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«Ми спортсмени - малюки в    ігри  граєм залюбки» 

Мета: розвивати  психофізичні  якості:  швидкість, спритність,  

гнучкість, витривалість;  продовжити  формування  навичок  виразного  

виконання дій - вправ, елементів  гімнастики. 

Хід дозвілля: 

Клоун:            На світлій і великий планеті 

                        Літо зустрічають щасливі діти. 

                        Літо червоне зустрічаємо 

                        З весною сьогодні прощаємось! 

(діти під музику виходять на майданчик) 
Клоун :   - Ви знаєте, як мене звуть ? - Я клоун  « Нехворійка », а чому 

так ,  

тому - що я дуже люблю займатися спортом, на свіжому повітрі, 

                       Ми виходимо на майданчик, 

                       Починається зарядка. 

                       Зарядка всім корисна, 

                       Зарядка всім потрібна! 

(Діти разом  виконують рухи  зарядки - розминки) 

Клоун :          Молодці, молодці! 

                       Всі діточки - молодці! 

А ще більше люблю , я ходити в ліс, подивіться який у мене рум'янець , 

щічки мої червоненькі, тому - що свіже лісове повітря, робить всіх  всіх 

, здоровими і сильними.  Я запрошую  всіх  на  лісову  галявину,  згодні? 

(діти під музику йдуть на галявину) 

 Клоун : - Слухайте діточки, для вас загадка! 

                Наче птиця, крила має, 

                Все літає та співає: 

                - Я медок вам ношу, 

                Не чіпайте,бо вкушу. (Бджола.) 

(Діти відгадують) 

Клоун :       Сміливі бджілки, вилітає, 

                       І мед свій збирайте! 
 Естафета 1 «Бджілки» 

 Відерцем треба перенести «мед» у вулик . Чия команда швидше 

впорається та і виграла. 



Клоун :                По травичці він стрибає 

                             І цвіркоче,і співає, 

                             Заливається,як дзвоник, 
                             Називають його …. (Коник) 

                                   (Діти відгадують) 
 Естафета 2 «Коник» 

За командою стрибати  на двох ногах до орієнтиру, назад - бігом. 

Клоун :   Прийшов час нової загадки, дорогі  діточки! 

                Заповзята трудівниця , 

                Вона праці не боїться. 

                Дуже сильна ця комаха 
                Називається ….. (Мураха) 

                                   (Діти відгадують) 
 Естафета 3 «Мурахи» 

З кубиків потрібно побудувати мурашник - це буде будиночок, для 

мурашок. Команди по 4-5 чоловік, кожен бере по 1 кубику і біжить його 

ставити, чия команда швидше складе будиночок, та буде переможцем) 

 Клоун :  Знову, дітки, весела загадка: 

                  Край дорогого,по обніжку, 

                  Йде тваринка - тонко ніжка, 
                 Одна ніжка,п’ята ніжка… 

                 Там іде….(сороко ніжка) 

                                  (Діти відгадують) 
Естафета 4 «Сороко ніжка » 

(Діти охоплюють один одного за талію і за сигналом біжать до фінішу, 

оббігають орієнтир і повертаються назад 

Клоун : А тепер, діточки,  остання, але важка загадка: 

                 Ось дивись - цей  хитрунець 

                 Сплів химерний ятірець, 

                 Ятірець легкий,як пух,  

                 Не для рибок, а для мух (Павук) 

                                    (Діти відгадують) 

 Естафета 5 «Павучок» 

 (Зав'язати вузли з мотузок на обручі за кількістю членів команди, чия 

команда швидше розв'яже вузли, та перемагає). 

 

 

 

 



Клоун :    Ось як весело у нас, 

                  Все навколо пустилося в танок, 

                  Цим веселим днем 

                  Всі ми танцюємо і співаємо! 

(Звучить музика , діти танцюють) 

Клоун :  Щоб рости і загартовуватися 

               Не по днях, а по годинах 

               фізкультурою займатися. 

Дітки , весело вам на лісовій галявині? (Відповідь дітей) 

Клоун :   Але, дуже шкода, у вас скоро обід , і треба вам повертатися , 

запрошую на «потяг». 

(Під музику «Веселий потяг », всі повертаються в дитячий садок. 

Клоун прощається з дітьми залишає дітям, яблука, вони з чарівного 

лісу, де тільки - що побували,частує дітей. Діти під музику 

залишають майданчик). 

 










