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Дніпропетровської обласної ради » 

Конспект фізкультурного дозвілля  

 «Козаком не просто стати, 

треба добре працювати!» 

Інструктора з фізичного виховання  

дошкільного відділення 

Дембовської Анастасії  Володимирівни  

м. Дніпро,2018р. 



Мета: Розвивати спритність, силу, витривалість, координацію рухів, 

почуття рівноваги, м’язи рук, плечового поясу, ніг.  Розширити знання дітей про запорізьких козаків, 

їх традиції, побут, звичаї. Виховувати у дітей шанобливе ставлення до своєї країни, спонукати до 

наслідування  кращих рис характеру козаків: добродушності, безкорисливості, товариськості, 

бажання завжди прийти на допомогу. 

Матеріал: муз. центр,  «коні» гімнастичні палиці -2шт, м'ячи-2шт., ведра-2шт,колоди-2шт,обручі-

2шт,медальйони для  нагородження. 

(До спортивного залу під звуки  входять учасники змагань – команди.) 

Інструктор: 

Добрий день вам, діти славетної землі! 

Ми роду козацького діти, 

ми любимо сонце і квіти, 

і сонце нам шле свій привіт. 

Ми роду козацького діти, 

землі української цвіт. 

Танок “ Ми українці ” 

Інструктор:                                                             Сьогодні свято, конкурс нині, 

сьогодні все козацтво тут. 

І в цьому залі радість лине, 

козацькі ігри всіх нас ждуть.   

Козаки — це вільні люди! 

Козаки — безстрашні люди! 

Козаки — борці за волю! 

За народу кращу долю. 

Козак — це людина чесна і смілива, 

Найдорожча йому — Батьківщина! 

Хай не буде переводу козацькому роду!  



(Команди шикуються для козацької переклички та проведення змагань.) 

(Звучить "Козацький марш",діти шикуються на команди.) 

Інструктор: 

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

Козак  - слабкому захисник! 

Цінувати силу  звик!!! 

(Звучить "Козацький марш",діти шикуються на команди.) 

 1 естафета «Козаки-вершники» 

За сигналом учасники на «конях» прямують до кегель і повертаються 

назад. Передавши «коня» наступному учаснику, сам стає у кінці команди. 

Перша команда, яка виконала завдання, є переможцем. 

2 естафета  «Козацька кмітливість» 

 Діти поділяються парами, беруться за руки, відвівши їх у сторони. Між лобами треба покласти 

повітряну кульку. Пари рухаються приставним кроком до протилежного кінця залу, а потім назад до 

своєї команди. Естафету передають, поклавши кульку між лобами наступної пари. Виграє команда, 

яка першою закінчить рух. 

3 естафета " Приготування кулешу» 

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 . 



4 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. 

5 естафета «Втеча полоненого козака з полону» 

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. 

6  конкурс " За рідний край – хоч помирай" 

Конкурс перетягування канату. 

Інструктор: 

Хай, добрі люди, 

Вам щастя буде! 

Хай буде доля 

На всі роздолля. 

І до того літ багато 

На любов і згоду. 

Хай не буде переводу Козацькому роду. 

Оголошуються підсумки змагань. Нагородження переможців. 

Команди покидають зал під звуки "Козацького маршу" 












