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Тема. Гарбузова каша – сила наша 

 

Мета. Познайомити дітей з історією козацтва, звичаями та традиціями 

козаків; позмагатися у силі, спритності та витривалості;  виховувати повагу 

до рідної землі, бажання вивчати культуру українського народу; зростати 

справжнім громадянином України. 

 

Форма проведення. Розвага 

 

Обладнання. Вислови про козаків, вишиті рушники,спортивне обладнання, 

костюми, наголовники. 

Сценарій осінньої розваги «Гарбузова каша- сила наша» 

 На майданчик під звуки "Козацького маршу" входять учасники змагань – 

команди, кожна з яких складається з 10учнів.  

 

Їх вітає козацький гурт школи. 
 

Ведучий 1:  
 

Ой, зібрались козаченьки, раділи й посміхались,  

У своєму дружнім колі силою вихвалялись. 

 

Ведучий 2:  
 

Козаченьки, вам радіє навіть в небі сонце! 

В чому ж ваша сила – сильна? 

Розкажіть нам, хлопці. 

 

Учасник 1:  

 

Я козак, ім'я –Денис,  

Вистачить у мене сил. 

Не дивіться, що малий, 

Наче феєрверк, спритний, 

Як козак Сірко Іван, 

Я верчусь мов сам шайтан. 

 

(демонструє акробатичні вправи) 

 

Учасник 2:  
 

Я – козак, Дмитро, вітаю! 

Силу богатирську маю! 



Зможу чесно подолати  

Ворогів України-мати. 

Як Петро, як Сагайдачний, 

Я Вкраїні буду сином вдячним. 

Перемогу на полі здобуду, 

Футболістом добрим буду. 

 

(демонструє вдале володіння футбольним м'ячем) 

 

Учасник 3:  
 

Бравий козак, моє ім'я Віталій,Воїн я розумових баталій,  

Я демонструю силу на шаховому полі,  

За це вклонюсь низенько 

Батькам та власній долі!!! 

Як Іван Мазепа розум гострий маю, 

А ще добре танцюю, нажаль не співаю. 

 

(демонструє елементи українського танцю) 

 

 

Учасник 4: 
Моє ім`я – Павло, я теж козак, 

Володію силою слова! Так! 

Бо слово піднімає військо в бій! 

Лікує слово, кличе нас до дій! 

Ось Гетьман Хмельницький, 

Герой наш сміливий, 

Людей піднімав і словом, і ділом! 

А ще слово може розвеселити! 

Ви згодні ? Тоді я почну говорити! 

 

(Розказує жартівливу байку про козаків) 

 

 

Учасник 5:  
 

Я – Денис, козак нівроку, задніх не пасу. 

І своїй країні рідній користь принесу! 

Як козак Іван Виговський, – писар я чудовий, 

Володію дуже добре мовой калиновой! 

Лист я можу написати в будь-який момент! 

Хоч турецькому султану та хоч президенту. 

Не політик, як Виговський, але трохи хитрий 

І гнучкий. Та, слава Богу, варить ще макітра. 



 

( читає власні вірші)  

 

 

Учасник 6:  

 

Дмитро я, парубок моторний,  

І хлопець - хоч куди, козак! 

У баскетболі я проворний, 

Стучу м'ячем і так, і сяк. 

І як герой наш Дорошенко, 

Я б теж усім би побажав, 

 

Робити свою справу добре,  

Якщо ти вже її обрав!!! 

 

(демонструє майстерне володіння баскетбольним м'ячем) 

 

Входять дівчата: 

 

Дівчина 1:  
 

А якщо б в Січ Запорізьку і дівчат взяли, 

Ми, доньки козацького народу, всім би довели:  

Не лише гарматами ми Європу брали,  

Було так спокін віків: світ красою підкоряли! 

 

 

Дівчина 2:  
 

А ще велика сила –  

Пісня наша щира! 

В ній про матір, про Вкраїну  

Та про Божу віру. 

 

(співають народну українську пісню) 

 

 

Ведучі 1 2 разом:  
 

Так у чому ж ваша сила, браття-козаченьки? 

 

Всі учасники разом:  
 

Сила наша у любові до Вкраїни-неньки! 



 

 

Ведучий 1  
 

Увага! Починаються змагання козаків у силі, спритності та швидкості!!! 

Козак – слабкому захисник! 

Цінувати силу звик!!! 

 

Учасники гурту залишаються допомагати в проведенні спортивної 

частини свята. 
 

 

Звучить "Козацький марш". 
 

 

Команди шикуються для козацької переклички та проведення змагань. 

Кожен гурт називає свій девіз. 
 

 

1 естафета "Як козаки картоплю саджали " 
 

Перший учасник команди біжить, тримаючи у руці картоплину, до «городу» 

– обруча, який покладений 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 пуста 

ємкість. Виливає в неї воду з ложки, повертається до команди, передає ложку 

наступному. Виграє команда, у якої більше води потрапило до пустої 

ємкості. 

 

 

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. 

 

 

Заключний конкурс. "Як козаки силою вихвалялися" 
 

Перетягування канату. Виконують всі команди між собою. Виграє команда, у 

якої більше перемог. 

 

Оголошуються підсумки змагань. 
 

Нагородження переможців. 
 

Частування козацькою кашею. 
 

Команди покидають зал під звуки "Козацького маршу" 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


