План-сценарій свята «Козацькому роду нема переводу»

Мета заходу: розширити знання учнів про запорізьких козаків, їх
традиції, побут, звичаї. Виховувати шанобливе ставлення до національної
культури, спонукати до наслідування кращих рис характеру українського
козацтва: добродушності, безкорисливості, товариськості, бажання завжди
прийти на допомогу. Розвивати фізичні якості дітей, спритність, кмітливість,
активність.
Спортивний зал святково прикрашений у національному стилі. Звучить
козацький марш. Музика стихає. Ведучі вітають глядачів і учасників
спортивного свята, як нащадків славного козацького роду. Представляє журі.
Оголошує назви команд. Ведучі знайомлять учасників з правилами
проведення “Козацьких розваг”. Учасникам належить подолати змагання у 2
тури.
Після кожного туру журі підбиває підсумки. Оголошують переможців. У
кінці змагань команда- переможець нагороджується дипломами та призами.

І. Вступне слово
ХV століття – важкий час у житті українського народу. Скрутно жилося
йому під пануванням чужих володарів, бо скрізь в Україні було заведено
панщину. Селяни працювали на панській землі, всю землю отримували у
власність великі пани – вельможі. Багатостраждальна земля чекала героїв. І
деякі чоловіки відгукнулися на заклик рідної землі і стали на її захист. Це
були козаки, сила, спритність і мужність яких змінила світ.
ІІ. 1 тур: “Історія козацтва»
За умовами туру учасники повинні відповісти на запитання вікторини.
Переможе та команда, яка дасть найбільше правильних відповідей:
1) Назвіть перший український твір, який перекладено на українську мову?
(“Лист турецькому султану”)
2) Що означає слово “козак”? (У перекладі з тюркської мови - «вільні
озброєні люди», вільна, смілива, ні від кого незалежна людина)
3) Символ влади гетьмана (Булава)
4) Як називали козацькі човни? (Чайки)
5) Як називалась козацька зачіска? (Оселедець. Закручували 2-3 рази за вухо,
щоб звисав до плеча)
6) Чи допускались на Січ жінки? (Ні! Вважалося, що в степу під час бойових
походів вони будуть зайвими. Якщо хтось з козаків приводив на Січ навіть
матір чи сестру, то це вважалося злочином, який суворо карався)
7) Назвіть козацьку їжу (Куліш, каша)
8) Коли козаки прокидалися? (До сходу сонця)
2 тур. Практичний
1 естафета «Як козаки картоплю саджали»
Перший учасник команди біжить, тримаючи у руці картоплину, до
«городу» – декілька обручів, які покладено перед кожною командою на
відстані 9-10 метрів, «саджає» – кладе картоплю, повертається до команди,
передає естафету. Наступний учасник біжить до «городу», «збирає врожай» –
забирає картоплю і повертається до команди. Завдання по черзі виконує уся
команда. Перемагає команда, яка першою зібрала врожай.

2 естафета "Як козаки кашу варили»
Біля кожної команди – ємкість з водою, у першого учасника в руках
ложка. Він набирає ложкою воду, несе до протилежного кінця залу, де стоїть
порожня ємність. Виливає в неї воду з ложки, повертається до команди,
передає ложку наступному. Виграє команда, у якої більше води потрапило до
порожньої ємності.
3 естафета «Як козаки через річку переправлялися»
Кожна команда отримує 1 гімнастичний обруч. Перший учасник стоїть
«на другому березі річки» – на відстані 9-10 метрів навпроти своєї команди в
середині обруча. За сигналом біжить до команди, накидає обруч на
наступного учасника і вони разом «переправляються» – біжать до місця
переправи, де перший учасник залишається, а другий вертається за
наступним, і так далі, поки вся команда не переправиться на «другий берег
річки». Виграє команда, яка виконала вправу скоріше за всіх.
4 естафета «Як козаки розважалися»
Біг у мішках. Перший учасник кожної команди стоїть в мішку. За
командою виконує пересування стрибками в мішку до позначки та назад до
команди. Виконують всі учасники команди. Виграє команда, яка першою
завершить естафету.

5 естафета «Як козаки гуртувалися»
Усі члени команди стоять один за одним та тримають ліву руку на лівому
плечі того, хто стоїть попереду, а правою рукою тримають свою праву ногу.
За сигналом всі команди починають стрибати на одній нозі до протилежного
кінця залу. Виграє команда, яка прибула першою і жодного разу не розірвала
ланцюг
6 змагання"Як козаки силою вихвалялися"
Перетягування канату. Виконують всі команди між собою. Виграє
команда, у якої більше перемог.
III. Заключна частина.
Вчитель. Після сьогоднішніх змагань у нас залишається світла пам'ять
про славні подвиги наших предків-запорожців. Отож, пам’ятайте, дорогі діти,
що ви є нащадками славних українських козаків. Тож любіть Україну,

шануйте її народ. Хай кожен з вас своїми добрими справами і вчинками
доведе, що козацькому роду нема переводу!
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