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ПЕРЕДМОВА 
 

Характерною особливістю дітей усих вікових груп є емоційність і 

допитливість, прагнення перевірити та випробувати свою силу і спритність, 

бажання фантазувати. 

Гру недарма називають королевою дитинства. Без неї дітям жити не 

весело, не цікаво. За допомогою спортивних естафет, ігор діти глибше 

пізнають життя, набувають різних навичо та вмінь. 

Міцнішають м’язи, гнучким стає тіло, несхибним зір - дитина набуває 

здоров’я, а це головна мета суспільства, бо саме воно визначає майбутнє 

благополуччя країни. 

Нація, що не турбується про здоров’я своїх дітей приречена до вимирання.  

В. О. Сухомлинський писав: «Ігрові змагання вчать дітей спільним діям, 

взаємній виручці, підтримці,організованості, дісципліні, винахідливості, 

дотриманню інтересів своєї команди, тобто інтересів колективу» 

Гра – засіб багатогранний. Це і самостійна діяльність, що сприяє 

всебічному розвитку особистості, і засіб формування та згрупування 

колективу. Поєднання процедур загартування з веселими іграми та 

естафетами дає можливість підвищувати рівень фізичного розвитку дітей. 

Грайте з дітьми і вони стануть здоровіщі, розумніщі та щасливіщі, та 

умійте подякувати всим за участь у змаганнях. 

     Серед найважливіших завдань сьогодення є втілення системи заходів по 

збільшенню тривалості життя й періоду працездатності людей, зміцнення 

здоров’я населення. Нам потрібно адекватно оцінювати дійсний стан справ. 

Як і раніше, у вирішенні цієї проблеми існує багато перешкод: фізичною 

культурою та спортом охоплена незначна кількість осіб різних професійних і 

вікових груп, стан здоров’я яких, міг би бути набагато кращим, як би вони 

були залучені до занять у групах здоров’я і секціях та своєчасно й добре 

інформовані про наслідки фізичної бездіяльності. 

     Проведення загальноліцейних позааудиторних спортивно-виховних 

заходів допоможе у вирішенні цього питання. 

     В цьому збірнику зібрані різноманітні вікторини, сценарії спортивних 

свят, рухливих ігор, конкурсів та естафет, які мають на меті виховання у 

молоді позитивного ставлення до здорового способу життя. Проведення 

таких заходів також має  вирішувати наступні завдання: сприяння 

гармонійному розвитку особистості, підвищення рівня фізичної культури та 

популяризація масового спорту, покращення стану фізичного, морального та 
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психологічного здоров’я учнів; набуття звичок до самостійних 

систематичних занять фізкультурою і спортом; виховання волі до перемоги 

тощо. Проведення позаурочних спортивно-виховних заходів розширює 

кругозір і акцентує увагу на практичні заняття із учнями.  
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ШАХОВА ВІКТОРИНА 
 

Назва який ігри в перекладі з перської мови означає «володар    

помер»?   (Шахи.) 

Яку країну вважають батьківщиною шахмат?  (Індію.) 

 Чи вірно, що на Русі шахи були включені в перелік заборонених ігор.                
(Так. На Русі шахи з'явилися в IX-Х ст. Незважаючи на протидію церкви, що 

прирівнялашахи до азартних ігор в кістки і вважала їх «диявольським маною», вони 

все ж користувалися величезною популярністю.) 

 Росіяни шифрувальники вважаються кращими в світі. Цьому сприяють три 

абсолютно необхідні умови - якості, в яких вони традиційно сильні: математика, музика і 

... Назвіть третє.     (Шахи.) 

 Самий розумний вид спорту - це...    (Шахи.) 

 В яку гру любив грати на дозвіллі крокодил Гена?  (Шахи.) 

 Які дівчата-спортсменки уважніше всіх стежать за своїми фігурами?  (Шахістки.) 

 Яку фразу гоголівського Чичикова можна часто почути від шахіста? І від любителів 

шашок, звичайно, теж.     («Давненько не брав я в руки!..») 

 Не тільки пошукова, геолого-розвідувальна, політична, оперна, але і шахова. 
(Партія.) 

 Не тільки перший виступ артиста на сцені, але і початкова стадія шаховій і 

шашкової партії.       (Дебют.) 

 Яке слово добре знайоме не тільки студентам театральних вузів, музикантам, 

художникам, але і шахістам?    (Етюд.) 

 Як називається ігрове шахове поле?      (Дошка.) 

 Як називають партію з швидких шахів?   (Бліц.) 
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 Льоша виграв 2 партії, Валя програв 2 партії. Одну партію вони зіграли внічию. 

Скільки партій в шахи зіграно?       (Три.) 

 Доля шахового тугодума - це... Що?     (Цейтнот.) 

 Якій шахової фігурі можна оголосити шах?    (Королю.) 

 Яка шахова фігура буває белопольной і чернопольной?    (Слон.) 

 Яка шахова фігура носить назву тварини тварини?   (Кінь.) 

 Назвіть саму «грамотну» шахову фігуру.  (Кінь, він ходить літерою «Г», а 

значить, її знає.) 

 Яка шахова фігура може «перестрибувати через інші фігури?   (Кінь.) 

 На яку максимальну кількість клітин може ходити ферзь за один хід?  (7.) 

 Назвіть шахову фігуру, нападають з-за рогу.   (Кінь.) 

 Охоронець шахових діагоналей - це...    (Слон.) 

 Не тільки шахова фігура, але місто Росії на річці Тобол.    (Туру.) 

 Як по-іншому називають шахову туру?    (Туру.) 

 Якою шаховою фігурою, крім коня, можна почати партію?    (Пішаком.) 

 Яка шахова фігура позначається латинською буквою «Q»?    (Ферзь.) 

 Яка шахова фігура позначається латинською буквою «P»?     (Пішак.) 

 Скільки пішаків одного кольору розташоване на шаховій дошці на початку партії? 
(Вісім.) 

 Якого кольору шахові фігури у гравця, що починає партію першим?     (Білого.) 
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 Фігури якого кольору на початку шахової партії знаходяться на восьмий 

горизонталі?      (Чорного.) 

 Першим ходом навіть гросмейстер може зрушити з місця лише пішака і цю фігуру. 

Яку?      (Коня.) 

 Шахову вилку найчастіше ставлять за допомогою цієї «підступної» фігури: 

загрожує відразу двом, а не можуть відповісти тим же.       (З допомогою коня.) 

  Якою шаховою фігурою, крім слона, можна поставити дитячий мат?             
(Ферзь, або королева.) 

 Скільки очок отримує шахіст за нічию в партії на офіційних змаганнях?               
(0,5 - пів-очка.) 

 При якому кінець партії в шаховому турнірі гравці отримують по пів-очка?  
(Нічия.) 

 У боксі - нокдаун, а в шахах - ...      (Шах.) 

 Скільки циферблатів мають шахові годинники?     (Два.) 

 Скільки клітин нараховується на найкоротшій діагоналі шахової дошки?    (Дві.) 

 У якій спортивній грі існує термін «гамбіт»?    (У шахах.) 

 Гамбіт - це варіант початку шахової партії чи її закінчення?     (Початку.) 

 Що приносять на вівтар шахового гамбіту?     (Жертву.) 

 Скільки видів рокіровок існує у класичних шахах?    (Дві.) 

 Скільки рокіровок може зробити шахіст в ході однієї партії?  (Одну.) 

 Ви, звичайно, знаєте секундантів як свідків дуелі. А ось у 1935 році з'явилася 

офіційна професія секундантів. Зараз у світі їх декілька десятків. Чим же вони 

займаються?             (Це помічники провідних шахових гросмейстерів.) 
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 На прапорі якої федерації зображена голова коня?                                                

(ФІДЕ - міжнародної шахової федерації.) 

 Над резиденцією Президента Республіки Калмикія майорять три прапори: триколор 

Росії, прапор Калмикії з квіткою лотоса і цей. Який?                                            
(Прапор міжнародної шахової федерації - ФІДЕ.) 

 Назвіть легендарний завойовник, обожнював грати в шахи.       (Тимур.) 

 Велика любителька шахів Катерина II вважала за краще грати за схемою 

«четвернішахи». У чому полягала їхня відмінність від звичайних?                          
(Грали двоє надвоє, і у поразці завжди можна було звинуватити партнера.) 

 Який новий етап у житті шахів розпочався партією між королем Англії Генріхом I і 

королем Франції Людовіком V у 1119 році?            (Шахи за листуванням.) 

 Назвіть найсильнішого шахіста Росії 1-ї половини 19-го століття, автора першого 

російського підручника шахової гри.            (Петров Олександр Дмитрович.) 

 У якому виді спорту прославився Володимир Крамник?       (Шахи.) 

 У якому виді спорту прославився Василь Смислов?             (Шахи.) 

 У якому виді спорту використовується сицилійський захист?    (Шахи.) 

 До якого виду спорту належить термін «Захист Каро-Канн»?    (Шахи.) 

 Ким був в юності чемпіон світу з шахів Макс Ейве         (Боксером.) 

 Яка професія ріднить російського шахіста Альохіна А. А. і російського композитора 

П. І. Чайковського?         (Юрист. І Альохін, і Чайковський були юристами, вчилися в 

Імператорському училище правознавства, що на Фонтанці.) 

 Назвіть французького композитора, творця жанру комічної опери, який був 

найсильнішим шахістом Європи другої половини 18 століття?        (Філідор Франсуа 

Андре, 1726-1795 рр., наст. фам. Данікан Філідор. Йому належать праці 

«Аналіз шахової гри», комічні опери «Садівник і його пан», «Коваль».) 
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 У ХХ столітті чоловіча команда цієї країни виграла шахову Олімпіаду 18 раз - 

рекордне число! Назвіть цю країну.    (СРСР.) 

 Центральний будинок шахіста в Єревані цілком логічно носить ім'я цього чемпіона 

світу. Якого?   (Тиграна Петросяна.) 

 Який мюзикл 2003 року представили громадськості в 

Центральному шаховому клубі імені Тиграна Петросяна?     («Дванадцять стільців».) 

 Чия перемога над гросмейстером Гаррі Каспаровим стала сенсацією 1994 року? 
(Комп'ютера.) 

 Назвіть російського гросмейстера, який у жовтні 1999 року виграв в Інтернеті 

партію проти шахістів-любителів з 75 країн світу.       (Гаррі Каспаров.) 

 Яку гру називають «шахами на льоду»?           (Керлінг.)  

 Коли відзначається Міжнародний день шахів? 

а) 22 червня;   б) 20 липня;   в) 10 листопада;   г) 12 грудня. 

 Що можна сказати про шахматистів? 

а) Ходить сидячи;  б) Біжить лежачи;   в) Повзає стоячи;   г) Пливе літаючи.  

 Який з цих спортивних термінів не відноситься до шахів? 

а) Дебют;   б) Рашпіль;   в) Гамбіт;   г) Ендшпіль.  

 Як кажуть про шахматиста, який став чемпіоном світу, обігравши попереднього 

чемпіона? 

а) Відібрав корону;   б) Скинув з трону;   в) Вирвав мантію;   г) Вихопив скіпетр.  

 Назвіть це «шахове» прізвище письменника Олексія Максимовича Горького. 

а) Конєв;   б) Слонів;   в) Пєшков;   г) Корольов. 

 Хто з російських поетів жив в Шахматово? 
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а) Лермонтов;   б) Єсенін;   в) Блок;    г) Некрасов.  

 Яка «шахматна» англійська музична група була надзвичайно популярна у 1972-

1991 роках? 

а) «Пішак»;   б) «Ферзь»;  в) «Королева»;   г) «Ладья».  

 З скількох клітин складається шахова дошка? 

а) 32;    б) 64;    в) 81;   г) 100. 

 Якої шахової фігури не існує? 

а) Пішак;   б) Король;   в) Кінь;   г) Дама. 

 Скільки разів під час шахової партії чорні фігури можуть зробити рокіровку? 

а) Один;  б) Два;   в) Три;   г) Чотири.  

 Яка фігура стоїть на клітці f1 перед початком шахової партії? 

а) Чорний король;   б) Чорна пішак;    в) Білий ферзь;    г) Білий слон.  

 Яка шахова фігура може перестрибувати через свої і чужі фігури? 

а) Кінь;   б) Ферзь;   в) Пішак;   г) Слон.  

 Яка фігура, крім пішаки, може почати шахову партію? 

а) Слон;   б) Тура;   в) Кінь;   г) Ферзь.  

 Яке з цих назв предметів столового приладу є також шаховим терміном? 

а) Лопатка;   б) Вилка;   в) Ложка;   г) Ніж. 

 В яку шахову фігуру не може перетворитися пішак? 

а) Ферзь;   б) Король;   в) Кінь;   г) Слон. 

 Як у шахах називається пішак, отримала перспективу стати ферзем? 

а) Прохідна;   б) Пробивна;   в) Пронырливая;    г) Козирна. 
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 Як називається середина шахової партії? 

а) Міттельшпіль;   б) Гамбіт;   в) Цугцванг;   в) Мидлтайм. 

 Якою рукою, згідно з правилами, гравці повинні перемикати шахові годинники? 

а) Правою;   б) Ліворуч;   в) Будь-який;   г) Тієї, якій зробили хід.  

 Назвіть саму шахову республіку в складі Росії. 

а) Калмикія;   б) Татарія;   в) Карелія;   г) Мордовія. 

 Яку фразу обрала свої девізом Міжнародна шахова федерація - ФІДЕ? 

а) «Ми одна сім'я»;   б) «Весь світ в шаховому порядку»;   в) «Ми всі свої у дошку»;     

г) «Сильніший, хитріший, розумніший».  

 Як називається шаховий гросмейстер, який бореться за звання чемпіона світу? 

а) Екс-чемпіон;   б) Претендент;   в) Делегат;   г) Кандидат. 

 До якого виду програм відносяться комп'ютерні шахи? 

а) Шутери;   б) Квести;   в) Стратегії;   г) Симулятори. 

 Хто переміг першого чемпіона світу з шахів? 

а) Е. Ласкер;   б) А. Альохін;   в) Х. Р. Капабланка;   г) М. Ейве. 

 Хто був першим російським чемпіоном світу з шахів? 

а) Альохін;   б) Карпов;   в) Крамник;   г) Смислів. 

 Хто з цих шахістів став чемпіоном світу пізніше інших з перерахованих? 

а) Михайло Таль;   б) Василь Смислов; 

в) Борис Спаський;   г) Олександр Альохін.  

  Хто з цих спортсменів не є шаховим гросмейстером? 

а) Гаррі Каспаров;  б) Марат Сафін;  в) Володимир Крамник;   г) Руслан Пономарьов. 
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 Кому Боббі Фішер без бою віддав світову шахову корону? 

а) Бориса Спаського;    б) Тиграна Петросяна;  в) Василю Смислові;                

г) Анатолію Карпову. 

 

 

 
ХОКЕЙНА ВІКТОРИНА 

 

 

 

 Різновид якої сучасної спортивної гри на Русі називали 

«клюшкование»?     (Хокейної.) 

 Назвіть російської прадіда хокею.    (Гра «Котел».) 

 Яка країна є батьківщиною хокею з шайбою?   (Канада.) 

 Який вид хокею називають російським хокеєм?    (Хокей з м'ячем.) 

 Як по-іншому називається спортивна гра бенді?   (Хокей з м'ячем.) 

 Заливна спортмайданчик для хокеїстів - це...    (Каток.) 

 Як називається хокейний майданчик, що має бортик?     (Корт.) 

 Не тільки дорожній, прасувальний і польовий, але і хокейний.     (Каток.) 

 Не тільки цукеркова, сірникова і черепна, але і хокейна.    
(Коробка, хокейна коробка - так теж називають хокейну площадку.) 

 На скільки зон ділиться хокейний майданчик?         (3.) 

 Як називається хокейний диск?       (Шайба.) 

 В який колір зазвичай забарвлена хокейна шайба?    (Чорний). 

 Що забивають у ворота гравці російський хокей?     (М'яч.) 
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 Якого кольору м'яч використовують у грі у хокей з м'ячем?    (Оранжевого.) 

 Чим грають у хокей на траві: шайбою або м'ячем?      (М'ячем.) 

 Як називається спортивний ігровий снаряд у вигляді палиці з загнутим кінцем? 
(Ключка.) 

 Відгадайте загадку-шарадку:   З «К» - по шайбі сильно б'є,                                                  

                                                     З «П» - нам бабуся пече.      (Долюшка - плюшка.) 

 «Суворий бій веде... Ми віримо мужності відчайдушний хлопців». Яка 

назва хокейної команди пропущено у наведених рядках відомої спортивної пісні? 
(Льодова дружина.) 

 Додаток до «чудової п'ятірки», згідно відомій пісні, - це... Хто?      (Воротар.) 

 Англійський «тримач мети» - це Хто?        (Голкіпер - воротар.) 

 Хокейний снайпер - це... Хто?       (Бомбардир.) 

 Скільки хвилин чистого часу триває хокейний період?       (20 хвилин) 

 Хокейний тайм - це...     (Період.) 

 Три хокейних періода - це ... Що?      (Матч.) 

 Хокейний період на 25 хвилин ... , футбольного. Вставте пропущений математичний 

термін.              (Менше. Хокейний період - 20 хвилин.) 

 Якого спортсмена називають «лицар з ключкою»?                    
(Хокейного воротаря. Він захищений з ніг до голови спортивними «латами» від 

летить, як стріла, шайби. Це шолом, маска, рукавиця-пастка, щиток на руці, яким 

відбивають шайбу, щитки на ногах, а під майкою - нагрудник, наплічники, 

налокітники.) 

 «Завжди бути в масці - доля моя». Які «містери Ікси» можуть так заспівати про себе 

на робочому місці - хокейному майданчику?                (Хокейні воротарі.) 

 Як в хокеї називається передача шайби партнеру?      (Пас.) 

 Скільки хокеїстів безпосередньо бере участь у розіграші шайби під час вкидання? 
(Два.) 
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 Як в хокеї називається зустрічна атака у відповідь?      (Контр.) 

 Як називається зона хокейного майданчика, на якій розташовані «свої» ворота? 
(Зона захисту.) 

 Який елемент екіпіровки хокейного воротаря має «пастку» для шайби?  (Рукавичка.) 

 В якому олімпійському виді спорту в екіпіровку воротаря входить рукавичка «блін»? 
(Хокей.) 

 У якому виді спорту рукавички воротаря називаються «млинець» і «пастка»?  
(Хокей з шайбою.) 

 У дівчаток - це російська страва з борошна, а у хлопчиків - рукавичка хоккейного 

воротаря або обтяжуючий диск штанги. Що це?      (Блин.) 

 Яка буква на светрі хокеїста вказує на те, що він - капітан команди?        
(Латинська «С».) 

 Скільки сигнальних ліхтарів встановлюється за кожними хокейними воротами? 
(Два.) 

 Ліхтар якого кольору загоряється за хокейними воротами в кінці кожного періоду? 
(Зеленого.) 

 Скільки лайнсменів допомагає головному арбітру судити хоккейний матч?    (Два.) 

 Як називається штрафний удар у хокеї?      (Буліт.) 

 Перекладіть з англійської слово «булліт».   (Куля, ядро. Штрафний кидок у ворота 

суперника в хокеї з шайбою.) 

 Скажіть «хокейна хитрість» одним словом.     (Фінт.) 

 Років двадцять тому сирена під час хокейного матчу звучала не тричі, а чотири рази. 

Який сигнал скасували разом з процедурою?      (Зміна воріт в 3-му періоді.) 

 Не тільки місто у Воронезької області РФ, але і всесвітньо відомий російський 

хокеїст, чемпіон Олімпійських ігор, світу і Європи.       (Бобров. Всеволод Бобров.) 

 У якому виді спорту присуджується Приз імені Всеволода Боброва?     (У хокеї.) 
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 В якій частині світу проводиться регулярний чемпіонат НХЛ?    (В Америці.) 

 З якою періодичністю проводиться чемпіонат світу з хокею?    (Один раз на рік.) 

 Чим відрізняється чемпіонат Росії з хокею від першості?                                        
(У чемпіонаті Росії грають команди супер-ліги, тобто кращі клуби країни, а в 

першості виступають команди вищої ліги.) 

 Під керівництвом якого тренера армійський клуб 18 разів ставав чемпіоном СРСР з 

хокею з шайбою?          (Анатолій Тарасов.) 

 У ЦСКА ніхто не грає в хокей під 17-м номером. Лише одного разу заповітний 

номер довірили його синові Олександру. Назвіть його.    (Харламов Валерій Борисович.) 

 Спроба бігу по ній - фірмовий елемент тренувань хокеїстів у Тарасова. Рекорд 

поставив Валерій Харламов, зробив чотири кроку.       (По вертикальній стіні.) 

 За визнанням хокеїста Олександра Рагуліна, перші два року в ЦСКА він виходив на 

лід без шолома з цієї причини. Який?          (У нього була дуже велика голова і 

відповідного шолома не знаходилося.) 

 Назвіть знаменитого російського хокеїста, який став єдиним в історії світового 

спорту десятикратним чемпіоном світу.              (Рагулін Олександр Павлович. Він до 

того ж ще і триразовий чемпіон Олімпійських ігор -1964, 1968, 1972 рр..) 

  Єдиного в історії 10-кратного володаря цього титулу Олександра Рагуліна канадці 

шанобливо називали «великий Ра». Назвіть його титул.    (Чемпіон світ з хокею з 

шайбою.) 

 Після введення звання «Майстер спорту міжнародного класу» першим з хокеїстів 

його отримав нападник цієї московської команди Борис Майоров. Назвіть команду. 
(«Спартак».) 

 Радянські спортсмени брати Майорови грали у футбол або хокей?     (В хокей.) 

 Назвіть ім'я спортивного коментатора Держтелерадіо, в минулому хокеїста, 

олімпійського чемпіона 1964 року.          (Євген Майоров.) 

 Назвіть прізвище «непробивного» воротаря в хокейній команді ЦСКА і збірної 

Радянського Союзу, триразового олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту. 

Після знаменитої серії матчів з канадськими професіоналами канадці назвали його 

«російське диво».          (Третяк Владислав Олександрович.) 
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 Назвіть відомих російських хокеїстів з «армійськими» прізвищами. 
(Старшинов В'ячеслав Іванович, брати Майоровы - Борис Олександрович і Євген 

Олександрович.) 

  

 В якому російському клубі грав хокеїст Павло Буре до переходу в НХЛ?   (В ЦСКА.) 

 У якому виді спорту виступає американська команда «Тампа-Бей Лайтнінг»? 
(Хокей.) 

 У якому виді спорту прославилася команда «Монреаль Канадієнс»?     (Хокей.) 

  Назвіть одну з головних спортивних перемог Росії в 2008 році.                     
(Вперше за 15 років російські хокеїсти у травні стали чемпіонами світу.) 

  

 Скільки основних видів хокею існує на даний час? 

а) Два;   б) Три;   в) Чотири;   г) Шість.  

 Якого хокею поки ще не існує? 

а) На траві;    б) З м'ячем;    в) З шайбою;   г) Пляжний. 

 Що необхідно знати для обчислення обсягу хокейної шайби? 

а) Закон Ома;   б) Постійну Планка;   в) Число Пі;   г) Швидкість світла.  

 Що забивають у ворота гравці російський хокей? 

а) Шайбу;   б) М'яч;   в) Волан;   г) Куля.  

 Що на ногах у спортсмена, який грає в рінк-хокей? 

а) Ковзани;   б) Роликові ковзани;   в) Бутси;   г) Ласти.  

 Як називається хокейний «асфальтовий каток»? 

а) Ринг;   б) Рінк;   в) Трек;   г) Досі.  

 Що є ігровий майданчик для хокею на траві? 

а) Трав'яне поле;   б) Заливний луг;   в) Узлісся;   г) Золота нива.  
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 Яким кольором забарвлюються лінії, ділять крижаний хокейний майданчик на зони? 

а) Зелений;   б) Червоний;   в) Чорний;   г) Синій. 

  

 З чого починається хокейний матч? 

а) З вкидання;   б) З подачі;   в) З булліта;   г) З пасу.  

 Яке покарання для гравця не передбачено правилами хокея на льоду? 

а) Малий штраф;   б) Великий штраф;  в) Вилучення до кінця гри;   г) Конфіскація 

ключки.  

 На яке поле гравцям заборонено виходити без шолома? 

а) Волейбольне;   б) Баскетбольне;   в) Футбольне;   г) Хокейне.  

 Що у воротаря в хокеї з шайбою не захищене спеціальним спорядженням? 

а) Голова;  б) Коліна;   в) Кисті рук;   г) Спина.  

 В якому з цих олімпійських видів спорту команда складається з п'яти польових 

гравців і воротаря? 

а) Хокей;   б) Футбол;   в) Ватерполо;   г) Бейсбол. 

 В якому з цих видів спорту під час змагань ворота жорстко не закріплюються? 

а) Футбол;   б) Регбі;   в) Хокей;   г) Гандбол.  

 Що враховується, коли хокеїста називають найкращим бомбардиром? 

а) Колір форми;   б) Забиті голи;   в) Кількість вилучень;   г) Силу удару по шайбі.  

 Який «дробовий» член є в хокейній команді? 

а) Полувратарь;   б) Півзахисник;   в) Полутренер;   г) Полунападающий.  

 Хто з перерахованих нижче не є юристом, а хокеїстом? 

а) Прокурор;   б) Захисник;    в) Півзахисник;   г) Суддя.  

 Що зробив хокеїст, який забив гол після рахунку 0:0? 
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а) Залив рахунок;   б) Розбавив рахунок;   в) Розмочив рахунок;  г) Розморозив рахунок. 

 В якому светрі виходить на ігровий майданчик хокейний арбітр? 

а) У картатому;   б) В смугастому;   в) У чорному;   г) Грубої в'язки. 

 Що дивно виглядає на одному хокейному майданчику? 

а) Дві команди;   б) Двоє воріт;   в) Дві шайби;   г) «Млинець» і «пастка». 

 В якій з цих спортивних ігор використовуються ковзани? 

а) Хокей на траві;   б) Рінк-хокей;   в) Бенді.  

 Після Олімпіади 1952 року Всеволод Бобров пішов з футболу. Куди? 

а) На тренерську роботу;   б) У хокей;   в) В теніс;   г) У фігурне катання.  

 Хто з цих хокеїстів був воротарем збірної СРСР, яка вперше стала чемпіоном світу? 

а) Віктор Коноваленко;   б) Віктор Зінгер;   в) Микола Пучков;   г) Владислав Третьяк.  

 Хто в 70-х роках ХХ століття входив в знамениту хокейну трійку разом з 

Михайловим і Харламовим? 

а) В. Старшинов;   б) Б. Майоров;  в) В. Петров;   г) Е. Іванов. 

 Під яким номером виходив на лід хокеїст Владислав Третьяк? 

а) 1;   б) 5;   в) 10;   г) 20. 

 Як прозвали Павла Буре хокейні вболівальники? 

а) Льодовий ас;   б) Сталева ключка;   в) Російська ракета;   г) Золотий годинник. 

 Чий портрет не представлений в залі хокейної слави в Торонто? 

а) Владислава Третяка;   б) Анатолія Тарасова;  в) Віктора Тихонова;   г) В'ячеслава 

Фетисова. 

 Яке місто команда «Ак Барс» представляє на змаганнях з хокею з шайбою? 

а) Челябінськ;   б) Казань;   в) Саранськ;   г) Барнаул.  

 Під яким номером виступав легендарний хокеїст Уейн Гретцкі? 
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а) 6;   б) 9;   в) 66;   г) 99.  

 Генерал-губернатором якої країни був лорд Стенлі, створення Кубок свого імені? 

а) Канади;   б) Гренади;   в) Ямайки;   г) Австралії.  

 Що отримує кожен гравець хокейної команди, яка завоювала Кубок Стенлі? 

а) Кольє;    б) Перстень;   в) Сережки;    г) Браслет. 

 

 

ФУТБОЛЬНА ВІКТОРИНА 

 

  Яка спортивна гра є найпопулярнішою в світі?    (Футбол.) 

 Продовжіть футбольне прислів'я: «Матч відбудеться...».   (При будь-якій погоді.) 

 Як закінчується футбольна приказка: «Виграє команда, програє ...».     (Тренер.) 

 «Мало потрапити в ... , треба ще промахнутися повз голкіпера». Вставте пропущене 

слово.     (Ворота.) 

 Як називали футбол у Росії наприкінці XIX століття?                                 
(«Ножний м'яч», «англійська гра на повітрі».) 

 Вага - від 396 до 453 г, окружність - від 680 до 710 мм, діаметр - від 216,3 до 226 мм. 

Що це?             (Футбольний м'яч за стандартом ФІФА.) 

 Чим м'яч на цвях схожий?              (І той, і інший можна забивати.) 

 Англійський «тримач мети» - це Хто?         (Голкіпер - воротар.) 

 Яким англійським словом називають у футболі опорного півзахисника? 
(Плеймейкер.) 
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 Два футбольних тайма - це ... Що?        (Матч.) 

 Як називається додатковий тайм у футбольному матчі?     (Овертайм.) 

 Як називають і гімнастичний снаряд, і верхню частину футбольних воріт? 
(Поперечина.) 

 Якого кольору, згідно з футбольними правилами, повинна бути перекладина для 

воріт?         (Біла.) 

 Як по-іншому називається штанга футбольних воріт?       (Бічна стійка.) 

 Назвіть трьох вірних подружок воротаря.       (Ліва стійка, права штанга, 

перекладина.) 

 Як називається місце з'єднання поперечини і штанги футбольних воріт? 
(Хрестовина.) 

 Скільки хрестовин мають футбольні ворота?         (Дві.) 

 Що ділові англійці називають вищою красою футболу?      (Рахунок.) 

 Як називається результат гри, в якій немає переможця?        (Нічия.) 

 Скільки очок отримує футбольна команда, що програла в матчі?     (Нуль.) 

 Штангіст - це футболіст-мазило, потрапляє весь час по штанзі або важкоатлет? 
(Важкоатлет.) 

 Апетит приходить під час гри, - це... Що?        (Спортивний азарт.) 

 Не тільки бічна сторона ємності і предмет меблів, але і устрій футболістів перед 

воротами. Назвіть це.          (Стінка.) 

 У скількох метрів від м'яча під час штрафного удару у футболі повинна перебувати 

«стінка»?       (До дев'яти.) 

 Футбольні фанати відразу ж скажуть, як по-англійськи буде «покарання», «штраф». 

Так як же?       (Пенальті - penalty. Це штрафний удар у ворота суперника з відстані 

11 метрів.)   
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 Як називається команда кращих футболістів, представляє країну на чемпіонаті світу? 
(Збірна країни.) 

 Передостанній матч чемпіонату - це... Що?     (Півфінал.) 

 Як називається спеціальне місце, де під час матчу знаходяться резервні футболісти? 
(Лава запасних.) 

 Розповідають, що в XIX столітті в Англії на одному футбольному матчі у спірний 

момент суддя не зарахував гол. Один уболівальник-торговець тут же запропонував 

вирішення спору за допомогою свого товару, що спричинило за собою зміну футбольних 

правил. Що він запропонував?      (Цей торговець рибними мережами накинув на 

мережу ворота.) 

 Цей удар ввели в правила футболу в 1872 році. Який?       (Кутовий удар.) 

 Який атрибут всім знайомих футбольних воріт вперше з'явився в 1875 році? 
(Поперечина.) 

 Яку, як правило, невидиму, але дуже корисну частину екіпіровки футболіста у 

позаминулому столітті винайшов англієць Уиддоусон?         (Щитки.) 

 Скільки помічників з'явилося у футбольного арбітра в 1891 році?      (Два.) 

 Нині форма воротаря за кольором зобов'язана відрізнятися від форми його 

товаришів по команді. А до 1913 року воротаря відрізняла лише ця деталь одягу. Яка? 
(Кепка.) 

 Вперше вони з'явилися на майках футболістів 29 квітня 1933 року. Грали «Евертон» 

і «Манчестер Сіті». Про що мова?        (Про номерах.) 

 Скільки людей перебуває на футбольному полі в момент початку ігри, якщо на 

ньому знаходиться суддя і дві команди?               (23.) 

 Скільки гравців однієї футбольної команди повинен видалити суддя, щоб гра тут же 

закінчилася?     (5, адже 7 - мінімальна кількість гравців однієї команди, яке 

допускається на полі.) 

 Гравець, трохи підстрибнувши, викидає назустріч м'ячу одну ногу, але б'є другий, 

різко міняючи ноги місцями. Як називається такий удар?          (Ножиці.) 

 Як у футболі називається удар м'ячем по воротах після його відскоку від воротаря? 
(Добивання.) 
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 Що мають на увазі, коли говорять про «повітряної дуелі» на полі?              
(Боротьбу нападників з захисниками за високо летючі м'ячі.) 

 Скільки очок отримує футбольна команда за нічию в матчі чемпіонату світу? (Одне.) 

 Які професіонали (здоровенні дядечки) бояться «гірчичників»? (Футболісти. 

«Гірчичник» - це жовта картка, друга жовта картка означає для порушника 

видалення з поля, а для команди це - можливий програш.) 

 Яку картку, за правилами, показує арбітр футболістові за затягування часу?(Жовту.) 

 Якого кольору картка у футболі означає вилучення з поля?     (Червона.) 

 За отримання скількох жовтих карток в одному матчі футболіст видаляється з поля? 
(Дві.) 

 Яку картку показує футбольний арбітр гравцеві за грубий підкат ззаду?   (Червону.) 

 З допомогою якого пристосування футбольний арбітр подає сигнали гравцям?      
(За допомогою свистка. Їм футбольні судді користуються з 1878 року.) 

 Хто у футболі сигналізує головному судді про офсайд?       (Боковий суддя.) 

 Як називається парфумерія з поганого судді?       (Мило.) 

 Якого кольору повинен бути футбольний м'яч для гри на засніженому поле? 
(Червоного.) 

 У якому європейському футбольному турнірі бере участь найбільша кількість 

команд?          (Кубок УЄФА.) 

 У якому європейському клубному турнірі бере участь володар Кубка 

країни футболу?            (У Кубку УЄФА - Кубок європейських чемпіонів футболу.) 

 З чого виготовлений і скільки важить Кубок УЄФА, другий за 

значимістюфутбольний кубок Європи?       (Срібний кубок важить 15 кг, з 1972 року.) 

 Який день нинішнього століття радісні російські футбольні вболівальники назвали 

«червоно-синім днем календаря»?       (18 травня 2005 року, коли команда виграла 

ЦСКА Кубок УЄФА.) 

 Скільки футбольних клубів бере участь у груповому турнірі європейської Ліги 

чемпіонів?             (32.) 
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 Який європейський футбольний приз щорічно розігрується в Монако? (Суперкубок.) 

 Яка міжнародна спортивна організація проводить чемпіонати Європи з футболу? 
(УЄФА.) 

 Яка міжнародна спортивна федерація проводить чемпіонати світу з футболу?  
(ФІФА - FIFA.) 

 Назва якої точки небесної сфери стало назвою футбольної команди Петербурга? 
(«Зеніт».) 

 Які два кольори воліють фанати «Спартака»?     (Червоний і білий.) 

 За традицією, футболисти «Спартака» звати «червоно-білими», динамівців - «синьо-

білими». А ось вони - «чорно-білі». Хто вони?          (Футболісти «Торпедо».) 

 Вболівальники якої футбольної команди свій сайт в Інтернеті назвали 

«bronepoezd.ru»?        («Локомотив».) 

 У футбольному чемпіонаті якої країни виступає команда «Васку да Гама»? 
(Бразилія.) 

 Вища футбольна ліга якої країни називається «Серія «А»?      (Італія.) 

 Яке італійське місто являє футбольний клуб «Рома»?    (Рим.) 

 Який футбольний клуб, один з найсильніших у світі, носить назву грошової 

одиниці?           («Реал». Реал - грошова одиниця Бразилії.) 

 Коли з'явився іспанський футбольний клуб «Барселона»?                                       
(29 листопада 1899 року його заснував швейцарець Ганс Гампер.) 

 В якому північноамериканському клубі завершив футбольну кар'єру легендарний 

Пеле?      («Космос», Нью-Йорк.) 

 Яку країну у футбольних турнірах представляє клуб «Фенербахче»?    (Туреччину.) 

 У футбольних чемпіонатах якої держави беруть участь команди водопровідників, 

електриків, поштовиків, журналістів та ін.? Яка збірна частіше інших очолює турнірну 

таблицю?         (Карликової держави Ватикан. Збірна швейцарських гвардійців.) 

 Про яке європейське держава жартують, що там скоро заборонять футбол, тому що 

м'яч під час матчів залітає то у Франції, то в Італію?   (Про карликова держава Монако.) 
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 Назвіть перший чисто футбольний стадіон у Москві.      («Локомотив». На ньому 

зазвичай бере своїх гостей однойменна команда.) 

 Рекорд цього форварда - 302 голи за кар'єру - поки не побитий ні в Росії, ні у 

колишніх республіках СРСР. Назвіть його.      (Олег Блохін.) 

 Назвіть спортсмена, якому Володимир Висоцький присвятив свою пісню 

«Воротар»?       (Лев Яшин.) 

 У Петербурзі є багато скульптурних зображень львів, перекатывающих лапами 

величезні кам'яні або чавунні кулі. У 60-ті роки минулого століття в народі всі їх 

називали пам'ятками одній людині. Якого?       (Льву Яшину.) 

 Скільки матчів у Вищій лізі повинен провести футбольний воротар, не пропускаючи 

голів, щоб стати членом символічного клубу Льва Яшина?      (Сто.) 

 Перу цього капітана збірної СРСР належить книга «Це футбол». З ним-то збірна 

перемагала. Хто він?             (Ігор Нетте.) 

 Який футболіст, на думку своїх уболівальників, краще всіх «від Москви до 

Гімалаїв»?       (Рінат Дасаєв, Кращий воротар світу 1988 р.) 

 Відтепер Велерий Лобановський сидить біля київського стадіону «Динамо» на 

лавочці. А що, сильно збільшене, служить цій лавочці п'єдесталом?  (Футбольний м'яч.) 

 Який грузинський футболіст змінив футбольне поле на сцену Великого театру? 
(Оперний співак Зураб Суткілава, Тбіліське «Динамо».) 

 Назвіть відомого в Данії футболіста, творця теорії атома і його ядра.   (Нільс Бор.) 

 Прізвисько якого великого футболіста є похідним від португальського слова, що 

означає «босоногий футболіст»?       (Пеле.) 

 Яке ігрове амплуа було у бразильського футболіста Пеле?       (Нападник.) 

 Журналісти жартували: щоб утримати Пеле, потрібні три захисники: один тримає 

Пеле, другий страхує першого, а третій... Що ж робить третій?      (Дістає м'яч з воріт.) 

 На рахунку великого Пеле більше тисячі двохсот голів, а ці «трюки» він виконав аж 

90 разів. Що це за вигадки?(Хеттрик, в перекладі з англійської - «трюк з капелюхом».) 

 Хто з великих футболістів вважав, що «треба грати ногами, а думати головою»? 
(Пеле.) 
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 Якогось видатного футболіста родом з Мозамбіку називали Чорним Квадратом? 
(Ейсебіо.) 

 Колишній футболіст, нині співак, батько співаків. Хто це?      (Хуліо Іглесіас.) 

 Кого називають «сухим» воротарем світу?       (Італійця Діно Дзоффу. Майже два 

роки, з вересня 1972 року по червень 1974 року, він тримав свої ворота «сухими» - не 

пропустив жодного гола.) 

 Портрет якогось португальського футболіста бачить в кожній книзі поганий учень? 
(Портрет Луїша Фігу. «Дивиться в книгу, а бачить Фігу».) 

 Який номер прикрашав футболки Пеле і Марадони?      (10.) 

 Яке ігрове амплуа було у футболіста Дієго Марадони?    (Нападник.) 

 В честь якогось футболіста шанувальники спорудили храм в околицях Буенос-

Айреса?     (В честь Дієго Марадони.) 

 Назва якої частини людського тіла фігурує в назві спортивної ігри футбол? 

А. Коліно.   В. Голова.   Б. Ступня.   Р. Гомілку.  

 Хто автор музики знайомого з дитинства всім уболівальникам футбольного маршу 

(який без слів)? 

А. В. Дунаєвський.   В. М. Блантер.    Б. Брати Покрасс.   Р. Т. Хренніков. 

 Що отримає футболіст, який затіяв бійку на футбольному полі? 

А. Усне попередження.  Ст. Жовту картку.  Б. Червону картку.   Р. Приз від Федерації 

боксу. 

 У скільки повинен закінчитися перший тайм футбольного матчу, щоб другий тайм 

почався в 18:00? 

А. В 17:30.   В. О 17:40.   Б. У 17:45.   Р. О 17:35.  

 Як коментатори часто називають гравця, який забив м'яч у ворота? 

А. Автор голу.   Ст. Дизайнер голи.   Б. Інвестор голи.   Р. Поет м'яча.  

 Як називають гравця, що веде м'яч? 
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А. Дилер.   Ст. Драйвер.   Б. Дриблер.   Р. Дистриб'ютор. 

 Як називається взуття футболіста? 

А. Чешки.   Ст. Футболки.   Б. Бутси.   Р. Шиповки.  

 Який спосіб удару по м'ячу є у футболі? 

А. Вушко.   Ст. Носик.   Б. Щічка.   Р. Ротик.  

 Як у футболі називають іноземного гравця клубної команди? 

А. Ополченець.   Ст. Легіонер.   Б. Партизан.   Р. Перекоти-поле.  

 Яке прізвисько у вболівальників отримали гравці московської футбольної команди 

«Локомотив»? 

А. Льотчики.   Ст. Підводники.   Б. Автомобілісти.   Р. Залізничники.  

 Який з цих збірних команд з футболу не існує? 

А. Македонії.   Ст. Албанії.  Б. Великобританії.   Р. Сан-Марино.  

В якій країні вища футбольна ліга має назву «Серія А»? 

А. У Франції.   Ст. В Німеччині.   Б. В Іспанії.   Р. В Італії.  

 Що під час футбольного матчу підтримують міліціонери? 

А. Чистоту на полі.  В. Порядок на стадіоні.   Б. Настрій уболівальників.   Р. Ворота.  

 Як по-іншому називається бічна лінія футбольного поля? 

А. Вія.   Ст. Бровка.  Б. Реберце.   Р. Волосок. 

 Як називається м'яч, забитий футболістом у ворота своєї команди? 

А. Автогол.   Ст. Мотогол.   Б. Велогол.   Р. Аэрогол.  

 Якого гравця немає у футбольній команді? 

А. Захисник.   Ст. Півзахисник.  Б. Нападник.   Р. Полунападающий.  

 Що призначає суддя проштрафившейся команді футболістів? 
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А. Штрафне очко.   Ст. Штрафний удар.   Б. Штрафні санкції.   Р. Штрафну чарку.  

 Що враховується, коли футболіста називають найкращим бомбардиром? 

А. Колір форми.   Ст. Забиті голи.   Б. Жовті картки.   Р. Кількість прихильниць. 

 Як спочатку називався Кубок УЄФА? 

А. «Фужер базарів».     Ст. «Кубок ярмарків».   Б. «Келих ринків».    Р. «Амфора 

рекламодавців». 

 Як називається відомий футбольний приз? 

А. «Сафьяновый чобіт».   Ст. «Кришталева туфелька».  Б. «Золота бутса».   Р. «Срібна 

підкова».  

 Який приз щорічно вручається кращому бомбардирові європейських 

національних чемпіонатів з футболу? 

А. «Золотий м'яч».   Ст. «Золотий свисток».   Б. «Золота бутса».   Р. «Золоті 

гетри».  

 Як звучить неофіційну назву чемпіонату світу з футболу? 

А. Мигдаль.   Ст. Мундіаль.   Б. Мірабель.   Р. Меморандум.  

 Як у футболі називається глуха захист? 

А. Бетон.   В. Цегла.   Б. Граніт.   Р. Цемент. 

 Як футбольний коментатор звичайної говорить про команду, на стадіоні якої 

проходить матч? 

А. Господарі поля.   Ст. Власники воріт.   Б. Володарі м'яча.   Р. Покровителі трибун. 

 Як у футболі називають ведення м'яча гравцем? 

А. Шейпінг.   Ст. Шопінг.   Б. Дриблінг.   Р. Тюнінг.  

 В складі якої команди Лев Яшин п'ять разів ставав чемпіоном СРСР? 

А. «Спартак».   Ст. «Зеніт».  Б. «Динамо».   Р. «Локомотив».  

 Яке прізвисько було у воротаря Лева Яшина? 

А. Чорна пантера.   Ст. Смугастий тигр.  Б. Плямистий ягуар.   Р. Пісочний лев.  
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 Який футболіст за всю спортивну кар'єру не змінив свого рідного клубу? 

А. Лев Яшин.   Ст. Олександр Мостовий.   Б. Рінат Дасаєв.   Р. Олег Протасов. 

 Який футболіст в 1988 році був визнаний кращим воротарем світу? 

А. Рінат Дасаєв.   Ст. Лев Яшин.   Б. Володимир Маслаченко.   Р. Андрій Шевченко. 

 В честь якого кіноактора названий футбольний стадіон у австрійському місті Грац? 

А. Сильвестра Сталлоне.   Ст. Арнольда Шварценеггера.    Б. Брюса Вілліса.                

Р. Майкла Дугласа.  

 Хто є сином футболіста Дондіньо? 

А. Пеле.   Ст. Марадона.   Б. Роналдо.   Р. Зідан.  

 Хто в 1958 році став наймолодшим чемпіоном світу і пізніше отримав титул «король 

футболу»? 

А. Пеле.   Ст. Марадона.   Б. Платіні.   Р. Гаррінча.  

 За який клуб виступав «король футболу» Пеле? 

А. «Сан-Паулу».    Ст. «Сантос».   Б. «Санту-Андре».   Р. «Сан-Каетано».  

 Яке амплуа вибрав для себе на футбольному полі син короля футболу» Пеле? 

А. Воротар.   Ст. Захисник.   Б. Півзахисник.   Р. Нападник.  

 Основними кольорами якого з цих футбольних клубів є помаранчевий і чорний? 

А. «Локомотив» (Москва).   Ст. «Реал» (Мадрид).   Б. «Шахтар» (Донецьк).   Р. «Челсі» 

(Лондон).  

 Який з цих італійських футбольних клубів має неофіційну назва «Стара синьйора»? 

А. «Інтер».   Ст. «Рома».   Б. «Ювентус».   Р. «Лаціо».  

 Який з цих футбольних клубів - італійський? 

А. «Парма».   Ст. «Барселона».   Б. «Порту».   Р. «Ліон». 

 Національна збірна якої країни стала останнім чемпіоном світу футболу у ХХ 

столітті? 
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А. Росії.   Ст. Бразилії.   Б. Франції.   Р. Німеччини.  

 

 

 

 

ВЕЛИКА ОЛІМПІЙСЬКА ВІКТОРИНА 

 

 Яке сучасне держава вважається батьківщиною Олімпійських ігор? 
(Греція) 

 Де саме проводилися в Стародавній Греції Гри?                        
(На Пелопоннеської півострові, в місті Олімпії, біля підніжжя гори Олімп.) 

 Коли відбулися перші Олімпійські ігри?       (В 776 р. до н. е..) 

В чию честь проводилися Ігри?     (На честь Зевса, верховного бога в грецькій 

міфології.) 

 Це грецьке жіноче ім'я тісно пов'язане зі спортом, а його уменьшительный варіант - 

дерево. Назвіть обидва варіанти.       (Олімпіада, Липа.) 

 Переведіть на грецьку мову «дочка Олімпу».      (Олімпіада.) 

 Стародавні римляни вели відлік років від заснування Риму, християни - від різдва 

Христового. А від якогось події вели літочислення стародавні греки?                          
(Від першої Олімпіади.) 

 В яких видах змагалися древні олімпійці?             (П'ятиборство, або пентатлон: 

біг, стрибки в довжину, метання списа і диска, боротьба. Пізніше з'явився кулачний 

бій, а також гонки на колісницях, забіг на марафонську дистанцію в повному 

бойовому озброєнні, змагання поетів та музикантів.) 

 Пентатлон - п'ятиборстві давньогрецьких Олімпіад, проводилося у наступному 

порядку: біг, стрибки у довжину, метання диска... А які змагання проводилися у фіналі? 
(Боротьба.) 

 Під час воєн стародавні греки використовували його для повідомлення обложеному 

місту умов капітуляції. За це він ще тоді був введений в програму олімпіад. Про що 

йдеться?         (Про спортивному снаряді - диску.) 
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 Під час щорічних свят бога Ра єгиптяни влаштовували змагання, які пізніше припали 

до смаку як греків, так і римлян. Основне зміст цих змагань не змінилося і в наш час. Цей 

спорт у початку століття входив в програму Олімпіад. Що це за спорт, де існує групове 

зважування?       (Перетягування каната.) 

 Чому античні Олімпійські ігри називали святами світу?        (Так як навіть якщо 

йшли війни, то їх припиняли на час ігор - «Священне перемир'я».) 

 Під час Олімпійських ігор оголошувалося Священне перемир'я. Чи порушувалося 

воно у Стародавній Греції?              (Так. У 36 р. до н.е. захопили аркадийцы Олімпію. 

Греки, розгнівавшись, надовго заборонили їм брати участь в Іграх.) 

 Хто мав право брати участь в Олімпійських іграх Стародавньої Греції?           
 (Вільні грецькі громадяни за умови, що 10 місяців вони тренувалися.) 

 Чи брали участь жінки у змаганнях?           (Ні, пізніше - дівчата в бігу.) 

 Кожен знає, що на Олімпійські ігри у Стародавній Греції жінки не допускалися. Це 

факт достовірний. Але в давньогрецьких іграх був один вид змагань, олімпійським 

чемпіоном в якому могла стати жінка. В якому виді змагань давньогрецьких олімпіад 

переможцем могла бути оголошена жінка?             (В гонках колісниць переможцем 

оголошувався не ведучий колісницю, а хазяїн коней, яким могла бути жінка.) 

 В який час року і з якою періодичністю проводилися Ігри?                             
 (Кожні чотири року, між жнивами та збиранням винограду.) 

 Яка різниця між олімпіадами та Олімпійськими іграми?                            
(Олімпіада - період 4 років, перший рік - високосний. Рахунок з 1896 р. Олімпійські 

ігри - період проведення змагань - проходять в першому році.) 

 Яке походження слова «стадіон»?                    (Це грецьке слово означає 

майданчик для змагань довжиною в один стадій. Стадій - одиниця виміру у багатьох 

стародавніх народів.) 

 В Елладі змагалися в бігу на один стадій. Дистанцію, за переказами, бігунам 

розмічав сам Геракл. Чим він відміряв відстань?                                            
(Ступнями: стадій приблизно дорівнює 600 ступням, або 192 м 27 див.) 

 Який удостоювався нагороди переможець змагань в Олімпії?                            
(Вінок з гілок священного оливкового дерева, честь, пошана. Їм споруджували 

статуї, карбували монети.) 

 Як називали переможця Ігор у Стародавній Греції?            (Олимпионик.) 

 Як називалися судді та розпорядники Ігор у Стародавній Греції?      (Элладоники.) 
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 Правила якихось спортивних ігор, за переказами, заснував Лікург Спартанський? 
(Олімпійських.) 

 За словами Аристотеля, у 480 році до нашої ери олимпионик Анаксилас вперше в 

історії Олімпіад наказав виготовити саме їх. Що ж?                                             
(Монети, присвячені Олімпійським іграм.) 

 Історія донесла до нас ім'я переможця Ігор 776 р. до н. е. - бистроногій кухар з Еліди. 

З цього імені починається історія олімпійського руху. Назвіть його.                       
(Норэб, інакше Кораибос.) 

 Який вид спорту був включений в програму Олімпіад з-за легенди про смерть його 

основоположника?            (Марафонський біг.) 

  В якому вигляді бігу на першій Афінській Олімпіаді переміг грек Спірос Луїс? 
(Марафон.) 

 Олімпійським чемпіоном з гімнастики на першій олімпіаді став грек Ніколаос 

Андриакопулос. В якому вправі він відзначився?            (В лазінні по канату.) 

 Чільне місце в грецьких міфах займає покровитель олімпіад Аполлон. 

Стверджується, що він був учасником Олімпійських ігор, під час яких зумів перемогти 

Гермеса і Ареса. А в якому виді спорту він змагався з Гермесом і в якомусь з Аресом?  
(У бігу - з Гермесом і в кулачному бою - з Аресом.) 

 Коли римський імператор, відомий своєю жорстокістю, побажав особисто брати 

участь в змаганнях, на старт гонки колісниць він виїхав в гордій самоті. Ніхто з атлетів 

не склав йому конкуренцію, щоб даремно не ризикувати життям. Двічі впавши, він все ж 

таки приїхав до фінішу і був увінчаний олімпійським лавровим вінком. Хто це?  (Нерон.) 

 Хто з відомих людей Стародавньої Греції брав участь в Іграх?                      
(«Батько медицини» Гіппократ, філософи Сократ і Платон, драматурги Софокл і 

Еврипід, математик і філософ Піфагор.) 

 Математик і філософ з острова Самос, який залишив у спадок школярам всього світу 

свою знамениту теорему, був увінчаний на Іграх лавровим вінком чемпіона з кулачного 

бою. Назвіть його.               (Піфагор.) 

 За що був удостоєний олімпійської нагороди знаменитий грецький учений історик 

Геродот?            (За виступ у конкурсі мистецтв, які були складовою частиною 

Олімпійських ігор.) 

 На острові Родос проживала династія олімпійців. Голова сім'ї, його сини і онуки 

виступали на Олімпійських іграх більше 80 років, взяли участь у 12 Іграх, завоювали для 

свого острова дев'ять лаврових вінків. Згадайте ім'я засновника династії.        (Діагор.) 
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 Як відомо, всі Олімпіади в стародавні часи проходили у Греції, за винятком однієї - 

175-й у 80 р. до н. е. Назвіть місто проведення цієї Олімпіади.          (За наказом консула 

Сулли Олімпіада проходила В Римі.) 

 Назвіть ім'я римського імператора-християнина, який заборонив у 394 р. н. е. 

Олімпійські ігри як «поганські».             (Феодосії Великий.) 

 В якому столітті відродилися Олімпійські ігри?            (У 19-м.) 

 Хто виступив з пропозицією відродити Олімпійські ігри?                       
(Французька громадський діяч, барон П'єр де Кубертен.) 

  Коли і де були проведені перші Олімпійські ігри сучасності?    (В 1896 р. в Афінах.) 

 На лицьовій стороні медалі - фігура богині перемоги, у витягнутій правій руці - 

лавровий вінок, в лівій - скіпетр, поряд птах Фенікс, що символізує відродження... Чого?  
(Олімпійських ігор, дано опис медалі I Олімпіади). 

 Назвіть першого олімпійського чемпіона сучасності.           (Американський 

легкоатлет Джеймс Коннолі; результат у потрійному стрибку - 13 м 71 див.) 

 На першій Олімпіаді в 1896 р. велосипедисти змагалися в перегонах на 87 кілометрів 

за маршрутом Афіни - *** - Афіни. Так де ж вони повертали?                                        
(У Марафоні. А тому цю дистанцію прозвали марафонської.) 

 Із скількох слів складається олімпійський девіз?            (З трьох.) 

 Згадайте дослівно девіз Олімпійських ігор.           («Швидше, вище, сильніше».) 

 Хто автор олімпійського девізу?          (П'єр де Кубертен і Дідон.) 

 Процитуйте головні слова знаменитої «Оди спорту» П'єра де Кубертена.               
(«О спорт, ти - мир!») 

 Кому, згідно Олімпійської хартії, надається честь організації Олімпійських ігор: 

місту або країні?       (Місту. Кандидатура міста повинна бути підтримана урядом 

країни.) 

 Назвіть давньогрецьке місто, який за традицією є початковим пунктом естафети 

Олімпійського вогню.                 (Олімпія.) 

 Як запалюють олімпійський факел?                  (На факел направляють пучок 

сонячних променів, зібраних за допомогою системи лінз і відбивачів.) 
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 На яких іграх сучасності вперше запалили олімпійський вогонь? 
(На IX Олімпійських іграх в Амстердамі 1928 року.) 

 Яких птахів традиційно випускають на відкритті Олімпійських ігор?    (Голубів.) 

 Під час відкриття Олімпійських ігор один з видатних спортсменів країни-господарки 

виголошує промову від імені всіх учасників Ігор. Що це за мова?  (Олімпійська клятва.) 

 Вперше олімпійська клятва була виголошена на VII Олімпійських іграх в Антверпені 

1920 році. Там же вперше здійснили ритуал, знайомий нині кожному олімпійця. Що це за 

ритуал?                (Підняття олімпійського прапора.) 

 Ця церемонія звична для глядачів сучасних Олімпіад. Проте вперше вона 

відбулася IVОлімпійських іграх у Лондоні (1908 р.). Про який урочистій церемонії йде 

мова?          (Проходження команд урочистим маршем під прапорами своїх країн.) 

 На відкритті Олімпійських ігор команди йдуть в порядку алфавіту країни-

організатора. Але попереду завжди простує команда однієї і тієї ж країни. Який? (Греції.) 

 Як називається організація, яка очолює олімпійський рух у світі?         

(Міжнародний олімпійський комітет.) 

 Як скорочено називається міжнародний керівний орган Олімпійського руху?    
(МОК - Міжнародний Олімпійський комітет.) 

 В якому місті розташована штаб-квартира Міжнародного олімпійського комітету? 
(Лозанна, Швейцарія.) 

 Хто був ініціатором створення Міжнародної олімпійської академії?                    
(П'єр де Кубертен.) 

 Коли і де була створена Міжнародна олімпійська академія?   (В 1961 році в Афінах.) 

 Якого кольору полотнище Олімпійського прапора?          (Білого.) 

 Що являє собою олімпійський прапор?                     (Біле полотнище з п'ятьма 

переплетеними кільцями синього, чорного, червоного, зеленого і жовтого кольорів. 

Затверджений у 1914 р.) 

 Чи вірно, що кожен з п'яти переплетених кілець символізує певний материк?  
 (Вірно. Олімпійський рух має свою емблему - 5 переплетених кілець: блакитного - 

Європа,жовтого - Азія, зеленого - Австралія, червоного - Америка і чорного - 

Африка кольорів). 
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 Над яким містом вперше був піднятий олімпійський прапор?   (Антверпен, Бельгія.) 

 Що являє собою олімпійська емблема?                                                            
(П'ять переплетених кілець і девіз: «Швидше, вище, сильніше!») 

 «Олімпійський рух покликане сприяти розвитку фізичних і моральних якостей, які є 

основою аматорського спорту, виховувати молодь за допомогою спорту в дусі кращого 

взаєморозуміння і дружби, сприяючи, таким чином, створенню кращого і більш 

спокійного світу». Що це за текст?                (Олімпійська хартія.) 

 Які нагороди засновані для переможців в олімпійських змаганнях?                          
(1-3-ті місця - медалі та дипломи, 4-6-е - дипломи.) 

 Останні цілком із золота олімпійські медалі були відлиті в 1912 році. В Альбервілі 

вручалися кришталеві медалі. А з чого їх стали виготовляти на наступних іграх?           
(Із срібла, покритого тонким шаром золота.) 

 За особливі заслуги перед олімпійським рухом Міжнародний олімпійський комітет 

(МОК) нагороджує спортивного діяча або спортсмена вищим знаком олімпійського 

пошани. Як називається цей знак?               (Олімпійський орден.) 

 Під час Олімпійських ігор 1912 року в Парижі з прикладу давньогрецьких Олімпіад 

був проведений конкурс мистецтв. Назвіть твір, відзначене золотої медалі на цьому 

конкурсі, і його автора.                    («Ода спорту» П'єра де Кубертена.) 

 Починаючи з 1924 року до слів «Олімпійські ігри» стали додавати ще одне те або 

інше слово-прикметник. Яке?                         (Літні, зимові.) 

 В якому році пройшли I зимові Олімпійські ігри?    (В 1924 р., Шамоні, Франція.) 

 До якого року зимові Олімпійські ігри проводилися в один і той же календарний рік, 

що і літні?                        (До 1992 року. МОК прийняв рішення далі проводити зимові 

Ігри в парні, але не високосні «олімпійські» роки.) 

 Коли в Олімпійських іграх стали приймати участь жінки?                                 
 (1900 р., Олімпійські ігри.) 

 У чому принципова відмінність VI, XII та XIII Олімпіад від всіх інших?            
(Вони взагалі не проводилися через світові воєн - 1916, 1940, 1944 рр.). 

 На емблемах Олімпійських ігор рік зазвичай позначається двома або чотирма 

цифрами. Проте відомий випадок, коли рік був позначений п'ятьма цифрами. Назвіть 

місто, в якому проходила ця Олімпіада.        (Рим. 1960 було записано як MCMLX.) 
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 В яку пору року проводяться Білі Олімпіади?               (Взимку.) 

 XI зимові Олімпійські ігри вперше проводилися в Азії. Коли і де?                      
(1972 р., Саппоро, Японія.) 

 Назвіть першого російський олімпійський чемпіона, фігуриста.                      
(Микола Олександрович Панін-Коломенкін, 1871/72 - 1956, чемпіон 1908 р.) 

 Коли був створений Олімпійський комітет в нашій країні?        (В 1951 р.) 

 В якому році радянські спортсмени вперше взяли участь в Олімпійських іграх?       
(У 1952 р., Гельсінкі, Фінляндія, XV Олімпійські ігри.) 

 XXII літні Олімпійські ігри відбулися в Москві. В якому році?     (У 1980 р.) 

 Назвіть талісман Олімпійських ігор у Москві.                (Ведмедик Мишко.) 

 Який стадіон став центральною ареною Олімпійських ігор 1980 року в Москві? 
(Лужники.) 

 На Олімпіаді в Москві був проведений забіг для всіх бажаючих на «Олімпійську 

милю». А яка була довжина цієї дистанції?          (1980 м. - рік проведення Олімпійських 

ігор у Москві.) 

 Які Олімпійські ігри відбулися без участі радянських спортсменів з політичних 

мотивів?            (ХХII - літні Олімпійські ігри, 1984р., Лос-Анджелес, США.) 

 В якому році на Олімпійських іграх виступала об'єднана команда СНД?                 
(У 1992 році.) 

 Коли в честь перемог росіян вперше на Олімпійських іграх піднялося триколірний 

прапор?           (1992 р., Барселона, Іспанія.) 

 Кожен національний Олімпійський комітет україни має емблему. Як виглядає 

емблема НОК Росії?            (П'ять олімпійських кілець і зображення трикольорового 

мови полум'я.) 

 Дворазова олімпійська чемпіонка, метальниця диска, яка завоювала першу золоту 

олімпійську медаль в історії радянського спорту.    (Ніна Пономарьова (Ромашкова).) 

 Унікальна гімнастка: 18 олімпійських медалей, з них дев'ять - золотих. Хто вона? 
(Лариса Латиніна.) 
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 Хто з наших олімпійських чемпіонів зі стрибків першим подолав висоту два метри? 
(Валерій Миколайович Брумель.) 

 Назвіть прізвище нашої дев'ятикратно титулованої героїні Інсбрука і Саппоро, 

результат якої не перевершений ні одним лижником світу.    (Галина Кулакова, колекція 

цієї лижниці налічує 56 медалей.) 

 Вперше в історії діюча спортсменка відзначена найвищою нагородою нашої країни. 

За видатні досягнення у спорті, мужність і героїзм їй присвоєно звання Героя Російської 

Федерації. Хто вона?          (Любов Єгорова, лижниця.) 

 Назвіть триразову олімпійську чемпіонку у фігурному катанні, партнерку Олексія 

Уланова та Олександра Зайцева.            (Ірина Родніна.) 

 Назвіть знаменитого плавця, чотириразового олімпійського чемпіона, якого не 

хотіли включати в олімпійську збірну на тій підставі, що він «стар».                
(Володимир Сальников.) 

 Хокейний воротар, триразовий олімпійський чемпіон, в 22 роки визнаний кращим 

воротарем світу. Хто він?                (Владислав Третяк.) 

 Назвіть вид спорту, в якому олімпійський чемпіон Юрій Власов порушив 

«американське панування» і встановив небувалі світові рекорди.                          
(Важка атлетика. Штанга.) 

 В Італії на VII Олімпійських іграх у 1956 р. радянські хокеїсти зуміли перемогти 

родоначальників цієї гри - канадців. Згадайте імена спортсменів, які завоювали перемогу. 
(Всеволод Бобров, Євген Бабич, Микола Сологубов, Іван Трегубое, воротар Микола 

Пучков.) 

 На олімпіаді в Мюнхені цей радянський борець вільного стилю витратив на всі свої 

переможні сутички менше часу, ніж належить на одну. Назвіть цього олімпійського 

чемпіона.              (Іван Яригін.) 

 Цього каменю, знайденого в Якутії, присвоїли ім'я олімпійського чемпіона і 

трикратного чемпіона світу Павла Пинигина, борця у ваговій категорії до 68 кілограмів. 

Що це за камінь?            (Алмаз вагою 68 карат.) 

 Ця радянська спортсменка є єдиною жінкою в історії ковзанярського спорту, якій 

вдалося на одній Олімпіаді виграти чотири золоті медалі.          (Лідія Скоблікова.) 

 Одну з найбільш рідкісних медалей для нашої команди Володимир завоював 

Білоусов. Більше в цьому виді спорту нашим співвітчизникам не вдавалося перемагати 

ніколи. Назвіть його.            (Стрибки з трампліна.) 
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 Коли відбувся олімпійський дебют наших синхроністок?                                
(Тільки на XXIV Олімпійських Іграх в Сеулі. На На олімпійських іграх в Сіднеї в 2000 

році і Афінах у 2004 році наші синхроністки Марія Кисельова, Ольга Бруснікіна, 

Анастасія Давидова Анастасія Єрмакова повернулися в Росію в ранзі олімпійських 

чемпіонів. 2008 рік теж став чемпіонським.) 

 Скільки разів Рим був столицею Олімпійських ігор?          (1) 

 Яка країна приймала Зимові Олімпійські ігри частіше за інших?                     
 (США, чотири рази: 1932, 1960, 1980, 2002). 

 У цьому місті Олімпіада проводилася два рази. Назвіть цей європейський місто. 
(Лондон.) 

 Скільки разів Олімпійські ігри проводилися в країні висхідного Сонця?      (3.) 

 В якому місті Літні Олімпійські ігри пройшли взимку?                                           
(У Мельбурні в 1956 р. Знаходиться-то Мельбурн в Австралії, а спека у них наступає 

в грудні.) 

 Олімпійська чемпіонка II, III, IV зимових Олімпійських ігор, норвезька фігуристка, 

кінозірка, яка знялася у фільмі «Серенада Сонячної долини».             (Соня Хені.) 

 За книгами якого американського олімпійського чемпіона з веслування всі зразкові 

батьки усього світу виховують своїх дітей?   (За книгами доктора Бенджамена Спока.) 

 На Олімпійських іграх в Мехіко вперше з'явився звір-талісман. Яке тварина стала 

талісманом?                (Ягуар.) 

 Символом якоїсь Олімпіади став веселий привид Іззі?                  (XXVI Олімпіада в 

Атланті. Була перервана традиція, започаткована в Мехіко. Черговим талісманом 

став не звір і не птиця, а веселий привид.) 

 Вперше такий лід для ковзанярів був випробуваний на Олімпіаді 1964 року в 

Інсбруку.        (Штучний) 

 Коли в олімпійській програмі з'явилася жіноча важка атлетика?                              
(В 2000 році на Олімпійських іграх в Сеулі.) 

 У світі налічується лише п'ять країн, які не пропустили ні одних Олімпійських ігор: 

Франція, Швеція, Великобританія, Австралія та ... Назвіть решту.            (Греція) 

 Назвіть континент, на якому проводилися Олімпійські ігри у 2000 р.    (Австралія.) 
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 В якому місті олімпійський вогонь був запалений палаючою стрілою, пущеної з 

лука?               (Барселона, Іспанія.) 

 Що зображено на офіційній емблемі Олімпіади 2004 року в Афінах?           
(Оливкова гілка. 28-я Олімпіада в Афінах.) 

 Який персонаж грецької міфології зображений на медалі афінської Олімпіади-2004 

року?                  (Ніка.) 

 В якому році відбулися останні в ХХ столітті зимові Олімпійські ігри?                    
(У 1998 році, XVII зимові Олімпійські ігри японському місті Нагано.) 

Коли і де відбулися перші у новому тисячолітті зимові Олімпійські ігри?                 
(В 2002 році, в американському місті Солт-Лейк-Сіті, XIX зимові Олімпійські ігри.) 

 Які за рахунком зимові Олімпійські ігри пройшли в 2006 році в Турині?  (Двадцяті.) 

 Коли і скільки в Китаї відкрилася Олімпіада-2008?                                             
(08.08.2008 року о 8 годині 8 хвилин 8 секунд.) 

 П'єр де Кубертен був спочатку проти включення цього виду спорту в програму 

Олімпійських ігор, але його підкорила красива легенда про смерть автора цього виду 

спорту. Що це за олімпійський вид спорту?                   (Марафон.) 

 З біатлону, тріатлону, пентатлона і декатлона тільки один вид спорту не є 

олімпійським. Який?               (Тріатлон.) 

 Творцем якого олімпійського виду спорту вважається Дзігоро Кано?         (Дзюдо.) 

 Господарям який Олімпіади було дозволено включити дзюдо в програму Ігор? 
(XVIII Олімпіади в Токіо, 1964 р.) 

 П'ятиборстві вперше з'явилося в програмі V Олімпійських ігор у Стокгольмі (1912 

р.). З 1912 по 1948 рік цей вид спорту іменувався як «офіцерське олімпійське 

п'ятиборстві». Чому?              (Тому що в ньому брали участь тільки офіцери.) 

 Пляжна гра в програмі Олімпійських ігор - це...          (Волейбол.) 

 Скільки раундів триває боксерський поєдинок на сучасних Олімпійських іграх? 
(Чотири.) 

 В якому олімпійському водному виді спорту виступають тільки жінки?     
(Синхронне плавання.) 
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 Яка антична країна, поряд з Грецією, дала назву олімпійського виду боротьби?  
(Рим. Греко-римська боротьба.) 

 Скільки метрів в самій короткій легкоатлетичній дистанції сучасних Олімпійських 

ігор?             (100 метрів.) 

 Скільки легкоатлетів однієї команди беруть участь в олімпійському естафетному 

забігу?           (Чотири.) 

 Скільки кілометрів становить найдовша олімпійська лижна дистанція?     (50 км.) 

 Яка дистанція в олімпійському жіночому плаванні є найдовшою?       (800 метрів.) 

 Яка олімпійська спортивна гра проводиться в басейні?           (Водне поло.) 

 В якому олімпійському виді спорту використовується шабля?       (Фехтування.) 

 Стрибун у висоту Дік Фосбері став олімпійським чемпіоном, стрибаючи винайденим 

ним способом. З тих пір всі світові досягнення в цьому виді спорту були встановлені 

тільки цим способом, названим «Фосбері-флоп». Що це за стрибок?(Спиною до планки.) 

 Дивом ігор XXI Олімпіади став стрибок у довжину Боба Бімона. Цей чорношкірий 

американець пролетів 8 м 90 див. Скільки років протримався небувалий світової рекорд? 
(Майже чверть століття: до 1991 р.) 

 Абсолютний рекорд за кількістю завойованих золотих медалей на одних Іграх 

встановив в Мюнхені американський плавець Марк Спітц. Скільки разів він ставав 

чемпіоном?             (Сім разів.) 

 Які спортсмени беруть участь в Паралімпійських іграх?                        
(Спортсмени інваліди, спортсмени з обмеженими можливостями. 

  

 

 В якій державі Стародавньої Греції народилися Олімпійські ігри? 

а) В Македонії;   б) У Аркаиде;   в) у Спарті;   г) В Еліді. 

 Чому атлетичні змагання греки називали «Олімпійськими» іграми? 

а) За назвою гори Олімп;   б) За назвою міста Олімпії;   в) По жіночому імені 

Олімпіада;    г) На честь бога Зевса Олімпійського.  
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 Хто з свободнорожденных греків не міг брати участь в Олімпійських іграх? 

а) Правителі;   б) Жінки;    в) Купці;   г) Військові.  

 Який дворянський титул був у П'єра де Кубертена, возродившего Олімпійські Ігри? 

а) Барон;   б) Герцог;   в) Князь;    г) Граф. 

  

 Що з перерахованого входило в програму перших Олімпійських ігор сучасності? 

а) Містечка;   б) Перетягування канату;   в) Доміно;   г) Хованки.  

 Якого кольору полотнище Олімпійського прапора? 

а) Зелене;   б) Синє;   в) Біле;   г) Жовте.  

 Кільце якого кольору відсутній на полотнище олімпійського прапора? 

а) Червоного;   б) Жовтого;   в) Зеленого;   г) Білого.  

 Кільце якого кольору на Олімпійському прапорі символізує Європу? 

а) Синє;   б) Червоне;   в) Зелене;   г) Жовте. 

 Як називають комплекс житлових приміщень для спортсменів, учасників 

Олімпійських ігор? 

а) Олімпійське село;   б) Спортивне село;   в) Містечко рекордсменів;   г) Чемпіонська 

столиця. 

 В якій країні проводилися I Зимові Олімпійські ігри? 

а) Швейцарія;   б) Австрія;   в) Франція;   г) Норвегія. 

 На яких Олімпійських іграх з'явився девіз: «Головне не перемога, а участь»? 

а) I в Афінах;   б) II в Парижі;   в) III в Сент-Луїсі;   г) IV в Лондоні.  

 Де відбулися зимові Олімпійські ігри, сценарій відкриття яких написав Уолт Дісней? 

а) Саппоро;   б) Альбервиль;   в) Ліллехаммер;   г) Скво-Веллі.  

 Який з цих видів спорту - олімпійський? 
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а) Регбі;   б) Керлінг;   в) Боулінг;   г) Армрестлінг. 

 Якою спортсмен може заробити найбільшу кількість медалей за одні олімпійські 

ігри? 

а) Важкоатлет;   б) Боксер;   в) Тенісист;   г) Гімнаст. 

  

 Скільки суддівських бригад оцінює виступ у художній гімнастики на Олімпійських 

іграх? 

а) Одна;   б) Дві;   в) Три;   г) Чотири.  

 Яке з цих єдиноборств є Олімпійським видом спорту? 

а) Самбо;   б) Дзюдо;   в) Карате;   г) Айкідо. 

 Який стиль плавання увійшов в олімпійську програму пізніше за інших? 

а) Кроль;   б) Брас;   в) На спині;   г) Батерфляй.  

 Який вид спорту входив в програму Олімпійських ігор з 1896 по 1924 рр. і знову 

повернувся до неї тільки з 1988 року? 

а) Теніс;   б) Бокс;   в) Фехтування;   г) Кінний спорт. 

 Який з цих олімпійських видів спорту має пляжну різновид? 

а) Баскетбол;   б) Гандбол;   в) Волейбол;   г) Футбол. 

 В якій частині світу жодного разу не проводилися Олімпійські ігри сучасності? 

а) В Азії;   б) В Австралії;   в) В Америці;   г) В Африці. 

 Яку тварину було символом XXII Олімпійських ігор? 

а) Лисиця;   б) Півень;   в) Кінь;   г) Ведмідь.  

 Де проходили зимові Олімпійські ігри, талісманом яких став Сніжок і Кубик льоду? 

а) Турин;   б) Нагано;   в) Альбервиль;   г) Калгарі. 

 Як називалася пісня дуету Монтсеррат Кабальє та Фредді Мерк'юрі, що стала 

гімномXXV Олімпійських ігор? 
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а) Мельбурн;   б) Барселона;   в) Атланта;   г) Мюнхен.  

 Хто був капітаном радянської збірної по футболу, яка перемогла на Олімпіаді 1956 

року? 

а) Василь Стрільців;   б) Всеволод Бобров;   в) Ігор Нетто;   г) Олег Романцев. 

  

 У якому виді спорту Лариса Латиніна завоювала 18 олімпійських медалей? 

а) Спортивна гімнастика;   б) Художня гімнастика;   в) Теніс;   г) Фігурне катання.  

 Як прозвали російську Олімпійську чемпіонку зі швидкісного бігу на ковзанах Лідію 

Скобликову? 

а) Російська ракета;   б) Уральська блискавка;   в) Льодова торпеда;   г) Срібна куля.  

 У якому виді спорту прославилася чотириразова олімпійська чемпіонка Раїса 

Сметанина? 

а) Лижні гонки;   б) Пляжний волейбол;   в) Легка атлетика;   г) Художня гімнастика.  

 Яка російська фігуристка три рази ставала олімпійською чемпіонкою у парному 

катанні? 

а) Людмила Пахомова;   б) Ірина Родніна;   в) Катерина Гордєєва;   г) Наталія 

Бестемьянова.  

 Який радянський фехтувальник завоював 4 золоті олімпійські медалі? 

а) Віктор Сидяк;   б) Едуард Винокуров;   в) Михайло Бурцев;   г) Віктор Кровопусков. 

 Яку висоту в стрибках з жердиною вперше в світі подолав олімпійський чемпіон 

Сергій Бубка? 

а) 4 метри;   б) 5 метрів;   в) 6 метрів;   г) 7 метрів. 

 В якому з цих міст відбулися ігри Олімпіади-2000? 

а) Атланта;   б) Сідней;   в) Афіни;   г) Лондон.  

 В якому році проводилися зимові Олімпійські ігри в Солт-Лейк-Сіті? 

а) У 2000-му;   б) У 2002-му;   в) у 2004-му;   г) У 2006-м. 

 Який персонаж мультфільму став талісманом збірної Росії на Олімпіаді-2004? 



46 

 

а) Крокодил Гена;   б) Чебурашка;   в) Стара Шапокляк;   г) Кіт Матроскін. 

 В якій дисципліні на Олімпіаді 2004 року російські спортсмени зайняли весь 

п'єдестал пошани? 

а) Потрійний стрибок;   б) Стрибки у висоту;   в) Стрибки в довжину;   г) Стрибки з 

жердиною. 

  

 В якому місті проходила Олімпіада, одним із талісманів якої була птах зимородок? 

а) Барселона;   б) Сідней;   в) Мюнхен;   г) Сідней. 

 В якій країні відбулися зимові Олімпійські ігри 2006 року? 

а) Франція;   б) Італія;   в) Австрія;   г) Швейцарія. 

 Назвіть столицю літньої Олімпіади в 2008 році. 

а) Делі;   б) Ханой;   в) Пекін;   г) Анкара.  

 Як називається група з п'яти фігурок - офіційний талісман Олімпійських ігор в 

Пекіні? 

а) «Сини перемоги»;   б) «Брати фортуни»;   в) «Діти удачі»;   г) «Друзі спорту». 

 Під яким девізом пройшла Олімпіада-2008 в Пекіні? 

а) Один світ - одна мрія;   б) Один Китай - всі рекорди;   в) Один спортсмен - одна 

медаль;   г) Один за всіх - всі за одного. 

 В якій країні відбулися зимові Олімпійські ігри у 2010 році? 

а) У Канаді;   б) У Швеції;   в) У Франції;   г) В Австрії.  

  Де пройшли зимові Олімпійські ігри в 2010 році? 

а) Ванкувер;   б) Пхенчхан;   в) Зальцбург;   г) Париж.   

Які за рахунком літні Олімпійські ігри пройшли влітку 2012 року в 

Лондоні? 

а) Двадцяті;   б) Двадцять п'яті;   в) Тридцяті;   г) Тридцять треті. 

В вкотре Лондон приймає у себе Олімпійські ігри? 

а) уперше;   б) вдруге;   в) В третій раз;   г) В Четвертий раз.  
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Скільки людей було в команді Росії на IV Олімпійських іграх у Лондоні в 

1908 році? 

а) П'ять;   б) Десять;   в) Двадцять п'ять;   г) П'ятдесят. 

Вздовж якої річки тягнеться Річкова зона спортивних об'єктів 

олімпійського Лондона? 

а) Темза;   б) Медуей;   в) Мерсі;   г) Трент. 

 

Талісманами Олімпійських ігор в Лондоні стали дві краплі. Які це краплі? 

а) Краплі води;   б) Краплі меду;   в) Краплі сталі;   г) Краплі крові. 

Які спортивні головні убори надіті на краплях-спортсменів Венлок і 

Мандевіль - символах літніх Олімпійських ігор у Лондоні? 

а) Бейсболки;   б) Шапочки плавців;   в) Велосипедні шоломи;   г) Маски 

фехтувальників. 

 

Який вага медалі олімпійських чемпіонів літа 2012 року? 

а) 100 гр.;   б) 200 гр.   в) 300 гр.;   г) 400 гр. 

Змагань у якому виді спорту НЕ було на літній Олімпіаді-2012 в Лондоні? 

а) Бадмінтон;   б) Бейсбол;   в) Гандбол;   г) Пляжний волейбол.  

Представниця якого виду спорту стала прапороносцем російської команди 

на церемонії відкриття Олімпіади-2012 у Лондоні? 

а) Волейбол;   б) Теніс;   в) Синхронне плавання;   г) Художня гімнастика.  

Який за рахунком жінкою-прапороносцем в історії вітчизняного спорту 

стала Марія Шарапова? 

а) Першої;   б) Другий;   в) Третій;   г) Четвертому.  

Назвіть найбагатший на медалі вид спорту Літніх Олімпійських ігор? 

а) Художня гімнастика;   б) Спортивна гімнастика;   в) Легка атлетика;          

г) Плавання.  

Представник якого виду спорту приніс перше "Золото" в скарбничку 

збірної Росії на Літніх Олімпійських іграх у Лондоні? 

а) Дзюдо;   б) Фехтування;   в) Бокс;   г) Стрілянина.  

Яку за рахунком Олімпійську медаль (за всю його спортивну кар'єру) 

отримав на Олімпіаді у Лондоні плавець Майкл Фелпс, побивши рекорд нашої 

легендарної гімнастки Лариси Латиніної? 
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а) Десяту;   б) Тринадцяту;   в) Вісімнадцяту;   г) Дев'ятнадцяту.  

На змаганнях з якого виду спорту був присутній у Лондоні президент РФ 

Ст. Ст. Путін (2 серпня 2012 року)? 

а) Фехтування;   б) Дзюдо;   в) Художня гімнастика;   г) Синхронне плавання.  

Яке за рахунком олімпійське "золото" (за свою кар'єру) виграла в Лондоні 

синхроністка Анастасія Давидова, встановивши рекорд всіх часів? 

а) Третє;   б) Четверте;   в) П'яте;   г) Сьоме.  

Назвіть "пташину" прізвище нашої спортсменки, яка 

стала першою росіянкою, завоювала золоту медаль у вільній боротьбі: 

а) Воробйова;   б) Галкіна;   в) Ласточкіна;   г) Сорокіна.  

В якому командному виді спорту російські спортсмени виграли олімпійське 

"золото" в останній день Олімпіади-2012 у Лондоні? 

а) Баскетбол;   б) Волейбол;   в) Гандбол;   г) Водне поло.  

Медалей будь гідності російська збірна завоювала більше всіх на Олімпіаді 

в Лондоні? 

а) Золото;   б) Срібло;   в) Бронза.  

Скільки золотих олімпійських медалей завоювала збірна команда Росії на 

Олімпіаді-2012? 

а) 46;   б) 38;   в) 29;   г) 24.  

Яке місце в медальному заліку посіла збірна команда господарів 

Олімпіади-2012? 

а) Перше;   б) Друга;   в) Третє;   г) Четвертий.  

Кому з наших видатних спортсменів було довірено нести прапор Росії на 

церемоніїзакриття Олімпіади-2012 у Лондоні? 

а) Марія Шарапова;   б) Анастасія Давидова;   в) Наталія Воробйова;              

г) Тахір Хайбулаєв.  
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Меру якогось міста в Лондоні 12 серпня 2012 року був переданий 

Олімпійський прапор? 

а) Ріо-де-Жанейро;   б) Буенос-Айрес;   в) Баден-Баден;   г) Сочі.  

В який раз у Південній Америці пройдуть Олімпійські ігри? 

а) перший;   б) У другій;   в) третій;   г) У п'ятий. 

                        СОЧИНСЬКА ОЛІМПІЙСЬКА ВІКТОРИНА 

 

  

 

 Які Зимові Олімпійські ігри проходять в Сочі в 2014 році? 

а) Двадцяті (XX);  б) Двадцять перші (XXI);   в) Двадцять другі (XXII); 

г) Двадцять треті (XXIII).  

Скільки років відділяють Зимові Олімпійські ігри в Сочі від Літніх 

Олімпійських ігор у Москві? 

а) 23;   б) 34;   в) 45;   г) 56.  

Від номери Літніх Олімпійських ігор у Москві відніміть номер Зимових 

Олімпійських ігор в Сочі. Назвіть результат: 

а) 0;   б) 2;   в) 5;   г) 7.  

Скільки днів тривала естафета Олімпійського вогню "Сочі-2014"? 

а) 33 дні;   б) 63 дня;   в) 93 дня;   г) 123 дні.  

 На дні якогось російського озера побував Олімпійський вогонь? 

а) Ладозьке озеро;   б) Каспійське озеро-море;   в) Байкал;   г) Ільмень.  
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 На яку гірську вершину Росії піднімалося Олімпійський вогонь? 

а) Ельбрус;   б) Казбек;   в) Білуха;   г) Народна.  

 Де НЕ був Олімпійський вогонь XXII Зимових Олімпійських ігор? 

а) На дні озера;   б) На гірській вершині;   в) В підземній печері;   г) У космосі. 

  

Назвіть число країн-учасниць Зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. 

а) 55;   б) 77;   в) 88;   г) 99.  

Назвіть час (московське) початку церемонії офіційного відкриття Зимових 

Олімпійських Ігор в Сочі 7 лютого 2014 року. 

а) 07:02;   б) 07:14;   в) 20:14;   г) 22:14.  

 Від якоїсь гори отримав свою назву центральний олімпійський стадіон, де 

відбудуться церемонії відкриття і закриття Олімпіади? 

а) Фішт;   б) Оштен;   в) Ельбрус;   г) Казбек.  

 Як з адигейського мови перекладається назва гори і центрального 

олімпійського стадіону в Сочі? 

а) Седоглавый;   б) Чорнобровий;   в) Кароокий;   г) Горбоносий. 

 Будь слова немає в слогані Зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі? 

а) Зимові;   б) Жаркі;   в) Класні;   г) Твої.  

 Який номінал мають пам'ятні банкноти, присвячені Олімпійських ігор в 

Сочі? 

а) 50 рублів;   б) 100 рублів;   в) 500 рублів;   г) 1000 рублів. 

(Такі банкноти були випущені вперше в російській історії.) 
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Представнику якого виду спорту довірено нести прапор Росії 

на відкриття зимових Олімпійських ігор в Сочі? 

а) Біатлон;   б) Хокей;   в) Бобслей;   г) Сноуборд.  

 Яка клятва НЕ вимовлялася на церемонії відкриття Олімпійських ігор в 

Сочі-2014? 

а) Клятва спортсменів;   б) Клятва суддів;   в) Клятва тренерів;                           

г) Клятва вболівальників.  

 Хто з цих легендарних російських жінок запалював Вогонь Олімпіади на 

відкриття Зимових Олімпійських ігор в Сочі? 

а) Ковзанярка Лідія Скоблікова;   б) Космонавт Валентина Терешкова;             

в) Фігуристка Ірина Родніна;   г) Лижниця Раїса Сметаніна. 

 

 Хто в парі з відомою фігуристкою Іриною Родніної запалювали 

Олімпійський вогонь у Сочі? 
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а) Владислав Третьяк;   б) В'ячеслав Фетисов;   в) Олексій Ягудін;                  

г) Павло Буре. 

Як називається Палац Зимового Спорту в Олімпійському парку Сочі? 

а) «Вулкан»;   б) «Айсберг»;   в) «Сталактит»;   г) «Льодовиковий період».  

Представники якого виду спорту за день до офіційного відкриття першими 

почали змагальну частину Олімпіади в Сочі? 

а) Біатлоністи;   б) Сноубордисти;   в) Хокеїсти;   г) Саночники. 

Командні змагання в якому олімпійському виді спорту стартував 6 лютого 

2014 року -за день до офіційного відкриття Ігор? 

а) Хокей;   б) Керлінг;   в) Фігурне катання на ковзанах;   г) Гірські лижі.  

Як називаються церемонії, які проходять на об'єктах змагань одразу після 

оголошень результатів? 

а) Чайні церемонії;   б) Цукеркові церемонії;   в) Квіткові церемонії;               

г) Поцілункові церемонії.  

Як називається площа в центрі Олімпійського парку в Сочі, на якій 

відбувається нагородження чемпіонів і призерів Олімпіади? 

а) «Чемпіонська площа»;   б) «Призова площа»;   в) «Медальна площа»;          

г) «Площа мрії».  

Якого достоїнства була перша медаль збірної Росії на зимових 

Олімпійських іграх 2014 року в Сочі? 

а) Золота;   б) Срібло;   в) Бронзова.  

Представниця якого виду спорту принесла в скарбничку збірної Росії другу 

медаль і перше «срібло»? 

а) Скиатлон;   б) Біатлон;   в) Скелетон;   г) Слоупстайл.  

Хто завоював для олімпійської збірної Росії перше «золото»? 

а) Ковзанярі;   б) Лижники;   в) Фігуристи;   г) Стрибуни з трампліну. 
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Скільки днів тривали командні змагання з фігурного катання? 

а) Один день;   б) Два дні;   в) Три дні;   г) Чотири дні.  

Скільки років нашої фігуристці Юлії Липницкой, яка після завершення 

командних змагань з фігурного катання стала наймолодшою чемпіонкою в 

історії зимових Олімпіад? 

а) 14 років;   б) 15 років;   в) 16 років;   г) 17 років.  

Який по рахунку в спортивній кар'єрі саночника Альберта Демченко стала 

зимова Олімпіада в Сочі, на якій він завоював срібну медаль? 

а) Четвертою;   б) П'ятою;   в) Шостою;   г) Сьомий.  

Ковзанярі якої країни тричі займали весь п'єдестал на Іграх в Сочі-2014? 

а) Нідерланди;   б) Канада;   в) Австралія;   г) Китай.  

Після забігу на яку дистанцію голландські ковзанярки зайняли весь 

олімпійський п'єдестал? 

а) 500 м;   б) 1000 м;   в) 1500 м;   г) 3000 м.  

Скільки ступенів сочинського олімпійського п'єдесталу зайняли російські 

фігуристи 12 лютого 2014 року? 

а) Одну;   б) Дві;   в) Три.  
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Відразу після перемоги в роздягальню до перших в історії дворазовим 

олімпійським чемпіонам по фігурному катанню в протягом одних Ігор завітали 

легендарні фігуристи Людмила Білоусова та Олег Протопопов, які вперше 

виграли Олімпіаду ... Скільки років тому? 

а) 60 років тому;   б) 50 років тому;   в) 40 років тому;   г) 30 років тому.  

Ніж відрізняються сочинські олімпійські шайби в чоловічому і жіночому 

хокеї з шайбою? 

а) Вагою;   б) Розміром;   в) Матеріалом;   г) Наклейкою на лицьовій 

стороні.  

Що передбачає технологія підготовки шайби до гри? 

а) Прожарювання шайби;   б) Відварювання шайби;   в) Заморозку шайби;     

г) Мастило шайби.  

В який дисципліні санного спорту російським саночникам вдалося 

завоювати другу срібну Олімпійську медаль? 

а) Одномісні сани (чоловіки);   б) Двомісні сани (чоловіки);   в) Одномісні сани 

(жінки);   г) Командна естафета.  

На який дистанції російські ковзанярі зробили переможний дубль в шорт-

треку? 

а) 500 м;   б) 1000 м;   в) 1500 м;   г) 3000 м. 

 

До Сочинської олімпіади Віктор Ан був триразовим олімпійським 

чемпіоном в шорт-треку. А яким він став чемпіоном після Білої Олімпіади в 

Сочі-2014? 
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а) Чотириразовим;   б) П'ятикратним;   в) Шестиразовим;   г) Семиразовим. 

 

Хто з росіян став першим олімпійським чемпіоном у чоловічому скелетоні, 

який переміг на Іграх в ранзі чинного чемпіона світу? 

а) Олександр Третьяков;   б) Сергій Чудінов;   в) Микита Трегубов; 

г) Мартиньш Дукурс.  

Представниця якої країни стала в Сочі триразовою олімпійською 

чемпіонкою з біатлону? 

а) України;   б) Білорусії;   в) Казахстану;   г) Латвії.  

В якому виді спорту російські спортсмени вибороли п'яте олімпійське 

золото? 

а) Біатлон;   б) Бобслей;   в) Керлінг;   г) Хокей. 

 

За мотивами якогось знаменитого російського балету танцювала свою 

довільну програму пара Ільїних-Кацалап, принесла в скарбничку збірної 

Росії бронзову медаль? 

а) «Спляча красуня»;   б) «Лебедине озеро»;   в) «Лускунчик»;   г) «Спартак».  

Який за рахунком в історії російського сноуборду стала срібна 

медаль красноярца Миколи Олюнина? 

а) Першої;   б) Другий;   в) П'ятою;   г) Десятою.  

В який дисципліні сноуборду переможно виступила сім'я російських 

спортсменів: чоловік Вік Уайлд, який завоював «золото», і дружина Олена 

Заварзіна, що отримала в цей же день «бронзу»? 

а) Хафпайп;   б) Паралельний гігантський слалом;   в) Сноуборд-крос;         

г) Слоупстай.  
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В який дисципліні сноуборду завойована Віком Уайлдом десята золота 

медаль олімпійської збірної Росії? 

а) Хафпайп;   б) Паралельний слалом;   в) Сноуборд-крос;   г) Слоупстай.  

Олімпійська медаль якою російської фігуристки на Іграх в Сочі 

стала першим золотом історії радянського і російського жіночого одиночного 

катання? 

а) Ірини Слуцької;   б) Олени Водорєзової;   в) Аделины Сотникової;              

г) Юлії Липницкой.  

Яку медаль завоювали російські біатлоністки Яна Романова, Ольга Зайцева, 

Катерина Шумилова і Ольга Вілухіна в олімпійській естафеті? 

а) Золоту;   б) Срібну;   в) Бронзову.  

Яка дисципліна олімпійського біатлону принесла 11-у золоту медаль в 

скарбничку збірної Росії? 

а) Гонка переслідування;   б) Гонка з масовим стартом;   в) Естафета;              

г) Спринт.  

Лижниці якої країни у жіночій лижній гонці на 30 кілометрів зайняли весь 

п'єдестал пошани? 

а) Нідерланди;   б) Норвегія;   в) Канада;   г) США.  

На який з цих спортивних арен Олімпійського Сочі російськими 

спортсменами було завойовано більше всього переможних медалей? 

а) «Айсберг»;   б) «Шайба»;   в) «Лаура»;   г) «Крижаний куб».  

Хто з наших спортсменів у день закриття Білої Олімпіади в Сочі зайняв 

весь п'єдестал пошани? 

а) Ковзанярі;   б) Лижники;   в) Саночники;   г) Сноубордисти.  

Хто поставив жирну крапку в тріумф збірної Росії на Зимових 

Олімпійських іграх у Сочі 23 лютого 2014 року? 

а) Бобслей (двійки);   б) Бобслей (четвірки);   в) Біатлон (естафета 4х6 км 

жінки);   г) Біатлон (естафета 4х7,5 км чоловіки).  
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Збірна якої країни взяла золото в олімпійському хокейному турнірі 

(чоловіки? 

а) Канада;   б) США;   в) Фінляндія;   г) Швеція.  

Скільки золотих олімпійських медалей завоювала збірна команда Росії на 

Зимовій Олімпіаді-2014? 

а) 9;   б) 10;   в) 11;   г) 13. 

Скільки всього медалей завойовано нашими олімпійцями на Зимових Іграх 

в Сочі? 

а) 11;   б) 22;   в) 33;   г) 44.  

Медалей будь гідності російська збірна завоювала більше всіх на Олімпіаді 

в Сочі? 

а) Золото;   б) Срібло;   в) Бронза.  

Яке місце в медальному заліку посіла збірна команда господарів Олімпіади-

2014? 

а) Перше;   б) Друга;   в) Третє;   г) Четвертий.  

Хто з членів російської олімпійської збірної став самим титулованим 

спортсменом Зимових Ігор в Сочі? 

а) Віктор Ан;   б) Вік Уайлд;   в) Олександр Зубков;   г) Антон Шипулін.  

Хто з наших олімпійських талісманів погасив Вогонь XXII зимових 

Олімпійських ігор 2014 року в Сочі? 

а) Бурий ведмедик;   б) Білий ведмедик;   в) Зайчик;   г) Леопард. 
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Де у 2018 році пройдуть з 23-й за рахунком зимові Олімпійські ігри? 

а) Франція;   б) Республіка Корея;   в) Китай;   г) Німеччина. 

Звідки стартувала Естафета Паралімпійського вогню? 

а) Острови Росіян;   б) Мис Дежньова;   в) Гора Кремль;   г) Хребет 

Московський. 

Як було видобуто полум'я для факела Паралімпіади? 

а) Від сонячних променів, зібраних за допомогою системи лінз і відбивачів;    

б) Від Олімпійського факела з Сочі;   в) Тертя;    г) Висіканням іскор з 

допомогою кресала. 

Через скільки російських міст пройде Естафета Паралімпійського вогню? 

а) 15;   б) 25;   в) 35;   г) 45.  

Яка подія відбулася в Сочі 5 березня 2014 року? 

а) Старт Естафети Паралімпійського вогню;   б) Церемонія Об'єднання 

Паралімпійського вогню;   в) Церемонія відкриття Паралімпійських зимових 

ігор у Сочі;    г) Церемонія закриття Паралімпійських зимових ігор у Сочі. 

 

 

 

            Вікторина  «Навколо спорту» 

 

 
                                  Як називається 

1. Метання снаряда вагою менше кілограма і 
довжиною більше двох метрів. (Метання списа) 

2. Жорстка спортивна гра з овальним м'ячем, 
поширена в США і Канаді. Правила передбачають 
напад на будь-якого суперника. (Американський 
футбол) 

3. Один з видів швидкісного спуску на 
спеціальних одномісних санях, для управління 
якими спортсмен використовує спеціальні шипи 
для черевиків. (Скелетон) 
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4. Сплав по бурхливій воді на надувних човнах. (Рафтинг) 
5. Спортивна гра, мета якої - прогнати м'яч по всіх доріжках до лунок і потрапити 

в кожну з них. (Гольф) 
     6. Спортивна гра з м'ячем і бітою. (Бейсбол) 

7. Великі кільцеві гонки на болідах. («Формула-1») 
8. Вид веслувального спорту, що включає гонки по бурхливому потоку води 

через певну кількість встановлених воріт. (Водний слалом) 
9. Сходження на важкодоступні гірські вершини. (Альпінізм) 
10. Гірськолижне багатоборство, до складу якого входять лижний балет, могул і 

повітряна акробатика. (Фрістайл) 
11. Вид легкої атлетики, в якому потрібно показати властивості спринтера і 

стрибуна у висоту. (Бар'єрний біг) 
12. Вид спорту, пов'язаний з виконанням у воді різних фігур під музику. 

(Синхронне плавання) 
13. Вид гірськолижного спорту, що полягає в спуску з гір на спеціальній дошці. 

(Сноубординг) 
14. Спортивна боротьба, яка проводиться за допомогою різних технічних 

прийомів, що застосовуються нижче пояса. Мета поєдинку - притиснути 
супротивника спиною до килима. (Греко-римська боротьба) 

15. Зимове двоєборство: лижні перегони зі стрільбою на вогневих рубежах з 
малокаліберної гвинтівки. (Біатлон) 

16. Досить молодий вид альпіністського спорту, пов'язаний з льодом. 
(Льодолазіння) 

17. Старовинна канадська національна гра, мета якої - спеціальними сачками 
забити якомога більше м'ячів у ворота суперника. (Лакросс) 

18. Вид водного спорту, змагання на швидкість, дальність, тривалість 
пересування по великих прибійний хвилями, стоячи на спеціальній дошці без 
вітрила. (Серфінг) 

19. Вид парашутного спорту: до ніг спортсмена прикріплена спеціальна 
повітряна дошка для виконання акробатичних елементів. (Скайсерфинг) 

20. Вид кінного спорту, в якому кожен учасник повинен подолати від шести до 
тринадцяти різних перешкод, розташованих по визначеному маршруту. (Конкур-
иппик) 

21. Вид автомобільного спорту - гонки на спеціальних мікролітражних 
автомобілях спрощеної конструкції (без кузовів), призначених для змагань на 
невеликому майданчику. (Картинг) 

22. Спуск на спортивних санях по жолобу. (Бобслей) 
23. Мистецтво бою рукою і ступень? (Таеквондо) 
24. Командна гра для водіїв категорії «А». (Мотобол) 
25. Назва якогось виду спорту з англійської перекладається як «снігова дошка»? 

(Сноуборд) 
26. Назвіть улюблені змагання справжніх ковбоїв. (Родео) 
27. Який спортивний снаряд навмисно погіршили, щоб не покалічити глядачів? 

(Спис. Воно перестало бути гострим) 
28. Назвіть ім'я російської людини, який в Голландії дуже полюбив ковзани і 

першим придумав прибивати їх до підошов чобіт. (Російський імператор Петро 
Перший) 

29. Будь звання удостоюються альпіністи, підкорили чотири «семитисячники»? 
(«Сніжний барс») 

30. Якій тварині наслідував бігун Чарльз Шерилл, коли придумав низький старт? 
(Кенгуру) 
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31. Назвіть російського борця-«класика», що став восьмиразовим чемпіоном 
світу і потрапив у Книгу рекордів Гіннесса. (Олександр Карелін. Греко-римська 
боротьба) 

32. У якій американській грі «нічиїх» не буває? (Бейсбол) 
33. Як ми називаємо китайську гімнастику? (Цигун) 
34. Який кубок щорічно розігрують серед команд НХЛ? (Кубок Девіса) 
35. Як за очі називають кожну з команд в гонках «Формули-1»? (Стайня) 
36. У який гімнастичної фігури є тезка серед птах? (Ластівка) 
37. Яку гру французи називають «літаючим півнем»? (Бадмінтон) 
38. В яку гру першою з жінок стала грати шотландська королева Мері? (Гольф) 
39. Хто з синів Зевса «організував» перші олімпійські ігри? (Геркулес) 
40. Як називається найбільша фірма в Німеччині, що випускає спортивні 

товари? («Адідас») 
41. В якій грі дами найбільше стежать за своїми фігурами? (Шахи) 
42. Як перекладається з англійської назва стилю плавання «батерфляй»? 

(Метелик) 
43. Назва якогось виду єдиноборства з японської перекладається як «м'який 

шлях»? (Дзюдо) 
44. Який стиль плавання люди запозичили у жаби? (Брас) 
45. Який вид спорту для одних може бути легким, а для інших важким? 

(Атлетика) 
46. Яким войовничим словом можна назвати і тичину, і кільця, і бруси? (Снаряд) 
47. Який спортивний термін перекладається з німецької як «слід на горі»? 

(Слалом) 
48. В якому спортивному командному змаганні, щоб перемогти, треба задкувати 

назад? (Перетягування каната) 
49. Який російський поет не тільки сам захопився боксом, але і навчав цього 

мистецтва інших? (Олександр Сергійович Пушкін) 
50. У якій спортивній грі є «роздрук листа»? (Так називається удар у містечках) 
51. Назвіть країну - батьківщину Олімпійських ігор? (Греція) 
52. Кого не допускали на Ігри? (Жінок, рабів) 
53. Як звали переможця Ігор у Стародавній Греції? (Олимпионик) 
54. Скільки днів тривали змагання? (П'ять) 
55. В честь якогось бога проводилися Ігри? (На честь Зевса) 
56. Як ви думаєте, чи проходили на Іграх змагання поетів та музикантів? (Так) 
57. Згадайте девіз Олімпійських ігор. («Швидше, вище, сильніше») 
58. Що є символом Ігор? (Факел) 
59. Що зображено на олімпійському прапорі? (П'ять кілець) 
60. На відкритті Олімпійських ігор команди шикуються в алфавітному порядку - 

за першими літерами назв країн, які вони представляють. Але попереду завжди 
простує команда однієї і тієї ж країни. Який? (Греції) 

61. Чим нагороджували переможця у Стародавній Греції? (Вінком) 
62. Яка медаль вручається за найвище спортивне досягнення? (Золота) 
63. Назвіть талісман Олімпійських ігор у Москві в 1980 році? (Ведмідь) 
64. Яке покарання встановлено за порушення правил гри? (Вилучення з поля) 
65. Назвіть орган, створений для визначення спортсменів або команди, гідних 

нагородження. (Судді) 
66. Як називають спортсмена, який здобув перемогу у змаганнях? (Чемпіон) 
67. Як називають молодого спортсмена? (Юніор) 
68. Як називається гра з маленьким м'ячиком, яка нещодавно увійшла в число 

олімпійських видів спорту? (Теніс) 
69. Як називається споруда для проведення спортивних змагань? (Стадіон) 
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70. У Греції кожна наступна гра називалася на честь грека, який переміг у цьому 
виді спорту. В якому? (У бігу) 

71. Назвіть відомий вид автоспорту. (Ралі) 
72. Сходження на гірські вершини - це... (Альпінізм) 
73. Яке слово в перекладі з грецької означає «борець, людина міцної статури»? 

(Атлет) 
74. Спортивна гра з м'ячем і ракеткою - це... (Бадмінтон) 
75. Що означає «баскет» та «бол»? (Кошик і м'яч) 
76. Швидкісний спуск на санях по підготовлених трасах - це... (Бобслей) 
11. Цей вид спорту отримав свою назву від гірського масиву Альпи. Що це за 

вид спорту? (Альпінізм) 
78. Інша назва кулачного бою. (Бокс) 
79. Якщо боксер не встає протягом десяти секунд - це... (Нокаут) 
80. Входять в програму Олімпійських ігор гонки на мотоциклах? (Немає) 
81. В яких іграх на майданчику натягнута сітка? (Волейбол, великий теніс) 
82. Литі металеві ручки з двома чавунними кулями на кінцях - це ... (Гантелі) 
83. Який музичний інструмент сповіщає про початок і кінець раунду в боксі? 

(Гонг) 
84. Старовинні спортивні снаряди - це ... (Гирі) 
85. Товсті мотузки, використовувані для лазіння, - це ... (Канати) 
86. Який вид єдиноборства, що походить від японської системи самозахисту, 

перекладається як «порожня рука»? (Карате) 
87. У якому виді спорту льодоруб - головний інструмент? (Альпінізм) 
88. У що одягаються каратисти? (Кімоно) 
89. Покрита льодом майданчик - це ... (Каток) 
90. Змагання по їзді на яких тварин проводяться на Олімпійських іграх? (На 

конях) 
91. Пристосування для збільшення швидкості плавця - це ... (Ласти) 
92. Як називаються акробатичні вправи у воді? (Синхронне плавання) 
93. Вища спортивне досягнення, встановлене спортсменом або командою, - це 

... (Рекорд) 
94. Чим перекидаються гравці в бадмінтоні? (Воланом) 
95. Певне місце, з якого починається змагання, - це ... (Старт) 
96. Викладач фізичної культури, фахівець в даному виді спорту - це ... (Тренер) 
97. Спеціальна споруда для безпеки стрільби - це (Тир) 
98. Назвіть спортивне єдиноборство з застосуванням шпаги, рапіри або шаблі. 

(Фехтування) 
99. Мета цієї гри - забити м'яч у ворота супротивника. (Футбол) 
100. Гра з шайбою - це ... (Хокей) 
101. Прилад для вимірювання часу в спорті - це ... (Секундомір) 
102. У цій грі можна оголошувати шах і мат. (Шахи) 
103. Головний убір для захисту від травми. (Шолом) 
104. У якому виді спорту відомі: Брати Кличко (Бокс) 
Гаррі Каспаров (Шахи) Ганна Курнікова (Теніс) Аліна Кабаєва (Гімнастика) 

Павло Буре (Хокей) 
105. В яку гру грає команда «Зеніт»? (Футбол) 
106. Назвіть батьківщину футболу. (Англія) 
107. Назвіть найвідомішого футболіста Англії. (Бекхем) 
108. У футболі, коли м'яч викочується за бокову лінію, - це ... (Аут) 
109. З якої країни футболіст Роналдо? (Бразилія) 
110. Взуття для гри у футбол. (Бутси) 
111. Попадання м'яча у ворота - це ... (Гол) 
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112. Передача м'яча іншому гравцеві - це ... (Пас) 
113. Скільки всього таймів у футболі? (Два) 
114. Найважливіша фігура в шахах - це ... (Король) 
115. Національні змагання на Чукотці - це ... (Гонки в упряжках) 
116. Звідки родом такі єдиноборства, як дзюдо, карате? (Японія) 
117. Існує жіночий футбол? (Так) 
118. Найкрасивіший вид спорту на льоду - це ... (Фігурне катання) 
119. Що на тілі людини символізує його силу? (М'язи) 
120. Бій без правил - це ... (Реслінг) 
121. Назвіть всі ігри, що закінчуються на «бол». (Футбол, волейбол, баскетбол, 

гандбол, стрітбол) 
122. Мета цієї гри - при найменшій кількості ударів загнати м'яч в лунку ключкою. 

(Гольф) 
123. Чим збивають кеглі? (Кулею) 
124. Як розшифровується слово «самбо»? (Самозахист без зброї) 
 

 

 

 

 

 

 

Питання вікторини № 1 «Знавці олімпійського спорту» 

1. На честь кого проводили античні Олімпійські ігри? 

2. Де відбувалися Олімпійські ігри Стародавньої Греції? 

3. У якій грецькій державі проводили Олімпійські ігри? 

4. У якій частині Греції розташоване шановане греками святилище Олімпія? 

5. У долині якої річки відбувалися Олімпійські ігри? 

6. Біля підніжжя якої гори проводили стародавні Олімпійські ігри? 

7. Який рік вважають датою проведення перших Олімпійських ігор Стародавньої 

Греції? 

8. Як часто відбувались Олімпійські ігри у Стародавній Греції? 

9. Як довго тривали перші Олімпійські ігри у Стародавній Греції? 
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10. У якому виді спорту змагалися атлети під час проведення перших Олімпійських 

ігор? 

11. Хто мав право на участь в олімпійських змаганнях у Стародавній Греції? 

12. Перед початком олімпійських змагань герольд запитував у глядачів, чи знають 

вони, що-небудь негативне про атлета. Учасник давньогрецьких Олімпійських ігор, 

перш за все, мав бути гідним громадянином, а потім  уже спортсменом. Що 

означали вигуки глядачів "Axios, Axios, Axios"?   

13. Як були вдягнені учасники Олімпійських ігор? 

14. Яке взуття використовували учасники Олімпійських ігор Стародавньої Греції? 

15. Де розміщувалися глядачі олімпійських змагань у Стародавній Греції? 

16. Що таке Олімпіада? 

17. Відрізок часу між двома Олімпійськими іграми стародавні греки вважали 

Олімпійським роком, або Олімпіадою. Скільки він тривав? 

18. Як називають сказання та історії, що прославляють діяння героїв, які боролися з 

природними або надприродними стихіями та істотами, жертвували собою заради 

батьківщини чи своїх ідеалів? 

19. Засновником Олімпійських ігор вважають Геракла. Під яким ім’ям він був відомий 

у Римі? 

20. За стародавньою легендою Геракл на честь своєї перемоги над царем Еліди 

посадив оливковий гай, який згодом стали вважати священним. Яку назву він мав? 

21. Один з міфів розповідає, що античному богові вдалося перемогти свого батька 

Кроноса у боротьбі за пануванням над світом. На його честь у майбутньому стали 

проводити Олімпійські ігри. Як звали античного бога? 

22. Яке з семи чудес стародавнього світу знаходилося в Олімпії? 

23. Яку довжину мала бігова доріжка стадіону в Олімпії? 

24. Як називали лінію старту на олімпійському стадіоні? 

25. Що таке «мета» на стародавньому стадіоні чи іподромі? 

26. Гармонійний розвиток людини був основою виховання в Стародавній Греції. Чого 

не вміла людина, яку Платон називав «кульгавою»? 

27. Який вид змагань був першим на Олімпійських іграх? 

28. Де проводили перші змагання у Стародавній Греції? 

29. Якої довжини була мінімальна дистанція бігу на Олімпійських іграх у Стародавній 

Греції? 

30. Скільком метрам відповідав забіг на 1 стадій? 

31. Згідно з легендою Геракл відміряв своїми стопами дистанцію для змагання з бігу 

на  Олімпійських іграх - 1 стадій. Скількома стопами Геракла вона вимірювалась? 

32. Як фіксували перемогу в забігу на 1 стадій? 

33. Яку назву мав забіг на 1 стадій? 

34. Яку назву мав забіг на 2 стадія? 

35. Як називали забіг на довгу відстань від 7 до 24 стадій? 

36. Яку назву мав забіг у повному озброєнні, що входив до програми  Олімпійських 

ігор? 

37. Як називали групу учасників походу до Колхіди, які започаткували один із 

найскладніших видів олімпійських змагань - пентатлон? 

38. Як звали давньогрецького міфічного героя, який очолив похід за золотим руном? 

39. На якій арені відбувалися борцівські герці? 

40. Чи мали право жінки брати участь в Олімпійських іграх Стародавньої Греції? 

41. Кому з жінок дозволяли бути присутнім на Олімпійських іграх Стародавньої 

Греції? 

42. Як називали переможців Олімпійських ігор у Греції? 

43. Як звали першого олімпійського чемпіона? 

44. Чим нагороджували переможців Олімпійських Ігор у Стародавній Греції? 
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45. Як звали відомого математика й філософа - переможця Олімпійських ігор? 

46. Кого вважають засновником сучасного олімпійського руху? 

47. Який орган створено на Конгресі відродження Олімпійських ігор? 

48. Який основоположний документ МОК прийняли на конгресі? 

49. Кого учасники Конгресу обрали першим президентом МОК? 

50. Якого року були проведено перші Олімпійські ігри сучасності? 

51. Де відбувалися І Міжнародні Олімпійські ігри сучасності? 

52. Де відбулися І Юнацькі Олімпійські ігри? 

53. Як звучить олімпійське гасло? 

54. Що зображено на олімпійському прапорі? 

55. Кожного високосного року біля вівтаря поблизу храму Гери від сонячних променів 

спалахує полум'я - олімпійський вогонь. Де його запалюють? 

56. Біля підніжжя якої гори запалюють олімпійський вогонь сучасних Ігор? 

57. Як запалюють олімпійський вогонь? 

58. Який предмет використовують в олімпійській естафеті під час передавання вогню? 

59. Що промовляють спортсмени та судді на церемонії відкриття олімпійських 

змагань? 

60. Спортсмени якої країни йдуть першими в колоні учасників під час церемонії 

відкриття Олімпійських ігор? 

61. Де мешкають спортсмени під час проведення Олімпійських ігор? 

62. Кому належить верховна влада в олімпійському русі? 

63. Чи проводили Олімпійські ігри у роки Першої та Другої світових війн? 

64. Давні китайці називали цю гру "юй-мао-цу", що в перекладі означає "м'яч з пір'ям". 

Про яку спортивну гру йдеться? 

65. Який видатний баскетболіст володіє титулами "Легенда баскетболу", "Кращий 

гравець ХХ століття"? 

66. У якій спортивній грі чоловіки використовують м'яч і биту? 

67. Якими жестами рефері сповіщає про перемогу одного із боксерів? 

68. Як називають спортивне взуття важкоатлета? 

69. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику 

під час ігри у волейбол? 

70. Чим відрізняється м'яч для гри у волейбол для жінок і чоловіків? 

71. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику 

під час гри у пляжний волейбол? 

72. Який із предметів є спортивним снарядом у гімнастиці художній? 

73. Що означає в перекладі з японської мови "дзюдо"? 

74. Який вид спорту називають "королевою спорту"? 

75. Який вид спортивних змагань не входить до олімпійської програми з легкої 

атлетики? 

76. Який предмет спортсмени передають один одному під час легкоатлетичної 

естафети? 

77. У програмі сучасних Олімпійських ігор проводять змагання з бігу на дистанцію 42 

км 195 м. Як називається цей вид бігу? 

78. Який спосіб плавання в перекладі з англійської мови означає "метелик"? 

79. Руки якого способу плавання нагадують рухи жабеняти? 

80. Визначте вид спорту в якому на Олімпійських іграх змагаються тільки жінки? 

81. У якому виді спорту використовують найлегший м'яч? 

82. У якій країні виникло тхеквондо? 

83. Що таке керлінг? 

84. Як називають лижі, призначені для лижних гонок? 

85. Як називають найпростіший спосіб гальмування на лижах? 
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86. Санний спорт - це швидкісний спуск по спеціально обладнаній льодовій трасі на 

санях. Чим обладнані такі санчата? 

87. Які засоби потрібні для проведення спортивної гри хокей на льоду? 

88. На які відрізки часу поділяють спортивну гру хокей на льоду? 

89. Кому з українських спортсменок присвоєно звання найкращої гандболістки ХХ ст.? 

90. Назвіть ім'я та прізвище українського спортсмена, який зійшов на найвищу 

сходинку олімпійського п'єдесталу пошани 1988 р., 35-разового рекордсмену світу, 

багаторазового чемпіона світу та Європи. 

91. Де і коли вперше замайорів Державний прапор України на церемонії урочистого 

відкриття Олімпійських ігор? 

92. У якому виді спорту здобуто першу олімпійську нагороду для збірної команди 

України? 

93. Хто здобув перше олімпійське "золото" для команди України? 

94. Українська легкоатлетка здобула на Іграх ХХУІ Олімпіади золоту медаль у 

змаганнях з потрійного стрибка. Назвіть ім'я та прізвище спортсменки. 

95. Кого з українських спортсменів журналісти з любов'ю називали "золотою 

рибкою"? 

96. Хто з українських спортсменів-чоловіків завоював золоту медаль у змаганнях з 

боротьби вільної на Олімпійських іграх в Афінах 2004 р.? 

97. Вільна боротьба на Олімпійських іграх була прерогативою чоловіків. 2004 р. до 

програми Ігор уперше увійшли змагання з цього виду спорту серед жінок. Хто з 

українських спортсменок здобув перше олімпійське "золото" з боротьби вільної? 

98. Кого з українських спортсменів-медалістів визнано найтехнічнішим боксером Ігор 

ХХІХ Олімпіади в Пекіні? 

99. Хто відповідає за розвиток олімпійського руху в Україні? 

100. Якого року створено Національний олімпійський комітет України? 

101. Кого обрано першим президентом Національного олімпійського комітету 

України? 

102. З 2005 р. Національний олімпійський комітет України очолює шестиразовий 

чемпіон світу, 35-разовий рекордсмен світу, олімпійський чемпіон, Герой України. 

Назвіть його ім'я та прізвище. 

 

                                       

Питання вікторини № 2 «Знавці олімпійського спорту»                                                                                             

1. Що являли собою Олімпійські ігри у стародавній Греції? 

2. На честь кого проводили античні Олімпійські ігри? 

3. Де відбувалися Олімпійські ігри Стародавньої Греції? 

4. У якій грецькій державі проводили Олімпійські ігри? 

5. У якій частині Греції розташоване шановане греками святилище Олімпія? 
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6. У долині якої річки відбувалися Олімпійські ігри? 

7. Біля підніжжя якої гори проводили стародавні Олімпійські ігри? 

8. Який рік вважають датою проведення перших Олімпійських ігор Стародавньої Греції? 

9. Як часто відбувались Олімпійські ігри у Стародавній Греції? 

10. Як довго тривали перші Олімпійські ігри у Стародавній Греції? 

11. У якому виді спорту змагалися атлети під час проведення перших Олімпійських ігор? 

12. Хто мав право на участь в олімпійських змаганнях у Стародавній Греції? 

13. Перед початком олімпійських змагань герольд запитував у глядачів, чи знають вони, 

що-небудь негативне про атлета. Учасник давньогрецьких Олімпійських ігор, перш за 

все, мав бути гідним громадянином, а потім  уже спортсменом. Що означали вигуки 

глядачів "Axios, Axios, Axios"? 

14. До 720 р. до н. е. стегнові пов'язки були спортивною формою атлетів. Сказання 

свідчить, що під час змагань з бігу на іграх 15-ї Олімпіади з атлета спала стегнова 

пов'язка, або він сам її скинув, щоб полегшити біг. З того часу атлети  почали 

змагатися оголеними. Як звали цього олімпіоніка? 

15. Як були вдягнені учасники Олімпійських ігор? 

16. Яке взуття використовували учасники Олімпійських ігор Стародавньої Греції? 

17. Як називали в Стародавній Греції суддів олімпійських змагань? 

18. Скільки суддів обслуговували Олімпійські ігри в період їхнього розвитку? 

19. Скільки часу навчалися в Елліді обрані судді (елладоніки) перш ніж починали 

виконувати свої обов'язки в Олімпії? 

20. Хто з учасників Олімпійських ігор Стародавньої Греції перед початком змагань давав 

клятву Зевсові Олімпійському, що не допустить нечесних прийомів боротьби і буде 

дотримуватись регламенту змагань? 

21. Спеціальні посланці сповіщали правителям давньогрецьких міст-держав точний час 

початку проведення Олімпійських ігор та оголошували період загального миру. Як 

називають цих посланців? 

22. За який термін до початку Олімпійських ігор посланці сповіщали дату початку 

святкувань? 

23. У давнину Олімпійські ігри вважали національним святом та оголошували днями 

загального миру. Війни зупиняли, ніхто не мав права застосовувати зброю і навіть 

вносити її на територію Еліди. Олімпійське перемир’я уклали й записали царі Спарти, 

Еліди та Піси -  Лікург, Іфіт та Клейстен. Воно тривало стільки, скільки було 

необхідно часу для прибуття в Олімпію, підготовки атлетів до Ігор, участі у змаганнях 

та повернення додому. Скільки часу тривав період священного перемир’я під час 

проведення стародавніх Олімпійських ігор? 

24. Яку назву мала традиція, за якою всім містам-державам заборонялося вести війни в 

період проведення  Олімпійських ігор? 

25. Де розміщувалися глядачі олімпійських змагань у Стародавній Греції? 

26. Скільки глядачів мали змогу спостерігати олімпійські змагання в Стародавній Греції? 

27. Стародавні греки не мали календаря. Ведучі літочислення, вони повинні були 

встановити відправну точку. За давньогрецьким істориком відлік часу греки почали 

вести за Олімпіадами - найвизначнішими подіями мирного життя. Як звали 

давньогрецького історика, який увів точку відліку часу за Олімпіадами? 

28. Що таке Олімпіада? 

29. Відрізок часу між двома Олімпійськими іграми стародавні греки вважали 

Олімпійським роком, або Олімпіадою. Скільки він тривав? 

30. Як називають сказання та історії, що прославляють діяння героїв, які боролися з 

природними або надприродними стихіями та істотами, жертвували собою заради 

батьківщини чи своїх ідеалів? 

31. В одній із од давньогрецького поета Піндара йдеться про те, що започаткування 

Олімпійських ігор пов’язане з іменем героя - сина Зевса, який після очищення стаєнь 
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Авгія, а потім і перемоги над самим царем Еліди, указав місце, де мало відбуватися 

свято на честь його батька - перші Олімпійські ігри. Як звали героя? 

32. Засновником Олімпійських ігор вважають Геракла. Під яким ім’ям він був відомий у 

Римі? 

33. За стародавньою легендою Геракл на честь своєї перемоги над царем Еліди посадив 

оливковий гай, який згодом стали вважати священним. Яку назву він мав? 

34. Один з міфів розповідає, що античному богові вдалося перемогти свого батька 

Кроноса у боротьбі за пануванням над світом. На його честь у майбутньому стали 

проводити Олімпійські ігри. Як звали античного бога? 

35. Текст встановлення священного перемир’я між грецькими містами-полісами Спартою, 

Пісою та Елідою викладено на бронзовому диску, який зберігався в Олімпії. Яку назву 

він має? 

36. Яке з семи чудес стародавнього світу знаходилося в Олімпії? 

37. Статую Зевса Олімпійського виготовили із цінних порід дерева, слонової кістки, 

золота, коштовного каміння, вона мала висоту 17 м та вражала своєю величчю. Як 

звали давньогрецького скульптора, який створив це диво? 

38. Яку довжину мала бігова доріжка стадіону в Олімпії? 

39. Скільки атлетів брали участь у одному забігу на олімпійському стадіоні? 

40. Як називали лінію старту на олімпійському стадіоні? 

41. Як називали місце, розташовувалися елладоники (судді) олімпійських змагань? 

42. Серед спортивних споруд Олімпії був іподром. Змагання з якого виду спорту 

проводили на іподромі? 

43. Відомо, що давньогрецький стадіон мав прямокутну форму. Яку форму мав 

стародавній іподром? 

44. Яку довжину мав іподром в Олімпії? 

45. Що таке «мета» на стародавньому стадіоні чи іподромі? 

46. Як називали головний принцип життєдіяльності давніх греків? 

47. Гармонійний розвиток людини був основою виховання в Стародавній Греції. Чого не 

вміла людина, яку Платон називав «кульгавою»? 

48. Як називали заклад, у якому розпочиналося навчання і виховання хлопчиків у 

Стародавній Греції? 

49. Яку назву мав навчальний заклад, де продовжували навчання хлопці після досягнення 

15-літнього віку? 

50. Як називали навчальний заклад, де юнаки продовжували навчання з 18 до 20 років як 

майбутні воїни? 

51. Кого стародавні греки називали періодоніками? 

52. Який вид змагань був першим на Олімпійських іграх? 

53. Де проводили перші змагання у Стародавній Греції? 

54. Якої довжини була мінімальна дистанція бігу на Олімпійських іграх у Стародавній 

Греції? 

55. Скільком метрам відповідав забіг на 1 стадій? 

56. Згідно з легендою Геракл відміряв своїми стопами дистанцію для змагання з бігу на  

Олімпійських іграх - 1 стадій. Скількома стопами Геракла вона вимірювалась? 

57. Як фіксували перемогу в забігу на 1 стадій? 

58. Яку назву мав забіг на 1 стадій? 

59. Яку назву мав забіг на 2 стадія? 

60. Як називали забіг на довгу відстань від 7 до 24 стадій? 

61. Яку назву мав забіг у повному озброєнні, що входив до програми  Олімпійських ігор? 

62. Протягом скількох Ігор Олімпіад атлети змагались лише з бігу на один стадій? 

63. Як називали групу учасників походу до Колхіди, які започаткували один із 

найскладніших видів олімпійських змагань - пентатлон? 

64. Як звали давньогрецького міфічного героя, який очолив похід за золотим руном? 
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65. Починаючи з 33-ї Олімпіади до програми Ігор уводять панкратіон. Що поєднує цей 

вид спорту? 

66. Який вид спорту ніколи не входив до програми Олімпійських ігор Стародавньої 

Греції? 

67. На якій арені відбувалися борцівські герці? 

68. У випадку, якщо перемога у борцівському герці діставалася легко, стародавні греки 

казали:»Він переміг, навіть не … ». Які слова закінчували фразу? 

69. Який вид змагань давньогрецький історик Плутарх називав найвправнішим і 

наймудрішим? 

70. На яких тваринах, окрім коней, проводили змагання на Іграх античних Олімпіад? 

71. Чи входив до програми Олімпійських ігор Стародавньої Греції естафетний біг з 

факелом? 

72. Чи входили до програми Олімпійських ігор Стародавньої Греції змагання юнаків? 

73. Чи мали право жінки брати участь в Олімпійських іграх Стародавньої Греції? 

74. Кому з жінок дозволяли бути присутнім на Олімпійських іграх Стародавньої Греції? 

75. Жінкам дозволяли спостерігати за подіями, що відбувалися в Олімпії, тільки з пагорбів 

Типая та Лапута, розташованих на лівому березі річки Алфей. Що чекало на жінку, яка 

порушила кордон священного Алтиса? 

76. За свідченнями давньогрецького літописця Павсанія, лише одна жінка потрапила на 

олімпійський стадіон і уникла страти. Як її ім’я? 

77. Стародавні греки приділяли велику увагу фізичній досконалості жінок. Спеціально для 

них організовувались кожні чотири роки Ігри для жінок. Яку назву мали ці Ігри? 

78. Які види змагань входили до програми ігор Гери? 

79. У якому одязі виступали учасниці ігор Гери? 

80. Де проводили змагання з бігу на Іграх Гери? 

81. Чи дозволяли чоловікам бути присутніми на Іграх Гери? 

82. Що отримували в нагороду переможниці Ігор Гери? 

83. Скільки жінок були розпорядницями Ігор Гери? 

84. Кого нагороджували на олімпійських змаганнях? 

85. Як називали переможців Олімпійських ігор у Греції? 

86. Як звали першого олімпійського чемпіона? 

87. Чим нагороджували переможців Олімпійських Ігор у Стародавній Греції? 

88. Як греки тлумачили перемогу на Олімпійських іграх? 

89. Перемога в цьому виді змагань була особливо почесною у стародавніх греків. Про 

який вид змагань йдеться? 

90. Як звали відомого математика й філософа - переможця Олімпійських ігор? 

91. У якому виді спорту Піфагор переміг на олімпійських змаганнях? 

92. Як довго мав готуватися атлет, щоб його допустили до участі в Олімпійських іграх? 

93. Для відновлювання атлети використовували теплі ванни і лазні. Що ще давало змогу 

відновити силу спортсменів? 

94. Кого вважають засновником сучасного олімпійського руху? 

95. Де й коли було прийняте рішення про відродження Олімпійських ігор? 

96. У якому університеті відбувся Міжнародний атлетичний конгрес, на якому ухвалили 

рішення про відродження Олімпійських ігор? 

97. Який орган створено на Конгресі відродження Олімпійських ігор? 

98. Представників яких континентів не було у складі першого МОК? 

99. Який основоположний документ МОК прийняли на конгресі? 

100. Кого учасники Конгресу обрали першим президентом МОК? 

101. Яку посаду обійняв П. де Кубертен у складі першого МОК? 

102. Якого року були проведено перші Олімпійські ігри сучасності? 

103. Де відбувалися І Міжнародні Олімпійські ігри сучасності? 

104. Кому дозволили брати участь у І Міжнардних Олімпійських іграх сучасності? 
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105. Чи увійшли до складу першого МОК представники Російської імперії? 

106. Як звали соратника П'єра де Кубертена, представника Російської імперії, що 

увійшов до складу першого МОК? 

107. Де відбулися І Юнацькі Олімпійські ігри? 

108. Скільки президентів очолювали Міжнародний Олімпійський Комітет за всю його 

історію? 

109. Скільки разів може бути переобраним президент МОК? 

110. Що є метою олімпізму? 

111. У яке поняття об'єднані взаєморозуміння, дружба, солідарність і чесна гра? 

112. Як звучить олімпійське гасло? 

113. Що символізують олімпійські кільця? 

114. У якій послідовності (за кольорами) розташовані кільця, що уособлюють 

олімпійський символ? 

115. Хто став автором олімпійського прапора? 

116. Що зображено на олімпійському прапорі? 

117. Скільки кольорів на олімпійському прапорі? 

118. Кожного високосного року біля вівтаря поблизу храму Гери від сонячних променів 

спалахує полум'я - олімпійський вогонь. Де його запалюють? 

119. Біля підніжжя якої гори запалюють олімпійський вогонь сучасних Ігор? 

120. Який вогонь вважають олімпійським? 

121. Як запалюють олімпійський вогонь? 

122. Як довго горить олімпійський вогонь на стадіоні у столиці Олімпійських ігор? 

123. Як доправляють олімпійський вогонь з Олімпії до великої чаші олімпійського 

стадіону? 

124. Кому належить ідея проведення факельної естафети олімпійського вогню? 

125. Який предмет використовують в олімпійській естафеті під час передавання вогню? 

126. Що супроводжує запалювання олімпійського вогню в головній чаші Олімпійського 

стадіону? 

127. Що промовляють спортсмени та судді на церемонії відкриття олімпійських 

змагань? 

128. Хто складає олімпійську клятву? 

129. Спортсмени якої країни йдуть першими в колоні учасників під час церемонії 

відкриття Олімпійських ігор? 

130. У якій послідовності виходять спортсмени на урочисту церемонію відкриття 

Олімпійських ігор? 

131. Спортсмени якої країни замикають колону учасників під час церемонії відкриття 

Олімпійських ігор? 

132. Хто удостоєн честі проголосити Олімпійські ігри відкритими? 

133. У якій послідовності виходять команди країн-учасниць на церемонію закриття 

Олімпійських ігор? 

134. Хто оголошує Ігри Олімпіади закритими? 

135. Де мешкають спортсмени під час проведення Олімпійських ігор? 

136. У яких Іграх Олімпіади вперше взяли участь атлети всіх п'яти континентів? 

137. Кому належить верховна влада в олімпійському русі? 

138. У якому році утворено вищий керівний орган сучасного олімпійського руху? 

139. Коли святкують день заснування Міжнародного Олімпійського комітету? 

140. Де розташована штаб-квартира МОК? 

141. Чи проводили Олімпійські ігри у роки Першої та Другої світових війн? 

142. Скільки Ігор Олімпіад не проводили через світові війни? 

143. На Олімпійські ігри 1948 р. не отримали запрошення країни, що розв'язали Другу 

світову війну. Які це країни? 

144. Коли і де жінки вперше взяли участь в олімпійських змаганнях? 
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145. Як звали першу чемпіонку Олімпійських ігор сучасності? 

146. В яких видах змагань жінки вперше взяли участь в сучасних Олімпійських іграх? 

147. На яких Олімпійських іграх вперше з'явився олімпійський талісман? 

148. Коли з'явився перший офіційний олімпійський талісман - такса Валді? 

149. Яка найбільша кількість міфологічних персонажів потрапила до олімпійських 

талісманів? 

150. Давні китайці називали цю гру "юй-мао-цу", що в перекладі означає "м'яч з пір'ям". 

Про яку спортивну гру йдеться? 

151. Викладач фізичного виховання коледжу в Спрингфілді (США) Джеймс Нейсміт 

придумав гру з м'ячем, яка могла замінити футбол та бейсбол під час негоди. Як  

називають цю гру? 

152. Який видатний баскетболіст володіє титулами "Легенда баскетболу", "Кращий 

гравець ХХ століття"? 

153. У якій спортивній грі чоловіки використовують м'яч і биту? 

154. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому полі під час 

гри в бейсбол? 

155. Якими жестами рефері сповіщає про перемогу одного із боксерів? 

156. Який боксер прославився під псевдонімом Мухаммед Алі? 

157. Ім'я якого спортсмена внесено до Книги рекордів Гіннеса за найшвидшу перемогу в 

поєдинку за звання чемпіона світу з боксу? 

158. Кого з боксерів визнано найтехнічнішим на Іграх ХХІХ Олімпіади в Пекіні? 

159. Яку країну вважають батьківщиною боротьби вільної? 

160. Застосування яких прийомів заборонене у боротьбі вільній? 

161. Яку ще назву мала боротьба греко-римська? 

162. Які вправи входять до олімпійської програми змагань з важкої атлетики? 

163. Як називають речовину, якою атлет змащує долоні перед виконанням змагальних 

вправ? 

164. Як називають спортивне взуття важкоатлета? 

165. Яка офіційна довжина велотреку, де відбуваються змагання Ігор Олімпіади 

сучасності? 

166. Які гонки стали вирішальними в розвитку професійного велосипедного спорту? 

167. Який вид веслувального спорту називають веслуванням академічним? 

168. Який човен у  веслувальному спорті найшвидший? 

169. Що використовують для розмітки доріжки у веслувальному спорті на спокійній 

воді? 

170. Який вид спорту зараховують до веслування на байдарках і каное? 

171. Який вид спорту називають веслувальним слаломом? 

172. Який розмір має ігрове поле у водному поло у чоловіків? 

173. Скільки гравців кожної команди одночасно беруть участь у грі водне поло? 

174. Скільки періодів має гра у водне поло? 

175. Ватерполіст може закинути м'яч у ворота будь-якою частиною тіла, водночас 

існують винятки. Чим не має права вдарити по м'ячу ватерполіст? 

176. Скільки часу триває період у ватерполо? 

177. Який елемент спортивного екіпірування є обов'язковим атрибутом ватерполіста? 

178. Який розмір має волейбольний майданчик? 

179. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику 

під час ігри у волейбол? 

180. Чим відрізняється м'яч для гри у волейбол для жінок і чоловіків? 

181. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику 

під час гри у пляжний волейбол? 

182. Скільки гравців кожної команди одночасно перебувають на ігровому майданчику 

під час гри у гандбол на сучасних Іграх? 
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183. Розміри ігрового майданчика у гандболі для чоловіків і жінок не відрізняються. 

Назвіть їх. 

184. Який зі спортивних снарядів відсутній в офіційній програмі змагань спортивної 

гімнастики? 

185. Видатного гімнаста за твердий характер, упевненість та волю до перемоги називали 

"залізним". Як звали цього гімнаста? 

186. Заслужений майстер спорту, дворазова абсолютна олімпійська чемпіонка з 

гімнастики спортивної, олімпійська чемпіонка в командній першості та вільних 

вправах, багаторазова чемпіонка світу. Володарка найбільшої в історії спорту колекції 

з 18 олімпійських нагород, половина з яких найвищого ґатунку, Вона входить до 

десятки найсильніших та найвидатніших спортсменів ХХ сторіччя. ЇЇ успіхи занесені 

до Книги рекордів Гінесса. Суперзірка сучасного олімпійського руху удостоєна 

Олімпійського ордена. Як звуть цю легендарну гімнастку? 

187. Який із предметів є спортивним снарядом у гімнастиці художній? 

188. Який зі спортивних предметів є зайвим у змаганнях із гімнастики художній? 

189. За легендою наприкінці ХІХ ст. японський учитель під час прогулянки по саду 

випадково торкнувся рукою гілку сакури. Гілка спочатку зігнулася, а потім різко 

випрямилася. Вражений побаченим, учитель вигукнув: "Спочатку вона піддалася, щоб 

перемогти!". Це надихнуло його на створення нового виду боротьби, який у перекладі 

з японської означає "гнучкий шлях". Який вид боротьби започаткував японський 

вчитель?   

190. Що означає в перекладі з японської мови "дзюдо"? 

191. Яку країну вважають батьківщиною дзюдо? 

192. Як називають вид змагань з кінного спорту, де оцінюється техніка виконання 

вершником та конем елементів вищої школи верхової їзди? 

193. Хто дає пробу на допінг у кінному спорті перед початком змагань? 

194. Який вид спорту називають "королевою спорту"? 

195. Скільки видів змагань входить до олімпійської програми з легкої атлетики? 

196. Який вид спортивних змагань не входить до олімпійської програми з легкої 

атлетики? 

197. Який предмет спортсмени передають один одному під час легкоатлетичної 

естафети? 

198. У програмі сучасних Олімпійських ігор проводять змагання з бігу на дистанцію 42 

км 195 м. Як називається цей вид бігу? 

199. Який з видів метання не входить до офіційної олімпійської програми 

легкоатлетичних змагань? 

200. У якому виді  легкої атлетики здобула свої перемоги дворазова олімпійська 

чемпіонка, володарка 26 світових рекордів Олена Ісімбаєва? 

201. Яку довжину має олімпійський басейн? 

202. Скільки плавців можуть стартувати на одній доріжці одночасно? 

203. Скільки плавців беруть участь у фінальних запливах на Олімпійських іграх? 

204. Скільки плавців входить до складу команди в естафетному плаванні? 

205. Який спосіб плавання в перекладі з англійської мови означає "метелик"? 

206. Руки якого способу плавання нагадують рухи жабеняти? 

207. Визначте вид спорту в якому на Олімпійських іграх змагаються тільки жінки? 

208. Як називають гру з м'ячем і битою для жінок? 

209. Що таке стрибки на батуті? 

210. З якої відстані спортсмени випускають стріли з лука в мішень на Іграх Олімпіад? 

211. Як називають спортивну стрільбу з нарізної зброї? 

212. Як називають стрільбу з гладкоствольної рушниці по мішенях-тарілочках, які 

швидко летять? 

213. Чим збивають мішень у стрільбі стендовій? 
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214. Античний пентатлон включав біг, стрибки у довжину, метання списа у ціль, 

метання диска на дальність і боротьбу. Які види представлені у програмі сучасного 

п'ятиборства? 

215. Що дає право спортсмену брати участь в олімпійському тенісному турнірі? 

216. У якому виді спорту використовують найлегший м'яч? 

217. Який вид спорту започаткували плавці, бігуни та велосипедисти, змагаючись у 

витривалості? 

218. У якій країні виникло тхеквондо? 

219. Що означає колір чорного пояса в тхеквондо? 

220. Який вид зброї не використовують у сучасному спортивному фехтуванні? 

221. У гру, котра була прообразом сучасного хокею, грали у Середньовіччі французькі 

пастухи, використовуючи замість ключок свої палиці із зігнутими ручками, які 

називали "хоке". Про який хокей йдеться? 

222. Як біатлоніст транспортує гвинтівку під час гонок? 

223. Бобслей - швидкісний спуск з гори по спеціально обладнаній льодовій трасі на 

санях. Чим обладнані такі сані? 

224. До програми гірськолижного спорту увійшло гірськолижне двоборство, офіційна 

назва якого - альпійська комбінація. Які дисципліни до нього входять? 

225. Слово "слалом" має норвезьке походження. Що воно означає? 

226. Що таке керлінг? 

227. Які дисципліни входять у лижне двоборство? 

228. Як називають лижі, призначені для лижних гонок? 

229. Як називають найпростіший спосіб гальмування на лижах? 

230. Санний спорт - це швидкісний спуск по спеціально обладнаній льодовій трасі на 

санях. Чим обладнані такі санчата? 

231. Який вид спорту називають скелетоном? 

232. Як рухається спортсмен-сноубордіст під час змагань? 

233. Для проведення яких змагань не потрібен лід? 

234. Які засоби потрібні для проведення спортивної гри хокей на льоду? 

235. На які відрізки часу поділяють спортивну гру хокей на льоду? 

236. Яка тривалість гри у хокей на льоду? 

237. Скільки спортсменів від кожної команди можуть одночасно перебувати на 

льодовому майданчику під час офіційної гри у хокей на льоду (хокей з шайбою)? 

238. Які змагання входять до шорт-треку? 

239. Якого року українські спортсмени у складі збірної команди СРСР уперше взяли 

участь у олімпійських змаганнях? 

240. Де відбулися Олімпійські ігри, в яких вперше взяли участь спортсмени України у 

складі команди СРСР? 

241. У якому виді спорту українська спортсменка вперше піднялася на найвищу 

сходинку п’єдесталу пошани на Іграх ХУ Олімпіади та відкрила рахунок олімпійських 

медалей збірної команди СРСР? 

242. Назвіть ім'я та прізвище української спортсменки, яка стала першою олімпійською 

чемпіонкою, що здобула олімпійське золото на Іграх ХУ Олімпіади 1952 р. у 

Гельсінкі? 

243. Він - легенда світової та вітчизняної гімнастики - піднімався на найвищу сходинку 

п'єдесталу пошани на Іграх трьох Олімпіад, судив 9 олімпійських турнірів. Назвіть ім'я 

і прізвище цього олімпійського лицаря. 

244. Одна з найзахопливіших подій Ігор ХУІІ Олімпіади в Токіо, – змагання 

суперваговиків у важкій атлетиці. Як прізвище та ім'я українця, що, застосувавши 

вдалий тактичний прийом, переміг у фіналі легендарного Юрія Власова, а в 

подальшому підтвердив своє лідерство, встановивши 17 світових рекордів? 
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245. Назвіть ім'я метальника молота, який піднімався на олімпійський п'єдестал пошани 

в Монреалі, Москві та Сеулі, його світовий рекорд залишається неперевершеним з 

1986 р. 

246. Кому з українських спортсменок присвоєно звання найкращої гандболістки ХХ ст.? 

247. Ігри ХХІІ Олімпіади 1980р. відбувалися в СРСР. Змагання з якого виду спорту в 

рамках цих Ігор проводили в місті Києві? 

248. Хто з українських важкоатлетів-суперваговиків здобув звання олімпійського 

чемпіона на Іграх ХХІІ Олімпіади, гідно продовживши переможну олімпійську 

естафету? 

249. Назвіть ім'я та прізвище українського спортсмена, який зійшов на найвищу 

сходинку олімпійського п'єдесталу пошани 1988 р., 35-разового рекордсмену світу, 

багаторазового чемпіона світу та Європи. 

250. Хто з чотирьох названих українських футболістів грав у складі збірної СРСР 1988 

р. та став олімпійським чемпіоном? 

251. Який прапор піднімали на честь перемоги спортсменів із країн СНД 1992 р. на 

Іграх ХХУ Олімпіади в Барселоні? 

252. Де і коли спортсмени України взяли участь у Олімпійських іграх у складі команди 

СНД? 

253. Де і коли вперше замайорів Державний прапор України на церемонії урочистого 

відкриття Олімпійських ігор? 

254. Якою була перша олімпійська нагорода збірної команди незалежної України? 

255. Назвіть ім'я та прізвище спортсменки, яка здобула для олімпійської збірної України 

першу нагороду. 

256. У якому виді спорту здобуто першу олімпійську нагороду для збірної команди 

України? 

257. Хто здобув перше олімпійське "золото" для команди України? 

258. У якому виді спорту здобуто перше олімпійське "золото" для команди України? 

259. Українська легкоатлетка здобула на Іграх ХХУІ Олімпіади золоту медаль у 

змаганнях з потрійного стрибка. Назвіть ім'я та прізвище спортсменки. 

260. Несподіваною стала перемога на Іграх ХХУІ Олімпіади представників України у 

змаганнях яхтсменів. Назвіть чемпіонів. 

261. Хто з українських атлетів здобув найбільшу кількість золотих олімпійських 

медалей за роки незалежності України? 

262. Кого з українських спортсменів журналісти з любов'ю називали "золотою рибкою"? 

263. На Іграх ХХУІІ Олімпіади 2000 р. в Сіднеї українські спортсмени Олена Говорова 

й Роман Щуренко, вихованці одного тренера, вибороли дві бронзові медалі. В яких 

легкоатлетичних дисциплінах українські легкоатлети стали призерами Ігор ХХУІІ 

Олімпіади? 

264. Хто з українських спортсменів-чоловіків завоював золоту медаль у змаганнях з 

боротьби вільної на Олімпійських іграх в Афінах 2004 р.? 

265. Вільна боротьба на Олімпійських іграх була прерогативою чоловіків. 2004 р. до 

програми Ігор уперше увійшли змагання з цього виду спорту серед жінок. Хто з 

українських спортсменок здобув перше олімпійське "золото" з боротьби вільної? 

266. У якому виді легкоатлетичної програми в Пекіні 2008 р. Наталія Добринська стала 

олімпійською чемпіонкою? 

267. У якому виді спорту Олександр Петрів на Іграх ХХІХ Олімпіаді в Пекіні 2008 р. 

виборов золоту медаль? 

268. Кого з українських спортсменів-медалістів визнано найтехнічнішим боксером Ігор 

ХХІХ Олімпіади в Пекіні? 

269. Важкими видалися для Анни Бессонової старти на Іграх ХХІХ Олімпіади  в Пекіні. 

Проте українській гімнастці вдалося піднятися на п'єдестал пошани. Яку медаль 

завоювала Анна Бессонова? 
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270. У якому виді спорту Артур Айвазян виборов олімпійське золото на Іграх ХХІХ 

Олімпіади в Пекіні 2008 р.? 

271. Кому з українських тренерів за визначні особисті заслуги перед Українською 

державою у розвитку спорту було присвоєно звання Героя України? 

272. Хто відповідає за розвиток олімпійського руху в Україні? 

273. Якого року створено Національний олімпійський комітет України? 

274. Коли відбулася Асамблея засновників НОК України, де прийняте історичне 

рішення про створення НОК України? 

275. Кого обрано першим президентом Національного олімпійського комітету України? 

276. Скільки президентів очолювали НОК України з 1991 р. по 2011 р.? 

277. Кого було обрано другим президентом НОК України (1997-2002рр.)? 

278. Кого обрано третім президентом НОК України (2002-2005рр.)? 

279. З 2005 р. Національний олімпійський комітет України очолює шестиразовий 

чемпіон світу, 35-разовий рекордсмен світу, олімпійський чемпіон, Герой України. 

Назвіть його ім'я та прізвище. 

 

 

 

 

 

 

Вікторина 

 
ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 

 

1. В якій країні зародилися Олімпійські ігри? 

2. На честь кого проводились стародавні Олімпійські ігри? 

3. Де відбувалися Олімпійські ігри Стародавньої Греції? 

4. Який рік вважають датою проведення перших 

Олімпійських ігор у Стародавній Греції? 

5. Хто мав право брати участь у стародавніх Олімпійських іграх? 

6. Кому з жінок дозволяли бути присутнім на Олімпійських іграх у Стародавній Греції? 

7. Яку назву мала традиція, за якою всім містам-державам заборонялося вести війни в 

період проведення Олімпійських ігор? 

8. Як називали переможців олімпійських змагань? 

9. Як звали першого олімпійського чемпіона ? 

10. Чим нагороджували переможців Олімпійських ігор у Стародавній Греції? 

11. Яку довжину мала бігова доріжка стадіону в Олімпії? 

12. Що таке «мета» на стародавньому стадіоні чи іподромі? 

13. Як фіксували перемогу в забігу на 1 стадій? 

14. Як називали групу учасників походу до Колхіди, які започаткували один із 

найскладніших видів олімпійських змагань – пентатлон? 
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15. У долині якої річки відбувалися Олімпійські ігри Стародавньої Греції? 

16. Біля підніжжя якої гори проводилися стародавні Олімпійські ігри? 

17. Як часто відбувалися Олімпійські ігри у Стародавній Греції? 

18. Що таке Олімпіада? 

19. Яке із семи чудес стародавнього світу знаходилося в Олімпії? 

20. В одній із од давньогрецького поета Піндара йдеться про те, що започаткування 

Олімпійських ігор пов’язане з іменем героя — сина Зевса, який після очищення стаєнь 

Авгія, а потім і перемоги над самим царем Еліди, указав місце, де мало проводитися 

свято на честь його батька – перші Олімпійські ігри. Як звали героя? 

 

ВІДРОДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 
 

21. Кого вважають засновником сучасного олімпійського руху? 

22. З ініціативи П’єра де Кубертена 23 червня 1894 р. у Парижі (Франція) відбувся 

Міжнародний атлетичний конгрес. Який орган було створено на Конгресі? 

23. Кого учасники Конгресу обрали першим президентом Міжнародного олімпійського 

комітету? 

24. Який основоположний документ МОК прийняли на Конгресі? 

25. В якому році були проведені перші Олімпійські ігри сучасності? 

26. Де були проведені перші Олімпійські ігри сучасності? 

27. Як звали соратника П’єра де Кубертена, представника Російської імперії, що увійшов 

до складу першого МОК? 

28. Яку посаду обійняв П’єр де Кубертен у складі першого Олімпійського комітету? 

29. Як звали першу олімпійську чемпіонку сучасності? 

30. В яких видах змагань жінки вперше взяли участь в Олімпійських іграх сучасності? 

31. Де поховано барона П’єра де Кубертена? 

32. Де поховано серце барона П’єра де Кубертена? 

 

 

 

ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 
 

33. Якого року українські спортсмени у складі збірної команди СРСР уперше взяли участь 

в олімпійських змаганнях? 

34. Хто відповідає за розвиток олімпійського руху в Україні? 

35. Якого року створено Національний олімпійський комітет України? 

36. Кого обрано першим президентом Національного олімпійського комітету України? 

37. З 2005 р. Національний олімпійський комітет України очолює шестиразовий 

рекордсмен світу, 35-разовий рекордсмен світу, олімпійський чемпіон, Герой України. 

Назвіть його ім’я та прізвище. 

38. Кому з українських спортсменок присвоєно звання найкращої гандболістки ХХ ст.? 

39. Кого з українських спортсменів журналісти з любов’ю назвали «золотою рибкою»? 

40. Кого з українських олімпійських медалістів було визнано найтехнічнішим боксером 

Ігор ХХІХ Олімпіади 2008 р. ? 

ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

41. Давні китайці цю гру назвивали «юй-мао-цу», що у перекладі означає «м’яч із пір’ям». 

У подібну гру під назвою «волан» грали в Росії дами і кавалери при дворі Катерини ІІ. 

Свою сучасну назву гра дістала у 60-х роки ХІХ століття на честь однойменного 

маєтку англійського герцога Бофорта, який був великим її шанувальником. Про яку 

спортивну гру іде мова? 

42. Викладач фізичного виховання коледжу в Спрингфілді (США) Джеймс Нейсміт шукав 

вид спорту, який би зацікавив студентів. Він придумав гру з м’ячем, яка змогла 
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замінити футбол та бейсбол у часи негоди. Як називають гра, яку придумав Джеймс 

Нейсміт? 

43. У якій спортивній грі чоловіки використовують м’яч і біту? 

44. Якими жестами рефері сповіщає про перемогу одного із суперників? 

45. Застосування яких прийомів не дозволено у вільній боротьбі? 

46. Яку ще назву мала греко-римська боротьба? 

47. Як називається речовина, якою атлет змащує долоні перед виконанням змагальних 

вправ? 

48. Як називається спортивне взуття важкоатлета? 

49. Яка гонка стала вирішальною у розвитку професійного велосипедного спорту? 

50. Який вид спорту називають академічним веслуванням? 

51. Скільки спортсменів формують екіпаж вісімки в академічному веслуванні? 

52. Який вид спорту зараховують до веслування на байдарках і каное? 

53. Який вид спорту називають веслувальним слаломом? 

54. Який елемент спортивного екіпірування є обов’язковим атрибутом ватерполіста ? 

55. Скільки гравців кожної команди одночасно знаходяться на ігровому майданчику під 

час гри у волейбол? 

56. Чим відрізняється м’яч для гри у волейбол для жінок і чоловіків? 

57. Скільки гравців кожної команди одночасно знаходиться на ігровому майданчику під 

час гри у пляжний волейбол? 

58. Пройшло майже 40 років з того часу, як гандбол увійшов до олімпійської програми. За 

цей час змінились деякі правила. Скільки гравців кожної команди одночасно 

знаходяться на ігровому майданчику під час гри у гандбол на сучасних Іграх 

Олімпіад? 

59. Які дисципліни спортивної гімнастики входять винятково до жіночої програми? 

60. Заслужений майстер спорту, дворазова абсолютна олімпійська чемпіонка зі спортивної 

гімнастики (1956, 1960 рр.), олімпійська чемпіонка у командній першості та вільних 

вправах (1964 р.), багаторазова чемпіонка світу. За свою спортивну кар’єру завоювала 

53 золоті медалі. Володарка найбільшої в історії спорту колекції з 18 олімпійських 

нагород, половина з яких найвищого ґатунку. Вона входить до десятки найсильніших і 

найвидатніших спортсменів світу ХХ століття. Її успіхи занесені до Книги рекордів 

Гіннесса. Суперзірка сучасного олімпійського руху удостоєна Олімпійського ордена. 

Як звуть цю легендарну гімнастку? 

61. Який зі спортивних предметів є зайвим у змаганнях з художньої гімнастики? 

62. За легендою наприкінці ХІХ століття японський вчитель під час прогулянки по саду 

випадково торкнувся рукою гілки сакури. Гілка спочатку зігнулась, а потім різко 

випрямилась. Вражений побаченим, він вигукнув: “ Спочатку вона піддалась, щоб 

перемогти!”. Це надихнуло його на створення нового виду боротьби, у якому, 

оволодівши хитрими прийомами, людина могла б подолати важчого й сильнішого 

суперника. У 1882 ручитель на власні кошти збудував двоповерховий дощатий 

будинок і назвав його «Кодокан». Цей рік і вважається датою народження нового виду 

боротьби, який у перекладі з японської означає “гнучкий шлях”. Який вид боротьби 

започаткував японський вчитель? 

63. Який вид спорту називають «королевою спорту»? 

64. Який предмет спортсмени передають один одному під час легкоатлетичної естафети? 

65. Скільки плавців можуть стартувати на одній доріжці одночасно ? 

66. Який спосіб плавання у перекладі з англійської мови означає «метелик»? 

67. Рухи якого спортивного способу плавання нагадують рухи жабеняти ? 

68. Що з плавального екіпірування дозволяється плавцю використовувати під час змагань 

? 

69. Визначте вид спорту, в якому на Олімпійських іграх змагаються лише жінки? 

70. Що означає колір чорного пояса в тхеквондо? 
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71. Який вид зброї не використовують у сучасному спортивному фехтуванні? 

72. Скільки спортсменів знаходяться на футбольному полі під час олімпійських змагань? 

73. Яку назву має спортивне взуття футболіста? 

74. Як транспортується біатлоністом гвинтівка під час перегонів? 

75. Як називаються лижі, що застосовуються для лижних перегонів? 

76. Як називається найпростіший спосіб гальмування на лижах? 

77. Для проведення змагань з якого виду спорту не потрібен лід? 

78. Скільки спортсменів від кожної команди можуть одночасно перебувати на льодовому 

майданчику під час офіційної гри у хокей на льоду (хокей із шайбою)? 

79. Які засоби потрібні для проведення спортивній гри хокей на льоду? 

80. На які відрізки часу поділяють спортивну гру хокей на льоду? 

 

ОЛІМПІЙСЬКІ СИМВОЛИ І ЦЕРЕМОНІЇ. МІЖНАРОДНА     

                        ОЛІМПІЙСЬКА СИСТЕМА 
 

81. Як звучить олімпійське гасло? 

82. Що зображено на олімпійському прапорі? 

83. Що символізують олімпійські кільця? 

84. У якій послідовності (за кольорами) розташовані кільця, що уособлюють олімпійський 

символ? 

85. Що зображено на олімпійському прапорі? 

86. Скільки кольорів на олімпійському прапорі? 

87. Кожного високосного року біля вівтаря поблизу храму Гери від сонячних променів 

спалахує полум’я – олімпійський вогонь. Де його запалюють? 

88. Як запалюють олімпійський вогонь? 

89. Як доправляють олімпійський вогонь з Олімпії до великої чаші олімпійського стадіону 

? 

90. Що супроводжує запалювання олімпійського вогню в головній чаші Олімпійського 

стадіону? 

91. Що промовляють спортсмени та судді перед початком олімпійських змагань на 

церемонії їх відкриття? 

92. Хто складає олімпійську клятву? 

93. Відомо, що церемонію відкриття Олімпійських ігор передбачає: парад спортсменів 

усіх країн-учасниць, підняття олімпійського прапора, запалювання олімпійського 

вогню, а також виголошення олімпійської клятви атлетами і суддями. Спортсмени якої 

країни йдуть першими в колоні учасників під час церемонії відкриття Олімпійських 

ігор ? 

94. Церемонія закриття Олімпійських ігор відбувається на головному стадіоні після 

закінчення всіх змагань. Вона охоплює: погашення вогню, опускання олімпійського 

прапора і марш атлетів. У якій послідовності виходять команди країн-учасниць на 

церемонію закриття Олімпійських ігор? 

95. Де мешкають спортсмени під час проведення Олімпійських ігор? 

96. Що отримує переможець Олімпійських ігор отримує від Міжнародного олімпійського 

комітету? 

97. Кому належить верховна влада в олімпійському русі? 

98. 18. Коли ми святкують день заснування Міжнародного олімпійського комітету? 

99. В якій країні знаходиться Міжнародна олімпійська академія? 

100. Яким покаранням підлягає атлет у випадку виявлення вживання допінгу? 

101. Скільки ігор Олімпіад не проводилось через світові війни? 

102. Коли з’явився перший офіційний олімпійський талісман – такса Валді? 

103. Яка найбільша кількість міфологічних персонажів потрапила до олімпійських 

талісманів? 
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СЦЕНАРІЙ № 1                            

Команда (курінь) складається із 10 учнів. 

Команди під звуки музики стройовим кроком заходять в спортивний зал (стадіон). 

Отаман кожного куреня рапортує про готовність до участі в конкурсі. 

Команди оголошують свій девіз, привітання суперникам, журі. Голова журі дає команду: 

“Розпочати змагання”. Розпочати змагання. Виконується Гімн України. 

Програма змагань 

1. “Конкурс отаманів” – підтягування в висі на високій перекладині. 

2. “Конкурс рибалок” – по 1 представнику від куреня символічно наловити риби і 

нагодувати козаків. Напроти кожного рибалки стоїть бутила з водою. на вудочці замість 

гачка – ґудзик. Хто більше за 1 хв. попаде у будинку, то й і набирає більшу кількість балів. 

3. “З історії козацтва на Україна” – 

1) Назвати рік, коли з’явилися перш звістки про козаків (1492) 

2) Хто був першим Черкаським старостою, під керівництвом якого була розгромлена 

турецька фортеці Очаків (Князь Б.Глинський). 

3) Хто був старостою Канівським і Черкаським, який стояв на чолі козацьких сил і водив 

на турків і татар (О.Дапшкович). 

4) Рік осілості козаків (1550 р.) 

5) Хто був першим кошовим Запорізької Січі, а пізніше – отаманом (Д.Вишневський). 

6) Чим знаменитий О.Хортиця на Дніпрі? (побудована перша украплена Січ) 

7) Рік повстання гайдамаків (1730 р.) 

8) Де був підписаний договір між Україною і Росією (м. Переяслав) 

4. Музикальна пауза (огляд художньої самодіяльності) . 

Журі оголошує командам кількість набраних балів. 

Комбінована естафета (10- етапів) 

1. Стрибок у мішку (9 м) 

2. Перенос гирі вагою 32 кг (9 м) 

3. Підтягування по гімнастичній лавці. 

4. Стрибки у присіді, руки на колінах. 

5. Лазіння по канату на руках до позначки 3 м. 

6. Пересування на ходулях (9 м) 

7. Їзда на дитячому велосипеді, вісімкою. 

8. Пересування в упорі на руках. 

9. Метання тенісного м’ячика в ціль. 

10. Хто швидше вип’є кухоль води. 

Конкурс художньої самодіяльності 

Журі підсумовує результати комбінованої естафети 
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                                                   Єдиноборство 

Кожний козак має право брати участь тільки в одному виді конкурсу. 

1. Вижимання гирі одною рукою. 

2. Піднімання переворотом в упор 

3. Стрибки через скакалку (1 хв.) 

4. Згинання і розгинання рук в упорі 

5. Вис на зігнутих руках. 

6. Жонглювання м’ячем. 

7. Амреслінг. 

Команди шикуються в одну шеренгу. 

Судді оголошують результат змагань. 

Свято закінчується дискотекою.   

 

 

СЦЕНАРІЙ № 2 

1.ПРИВІТАННЯ КУРЕНІВ ОДИН ОДНОМУ. 
Отаман першого куреня (командує). 
Курінь «Дзвіночок»! Рівняйсь, струнко! 
Наш девіз: 
«Дзвонять весело дзвіночки – 
України сини й дочки». 
ПРИВІТАННЯ СУПЕРНИКАМ: 
«Нехай знає рідна мати – вільна Україна: 
Козаки ми ще маленькі – зате гідна зміна». 

Отаман другого куреня (командує). 
Курінь «Берегиня»! Рівняйсь, струнко! 
Наш девіз: 
Рідну хату зберігати, 
Тата й маму шанувати, 
Честю роду дорожити – 
Україні служити. 

ПРИВІТАННЯ СУПЕРНИКАМ: 
Душу й тіло ми положим 
за нашу свободу 
І покажем, що ми, браття, - 
Козацького роду. 
ГЕТЬМАН. Вільно. 

 
2. КОНКУРС «ПОЇЗД». 
ВЕДУЧИЙ. 
 Як відомо, козаки вміли швидко бігати, навіть доганяли й ловили дикого коня. А чи 
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вміють так швидко бігати учасники наших змагань? Зараз перевіримо. За моїм 
сигналом отамани біжать навколо поворотного прапорця, підбігають до команди, 
чіпляють одного воїна (зачіпають обов`язково правою рукою за ліву), вони вдвох 
оббігають навколо прапорця й назад, чіпляють третього воїна й усе повторюється, 
доки не заберуть останнього. (Конкурс) 
 
3.КОНКУРС « КОЛЕКТИВНА СКАКАЛКА». 
ВЕДУЧА. 
 Козаки постійно розвивали свої природні задатки за допомогою таких дій як 
стрибки, біг, їзда на конях. Наступний наш конкурс допоможе розібратися, хто із 
команд найбільш координований і спритний. 
ВЕДУЧИЙ. 
Зараз кожна комада шикується в колону по одному. Двоє козаків обертають довгу 
скакалку, інші по черзі забігають під скакалку і стрибають. Скільки учасників 
стрибатиме одночасно, стільки й балів одержить команда. (Конкурс). 
 
4. КОНКУРС «ХТО СИЛЬНІШИЙ» 
(Перетягування каната двома куренями). 

ВЕДУЧА. 
А зараз ми надаємо слово журі. (Підбиття підсумків за чотири конкурси). 

 
5. КОНКУРС МАЙСТЕРНИХ ХУДОЖНИКІВ. 
ВЕДУЧИЙ. 
На прикріплених аркушах паперу кожна команда повинна намалювати козака на 
повний зріст. Один учасник біжить – малює голову, повертається, тоді наступний – 
тулуб і т.д. Виграє команда, яка швидко, згуртовано, акуратно і точно намалює 
козака. 
 
6.КОНКУРС «ХТО КОГО ПЕРЕТАНЦЮЄ». 
ВЕДУЧА. 
Козацький танець був не просто танцем для душі. Це були спеціальні акробатичні 
вправи, які допомагали козаку навіть у бою. 
Козак, як вихор, міг із шаблею в руках, вистрибуючи, виконувати спеціальні 
елементи танцю. Самі вороги говорили, що важко битися з козаком, в якого 
вселився ніби сам біс. Це козаку допомагав танок. 

Отож, спробуйте і ви свої сили в танці. Умови конкурсу: за бажанням вибираються 
два учасники із різних команд. Хто довше танцюватиме навприсядки, той – 
переможець. 
(Конкурс). 

7. КОНКУРС ОТАМАНІВ. 
За 5 хвилин записати імена відомих гетьманів України за часів Козаччини. 

 
8.КОНКУРС «КОЗАЦЬКА КМІТЛИВІСТЬ». 
ВЕДУЧИЙ. 
 Наступний конкурс «Козацька кмітливість» 
 Курінь, який відповідає першим, отримує бал. Читаємо швидко. 

 Кого називали козаком? (Вільну людину). 

 Хто стояв на чолі козацького війська? (Гетьман). 

 Як називали хати, в яких жили козаки? (Курінь). 

 Де розташовувались козацькі табори? (Запорізька Січ). 
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 Про яку деталь козацького вбрання казали: «Широкі, як Чорне море». (Шаровари). 

 Як називалась козацька зачіска? (Оселедець). 

 З ким вели війни козаки за незалежність? ( З Туреччиною, Польщею). 

 Які імена козацьких гетьманів вам відомі? (Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, 

Петро Полуботок...) 

 А чи знаєте ви ім`я дивовижного гетьмана – силача, який легко міг зламати руками 

підкову? (Іван Підкова). 

  

СЦЕНАРІЙ № 3 

І. Вступне слово 

 

ХV століття – важкий час у житті Українського народу. Скрутно 

жилося йому під пануванням чужих володарів, бо скрізь в Україні 

було заведено панщину. Селяни працювали на панській землі, всю 

землю отримували у власність великі пани – вельможі. 

Багатостраждальна земля чекала героїв. 

І деякі чоловіки відгукнулися на заклик рідної землі і стали на 

її захист. Це були козаки. Сила, спритність і мужність яких 

змінила світ. 

(Всі хором під програвач співають пісню Н.Яремчука) 

 

Гей, ви, козаченьки. 

 

Вітер в чистім полі – 

 

Научіть нащадків 

 

Так любити волю. 

 

Крутобока наша доля,  

 

Не вода в ній – кров тече, 

 

Козаку найперше – воля,  

 

Козаку найперше – честь. 

 

Гей, ви, козаченьки, 

 

Спомин з мяти-рути 
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Научіть минулу славу  

 

Повернути. 

 

 ІІ. 1 тур: “Військові маневри” 

 

Види змагань 

 

а) “Захист фортеці” 

 

- Як відомо, козаки мусили обороняти фортеці. То наше перше 

завдання матиме назву “Захист фортеці”. 

У центрі кола – “фортеця” – м’ячі і кеглі. Біля “фортеці” – 

захисник. 

Учні, які стоять у колі, передають м’яч один одному і кидають 

його, намагаючись влучити у “фортецю”. Захисник намагається 

відбити м’яч руками чи ногами. Переможе той курінь, чий захисник 

найдовше протримається захищаючи свою “фортецю”. 

 

б) “Сильна рука” 

 

- Щоб мужньо боронити свій народ, свою рідну неньку Україну 

козаки повинні перетворювати труднощі, мати неабияку силу в 

руках. У наступному змаганні візьмуть участь щонайсильніші. Буде 

боротьба “Сильна рука”. 

Взаємно захопивши руками великі пальці, силою нахилити руку 

суперника не відриваючи ліктя від столу. Суперники бореться один 

проти одного. 

Перемагає курінь, члени якого здолали найбільше суперників. 

 

в) “Перетягування канату” 

 

- Перетягування канату курінь на курінь по черзі. Канати 

посередині помічені стрічкою яка перебуває над лінією. Курінь 

якому вдалося перетягнути стрічку від лінії на один метр, 

перемагає і бореться з наступним. 

 

г) “Метання ядра” 

 

- По одному учаснику з команд кидають ядро. Чий учасник 

найдальше кине, того курінь перемагає. 

 

д) “Влучити в ціль” 

 

- Участь в цьому змаганні беруть по одному членові з кожного 

куреня. 

Перемагає той курінь, представник якого найточніше попаде з лука 

в ціль. 

 

е) “Затягти у коло” 
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- Всі учасники кожного з куренів стоять перед накресленим колом 

і беруться за руки. Вони розташовуються через одного з різних 

куренів. За сигналом намагаються втягнути один одного в коло. 

  Перемагає курінь, членом якого вдалося втягнути у коло 

найбільше суперників. 

 

- Доки журі обговорюють результати і підбивають підсумки ми 

готуємось до наступного завдання. 

 

ІІІ. 2 тур: “Спритність та кмітливість” 

 

Види змагань: 

 

а) “Козацька бійка” 

 

- Щоб перемогти ворога козакам потрібно було бути не лише 

сильним, але і спритними. Наступний конкурс вже другого туру 

“Козацька бійка”. За допомогою палиці, на якій надіто з обох 

боків боксерські рукавички, збити суперника з колоди. 

 

б)  “Передача листа” 

 

- Всі ви напевне знаєте і бачили картину на якій зображено той 

момент, коли дотепні, веселі козаки писали листа турецькому 

султану. То ж шикуйтесь у 2 шеренги і подивимося котрий курінь 

швидше передасть написане. На старт. Увага! Почали! 

 

в) естафета “Стрибки в мішках” 

 

- Бувало, що козаки потрапляли в полон до ворога. Але завдяки 

своїй силі, спритності та витривалості вони вміли, долаючи 

перешкоди, непомітно втекли звідти. Отож почали! 

 

г) “Кидання кілець на стовпчик” 

 

- Перед лініями стоять у колонах по одному учасників різних 

команд. На відстані 5-6 м від них – стовпчики, на які вони 

почергово накидають кільця з фанери або гуми. Кожен має по 3 

спроби. Перемагає той курінь, члени якого зробили найбільше 

влучних кидків. 

 

д) “Хто швидше вип’є кухоль квасу” 

 

- Завдання полягає в тому, що з кожного куреня обирається один 

учасник і всі стають в 1 ряд і п’ють кухоль квасу на швидкість. 

Перемагає той курінь учасник якого найшвидше вип’є квас. 

 

е) “Хто швидше з’їсть яблуко, підвішене на нитці” 

 

- Наступний конкурс такий: з кожної команди по одному учаснику 

повинні якнайшвидше з’їсти яблуко підвішене на нитці. Перемагає 

найшвидший. 
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ж) “Хто кого швидше нагодує варениками” 

 

  - Завдання наступного конкурсу полягає в тому, щоб обрати з 

кожного куреня по 2 учасники. Один із них повинен якнайшвидше 

нагодувати варениками іншого свого товариша. 

 

з) “Хто швидше наносить ложкою води” 

 

- Беруть участь з кожної команди по 1 учаснику. 

 

А тепер журі підбивають підсумки 2 туру. 

 

IV. 3 тур “Жарти та козацькі звичаї” 

 

Види змагань: 

 

а) “Козацькі побрехеньки” 

 

- Наступне завдання – розказати анекдот. Участь беруть по 1 

члену з куреня. 

 

б) “Інсценування козацького обряду чи звичаю” 

 

- Кожен курінь повинен інсценувати якийсь козацький обряд чи 

звичай. 

Козаки не лише воювали, але й уміли розважатися і мали свої 

звичаї. 

 

в) “Танцювальний конкурс “Гопак” 

 

- Виконується танцювальний конкурс всі члени куреня по черзі 

козацький народний танець “Гопак”. 

 

- Це був останній конкурс нашого сьогоднішнього 3 туру змагання. 

А зараз журі підбиває третього туру, а ми зараз перейдемо до 4, 

останнього раунду змагань. 

 

V. 4 тур: “З історії козацтва” 

 

- За умовами останнього туру учасники повинні відповісти на 

запитання вікторини. Переможе той курінь, котрий дасть найбільше 

правильних відповідей: 

а) Назвіть перший український твір, який перекладено на 

українську мову?   (“Лист турецькому султану”) 

б) Що означає слово “козак”? (З тюркської – “вільна людина”) 

в) Символ влади гетьмана (Булава) 

г) Як називали козацькі човни? (Чайки) 

д) Хто такі “характерники” (Ворожбити, лікарі) 

 

Це був останній конкурс наших сьогоднішніх Козацьких забав. Журі 

зараз саме підбиває результати 4 туру і всього конкурсу. 

 

VI. Заключна частина. 
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- Після сьогоднішніх наших змагань в нас залишається світла 

пам'ять про славні подвиги наших предків-запорожців. Отож, 

пам’ятаєте, дорогі діти, що ви є нащадками славних українських 

козаків. То ж любіть Україну, шануйте її народ. Хай кожен з вас 

своїми добрими справами і вчинками доведе, що козацькому роду 

нема переводу!  

(Команди з піснею «Доки буде Україна» маршовим кроком виходять з 

місця проведення Козацьких забав). 

 

 

 

СЦЕНАРІЙ № 4 
 
І курінь   «Хортиця» 

Девіз: «Козацькому роду нема переводу» 

Отаман    
Для боротьби ми не збир 

Ані рушниць, ані гармат. 

Здоров’я й знань понабирали, 

Що вистачить для всіх команд. 

 

ІІ курінь     «Козаки» 

Девіз:  «Ну те, браття, або перемогу добути, або дома не бути!» 

Отаман    
Ми прийшли сюди сьогодні, 

Щоб вести запеклий бій. 

Тільки, ні, не кулаками, 

А в веселій, дружній грі. 

 

ІІІ курінь       «Корсунь» 

Девіз: «Борітеся – поборете» 

Отаман  

Прибули ми змагатися і перемагати. 

Отож і просимо вболівальників щирo. 

Нам у цій грі допомагати. 

 

1 конкурс «Вершники». Стримувати поміж ніг козака м’яча - коня, у руках-палицю 

шаблю. Потрібно дострибати до підвішеного дзвоника, вдарити шаблею по ньому, 

повернутися назад та передати естафету товаришеві по куреню.  

 

2 конкурс «Забава кашоварів». Хто швидше з представників куренів розбере на окремі 

купи змішані разом горох, квасолю, жито тощо. 

 

3 конкурс «Козацький спів». Конкурс на краще виконання козацької пісні. 

 

4 конкурс «Втеча з полону». Полонені козаки стрибають у мішках. Вони повинні 

якнайшвидше подолати певну дистанцію й передати мішок по естафеті товаришеві по 

кореню. 

 
5 конкурс «Влучники». Козаки кидають у ціль м’яча, який імітує козацьке ядро. 
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6 конкурс «Найсильніший козак». В кого найсильніша рука. Учасники змагань, не 

відриваючи ліктя від столу, намагаються нахилити й притиснути руку суперника до його 

поверхні. 

 
7 конкурс «Перетягування канату». 

 

8 конкурс «Вікторина». 

1. Як називається зачіска козака? (оселедець) 

2. Як називалось місце, де жили козаки?  (курінь) 

3. Яка їжа була в козаків найулюбленішою?   (каша) 

4. Як називався козацький ватажок? (отаман, кошовий) 

5. Назвіть найвідомішого гетьмана України. (Богдан Хмельницький) 

6. Як називався козацький човен?  (чайка) 

 

9 конкурс «Веселий козак». На альбомних аркушах із закритими очима намалювати 

портрет одного з козаків, учасників конкурсу.  
 

 

 

СЦЕНАРІЙ № 5 

 
1. Естафета "Як козаки картоплю саджали " 

Перший учасник команди біжить, тримаючи у руці картоплину, до "городу" - 

обруча, який покладений перед кожною командою на відстані 9-10 метрів, "саджає" - 

кладе картоплю, повертається до команди, передає естафету. Наступний учасник біжить 

до "городу", "збирає врожай" - забирає картоплю і повертається до команди. Завдання по 

черзі виконує уся команда. Перемагає команда, яка першою зібрала врожай. 

 

2. "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, накидує 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. 

 

3. "Як козаки розважалися" 

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. 

 

4. "Як козаки гуртувалися" 

Усі члени команди стоять один за одним та тримають ліву руку на лівому плечі 

того, хто стоїть попереду, а правою рукою тримають свою праву ногу. За сигналом всі 

команди починають стрибати на одній нозі до протилежного кінця залу. Виграє команда, 

яка прибула першою і жодного разу не розірвала ланцюг. 
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СЦЕНАРІЙ № 6 

 

а) “Захист фортеці” 
 
- Як відомо, козаки мусили обороняти фортеці. То наше перше завдання матиме 
назву “Захист фортеці”. 
 
У центрі кола – “фортеця” – м’ячі і кеглі. Біля “фортеці” – захисник. Учні, які стоять 
у колі, передають м’яч один одному і кидають його, намагаючись влучити у 
“фортецю”. Захисник намагається відбити м’яч руками чи ногами. Переможе той 
курінь, чий захисник найдовше протримається захищаючи свою “фортецю”. 
 
б) “Сильна рука” 
 
- Щоб мужньо боронити свій народ, свою рідну неньку Україну козаки повинні 
перетворювати труднощі, мати неабияку силу в руках. У наступному змаганні 
візьмуть участь щонайсильніші. Буде боротьба “Сильна рука”. Взаємно 
захопивши руками великі пальці, силою нахилити руку суперника не відриваючи 
ліктя від столу. Суперники бореться один проти одного. Перемагає курінь, члени 
якого здолали найбільше суперників. 
 
в) “Перетягування канату” 
 
- Перетягування канату курінь на курінь по черзі. Канати посередині помічені 
стрічкою яка перебуває над лінією. Курінь якому вдалося перетягнути стрічку від 
лінії на один метр, перемагає і бореться з наступним. 
 
г) “Метання ядра” 
 

- По одному учаснику з команд кидають ядро. Чий учасник найдальше кине, того 
курінь перемагає. 
 
е) “Затягти у коло” 
 
- Всі учасники кожного з куренів стоять перед накресленим колом і беруться за 
руки. Вони розташовуються через одного з різних куренів. За сигналом 
намагаються втягнути один одного в коло. 
 
Перемагає курінь, членом якого вдалося втягнути у коло найбільше суперників. 
 
- Доки журі обговорюють результати і підбивають підсумки ми готуємось до 
наступного завдання. 
 
ІІІ. 2 тур: “Спритність та кмітливість” 
 
Види змагань: 
 
а) “втеча з неволі» вам необхідно іззвязаними руками та ногами якнайшвидше 
подолати дистанцію. 
 
б) “Передача листа” 
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- Всі ви напевне знаєте і бачили картину на якій зображено той момент, коли 
дотепні, веселі козаки писали листа турецькому султану. То ж шикуйтесь у 2 
шеренги і подивимося котрий курінь швидше передасть написане. На старт. 
Увага! Почали! 
 
в) естафета “Стрибки в мішках” 
 
- Бувало, що козаки потрапляли в полон до ворога. Але завдяки своїй силі, 
спритності та витривалості вони вміли, долаючи перешкоди, непомітно втекли 
звідти. Отож почали! 
 
г) “Кидання кілець на стовпчик” 
 
- Перед лініями стоять у колонах по одному учасників різних команд. На відстані 
5-6 м від них – стовпчики, на які вони почергово накидають кільця з фанери або 
гуми. Кожен має по 3 спроби. Перемагає той курінь, члени якого зробили 
найбільше влучних кидків.  
 
д) “Хто швидше вип’є кухоль квасу” 
 
- Завдання полягає в тому, що з кожного куреня обирається один учасник і всі 
стають в 1 ряд і п’ють кухоль квасу на швидкість. Перемагає той курінь учасник 
якого найшвидше вип’є квас. 
 
е) “Хто швидше з’їсть яблуко, підвішене на нитці” 
 
- Наступний конкурс такий: з кожної команди по одному учаснику повинні 
якнайшвидше з’їсти яблуко підвішене на нитці. Перемагає найшвидший. 
 
є) “Хто дістане і з’їсть цукерку в тарілці з мукою без допомоги рук”. 
- А зараз дуже цікаве завдання. По одному з кожного куреня змагаються у такому 
виді змагань: учасник конкурсу повинен дістати і з’їсти цукерку з тарілку з мукою 
без допомоги рук. 
 
ж) “командам видають по 10 кульок і нитки – кожен учасник має надути кульку 
зав’язати та покласти в мішок або в шаровари до атамана – перемагає 
найшвидший. 
 
з) “Хто швидше наносить ложкою води” 
 
- Беруть участь з кожної команди по 1 учаснику. 
А тепер журі підбивають підсумки 2 туру. 
 
IV. 3 тур “Жарти та козацькі звичаї” 
 
Види змагань: 
 
а) “Козацькі побрехеньки” 
- Наступне завдання – розказати анекдот. Участь беруть по 1 члену з куреня. 
 
б) “Інсценування козацького обряду чи звичаю” 
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- Кожен курінь повинен інсценувати якийсь козацький обряд чи звичай. Козаки не 
лише воювали, але й уміли розважатися і мали свої звичаї. 
 
в) “Танцювальний конкурс “Гопак” 
- Виконується танцювальний конкурс всі члени куреня по черзі козацький 
народний танець “Гопак”. 
 
- Це був останній конкурс нашого сьогоднішнього 3 туру змагання. А зараз журі 
підбиває третього туру, а ми зараз перейдемо до 4, останнього раунду змагань. 
 
V. 4 тур: “З історії козацтва” 
 
- За умовами останнього туру учасники повинні відповісти на запитання 
вікторини. Переможе той курінь, котрий дасть найбільше правильних відповідей: 
 
а) Як називалася перша січ (Хортицька) 
б) Що означає слово “козак”? (З тюркської – “вільна людина”) 
в) Символ влади гетьмана (Булава) 
г) Як називали козацькі човни? (Чайки) 
д) Хто такі “характерники” (Ворожбити, лікарі) 
Це був останній конкурс наших сьогоднішніх Козацьких забав. Журі зараз саме 
підбиває результати 4 туру і всього конкурсу. 
 
VI. Заключна частина. 

 

СЦЕНАРІЙ № 7 

 

«Хто влучніше стріляє».  

 

Команди стають у 2 колони і кидають м’ячики у торбини, які 

тримають члени журі. Чий м’яч не попав у торбу, той забирає 

його. Виграє та команда, у якої залишиться менше м’ячів в руках.  

 

«Город».  

 

Команди шикуються в колони. На відстані 4 м від старту на 

майданчику лежить по 5 обручів напроти кожної команди. Кожному 

направляючому дається мішечок, де лежить 5 овочів (картоплина, 

морквина, буряк, помідор, цибулина тощо). За сигналом ведучого 

перший учасник кладе у кожний обруч по одному овочу, біжить 

назад і віддає пустий мішечок наступному учаснику. Той збирає 

овочі у мішечок. Виграє та команда, яка перша впорається з 

посадкою і збором врожаю.  

 

«Хто стрибає далі». 

 

Члени журі позначають місце приземлення гравця. 
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На цю відмітку стає другий учасник і також стрибає. В естафеті 

виграє та команда, яка матиме відмітку далі всіх після стрибка 

останнього учасника.  

 

«Переправа».  

 

На лінії старту біля кожної команди по одному обручу, в ньому по 

три м’ячі. На триметровій лінії волейбольного майданчика проти 

кожної команди – по обручу. За сигналом перші учасники по одному 

переносять з обруча в обруч, перестрибуючи перешкоди, три м’ячі. 

Потім у зворотньому напрямку це роблять інші учасники.  

 

«Гурт – єдина команда».  
 

Команди шикуються в колону по одному, одна навпроти одної та 

беруть у руки канат. За командою ведучого починається 

перетягування каната. 

Виграє команда, яка перемогла двічі з трьох перетягувань.  

 

«З’їш куліш».  

 

Виносять макітри з кулішем. За сигналом ведучого учасники 

починають їсти куліш. Виграє та команда, яка впорається із 

завданням швидше іншої.  

 

«Історична вікторина».  

 

(Вікторина може проводитися як гра з глядачами).  

 

1. Яких ви знаєте уславлених козаків? (Іван Сірко, Петро 

Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Самійло Кішка).  

2. З чого складається озброєння козаків? (Самопали, рушниці, 

пістолі, шаблі, списи, луки, стріли, гармати).  

3. З яких військових одиниць складається Запорізька Січ? (Полк, 

сотня, курінь, кіш).  

4. Які військові звання Запорізької Січі ви знаєте? (Полковник, 

гетьман, сотник, курінний, кошовий, отаман, осавул).  

5. Що було ознакою влади гетьмана? (Булава).  

6. Що означає слово «козак»? (Вільний).  

7. Коли в історії згадуються перші козаки? (ХІV ст.)  

8. Якою речовиною посипали голову козаки при обряді посвячення 

його в гетьмани? (Попіл).  

9. Яка улюблена їжа козаків? (Куліш).  

10. Як називалися козацькі військові човни які використовували 

при набігах на Туреччину? (Чайки, байдараки, галери).  

 

Підбиваються підсумки змагань.  

 

Ведучий. Дякуємо всім учасниками за спритність, а глядачам за те 

як вони підтримували своїх однокласників.  

 

Добро хай панує у вашому домі.  
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І щастя хай буде завжди  

 

Здоров’я міцного і щасливої долі  

 

Бажаємо на довгі роки.  

 

Нехай всім щастить!  

 

Учасники «Козацьких забав» під козацький марш виходять.  
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       МАМА, ТАТО, Я – СПОРТИВНА СІМ’Я 
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СПОРТИВНЕ СВЯТО № 1 

Гра-естафета “Бапскебдоліст” 

Кожний гравець команди веде м’яч до баскетбольного щита і закидає його в корзину. 

Зловивши передає м’яч наступному гравцеві, який повинне зробити те, що й попередній. 

Команда, котра швидше виконає завдання, отримає 1000 очок, котра пізніше – 50 очок. 

Естафета з обручками. 

Потрібно побігти з пункту А до пункту В і назад, перестрибуючи через обруч, як через 

скакалку. Команда, яка швидше виконає завдання, отримає 100 очок, яка пізніше – 50 

очок. 

Естафета “Подорож по горах”. 

Бігову доріжку поділити на три рівні частини. Гравці в першій частині стрибають на лівій 

нозі, другій – на правій, у третій – на двох. Назад вертаються бігом. 

Конкурс капітанів. 

На спритність 

Відбивати тенісний м’ячик ракеткою скільки можете. Виграє той капітан, котрий більше 

зробить ударів. За кожний удар нараховуються 10 очок. 

На координацію. 

Сидячи на стінці капітанам зав’язують очі. Обидва встають, повертаються вправо і 

роблять два кроки, тоді вліво два кроки, далі вправо два кроки і знову вліво два кроки 

(вийде квадрат). 

Після цього повинні сісти на стілець. 

Спортивна вікторина. 

1. Який м’яч найважчий і який найлегший? (набивний і тенісний) 

2. Скільки гравців у футбольній команді? (11) 

3. Що таке марафонський біг? (біг на дистанцію 42 км. 195 м). 

4. З якого виду спорту змагаються тільки жінки? (з художньої гімнастики) 

5. В якій грі користуються найлегшим м’ячем? (у настільному тенісі) 

6. Скільки гравців у баскетбольній команді (5) 

7. Де я коли проводились останні літні Олімпійські ігри? (200 р. Сідней, Австралія). 

8. Які ви знаєте фізичні якості? (Сила, витривалість, спритність, швидкість, гнучкість). 

Велика естафета 

Біг “раків” – встати, залізти мішок, дострибати до корзини з м’ячем, взяти м’яч в руки і 

вцілити ним у визначену ціль. Тоді бігом вернутись назад. 

За швидше виконання завдання команда отримує 100 очок, за пізніше – 50 очок. 

Судді підводять підсумки, оголошують команду – переможця. 
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СПОРТИВНЕ СВЯТО № 2 

ПЕРША ЕСТАФЕТА «Швидкі ноги» 

Інвентар:8 обручів, 12 м’ячів. 

На дистанції 8-9м напроти кожної команди лежить два круга. В кожному з них по 3 м’ячі. 

За командою кожний учасник повинен перенести м’ячі із кожного кола в інший і 

повернутися до своєї команди, передаючи естафету іншому учаснику. 

1 ведучий: Молодці сім’ї, вправно впорались із завданням. 

А поки журі працює, ми пропонуємо нашим учасникам перевести дух.  

2 ведучий: Уболівальники сьогодні прийшли підтримати свої команди. Зараз ми вивчимо 

рухи групи підтримки на футбольному матчі. (Розучування рухів) 

 

ДРУГА ЕСТАФЕТА «Біг по крижинах» 

Інвентар:12 «крижин» 

Кожна команда отримує по 3 «крижини». Завдання: перший біжить тато, кладе одну 

крижину і стає на неї. Потім кладе іншу «крижину» переміщається на неї,  а є дитина стає 

на другу. Кладе третю переступаючи на неї, дитина переходить на другу, а мама стає на 

першу. Потім мама переходить до дитини, а першу крижину передає тату, який її кладе 

вперед і пересувається, а за ним так само переміщаються дитина і мама. Яка з команд 

першою дійде до фінішу. 

 

ТРЕТЯ ЕСТАФЕТА «Біжи обережно» 

Інвентар: 4 ложки,  4 тенісні   кульки.    

(Учаснику кожної команди дають у руки ложку, в яку кладуть кульку). Ваше завдання: 

оббігти кругом стільця, не випустивши кульки і не  допомагати рукою. Повернутись на 

своє місце і передати ложку з кулькою іншому. Яка команда швидше справиться із 

завданням. 

1 ведучий: Журі працює, а ми також часу не гаймо.  

2 ведучий: У нашій школі навчаються талановиті учні, які не тільки гарно вчаться, а й у 

вільний час створюють цікаві танцювальні композиції. 

1 ведучий: Отож, зустрічайте учнів 4-Б класу із танцювальною композицією  

 

ЧЕТВЕРТА ЕСТАФЕТА «Біг з перешкодами» 

Інвентар:4 гімнастичні лави, 4 скакалки,4 обручі, 4 тунелі,4 стійки 

Пробігти по гімнастичні лаві, пролізти в тунелі (для дитини), добігти до скакалки і два 

рази пригнути (для мами),Вибити  м’яч( для тата, поки мама скакає), перелізти в обруч, 

переплигнути через перешкоду і повернутися назад. 

 

П’ЯТА ЕСТАФЕТА «Українські козаки» 

Інвентар:шаровари. 

Тато із дитиною одягають шаровари. Тато влазить в одну колошу, а дитина в іншу і так 

вони біжать до позначки і повертаються на фініш. 

 

ШОСТА ЕСТАФЕТА для мам «Впізнай своїх дітей» 
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Інвентар: 4 пов’язки на очі. 

 Мами із зав'язаними  очима впізнають своїх дітей на дотик. А діти стоять рядочком з 

витягнутими вперед руками. 

 

СЬОМА ЕСТАФЕТА «Великі гонки» 

Батько кожної команди повинен (будь-яким чином) перенести свою команду від початку 

до наміченого місця. Повернутися назад бігом всі разом взявшись за руки. 

 

ВОСЬМА ЕСТАФЕТА «Мішень» 

Інвентар: пластикові пляшки з водою, м’ячі. 

На відстані 9 м від стартової лінії команд розміщені ворота на лінії яких наставлені 

пластикові пляшки з водою, на яких написані цифри які означають кількість очок. 

Завдання попаданням м’яча збити кеглі. Перемогла команда яка більше набере очок. 

 

ДЕВ’ЯТА ЕСТАФЕТА «Підводники» 

Інвентар:4 пари ласт, 4 маски, 4 трубки для підводників. 

Дитина у ластах біжить дистанцію, тримаючи за руку маму, яка одягла маску, але очі на 

масці заклеєні. 

 

ДЕСЯТА ЕСТАФЕТА «Малий і ще менший» 

Інвентар:іграшки. 

На відстані 10м лежать іграшки. Перший учасник підбігає, бере одну іграшку, 

повертається і передає цю іграшку іншому. Другий гравець бере іграшку і рухається до 

всіх іграшок. Бере ще одну, передає вже дві іграшки третьому. Так триває, аж поки 

закінчаться всі іграшки. 

 

ОДИНАДЦЯТА ЕСТАФЕТА «Спіймай мишку» 

Інвентар: 4 іграшкові мишки, мотузки, ковпаки. 

До ноги дитини прив’язати іграшку. Тато з  іншої команди полює за іграшковою мишкою. 

Його завдання ковпаком спіймати іграшку поки дитина бігтиме певну відстань. 

 

ДВАНАДЦЯТА ЕСТАФЕТА «Транспортування потерпілого» 

Інвентар:4 рулони туалетного паперу. 

Батьки складають руки у вигляді стільця. Дитина сідає  на руки. Біг всією родиною до 

наміченого місця. Зробити перев’язку «пораненому» і доставити його назад. 

 

СПОРТИВНЕ СВЯТО № 3 

                                                                               
Перша естафета.  
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Парний біг навколо гімнастичної лавочки (зв'язані по одній нозі). Спочатку біжать тато з 

мамою, потім, повернувшись на своє місце, розв'язують свої ноги і зв'язують по одній нозі 

дітям  і так  яка команда першою подолає дану естафету. 

Друга естафета «Біжи обережно». 
(4 ложки,  4 тенісні   кульки.   Учаснику  кожної команди дають у руки ложку,  в яку 

кладуть кульку). Ваше завдання: оббігти кругом стільця, не випустивши кульки і не  

допомагати рукою. Повернутись на своє місце і передати ложку з кулькою іншому. Яка 

команда швидше справиться із завданням. ( Перед кожною естафетою помічники ведучих 

демонструють як проводиться гра). 

Третя естафета для  тат. Хто з татів найбільше разів однією рукою вижме гирю вагою 

32 кг. 

Четверта естафета. Тато з мамою складають руки «кріселком» і проносять свою 

дитину до заданої позначки, потім повертаються по іншу дитину, переносять її таким же 

способом. Завдання: хто швидше перенесе дітей! 

П'ята естафета «Поїзд». На підлозі розставлені 6 стільців на відстані1м один від 

одного. Першими завдання починають виконувати тато з мамою, пробігають, тримаючись 

один за одного. За другим разом до них приєднується перша дитина, потім друга. Яка 

команда швидше оббіжить   в повному складі навколо стільців і повернеться на своє місце 

– та й переможе. 

Шоста естафета для мам «Впізнай своїх дітей».  Мами із зав'язаними  очима 

впізнають своїх дітей на дотик. А діти стоять рядочком з витягнутими вперед руками. 

Сьома естафета для татів «Хто швидше надує кульку.» 

 Восьма естафета. На дистанції 8  метрів напроти кожної команди лежать по два  кола. В 

кожному з них по 4  м'ячі. За командою кожен учасник повинен перенести (перекласти) 

м'ячі із одного кола в інше і повернутись до своєї команди, передаючи естафету іншому 

учаснику. 

Дев'ята  естафета. Всім гравцям потрібно присісти , міцно взятись за талію і так пройти 

шлях навколо гімнастичної лави, повернутись на своє місце. Виграє та команда, яка не 

втратить учасників і швидше виконає завдання. 

Десята естафета «Пов’яжи косинку». З одного боку залу стоять 4 стільці напроти 

кожної команди. На кожному з них косинка. На протилежному боці-  команди. За 

сигналом «Раз, два, три – біжи!» учасники біжать до стільців, беруть косинки, пов'язують 

їх і сідають на стільці. Потім встають, розв'язують косинку, кладуть на стілець і біжать до 

своєї команди, передаючи естафету наступному (хлопком по руці). Виграє та команда, яка 

першою завершить дану гру. 

Одинадцята естафета «Чотири кільця».  Два стільці поставити один на одного, один 

перевернути догори ніжками. По черзі учасники кожної команди кидають кільця , 

намагаючись надіти на ніжку стільця з відстані 5 кроків. Перемогу здобуде та команда , 

яка накидає найбільше кілець. 

Дванадцята естафета. Із закритими очима пройти між кеглями, розміщеними на 

відстані 2 кроки, починаючи з відстані 5  метрів від кеглів. Перемагає та команда, яка 

набере найменше штрафних очок (зачепивши, але не збивши кеглю – 1 очко, збивши 

кеглю – 2 очки). 

Поки судді підводять підсумки, пропонуємо  танок «Золотисті барви». 

 

 

СПОРТИВНЕ СВЯТО № 4 

                                                                                  
 

 

 1 естафета «Будівельники» 
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Команди шикуються в колону по одному (дитина, мама, тато). За сигналом дитина 
бере предмет і біжить до обруча, кладе в середину предмет і повертається назад. 
Батьки роблять теж саме. Коли всі предмети будуть перенесені в обруч, вся сім'я 
біжить до обруча і разом збирають споруду. 
Музична пауза. 
Пісня « Мамина усмішка» 
Б. Я.: Ось хлопці сміливі, спритні, умілі, 
Батьки, їх важливі, сильні, відважні. 
 
2 естафета «Веселий ланцюжок» 
Спочатку навколо стійки біжить один гравець - тато, потім його за пояс бере другий 
гравець - мама і вони біжать удвох і т.д. Оббігти стійку всій команді і не 
расцепиться. Чия команда сама спритна і дружна. 
 
3 естафета «Хто швидше добереться ?» 
(Тато - стрибки з кулькою, мама - стрибки на скакалці, дитина - проповзти через 
тунель). Команда, що перемогла, отримує бал. 
 
4 естафета «найкращий на танцполі» (змагаються батьки) 
Сімейні пари танцюють на розгорнутій газеті під музику. Музика зупиняється, 
батьки складають газету навпіл - танець продовжується і т.д. Перемагає команда, 
яка встоїть на самому маленькому острівці газети. 
 
Гра з вболівальниками («Я, ти, він, вона - разом дружна сім'я!») 
Вболівальники повторюють слова та рухи. 
 
5 естафета «Каляка - маляка» 
 

6 естафета «комбінована» 
 
Папи рухаючись вперед до стійки підбивають гімнастичної палицею повітряна куля 
і тому таким же способом. Мами котять обруч до стійки і назад так само. А діти 
скачуть на палиці, як на коні, до стійки і назад. Перемагає дружна команда. 
 
Гра з уболівальниками «Невловимий кулька» 
Кожному учаснику прив'язують до ноги повітряна кулька. Потрібно розчавити 
чужий кульку, але при цьому зберегти свій цілий. Підраховуються цілі кульки. 
 
7 естафета « Салют» 
По всьому залу розкидані повітряні кульки. Кожна команда по сигналу збирає 
кульки. Команда, яка набрала більшу кількість куль виграє. 
 
Журі підводить підсумки свята. 
 

 

 

СПОРТИВНЕ СВЯТО № 5 

 
1 КОНКУРС: - «Разом ми найкращі» (привітання команд ), капітани представляють свої 

команди (назва, емблема ,девіз).  

1 КОМАНДА:  «КМІТЛИВІ» 
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                            Будемо кмітливими 

                            Часом жартівливими 

                            Й переможемо ми вас, 

                            Якщо хватить сил у нас. 

                            До спортивних змагань – готова! 

2 КОМАНДА: «СПРИТНІ» 

                            Друзям по змаганню  

                            Ми шлемо вітання. 

                            Поривам та бажанню 

                            Немає перешкод. 

                   Як бачити команда           

                            У зборі й немала  

                            Надіємось що добре  

                            У нас підуть діла.  

                            До спортивних змагань-готова! 

(Команди представляють свої емблеми для оцінки журі). 

Вчитель: Спорт - помічник! 

                   Спорт – здоров’я!  

                   Спорт - гра! 

                   Спорту говорять  діти – ура!  

 

2 КОНКУРС:  «Біг парами». 
Тато з мамою, тримаючись за руки виконують біг, а в іншій руці тримають баскетбольний 

м'яч. Повертаючись назад беруть дитину і втрьох долають відстань ( І2м ).  

 

3 КОНКУРС:  «Банти». 

Напроти кожної команди помічник з гімнастичною палицею, на якій прив’язано 9 стрічок 

однакової довжини різного кольору. За сигналом учасник повинен бігти з стрічкою і 

зав'язати її на стрічку гімнастичної палиці відповідного кольору. Відстань 9м. 

 

4 КОНКУРС: «Подорож по горах». Бігову доріжку ділять на три рівні частини. Гравці, у 

першій частині, стрибають на лівій нозі, у другій – на правій, у третій – на двох. Назад 

повертаються бігом. 

5 КОНКУРС: «Метання м’яча в ціль».  

На відстані 6м на підлозі лежить обруч - ціль. Дитина влучає великим м’ячем, мама - 

середнім, тато – маленьким. Зараховується чисте влучення. 

6 КОНКУРС «Ерудит». 

         1.Лінія,що означає закінчення дистанції. (Фініш). 

         2.Мяч за границею.(Аут) 

         3.Споруда для глядачів на змаганнях. (Трибуна) 

         4. Скільки білих фігур у шахах? (16 ) 

         5. Скільки гравців у футбольній команді? (11) 

         6. Як часто проводять Олімпійські ігри? (1 раз на 4 роки) 

         7.Мотузка для підтвердження колективної сили .(Канат) 

         8. Передача м’яча партнеру. ( Пас ) 

 

7 КОНКУРС «Веселі  носильники» 

На відстані 2м лежить скакалка, потім г/коло, три лавки, після яких лежить г/коло з 9 

предметами. По сигналу перші номери стрибають через скакалку 5 разів, перестрибають 

через лави, беруть 1 предмет, повертаються і кладуть в перше коло. 
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8 КОНКУРС «Переправа». 

Тато на протилежному «березі» з обручем на поясі. По сигналу він біжить забирає маму в 

обруч і назад повертаються разом. Тато залишається, а мама повторює теж саме, 

забираючи дитину. Переможців визначають за кращим часом. 

9 КОНКУРС «Я спритний». 

Дитина повинна пронести м'ячик на ракетці змійкою, мама провести рукою баскетбольний  

м'яч, тато веде футбольний м'яч ногами. Дистанцію 

«змійкою» учасники долають в обидві сторони. 

 

10 КОНКУРС «Комбінована естафета». 

 Дитина котить баскетбольний м’яч руками, мама котить скат,тато котить набивний м’яч 

гімнастичною палицею. Відстань 12м. Подолавши цю відстань, назад необхідно 

повернутись бігом. 

 

11 КОНКУРС: Учасники пролазять через бар’єри, котять скат по гімнастичній лаві, 

залишають його, беруть баскетбольний м’яч, кидають у щит, ловлять його і кладуть у 

гімнастичне коло, знімають надувну кульку з гімнастичної драбини і швидко 

повертаються назад. 

 

 

 

 

СПОРТИВНЕ СВЯТО № 6            

                                                                                                              
 

Татусі. Їх стійкості та витримці позаздрять усі! Не кожен витримає 
перевантаження традиційного чоловічого багатоборства: футбол, диван, кіно та 
доміно. Але вони не здаються. Ось вони перед нами – злегка жваві, місцями 
підтягнуті, де-не-де зібрані, але непереможні. Ми аплодуємо нашим сміливим, 
відважним чоловікам, які завжди готові відгукнутися на поклик жінки, совісті, 
Вітчизни і побажати їм у майбутньому зберігати таку ж готовність до участі у 
шкільних справах. 

Матусі.  А ось і мами!!! Завжди у формі. Дають про себе знати постійні 
тренування у жіночому багатоборстві: плита, біг по крамницях, прання, 
прасування. І ми впевненні, що сьогодні саме вони будуть надавати натхнення 
своїм командам. Тому, що відомо, що родина тримається н трьох китах – Жінка, 
Жінка і ще раз Жінка!!! 

Діти. І, нарешті, діти. Саме вони ще з пелюшок довгі роки загартовували 
тренуваннями і об’єднували у дружню команду, ставлячи перед нею нові цілі та 
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завдання, постійно ускладнюючи навантаження. Але недарма кажуть: Важко у 
навчанні – легко у бою. 

І конкурс. «Візитівка». 

 Командам за 3 хв. необхідно придумати свою назву та девіз.  

        ІІ конкурс. «Наша дружна сімя» 

         Дитина стає в обруч, біжить, оббігає кеглю,, повертається назад, бере в 
обруч одного з батьків, біжать разом, повертаються назад, беруть другого батька і 
біжать разом до кеглі, оббігають її та повертаються на старт. 

         ІІІ конкурс. «З татом разом» 

Тато тримає у руках обруч. За сигналом тато має котити обруч, а дитина повинна 
проскакувати у нього з одного та іншого боку. Добігають до відмітки та міняються 
місцями. 

        ІV конкурс. «Сімейна естафета» 

         1 етап: Тато, затискає між колінами м’яч, стрибками переміщується до 
обруча, ставить у нього м’яч і повертається назад. 

         2 етап: мама біжить до обруча, бере у ньому скакалку, стрибає через неї, 
повертається назад. 

         3 етап: дитина стрибає через скакалку до обруча, ставить скакалку в обруч, 
забирає м’яч і повертається із м’ячем у команду. 

        V конкурс.  «Спортивна вікторина» 

 Який м’яч найважчий і найлегший ? (Набивний і тенісний) 
 Скільки гравців у футбольній команді? (11) 
 Скільки гравців у волейбольній  команді? (6) 
 Скільки білих фігур у шахах? (16) 
 Як часто проводять Олімпійські Ігри? (Один раз в 4 роки) 
 Під час якої гри вболівальники кричать «Оле -оле -оле»? (Футбол) 
 Під час якої гри вболівальники кричать «Шайбу-шайбу»? (Хокей) 
 В якому виді спорту вдягають рукавиці? (Бокс) 
 Назвіть зимові види спорту.(Лижні гонки, біатлон,хокей,бобслей,фігурне 

катання,слалом тощо) 
 Назвіть літні види спорту. (плавання, гімнастика, велогонки, футбол, 

баскетбол, пляжний волейбол тощо) 
 Назвіть ігри,в яких грають в м’яч. (Водне 

поло,мотобол,волейбол,баскетбол,футбол, хокей на траві,теніс тощо) 
 Як стародавні греки називали Дніпро? (Борисфен) 
 Хто такий Віталій Кличко? (Олімпійський чемпіон по боксу) 
 Хто такий Андрій Шевченко? (Видатний футболіст сучасності) 
 Хто така Яна Клочкова? (Олімпійська чемпіонка з плавання) 
 Хто такий Міхаель Шумахер? (Гонщик, переможець «Формули-1») 
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        VІ конкурс. «Впізнай своїх дітей» (для мам) 

Мами із зав’язаними очима впізнають своїх дітей на дотик. 

        VII конкурс. «Повітряний» 

 

Татусі пересуваючись вперед до кеглі підбивають гімнастичною палкою повітряну 
кулю, назад таким самим шляхом. Мамі до ноги прив’язують повітряну кульку, інша 
нога вільна. Мама біжить до стільця, який стоїть на протилежному боці, 
намагається сісти на кульку, щоб вона лопнула. 

        VII конкурс. «Баскетбол» 

Тато саджає дитину на плечі. Мама подає баскетбольний м’яч. Дитина повинна 
попасти у баскетбольне кільце. 

        VIII конкурс. «Спортивні художники» 

 Потрібно на аркуші паперу олівцями, маркерами за 3 хвилини створити малюнок 
на спортивну тематику. 

        ІХ конкурс. «Перейди болото» 

А зараз ми перевіримо чия команда часто ходить у походи і готова до найважчого 
випробування. На старті у кожної команди стоять «сліди». Дитині необхідно 
розкласти ці «сліди» до протилежного боку та повернутися до старту. Батько 
незвичайним способом переносить маму по цих слідах, повертається за дитиною. 
Потім вони разом мають перейти до мами і забрати за собою сліди. 

        Х конкурс. «Наша мама господиня» 

Біля кожної команди стоїть тарілка із яблуком та ніж. Мамі необхідно очистити 
яблуко та нагодувати свою родину. 

        Нагородження сімей. 

 

СПОРТИВНЕ СВЯТО № 7 

Конкурс 1: “Біг з надувною кулькою”. 

Команди шикуються в колони. Попереду кожної колони на відстані 12 – 15 метрів 

розміщують набивні м’ячі. Кожна команда має надуту кульку. За сигналом перший 

учасник, підбиваючи кульку вгору біжить до набивного м’яча, оббігає його і повертається 

назад, де на лінії старту передає кульку другому учаснику команди і т. д. 
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 Виграє команда, котра швидше впоралась з завданням, при цьому не опустила 

кульку на землю. 

 Конкурс 2 : Естафета “Кенгуру”. 

На стартовій лінії перед командами лежать полотняні мішки однакової ширини і висоти. 

На відстані 15–20 метрів набивні м’ячі. За командою один з членів команди одягає мішок і 

стрибає в ньому до набивного м’яча, обстрибує його і повертається назад, де за лінією 

старту знімає мішок і передає другому учаснику і т. д. 

 Виграє та команда, яка без порушень правил і швидше за всіх виконала завдання. 

1-й ведучий: А зараз ми проведемо конкурс для мам. 

Конкурс 3: “Чиста картопля”. 

Мами стоять на стартовій лінії, де навпроти них на відстані 10–15 метрів на кріслі стоїть 

каструля з 5-ма картоплинами і ножик. По команді мами біжать до каструль і чистять 

картоплю, почистивши її повертаються назад. Виграє та мама котра швидше виконала 

завдання. 

Ну а тепер ми подивимось чи такі ж спритні наші татусі. 

Конкурс 4: “Перенеси сім’ю”. 

По команді тато бере маму на руки і бігом переносить її до вказаного місця (15–20 метрів 

від стартової лінії), залишивши її там повертається по дитину і несе її до мами, а потім 

взявши їх двох на руки він бігом повертається до місця старту. Виграє той тато, котрий 

швидше впорався із завданням.  

1-й ведучий:  

Але і наші найменші учасники команд також хочуть показати, що вони можуть так само 

швидко і спритно виконувати вправи  як тато імама. 

 Конкурс 5: Учасники стоять на лінії старту, у кожного у руках ложка ,на певній 

відстані від стартової лінії, напроти кожного учасника на табуретці стоїть тарілка з 10-ма 

варениками. По команді учасники біжать до тарілки і беруть ложкою один вареник, після 

чого повертаються до місця старту і кладуть вареник у пусту тарілку. Естафета 

продовжується поки всі вареники не будуть перенесені до тарілки біля старту. 

 Перемагає та команда, якій швидше за всіх вдалось виконати завдання, при цьому 

не порушивши правил.  

Конкурс 6: “Перетягування каната”. 

В цьому конкурсі беруть участь одночасно дві команди. Вони шикуються в колони один 

проти одного, лицем до суперника. Відстань між колонами 3–4 метри одна від одної, по 

центрі між командами накреслена лінія, на підлозі лежить канат. По команді учасники 

беруть в руки канат і за свистком починають перетягування.  
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 Виграє та команда, яка перетягла суперників за лінію. 

Конкурс 7: “Водолій”. 

Команди шикуються в колони, у кожного учасника у руці стакан. На стартовій лінії стоїть 

відерце з водою, а на відстані 10-ти метрів від лінії старту–порожнє відро. По команді 

,учасники якомога швидше повинні наповнити порожнє відро, переносячи воду 

стаканами. 

 Виграє та команда, яка перенесла більше води за 1-ну хвилину. 

 Конкурс 8: ”Всезнайко”. 

Команди шикуються в колону по одному. Перед кожною командою на відстані 15-ти 

метрів лежить планшет із запитаннями і ручка. По команді всі учасники команд разом 

біжать до планшетки і спільно дають відповіді на запитання. Виграє та команда, котра 

дала більше правильних відповідей і швидше за інших прибігла до фінішу.   

Орієнтовні запитання до конкурсу: 

1) Які народні рухливі ігри ви знаєте ? 

Перемагає та команда котра назве більшу кількість ігор. 

2) Чи можна без дозволу і догляду дорослих дітям заходити у річку ?  

Ні не можна. 

     3) Хто такі літаючі лижники ? 

Стрибуни з трампліна. 

     4) Який м’яч є найважчим : Футбольний, баскетбольний, набивний, волейбольний ? 

Набивний. 

     5) Назвіть прочитані вами книги у яких розповідається про спорт та фізкультуру ? 

     6) Назвіть народні приказки, загадки, які ви знаєте про здоров’я. 

     7) Чи регулярно ваша сім’я виконує ранкову зарядку ? 

     8) Які стрибкові вправи ви знаєте ? 

Стрибки у висоту, довжину, стрибки через скакалку, стрибки на одній нозі, багатоскоки. 

    9) Які спортивні прилади є у вас вдома, і як часто ви використовуєте їх? 

    10) Які різновиди бігу ви знаєте ? 

Гладкий, бар’єрний, кросовий, естафетний. 

 Конкурс 9: ”Футболісти”. 

Команди шикуються в колону по одному. По команді, направляючий веде м’яч ногою, 

обводячи стійки, повертається назад і передає м’яч наступному учаснику команди і т. д. 

Перемагає та команда, яка швидше і без штрафних очок впоралась з завданням. 

Конкурс 10:”Стрибунці”. 
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Команди шикуються в колону по одному перед стартовою лінією. За сигналом усі гравці 

стрибають на одній нозі до лінії фінішу, тримаючись один за одного, а у зворотному 

напряму стрибають на другій нозі. Перемагає та сімейна команда, яка першою фінішує з 

меншою кількістю помилок. 

Конкурс 11:”Садіння і збір картоплі”. 

Команди шикуються в колону по одному перед стартовою лінією. Капітан команди 

тримає в руках мішечок з десятьма картоплинами. На відстані 10-15 метрів від стартової 

лінії, напроти кожної команди накреслено 10 кружечків. За сигналом капітани біжать до 

кружечків і кладуть в кожний картоплину(таким чином садячи її), після цього 

повертаються і передають пустий мішечок наступному гравцю, котрий взявши мішечок 

біжить збирати картоплю. Перемагає та команда, яка першою впоралась з садінням і 

збором картоплі. 

Конкурс 12: ”Комбінована естафета”. 

Команди шикуються в колону по одному. За сигналом капітан біжить по гімнастичній 

лаві; робить перекид вперед; біжить по коридору з п’яти обручів, піднімає і пролізає через 

них; оббігає п’ять стійок, і повертається назад, де передає естафету наступному гравцю. 

Перемагає та команда, яка першою виконала завдання і не зробила при цьому помилок. 

Конкурс 13: ”Стрибки через обруч”. 

Команди шикуються в колону по одному. У капітанів у руках обруч. По команді капітан 

перестрибує через обруч, так неначе через скакалку, просуваючись таким чином вперед. 

Оббігши стійку , повертається назад і передає обруч наступному учаснику команди, який 

виконує теж і т. д. Перемагає та команда, якій швидше за всіх вдалось виконати завдання, 

при цьому не порушивши правил.  

Конкурс 14: ”Швидкий стілець”. 

 Тато з мамою роблять захват рук один одного “стільчик”. За сигналом дитина застрибує 

на цей ”стільчик” і батьки бігом переносять дитину до стійки, яка знаходиться на відстані 

15-20 метрів. Добігши до стійки опускають дитину і взявшись втрьох за руки бігом 

повертаються назад. Виграє команда, яка швидше перетнула фінішну лінію. 

 

 

 

 



107 

 

СПОРТИВНЕ СВЯТО № 8 

                                                                

Перший конкурс: «За здоров'я дякуємо ранковій зарядці». 

Завдання. Показ комплексу вправ ранкової гімнастики.  

Вимоги до показу: 1. Згуртованість команди.  

                  2. Підбір вправ корисних та цікавих. 

                  3. Музичний супровід. 

Другий конкурс: «Тато, мама, я – разом дружна та спортивна сім'я».  

Беруть участь команди учнів і батьків Конкурсні змагання проходять у два етапи. 

 І етап – представлення команди: назва, емблема, девіз, пісня; 

 ІІ етап – спортивні змагання « Спритні, вмілі, витривалі». 

Зміст завдань ІІ етапу. 

1. Естафета « Перенесення дитини». 

Тато з мамою за допомогою рук утворюють стільчик. Беруть дитину і таким чином 

швидко пересуваються до заданого місця на майданчику, ставлять дитину, беруться за 

руки і повертаються на своє місце, передаючи естафету іншим учасникам, які вже готові 

до естафети. В естафеті перемагає команда, яка швидше пройде дистанцію без помилок і 

порушень. 

2. Естафета «Сильні руки»  

Тато спирається на руки, мама бере тата за ноги, і рухаються до визначеного місця , де 

міняються місцями і, таким чином, повертаються назад, передаючи естафету іншій парі. 

3. Естафета « Перенеси кеглі в обруч».  

Беруть участь тільки учні. 

4. Естафета « Хто швидше».  

Дитина веде баскетбольний м’яч до визначеного місця на майданчику, кидає м’яч в 

кошик. Після того, як дитина влучить м’ячем у кошик, тато й мама стрибають обоє в 

одному мішку до дитини, садять її в мішок і несуть разом до команди. Де передають 

естафету іншим. 

5. Естафета для тат «Пов’яжи косинку». 
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1. Естафета «Хто швидше». Учасники команди із набивним м’ячем (1кг) біжать до 

визначеного місця, перестрибують через бар’єрні перекладини. Добігши до кінця, котять 

м’яч до своєї команди, а самі повертаються назад проповзши по гімнастичній лаві. 

2. Естафета « Тунель». Подолання учасниками перешкод по черзі. Перша перешкода – 

пролізти під перекладиною, далі – через мішки без дна, які зшиті між собою у довгий 

тунель. Назад учасник повертається бігом, передаючи естафету наступному учаснику. 

3. Естафета «Тенісисти». Із тенісними ракетками і тенісними шариками треба пройти 

швидко визначену відстань і не загубити шарик із ракетки. Якщо шарик впав, підняти 

його і продовжувати естафету з того місця, де впав шарик. 

4. Естафета « Перетягування каната». 

 

 

СПОРТИВНЕ СВЯТО № 9 

 

Перша естафета. 
Парний біг навколо гімнастичної лавочки (зв'язані по одній нозі). Спочатку біжать 
тато з мамою, потім, повернувшись на своє місце, розв'язують свої ноги і 
зав’язують  іншим батькам, ті повертаються і зав’язують ноги дітям і так  яка 
команда першою подолає дану естафету. 
 
Друга естафета «Біжи обережно». 
( 2 кульки ,  2 тенісні   ракетки.   Учаснику  кожної команди дають у руки ракетку ,  
на яку кладуть кульку). Ваше завдання: оббігти кругом стільця, не випустивши 
кульки і не  допомагати рукою. Повернутись на своє місце і передати ракетку з 
кулькою іншому. Яка команда швидше справиться із завданням. 
 
Третя естафета для  татусів. 
Хто з тат найбільше разів відіжметься (підраховують суму всіх тат) 
 
Четверта естафета для мамів «Впізнай своїх дітей». 
Мами із зав'язаними  очима впізнають своїх дітей на дотик. А діти стоять рядочком 
з витягнутими вперед руками. 
П'ята естафета 
Тато з мамою складають руки «кріселком» і проносять свою дитину до заданої 
позначки. Завдання: яка команда  швидше перенесе дітей! 
Шоста естафета для татів «Хто швидше надує кульку.» 
Команди шикуються в колони. Попереду кожної колони  розміщуються мами  
тримаючи в руках кульки і нитки. Тато по черзі підбігає до мами надуває кульку, 
мама зав’язує, тато повертається назад передає кульку дитині. Біжить наступний 
тато.  
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Сьома естафета 
Всім гравцям потрібно, міцно взятись за талію і так пройти шлях навколо 
гімнастичної лави, повернутись на своє місце. Виграє та команда, яка не втратить 
учасників і швидше виконає завдання. 
 
Восьма естафета. «Пов’яжи косинку». 
З одного боку залу стоять стільці напроти кожної команди. На кожному з них 
косинка. На протилежному боці -  команди. За сигналом «Раз, два, три – біжи!» 
учасники біжать до стільців, беруть косинки, пов'язують їх і сідають на стільці. 
Потім встають, розв'язують косинку, кладуть на стілець і біжать до своєї команди, 
передаючи естафету наступному (хлопком по руці). Виграє та команда, яка 
першою завершить дану гру. 
 
Дев'ята  ВІКТОРИНА 

1. Як часто проводяться Олімпійські ігри? (раз у 4 роки) 
2. Скільки гравців у футбольній команді? (11) 
3. Скільки гравців у волейбольній команді? (6) 
4. Які ігрові види спорту беруть участь у літніх Олімпійських іграх? (футбол, 

бейсбол, гандбол, та інші) 
5. Як стародавні греки називали Дніпро? (Бори сфен) 
6. Кого називають літаючими лижниками? (стрибунів з трампліну) 
7. Який м’яч  найважчий: футбольний, волейбольний чи баскетбольний? 

(баскетбольний) 
8. Скільки білих фігур у шахах? (16) 
9. У якій грі користуються найменшим м’ячем? (настільний теніс) 
10. Місто, яке в минулому було столицею України (Харків) 
11. Держава, південний сусід нашої країни (Туреччина) 
12. Знахідка Аладіна (лампа) 
 

Десята естафета для тат 
            Батько кожної родини повинен (будь-яким чином) перенести свою  сім’ю 
від початку до наміченого місця. Повернутися назад бігом і передати естафету 
наступному татові. 
 

Одинадцята естафета для мам «Звари юшку» 
На протилежному кінці стоять миски. Мами по черзі переносять в ложці 
картоплину, яка команда швидше перенесе картоплю. 
 
Дванадцята естафета   
Ні один козак не обходився в бою без шаблі. Давайте на мить уявимо, що клюшки 
– це наші шаблі, а м»яч – це ядро. Ваше завдання: провести клюшкою м»яч за 
кеглю і повернутися назад. Передати естафету наступному учаснику і так вся 
команда по черзі. Перемагає та команда, яка перша прибуде до лінії старту. 
Команди, готові? Почали! 
Естафета «Веселі зайчики» 
 Ми назвали гру «Веселі зайчики» . Участь бере вся команда. Завдання: 
пострибати з м»ячем затиснувши його між ногами. Наступний гравець починає гру 
тільки після того, як попередній учасник передасть йому м»яч.  Команди, готові! 
Почали! 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ № 1 

 

Конкурс 1. «Не загуби м’яча»  

 
За сигналом учителя кожен гравець повинен швидко пронести м’ячик, 

що лежить на тенісній ракетці, не загубивши його. (5.балів)  

 
Конкурс 2. «Стрибки в мішках»  

 
Перший учасник кожної команди стоїть у мішку, за командою 

пересувається стрибками в мішку до позначки повертається назад до 
команди. Беруть участь усі члени команди. Виграє команда, яка першою 

завершить естафету. (5.балів)  
 

Конкурс 3. «Стрибки на скакалці»  
 

За командою учителя кожен гравець бере скакалку і стрибає до 
позначеного місця. Назад повертається бігом зі скакалкою у руці. 

(5.балів)  
 

Конкурс 4. «Варися, кашо!»  

 
Біля кожної команди – ємкість із водою, у першого учасника в руках – 

ложка. Він набирає ложкою воду, несе до протилежного кінця зали, де 
стоїть порожня ємкість. Виливає в неї воду з ложки, повертається назад, 

передає ложку наступному гравцеві. Виграє команда, у якої більше води 
потрапило до пустої ємкості. (5.балів)  

 
Конкурс 5. Загадки  
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Для 1-ї команди:  

Двоє ніг у швидкого коня,  

Має він одне око і роги.  
Я катаюсь на ньому щодня  

Хоч і добре натомлюю ноги.  
(Велосипед)  

( 2,5 балів )  
Для 2-ї команди:  

Гру цю люблять всі на світі:  
І дорослі, й малі діти.  

М’яч. Удар. І крики: «Го-ол!»  
Пречудова гра - … (футбол)  

( 2,5 балів)  
Для 1-ї команди:  

Дерев’яні дві конячки  
Мчать мене униз на вскачки.  

А коли я спотикаюсь,  

За дві палиці тримаюсь. (Лижі)  
(2,5 балів)  

Для 2-ї команди:  
Б’ють його руками ,  

Б’ють його ногами,  
Але він не плаче,  

А все скаче, та все скаче.  
(М’яч)  

( 2,5 балів)  
 

Конкурс 6. Спортивна вікторина.  
 

1. Скільки гравців у футбольній команді? (11)  
2. Скільки білих фігур у шахах? (16)  

3. Як часто проводяться Олімпійські ігри? (1 раз у  

4 роки)  
4. Скільки гравців у волейбольній команді? (6)  

5. Скільки гравців у баскетбольній команді? (5)  
6. Який м’яч найважчий і який найлегший?  

(Набивний і тенісний)  
7. Які ви знаєте фізичні якості людини? (Сила, витривалість, спритність, 

гнучкість тощо.)  
8. Які ви знаєте спортивні стилі плавання? (Вільний, кроль на грудях, 

кроль на спині, брас.)  
 

Підбиття підсумків змагань  
 

Гра з глядачами  
- Доки шановне журі підбиває підсумки змагань, для вас, наші любі 

глядачі, пропонуємо гру на кмітливість. За правильну відповідь – 

солодкий подарунок.  
Питання до гри:  
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1. Головна пісня країни. (Гімн)  

2. Ранкова команда. (Підйом)  

3. Який вогонь не пече? (Намальований)  
4. У чому не просвердлиш дірки? (У воді/у повітрі)  

5. Чому людина оглядається? (Бо на потилиці немає очей)  
6. З якого посуду не їдять? (З порожнього)  

7. Шаховий стрибун. (Кінь)  
8. Змагання лицарів. (Турнір)  

 

 

 

 

 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ № 2 

                                                                                                                  
Перший конкурс – “Садіння картошки”. 

На дистанції накреслено 6 кіл на відстані 1 м одне від одного. У кожної команди торбина 

із 6 картоплями. Першому учаснику потрібно посадити у лунку по одній картоплині, і з 

порожньою торбинкою повертається, передає другому учаснику. Другий учасник біжить і 

збирає картоплю. Останній учасник – повинен зібрати всю картоплю. Перемагає команда, 

яка швидше впоралася із завданням. 

Другий конкурс. Кидки баскетбольного м’яча у корзину за 1 хв. Виконують по дві 

дівчини і перемагає команда, яка найбільше влучить у корзину. 

Третій конкурс – Два хлопчики почергово передають головою один одному за 1 хв. 

Перемагає команда, учасники якої наберуть в сумі найбільше кількість відбивань. 

Четвертій конкурс – перетягування каната. 
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П’ятий конкурс – Перший учасник бере обруч і біжить до стінки, повертається, тоді 

другий учасник залізає в обруч і біжать у двох. І так повинні пробігти в обручі усі 

учасники. 

Шостий конкурс – “Поїзд. Перший учасник біжить до стіни, повертається. підчіпляє за 

руки другого вагона. І так всі вагони потрібно підчипити і повернутися якнайшвидше. 

Сьомий конкурс. Стрибки в мішку. Виграє команда, яка швидше виконує естафету. 

Восьмий конкурс. Підбиваючи тенісною ракеткою повітряний шарик, прийти до стіни і 

назад перші номери. З якої команди останній учасник прийде на фініш перший та команда 

виграє. 

Дев’ятий конкурс. – Подолання болота за допомогою купин (дощок). Перекидаючи дві 

дощечки (купини), почергово перестрибуючи з однієї на іншу. Котра команда швидше 

поклаж дистанцію і виграє. 

Теоретичний конкурс (Конкурс вболівальників). 

1. Який найбільший ссавець суші (слон) 

2. Найбільша трава у світі (бамбук) 

3. Найменша пташка світу (колібрі) 

4. Висока заморська трава, плоди якої ми смакуємо (банан) 

5. Рослина пустелі, з якої виготовляють мариновані страви, варення, використовують для 

соку (кактус). 

6. Де міститься запас поживних речовин у верблюда (у горбах) 

7. Священна тварина Індії (корова) 

8. Найшвидший птах світу (страус) 

9. Найшвидший звір світу (гепард) 

 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ № 3 

  

Конкурси 

1. Розминка капітанів (по3 питання з історії спорту) 

2. Естафета з гімн. лавкою (10 учасників) 

а) пробігає по лавці; 

б) пробігає розставивши ноги (лавка між ногами); 

в) біг стрибками через лавку з одної ноги на другу; 

3. Біг в зв’язані парами (по 2 учасники з кожної команди) одягають кільце на праву (ліву) 

ноги, тримаються за руки оббігають кеглю, яка стоїть на відстані 10 м повертаються назад 

і передають в’язку слідуючій парі. Виграє команда, яка швидше закінчує гру. 

4. Естафета з обов’язковим влученням баскетбольного м’яча в кошик. 

5. Естафета “Тачка” 
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Учні шикуються в команду (колону по одному) де перший гравець знаходиться в упорі 

лежачи, а другий тримає його за гомілки. “Тачка” рухається до певної позначки (кеглі) 

об’їжджає її і повертається назад. 

6. Естафета “Повітряний міст” 

Шикування команд в дві колони. Капітан команди на відстані 3 м. Перший номер кидає 

м’яч капітану і присідає і т.д. Хто швидше закінчить гру – той перемагає. 

7. Гра “Бій півнів”: два учасника (по 1 з кожної команди) стають в коло боком один до 

одного на одній нозі тримаючи другу рукою за гомілку, друга рука за спиною. Хто кого 

виштовхне з кола той перемагає (не стаючи на дві ноги). 

8. Перетягування каната. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ № 4 

 

І. Конкурс капітанів.  

Садовлять двох капітанів на стільці один навпроти одного. Простирадлами з 

поліетиленової плівки накривають їх, залишивши відкритими обличчя і руки. В 

руках у кожного склянка сметани з ложкою. Очі зав’язують хустиною. За сигналом 

гравці розпочинають годувати один одного сметаною з ложки. Виграє капітан, 

котрий швидше нагодує партнера. 

II. Конкурс бігунів.  

Вибирають дистанцію від 20 до 60 м. Можна включати в змагання “човниковий біг 

3 х10 м”. Змагання зорганізовують так: 

1. Розмічають дистанцію. 

2. Складають забіги на дистанцію по 4 особи (окремо хлопчики і дівчатка). Це 

будуть попередні забіги. 

3. Формуюють напівфінальні забіги. Ті, хто в попередніх забігах прибігли першими і 

другими, повинні стартувати в перших півфінальних забігах, а в наступних — хто 

прийшов третіми і четвертими. 
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4. І нарешті третя стадія конкурсу — фінальна.  

У І-му забігові біжать переможці перших півфіналів. Вони й розігрують місця з 1-го 

по 4-те;  у II-му забігові біжать ті, що зайняли 3 і 4 місця. Так само розігрують місця 

з 9-го по 16-те.  

Можна провести естафету. 

На стадіоні, майданчику розмічають 8 етапів і розставляють учасників. Капітан 

команди знаходиться на фінішній лінії (звідси будуть стартувати) з естафетною 

паличкою в руці. За сигналом здійснюється старт і паличка передається з рук у 

руки поетапно. Останній гравець здійснює фініш на фінішній лінії. Виграє команда, 

в якої найкращий результат.  

III. Конкурси стрибунів. 

Змагання можуть проводитись за принципом: хто краще, хто далі стрибне з місця, 

із розбігу, потрійним стрибком з місця, стрибків у висоту. Змагання можуть бути 

особисті і командні (наприклад, чия ланка стрибне далі). 

Так можуть бути використані й стрибки зі скакалкою: стрибки на двох ногах, зі 

схрещеними ногами, з розставленими ногами нарізно або одна спереду, друга — 

ззаду, поперемінне на одній нозі, з ноги на ногу. Стрибки через скакалку парами, 

трійками.  

IV. Конкурс метальників. 

Змагання проводять з метання малих м'ячів (вагою 1-2 кг) стоячи, сидячи, 

киданням м'ячів у кільце тощо.  

V. Конкурси силачів. 

Сюди можна включити підтягування на перекладині у висі, лежачи, у висі (для 

хлопчиків), віджимання в упорі, лежачи на гімнастичній лаві, перетягування канату, 

присідання на одній нозі тощо. 

 

 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ № 5 

 

“Конкурс привітань”. 

 

Команди по черзі виголошують свої 

привітання, девізи, демонструють 

емблеми, стінгазети. 

Оцінюється кожне з завдань окремо, а потім 

сумуються бали. 
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Гра “Виштовхни з кола”. 

 

Команди шикуються в шеренгах по одному, обличчям одна до одної, 

на відстані 10-ти метрів. По середині між ними накреслене коло 

діаметром 3 метри. Капітан команди за жеребом висилає будь-кого 

з учасників у коло. Друга команда теж відсилає когось одного в 

коло. Завдання цих двох учасників – виштовхнути один одного за 

межі кола. Той, хто виштовхнув суперника  отримує перемогу і 

приносить 10 очок своїй команді. Гра закінчується тоді, коли 

кожен учасник команди побував у колі. Переможцем вважається та 

команда, яка отримала більшу кількість очок.  

Гра розвиває силу, спритність, координацію рухів. 

 

Естафета “Баскетболіст.” 

 

Команди гравців розміщені в колонах по одному. Капітани тримають 

в руках баскетбольний м’яч. По команді вони ведуть м’яч рукою, 

обводячи  при цьому стійки. Обвівши останню стійку, повертаються 

назад і передають естафету наступному учаснику і т. д. 

Перемагає та команда, котра швидше впоралась із завданням. 

Естафета розвиває спритність, швидкість, координацію рухів. 

 

Естафета “Спритні дівчата” 

 

У цьому конкурсі приймають участь тільки дівчата, вони шикуються 

в колони по одному, у направляючих в руках обруч. По команді 

перші номери, біжать вперед, крутячи на талії обруч, добігши до 

стійки повертаються и до стійки повертаються назад виконуючи 

стрибки через обруч, як через скакалку, далі передають 

обруч наступній учасниці команди, яка в свою чергу виконує ті 

ж дії і т. д.Перемагає та команда котра першою виконала 

завдання. 

Естафета розвиває спритність, координацію рухів. 

 

Естафета ”Вперед-назад”. 

 

Учасники стають спиною один до одного, захопивши партнера 

зігнутими в ліктях руками. По команді команди прямують до 

прапорців (стійок), які розташовані на відстані 10–15 метрів від 

лінії старту-фінішу. Дійшовши до прапорців, повертаються назад. 

На першому етапі один учасник рухається обличчям вперед, а 

другий–спиною. На зворотному  шляху положення гравців 

змінюється.Перемагає пара, котра першою закінчила змагання. 

Естафета розвиває швидкісно-силові якості, силу. 

 

Гра “Гонки м’яча над головою”. 

 

Команди шикуються в колони по одному, паралельно одна одній. 

Гравці стоять на відстані витягнутих рук. Кожен з тих, хто 

стоїть у колонах першим, тримає у руках м’яч. По команді перші 

гравці передають м’яч над головою тим, хто стоїть позаду, а ті, 

в свою чергу, передають м’яч над головою наступному учаснику гри 

і так далі. М’яч повинен дійти до останнього гравця, який 
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отримавши його, оббігає колону і ставши спереду передає м’яч 

наступному гравцю і т.д. Перемога закріплюється за тою командою, 

котра швидше закінчила гонку. 

Гра розвиває спритність, координацію рухів. 

 

”Спортивна вікторина”. 

  

За кожну правильну відповідь на запитання команда отримує 10 

очок 

1)  Які фізичні якості ви знаєте? 

    Спритність, швидкість, гнучкість, сила, швидкісно-силові 

якості. 

2)  Які ви знаєте спортивні стилі плавання?  

    Вільний, кроль на грудях, кроль на спині, батерфляй, брас, 

дельфін.  

3)  Розшифруйте поняття “Здоровий спосіб життя”. 

4) Які види спортивної боротьби ви знаєте? 

    Вільна, греко-римська, самбо, дзюдо. 

5)  За допомогою яких вправ розвивається спритність? 

6) Які ви знаєте природні засоби загартовування, та який їх 

вплив на організм людини?  

7)  За допомогою яких вправ розвивається гнучкість? 

8) Які ви знаєте способи стрибка у висоту з розбігу? 

    Переступанням, перекидний, перекатом, фосбюрі-флоп. 

9) Які види першої долікарської допомоги при спортивних травмах 

ви знаєте? 

10)  Що таке руховий режим? 

11)  Які фактори, на вашу думку, найбільш негативно впливають на 

здоров’я людини і як запобігати цьому впливу? 

 

“Конкурс силачів”. 

 

Хто більше разів виконає згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи (хл.– від підлоги, д.– від гімнастичної лавки). 

 

Хто більше разів підтягнеться на перекладині (хл.– високій, д.–  

низькій). 

 

Хто, сидячи за столом, перетисне руку суперника. 

 

Хто більше разів зможе присісти на одній нозі. 

 

Суперники стають обличчям один до одного, тримаючи руками палицю 

у вертикальному положенні. За сигналом вони намагаються 

перевести палицю у горизонтальне положення. Кому це вдається той 

і є переможцем. 

 

Естафета “Сороканіжки”.  

 

Команди шикуються на лінії старту. Ведучий обв’язує кожну 

команду мотузкою. За сигналом команди бігом рухаються до 

фінішної лінії.Виграє та команда, яка не впала і прийшла до 

фінішу перша. 
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Естафета розвиває координацію рухів, спритність. 

 

Естафета ”Приший гудзик”. 

 

Команди шикуються в колонах по одному. На відстані 15 метрів від 

стартової лінії, на кріслі, стоїть тканина, 12 ґудзиків, голка і 

нитка.За сигналом направляючий біжить вперед і пришиває на 

тканину один гудзик, після цього повертається назад і передає 

естафету наступному гравцю і т. д. Гра продовжується доти, доки 

всі учасники команди пришиють по ґудзику. 

Естафета розвиває спритність, увагу.  

 

“Пісенний конкурс”.  

 

У цьому виді програми команди, вишикувавшись в колони по двоє, 

проходять стройовим кроком повз глядачів і членів журі виконуючи 

при цьому бадьору пісню на спортивну тематику. 

 

Ведучий: Для підбиття підсумків слово надається членам журі. 

 

Судді оголошують команду переможця і призерів змагань, проводять 

нагородження, дякують учасникам, уболівальникам, гостям і 

організаторам свята. 

 

 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ № 6 

                                 

 

 Конкурс 1 .Стрибки на скакалці  

 

За сигналом учителя кожен гравець бере скакалку і стрибає до кольорового кегля 

.Назад повертається бігом зі скакалкою у руці . 

 Конкурс 2. «Передача м’яча » 
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Команди шикуються в колонах по одному, піднявши руки .За командою вчителя 

перший гравець передає м’яч іншому .Останній гравець із м’ячем біжить уперед і 

передає знову м’яч .Перемагає та команда, у якій перший гравець першим зайняв своє 

місце. 

 Конкурс 3. «Пінгвіни з м’ячем .» 

Команди шикуються у колони за лінією старту . За сигналом перші номери 

затиснувши між колін баскетбольний м’яч ,рухаються до свого кольорового кегля. 

Коли гравець досягне кегля,він бере м’яч до рук і бігом повертається до своєї команди. 

 Конкурс 4. «Не загуби м’яча » 
      За сигналом учителя кожен гравець повинен швидко пронести м’ячик, що лежить на     

      тенісній ракетці ,не загубивши його. 

 Конкурс 5. «Ведення баскетбольного м’яча  » 
На відстані 20м від команд стоять прапорці .На дистанції до прапорця стоять шість 

кеглів .За сигналом перший гравець веде баскетбольний м’яч «змійкою» до прапорця 

та назад до своєї команди .Передає м’яч другому гравцеві .Перемагає команда,яка 

першою завершила естафету,не припускаючись помилок. 

 Конкурс 6 . «Катання обруча » 

Кожен учасник команди по черзі  повинен прокотити обруч від старту до фінішу . 

 Конкурс 7. «Плавці»  

      Кожна команда отримує по папірцю , лежачи,без допомого рук, дмухаючи    необхідно 

      довезти папірець до фінішу. 

 Конкурс 8. «Інтелектуальний  конкурс » 

Питання до конкурсу  

1. Скільки  гравців у футбольній команді ? ( 11 гравців ) 

2. Як часто проводяться Олімпійські ігри ?( Раз у 4 роки ) 

3. Який м’яч найважчий ?( Баскетбольний) 

4. Який м’яч найлегший ? (Тенісний ) 

5. Які ви знаєте ігрові види спорту ?( Волейбол,футбол …) 

6. Хто такий Віталій Кличко? ( Боксер) 

7. Скільки білих фігур у шахах? (16) 

8. Які ви знаєте фізичні якості (Спритність ,витривалість,сила …) 

 

 

 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ № 7 

 

1. Естафета 

 

Біг з м'ячем (добігти до стіни, торкнутися м'ячем, повернутись і 

передати м'яч іншому учасникові). 

 

2. Слалом 

 

- Що це за вид спорту? (Маневри на лижах між палицями.) 

- Ви маєте маневрувати між кеглями, як це роблять досвідчені 

лижники.(Кожен учасник маневрує між кеглями, передає естафету 

іншому.) 

 

3. Триніжка 
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- Всі ви знаєте тварину сороканіжку. А у нас буде триніжка. 

(Одягається резинка на ноги двох учасників (в одного — ліва, у 

другого — права). Вони "трьома" ногами мають оббігти прапорець.) 

 

4. Конкурс глядачів 

 

1) Види спорту. (Називають якомога більше видів спорту.) 

2) Хто довше прострибає на скакалці? (Спочатку діти, потім до 

рослі.) 

 

5. Передача м'яча 

 

(Команда стає у колону, руки над головою, передають м'яч один 

одному, останній гравець підбігає вперед.) 

 

6. Біг у мішках 

 

- Кота в мішку бачили? А маму? 

(Прострибати у мішку до зазначеного місця і повернутися.) 

(Пісня "Дорослі і діти".) 

 

7. Конкурс для татусів  

 

Поміряємося силами. 

(Перетягування каната. По 4 учасники декілька разів перетягують 

канат.) 

 

8. Паротяг 

 

- Я - паротяг, а ви - вагони.  

Починаєм перегони. 

(Біжить один учасник, оббігає прапорець, повертається і бере за 

руку наступного гравця. Біжать удвох, потім беруть третього, 

четвер того і т.д.) 

 

9. Підсумок  

Нагородження "медалями". 

 

10. Аеробіка 

 

ТАНЕЦЬ ЗІ СКАКАЛКАМИ 

 

У танці беруть участь 8 дівчаток. 

Вихідне положення: дівчатка шикуються у дві лінії. 

У першій лінії стоять чотири дівчинки обличчям одна до одної на 

відстані восьми кроків. Умовно назвемо їх "першими". В обох 

руках вони тримають скакалку, опустивши її донизу. 

 

У другій лінії стоять чотири дівчинки обличчям до керівника на 

відстані двох кроків одна від одної. Скакалку вони тримають в 

обох руках, закинувши її за спину. Умовно назвемо їх "другими". 

Ноги в шостій позиції. 
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Опис танцю 

Перша фігура 

Музичний супровід №1 

1-12-й такти. "Другі" дівчатка рухаються вперед між "першими", 

перестрибуючи через скакалку. 

13-16-й такти. Виконуючи легкий біг з правої ноги, вони рухають 

ся на місця "перших" дівчаток, які в цей час, виконуючи галоп, 

відступають назад і стають у лінію обличчям до керівника (на 

місце дівчаток другої лінії). Скакалки закинуті за спину. Ті, що 

стоять правим плечем до керівника, починають рух з лівої ноги, 

решта - з правої.  

Друга фігура 

Музичний супровід №2 

1-16-й такти. Повторюють рухи 1-16 тактів першої фігури, тільки 

тепер рухи "других" дівчаток виконують "перші", а рухи "перших" 

-"другі". 

 На 16 такт дівчатка шикуються в дві колони, по чотири дівчинки 

в кожній, обличчям до глядача. 

Третя фігура 

Музичний супровід №3 

1-8-й такти. Обидві четвірки рухаються по маленькому колу, 

виконуючи кроками ритмічний рисунок. Одночасно з кроком на кожну 

чверть такту вони вдаряють ручками скакалки. Описавши повне 

коло, дівчатка на кінець 8 такту зупиняються і утворюють лінію 

обличчям до глядача. 

9-12-й такти. Чотири "перші" дівчинки, що стоять у центрі лінії, 

рухаються вперед, перестрибуючи через скакалку, одночасно 

"другі" дівчатка на місці виконують маленькі підскоки (два 

підскоки на кожний такт). 

 

13-16-й такти. "Перші" дівчатка спиною відступають назад, 

виконуючи один крок на кожну чверть такту, починаючи з правої 

ноги. Одночасно вперед рухаються "другі" дівчатка, перестрибуючи 

через скакалку з правої ноги. 

Четверта фігура 

Музичний супровід №4  

1-4-й такти. Дівчатка на місцях стрибають через скакалку (один 

стрибок на кожну чверть такту). 

5-8-й такти. Повертаються по маленькому колу за годинниковою 

стрілкою, перестрибуючи через скакалку з правої ноги.  

П'ята фігура 

Музичний супровід №1 

1-16-й такти. Дівчатка, перестрибуючи через скакалку з правої 

ноги,поступово шикуються одна за одною в коло. Не припиняючи 

руху, просуваються по колу проти годинникової стрілки, потім 

перешиковуються в діагональну лінію і на закінчення музики 

зупиняються. 
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СПОРТИВНЕ ЗМАГАННЯ № 8 

 

Гра "Яструб і квочка" 

Гравці одної команди стають в колону, тримаючись за тулуб або плечі. Її 
очолює найсильніший і найспритніший учасник — "квочка". З числа гравців 
протилежної команди вибирається "яструб", який за сигналом ведучого (судді) 
намагається зловити "курча" (останнього в колоні). "Квочка", переміщуючись в різні 
сторони, з піднятими вверх руками не дає можливості "яструбу" забігти в кінець 
колони й зловити "курчатко". Якщо яструб торкнеться останнього учасника або 
колона розірветься, гра припиняється. Тоді учнівські гурти міняються ролями. Та 
команда, яка довше протримається в повному складі, виграє. 

Примітка. Гра розвиває спритність, силу, витривалість. 

 

Естафета "Тачка". 

Учні шикуються в колони по одному, де перший гравець кожної команди займає 
положення упору лежачи, а другий тримає його за гомілки ніг. За командою 
ведучого "Руш" перша пара пересувається до позначки й повертається назад. Такі 
ж дії повторюють наступні учасники. В естафеті виграє той гурт, який швидше 
закінчив гру. 

Примітка. Гра розвиває силу, витривалість. 

 

Конкурс "Силачі" 

Учасники всіх команд по черзі виконують вис на зігнутих руках. Час кожного з 
них фіксується й додається до загального результату команди. Виграє та команда, 
яка набрала найбільшу суму часу . 

Примітка. Гравцям забороняється торкатись бородою перекладини. Гра 
розвиває силову витривалість. 
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Естафета "Жонглер" 

Колони команд займають місце на старті. Капітан тримає в руці тенісну ракетку, 
на якій лежить м'ячик. За командою "Руш" гравець біжить по низькій колоді та між 
стояками змійкою до певної позначки й повертається назад без подолання 
перешкод, передаючи ракетку з м'ячиком наступному учаснику, а сам стає в кінці 
колони. Виграє команда, яка швидше закінчить естафету. 

Примітка. Якщо учасник гри сходить з колоди, втрачає м'ячик або торкається 
стійок, команду штрафуються. Гра розвиває координацію рухів, спритність, 
швидкість. 

 

Естафета "Струмок" 

Команди гравців розміщені в колоні по одному перед стартовою лінією. За 
сигналом "Руш" ведучі біжать до орієнтира й повертаються назад. До нього 
приєднується наступний гравець, з яким долають цю ж дистанцію, а далі третій, 
четвертий. і так усі гравці в гуртах. Виграє команда, яка швидше завершить гру. 

Примітка. Команду штрафують у випадку розриву ланцюга колони. Ця гра 
розвиває швидкість, витривалість. 

 

Естафета "Фут - Бас" 

Гравці розміщуються в колону по одному. Хлопці обводять стійки, розміщені на 
дистанції, ногою, а дівчата — рукою. Перемагає команда, яка швидше, без 
штрафних очок закінчить змагання. 

Примітка. За пропущену стійку під час обведення м'ячем або її збиття команду 
штрафують одним очком. Естафета розвиває спритність, швидкість, координацію 
рухів. 
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Конкурс стрибунів 

У змаганнях беруть участь усі гурти повним складом. За командою "Руш" 
учасники команд стрибають через скакалку, обертаючи її вперед. Гравці, які під 
час гри збиваються з ритму стрибків, вибувають із змагань. Виграє команда в якій 
залишилось більше гравців за встановлений час.. 

Примітка. Гра розвиває витривалість, координацію рухів, швидкісно-силові 
якості. 

 

 

Естафета "Збирання грибів" 

По два учасники від кожної команди розміщаються в кутку майданчика. У його 
центрі розсипані " гриби "(кубики, м'ячі і ін. ), які необхідно зібрати за певний 
проміжок часу. Виграє команда, учасник якої назбирав більше " грибів ". 

Примітка. Гра розвиває вміння орієнтуватись у просторі, спритність. 

 

Естафета шашкістів 
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У перших гравців команд, розміщених перед стартом, у руках дошка та коробка 
з шашками. За командою "Руш" ведучі біжать до певної позначки, розкладають 
дошку, чорну та білу шашку у відповідне положення на ній. Повертаючись назад, 
гравці забирають із коробки по одній різнокольоровій фігурі й віддають наступному 
учаснику. Так до кінця гри. Виграє гурт, який швидше й без помилок завершив 
змагання. 

Примітка. Гра розвиває увагу, спритність, швидкість мислення. 

 

Естафета географів 

Перед кожною командою, розміщеною в колону по одному, на певній відстані 
від лінії старту розкладений планшет із назвою країн світу. Завдання кожного 
гравця: правильно підібрати вставку з відповідною назвою столиці до одної із 
зазначених держав. Перемагає той гурт, який швидше й без помилок завершив 
змагання. 

Примітка. Гра привчає швидко мислити в ускладнених умовах, розвиває увагу, 
спритність. 

 

Естафета "Повітряний міст" 

Команди шикуються колонами за зростом (спереду найменші) паралельно одна 
до одної. На відстані 3 м від них креслять лінію, до якої виходять капітани з 
волейбольними м'ячами в руках. За сигналом кожний капітан кидає м'яч першому 
гравцю своєї колони, той ловить його, а потім швидко повертає назад і присідає. 
М'яч від; капітана летить до другого гравця, який робить те саме, і т. д. Гра 
закінчується, коли останній гравець передасть м'яч капітанові й він підніме його. 
Гру повторюють два-три рази. Якщо м'яч упав на землю, його можна підняти й 
продовжувати гру. Виграє та команда, яка швидше збудує "повітряний міст ". 

Примітка. Гра закріплює навички володіння м'ячем, розвиває спритність, 
координацію рухів. 
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Комбінована естафета | 

Біг по колоді; перекид вперед; подолання вертикальної перешкоди; лабіринт; 
проходження відрізка дистанції стрибком на одній нозі. 

Примітка. Розвиває координацію рухів, швидкісну витривалість, швидкісно-
силові якості. 

 

СПОРТИВНЕ ЗМАГАННЯ № 9 

                                                                         

                                 Естафета «Листоноші» 

      Команди  шикуються в команду по одному. На відстані 10 метрів від команди  на 

підлозі лежить аркуш паперу ,поділений на клітинки,де записані правильні відповіді,які у 

сумках листоноші (сумку має кожна команда).Капітани команд  

витягують лист із запитанням, біжать до «адресата», кладуть на правильну  

відповідь і повертають сумку листоноші наступному гравцеві. Перемагає команда, яка 

швидше рознесе «пошту». Приклади запитань: 
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Яка найвища гора українських Карпат? (Говерла) 

Яким видом спорту займаються брати Кличко? (Бокс) 

У якій країні вперше відбулися Олімпійські ігри? (Греція). 

Естафета «Рятівник» 

   За сигналом учителя направляючі кожної команди біжать 

до своїх команд і беруть за руки наступного учасника своєї команди. Тепер вони біжать 

парами, тримаючись за руки, оббігають місце повороту і повертаються знову до своїх 

команд. Після цього у гру вступають треті номери команд, які беруться за руки з другими 

і так доти, доки всі гравці не пробіжать парами. Перемагає команда, яка закінчить біг 

першою без порушень правил. 

Естафета «Влучний кидок» 

     На відстані 10 м. від учасників навпроти кожної команди знаходяться мішені. Кожний 

учасник має по одному тенісному м’ячику. По черзі гравці кидають м’ячики в мішень. 

Кожне влучення в мішень приносить команді одне очко. Перемагає команда, яка влучила 

в мішень найбільшу кількість. 

Естафета  «Скакуни» 

    У капітанів команд в руках скакалки. За сигналом вони перші біжать до стійки, 

оббігають її, повертаються назад і подають один кінець скакалки другому гравцеві, а 

другий залишають у себе в руці. Потім обидва тримають скакалку поблизу підлоги, біжать 

уздовж своєї колони:один праворуч, другий-ліворуч. Гравці в колоні перестрибують через 

скакалку. Добігаючи до кінця колони капітани команд залишаються там, а другі біжать зі 

скакалками вперед і продовжують гру. Естафета закінчується тоді, коли останній гравець 

повернеться зі скакалкою до лінії старту. Виграє команда, яка раніше справилась з 

завданням. 

Конкурс «Капітанський» 

     Капітани команд беруть по одному футбольному м’ячу і стають у коло діаметром три 

метри. За сигналом починають жонглювати м’ячем різними способами.(На протязі 

конкурсу м’яч може впасти на підлогу два рази. Коли м’яч падає третій раз, конкурс для 

гравця в якого це відбулося, вважається завершений). Перемагає та команда, капітан якої  

виконав жонглювання більшу кількість разів. 

Конкурс «Перетягування канату» 

     В конкурсі беруть участь шість учасників з кожної команди. На канаті, з кожного боку, 

знаходиться маркувальна стрічка, за яку учасники не можуть робити захват ближче до 

центру. Команди шикуються одна навпроти одної і беруть в руки канат. За сигналом 

починається перетягування. Гравець який потрапляє на половину суперників вибуває з 
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гри. Перемагає команда, яка всіх суперників перетягне на свою  сторону. 

 

 

СПОРТИВНЕ ЗМАГАННЯ № 10 

 

 
 

1. Хто швидше ? 

 
Команди шикуються у колону по одному. Хижаки тримають у руці кістку, а травоядні 

банан. За командою інструктора перші гравці починають рушити з лінії старту до кеглі, 

огинаючи її повертаються до №2  передаючи предмет, та переходять у кінець колони. 

Перемагає та команда, яка перша закінчила естафету та не отримала зауважень у суддів. 

 

2. Ведмедик клишоногий.  

 

Команди шикуються в команди за лінією старту. 

На відстані 10 м. Від неї – прапорці. За сигналом 

перші номери затискають між колінами м’яч, другий 

тримають у руках і рухаються до прапорця (діти 

перехиляються вправо-вліво, як клишоногі). Коли 

граючий дістане прапорець (кеглю), він передає у 

свою команду два м’ячі: один – ударом ноги, другий 

– кидком із-за голови, сам повертається у кінець своєї 

команди. Гра закінчується коли всі ведмедики 

зроблять перебіжки, м’ячі знову повернуться до 1-го 

номера. Судді фіксують втрати м’яча під час бігу, прийом м’яча гравцем.  

 

3. Каракатиця. 

 

Команди вишикувані в колони по одному. 

Вихідне положення – упор сидячи із зігнутими 

ногами. За сигналом перші номери трошки 

піднімають таз і швидко пересуваються в упорі на 

руках до протилежної лінії (кеглі), розташованої на 

відстані 5 - 6 м. від старту. Як тільки ноги 

перетнуть фінішну лінію, гравці встають і бігом 

повертаються назад, стаючи в кінець колони, а рух починає другий учень (можна покласти 

резиновий м’яч, що ускладнить завдання). Судді контролюють правильність виконання та 

фінішування естафети.  
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Ведуча: Молодці, «звірятки»! В нас є перші переможці, а хто трохи позаду, 

продовжуйте рушити до перемог! 

Дітки, сонечко заховалося за хмарки... А давайте спробуємо запалити своє сонечко! 

 

4. Сонечко 

 
Команди пошиковані у колону по одному на лінії старту. Кожен гравець отримує 

заздалегіть підготовлені палички (15 см) – промінці.  

За сигналом інструктора перші номери починають рушити з лінії старту до обруча, 

який знаходиться на відстані 10 м, залишає паличку (прикладає промінець), огинеє обруч, 

та повертається до наступного, передаючи естафету стає в кінець колони. Судді слідкують 

за викладанням обруча та шикуванням під час естафети. 

 

Ведуча: Сонечко побачило нащі яскраві промінці та повернулося до нашої веселої 

компанії. Боюсь, щоб не було сонячного удару. Візьміть собі капелюшки та сховайте свої 

команди. 

1. Чарівний капелюшок 

 

 
Команди пошиковні у колону по одному. Перший отримує заздолегіть виготовлений 

капелюх (можна використовувати готові вироби) та за командою інструктора одягає його 

на голову (руки на поясі), біжить до призначеної кеглі, яка знаходиться на відстані 10 м., 

огинає її та повертається до №2, передає капелюх та йде в кінець колони. Перемагає та 

команда, яка жодного разу не загубила капелюх та по закінченню естафети пошикувалась. 

(Під час проведення ускладнювала завдання, використовувала пласкі кеглі з тенісним 

м’ячем, що вимагало від дітей потрібні скоординовані дії та швидкий рух). 

 

Ведуча: Хижаки, Травоядні, ( вказуючи на гніздечко на піску ) а яка це пташка 

загубила яйця? Хто знає? Мабуть чайка? 

 

2. Яйцепад 
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Команди пошиковані на лінії старту. У перших відро від майонезу, в якому 

знаходяться яйця від кіндерсюрпризів ( можна використовувати каштани, желуді та ін.). 

За сигналом інструктора перші учасники змагання починають рушити з лінії старту до 

обруча, який знаходиться на відстані 10 м., висипає всередину вміст відра і шидко 

повертається до наступного гравця, передаючи відро; другий добігає до обруча, збирає 

яйця та повертається до №3 (Цю гру я використовую як ознайомлення з водою, замість 

обручів – спасательні круги). Судді слідкують за складанням яєць та складанням їх у 

обруч. 

3. Водоноси 

 

Проводимо невеличкий інструктаж. 

Кожна команда пошикована у колону по одному. Перший отримує відро та пластиковий 

стакан. За сигналом інструктора перший номер зі стаканом добігає до водойома, який 

знаходиться на відстані 6 – 8 м., зачерпує воду та повертається до свого відра; виливає 

воду, передає стакан, займає місце у колоні. Судді слідкують за кількістю набраної води. 

 

СПОРТИВНЕ ЗМАГАННЯ № 11 

 

 

 

                                     1 конкурс (На увагу). 

Ведучий читає уривок з книжки Д. Світа «Пригоди 

Гулівера». Коли вчитель каже слово «ліліпути» або «чоловічки» 

всі відображають «ліліпутів» (присідають), Якщо ведучий каже 

слово «Гулівер» - всі встають  навшпиньки і піднімають руки 

вгору. Другий ведучий весь час робить  те саме, але інколи 

спеціально робить навпаки. Діти повинні виконувати все за 

розповіддю, а не за  показом. Судді фіксують помилки і 

нараховують штрафні очки. Виграє команда, в яких цих очок буде менше. По закінченю 

журі повідомляє підсумки змагання.                                       

             2 конкурс   («Конкурс футболістів», участь приймають хлопці). 

На стартовій смузі біля кожної команди лежить футбольний м’яч. За сигналом 

перші гравці кожної команди ведуть м’яч по напрямку до булав. Першу булаву обводять 

справа, другу – зліва, третю – справа. Назад повертаються так само, передають м’яч 

наступному гравцеві, а самі стають останніми. Виграє команда, яка закінчить вправу 
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раніше. Якщо м’яч збиває булаву, гравець повинен підняти її,  і з цього місця продовжити 

вправу. Якщо це правило порушується, команда отримує штрафне очко. 

 

 

 

                               3 конкурс «Конкурс баскетболістів» 

Участь приймає вся команда. Шикування і правила ті самі що у попередньому 

конкурсі, але замість футбольних м’ячів гравці працюють з баскетбольними і ведуть м’яч 

рукою. 

                                4 конкурс «Конкурс на спритність» 

Шикування як у попередніх естафетах. Замість м’ячів дають повітряні кульки. За 

сигналом дівчата вибігають вперед, підбиваючи рукою кульки в повітрі. Огинають стійку, 

повертаються на місце та передають кульки наступним гравцям. Якщо кулька впаде, її 

треба підняти, і з того місця продовжити біг. Якщо це правило порушується, команда 

отримує штрафне очко. 

                                               5 конкурс 

            По одному номеру художньої самодіяльності. 

                                 6 конкурс   Гра « Гонка м’ячів». 

1) М’ячі у направляючих. За сигналом гравці передають м’яч над головою, 

останній вибігає з м’ячем вперед. Гра триває, поки попереду знову не з'явиться 

направляючий і підніме руку догори. Забороняється передавати м’яч, пропускати гравців. 

За це нараховуються штрафні очки. 

2) Те саме, але вихідне положення гравців «широка стійка», м’яч передається під 

собою з рук в руки. 

3) М’яч прокачується по підлозі між ногами. 

                                 7 конкурс   «Найуважніший» 

Гравці однієї команди сідають на лаву. До них виходить представник іншої. Стає 

спиною до лави і заплющує очі. За 10 с. гравці на лаві приймають різні пози. За сигналом 

ведучий повертається і старається за 10 с. запам’ятати пози дітей. Знов повертається 

спиною на 10 с. В цей час діти змінюють пози. Ведучий повертається і помічає, хто змінив 

позу. Виграє команда ведучий якої помітить більше змін. 

                               8 конкурс  «Доставка  пакунку». 

Кожна команда готує пакунок (конверт з емблемою команди). Хлопці шикуються 

в колони за смугою старту Дівчата з обручами в руках будують «тунель». 
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За сигналом хлопці з «секретними пакунками» вибігають, пролазять крізь обручі 

(«тунель»), оббігають булаву, повертаються і передають пакунок наступному. Останні 

замість оббігання булави несуть свій пакунок суддям, які стоять навпроти кожної 

команди. Судді здають їх голові журі. Виграє та команда, яка віддасть пакунок раніше. 

                                           9 конкурс  «Конкурс капітанів» 

На трьох стільцях сидять капітани з зав’язаними очима. Навпроти них стоять 

стільці. На них знаходиться по 3 кеглі. Гравці за сигналом встають, переходять до стільців 

навпроти. Беруть одну кеглю і переносять її на свій стілець. Так само повертаються за 

другою і третьою кеглями. Виграє той, хто зробить все раніше. 

                               10 конкурс «Конкурс болільників» 

Кожній команді роздається лист з незакінченим віршем. Болільники повинні самі 

його закінчити. Хто справиться краще – виграв. 

                             «Раз» - підняти руки вгору 

                             «Два» - нагнутися додолу 

                              Не згинайте, діти, ноги 

                              Як торкаєтесь підлоги. 

 Діти обдумують вірш під час естафети. По закінченні естафети вони повинні віддати свої 

варіанти, або виголосити голосно. 

                                            11 конкурс  «Комбінована естафета» 

Шикування як у попередніх конкурсах. 

1) етап – біг гусячим кроком (хлопці); 

2) етап – стрибки на правій, лівій нозі (хлопці); 

3) етап – стрибки на двох (хлопці); 

4) етап – переміщення «павуком» обличчям вперед (хлопці); 

5) етап – стрибки на двох через скакалку з рухом вперед (дівчата); 

6) етап – біг через скакалку (дівчата); 

7) етап – біг приставними кроками туди правим, назад лівим (дівчата); 

8) етап – біг зі згинанням рук в упорі лежачи на обумовленому місці (хлопці); 

9) етап – біг до обумовленого місця, 5 присідань на місці, повернення бігом (дівчата); 

10) етап – звичайний біг (дівчата). 
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СПОРТИВНЕ ЗМАГАННЯ № 12  

 

І станція – „Біг парами” 

Команди шикуються парами. У перших двох учасників зав’язані гумовою стрічкою 

ноги. 

Завдання: пробігти 30м, повернутися назад і віддати свою гумку наступному. Ті 

одягають гумку і виконують те саме завдання. Перемагає команда, яка швидше 

виконає завдання і без помилок (цій команді дають жетони) 

ІІ станція – Естафета 4х60 м 
І етап – біг зі скакалками 

ІІ етап – біг „кенгуру” (м’яч  стиснутий між ногами) 

ІІІ етап – біг у мішках 

ІV етап – біг з максимальним прискоренням. 

ІІІ станція – Естафета „Павучки” (20м) 

Біг навкарачки, уперед ногами 

ІV станція – „Матроські забави” (перетягування канату) 

V станція – „Веселий футбол” (міні-футбол) 

1. Суддівська колегія підраховує всі виграні командами жетони, заносить їх кількість до 

таблиці і визначає переможців за більшою кількістю набраних жетонів у кожної команди. 
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ПТАШКИ В ГНІЗДЕЧКАХ 
 
Кількість гравців: п'ятеро та більше.  
Матеріали для гри: гімнастичні обручі (за кількістю гравців) або крейда.  
Місце гри: ігровий майданчик, парк. 
1. На ігровому майданчику розкладіть обручі (або намалюйте кола діаметром 50-
60 см). Це — гніздечка для пташок. 
2. Усі гравці («пташки») стають в обручі. Ведучий каже: «Сонечко світить. Пташки 
вилетіли з гніздечок». Гравці вискакують з обручів, бігають по майданчику, 
змахуючи руками-«крильцями». 
3. Раптом ведучий каже: «Сонечко сіло. Пташки летять додому. Раз, два, три!». 
Після цих слів гравці поспішають зайняти порожнє (або лише своє) «гніздечко». Та 
«пташка», яка не встигла повернутися в «гніздо» на рахунок «три», залишає гру. 
Після виходу гравця, зайвий обруч прибирають. Перемагає найспритніша 
«пташка». 
 

НАМИСТО 
 
Кількість гравців: дванадцять та більше.  
Матеріали для гри: п'ять гімнастичних обручів та м'яч.  
Місце гри: ігровий майданчик, парк. 
1. Шість гравців-«намистинок» вишиковуються в шеренгу і, тримаючи між собою у 
витягнутих руках обручі, утворюють ланцюжок: гравець, обруч, гравець, обруч, 
гравець та ін. Це — «намисто». 
2. Усі інші гравці розбиваються на пари і вишиковуються поруч із першим гравцем 
ланцюжка. 
3. За командою ведучого пара біжить уздовж шеренги (один гравець позаду 
шеренги, другий попереду), перекидаючи одне одному м'яч крізь обручі — 
«нанизуючи намистинки». Після закінчення гри ведучий визначає найспритнішу 
пару. 
 
САДЖАЄМО КАРТОПЛЮ 
 
Кількість гравців: десять. 
Матеріали: крейда, 10 невеличких картоплин, два відерця.  
Місце гри: ігровий майданчик. 
1. Намалюйте на асфальті десять кіл у два ряди (по п'ять у кожному). Це — два 
«городи». 
2. Гравці поділяються на дві команди і вишиковуються на відстані близько 3 м від 
«городів». Перші гравці беруть відерця із картоплинами (по п'ять у кожному). 
3. За сигналом ведучого перші гравці біжать до своїх «городів» і «саджають» 
картоплинки — кладуть по одній у кожне коло. Потім повертаються до своєї 
команди і передають відерця другим гравцям. Ті біжать до «городів» і збирають 
картоплини. 
4. Таким чином гравці то «саджають» картоплю, то «збирають врожай». Перемагає 
команда, п'ятий гравець якої першим «посадить» картоплю. 
 

КВІТИ ТА ВІТЕРЦІ 
 
Кількість гравців: десять і більше.  
Матеріали: крейда.  
Місце гри: ігровий майданчик. 
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1. Накресліть на асфальті дві лінії на відстані 5—6 м одна від одної. 
2. Гравці обирають поміж себе двох «вітерців». Усі інші — «квіти». Вони мають 
обрати собі імена — назви квітів. «Вітерці» стають посередині ігрового поля, 
«квіти» вишиковуються в шеренгу біля однієї з ліній. 
3. «Квіти» звертаються до «вітерців»: «Добридень, вітерці!». Ті відповідають: 
«Добридень, квіточки!». «Вітерці, вітерці, відгадайте наші імена!»,— просять 
«квіти». 
4. «Вітерці» називають різні квіти. Як тільки вони вгадують квітку, то гравець, який 
обрав для себе її назву, біжить через ігрове поле до протилежної лінії. «Вітерці» 
намагаються впіймати його. Якщо їм це вдасться, цей гравець залишає гру. 
5. Перемагає найспритніша «квітка». 
 

ЗИМА ТА ВЕСНА 
 
Кількість гравців: десять і більше (парна кількість).  
Матеріали: крейда.  
Місце гри: ігровий майданчик. 
1. Накресліть на асфальті три паралельні лінії на відстані 5—6 м одна від одної. 
2. Гравці поділяються на дві команди — «Зима» та «Весна» — і вишиковуються на 
середній лінії обличчям одна до одної. 
3. Ведучий вигукує назву однієї з команд, і тієї ж миті її гравці кидаються навздогін 
супротивників. Той, кого упіймають, переходить у цю команду. Таким чином, то 
команда «Зими» ловить команду «Весна», то навпаки. 
4. Урешті-решт перемагає команда, яка зібрала більше гравців. 
 

МИСЛИВЕЦЬ ТА ЗАЙЦІ  
 
Кількість гравців: п'ятеро і більше.  
Матеріали: крейда.  
Місце гри: ігровий майданчик. 
1. Накресліть на асфальті кола діаметром близько 50 см. Їх має бути на два 
менше, ніж гравців. 
2. Наперед виходять двоє гравців. Один із них стає «мисливцем», а другий — 
«зайцем». Усі інші гравці заходять у коло. 
3. За сигналом ведучого «мисливець» починає ловити «зайця». Той біжить, 
петляючи між кіл. 
4. Відчуваючи, що «мисливець» ось-ось наздожене, «заєць» може вскочити у 
будь-яке коло. Тоді гравець, що стояв у ньому, стає «зайцем», вибігає з кола і тікає 
від «мисливця». 
5. Якщо «мисливець» упіймав «зайця», то вони міняються ролями, і гра 
продовжується. 
 

Не упусти! 
Ця цікава гра розвиває швидкість і спритність.  
Запропонуйте дітям донести, наприклад, тенісну кульку в столовій ложці, або грудочку 

пухнатої вати (теж у ложці). Для дітей старшого віку можна запропонувати складніші 

умови: донести м'ячик або книгу на голові, іти та обертати обруч на талії, пройтися із 

сірниковими коробками на плечах, із пірамідкою з декількох кубиків на долоні тощо. 

Веселий дзвіночок. 

На невисоку гілку повісьте дзвінкий дзвіночок і дайте дітям м'ячик. Нехай підкидають 

його по черзі так, щоб м'ячик зачепив дзвіночок. Якщо діти легко можуть впоратися із 
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завданням, дзвіночок можна перевісити вище.  

 

Хто швидше намотає. 
Приготуйте мотузку довжиною приблизно 6 м. Її кінці прив'яжіть до двох круглих 
ціпків. На них у грі буде намотуватися мотузка. Відзначте середину мотузки. 
Гравці встають по різні сторони мотузки, беруть її кінці в руки і за командою 
починають змотувати мотузку. Виграє той, хто перший домотав до середини. 
 

У ложці картопля 
В одному кінці кімнати стоять два стільці, на кожному - по чашці з картоплею. На 
іншому кінці кімнати - теж два стільці, але на них - порожні чашки. Змагаються 2 
дітей. Треба за допомогою ложки, куди поміщається одна картоплина, перенести 
всю картоплю з однієї чашки в іншу. Хто швидше? 
Якщо дітей багато, можна розбити їх на дві команди і влаштувати естафету. 

Клоун 

На стіну потрібно прикріпити плакат, на якому намальована голова клоуна без 
носа. Усі діти по черзі (із зав'язаними очима!) пришпилюють шпилькою "ніс" 
(наприклад, кульку з поролону) до плакату. 

Варіанти - прикріпляють ніс з пластиліну, малюють фломастером ніс. 

Ласуни 

Розкласти по всій кімнаті листочки, з намальованою на звороті деяких цукеркою, 
на інших - сумною пикою. Охочим поласувати треба збирати листочки до тих пір, 
поки не попадеться листок з намальованою цукеркою. Його можна обміняти у 
ведучого на справжню цукерку. 

Знайди подарунок 

Стара дитяча гра, але в неї весело грають і дорослі. Беремо 10 папірців, на 
кожному з яких пишемо, де лежить наступний. Потім всі папірці (за виключенням 
одного) ховаються в різних місцях, а один віддається в руки гравців. Їхнє завдання 
- знайти і зібрати всі записки. У цю гру добре грати на дні народження, коли в 
останньому папірці написано, де захований подарунок. 

Одягни один одного 

Це командна гра. Учасники розбиваються на пари. Кожна пара обирає собі 
заздалегідь приготовлений пакет, в якому лежить набір одягу (потрібно, щоб 
кількість і складність предметів була однаковою). Усім учасникам гри зав'язують 
очі. За командою один із пари повинен одягнути на іншого одяг з  пакета за одну 
хвилину. Перемагає пара, яка швидше і правильніше за інших "одягнеться". 
Весело, коли в парі двоє чоловіків і їм дістається пакет з чисто жіночим одягом! 

Колобок 

Учасники сідають у кілька ліній на стільці. Кожна  лінія отримує роль: дід, баба, 
вовк і т.д., плюс кожен з учасників - "колобок". Ведучий розповідає казку, а 
учасники, почувши свою роль і слово "колобок", повинні оббігти навколо стільця   

Розповідати потрібно імпровізовано, часто повторюючи ролі, наприклад: "спекла 
баба, хоча яка вона баба, не баба, а молода баба, колобка, колобка ...". Гра 
закінчується, коли всі втомляться бігати. 
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Машинка на мотузці 

До двох машинок прив'язуємо довгі нитки, а на їх кінцях - олівці. Гравці починають 
намотувати нитки на олівці. Перемагає той, хто швидше змотає всю нитку. 

Що у пакеті? 

Дуже проста гра, у якій кожен учасник має можливість отримати приз, правильно 
відгадавши, що він намацав у пакетику. 

Для початку вам знадобиться великий непрозорий пакет, який потрібно заповнити 
солодощами або дрібними сувенірами. Потім ведучий стає перед дітьми і по черзі 
підходить до кожної дитини, у якої зав'язані очі. Гравець опускає руку в пакет і 
намацує щось цікаве, після чого виймає цю річ або солодощі з пакету і, не 
нюхаючи або пробуючи на смак, повинен назвати, що він тримає в руках. Якщо він 
відгадує правильно, то забирає те, що намацав, собі, якщо ж ні, кладе назад в 
пакет. І право вибору передається наступному гравцеві. 

Гра продовжується до тих пір, поки у всіх дітей не буде призів з 

пакета. 

 

Правила рухливої гри-конкурсу для дітей 

“Розіграш призу”: 

Двоє гравців стоять один навпроти іншого. Між ними на 

стільці лежить приз. Ведучий рахує: “раз, два, 

триста!”. “раз, два, тринадцять!”, “раз, два, тридцять!”, і т.д. 

Перемагає той, хто виявиться уважнішим і першим візьме приз, коли ведучий 

скаже “три”. 

 

 

Правила рухливої гри-конкурсу для дітей “Веселий 

волейбол”: 

Гру волейбол можна зробити ще більш веселою та цікавою, якщо 

замість сітки натягнути цупку матерію з верхнього краю сітки до 

землі. Гравці не бачать своїх супротивників. Решта умов гри, як у 

звичайному волейболі. 

 

 

 

 Правила рухливої гри-конкурсу для дітей “Передай апельсин”: 

Дві команди стають у дві шеренги одна напроти іншої. Гравці в 

кожній команді, від першого до останнього, повинні передати один 

одному апельсин. Для цього можна користуватися тільки 

підборіддям або плечем. Руки знаходяться за спиною. Якщо 

апельсин падає, все починається з початку. 
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      Правила рухливої гри-конкурсу для дітей “Баранчики”: 

У грі беруть участь 3 дитинки. За сигналом всі гравці мають стати 

рачки і штовхати головою кожен свій м’яч до фінішу. Виграє той, 

хто перший перетне фінішну риску. Руками допомагати неможна! 

Для ускладнення завдання, наприклад для діток старше за 5-6 

років, можна розставити на дистанції кеглі, які вони мають 

обходити. 
 

 

 

     Правила рухливої гри-конкурсу для дітей “Бантик”: 

Роздайте двом-трьом гравцям по п’ять стрічок (або шнурків). Перед 

кожним з них є 5 стільців. За командою “руш” діти мають зав’язувати на 

кожному стільчику по одному бантику зі стрічок.Хто перший впорається – 

той і переміг. 

 

 

      Правила рухливої гри-конкурсу “Почепи яблука”! 
У грі беруть участь 2 команди по 6 гравців. На ватманах треба 

намалювати 2 однакові яблуневі дерева, а гравцям роздати вирізані з 

паперу червоні кружечки – яблуки. На кожен з цих кружечків треба 

приліпити скотч, щоб за нього можна було привісити “яблучка” до 

яблуні. Гравці мають стати за 6 кроків до мішені. Кожному гравцю в 

кожній команді, по черзі (за принципом естафети), треба зав’язувати очі і 

відпускати до намальованого дерева, щоб той з закритими очима наліпив “яблуки” на 

яблуню. Виграє та команда, яка впорається з завданням швидше, чи, принаймні, повісить 

найбільшу кількість яблук не промазавши повз яблуню. 

 

 

 Правила рухливої гри-конкурсу для дітей “Повітряний 

футбол”: 

З обох боків кімнати поставте ворота (два стільці або тримайте в 

руках обруч). Перед кожним з воріт покладіть на підлогу по 5 

повітряних кульок. В цій забаві беруть участь 2 гравці. За вашою 

командою вона мають по черзі задувати кульки у ворота, не 

допомагаючи собі ані руками, ані головою, ані ногами… Тільки 

дмухати. Виграє найспритніший. 
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  Правила рухливої гри-конкурсу для дітей 

“Нагодуй пташок”: 

Перед конкурсом діткам потрібно розказати про те, що взимку 

пташки голодують і про них потрібно піклуватися. Тому зараз 

ми і будемо вчитися годувати пташок. 

У конкурсі беруть участь 3 гравці (хоча кількість може бути безмежною). Перед 

кожним гравцем на підлозі стоїть порожня скляна пляшечка, на гірлятко якої 

одягнена паперова голівка пташки з відкритим дзьобом. Виходить так, що 

гірлятко пляшки стає продовженням пташиного ротика – горлом. Кожному 

гравцю видається 5 горошин. Завдання: на витягнутій руці на рівні грудей 

потрапити до ротика пташки, кидаючи по одній горошині. Виграє той, хто 

першим впорається і менше за всіх промахнеться 

 

 

Правила рухливої гри-конкурсу для дітей Сонце-Місяць: 

Сформуйте з гравців пари. Покажіть їм де старт дистанції, а де 

фініш. Гравці, які створюють пару, мають стати спинами один 

до одного і взятися за руки. Один з гравців – Місяць, інший – 

Сонце.По команді: “Ніч приходить – місяць виходить”, діти, 

яким ви дали завдання бути Місяцем, мають добігти до фінішу, 

тягавши за собою Сонце. Як до фінішу прийде перша пара, ви 

маєте сказати: “Сонце сходить – ранок приходить”! Тоді 

передом, назад до позначки старту, біжить дитинка-Сонце. Виходить, що один з 

гравців в парі біжить то спиною, то передом. Такі перегони мають тривати 

поки гравці-Сонечки не пробіжать три рази. Виграє найспритніша пара. 
 

 

 

 Правила рухливої гри-конкурсу для дітей         

                     “Першовідкривач”: 

Учасникам пропонується “відкрити” нову планету – якомога 

скоріше надути повітряні кульки, а потім “заселити” цю планету 

“мешканцями” – швидко намалювати на кульці фігурки людей 

фломастерами. Той, у кого мешканців на планеті вийде більше – 

переможець. 
 
 

Баранець 

Гру можна проводити на спортивному майданчику або в залі. Обирається 
“баранець”. Решта - його “хвостики”. Баранець тримає скакалку або лозинку. 
Учасники гри утворюють ланцюжок, у якому першим стоїть “баранець”. 
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За сигналом “хвостики” починають бігти за “баранцем”, а той намагається 
доторкнутися лозинкою (скакалкою) до останнього в ланцюжку гравця. Для цього 
“баранець” то прискорює, то сповільнює біг, повертається то праворуч, то ліворуч 
або й зовсім зупиняється. 
“Хвостики” намагаються не “відриватися” від свого ведучого й стараються уникнути 
його дотику. Той, до кого баранець доторкнувся або хто “відірвався” від ланцюжка, 
вибуває з гри. Перемагає той, хто найдовше протримався “хвостиком”. Потім він 
стає “баранцем”. 

Бездомний заєць 

Гравці, крім двох, стають парами у коло (обличчям один до одного), взявшись за 
руки. Один із гравців - “заєць”, інший - “вовк”. “Заєць”, який тікає від “вовка”, 
ховається в середину пари. Той, до кого “заєць” став спиною, стає “безпритульним 
зайцем”. Якщо “вовкові” вдається наздогнати “зайця”, вони міняються ролями. 

 Бій півнів 

На землі (підлозі) креслять коло діаметром 2 м. Гравців ділять на дві команди, і 
вони стають у дві шеренги біля кола одна навпроти одної. Капітани посилають по 
одному гравцю зі своїх команд у коло. Кожен із цих гравців стає на одну ногу (другу 
підіймає), руки кладе за спину. За сигналом “півні” починають виштовхувати 
плечем і тулубом один одного з кола, причому намагаються не оступитись. Кому 
це вдається, стає переможцем і виграє одне очко для своєї команди. Гра триває 
доти, поки всі не побувають у ролі півнів. Виграє команда, гравці якої більше разів 
були переможцями. 
Якщо учасник, який перебуває в колі, стає на обидві ноги, його вважають 
переможеним. Якщо ж під час виштовхування обидва гравці вийдуть з кола, 
перемога нікому не присуджується, а на їхнє місце стає наступна пара. Під час 
поєдинку не дозволяється забирати руку з-за спини. 
Цю гру можна проводити й без розподілу на команди. Гравці за бажанням 
виходять в середину кола на змагання. Переможець залишається, а проти нього 
виходить новий гравець, який бажає помірятися силою. 
Потрібно стежити за правилами гри. Гравцям забороняється виштовхувати один 
одного руками. 
Гра сприяє розвитку сил, спритності, кмітливості, здатності до самооцінки, вміння 
оцінювати сили товаришів, а також вчить наполегливості у досягненні мети. 

Білки, жолуді, горіхи 

Дітей розподіляють на трійки. Вони беруться за руки і утворюють кола на всій 
території майданчика. Кожен гравець у колі дістає назву: “Білка”, “Жолудь”, “Горіх”. 
Одного з дітей вибирають ведучим. 
На виклик учителя “Горіхи!”, “Білки!” або “Жолуді!” діти швидко міняються місцями 
в різних колах, а ведучий намагається зайняти місце в одній із трійок, дістаючи 
назву гравця, який вибув. Учень, що залишився без місця, стає ведучим. 
Перемагають діти, які жодного разу не були в ролі ведучого. 

 Бузьки (українська народна гра) 

Усі учасники гри малюють собі кола діаметром 1 м (можна використати гімнастичні 
обручі) і стають у них на одній нозі. Учитель говорить: “Бузьки полетіли!”. Всі 
учасники гри бігають по майданчику, махають “крилами”. 
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Учитель забирає одне “гніздо” і говорить: “Бузьки прилетіли!”. Всі учасники 
займають будь-які “гнізда” і стоять на одні нозі. Хто не має “гнізда” і не може 
стояти на одній нозі - вибуває з гри. 

Виклик номерів 

Усі гравці діляться на дві команди і стають в одну шеренгу. У кожній команді 
вчитель рахує по порядку всіх гравців. Потім називає номер. Гравці, у який цей 
номер, виконують рухові дії (наприклад, біжать, перестрибують тощо). Команда, 
гравець якої першим виконає рухову дію, отримує очко. 

 Вище землі 

Гравці довільно займають місця на майданчику чи у спортивному залі. Вибирають 
ведучого. 
За сигналом ведучий намагається наздогнати когось із гравців і доторкнутись до 
нього рукою. Той гравець, до якого доторкнулись, зупиняється і голосно говорить: 
“Я ведучий!” 
Щоб не впіймав ведучий, можна стати “вище землі” (тут у пригоді стануть 
гімнастичні лави, драбини, кінь, козел, перекладина, бруси і т.д.). Стояти “вище 
землі” можна 5 секунд, потім знову треба перебігати. 
Коли гравець стає “вище землі”, ведучий відходить від нього на 2 м і говорить: 
“Раз, два, три з цього місця зійди!”, і гравець має перебігти з цього місця на інше. 

Вітер і флюгер 

Учитель спершу з'ясовує, чи знають учні, де північ, південь, захід і схід, а потім 
пропонує їм таку гру. 
Учитель - “вітер”, учні - “флюгери”. Коли вчитель говорить: “Вітер дме з півдня”, 
“флюгери” повертаються на південь і витягують руки вперед (долоні разом). Коли 
вчитель каже: “Вітер дме зі сходу” - “флюгери” повертаються на схід. Якщо 
вчитель говорить: “Буря”, “флюгери” обертаються на місці, “штиль” - усі 
завмирають. Гру проводять у швидкому темпі. Переможцем вважають того, хто 
зробить найменше помилок. 

Влуч м'ячем 

Діти шикуються в коло на майданчику, у центрі стоїть учень із маленьким м'ячем у 
руках. Він підкидає м'яч угору і називає ім'я будь-кого з дітей. Усі швидко 
розбігаються, а учень, ім'я якого назвали, намагається спіймати м'яч. Як тільки 
учень спіймав або взяв м'яча, він голосно вигукує : “Стій!”. Усі зупиняються, а 
ведучий кидає м'яча у будь-кого, намагаючись влучити в ноги. Той, у кого влучили, 
стає ведучим. Якщо йому не вдається влучити у когось з гравців, то він швидко 
піднімає м'яча, бере його в руки і знову вигукує “Стій!” дітям, які в цей час тікають 
від нього. 
Якщо ведучому не вдасться за три кидки в кого-небудь влучити, гра повторюється 
спочатку. 

Влуч у мішень 

Учні утворюють дві команди і стають на протилежних сторонах майданчика. 
Кожний гравець тримає в руках малий м'яч, посередині майданчика лежить 
великий м'яч. 
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Учитель дає сигнал, після чого всі водночас кидають свої м'ячі у великий м'яч, 
намагаючись зсунути його на бік суперника. Коли м'яч буде зрушено, гравці 
збирають свої м'ячі й стають на місця; гра продовжується. 
Виграє команда, яка більше разів зрушить м'яч суперника. 
 
 

 Клас, струнко! 

Учитель стоїть обличчям до дітей, які вишикувалися в одну шеренгу. Він подає 
команди. Команда виконується тільки в тому разі, коли перед нею вчитель 
говорить слово „клас”. Той, хто помиляється, робить крок уперед, але продовжує 
грати. Гра триває не більше трьох хвилин. Після її закінчення вчитель називає 
найбільш уважних. Згідно з правилами гри, крок уперед роблять і ті гравці, які не 
виконали своєчасно правильної команди. 

 Мисливці і качки 

У центрі креслять велике коло. Гравців розраховують на перший - другий, і перші 
номери входять у коло. Перші номери - „качки”, другі - „мисливці”; другі одержують 
м'яч - волейбольний або баскетбольний. 
Мисливці перекидають м'яч один одному, намагаючись влучити ним у тих качок, 
які ближче до м'яча. „Качка” виходить з гри, якщо в неї поцілили м'ячем. Гра 
триває, доки не буде вибито всіх „качок”. Після цього гравці міняються ролями. 
Виграє команда, яка витратить менше часу або за призначений час „виб'є” більше 
гравців другої команди. 
Правилами гри „мисливцям” не дозволяється вступати всередину кола, а „качки” 
не мають права покидати його. 
Влучання зараховується, якщо м'яч торкнувся будь-якої частини тіла, крім голови, і 
м'яч при цьому не відскочив від підлоги або від іншого партнера. 
У процесі гри треба добиватися колективності дій гравців, використовуючи 
якнайбільше передач між партнерами. В окремих випадках доцільно самому 
керівникові взяти участь у грі. 

 Білі ведмеді 

Креслять невелике коло. Це „крижина”. Решта простору - „море”. Його на 
майданчику обмежують лініями. Обирають ведучого - „білого ведмедя”. Решта 
гравців - „ведмежата”. „Ведмідь” іде на крижину, „ведмежата” розташовуються 
довільно по всьому майданчику. 
„Ведмідь” кричить: „Виходжу на ловлю!”, біжить з крижини в море і починає ловити 
„ведмежат”. Як тільки піймає кого-небудь, відводить його на крижину. Потім ловить 
друге „ведмежа”. Кожна пара пійманих, узявшись за руки, допомагає ловити інших. 
Наздогнавши кого-небудь, вони швидко з'єднують руки так, щоб пійманий гравець 
опинився між руками. Після цього вони кричать: „Ведмідь, на допомогу!” „Ведмідь” 
підбігає і „квачить” пійманого. Гра триває доти, поки не переловлять усіх 
„ведмежат”. Гравець, якого піймали останнім, вважається найспритнішим і 
наступного разу стає “білим ведмедем”. 
Згідно з правилами гри пари можуть ловити гравців, тільки оточивши їх руками; 
забороняється під час ловлі хапати гравців; гравці, які вибігли за межі „моря”, 
вважаються пійманими і стають на крижину; „ведмежа”, оточене парою гравців, 
має право вислизнути з обіймів, поки його не „поквачив” ”ведмідь”; якщо „ведмідь” 
піймає першу пару „ведмежат”, то сам більше не ловить, а тільки „квачить”. 
 



145 

 

 

 

 
 

  

                                                 Спортивні змагання 

 
                  Переплетинки 

Станьте парами та подайте один одному руки так, щоб вони переплелися. А тепер 

спробуйте пробігти 30—50 м. Перемагає пара, яка добігла до фінішу першою. 

                                   Перегони зі скакалками 

Стрибати через скакалку можна не тільки одному, але й парами. При цьому можна не 

стояти на місці, а бігти вперед. 

Проведіть таке змагання: хто швидше пробіжить 20—30 м, постійно стрибаючи через 

скакалку. 

                                               «Януси» 

Давнє римське божество Янус зображувалося з двома обличчями, оберненими у протилежні 

сторони. Станьте спинами один до одного, переплетіть руки та влаштуйте забіг на 20—25 

м. Спочатку один біжить попереду, а інший позаду, а потім міняються ролями та біжать 

назад. Перемагає та пара, яка швидше пробігла вперед і назад. 

                                              «Аякси» 
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Аякси — давньогрецькі герої, які ніколи не розлучалися. Станьте обличчями один до 

одного і влаштуйте забіг на 20—25 м. Вперед і стільки ж назад. Хто скоріше повернеться на 

фініш, той і перемагає. 

                                               Триноги 

Триноги — це такі змагання в забігах, де у кожної пари бігунів ноги зав'язані шарфом або 

ременем. Виходить, що у кожної пари бігунів нібито три ноги, а не чотири. 

Влаштуйте і ви таке змагання, тільки на дистанцію 20—25 м. Перемагає пара, яка прийде до 

фінішу першою. 

                                             Пас-зигзаг 

Таку гру люблять хлопчаки, тому що вона нагадує футбол. 

Розставте на доріжці кеглі, 8—10 штук, для кожної пари гравців. Потім ганяйте м'яч 

ногами, стараючись провести його між кеглями. Пропускати кеглі не можна. Якщо в грі 

бере участь багато пар, то можна відмічати час, щоб знати, яка пара перемогла. 

Якщо учасників розділити на команди, то можна провести естафету. Кеглі потрібно 

розставити в два ряди. Та команда, яка прийде швидше, перемагає. 

                                               На спині 

У цій грі хлопчаки по черзі катають один одного на спині, стараючись пройти з партнером 

10 м. Потім вони міняються ролями. Переможе та команда, яка першою пройде від старту 

до фінішу і назад. 

                                    Перегони з парасолями 

Ця гра хороша тим, що її можна проводити і в спекотну днину, і в дощову. В забігах беруть 

участь пари, і замість палички-естафети вони передають другій парі парасолю. Перемагає 

та команда, учасники якої пробігли з парасолями всю дистанцію швидше. 

                                                 Пас-бол 

У таких іграх, як баскетбол, гандбол, регбі, потрібно вміти перекинути м'яч один одному 

руками. Ось і потренуйтеся парами, перекидаючи м'яч один одному; при цьому кожен має 

право робити не більше трьох кроків, підкидаючи м'яч угору і не ударяючи ним об землю. 

Затримувати м'яч у руках не дозволяється. 

Виграє команда, яка швидше добіжить до фінішу та повернеться назад, дотримуючись 

правил гри. 

                                              Пас-волан 

Пасувати можна не тільки м'ячем, а й воланом. Між двома стовпами натягніть стрічку або 

мотузку завдовжки 2—3 м. Ударяючи ракетками для бадмінтону по волану, потрібно 

пройти вздовж мотузки вперед і назад так, щоб зробити 5 ударів, рухаючись назад. При 

цьому волан не повинен падати на землю. 
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                                           Парна чехарда 

Всі діти знають гру в чехарду: один нахиляється, а інші стрибають через нього. Можна 

грати в чехарду й парами. 

Для розгону дозволяється робити не більше трьох кроків. Перестрибнув через товариша, 

зроби три кроки вперед, щоб той міг розігнатися й стрибнути через тебе. 

Дистанція 40—50 м. Перемагає та пара, яка прийде до фінішу першою. 

                                              Крізь обруч 

Для цієї гри потрібні обручі. Один гравець котить обруч від старту до фінішу, а другий 

повинен у цей час спритно перестрибнути крізь нього. 

Перемагає та пара, яка ні разу не загубила обруч на маршруті та більшу кількість разів 

перестрибнула через обруч. Кожний вдалий перехід через обруч дає виграш 5 балів. Хто 

набрав більше балів, той і переміг. 

                                             Гра з кулькою 

У цій грі беруть участь четверо — двоє на двох. Замість воріт на стійку ставиться кільце, 

одне синє, друге червоне. Задача кожної пари — щиглем перепасувати кульку так, щоб 

вона влетіла в кільце суперників. Якщо кулька впаде на землю, право першого удара по 

ньому отримує суперник. Грають два тайми по 3 хв. Перемагає та пара, яка набрала 

найбільшу кількість балів. 

                                             Не впусти м'яча 

На лінії старту кожний учасник гри отримує дві палички. Потім гравці стають парами і 

палицями затискують м'ячик, щоб він не впав. Кожна пара повинна пробігти швидше від 

своїх суперників, не впустивши м'яча. Якщо ж м'ячик упав, потрібно зупинитися, підняти 

його, покласти на палиці і знову бігти. Дистанція для бігу— 15—20 м. 

 

                                                Дуетне серсо 

Зазвичай грають у серсо так: один із гравців підкидає кільце, а другий повинен встигнути 

піймати його на свою шпагу. Обручі можна зробити з дроту, а шпаги — із паличок 

завдовжки до 80 см. Щоб обруч не опускався на руку, кожна шпага повинна мати 

перекладину. 

Можна грати в серсо і двоє на двоє, як у волейбол. Той, хто подає кільце, виграє очко, якщо 

кільце впаде на майданчик суперників і ті не встигнуть його відкинути. При помилці вони 

втрачають подачу. 

                                           Лебідь, рак і щука 

У цій грі беруть участь три команди або три хлопчики. Потрібні три канати, зв'язані в 

центрі вузлом або закріплені на одному кільці. Кільце або вузол, від якого ідуть кінці 

каната, кладуть у центрі кола, намальованого крейдою на майданчику. Діаметр такого кола 
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повинен бути не більший від трьох метрів. Біля кожного кінця каната на майданчику 

ставляться емблеми, що позначають назви команд. Одна емблема лебідь, друга —рак, третя 

—щука. 

Учасники гри діляться на три групи або команди і стають уздовж свого каната, міцно 

взявши його в руки. За сигналом судді «раз» всі повинні приготуватися, «два» — міцніше 

взятися, «три» — тягнути. Кожна група дружно тягне кінець каната в свою сторону, 

стараючись перетягнути вузол або кільце, що скріплюють канати. Тільки-но кільце або 

вузол переходять через лінію кола, суддя зупиняє гру та називає переможця. 

У цю гру можна внести різноманітні ускладнення. Наприклад, біля кожної командної 

емблеми ставлять гімнастичну булаву на відстані метра від кінця каната. Гравці тягнуть 

канат на себе, і останній в команді повинен змогти дотягнутися, схопити булаву, що стоїть 

біля його знака. Хто зумів це зробити, перемагає. 

                                                   Аркан-тартиш 

Аркан-тартиш — гра з перетягуванням каната. Поєдинок відбувається між двома 

учасниками. Правда, під час свята на спортивний майданчик виходить багато пар, 

проводяться справжні змагання. Переможці у перших парах змагаються між собою, потім 

змагаються переможці другого туру, третього, і так до тих пір, поки не буде виявлений 

чемпіон свята. 

Перед початком гри на майданчику креслять рівну лінію. Учасники змагання одягають на 

себе мотузкові кільця. Кільця одягаються так, щоб мотузка лягла на шию під потилицю, 

потім її потрібно вивести на плечі і пропустити під руками. Під потилицю потрібно 

покласти товсту м'яку тканину, щоб не натирати мотузкою. Отже, гравці стають спинами 

один до одного, з'єднавшись одним кінцем. Це кільце й називається «Аркан-тартиш». 

Приготувавшись, пари стають на накреслену лінію. За сигналом судді починаються 

змагання. Якщо змагаються кілька пар, вони стають на лінію, на відстані одна від одної не 

менше, ніж на 2 м. 

Тільки-но один із борців перетягне суперника за лінію, суддя зупиняє боротьбу та називає 

переможця. Переможці в парах ведуть поєдинки у другому турі, з'єднуючись у пари за 

черговістю своїх перемог. Боротьба за цими ж правилами проходить у третьому і 

четвертому турах до виявлення чемпіона. 

Норвезька боротьба 

Це ще одна гра, де можна помірятися силою. В одній книзі, де описується життя норвезьких 

школярів, можна прочитати: 

«У Норвегії кожний школяр носить із собою дві палички (завтовшки 2—2,5 см, завдовжки 

17—20 см). Під час зустрічі хтось із хлопчиків дістає палички і постукує ними одна об 
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одну. Це означає виклик супернику. Якщо виклик прийнятий, у відповідь хлопчик виймає 

свої палички і теж постукує ними. Потім вони вибирають будь-яку пару паличок, 

обхоплюють кожну рукою і за взаємним сигналом починають виривати палички один у 

одного, не застосовуючи у боротьбі ноги. 

Після   боротьби   вони   знову  постукують паличками та розходяться». 

Отже,   поєдинок   завершився,   суперники розійшлися. 

Є ще схожа гра у хлопців з Естонії, тільки змагаються вони однією паличкою і вона трохи 

довша. Умова боротьби проста. Кожний суперник тримає в руках свій кінець палки. 

Хлопчики повертають палку вліво і вправо і раптово рвуть її на себе. Хто відніме палку, 

той і переміг. 

У цій грі є й більш складні правила. На землі креслять коло діаметром приблизно в 1,5—2 

м. Обидва суперники стають у це коло, взявшись руками за палицю, і стараються так її 

повернути, щоб змусити суперника або відпустити палицю, або виступити за межі кола. 

Переможеним вважається той, хто ступив за межі кола хоча б однією ногою. 

 

 
 

                                               Перестрибни 

Гру можна затіяти на лісовій галявині, де ви знайдете пеньок. На такий пеньок діти кладуть 

свої шапки одна на одну. Перший стрибає той, чия шапка опинилася зверху. Тому, коли 

починається гра, кожний намагається швидше покласти на пеньку свою шапку. 

Задача гравців — розбігтися, стрибнути через пеньок, схопити свою шапку, не скинувши 

всі інші. За ним буде стрибати наступний учасник гри, чия шапка опинилася тепер зверху. 

Якщо ж під час стрибка шапки розваляться, то гравець повинен всі шапки поскладати 

заново та свою покласти в самий низ. Він знову стрибатиме, але тепер уже останнім. 
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Переможцями вважаються ті гравці, - які жодного разу не розвалили складені шапки. А ті, 

які змушені були свої шапки покласти вниз, без сумніву переможені. 

 

                                                      Кенгуру 

Кенгуру — жартівлива гра зі стрибками. Стрибати у цій грі потрібно, відштовхуючись 

обома ногами, як стрибають австралійські кенгуру. Ось чому гра ця так і називається. 

У кожного учасника гри повинен бути легкий м'яч великого розміру, всі учасники гри 

шикуються на лінії старту і затискують свої м'ячі колінами або кісточками ніг. 

Дистанція для стрибків 10—15 м. За сигналом усі гравці починають одночасно стрибати в 

напрямку фінішної лінії, стараючись не впустити м'яча. Хто не впустив м'яча, повинен його 

підняти, затиснути ногами і тільки після цього продовжувати свої стрибки до фінішу. 

Гру цю можна проводити і в порядку естафети: розділитися на дві команди по 5—6 чоловік, 

вручити кожній команді один м'яч. Дистанція для етапу в цій естафеті 10—15 м. 

Гравець, який досягнув лінії фінішу, повертається назад, передає м'яч-естафету 

наступному гравцеві. Перемагає та команда, гравці якої першими закінчать перегони. 

 

                                          Штовхання жердини 

На майданчику малюється коло діаметром не менше 3-х м. Гравці діляться на пари, рівні за 

зростом, вагою та силою. Для гри потрібна жердина, міцна, гладка, завдовжки 2 м. 

Середина жердини відмічена червоним або голубим кольором. Суперники можуть 

триматися тільки за свою половину жердини. 

Коло накреслене, жердина покладена в коло. Пари готові. Гра починається за свистком 

судді. Його вибирають перед змаганням самі діти. 

Перший свисток судді — пари входять у коло. Суперники вітають один одного. Кожний 

бореться за свою половину жердини. Другий свисток — починається поєдинок. Мета 

кожного гравця — витіснити суперника за межі кола. 

За умовами боротьби гравці мають право перехопити жердину ближче до кінця, далі, не 

тільки на своїй половині. Якщо рука пересунулася, торкнулася половини суперника, суддя 

фіксує програш. Програє і той, хто випустив жердину. Основна задача боротьби — 

добитися, щоб суперник хоча б однією ногою виступив за межі накресленого кола. 

Той, хто переміг, залишається в колі. Він може викликати в коло для боротьби будь-якого 

добровольця. Той, хто тричі отримав перемогу, отримує звання чемпіона дня. Йому 

одягають стрічку переможця або вручають приз. 
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