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Завдання: Закріпити вміння виконувати знайомі вправи під час рухливої 

діяльності. Удосконалювати спритність, координаційні здібності, швидкісні 

якості. Розвивати інтерес до зимових видів спорту за допомогою естафет; 

кмітливість, почуття товариськості і вміння діяти в команді. 

(Під музику діти входять в зал і стають  півколом.) 

Хід розваги: 
Інструктор:  Доброго дня діти, дівчата і хлоп’ята!  Я рада вітати вас в 

нашому спортивному залі! Ми зібралися тут,щоб взяти участь в зимових 

забавах: пограти, повеселитися. Ви готові до змагання? 

Діти: Так! 

Інструктор : Тоді я загадаю вам загадку. 

                       - Хто галявини  всі білить ? 

                         І на стінах білим пише. 

                         Шиє пухові перини, 

                         Прикрашає  всі вітрини  (зима) 

Інструктор : Діти  нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року? 

- За якими ознаками можна визначити зиму? 

- Як можна пограти взимку на вулиці?  

Діти: (відповіді) 

Інструктор : - Абсолютно вірно, можна покататися з гірки, на санках, на 

лижах, на ковзанах, пограти в сніжки, хокей, зліпити  сніговика, зліпити зі 

снігу фортецю. Дуже багато розваг у дітвори взимку. 

- А хочете сьогодні всім цим зайнятися, але в залі? -  Ми будемо змагатися, 

чия команда швидше виконає завдання і щоб наші ручки і ніжки краще 

виконували завдання, необхідно трохи розім'ятися. 
Ритмічна гімнастика під пісню «Танці зігріванні» 

Інструктор :  Ось ми з вами і зігрілись! А тепер я пропоную вам трохи 

побігати. - Ви згодні? Ну тоді починаємо наші змагання. 



1 естафета: «Прокатимся на лижах» 

Діти, взявши гімнастичні палиці і ковзаючим  кроком, пересуваються до 

фішки і назад. Після виконання завдання передають гімнастичні палиці 

іншому члену команди і встають в кінець колони. 

2. Естафета "Снігова куля". 

 Дітям необхідно прокатати  м'яч до фішки і назад (відстань 3 м).  м'яч 

дитина передає іншому члену команди, і встають в кінець колони. 

Інструктор :  : - Молодці!  А зараз я загадаю вам загадку: 

                            У развалку ходить. 

                            Біла краватка, чорний фрак. 

                            В Антарктиді, серед крижин 

                            Проводить дні свої. (Пінгвін) 

Діти: (пінгвін) 
 3. Естафета «Пінгвіни» 

Діти «пінгвінічим» кроком долають смугу перешкод до колоди,та 

повертаються назад. 

 Інструктор :  От молодці! Хороші пінгвіни у нас вийшли.  
4. Естафета «Побудуємо фортеця» 

 Діти переносять  кубики, біжать до фішки (відстань 2,5 м, будують 

фортецю, назад бігом і встають в кінець колони. 

 Інструктор :  А ось ще одна загадка … 

                     Хоч вір,хоч не вір: 

                     Пробігав по лісі звір.  

                     На голові в нього рога, 

                     Любить снігові поля .(Олень) 

5. Естафета "Оленяча упряжка". 

Діти по одному залазять в обруч і біжать до колоди,повертаючись до колони 

беруть до обруча ще  дитину і знов біжать до колоди. І так бігають поки всі 

діти не опиняться в обручі. 

 Інструктор :  Молодці!А зараз давайте пограємо з вами в гру            

                          6.Гра: «Сніжинка,бурулька, ялинка». 

                         Інструктор: Молодці! Ми відмінно з вами 

                        повеселилися. І наше змагання підійшли до кінця! 

                         (Дарується частування, під музику діти йдуть). 

 










