
Розвага «Рідна моя Україна, ти для мене єдина» 
 

Мета: виховувати почуття патріотизму, поваги до рідної мови, українського 

народу. Емоційно налаштовувати дітей на свято. 

 

Дійові особи: Козак (дорослий) 

Котигорошко (хлопчик) 

Дівчата та хлопці в українських костюмах 

    

                                  Хід розваги. 

(під музику виходе Козак) 

Козак: По-під гору доріженька веде, 

Доріженькою козацтво йде. 

Отаман по переду – 

Козаченьків за собою веде. 

(виходять хлопці в українських костюмах) 

Дитина 1: Рано, рано сонце встало, 

Україну привітало, 

Побажало їй добра, 

Усміхнулось до Дніпра. 

Дитина 2: До Дністра і до Дунаю, 

До Шевченківського краю, 

Де живуть усі віки 

Українці – козаки. 

Дитина 3: Рано, рано сонце встало, 

Гарних діток привітало, 

Побажало швидко встати, 

Та розумними зростати. 

Дитина 4: Шанувать свою родину, 

І любити Україну, 

Бо вона у нас одна, 

І дорожчої нема. 

«Український танок» 
Козак: Діти, а відгадайте загадку: 

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 трошки. 

Хлопця звуть…(Котигорошко) 



(виходе Котигорошко з булавою) 

Козак: Сьогодні, друзі, ми з Котигорошком запрошуємо вас на спортивні 

змагання, щоб позмагатися в силі, спритності, винахідливості. 

Побачимо, чи гідні ви козацької слави. 

(звучить музика) 

Козак: Козаки за сигналом тривоги швидко одягались і ставали в стрій. 

Зараз побачимо, хто швидше одягне капелюх 

1 естафета: Одягни капелюх 
Козак: Козаки часто ходили в походи і на їхньому шляху траплялись різні 

перешкоди. 

2 естафета «Подолай перешкоду» 
Козак: У кожного козака був вірний кінь. Він завжди в бою виручить. 

Зараз наші козачата покажуть, які вони спритні вершники. 

3 естафета «Вершники» 
Козак: Козаки були влучними та спритними бійцями. Тому наступне 

змагання – влучний постріл. 

4 естафета «Влучний постріл» (поцілити мішечком у ціль) 
Козак: Подивіться, які гарні у нас дівчата, а чи зможуть вони 

приготувати кашу? 

5 естафета «Приготуй кашу» 
(Козак з Котигорошком визначають чия команда перемогла) 

Козак: Україна, любі діти, 

Наш чудовий край. 

Там ліси і полонини, 

І луги, зелений гай. 

Котигорошко: Тут слово правдиве, 

І мова єдина. 

Тебе я люблю, 

Ти моя, Україна! 

Танок «Моя Україна» (із жовтими та синіми кульками) 

  

 

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

 

 


