Його величність – м’яч» 
Інвентар: м’ячі баскетбольні. 
Схема: 
 
Опис: Команда передає поверху м’яч в сторону «назад», останній гравець 
перебігає і стає попереду, перемагає команда, яка першою передасть м’яч 
назад (з переді повинен стати гравець, який стояв на початку змагань 
першим). Склад команди – 10 чол. 
Естафета № 3 – «Крізь обруч до перемоги, або лабіринт» 
Інвентар: обручі, м’ячі. 
Схема: 
 
 
Опис: 1 гравець по команді починає рухатись в сторону фішки, оббігаючи при 
цьому обручі через середину. Передає естафету наступному учаснику, а сам 
стає в кінець колони.  Виграє та команда яка першою виконає завдання. 
Склад команди – 10 чол. Довжина етапу – 15 м. Обручів – 3 шт. 
Естафета № 4 - «Покотим'яч». 
Інвентар: м’ячі футбольні. 
Схема: 
 
Опис: Теж саме, що й естафета № 2, але м’яч передається внизу між 
ногами. Склад команди – 10 чол. 
Естафета № 5 – «Огороднички». 
Інвентар: відерця, тенісні м’ячики, обручі, фішки. 
Схема: 
 
 
Опис: 1 гравець колони починає рухатись з відерцем (в якому тенісні 
м’ячики) до «лунок» (обручі) і «саджає» в них м’ячики, оббігає фішку та 
повертається до 2 гравця, віддає йому відерце і стає в кінець колони. 2 
гравець біжить і збирає м’ячики. Повертається і віддає 3 учаснику, який вже 
«саджає» і т.д. Виграє команда, яка «посадить» і «збере» швидше за інших. 
Склад команди – 10 чол. М’ячиків – 3. Лунок – 3. 
Естафета № 6 – «Смачні варенички». 



Інвентар: фішки, ложки глибокі, «варенички» 9мішечки з піском). 
Схема: 
 
 
Опис: 1 учасник починає рухатись до фішки несучи в руках ложку з 
«вареником», оббігає фішку і передає естафету наступному учаснику своєї 
команди. Перемагає команда, яка першою виконає завдання. Склад команди 
– 10 чол. 
Підведення підсумків. (Слово журі) 
Ведучий: 
В миренет рецепта лучше 
Будь со спортом не разлучным. 
Проживешьты до ста лет! 
Вот тебе и весь секрет!  
Праздник нам кончать пора 
Крикнемпразднику – Ура! 
Круг переможців під музику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1122  ддеенньь  ––  1188..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ммууллььттииккаа»»  
ВВііддввііддуувваанннняя  ккііннооттееааттрруу  ««ЛЛееннііннггрраадд»»..  

««ВВеессееллаа  ппааллііттрраа»»..  ТТааннццююєєммоо,,  ммооддееллююєєммоо  ттаа  
ггррааєєммоо  уу  ффууттббоолл  вв  ссееккццііїї  ««ССттииммуулл»»..  

  
  ВВжжее  ттррааддиицціієєюю  ттааббоорруу  ссттаавв  щщооттиижжннееввиийй  
ппооххіідд  ддоо  ккііннооттееааттрруу..  ЦЦььооггоо  дднняя  ннаа  ннаасс  ччееккаавв  
ппеерреегглляядд  ццііккааввооггоо  ттаа  ппооввччааллььннооггоо  ммууллььттффііллььммуу  
««ЛЛііссооввиийй  ппааттрруулльь»»..  

 

 

 



 

 

 

 



1133  ддеенньь  ––  1199..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ффааннттааззеерріівв»»  
ККооннккууррсс  ффааннттааззеерріівв,,  ввеессееллиихх  ЧЧооммууччоокк  іімм....  

ББааррооннаа  ММююннххааууззееннаа..  ІІггррии  ттаа  ррооззввааггии  
ппррееддссттааввннииккааммии  ККППДДЮЮ..  

  

ШШввииддккоо  ппррооммааййннуувв  ццеейй  ддеенньь..  ККоожжнниийй  ззааггіінн    
ввііддппооввііддаавваавв  ззаа  ппооссттааввллееннуу  ппеерреедд  нниимм  ззааддааччуу..  ДДііттии  
ппрроояяввииллии  ссввооїї  ззддііббннооссттіі  вв  ррііззннооммааннііттнниихх  ккооннккууррссаахх,,  
ввеессееллоо  ппррооббіігг  ччаасс..  ККрріімм  ррооззвваагг  ввооннии  ппррааццююввааллии  
ккууттююрр’’єє,,  ввииггооттооввлляяююччии  ккооссттююммии  ддлляя  ссввооїїхх  
ккууммиирріівв,,  ввккллююччааююччии  ффааннттааззііюю,,  ууяяввуу,,  ммииссллеенннняя..    
ДДеенньь  ффааннттааззеерраа»»  ппррооддооввжжиивв  ккооннккууррсс  ннаа  
ккрраащщуу  ззааччііссккуу  ммііжж  ззааггооннааммии..  ШШккоолляярріі  ппрроояяввииллии  
ффааннттааззііюю,,ввииггааддккуу,,  ппррооддееммооннссттррууввааввшшии  ооррииггііннааллььнніі  
ввииттввооррии..    
 

 



1144  ддеенньь  ––  2200..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ззддоорроовв’’яя  ттаа  ссппооррттуу»»  
ГГрраа--  ззммааггаанннняя  ««ВВ  ггооссттяяхх  уу  ллііккаарряя  ААййббооллииттаа»»  

ЗЗааккррииттттяя  ММааллиихх  ООллііммппііййссььккиихх  ІІггоорр  
««ООллііммппііййссььккиийй  ЕЕккооннааддееццьь»»..  

  

  
  
  

  



ГГрраа--  ззммааггаанннняя  ««ВВ  ггооссттяяхх  уу  
ллііккаарряя  ААййббооллииттаа»»  

Мета: формувати у дітей свідоме ставлення до власного здоров’я, уявлення 
про здоровий спосіб життя, сприяти гармонійному фізичному розвитку; 
виховувати взаєморозуміння, дружбу, силу волі. 
Інвентар: обручі, фішки, мішки, гімнастичні лави, канат. 
Місце проведення: спортивний зал. 
Ведуча: Сьогодні День здоров’я 
У наших школярів. 
Ми радісно зустрінем 
Гостей і всіх батьків. 
(звучить пісня про спорт) 
Бажаю успіхів в навчанні 
І загартовувать себе 
Щоб в спорті були не останні, 
Хай кожен ціль свою знайде. 
Щоб рости і гартуватись, 
І міцніти як броня, 
Треба, діти, нам займатись 
Фізкультурою щодня. 
Хочу я усім сказати, 
Що здоров’я краще мати, 
Аніж хворому ходити 
Й світ чудовий не любити! 
Бо хворому немилий світ, 
Усе йому байдуже, 
Тож бережи з маленьких літ 
Своє здоров’я друже! 
Якщо хочеш бути здоровим, 
Правило запам’ятай: 
Сам про своє здоров’я дбай, 
На лікарів турботу цю не залишай! 
(входить Айболить) 
Айболіт: - Добрий день, хлопчики і дівчата! 
Приїхав довідатись, чи всі у вас здорові й дужі? 
Ведуча: - Всі у нас здорові й дужі, з фізкультурою ми дружим. 
Айболить: - Молодці! 
Треба, треба закалятись, 
Треба звичку завести: 
Всім вмиватись – не боятись, 
Фізкультурою займатись, 



Щоб здоровими рости! 
Учень: - Ми зі спортом завжди дружим, 
Любимо співати, 
Любимо ми грати, 
А ще й танцювати. 
(звучить музика «Танок маленьких каченят», діти танцюють танок) 
Ведуча: - Дорогі діти, послухайте правила змагань: 
- Чесно дотримуватися правил змагань; 
- Прагнути довести боротьбу до кінця; 
- Не зазнаватися, досягнувши перемоги; 
- Не сумувати в разі поразки. 
Айболить: - Діти, у мене є багато друзів, які полюбляють спорт, але вони 
далеко в країні, яка називається Африка. Але дорога туди не проста, треба 
пройти багато перешкод. 
1-й конкурс – «Смуга перешкод». 
Перші учасники з кожної команди, лежачи на лаві, підтягуються на руках, 
пролазять до кінця лави, встають, пролазять крізь обруч, оббігають фішки 
“змійкою” та повертаються бігом назад. Потім те саме роблять інші 
учасники команди. Перемагає команда, яка швидше впорається із завданням. 
Команда – переможець отримує 2 бали, інша – 1 бал. 
Айболить: - Діти, а ви знаєте, які звірята живуть в Африці? 
Діти: - Мавпочки, слоненята, тигр, крокодил… 
Ведуча: - Айболіт, поглянь! У нас сьогодні команди називаються 
«Слоненята» та «Мавпочки». Вони, як і твої друзі, спритні та сміливі. 
2-й конкурс – «Жабки та павучки» 
Перші учасники команди присідають і як жабки стрибають до позначки, 
назад повертаються “павучком” (в упорі лежачи ззаду спиною вперед). Те 
саме роблять інші. За перемогу в конкурсі команда отримує 2 бали, інша 
команда – 1 бал. 
3-й конкурс – Естафета «Слоненята» 
Діти діляться на пари. Треба пробігти по черзі парами в обручі до 
позначки і повернутися назад. За перемогу в конкурсі – 2 бали, інша команда 
– 1 бал. 
(звучить музика, вбігає Бармалій) 
Бармалій: - Що це ви тут робите? 
Айболіт: - Фізкультурою займаємось, сили набираємось! 
Бармалій: - Ой, сили! Я ось нічого не роблю, а який сильний. 
Айболить: - А ми зараз перевіримо. 
4-й конкурс – «Перетягування канату» 
(спочатку тягнуть діти, потім Бармалій з Айболитом) 
Айболить: - Щось не бачимо ми твоєї сили. А стрибати ти вмієш? 
Бармалій: - Звичайно вмію. 



5-й конкурс – «Стрибки в мішках» 
спочатку стрибають діти, потім Бармалій змагається з Айболитом) 
Бармалій падає і кричить: - Ой, ой, ой, моя нога! Мабуть я її зламав! 
Айболить (оглядає його): - Як тобі не соромно? Ти мабуть і зуби ніколи не 
чистив? А зранку гімнастику хоч раз робив? 
Ведуча: - Діти, хіба може людина, яка не чистить зуби, не дружить з 
фізкультурою бути сильною та здоровою? 
Діти: - Не може! 
Айболить: - А от ми зі спортом дружим і тому ми спритні й дужі. 
(під музику виконується фізкультхвилинка для всіх разом з Айболітом і 
Бармалієм) 
Бармалій: - Тепер я зрозумів, щоб бути здоровим і сильним, треба робити, 
як роблять ці діти. 
Айболить: - Діти, вам потрібен аспірин? 
Діти: - Ні! 
Айболить: - Діти, вам потрібен анальгін? 
Діти: - Ні! 
Айболить: - Що вам дати? 
Діти: - Вітамін! 
Конкурс капітанів – «Хто швидше вип’є сік» 
Підсумок змагань. 
(Айболить роздає вітаміни (мандарини)) 
Ведуча:- Гімн добру й здоров’ю. 
Здоров’я – основа усього на світі, 
Здоровими бути прагнуть всі діти. 
Для цього потрібно щоденно вмиватись, 
Себе гартувати водою і сонцем, 
І солодко спати з відкритим віконцем, 
І їсти усе, що на стіл подають, 
Бо ж страви нам росту і сили дають. 
Поводитись добре, усіх шанувати, 
Не плакать, не киснуть, не вередувати, 
Не гратись з вогнем, 
Не стрибать під машини, 
Що мчать по дорогам щодня без упину. 
Себе берегти для матусі і тата. 
Накази їх всюди виконувать свято. 
Бажаємо вам сто років життя 
Без горя, без сліз і журби, 
І буде хай з вами здоров’я і щастя 
На многіє літа, завжди! 

 



1155  ддеенньь  ––  2233..0066..22001144  ррооккуу  

««ДДеенньь  ссммііххуу»»  
ККооннккууррсс  ггууммоорреессоокк,,ххууддоожжннііхх  ккооммііккссіівв  ттаа    

ррууххллииввіі  ііггррии::  ««ККррооккооддиилл»»  ттаа  ««РРееггооттааййллиикк»»  
  ННаашш  ддеенньь  ссммііххуу  ппррооййшшоовв  ууссппіішшнноо..    ВВссіі    ддііттии    
ббууллии    ззааддооввооллееннииммии..      ББоо,,    яякк  ввііддооммоо,,    ссммііхх  
ппррооддооввжжууєє  жжииттттяя..  
  ДДлляя  ддііттеейй  ббуувв  ппррооввееддеенниийй  ккооннккууррсс  ннаа  
ннааййссмміішшнніішшуу  ггууммоорреессккуу,,  ааннееккддоотт..    ООссооббллииввоо  
ццііккааввиимм  ввииддааввссяя  ккооннккууррсс  ххууддоожжннііхх  ккооммііккссіівв..  
ФФааннттааззііяямм  ддііттеейй  ннее  ббууллоо  ммеежж!!  
  ТТааккоожж      ддііттии  ггррааллии  вв  ррууххллииввіі  ііггррии    ттааккіі  яякк::  
„„ККррооккооддиилл””  ттаа    „„РРееггооттааййллиикк””..    

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  



ККооннккууррссннаа  ппррооггррааммаа::  
  

11..ЖЖааррттііввллииввиийй  ккааррннааввааллььнниийй  ххіідд  ззааггоонніівв..  
22..ККооннккууррсс  ннаа  ннааййссмміішшнніішшуу  ннааззввуу  ккооммааннддии..  
33..ККооннккууррсс  ггууммоорреессоокк..  
44..ККооннккууррсс  ббааррооннаа  ММююннххааууззееннаа  ((ббррееххуунніівв))..  
55..ККооннккууррсс  ооррааттоорріівв  ннаа  ттееммуу  ««ЯЯккббии  яя  ббуувв......»»  
66..ККооннккууррсс  ррееккллааммии  ссввооєєммуу  ккооссттююммуу..  
77..««ППооккааззууххаа»»  ((щщообб  ццее  ззннааччииллоо))..  
88..ППііддввееддеенннняя  ппііддссууммккіівв  дднняя  ггууммоорруу,,  
ввииззннааччеенннняя  іі  ооггооллоошшеенннняя  ппееррееммоожжцціівв..  
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««ДДеенньь  ііммееннииннннииккаа»»  
ННааййккрраащщиийй  ддеенньь  уу  ррооцціі..  

  
ССююррппррииззии  ппррииєєммнніі  ввссіімм  ––  іі  ддооррооссллиимм,,    іі  ммааллиимм..  

ДДлляя  ссввооїїхх  ііммееннииннннииккіівв  ммии  ппррииггооттууввааллии  ккооннццеерртт  іі  
ппооддааррууннккии..  ЗЗввииччааййнноо  жж,,  ппооддааррууннккии  ввииггооттооввииллии  
ссввооїїммии  ррууккааммии..    

ЯЯккее    ррооззммааїїттттяя  ссююррппррииззіівв!!    ННааввііттьь  ссттооллии  вв  
їїддааллььнн66іі  ббууллии  ппррииккрраашшеенніі  ооссооббллииввоо..    АА  ннаашшіі  ддооррооггіі  
ііммееннииннннииккии  ппооггррааллии  вв  ррууххллииввіі  ііггррии  іі  ооттррииммааллии  ммаассуу  
ппррииєєммнниихх  вврраажжеенньь..  ДДуужжее  ппррииєєммнноо,,  щщоо  ввссіі  ббууллии  
ззааддооввооллеенніі..  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  



ВВііттааєєммоо  ііммееннииннннииккіівв  
          

Пісня "Добрий день!". 
В нашім залі нині свято. Будуть ігри тут і сміх.  
Тут ми будемо вітати Іменинників своїх. 
Ось вже музика лунає: 
"Дзень-дзелень, дзень-дзелень!" 
Та щоб свято розпочати, 
Треба дружно привітатись: 
"Добрий день, добрий день!"  
Пісня "День народження у кого?" 
День народження у кого? 
Це кому печуть пиріг? 
Ну-мо, друзі, станьмо в коло, 
Привітаєм щиро їх!  
Привітання від друзів. 
Ось у кого нині свято. 
Іменинників багато, 
Та для кожного із вас 
Побажання є у нас.  

     Розповідь вихователя про значення імен. 
День народження дитини 
Називають "іменини". 
І тому не дивина, 
Що дають їм імена. 
І кожному, мабуть. 
Цікаво знати, 
Про що його ім'я  
 Нам може розказати.  
Пісня-гра "Хто коли народивс." (Після кожного  куплета - ігровий момент.) 
Є багато днів у році - їх аж 365! 
Є чотири пори року - треба всім їх знать. 
Зима, весна, літо, осінь 
Називаються вони. 
По три місяці чарівних 
Є у кожної пори. 
Зима - грудень, січень, лютий. 
Весна - березень, квітень, травень. 
Літо - червень, липень, серпень. 
Осінь - вересень, жовтень, листопад. 
Пам'ятаймо їх! 
І щомісяця вітаймо 



Іменинників своїх! 
Відповіді дітей. 
Хто може, друзі, відповісти,  
Чи добре було б без батьків нам жити? 
Без маминої ласки і тепла,  
Без татової строгості і жартів.  
Без доброго родинного тепла?  
Пісня «Дякуємо батькам за все що на землі» 
То ж віддаймо шану, діти,   
Нашим люблячим батькам  
За життя, турботу, ласку,  
Що дарують вони нам. 
Пісня "Козачата". 
Є у нас планета, планета голуба,  
Мов м'ячик кольоровий, матінка-Земля. 
Є в нас Батьківщина –  
Вкраїна дорога. 
Тут ми народились  й живемо - ви і я. 
Народ наш український, 
Козацький у нас рід.  
Гідними їх слави  
Зростайте з року в рік! 
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««ДДеенньь  ммууззееюю»»  
ВВііддввііддуувваанннняя  ммууззееюю  ВВееллииккооїї  ВВііттччииззнняяннооїї  ввііййннии..  
ССппооррттииввнноо--ррооззвваажжааллььннее  ссввяяттоо  ««ТТааттоо,,  ММааммаа  іі  

ЯЯ  ––  ссппооррттииввннаа  ссіімм’’яя  »»  
  

ССППООРРТТИИВВННОО--РРООЗЗВВААЖЖААЛЛЬЬННЕЕ  ССВВЯЯТТОО  

  ««ТТААТТОО,,  ММААММАА  іі  ЯЯ  ––  ССППООРРТТИИВВННАА  
ССІІММ''ЯЯ»»  

Мета заходу: Створити атмосферу свята. Виховувати любов до 
фізкультури та спорту: розвивати руховий апарат, фізичні уміння та 
навички, зміцнювати здоров'я, виховувати почуття дружби, колективізму. 
Формування здорового способу життя. Взаємне проведення часу дітей та 
батьків. 
Обладнання:  
10 баскетбольних м'ячів; 
10 обручів; 
5 ключок; 
5 скакалок;  
10 фішок; 
Футбольні ворота 50Х80; 
5 футбольних м'ячів; 
5 корзинок або відерець; 
Тенісні м’ячики або кубики – 28 шт.; 
5 квіток з пелюстками (з паперу); 
5 зав’язок для очей; 
5 листків паперу з запитаннями; 
5 гімнастичних лав; 
5 тенісних ракеток; 
5 тенісних м’ячів. 
 
Ведуча:Добрий день, дорогі гості. Сьогодні ми зібралися на свято « Тато, 
мама і я – спортивна сім'я.» Щоб позмагатися у силі, спритності, 



винахідливості і просто відпочити та поспілкуватися з дітьми. Раді бачити 
вас завжди здоровими, готовими до фізичних випробувань. 
Ведучий: Дорога наша класна родино! 
Ми сьогодні зібралися всі разом на родинне свято «Тато, мама і я- 
спортивна сім'я». 
Я хочу, щоб сьогодні ви познайомилися ближче, подружилися, щоб 
співпрацюючи разом, робити гімназійне життя наших дітей змістовим, 
захоплюючим і корисним. 
Кажуть, що в світі багато таємниць, і одна, найбільша з поміж них, любов, 
взаєморозуміння між батьками і дітьми. 
Отож,  розпочнемо знайомство з тими без кого не відбудеться жодне 
спортивне свято. Настав час представити журі наших змагань. 
(представлення журі та суддів змагань) 
Ведуча:Сьогодні на нашому святі ми раді вітати дружні спортивні сім'ї:  
(представлення сімей (музика) 
Сім'я _____________________________________________________   
Сім'я _____________________________________________________   
Сім'я _____________________________________________________   
Сім'я _____________________________________________________   
Сім'я _____________________________________________________   
Сім'я _____________________________________________________   
Сім'я _____________________________________________________   
Сім'я _____________________________________________________   
Сім'я _____________________________________________________   
Ведучий: Займатись фізичною культурою корисно, веселою фізичною 
культурою – вдвічі. Адже кожна хвилина занять спортом продовжує життя 
людини на одну годину, а веселим на дві. 
Ведуча: Закликаємо команди до чесної спортивної боротьби, бажаємо всім 
успіхів. 
Разом: І нехай переможе сильніший! (музика) 
Суддя змагань: Наше свято розпочинається. 
1.Перший конкурс «Презентація команд». Я не сумніваюсь, що візитівки 
наших команд – це вміння подати себе. Так подивимось, кому це вдасться 
краще всіх. 
Слово надається команді «______________» ________  
Слово надається команді «______________» ________  
Слово надається команді «______________» ________  
Слово надається команді «______________» ________  
Слово надається команді «______________» ________  
Слово надається команді «______________» ________  
Слово надається команді «______________» ________  
Слово надається команді «______________» ________  
Слово надається команді «______________» ________  



Слово надається команді «______________» ________  
2. Команди запрошуються до 2 конкурсу, який називається «В одному 
ланцюгу» - по команді тато починає рухатись до другого етапу з м’ячем 
зажатим між колінами, де передає естафету мамі, ставши в обруч. Мама 
починає рухатись до 3 етапу перестрибуючи скакалку, де передає естафету 
дитині. Дитина рухається до фінішу ведучи ключкою тенісний м’яч. 
Передача естафети відбувається під час входження в обруч. Перемагає 
команда, яка першою подолає дистанцію. 
 
 
 
3. Індивідуальний конкурс «Футбол» (батьки) – Для участі в конкурсі 
запрошуються татусі. На відстані 11 м. від стартової лінії встановлюють 
ворота 50Х80 м. У кожного тата по 3 спроби. Кожен забитий м’яч 
приносить один бал команді; 
 

 
 
 

4. Індивідуальний конкурс «Збери врожай» (мами) – До участі запрошуються 
мами. В центральному колі баскетбольного майданчика розкидані «горіхи» 
(кубики або тенісні м’ячики), На відстані 9 м. від стартової лінії 
розміщуються мами «білочки» з кошиками (відерцями). По команді «Руш!» 
мами-білочки рухаються до центрального кола і беруть лише по-одному 
горішку та відносять до свого кошика. Перемагає та команда, яка назбирає 
найбільшу кількість «горіхів»; 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Індивідуальний конкурс «Квітка здоров'я» (дитина) – До участі 
запрошуються капітани команд – діти, які стають на стартову лінію. 
Кожен учасник повинен скласти квітку свого кольору в такому порядку, щоб 
можна було скласти вислів про здоров'я 9складати вислів допомагають 
батьки дитини). Виграє та команда, яка першою виконає завдання. 
Дозволяється брати пелюстку лише одного кольору ( того кольору, який 
задав суддя); 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
Вислови про здоров'я: 

1) Хороше здоров'я краще, аніж найбільше багатство; 
2) Могутній дух рятує розслаблене тіло; 
3) Без здоровя – не можливе і щастя; 
4) Всі здорові люди люблять життя; 
5) Найдорожче в світі багатство – здоров'я; 
6) Для людини здоров'я є найбільше благо; 
7) Здоров'я – це коли кожен день – кращий; 
8) В здоров'ї прихована велика сила; 

6. Конкурс на увагу «Впізнай свою дитину» (мама й дитина) – мами із 
зав’язаними очима повинні впізнати своїх дітей на дотик до ручок. Діти 
стоять поряд із витягнутими руками. Дітей перемішують. Виграє 
команда,яка першою впізнає свою дитину. 
7. Командна естафета «Човник» - умовами конкурсу передбачено 
перенесення кубиків з одного обруча в інший та передати естафету. Конкурс 
розпочинає дитина. По команді дитина починає рух до обруча 99 м.), бере 1 
кубик та приносить в обруч на старті. І так всі кубики, після чого передає 
естафету мамі. Мама таким же чином відносить кубики та передає 
естафету татові. Тато в свою чергу, таким же чином приносить кубики. 
Перемагає команда, яка швидше виконає завдання. Кількість кубиків – 3 
шт.; 
 
 
 
 
 
8. Спортивна вікторина – Команди отримують листки паперу із 
запитаннями. За 1 хв. команди повинні дати відповіді на запитання. 
Перемагає команда, яка дасть найбільшу кількість правильних відповідей; 
Запитання: 
1. Як часто проводяться Олімпійські ігри? (раз у 4 роки) 
2. Скільки гравців у футбольній команді? (11) 
3. Скільки гравців у волейбольній команді? (6) 
4. Які ігрові види спорту беруть участь у літніх Олімпійських іграх? 

(футбол, бейсбол, гандбол, та інші) 



5. Як стародавні греки називали Дніпро? (Бори сфен) 
6. Кого називають літаючими лижниками? (стрибунів з трампліну) 
7. Який м’яч  найважчий: футбольний, волейбольний чи баскетбольний? 

(баскетбольний) 
8. Скільки гравців у футбольній команді? (11) 
9. Скільки білих фігур у шахах? (16) 
10. У якій грі користуються найменшим м’ячем? (настільний теніс) 
11. Місто, яке в минулому було столицею України (Харків) 
12. Держава, південний сусід нашої країни (Туреччина) 
13. Знахідка Аладіна (лампа) 
14. Місце, де проходить футбольний матч. 
15. Площадка для боксу. 
16. Батьківщина Олімпійських Ігор. 
17. Видатний український боксер. 
18. Команда - чемпіон України з футболу. 
19. Який вид спорту представляє Андрій Шевченко? 
20. ЄВРО – 2012 – це чемпіонат з … 
21. Без чого не можна грати у волейбол? 
22. Королева спорту – це … 
9. Комбінована естафета «Разом ми здолаємо все!» - виконується по черзі – 
спочатку дитина, далі мама, а закінчує тато. 

Етапи: 
9) Переправа по гімнастичній лаві в довжину, способом лежачи на животі, 

просуваючись вперед за допомогою рук (виконує дитина); 
10) Стрибки в мішках (виконують мами); 
11) Набивання тенісного м’ячика ракеткою просуваючись до фішки 

(батьки); 
В зворотному напрямку: 

12) Ведення футбольного м’яча (батьки); 
13) Ведення баскетбольного м’яча (мами); 
14) Стрибки просуваючись вперед з м’ячем зажатими між колінами. 

Перемагає команда, яка першою подолає етапи. 
 
 
 
 
10. Творчий конкурс «Домашнє завдання» - завдання виконується родиною 
за декілька днів до змагань. Потрібно підготувати або малюнок, або вірш, 
пісню, композицію, фото або інше на тему «Моя спортивна сім'я»; 
Ведучий:Ось і закінчились наші змагання.Зараз журі підрахують бали і ми 
дізнаємось, хто переміг у цій нелегкій боротьбі. 
Слово надається журі. 
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ДДоо  ппооббааччеенннняя,,  ттааббіірр!!  
УУррооччииссттаа  ллііннііййккаа  ззааккррииттттяя  ттааббоорруу..  

ІІггррии,,  ккооннккууррссии,,  ррооззввааггии  ннаа  шшккііллььннооммуу  ппооддввіірр’’її..  
  

ООссьь  іі  ннаассттаавв  ддеенньь  ззааккррииттттяя    ттааббоорруу..      УУччнніі  
ббууллии  ттрріішшккии  ззаассммууччеенніі,,    ааллее  вв  ппооввііттрріі  ввссее  оодднноо    
ввііддччууввааллооссяя  ссввяяттоо..    ЗЗааккррииттттяя  ттааббоорруу  ррооззппооччааллооссяя    
зз  ууррооччииссттооїї  ллііннііййккии,,  ддее  ддііттии  ммааллии  ззммооггуу  ввииссттууппииттии  
ввооссттааннннєє    ннаа  ссввяяттіі  ттааббоорруу..  

    ТТааккоожж    ууччнніі    ммааллии  ззммооггуу  ппооддііллииттииссяя  
ввеессееллииммии  ммооммееннттааммии,,  яяккіі  ттррааппииллииссяя    зз  ннииммии  вв  
ттааббоорріі,,  ппооппрроощщааттииссяя    зз  ннооввииммии  ддррууззяяммии..        

ММии  ввссіі    зз  ннееттееррппіінннняямм  ббууддееммоо  ччееккааттии  ннаассттууппннуу  
ттааббііррннуу    ззммііннуу,,  яяккаа  ббууддее  ннаассттууппннооггоо  ллііттаа..  

  

ППРРООЩЩААВВААЙЙ  
ТТААББІІРР!!!!!!  


