
                 Тематична розвага 

                 «Козацькі забави» 

                            (для дітей 5-6 років) 

Мета: прилучити дітей до джерел національної icтopiї, культури; сприяти 

патріотичному вихованню, осмисленню себе, своєї особистості як частини 

великого українського народу; пробуджувати національну свідомість; 

загартовувати дітей фізично i морально. 

Дійові особи: 

Дорослі –Ведуча,Котигорошко 

Обладнання: м’ячі, горщик , половники,обручі. 

                                   Хід розваги. 

Розвага проходить у святково прикрашеному залі.  

Діти одягненні в українські костюми.  

Ведуча: 
Сьогодні свято всіх зустріне, 

Сьогодні все козацтво тут. 

І в цьому залі радість лине 

Козацькі ігри всіх нас ждуть. 

Що говорить вам «козак» 

-Це крилате горде слово? 

Чом завжди буває так, 

Що світлішає від нього? 

1 д: Козаки - це сильні люди! 

2 д: Козаки – безстрашні люди! 

3 д:Козаки - борці за волю! 

За народну й щасливу долю! 

4д: Ми – маленькі українці, хлопці та дівчата. 

Не слабкі у нас вже руки і  душа багата. 

5 д: Бо козацького ми роду, славних предків діти. 

У садочку ми вчимося рідний край любити. 

 6 д:Я не просто українець, я - великий патріот.  

Я люблю, як тата й маму, український весь народ.  

7д:І я українкою, змалку зовуся.  

І цим я пишаюся, й щиро горджуся. 

8 д.: Між собою всі ми друзі.Ми - одна родина. 

І шануємо, як матір,рідну Україну. 

Пісня «Найкраща країна моя»(сідають на стільці) 

Ведуча: Сьогодні,малята,14 жовтня ми святкуємо велике християнське 

свято Покрови Пресвятої Богородиці. Для нас, українців, це свято 

християнське і національне, воно символізує зв'язок поколінь, невмирущість 

героїчних традицій нашого народу. А іще в цей день в Україні відзначають  

День українського козацтва. Це дуже важливе свято для нашого народу, адже 



козацтво відіграло вирішальну роль у становленні нашої держави.  Козак — 

значить «вільний чоловік».  Ми з вами пригадаємо наших славних предків – 

Запорізьких козаків. До наших днів дійшли перекази про їхню силу, відвагу, 

мужність.(звучить музика).Здається хтось поспішає на наше свято.Хто 

це?Відгадайте: 

З’їла жінка горошину – згодом народила сина. 

Виріс, як з води, хлопчина, захищати пішов родину. 

Бивсь із змієм булавою, врятував братів з сестрою. 

Дам подумати тільки трішки.. . Хлопця звуть /Котигорошко/ 

Під музику з’являться Котигорошко. 

Котигорошко: Ото ж , друзі, сьогодні я , Котигорошко, запрошую вас на 

спортивні розваги, щоб позмагатися в силі, спритності, винахідливості. 

Побачу, чи гідні ви козацької слави. 

Ведуча: У сьогоднішньому змаганні братимуть участь дві команди. Команда 

“Дужих”. Ваш девіз! 

Діти: Ми із спортом дружимо – виростаємо дужими. 

Борщ їмо ми залюбки – будемо славні козаки. 

Ведуча: Команда “ Жвавих, ” ваш девіз! 

Діти: А ми діти браві, у змаганнях сильні, жваві. 

Дайте нам побільше каші – перемога буде наша. 

Котигорошко:  А чи знаєте ви,малята, прислів’я ви про козаків ?  

Діти:  

- Козак не боїться ні хмари, ні грому.  

- Козацькому роду нема переводу.  

- Степ та воля -козацька доля.  

- Де козак ,там і слава.  

- Кінь для козака, що крила для птаха.  

Котигорошко:  То правда ваша.  У кожного козака був вірний друг – 

кінь,який  завжди в бою виручить. Зараз наші козачата покажуть, які вони 

спритні вершники. 

Гра «Перегони на конях» (стрибки  м’ячах для фітболу). 

 

Котигорошко:   А чи відомо вам, що найулюбленіша їжа козаків-  куліш. 

Козацький куліш — це густа, насичена і дуже смачна юшка, приготовлена з 

пшона, сала та картоплі, як правило, на багатті. Від цього блюдо ставало ще 

смачніше і насищалося ароматом диму.  

Чи вміють ваші дівчата куліш  готувати? Ми це зараз перевіримо. 



Гра “Зваримо куліш.” 

Котигорошко:  А ви знаєте на чому плавали козаки у похід?  

Ведуча: Так ,були такі кораблі, які називалися «Чайками»  

Так і тепер нам треба перевезти свою козачку на другий берег.  

Змагання-естафета «На чайках» (2 обруча) 

 Котигорошко:   Молодці! І це випробування вам вдалося подолати. А ви 

знаєте, що перед походом треба було завантажити човен ядрами, щоб 

стріляти. А вони були такими ж круглими, як м’яч. Так зробимо це й ми.  

Гра«Передай ядра в човен»  

 Котигорошко:  Ох ,славні ви козачата. І сильні, і спритні, і розумні. Що ж, 

бачу, гарна зміна козакам запорізьким підростає. Дивлюся, і татусі ваші теж 

готові показати свою силу!Бо ж вони також нащадки козаків! 

Гра « Хто краще затанцює гопак» ( для татусів) 
Ведуча: Українські дівчата найгарніші в світі, українські чоловіки - 

найсильніші в світі, а українська пісня найсолов ‘їна в світі. Зраз ми з вами в 

цьому переконаємось 

Під музику вибігають дівчата-солісти.  

1д:Де, скажіть, найкраще місце на землі?  

Там, де над колискою мамині пісні.  

2д:Де трава шовкова, скупана в росі.  

Там де тчуть веселку сонячні дощі.  

3д:Де рясна калина під віконцем.  

Колихає в гронах ясне сонце.  

4д:Там, де стелять ковдру заметілі,  

Щоб були простори білі – білі.  

5д:Де щодня радіють дорослі і малі.  

Там і є найкраще місце на землі!  

Пісня «Україна-це я» 

Ведуча:Сьогодні свято у наших  чоловіків : татусів,дідусів,хлопчиків. Ми 

щиро вітаємо їх з Днем захисника Вітчизни святом, яке увібрало в себе багаті 

і славні ратні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців 

та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії. 

Бажаєм їм всього самого кращого, що тільки є на світі. Хай сонце для них 

світить по особливому яскраво. 

Хай усмішки як квіти, будуть на їх обличчях. Хочеться щоб їх оточували 

лише добрі і вірні друзі. Бажаєм, 

щоб їх життя було яскравим і цікавим. Щастя вам, дорогі наші чоловіки! 



Під музику вибігають малята.  

1д:Я вітаю діда, тата 

З чоловічим справжнім святом! 

2д:Хто Вітчизну боронив — 

Привітання заслужив! 

3д:Я вітаю свого тата і таке йому скажу: 

«Із тобою я дружу! 

Ти хороший, ти ласкавий,  

Ти привітний, гарний, славний. 

Будь здоровим, не хворій,  

Татусеньку рідний мій!» 

4д: Всім чоловікам шлем палкі привіти і обіцяємо завжди Вас любити! 

Пісня «Бажаємо Вам щастя» 

Ведуча : Ну а зараз у цей час прийміть даруночки від нас!(дарують дарунки 

татусям) 

Ведуча :І на закінчення сьогоднішньої зустрічі  хочеться усім присутнім 

побажати миру у  вашому домі, сонячних ранків , мирних світанків, квітів 

довкола , радісного сміху дітей і внуків у ваших домівках. Щастя вам, 

здоров’я , миру і добра! Зі святом! 

Святкова фотосесія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


