
"Козацькі забави” 

(виховний захід) 

Мета:  розширити знання учнів про козаків, виховувати в дітей любов до 

рідного краю, бажання бути гідними синами України, прагнути стати 

сильними, здоровими, розумними; домагатися створення дружнього 

колективу . 

Обладнання: плакати та малюнки із зображенням козаків, записи пісень, 

атрибути конкурсів.  

Ведучий 1. Доброго дня вам, дорогі друзі! 

Ведучий 2. Доброго дня, шановні глядачі! 

Разом. Ми раді зустрічі з вами! 

Ведучий 1. Україна! Країна смутку і печалі, краси і радості, різних звичаїв і 

обрядів, гучної української пісні, швидкого танцю, звичайної красивої природи, 

а головне – добрих, щирих, гостинних людей. 

Ведучий 2. Запорозька Січ! Козацтво…Найлегендарніше минуле українського 

народу, його святиня. Синонім  свободи, людської і національної гідності, 

талановитості. 

Ведучий 1. Україно! Ти – моя молитва, 

                     Ти моя розлука вікова. 

                      Гримотить над світом люта битва 

                      За твоє життя, твої права. 

Ведучий 2.Україно! Ти для мене – диво! 

                    І нехай пливе за роком рік, 

                    Буду, мамо, горда і вродлива, 

                    З тебе милуватися повік. 

Ведучий 1  Запорізька Січ... Мабуть, немає жодної людини на нашій 

багатостраждальній Україні, яка б не знала про славну Січ, про січове козацтво, 

їхнє лицарство. 

Ведучий 2. Сьогодні ми проведем змагання, в яких наші козаки 

продемонструють свій сильний характер і найкращі фізичні якості. 



Ведучий 1. Ми зібралися, щоб переконатися, що ми є нащадками славного 

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

людей – вільних козаків. Тож зустрічайте наших козаків та козачок. 

Команда 5-А класу – «Побратими-козаки» 

Команда 5-Б класу  - «Чемпіони» 

Команда 5-В класу – «Чайка» 

Ведучий 1. А для сміху і добра 

                   Є у нас чудова гра. 

                   Показати хочем нині, 

                   Як колись в Україні 

                   Веселились козаки, 

                   Наші прадіди й діди. 

Ведучий 2. Тож розпочнемо наше змагання «Козацькі забави». Нашим 

учасникам з трьох команд доведеться пройти через сім випробувань. Це стільки, 

скільки було колись порогів на Дніпрі. В давні часи ці пороги були страшною 

перешкодою на шляху того, хто плив Дніпром на Січ. Вважалося, що справжнім 

козаком може зватися лише той, хто пройшов хоч раз у житті через пороги. 

Ведучий 1. Про козаків так писав французький історик П’єр Шевальє: 

“Мешканці України, які сьогодні всі називають себе козаками і які з гордістю 

носять це ім’я, мають гарну поставу, бадьорі, міцні, щедрі й мало дбають про 

нагромадження майна, дуже волелюбні й не здатні терпіти ярма, невтомні, 

сміливі й хоробрі, спритні до всякої роботи....” Тож перше із семи випробувань 

має назву “ Збір картоплі” 

Умови ________________________________________________________ 

Ведучий 2. Дуже вдячні командам. А зараз саме час перейти до другого 

випробування. 

Ведучий 1.  Чи не найвище козаки цінували дружбу! Існував навіть звичай 

побратимства, коли два козаки, зовсім чужі один одному, браталися. Проте 

найвідданішим товаришем вважався кінь.  Тому наступне випробування має 

назву “Осідлання коня” 



Умови __________________________________________________________ 

Ведучий 2. Тож поки наші команди переводять подих для Вас музичне 

привітання._________________________________________________ 

Ведучий 1. А ще на Січі завжди цінували вірність та справжній командний дух. 

Завдяки злагодженим діям, козаки завжди отримували перемогу. Подивимось, у 

кого ж найсильніший командний дух у наступному конкурсі “Пролізання в 

обруч” 

Умови __________________________________________________________ 

Ведучий 2. Козаки постійно розвивали свої природні задатки за допомогою 

таких дій як стрибки, біг, їзда на конях. Наступний наш конкурс під назвою 

“Втеча козака з полону” допоможе розібратися, хто із команд найбільш 

координований і спритний. 

Умови ______________________________________________________________ 

Ведучий 1. А поки підрахуються бали за попередніх чотири випробування ми 

пропонуємо нашим глядачам відповісти на запитання і перевірити Вашу 

кмітливість. 

• Кого називали козаком? (Вільну людину). 

• Хто стояв на чолі козацького війська? (Гетьман). 

• Як називали хати, в яких жили козаки? (Курінь). 

• Де розташовувались козацькі табори? (Запорізька Січ). 

• Про яку деталь козацького вбрання казали: «Широкі, як Чорне море». 

(Шаровари). 

• Як називалась козацька зачіска? (Оселедець). 

• З ким вели війни козаки за незалежність? ( З Туреччиною, Польщею). 

• Які імена козацьких гетьманів вам відомі? (Богдан Хмельницький, Іван 

Мазепа, Петро Полуботок...) 

• А чи знаєте ви ім`я дивовижного гетьмана – силача, який легко міг 

зламати руками підкову? (Іван Підкова). 

Ведучий 2. Тож послухаєм підсумки перших чотирьох випробувань. 



Виступ ______________________________________________ 

 

Ведучий 1. А ви знаєте, що коли в курені з’являвся новачок, його піддавали 

випробуванням. Наприклад, давали завдання зварити куліш і ставили вимогу: 

щоб каша була гаряча, як повернуться козаки. А самі ховалися і спостерігали, як 

буде діяти новобранець. Траплялося так, що хтось із новобранців, приготувавши 

страву, починав нервувати, панікувати. 

Ведучий 2.Коли козаки бачили, що новачок впадав у розпач, то такого не 

приймали й відпускали додому. А інші не занепадали духом, а, гукнувши кілька 

разів, махали рукою й казали: «Ну, не хочете їсти, то я сам наїмся!». Такого 

відразу приймали до куреня. Це, звичайно, переказ-жарт, проте хто відає.... 

Ведучий 1. Були й інші випробування. Наприклад такі як наш наступний 

конкурс “Переправа” 

Умови ___________________________________________________________ 

Ведучий 1.  Ну що ж…а ми продовжуємо…Козаки — галасливий народ. Коли 

їх збиралося більше одного, довкола всі звертали на них увагу. Здавна відомо, 

що козаки гострі на розум, їх байки, пісні та розповіді, сповнені доброго сміху. 

Ведучий 2. От і зараз побачимо, чи вміють наші козаки потішати людей. Для 

наших веселих нащадків козацької слави наступний конкурс із назвою  

“Перекоти поле” 

Умови ______________________________________________ 

Ведучий 1. Легенди розповідають про неабияку силу козаків. Тому наш 

наступний конкурс називається “Заряди гармати” 

Умови _____________________________________________ 

Ведучий 2.А поки  підраховуються підсумки  змагання, для вас музичне 

вітання.____________________________________________________ 

Ведучий 1. Запрошуємо команди  для оголошення переможців  наших 

козацьких забав.________________________________________________ 

Ведучий 2. Хай не буде суперечок 

                    Серед нас ніколи! 



                    Нехай спорт нас об`єднає 

                    В нашій рідній школі! 

Ведучий 1. Здорові діти – нація здорова, 

                     Багата Україна і чудова. 

                     Тож здоровими ростіть, 

                     В майбутнє добрими ідіть. 

Ведучий 2. 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! 


