
«НУМО, ХЛОПЦІ, ВЕСЕЛІШЕ!» 
СВЯТКОВА ПРОГРАМА ДО ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

 
Мета: привітати хлопців із днем Збройних сил 
України; учити бачити позитивні якості в 
коханій людині; виховувати дружелюбність та 
активність. 
Обладнання: вітальні стіннівки; повітряні 
кульки; тенісні ракетки та м’ячики; цукерки; 
шаровари,  сорочки,  пояси,  сучасні музичні 
композиції.  

ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ 
   1-ша ведуча. Доброго дня, любі друзі, дорогі 
наші хлопці! 
  Ми раді вас вітати на нашому святі.  
 
   2-га ведуча. Сьогодні, сподіваємося, у вас 
буде дійсно чудовий настрій. 
 
   1-ша ведуча. Щиро вітаємо вас із Днем 
Української Армії. 
 
   2-га ведуча. Бажаємо вам мужності, 
шляхетності, кмітливості, відваги, патріотизму. 
 
   1-ша учениця. 
Що говорить слово вам «козак» 
Це крилате й горде слово. 
Тож завжди буває так: 
Нема світлішого від нього! 
 
    2-га учениця. 
 Козаки – це вільні люди, 
Козаки – це вправні люди, 
Козаки – борці за волю, 
За народну кращу долю. 
 
   3-тя учениця. 
Бажаємо щастя усім, 
Теплих днів і ночей без дощу. 
Щоб завжди ви уміли у серці 
Рідну землю любити свою! 
  1-ша ведуча. Ми хочемо переконатися, що 
вас можна вважати козацькими 
праправнуками! 
 
   2-га ведуча. Та щоб козаком стати, слід 
багато знати, бути сильними, спритними, 
умілими, кмітливими й умілими. 

  
  1-ша ведуча. Тож улаштуємо веселі змагання. 
Конкурси: 
 
   1-ша ведуча. На цьому наша конкурсна 
програма завершується.   
     
   2-га ведуча. Ви довили, що є справжніми 
козацькими праправнуками 
  
   1-ша ведуча. Прийміть щирі вітання від 
наших дівчат! 
 
   1-ша учениця.   
Хай щастя приносить і будні, і свято, 
А успіхів буде хай дуже багато, 
Завжди буде настрій, бадьорість і сила, 
І доля довіку хай буде щаслива! 
 
   2-га учениця. 
Хай вам сміється доля журавлина, 
Поля розлогі колосом цвітуть, 
Нехай червоні кетяги калини  
Щасливу вашу освітять путь. 
    
   3-тя учениця. 
Любі наші друзі! 
Виростайте в дружбі й мирі, 
Чуйні серцем, чесні й щирі. 
Щоб біди і горя ви ніколи не знали, 
Гіркою звістки щоб ви не чували, 
Щастя і здоров’я завжди мали, 
Нас любили, шанували й захищали. 
Дівчата (хором). Зі святом вас хлопці! 
 
Підбиття  підсумків, нагородження 
переможців. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



1.Конкурс «Козацька вікторина» 
Ведучий ставить хлопцям запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Питання  
1. Яка головна їжа козаків? (куліш) 
2. Яких ви знаєте козацьких отаманів? (Сірко, Самійло Кішка, Б.Хмельницький) 
3. Кого ми називаємо козаками? ( Вільних людей) 
4. Хто стояв на чолі козацького війська? ( Гетьман) 
5. Як називалися хати, в яких жили козаки? (Курінь) 
6. З якими країнами вили війни за незалежність козаки? (З Туреччиною, Польщею, Росією) 
7. Назва держави, в якій ми живемо?  (Україна) 
8. Яблука, груша, слива? (Фрукти) 
9. Спортивна команда гра з шайбою? (Хокей) 
10. Найбільший океан? (Тихий) 
11. Найменша від усіх пташок? (Колібрі) 
12. Як називають людину, яка взимку купається в ополонці? (Морж) 
13. У який горщик не можна налити води? (У повний) 
14. Якого кольору хамелеон?  (Різного) 
15. Дитячий кіножурнал? (Єралаш) 
16. За який футбольний клуб грав Зідан? («Реал» Мадрід) 
17. Скільки гравців у волейболі? (6) 
18. Як називають біг на довгу дистанцію? (Марафон) 
19. Скільки відмінків в українські мові? (7) 
20. Де грав А.Шевченко у 2005 році? («Мілан» Італія) 
21. Як називали козацькі прапори? (Корогви) 
22. Що входило до озброєння козаків? ( Самопали, рушниці, пістолети, шаблі, списи, луки, стріли) 
23. Що можна побачити заплющеними очима? (Сон) 
24. На ялинці росло сім яблук. Три яблука зірвали білки. Скільки яблук лишилось? (На ялинці не 

ростуть яблука) 
25. Які види одягу козаків ви знаєте?(Шаровари, жупан, сорочка. Пояс)    

 
2 Конкурс «Найспритніший»  

Ведучий пропонує гравцям надути повітряні кульки. 
Хто швидше надує повітряні кульку, той і стане переможцем. 

3 Конкурс «Козацька естафета» 
Ведучий пропонує гравцям пронести на тенісній ракетці м’ячик до фінішу, не стукнувши його. 
Перемагає той, хто перший впорався із завданням. 

4 Конкурс «Повзунець» 
По команді ведучого хлопці повинні навприсідки пройти вказану відстань і повернутися назад 
Перемагає той, хто першим впорається із завданням.  

5 Конкурс «Хто швидше» 
Ведучий пропонує гравцям знайти цукерку в пудрі і потім, подивитеся на себе в дзеркало, 
серйозно сказати «Який я гарний» 
Перемагає той, хто першим впорається із завданням.  

6 Конкурс «Силач» 
Хлопці змагаються у боротьбі на руках. Переможець отримує три бали. 

7 Конкурс «Най модніший» 
Ведучий пропонує 4-ом хлопцям з кожної команди, вдягнути воєнну форму. 
Перемагає той, хто першим впорається із завданням.  
 
  

 
  



 
 
    


