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 Мета. Забезпечити відповідну рухову активність дітей; вчити дотримуватися правил 

гри у іграх-естафетах. Формувати гуманні взаємини з однолітками та дорослими, 

уміння співчувати, радіти спільним результатам. Розвивати інтерес до фізичної 

культури та спорту, розуміння значення спорту у житті людини. Виховувати у 

батьків та дітей інтерес до спільного проведення свята. Показати батькам рівень 

фізичної підготовленості їхніх дітей.  Виховувати у дітей та дорослих національну 

гідність, гордість за свою країну. 

 

(Змагання проводяться у спортивній залі. Гості та уболівальники займають свої 

місця у залі. Під урочистий марш заходять команди спортсменів і шикуються у 

шеренги. Звучать фанфари). 

Ведуча. 

Увага! Увага! 

Знов сьогодні гості зібрались 

При хорошій, добрій днині, 

Щоб продовження Олімпіади 

Подивитися тут нині. 

 

Бо в кожному місті і в кожному селі 

Щодень підростають спортсмени малі, 

І манять їх в спорті незвідані далі, 

А ще золоті Олімпійські медалі. 

Погляньте уважно на цих малюків, 

Що приклад беруть зі спортсменів Кличків, 

У них рукавиці з чужої руки, 

Та міцно затиснуті два кулачки. 

М'яч покотився — почався футбол, 

Влучно в ворота вліта перший гол. 

Хоч невеликі хлоп'ята на зріст — 

Кожен із них у душі футболіст. 

Хлопчик. 

На луг і в ліс, в міста і в села 

Прийшла до нас зима весела! 

Розвага є для дітвори — 

Летіти на санках з гори, 

І на веселих ковзанах 

Ковзатись можна на катках. 

На лижах можна покататись, 

Та й на ногах з гори промчатись. 

 Дівчинка. 
Тому сьогодні Олімпіаду зимову 

Ми проведемо з вами разом. 

В зимових видах спорту 

Себе всі дружно ми покажем. 

 Ведуча. А щоб ви уявили собі справжню зиму у нашому залі, ми запросили сюди 

сніжинок. (Дівчатка  виконують танець сніжинок). 

 Ведуча.   Ми   сьогодні   постараємося   бути   гідними справжніх олімпійців, і, як на 



справжній Олімпіаді, змагання почнемо з клятви. 

Всі разом. Я буду — 

1-а команда. Чесно дотримуватися правил. 

2-а команда. Бути справедливим, вимогливим до себе і товаришів. 

3-я команда. Прагнути доводити боротьбу до кінця. 

4-а команда. Не зазнаватися, досягнувши перемоги. 

5-а команда. Не плакати у разі поразки. 

Всі разом. Клянуся! Клянуся! Клянуся! 

Ведуча. Отже, розпочинаємо наші змагання. Дозвольте оголосити склад суддівської 

колегії, яка буде уважно стежити за правильним виконанням завдань і чесно зарахо-

вувати кожній команді здобутки у змаганнях. (Представляє суддів). 

Команди, на старт! 

У першій естафеті командам треба проявити крім швидкості, кмітливості ще і 

знання зимових видів спорту. У цьому вам допоможуть ваші уболівальники, які зараз 

нагадають нам ці види спорту. Дякуємо уболівальникам. 

Естафета «Склади мозаїку». 
Учасники команди по черзі беруть по одному елементові картинки (лижі, 

санки, ключка з шайбою, снігова баба, ковзани) і на протилежному боці складають 

малюнок. 

Ведуча. Молодці, дякуємо. Надамо слово нашим суддям. 

(Оголошуються результати першої естафети). 

Ведуча. Наступна наша естафета називається «Хокей». 

(Кожному учасникові треба провести ключкою шайбу «змійкою» між кеглями до 

орієнтира, а назад вести шайбу по прямій лінії). 

Ведуча. Поки наші судді підраховують очки, ми подивимося виступ танцювального 

колективу. 

Ведуча. Команди, на старт! 

Зараз команди покажуть себе у лижному спорті. 

Естафета «Біатлон». 
(На імпровізованих лижах за допомогою гімнастичних палиць пройти до певної 

позначки та кинути «сніжок» у горизонтальну ціль). 

Ведуча. Дякуємо біатлоністам. 

Слово надається суддям. 

Капітанів команд прошу приготуватися до наступного конкурсу. 

Естафета «Одягнися по зимовому». 
Ведуча. Успіх команди на змаганнях також залежить від того, як її підтримують 

уболівальники. Зараз ми перевіримо швидкість та спритність наших уболівальників. 

Естафета для уболівальників «Хто більше кине сніжків». 
(Командам за певний відрізок часу треба кинути як можна більше сніжків на 

територію суперника). 

Ведуча. А хто з нас, дорослих і дітей, не любить їздити на санках? А оскільки 

змагання у нас незвичні, то і санки у нас будуть не зовсім звичайні. 

Естафета «Переправа на «бобслеї». 
(Дорослий  на   «санках»  перевозить  дитину  на інший «берег», біжить з «санками» 

назад та передає їх іншому). 

Ведуча. Поки судді підводять підсумки, ми подивимося виступ спортсменів зі 

спорткомплексу. 



Слово надається суддям. Дякуємо. 

Взимку можна не тільки проводити змагання, але і розважатися. Однією з 

найулюбленіших розваг є ліплення снігової баби. Нашим олімпійцям треба одягнути 

та прикрасити снігову бабу. 

Естафета «Прикрасимо снігову бабу».                     
(Учасники по черзі вибирають з кошика, який р стоїть біля кожної команди, 

потрібний одяг та атрибути, біжать на протилежний бік та прикрашають снігову 

бабу (дорослий). 

Ведуча. Молодці, спортсмени! Я думаю, важче було спортсменам Африки, але вони 

— молодці, впоралися з завданням. Ми побачили, що олімпійці усіх континентів 

добре підготувалися до змагань. Надамо слово суддям. (Підводяться підсумки). 

Останнє   завдання  буде   не   зовсім   звичайним  для Олімпійських ігор, але 

дуже цікаве. Я думаю, спортсмени впораються з ним, бо вони ж олімпійці! Конкурс 

«Спробуй повтори». 

(Командам надається 5 хвилин часу, за який треба підготувати, а потім показати 

щось незвичне з будь-яких видів спорту. 

Під час підготовки команд гості та уболівальники дивляться виступ групи 

підтримки). 

Ведуча.    Команди    запрошуються    на    підведення підсумків останнього завдання 

та оголошення загального результату змагань. Слово надається колегії суддів. 

Команди, рівняйсь, струнко! 

(Підведення результатів Олімпіади, нагородження команд медалями, подарунками, 

вимпелами за номінаціями:  

«Команді-переможниці зимової Олімпіади» 

 «Найдружнішій команді зимової Олімпіади»  

«Найвеселішій команді зимової Олімпіади» 

 «Найнаполегливішій команді зимової Олімпіади» 

 «Найспритнішій команді зимової Олімпіади» 

Ведуча. На завершення свята дозвольте звернутися до наших маленьких учасників 

Олімпіади. 

Чемпіоном стать не просто, 

Тож нехай малі ви зростом, 

Небагато літ пройде, 

Ваша черга підійде. 

Хай летить в усі кінці: 

«Ви, малята, молодці!». 

Якщо міцне здоров'я маєш, друже, 

Його не витрачай даремно ти, 

Поглянь навколо серцем небайдужим 

На тих, кому б ти міг допомогти, 

Бо одне життя ти маєш, 

Один раз живеш, 

І що ти посієш, те і пожнеш! 

 На трибунах стає все тихіше. Згас вогник сьогоднішніх змагань. Але нехай у 

душі не згасне вогник, вогник бажання бігати, стрибати, плавати, метати! І щоб ми 

завжди пишалися чемпіонами, олімпійцями нашої школи! 

(Під веселу музику всі танцюють загальний танець) 


