Хохлюк Наталія Володимирівна,
вчитель початкових класів ЗОШ №9 м. Рівне

Козацькі розваги
( для учнів 2 класу)
Мета: розширити знання учнів про запорізьких козаків, їх традиції, побут,
звичаї, сформувати шанобливе ставлення до запорожців , спонукати до
наслідування їх кращих рис характеру: товариськості, добродушності,
бажання завжди прийти на допомогу, виховувати почуття патріотизму,
розвивати фізичні якості дітей: спритність, кмітливість.
Обладнання: кольорові олівці , папір альбомний – 2 листи, гімнастичні
палиці – 2 шт., м’ячі – 2 шт., відра – 2 шт., ложки – 2 шт., тарілки
– 2 шт., сірники без сірки, квасоля, горох, фонограми козацьких
пісень.
На дошці записане прислів’я : « Козацькому роду нема переводу» , малюнки
учнів та «Козацькі заповіді».
1.Сміливим будь.
2. Даруй Україні вірність.
3.Не кажи не вмію, а кажи навчусь.
4. Не плач козаче, отаманом будеш.
5. Поважай старших.
6. Шануй старість.
7. Меншому старший - рідний друг. А старший меншому – рідний батько.
8. Завжди цінуй братерство і згоду, бо ти нащадок козацького роду.
Хід свята
Учитель: Сьогодні свято, конкурс нині,
Сьогодні все козацтво тут.
Хай всюди радість лине,
Козацькі ігри всіх нас ждуть.
1 дівчинка : Сьогодні справжніх хлопців свято,
А в нашім класі їх багато:
Сміливих, веселих і мужніх,
Кмітливих, шляхетних і дружніх.
2 дівчинка: Хто сказав, що справжні хлопці
Лиш в казках існують?
Хто сказав, що в нашім класі
Дівчата сумують?
3 дівчинка: Якщо є такі розмови,
Ми відповідаємо:
« Кращих хлопців й веселіших
За наших не знаємо!»
Учитель: Гей, поплещемо завзято,

Привітаєм козачат.
Сьогодні ми будемо свідками захоплюючого змагання двох козацьких
гуртів: « Корсунь» і « Хортиця» . Давайте познайомимось.
«Корсунь»
«Хортиця»

Девіз : « Боріться – поборете.»
Девіз: « Степ та воля – козацька доля.»

Справжній козак був нещадним до своїх ворогів, вірним другом та
надійним соратником. А чи є ви нащадками своїх дідів – прадідів? Ось це ми
перевіримо.
Учитель: - А чи знаєте ви, козаки, на що йдете?
Козаки: - Знаємо!
Учитель: - А чи знаєте, що можете програти?
Козаки: - Не біда!
Учитель: А визначити переможців
Буде в нас журі поважне.
Воно, ми знаєм точно,
Об’єктивне і уважне.
Представлення журі.
Учитель: Удачі вам бажаю:
« Ні пуху, ні пера.»
Нехай вже розпочнеться
Цікава наша гра.
Кінь і козак – це нероздільні поняття, як одне ціле. Ви вже , напевно,
зрозуміли, що не може бути справжнього козака без коня стрімкого, мов
вітер. І , мабуть , заплющивши очі, ви можете собі уявити його : сильна
спина, стрункі ноги, розкішна грива.
Конкурс 1
«Козацький кінь»
Ви намалюєте коня, якого, на ваш погляд, повинен мати козак. ( Гурти
отримують кольорові олівці та аркуші паперу. Звучить музика. )
Учитель: Всі козаки добре сиділи в сідлі. Вміли на скаку вести бій, долати
великі відстані. Як писали очевидці: « Сів козак на коня – не струснувся, не
здвигнувся! Торкнув ногами – і пішов, і пішов. Тільки пилюка стовпом!»
Конкурс 2
Естафета « Вершники»
Наші козаки осідлають своїх «коней» ( гімнастичні палиці). Ви повинні
на палиці подолати відстань і передати естафету наступному козаку.
Перемагає той гурт, який швидше виконає випробування.
Слово журі . Оцінка двох конкурсів.
Учитель: Славилися козаки своїми кулінарними здібностями. Їжу готували
чоловіки, бо жінок на Січ не пускали. Щоб приготувати їжу козаки

заготовляли дрова, розпалювали багаття і готували смачний куліш, уху,
кашу.
Козацький куліш – це густа і дуже смачна юшка, яка готувалася з пшона,
сала та картоплі . Козаки , які її придумали , готували юшку на багатті. Куліш
був дуже ароматним, бо вбирав усе ба запах диму.
Конкурс 3
« Забави кашоварів»
Зараз вам готувати нічого не доведеться, але відділити горох від квасолі
– потрібно. Переможе той курінь, козаки якого швидше виконають завдання.
( Звучить музика )
Учитель: - А чи знаєте ви , що козаки полюбляли ще й уху готувати.
- Який продукт є головним у приготуванні цієї страви?( Риба )
- Де можна було дістати рибу? ( Зловити )
Козаки були прекрасними рибалками. Вони на своїх човнах чайках не лише
воювали , а й рибалили.
Конкурс 4
« На рибалці»
У нашій водоймі ( відрі) плавають диво - рибки( сірники без сірки). Ваше
завдання зловити рибу вудкою( ложкою) і передати естафету наступному
учаснику. Переможе та команда, яка швидше виловить усі рибки.
Слово журі. Результати змагань козацьких гуртів.
Учитель: Козацька молодь розвивала свої фізичні якості : спритність, силу,
витривалість за допомогою фізичних вправ, таких як: їзда верхи, перехід
через річку по стовбуру дерева. Стрибки через мотузку. А зараз ми
перевіримо чи дружать наші козаки з математикою, бо полюбляли наші
пращури цікаві задачки.
Конкурс 5
« Математична розминка»
Завдання для команди « Корсунь»
1 . Гуска має масу 3 кг. Якою буде її маса, якщо вона стане на одну
ногу?( 3 кг)
2. Із дупла виглядали 5 хвостів білок. Скільки білок у дуплі? ( 5)
Завдання для команди « Хортиця»
1. Одне яйце варять 4 хвилини. Скільки потрібно часу, щоб зварити 5
яєць? (4 хвилини)
2. Баба, дід, онучка, собачка, кішка та мишка тягнули ріпку. Скільки рук
тягнули ріпку? ( 6 рук)
3. Обчислити вирази швидко та без помилково. Починають виконання
одночасно.
74 – 33
65 – 23
25 + 42
16 + 42
44 – 40
33 – 30
62 + 16
72 + 16
100 – 20
100 – 30
9+ 5
8+4

Учитель: Про козацьку дружбу написано безліч легенд, пісень, оповідань.
Ніколи не залишали козаки своїх товаришів у біді. Дружбу цінували понад
усе.
Конкурс 6
«Парна естафета»
Всі учасників куренів розбились по парах і стали обличчям один до
одного. Притискаючи до себе м’яча кожна пара долає дистанцію змагання і
передає його наступним учасникам. Перемагає та команда козаків, яка
швидше пройде випробування.
Учитель: Останнє випробування – це сюрприз для наших козачат. Щоб
перемагати потрібно бути не тільки вправним та розумним, треба бути
уважним та спостережливим.
Конкурс 7
« Підсумковий»
Козачата, дайте відповіді на запитання.
- Яку страву готували козаки із сала, картоплі та пшона? ( Куліш)
- Чому поварами були лише чоловіки?( На Січ жінок не допускали)
- Як називалися козацькі човни? ( Чайки)
- Що козаки цінували понад усе? ( Волю)
Заключне слово журі.
Учитель : Ви чесно і завзято змагалися між собою. Наші хлопці
показали і довели, що можуть бути справжніми нащадками запорозьких
козаків. Вони з гідністю пройшли всі випробування і отримують від глядачів
бурхливі оплески. ( Хлопчики отримують грамоти)
Дорогі хлопчики! Саме ви в майбутньому будете продовжувати естафету
мужності і героїзму, будете захищати нашу державу. Щастя вам, добра,
радості, здійснення усіх ваших мрій.
Підготувала вчитель Хохлюк Н.В.

