
Підготувала заступник   

директора з ВР  

Білицької ЗОШ І-ІІІ ст.№ 9  

Добропільської міської ради  

Філіппова Олена Іванівна  



   Мета:  

 сприяти патріотичному вихованню 

учнівської молоді; спонукати особистість до 

осмислення себе як частинки великого 

українського народу; пробуджувати 

національну самосвідомість;  

 розвивати розумові і фізичні здібності, 

кмітливість і спритність; 

 виховувати патріотичні почуття до рідної 

землі, дружби та взаємоповагу один до 

одного, взаєморозуміння. 
 
 



  1 Конкурс. Представлення команд (3 б.) 

  2 Конкурс. Рух перешкод  

(5 б., за помилки – знімається бал) 
Кожний учасник: хлопець – підтягується по лавці, переступає 

болото по кочках, назад біжить, передаючи естафету 

наступному; дівчинка  - біжить по лавці, переступає болото по 

кочках, назад біжить, передаючи естафету наступному. 

 

  
 
 

3 конкурс «Сила волі», бо яка ж сила може перемогти без 

волі до перемоги. Кожен учасник отримує картку з 

завданням, яке треба виконати: підтягування, жим лежачи, 

стрибки на скакалці, присідання на одній нозі, підняття 

тулуба. ( сумується кількість балів за отримані завдання всіх 

членів команди). 



4 конкурс – жартівлива  вікторина  

( кожна правильна відповідь - 1 б.) 
 

1. Син твого тата, але не твій брат?Хто це?  

2. Летіли три страуси.Одного вбили мисливці.Скільки 

залишилося?  

3.  Що знаходиться між містом і селом?  

4. На  що  схоже  півяблука?  

5. Що можна побачити із закритими очима? 

6. Хто відзначає день народження лише раз у чотири 

роки?  

7. Коли чорній кішці легше зайти до будинку?  

8. По чому лазять, а ніколи не їздять?  

9. Який  птах  складається з букви  та  ріки?   

10. Якою  хворобою  ніхто не  хворіє  на суші?  



5 конкурс для них «Капітан-інтелектуал» (за 

кожну правильну відповідь капітан  принесе 

своїй команді – 1 бал) 
  

1. Які види військ існують в Україні?  

2. Хто  є  Головнокомандуючим  української  

армії?  

3. Де виставляється пост №1?  

4. Скільки зірок на пагонах капітана?  

5. Капітан 3 рангу це армійський … 

6. Під яким кущем сидить солдат в той час, 

коли йде дощ?  

           7. Коли Міжнародний жіночий день?  

           8.  Який рід військ носить сині берети?   

 



6 Бліц – турнір  «Знавці  козацької  

термінології» (1  б. – правильна відповідь) 
1)     Кошовий  
2)     Ляхи  
3)     Хортиця  
4)     Курінь  
5)     Гетьман  
6)     Реєстр  
7)     Гаківниця  
8)     Козацька рада  
9)     Слобода  
10)   Оселедець  
11)   Жупан 
12)   Чигирин  
13)  Чайка  
14)  Кіш  
15)  Козак  



  

7 конкурс «Шеф – кухар» (5 балів) 

Умови конкурсу: на стільці  лежить 4 

картоплини та ніж. Участь приймають 

по 4-и учасника з команди- хлопці. 

Завдання учасників почистити 

картоплину так, щоб її шкірка була 

якомога довшою. Оцінюється по 1 балу 

для команди за картоплину, в якої 

найдовша шкірка. 

  



Та ось прийшло воно й до нас  

Хороше і веселе свято.  

І ми зібрались разом знов,  

Усі в своєму колективі,  

 Щоб об’єднала нас любов  

І щоб усі були щасливі.  

 

- Нагородження учасників 

 


