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Мета: Вчити  дітей  любити рідну  Україну,  вшановувати  і  

любити  традиції  українського  народу,  ознайомити  учнів  зі  

славною  сторінкою  історії  України – козаччиною,  наголосити  

на  потребі  оберігати  як святиню  все  те,  що  пов’язує  нас  з  

рідною  землею; розвивати  спритність,  рухливість,  відчуття  

взаємодопомоги;  виховувати  у  дітей  любов  до  національних  

традицій,  народної  мудрості,  до  краси  і  гармонії  

навколишнього  світу.     

1 ведучий. Сьогодні у нас святковий день. Ми – дівчатка, жінки, 

мами  вітаємо вас, хлопці, чоловіки зі святом – Днем захисників 

Вітчизни.  Ви – сильна половина нашого суспільства. Усі 

хлопчики – майбутні захисники нашої держави.  Тож вітаємо  

всіх  вас. 

2 ведучий.  Сьогодні ми з вами вперше зібралися на свято, тема 

якого „Козацькому роду нема переводу”. Тож давайте всі разом 

зазирнемо в минуле нашого народу. Згадаємо українські пісні, 

танці, гумор, ігри. 

1 ведучий.  Наше свято присвячене славним  предкам – козакам, 

бо вся  історія  України  тісно  пов’язана з  минулим,  а  в  

минулому,  як  відомо,  існувало  таке  неповторне  явище,  як  

Запорізька  Січ. 

Запорозька  Січ... Ось  гніздо,  звідки  вилітають  усі  горді  і  

дужі,  як  орли,  козаки.  Ось  звідки  розливається  воля  і  

козацтво  на  всю  Україну. 

2 ведучий.   Запорозькі  козаки 

    Є  і  нам  про  що  згадати... 

    Пісне,  душу  возвелич. 

    Ой  була  в  нас  ненька-мати, 

    Запорозька  славна  Січ. 

    Чорний  вус,  брова  чорнява, 

    Не  судомив  руку  страх, 

    І  дзвеніла  наша  слава 

    На  розгонистих  вітрах.     (В. Крищенко) 
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Вважають,  що  слово  „козак”,  від  слова  „коза”.  Козаки  

спритні,  як  кози,  вдягаються  в  козячі  кожухи,  говорять  

гучним  голосом. 

1 ведучий.  Насправді  ж,  козаки – це  вільні,  незалежні,  

сміливі  люди.  Запрошуємо  вас,  шановні  гості,  до  нашого  

куреня,  де  ви  зможете  ознайомитися  із  життям  нашого  

славного  козацтва. 

Запрошуємо  наших  козаків – учасників  змагань. 

Заходять  учні,  під  супровід  пісні  „Ой  на  горі  та  й  женці  

жнуть”.  Виконують  пісню. 

1 конкурс. (За кожен  конкурс учасники  отримують  5 балів). 

Вчитель. – Шановні  козаки!  А  чи  знаєте  ви  гетьманів  

війська  запорозького?  Хто  вони? 

- Байда  Вишневецький. 

- Петро  Сагайдачний. 

- Богдан  Хмельницький. 

- Петро  Дорошенко.                         

- Данило  Апостол. 

- Северин  Наливайко. 

- Максим Кривоніс. 

Ведуча. Якою б не була погода,  козаки  

вставали  до  схід  сонця  і  бігли  до  

річки  купатися,  потім  молилися.  А  далі  всі  йшли  снідати. 

А  що  зазвичай  їли  козаки?   

Скажіть,  шановне  товариство,  як  називалися  ті  люди,  які  

готували  їжу  для  козаків?  А  які  ви  кашовари,  ми  зараз  і  

подивимось.  

2 конкурс  „Хто  швидше  почистить  картоплю” 

За  моєю  командою  хлопці  повинні  взяти  ножі  і  картоплю  і  

обережно  її  почистити.  Лушпайка  повинна  бути  тоненька,  а  

картопля  має  не  втратити  своєї  форми. 

Вчитель. Поки  журі  підбиває  перші  підсумки  ми  зараз  

проведемо  конкурс  для  болільників.  Відгадайте,  що  в  мене  

розміщене  на  підносі.  Ви  повинні  задавати  мені  такі  питання,  

на  які  я  можу  дати  відповідь  „так”  або  „ні”. 
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Переможець  отримає  приз. 

Ведучий.  Рівно  в  полудень  з  фортечної  гармати  лунав  

постріл.  За  цим  сигналом  йшли  козаки  обідати.  По  тому,  як  

і  скільки  козак  їв,  можна  було  судити  про  його  силу.  Тож  

давайте  і  ми  спробуємо  про  це  дізнатися. 

3  конкурс  „З’їсти  куліш”. 

Ведучий. Бувало,  що  козаки  потрапляли  в  полон  до  ворога,  

але  вони  вміли  непомітно,  долаючи  перешкоди,  втекти  на  

волю.  А  для  цього  їм  необхідні  були  сила  та  спритність.  

Давайте  перевіримо,  чи  мають  такі  якості  наші  козачата. 

 4 конкурс Естафета  „Стрибки  у  мішках” 

  Естафета  „Мої  чоботи  найшвидші”   

5 конкурс  „Україна  сміється”  Конкурс  гуморесок. 

Міг  же  й  почекати      Онучок 

- Твій  синок,-       - Лягай  спати  вже,  онучку, - 

Сусідка  скрушно     Дід  говорить  басом. 

Скаржиться Олені, -           Я,  як  був  маленьким,  

Обірвав  у  мене  груші,   Лягав  з  курми  разом. 

А  вони  ж  зелені!    А  онучок  зубки  скалить: 

 - Ох  і  лобур!  Ну й  дитина!        - Як  же  ви  там  спали? 

Лає  сина  мати.     Як  же  з  сідала, дідусю, 

- Що  за  капосний  хлопчина!... Додолу  не  впали? 

- Міг  же  й  почекати! 

*  *  *  *  *  *  * 

Учення  світ       Обмова 

Зубрить  дід  англійську  мову,  На  розпеченому  пляжі 

Хоч  йому  вже  близько  ста.  Дама  лає  даму: 

З  словником  казки  дитячі    - Та  яке  ж  це  виховання? 

Помалесеньку  чита.    Та  яка  ж  ви  мама? 

- Пліз, гет май шюз   Та  скажіть  же  ви  що-небудь 

Мендід,  бабо! –      Своєму  синочку. 

раз повів  він  мудру річ.   Він  же  кидає  грязюку 

Баба  злиться: що це значить?  На  мою  сорочку. 

- Постав  валянки  у  річ.    - То  якраз  не  мій  синочок, 

Вранці  баба  діда  будить:   Дама  гордо  мовить, -  
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- Гей, о’кей! Шур лей – мур лей! Мій он  вашим  капелюшком

 Дід  питає: - Що це значить?  Жабеняток  ловить. 

- Правий  валянок  згорів. 

*  *  *  *  *  *  * 

  Пряник 

- У  вас  зуби  є, дідусю? 

Онучок  питає. 

Дід  журливо  посміхнувся: 

Вже  давно  немає... 

Це почувши, хлопченятко 

Зраділо  без  краю: 

Тоді  пряник  потримайте, а я  пострибаю. 

 Буйні  предки 

Вдарив  батько  спересердя  хлопчика  малого. 

Той  поплакав,  переплакав  та  й  питає  в  нього: 

- Тебе,  татку,  бив  твій  тато? 

- Бив,  та  ще  й  немало. 

- Ну  а  татка  твого  били? 

- Теж  перепадало. 

І  сказало  хлопченятко,  заломивши  ручки: 

 - Тепер  ясно,  звідки  в  тебе  хуліганські  штучки. 

 Однокласник 

- Хто  там,  синку, в  двері  стука? 

- То  якийсь  дідок! 

Зовсім  лисий,  у  куфайці,  у  руках  ціпок. 

Він  говорить,  що  приїхав  із  села  до  нас, 

Що  колись  ходив  з  тобою  у  четвертий  клас. 

- Йди, скажи:  немає  тата. 

То  якесь  брехло. 

У  четвертім  нашім  класі  лисих  не  було. 

 6  конкурс   „Влучи  у  ціль”. 

Ведучий.  Звичайно,  справжні  козаки  вміли  не  тільки  гарно  

відпочивати,  а  й  були  влучними  стрільцями.  Зараз  ми  з  

вами  у  цьому  переконаємося. 

(На  підставках  натянута  нитка,  на  якій  розміщені  

повітряні  кульки.  Учасники  повинні  за  допомогою  тенісних  
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шариків  влучити  у  ціль.  За  кожний  влучний  постріл  

нараховують  1  бал). 

Вчитель: Поки  журі  підбиває  підсумки  конкурсів,  глядачі  

можуть  насолодитися  гарною  піснею  у  виконанні  Міщенко  

Аліни  та  Сиротинця  Станіслава.   

„Ой  підемо,  жінко”. 

Ведучий.  Після  обіду  лунали  козацькі  пісні.  Яке  б  то  було  

життя  козаків  без  веселої,  жартівливої,  милозвучної,  а  часто  

й  хвилюючої  пісні. 

7 конкурс  „Пісенний”. 

Завдання:  проспівати  куплет  будь-якої  української  народної  

пісні. 

Ведучий.  Вечір...  Сміливі  веселі  козаки  часто  вирушали  в  

ближні  хутори.  Туди,  де  були  молоді  дівчата,  бо  поспівати,  

потанцювати  так  хотілося.  Отже, 

8  конкурс  „Танцювальний”. 

Учасники  сідають  на стільчики.  Коли  

почне  грати  музика,  хлопці  виконують  під  

неї  танцювальні  рухи.  Хто  справиться  

краще,  той  і  буде  переможцем. 

( Рухи:  „ковирялочка”,  „присідання”,  

„повзунець”...) 

7  конкурс „Троїсті  музики”. 

Учасникам  пропонується  простукати  ритм  української  

народної  пісні  за  допомогою  бубона,  ложок,  хлопків... 

Ведучий.  Ой  як  гарно  грали  музики,  дай  їм,  Боже,  сили  та  

здоров’я.  Давайте  тепер  ми  із  вболівальниками  проведемо  

змагання.  Суть  його  полягає  у  тому,  щоб  проспівати  якомога  

більше  українських  народних  пісень,  які  починаються  

словами:  „Ой...  . 

9 конкурс  „Цікава  річ”.  

Ведучий.  Учасникам  пропонується  річ  із  домашнього  

ужитку (рубель  і  качалка).  Вони  повинні  пояснити  для  чого  

ця  річ,  як  вона  називається  і  як  нею  користуватися.  За  

правильну  відповідь  учасники  отримують  5  балів. 

Пісня  у  виконанні  учнів  2 – 3  класів. 
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Український  народний  танок  у  виконанні  дівчат  4  

класу. 

Ведучий.  Ці  змагання – річ  почесна. 

   Журі  оцінило  чесно. 

   Бачать  всі  присутні  в  залі, 

   Хто  набрав  найбільше  балів. 

   Привітаймо  ж  переможців, 

   Славних  наших  запорожців. 

Підведення  підсумків  змагань,  нагородження  запорожців. 

Вчитель:  Козачата!  Ви  нащадки  славних  українських  

козаків.  Ростіть  здоровими,  загартовуйте  тіло  і  душу  та  

будьте  готові  до  різноманітних  життєвих  випробувань.  

Любіть  Україну,  шануйте  її  народ.  Хай  кожен  із  вас  своїми  

вчинками  і  добрими  справами  доведе,  що  козацькому  роду  

нема  переводу! 

Учасники  виконують  пісню  „Розпрягайте,  хлопці,  

коней”. 

А  учні  6  класу  виконують  пісню  „Козацькому  роду  нема  

переводу” 
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