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Клас: 5 

Тема. «Ми майбутні козаки» 

Мета: організувати активне й змістовне дозвілля учнів, формувати 

ціннісне ставлення до себе та до інших людей;  

розвивати спритність, кмітливість, сприяти розвитку фізичних 

якостей школярів;  

виховувати почуття колективізму, вміння працювати в команді, 

вболівати один за одного, допомагати один одному, розвивати моральні, 

естетичні, етичні якості та глибоке почуття патріотизму. 

Оформлення: повітряні кульки, святкові плакати, стрічки. 

        Музичне оформлення: патріотичні музичні композиції 

Хід заходу 

1.     Вступне слово   

Про що йдеться у цьому вірші? 

Сьогодні Україна святкує славне свято, 

Це свято - чоловіче, твоє це свято, брате! 

Це свято тих, хто ладен в будь-яку хвилину  

Батьківщину захищати і рідну Україну!  

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,  

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,  

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,  

Покровом Божа Матір тобі хай огортає!  

        Про яке свято йшлося у вірші? (відповіді дітей). 

Так, День Захисника. Свято як хлопчиків так і дівчаток, наших 

майбутніх захисників та хлопців-козаків.   

-  Які свята ще святкує Україна в цей день? ( День Козацтва, Покрова). 

Учень 1 

14 жовтня українці святкують одразу три свята. Перше – Свято Покрови 

Божої Матері, друге – День українського козацтва, третє свято – День 

захисника України. 



Учень 2  

Усі ці свята дуже взаємопов’язані й виникали послідовно. 

14 жовтня православні християни святкують день Покрови Пресвятої 

Богородиці. У народі говорять: «Покрова накриває траву листям, землю 

снігом, воду – льодом, а дівчат – шлюбним вінцем». 

Учень 3 

Зі святом Покрови співпадає святкування Дня українського козацтва. З 

давніх-давен Божа Матір вважалася покровителькою усього українського 

козацтва. А на Січі запорозькі козаки збудували церкву на честь Покрова 

Богородиці з її іконою.  

Учень 4  

Цікаво, що козаки настільки глибоко й щиро шанували образ Покрови 

Божої Матері, вірили у її силу й урочисто святкували цей день, що у народі 

закріпилася й друга назва свята – Козацька Покрова. 

Слово вчителя 

Українське козацтво надзвичайно цікаве та важливе явище в історії як 

країни так і світу. Однак козаки були не просто вояками, адже поряд з силою, 

мужністю, розумом, хитрістю, вони  шанували та берегли рідну культуру, 

традиції та звичаї. 

Мабуть, немає жодного хлопця, який би не мріяв стати мужнім, 

хоробрим, надійним захисником своєї Батьківщини. Та щоб стати надійним 

захисником рідної землі, потрібно готуватися заздалегідь. Адже солдат має 

бути дужим, спритним, кмітливим, мужнім, розумним, винахідливим: він 

повинен уміти приготувати їжу у складних умовах, а за необхідності вправно 

господарювати. За допомогою різноманітних конкурсів спробуємо це 

з’ясувати.  

За справедливістю проведення наших змагань буде спостерігати наше 

журі. (Представлення членів журі) 

Розпочинаємо конкурс. Кожен конкурс журі оцінюють за 5 бальною 

системою.) 



2.     Конкурси. 

(Під час проведення конкурсів звучить весела, бадьора музика) 

Конкурс № 1 

Представлення команд. 

(Журі оцінює девіз, назви, артистизм команд) 

Конкурс № 2 

Ведучий.  Кожен знає, що ранок починається з пробудження та 

одягання. Солдатам в армії одягатися потрібно дуже швидко, щоб не 

порушити дисципліну. І зараз ми побачимо, як наші хлопці вміють швидко 

вдягатися. Оголошується перший конкурс: «Хто швидше одягнеться» 

Викликаються по одному учневі з команди. У коробках лежать речі цих 

учнів: черевики, зв’язані шнурками; штани та піджак навиворіт. Учні 

підходять до своїх коробок і за сигналом ведучого, починають одягатися. 

Виграє той, хто швидше і краще одягнеться, вклавшись в одну хвилину. 

Конкурс № 3 

Ведучий. Мабуть, усі знають, що солдати – надійні помічники своїх 

батьків і особливо мам. Мами часто заклопотані домашніми справами. 

Отже перевіримо, як ви допомагаєте своїм мамам доглядати менших 

сестричок та заплітати їм коси. Ваше вміння ви можете виявити в конкурсі: 

«Хто краще заплете косу» 

Участь беруть по одному учневі з команди та одна дівчинка з групи 

підтримки. 

Завдання конкурсу – заплести косу дівчинці. Дівчата сидять на стільцях 

з розплетеним волоссям. За сигналом ведучого хлопці починають заплітати 

коси дівчатам. Виграє та команда, учасник якої краще заплете косу за З 

хвилини. 

Обладнання: 2 гребінці, 2 стрічки, 2 стільці, свисток, секундомір. 

Конкурс № 4 

Ведучий. Ми всі побачили, як дружно змагаються за перемогу дві 

команди, бо кожна з них складає одне ціле. Найголовніші їхні 



організатори, звичайно, командири. Вони, мабуть, найкмітливіші, 

найспритніші і наймужніші. Перевіримо це? Отже, оголошується конкурс 

капітанів. 

Конкурс капітанів «Відгадай загадку». 

Запрошуються капітани до ведучого. Вони по черзі виймають з 

капелюха по одній картці з загадкою і загадують їх один одному. Виграє той, 

хто відгадає більше загадок. 

Обладнання: капелюх,  картки із загадками: 

1) Що станеться з білою хусткою, якщо її занурити у Чорне море? 

(Вона стане мокрою). 

2) На ґанку гралися 5 мишенят. Прибігла кішка і сіла на ґанку. 

Скільки тварин стало на ґанку? (Одна кішка) 

3) Із якого посуду неможливо нічого з’їсти? (Із порожнього) 

4) Андрійко зсипав разом три купки піску, а потім висипав туди ще 

одну. Скільки стало купок? (Одна велика купа) 

5) На ставку плавало 7 качок. Три з них пірнули. Скільки качок 

залишилося на ставку? (7, бо 4 плавали на воді, а 3 пірнули під 

воду) 

6) Матуся розрізала шоколадний батончик на три частини. Скільки 

розрізів їй довелося зробити? (Два розрізи) 

7) На що схоже пів’яблука? (На іншу половину) 

8) Коли чорній кішці легше зайти в будинок? (Коли двері відчинено) 

Конкурс № 5  

Ведучий. Отже, ми з’ясували, наскільки кмітливі наші капітани. 

Наступний конкурс визначить ваші мистецькі здібності. 

Конкурс «Художники» 

Участь бере вся команда. 

Є  2  аркуші ватману, на одному з них зображені коло й овал, на другому 

– трикутник і прямокутник. За допомогою жеребкування визначається, якій 

команді випадає який аркуш. Команди протягом  хвилини мають домалювати 



тварину за власною фантазією. Перед тим командам дається 1 хвилина на 

роздуми: хто і що малюватиме. Починають малювати за сигналом ведучого. 

Виграє та команда, яка намалює свою тварину краще. 

Обладнання: 2 аркуші  із зображенням вказаних геометричних фігур, 

маркери, свисток, секундомір. 

Конкурс № 6 

-  Які ж риси характеру були притаманні козакам? 

(Перегляд мультфільму про козаків) ) 

Конкурс № 7 

Історія козацтва бліц турнір 

1) Козацька держава. (Запорізька Січ) 

2) Острів, де жили козаки. (Хортиця) 

3) Кому було заборонено навіть ступати на Січ? (Жінкам) 

4) 3Свята покровителька козаків, в честь якої була збудована церква. 

(Покрова) 

5) Вірний друг козака. (Кінь) 

6) Що означає слово «козак»? (Вільна людина) 

7) Як називалось козацьке житло? (Курінь) 

8) Як називалась козацька зачіска? (Оселедець) 

9) Яка головна страва була у козаків? (Куліш) 

10) Як називалось козацьке військо? (Кіш) 

11) Головний серед козаків. (Гетьман) 

12) Що було символом влади гетьмана? (Булава) 

13) Хто був засновником першої Запорізької Січі? (Д.Вишневецький) 

14) Хто був найславетнішим кошовим отаманом на Запорізькій Січі? 

(І.Сірко) 

15) Бойове мистецтво козаків. (Бойовий гопак) 

16) Як називались козацькі човни? (Чайки) 

17) За що боролись козаки? (За волю) 

18) Без чого козак не міг вирушати у бій? (Без шаблі) 

http://shag.com.ua/zagalenoshkilene-svyato-pokrova--pokroviteleka-ukrayinsekogo-k.html


19) Хто проміняв дружину на тютюн та люльку в українській 

народній пісні «Ой, на горі та й женці жнуть»? (П.Сагайдачний) 

20) За чиїм наказом була зруйнована Запорізька Січ? (Катерини ІІ) 

21) Як прізвище художника, який написав картину «Запорожці 

пишуть листа турецькому султану»? (І.Репін) 

4.    Підбиття підсумків. 

Хто ж такий захисник? (Відповіді учнів) 

Заключне слово журі. Підбиття підсумків та оголошення переможців 

5. Заключне слово 

Україна сьогодні - незалежна держава. Українські захисники  покликані 

охороняти незалежність рідної землі. Охороняють рідну Батьківщину не 

лише наші мужні воїни чоловіки, але не боячись ніяких перешкод і наші 

прекрасні жінки. 

Збережемо і примножимо славу наших мужніх героїв!  

Слава Україні! Героям слава! 

 


