
Сценарій виступу команди «Чемпіон» 

в здоров`язберігаючому конкурсі «Молодь обирає здоров`я» 

Мета: поглибити знання учнів про здоровий спосіб життя, формувати 

бажання вести здоровий спосіб життя, поглибити знання учнів про шкідливі 

звички та їх вплив на здоров`я; виховання почуття відповідальності за 

збереження свого здоров`я. 

1й ведучий.  Вчені довелм за допомогою наукових досліджень, що 

нормальна тривалість життя людини – 120 років. 

2й ведучий.  Відомо, що близько 100-літньої межі люди здатні зберігати 

високу працездатність і гарне самопочуття. 

(піднімають портрети) 

3-й 

- Мікеланджело створював свої шедеври до 89-ти років. 

- Тиціан – до 94-х років. 

- Лев Толстой – до 82-х. 

- Томас Едісон – до 84-х. 

- Віктор Гюго – до 82-х. 

- Григорій Сковорода – 72-х 

- Іван Мазепа – до 70 років 

(середня тривалість життя середньовіччя-34 роки) 

Середня тривалість життя українців – 69 років 

В чому причина? Що робити? 

 

4-й   

Сьогодні іскристо вирує наснага 

І щедрість дарує усім повсякчас. 

Ви слухайте, слухайте, 

Слухайте нас! 

 



5-й 

 

Добрий день, друзі шановні, 

І суперники достойні. 

Вас на конкурсі вітає команда «Чемпіон» 

І представляє поради від бід і хвороб, 

Щоб ви жили до ста літ, 

Не пропав наш славний український рід. 

6-й 

Давайте говорити про життя, 

Щасливе, повноцінне, гармонійне, 

Про цінності земні й  нетлінні, 

Давайте говорити про життя. 

 

7-й 

 

Сказав Господь: «Збирай скарби на небі». 

А як їх там збирати, знаєш те? 

В журбі і в щасті, в будь-якій потребі 

В собі виховуй серце золоте. 

 

1 –й 

 

Роби добро і не чекай подяки, 

Шукай повсюди чисте і святе, 

Та обминай спокуси усілякі - 

Отак здобудеш серце золоте. 

2-й 

Природа – джерело краси, яка викликає в кожного почуття радості! 

Природа – джерело пізнання, зміцнення здоров`я! 



Людина – частина природи. І саме їй ми зобов`язані своїм існуванням, 

своєю досконалістю, своєю могутністю. 

Природа: 

Скарби мої – це все – святині: 

І річки сплеск, і шум трави. 

Ой, як потрібні всім нам нині 

Святі  духовні острови! 

 

А чи знаєте ви, що необхідно зробити, щоб життя наше було прекрасним? 

3-й 

Щоб здоров`я міцне мати- 

Треба головне нам знати: 

Як прокинувся ти в ліжку,  

Розпочни свій день з усмішки. 

4-й 

Встань, умийся, розчешися, 

Розімнися й підкріпися,  

Одягнися – і до школи, 

Пізнавати світ навколо. 

Адже він такий прекрасний, 

Якщо очі в тебе ясні, 

Світлий розум, добра пам`ять 

В грудях серце, а не камінь. 

 

 



5-й 

Хай же кожен пам`ятає, 

Що життя одне лиш має 

Тож здоров`я зберігайте, 

Згубні звички забувайте. 

 

Мойдодир : 

 

Я, друзі, 

Хочу кожному з вас нагадати, 

Що все таки зі мною 

Варто спершу зустрічатися. 

Адже вода, рушник, 

Мочалка, щітка, мило 

Щодня про вашу особисту гігієну 

Дбають щиро. 

 

Я ж бо для всіх- 

Здавна найкращий друг, 

Не любить Мийдодір 

Немитих рук чи вух. 

Тож закликаю:водою слід вмиватись, 

Часто її вживати, 

Щоб тіло і душа могли 

Здоров`ям добрим наповнятись. 

 

6-й 

 

Не менш важливе – 

Харчування повноцінне, 

Поживне, розмаїте вітамінне. 

Жирами ви не зловживайте нині. 

Каші готуйте часто смачні і поживні. 

І не беріть у маркетах 



Шкідливих концентратів, 

Домашні овочі і фрукти – 

Вони без консервантів! 

 

7-й 

Ми живем за розпорядком: 

Починаєм день з зарядки. 

Спорт і вправи, режим строгий 

Всім болячкам засторога. 

Глибше дихай! Рівно стій! 

Ми дамо хворобам бій! 

 

 

1-й 

Твоє здоров`я у твоїх руках. 

То бережи його щоднини! 

Працюй, вивчай, формуй хороший смак. 

На звички згубні не марнуй хвилини. 

 

2-й 

Любіть себе і інших поважайте, 

Своє життя й здоров`я бережіть. 

І правильну дорогу вибирайте, 

Якщо в гармонії ви хочете прожить. 

Ти добрий з усіма і не ледачий, 

Та журишся і думаєш про те, 

Що справ твоїх, немов ніхто не бачить. 

Бог бачить твоє серце золоте. 

 

3-й 

 

І у лиху, нерадісну годину, 

Як посмішкою ворог розцвіте, 

Гукне Господь: «Не руште цю дитину! 

У неї справді серце золоте!» 

 

- Цінуйте здоров`я 



- Творіть добро 

- Плекайте власні душі! 

 

Здоров`я – це ранок 

Зі свіжим повітрям. 

Це сонце,що гріє 

Ласкаво й привітно. 

Це хвилі Дніпра, 

Що нам сили дарують. 

Бери їх сміливо, 

Мій друже, і в путь. 

Здоров`я – це смак 

Свіжих ягід дозрілих, 

Це спорт, що дає нам 

Наснагу і силу. 

Це сон, що на крилах 

Нам зорі несуть. 

Бери це сміливо, 

Мій друже, у путь! 

 

І знай, любий друже,- 

У цьому житті, 

Чи бути здоровим,- 

Вирішуєш ти! 

 



 

 

Здорові ми – здоровий весь народ! 

 

 

Пісня: 

Є у нас на Україні про здоров`ячко турнір, 

Бо у нашім ріднім місті молодь вся, як на підбір. 

Озирніться ви навколо, як квітує рідний край. 

Небезпека не страшна нам, 

Вставай, друже, співай. 

Приспів: 

Як у  нашім ріднім місті молодь вся завзята, 

І тому у нашім краї бідам не бувати. 

Хай же щастя буде довгим і добра багато,  

А без пісні про здоров`я не буває свята. 

 

 


