
Конкурсна програма для хлопчиків – майбутніх захисників Вітчизни 

 

Вчитель.  Добрий день шановні гості, хлопчики та дівчатка. 

Ведуча. Сьогодні ми зібралися, щоб привітати зі святом наших хлопчиків, 

майбутніх захисників Вітчизни. 

Ведуча. Народна мудрість говорить, що Земля може нагодувати людину хлібом, 

напоїти водою зі своїх джерел, але захистити сама себе не спроможна. 

Ведуча. Любі хлопчики, зростайте мужніми, сильними, надійними й завжди 

будьте 

опорою своєї сім'ї та народу. 

Дівчата. 
 Ось і знову в класі свято. Чути гомін, жарти, сміх. Нас зібралось тут багато, Щоб 

хлопчиків вітати всіх. 

 

Всі хлопці у нас, у нашій країні,  

Відважними бути, ну просто, повинні,  

Щоб наші кордони оберігались,  

      І всі дівчатка, щоб посміхались. 

 

Потрібно бути сильними, 

Щоб не відставати. 

Треба бути сміливими, 

Щоб перемагати. 

 

  Ведучий.  Любі хлопчики, щоб стати надійними захисниками рідної землі, 

потрібно готуватися заздалегідь. Адже солдат має бути дужим, спритним, 

мужнім, кмітливим, розумним, винахідливим. Ми маємо впевнитися, що ви до 

цього готові, а тому влаштуємо вам конкурси-випробування. А зараз слово 

нашим майбутнім захисникам. 

Співають пісню « Когда я выросту большим» 

Ведучий. Визначимо найкращого Містера початкових класів. Ну що ж, у путь, 

хлоп'ята! 

Вчитель. Шановні гості, дорогі мами, однокласниці, сестрички, наші розумні, 

сміливі, відважні хлопчики, відправляються у морську подорож «Велике 

плавання» (Оплески). Там на них чекають цікаві конкурси і завдання, вікторини, 

ігри. А для того, щоб швидше розпочати нашу подорож, ми повинні обрати 

компетентне журі. 

Ведучий: Сьогодні нашу конкурсну програму будуть оцінювати представники 

генерального штабу: 

Міністр оборони нашої школи - ... 

Генерал - ... - 

Адмірал 

(Вибір членів журі). 

 

Ведуча. Сьогодні вирушають у далеке плавання: (Прізвища та імена всіх 



хлопчиків 1, 3, 4 класів) 

Хлопці. 
1. Ми - хлопці браві, у змаганнях дуже жваві! 

2. Ми зумієм без вагання виконати будь-яке завдання! 

3. Дайте нам побільше каші - перемоги будуть наші! 

4. Ми із спортом дружимо - виростаєм дужими! 

Вчитель. Отож, ви відправляєтесь у плавання. А побажати вам гарного 

плавання прийшли ваші вірні подруги - дівчатка. 

Дівчата співають частівки  

А сусід мій Володимир, 

Він у батька один син. 

Списать йому не дала –  

Підманула, підвела. 

 

А у нашого Тимоші 

Для дівчат завжди є гроші, 

З ним я дружбу заведу, 

З ума-розуму зведу. 

 

Я Русланові моргала, 

Ледь із стільчика не впала. 

Він прикинувся умить, 

Що у нього зуб болить. 

 

Максим – козацький ватажок, 

Ходить в школу без книжок. 

На перервах він літає, 

Мабуть, все на світі знає. 

 

Я Артемові сказала, 

Що на лавочці чекала. 

Він на мене подивився 

І страшенно розгубився. 

 

 

Ведуча. Капітан Врунгель говорив: «Як ви яхту назвете, так вона і попливе». Я 

запрошую до себе учасників. (Діти підходять.) Кожен з вас візьме один варіант 

літер. 

Перший конкурс «Склади з літер назву». 
Завдання. Скласти з літер назву корабля і стяти з нею перед класом. («Ракета», 

«Маяк», «Перлина». «Дружба», «Зірка».) 

Ведучий.  І з чого починається солдатський день? Правильно. З підйому 

Наступний конкурс «Підйом». 
Хто одягнеться швидше всіх?'(Переможець отримує З бали). 

Кожен знає, що ранок починається з пробудження та одягання. Морякам на 



кораблі одягатися потрібно дуже швидко, щоб не порушити дисципліну. І зараз 

ми побачимо, як наші хлопці вміють швидко вдягатися. Оголошується конкурс: 

«Хто швидше одягнеться». 

Завдання. На стільчиках лежать речі учасників конкурсу: черевики, зв'язані 

шнурками та піджак навиворіт. Учні підходять до стільців і, за сигналом 

ведучого, починають одягатися. Виграє той, хто швидше і краще одягнеться, 

вклавшись в одну хвилину. 

Ведуча. У кораблів є назви, капітани одягнені. Потрібно заправити кораблі.  

Третій конкурс «Заправ судно». 
Завдання. Треба перенести ложкою воду із тарілки у склянку.  

Ведуча. Молодці діти! Тепер можна відпочити та розважиться. А заспівайте 

веселу пісню. 

З клас співають пісню «Бескозырка белая». 

 

Ведуча. 

Четвертий конкурс «Відгадай загадку». 
Завдання. Відгадати загадку. По черзі виймають з капелюха по одній картці з 

загадкою і відгадують. 

1. Що станеться з білою хустинкою, якщо її занурити у Чорне море? (Вона стане 

мокрою). 

2. На ґанку гралися 5 мишенят. Прибігла кішка і сіла на ґанку. Скільки тварин 

стало на ґанку? (Одна кішка). 

3. Із якого посуду неможливо нічого їсти? (Із порожнього). 

4. Андрійко зсипав разом три купки піску, а потім висипав туди ще одну. 

Скільки стало купок? ( Одна велика купа). 

5. На ставку плавало 7 качок. Три з них пірнули. Скільки качок залишилось на 

ставку? (7, бо 4 плавали на воді, а 3 пірнули під воду). 

6. Матуся розрізала шоколадний батончик на три частини. Скільки розрізів їй 

довелося зробити? (Два розрізи). 

Ведуча. Всі знають, що солдат повинен бути гарно нагодованим. Уявіть себе 

черговим по кухні. 

П'ятий конкурс КОНКУРС "Каша із сокири"  Учасники вибирають завдання, 

записане на картках 

1.  Назвати складовій манної каші. 

2. Назвати продукти, необхідні для приготування супу. 

3. Назвати їстівні гриби. 

4. Назвати страви, які готують з м'яса. 

5. Назвати продукти, необхідні для приготування українського борщу. 

6. Назвати продукти, необхідні для приготування 

 

Ведуча. Отже, ми з'ясували, наскільки кмітливі наші учасники. А тепер конкурс, 

який виявить вашу спритність. 

Шостий конкурс «Збери защіпки». 
Завдання. Учасникам зав'язують очі. На двох асистентах закріплюють по 10 

защіпок. Виграє той, хто зніме більше защіпок протягом 2 хвилин 



(Підводяться підсумки і нагороджуються переможці.) 

 

Ведуча.  

Гра. «Уважність». Попади в ціль  ( 3 рази, за кожне попадання 5 балів). 

Конкурс «Кеглі». Треба пройти і не збити ні разу кеглі.(За кожну збиту кеглю 

віднімається 2 бали) 

 

Вчитель. Дорогі друзі, морська подорож «Велике плавання» закінчилась, але 

наше свято продовжується. Вас вітають дівчатка. 

           Дівчатка.  

Ну, хлоп'ята, не дрімайте,  

А вітаннячка приймайте.  

Ви ніколи не сумуйте,  

Сміливими завжди будьте. 

 

 У класі нашому такі чудові хлопці.  

Розумні, добрі, дружні та швидкі.  

Ми їх із святом хочем привітати  

І побажати щастя у житті. 

 

Нехай хорошого й прекрасного  

У вас в житті буде доволі.  

Здоров'я вам і неба ясного,  

Ну, а похмурих днів - ніколи! 

 

Вам бажаємо здоров'я і вдачі,  

Щоб душевна була чистота.  

А із всіх чоловічих достоїнств  

Залишалась у вас доброта 

 

Ви нас любіть, шануйте, поважайте.  

Ніколи, просимо, ви нас не ображайте.  

Від кривди і образ нас захистіть 

І, як сестричок рідних, бережіть. 

 

Ми бажаємо всім хлоп'ятам  

Не на день - на цілий вік,  

Щоб були такими ж славними  

І посміхались цілий рік. 

 

Вчитель. Любі діти, милі діти, 

Виростайте, наче квіти!  

Білозубі, чорноброві,  

Виростайте ви здорові!  



Чуйні серцем, чесні, щирі  

Виростайте в дружбі й мирі. 

 

    Звучить пісня «БОГАТЬІРИ». 







Він у батька один син. 

Списать йому не дала 

-Підманула, підвела(двічі). 

А у нашого _ 

Для дівчат завжди є гроші, З 

ним я дружбу заведу, З 

ума-розуму зведу. 

!". і , .....   .        і"    ' 

Я Русланові моргала, 

Ледь зі стільчика не впала. 
Він прикинувся умить, Що у 
нього зуб болить. 

А . а ,■'■>;<  ■■. ■ _______________________  

Коло мене, як на голках. 
Його ліктем я штовхну І до 
тями приведу. 

/Я ___ V:   ' _ __ сказала, 

Щ,о на лавочці чекала. Він на 

мене подивився І страшенно 

розгубився. Мій сусід по 

парті Денис Мріє все про 

«Мерседес». Я йому 

пообіцяю, -Що як виросту, 

то покатаю. 

Мені ____ _____ ______ обіцяв 

Подарувати тамагочі, А 

тепер загрався сам І 

віддать його не хоче. 

Після дощичку в четвер 

Сашко ніс мені портфель, А 

я рада була -Підманула, 

підвела. 

Максим - козацький ватажок, 

Ходить в школу без книжок, На 

перервах він літає, Мабуть, все 

на світі знає. 

Підсумок свята. Нагородження. 

Висновок. 

1. Ви - наша опора. Ви 

наша надія. 

2. Дорослими станете - будьте 

міцними. 

3. Твердими, мов криця, 

Для цього ще треба Багато 

вам вчиться. 

4.тож хай вам всміхається 

Вранішнє сонце. Бажаємо 

радості В кожне віконце. 

5. Ростіть і мужнійте, 

Любі хлоп'ята! 

Хай вами гордяться 

Ваші мами і тата. 

Подарунки хлопчикам від дівчаток. 

На цьому свято завершене. 


