Філія Яцьковицька ЗОШ I-II ступенів
опорного закладу Балашівської ЗОШ I-III ступенів
Підготувала Чикалюк Мирослава Дмитрівна
Вчитель історії
Сценарій квесту
«Козацькому роду нема переводу»
Мета: поглибити знання учнів про історичну і культурну спадщину України;
формувати повагу до традицій і звичаїв українського народу; виховувати
почуття патріотизму; сприяти розвитку пізнавального інтересу; культивувати
кращі риси української ментальності; розвивати творче мислення, пізнавальний
інтерес, самоосвітню, інформаційну і життєву компетенції; виховувати
прагнення до отримання нових знань; позитивні мотиви

до навчальної

діяльності, створювати умови для самореалізації.
Учасники: учні 8 класу, які в процесі діляться на 2 команди козаків.
Обладнання: екран, мультимедійна система, добірка ілюстрацій-слайдів,
пакети із завданнями (ребуси, кросворди, питання).
Організаційний момент:
Девіз.
„У нас вище всього честь і слава,
воєнная справа, щоб себе
не зганьбити і ворогів перемогти!”
Доброго дня, вам, дорогі друзі! Щиро раді вас вітати!
Наша зустріч – це подорож у минуле, присвячена славетним сторінкам
української історії, козацькій родині, точніше, - нашій родині, бо всі ми нащадки козацької слави, козацьких традицій, козацької мудрості. В наших
жилах тече кров сміливих, відважних, розумних – вільних козаків.
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14 жовтня – одне з найбільших 12 церковних свят року - свято Покрови
Пресвятої Богородиці. І не тільки. 14 жовтня ми відзначаємо День українського
козацтва! Козак – лицар честі і мужній захисник незалежної країни.
Для козаків Покрова була найбільшим святом. Цього дня відбувалися
вибори отамана. Наші лицарі вірили, що Свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту
Богородицю козаки вважали своєю заступницею і покровителькою.
Неможливо знайти у минулому України якесь інше явище, яке б так
глибоко і різнопланово вплинуло на історичну долю всього українського
народу. З початків козацтва і до сьогоднішнього дня, а, вочевидь, і на майбутнє,
життя українців — «і мертвих, і живих, і ненарожденних», усієї нації з її
минулим, сучасним і майбутнім, було, є і буде нерозривно пов’язане з
козацтвом. Переконаність у надзвичайно важливій ролі козацтва в історії
України — це одна з тих небагатьох істин, яка не викликає сумніву у людей з
різними, навіть протилежними поглядами на політику, ідеологію та історію. Це
та сторінка історії, яка інтегрує, об’єднує наше й досі розколоте суспільство.
Козацьке минуле так глибоко й органічно вкарбувалося в історичну пам’ять
народу, що на його тлі сьогоденні політичні розбіжності набувають
другорядного значення.
Тематично історія українського козацтва охоплює безліч різнопланових
сюжетів. Вона багатогранна, як саме його життя. Козацтво — це не лише
суспільний стан з особливим способом життя, не лише самобутнє військове
формування з тільки йому притаманним хитросплетінням дипломатичних
відносин з близькими і далекими сусідами. Козацтво було неповторною
моделлю суспільного розвитку з оригінальним соціально-політичним устроєм,
своєрідним побутом, традиціями, етичними і правовими нормами та
інститутами, культурою, фольклором. З козацтвом пов’язана і величезна
кількість специфічних термінів та виразів, які сьогодні малозрозумілі не лише
широкому загалові, а й багатьом професійним історикам. Козацтво — це
надзвичайно широкий у своїх вимірах і різноманітний у проявах світ —
загадковий і заманливий. Він завжди притягував до себе небайдужих і творчих
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людей.
Учитель.
Дорогі діти й шановні гості! Сьогодні, напередодні Дня українського козацтва
та Дня захисника України, ми проводимо Козацький квест « Козацькому роду нема переводу», щоб переконатися, що ми є нащадками славного козацького
роду, що в наших жилах тече кров сміливих, відважних, розумних людей –
вільних козаків.
Нащадки козаків повинні показати свої знання, винахідливість, таланти та волю
до перемоги. А ми з вами подивимось, достойні вони наших предків
запорізьких козаків, чи ні?
Умови гри:
Квест (від англ. quest — пошук) — жанр інтелектуально-логічних ігор. Гра
полягає в розгадуванні різноманітних загадок, пошуку відповідей на запитання,
виконанні завдань.
Для 2 команд козаків гра відбувається в межах класу. Козаки виконують
завдання різних видів.
Кожний пакет завдань оцінюється відповідною кількістю балів. Перемагає той,
хто набере більшу кількість балів.
Подається сигнал про початок гри. Виконується "Запорізький марш"
Шановні учасники гри, вболівальники та гості, сьогодні оцінювати перемоги
команд будуть шановні члени козацького кола (журі).
А зараз козацькі отамани повинні отримати у голови козацького кола (голови
журі) маршрутний аркуш свого бойового походу. Всім бажаємо козакам
перемоги у боях!
МАРШРУТНИЙ АРКУШ
Назва бою

Бали
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«Запорізька Січ»
«Секретний»
«Національний»
«Юні краєзнавці»
«Мистецька майстерня»
«Правильно українською»
«Чумацький шлях»
« Я художник - я так бачу»
«За Україну»
ХІД ГРИ
1-Й БІЙ «ЗАПОРІЗЬКА СІЧ»
Продовжити прислів’я або приказку про козаків
(Кожна правильна відповідь оцінюється 0,5 балу, заг. к-сть балів 3. Час на
виконання – 3 хв.)
(кожна команда отримує по 6 прислів’ів)
1.

Козача потилиця панам-ляхам… (не хилиться).

2.

То не козак, що не думає… (отаманом бути).

3.

Козацькому роду… (нема переводу).

4.

Терпи, козаче, (отаманом будеш).

5.

То не козак, що (боїться собак).

6.

Береженого Бог береже, а… (козака – шабля)
1. Вольному – Воля, скаженому – круча,… (спасенному – рай).
2. Козак без коня, що воїн … (без пістоля).
3. Козак дружбу знає: в біді коня… (не покидає).
4. Наш Луг – Батько, а Січ – Мати – от де …( треба помирати)
5. Не журися, козаче, нехай …(ворог плаче!)
6. Хліб та вода – то… (козацька їда)
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2- БІЙ «СЕКРЕТНИЙ»
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 5 балів. Заг к-сть балів 20.
Час на виконання – 5 хв.)
Вашим завданням буде розгадати ребуси.

(Хортиця)

(Отаман)

(Лицар)

(Люлька)

3 - БІЙ «НАЦІОНАЛЬНИЙ»
Потрібно дати правильну відповідь на поставлені питання:
(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Загальна к-сть балів 12,
але ця к-сть може збільшитись за рахунок другої комнди якщо
тапомилиться з відповіддю, то перша команда може отримати
додатковий бал)
1. Національний символ України. Його дарують, ним обмінюються у Великоднє
свято. (Писанка)
2. Дерево, яке оспівано у народних піснях, у віршах. Воно освячується в церкві
перед Пасхою, як засіб від злих сил. (Верба)
3. Кущ, оспіваний в українських народних піснях, символ дівочої вроди. (Калина)
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4. Поширене в Україні дерево, з яким в українських народних піснях і переказах
порівнюють струнких дівчат. (Тополя)
5. Чим прикрашають голову українські дівчата. (Вінок)
6. Національний символ України. Матері дарують його своїм дітям на щастя, на
долю, відряджаючи у далеку дорогу. (Рушник)
Запитання для 1 команди
1.

Яку назву мала козацька держава, створена за дніпровськими порогами?

(Запорізька січ)
2.

Який із найдревніших знаків є малим гербом України? (Тризуб)

3.

Автор слів гімну України. (П. Чубинський)

4.

Як звали сестру Кия, Щека, Хорива? (Либідь)

5.

Які кольори державного прапора України? (Синій, жовтий)

6.

Назвіть найбільшу святиню українського народу в музичній символіці.

(Гімн)
Запитання для 2 команди
1.

Яка назва гімну України. (Ще не вмерла Україна)

2.

Як називалась перша слов’янська держава? (Київська Русь)

3.

Як називається основний закон України? (Конституція)

4.

Назвіть велике зібрання творів Т. Шевченка. (Кобзар)

5.

Назвіть композитора, який поклав вірші Чубинського, що стали гімном,

на музику? (Вербицький)
6.

Що означає слово «козак»? (Вільна, незалежна людина)
4 - БІЙ «ЮНІ КРАЄЗНАВЦІ»

Вашим завданням буде відгадати, що саме зображено на малюнку.
(Кожній команді пропонується перегляд одного
слайду, правильна відповідь оцінюється в 5 балів,
загальна к-сть балів- 20, але ця к-сть може
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збільшитись за рахунок другої комнди якщо та
помилиться з відповіддю, то перша команда може
отримати додатковий бал)
(Камяна могила. Хортиця, Золоті ворота, КиєвоПечерська Лавра)
5 - БІЙ «МИСТЕЦЬКА МАЙСТЕРНЯ»
У вільний від походів час запорізькі козаки любили, лежачи на животах,
потеревенити, послухати розповіді інших, тримаючи при і цьому в зубах
коротенькі люлечки, так звані носогрійки. Люлька для козака – перша справа,
рідна сестра, люба подруга.
Отож, який козак без люльки? Зараз ми спробуємо виправити це становище.
Нехай кожен із вас сам зробить для себе люлечку-носогрійку.
Кожен учасник отримує шматочок кольорового пластиліну. 3 нього він
повинен виготовити собі люльку і, за своїм смаком, прикрасити її кольоровим
папеpoм, клаптиками тканини, розмалювати різачком. Можна також
допомагати один одному. Який із куренів впорається із цим краще і швидше?

6 - БІЙ «ПРАВИЛЬНО УКРАЇНСЬКОЮ»
Загальна к-сть балів 18, але ця к-сть може збільшитись за рахунок другої
комнди якщо та помилиться з відповіддю, то перша команда може отримати
додатковий бал)
Історики запевняють, що в часи Запорізької Січі творилася українська
державність. . Дуже, вже пишалися козаки своїм національним одягом, своїми
традиціями, своєю українською мовою. Та, хоч і знали її досконало, а все ж
тримали на Січі товмача. Його використовували для перекладів при розмовах із
людьми, які приходили на Січ і не знали української мови. Він мусив знати
українську, московську, грецьку, волоську, турецьку і татарську мови.
Звичайно вимагати від вас знання стількох мов. Ми не будемо, та, все ж, зараз
перевіримо, як ви знаєте, свою рідну українську мову. Ну ж бо, поміркуйте!

8

1. Часы — Годинник

19.Ладонь — Долоня

2. Бутылка — Пляшка

20.Рюмка — Чарка

3. Табак — Тютюн

21.Гвоздь -— Цвях

4. Усы — Вуса

22.Люлька — Люлька;

5. Дубрава — Діброва

23.Школьница — Школярка

6. Оружие —- Зброя

24.Топор — Сокира

7. Печать — Печатка

25.Ужин — Вечеря

8. Врач — Лікар

26.Вещь — Річ

9. Преступник — Злочинець

27.Погреб — Льох

10.Очки. — Окуляри

28.Туловище — Тулуб

11.Свита — Свита

29.Пушка — Гармата

12.Юбка — Спідниця

30.Парус — Вітрило

13.Магазин — Крамниця

31.Опасность — Небезпека

14.Носки — Шкарпетки

32.Неделя — Тиждень

15.Зонтик — Парасолька

33.Колодец — Криниця

16.Сахар — Цукор

34.Кукушка — Зозуля

17.Чулки — Панчохи

35.Бумага — Папір

18.Злость — Гнів

36.Барышня — Панночка

Спочатку козакам одного куреня, а потім — другого називаються слова
російською мовою. Вони повинні відразу навести український переклад цих слів.
Кількість слів для кожного куреня — однакова. Хто перекладе більше?

7 – БІЙ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»
Завдання. Завдання. Потрібно назвати речі козаків що показано на
зображеннях, кожна правильна відповідь 1 бал, загальна к-сть балів – 11.
Час на виконання -5 хв.)
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Печатка

Козацька чайка

Люлька

Пістолі

Гармата

Пернач
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Литаври

Бунчук

Порохівниця

Каламар

Булава
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8 – БІЙ « Я ХУЖОЖНИК- Я ТАК БАЧУ»
На прикріплених аркушах паперу кожен рій повинен намалювати козака на
повний зріст. Один учасник біжить – малює голову, повертається, тоді
наступний – тулуб і т.д. Виграє рій, який швидко, згуртовано, акуратно і
точно намалює козака (10 балів) Час на виконання – 5 хвилин.
9 - БІЙ «ЗА УКРАЇНУ»
Відновити назви областей на карті України ( 26 балів) Час на виконання – 5
хвилин.
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Підбиття підсумків.
Визначення переможців.
Козачата , бажаю життя щасливого! Будьте не лише мужніми, а й
благородними. Наша Україна - одна мати для всіх. Від нашої згоди залежить
мир і спокій у нашій хаті!

Присягаємо на вірність
Вітчизні й народу.

