
КОНКУРСНА ПРОГРАМА МИ   МАЙБУТНІ ОЛІМПІЙЦІ  

ДІЙОВІ ОСОБИ
Перший ведучий (одна особа)
Другий ведучий (одна особа)
Капітан команди «Чемпіон» (одна особа)
Капітан команди «Козаки» (одна особа)
Команда «Чемпіон» (до 20 осіб)
Команда «Козаки» (до 20 осіб)
Музика (роль виконує викладач музики чи студент, який володіє грою на музичному 
інструменті)
Судді (до п’яти осіб, роль можуть виконувати викладачі фізичної культури, чи 
студенти)
Обладнання (реквізит): два зошити, два набори різнокольорових олівців, два 
яблука, дві лінійки завдовжки 30см, чотири пляшки, дві сосиски, дві дитячі пляшки, 
дві кружки з водою, дві чайні ложки, чотири столи, два стільці.

На святі як уболівальники можуть бути присутні 
батьки студентів, брати та сестри. Дія відбувається

у закритому приміщенні, прикрашеному
різнокольоровими кульками та стрічками.

Перший ведучий. Шановні  друзі!  Сьогодні  ми відкриваємо наше змагання 
майбутніх олімпійців.

Другий ведучий. Вітаємо учасників нашого свята  – команду «Чемпіон» та 
команду «Козаки».

Перший ведучий. Підтримаємо їх оплесками.
Лунає маршова музика. На середину залу виходять дві команди - «Чемпіон» 
та «Козаки» - в колоні по одному й шикуються одна напроти другої

 (на вказаному місці).
Капітан команди «Чемпіон». Рівняйсь! Струнко! Наш девіз!
Команда «Чемпіон» (разом)

Чемпіон – команда наша,
Й перемога буде наша!

Капітан команди «Козаки». Рівняйсь! Струнко! Наш девіз!
Команда «Козаки» (разом)

Сильні, спритні та мудріші,
«Козаки» за всіх сильніші!

Лунають привітання команд: «Команді суперника – 
наш фізкульт-привіт!»

Капітан команди «Чемпіон». Рівняйсь! Струнко! Рівняння праворуч!
Капітан підходить до суддівського столика й здає рапорт.

Пане  головний  суддя  змагань,  команда  «Чемпіон»  до  гри  «Веселі  старти» 
готова!

Капітан команди «Козаки». Рівняйсь! Струнко! Рівняння праворуч!
Капітан підходить до суддівського столика й здає рапорт.



Пане  головний  суддя  змагань,  команда  «Козаки»  до  гри  «Веселі  старти» 
готова!

Лунає привітання директора або завуча ліцею. 
Після привітання лунає марш та команди шикуються в колону

по одному для проведення естафетних ігор.
 
Перший  ведучий.  Майбутній  олімпієць  повинен  володіти  неабияким 

загартуванням та фізичною підготовкою.
Другий ведучий.  Та наші хлопці ще тільки ростуть, і ми повинні їм трохи 

допомогти й підготувати їх трохи.
Перший ведучий. Перший наш конкурс – «Хто швидше?».

На столі дві кружки з водою, дві чайні ложки.
Треба випити воду за допомогою чайної ложки.

По команді «Марш» гравці починають виконувати умови конкурсу.
Конкур супроводжує жива музика.

Перемагає команда, яка вип’є воду першою.
Другий ведучий. Другий конкурс – «Хто зголоднів?».

На столі розташовано два однакові шматочка тіста.
Їх треба з’їсти без допомоги рук.

Після умовного сигналу команди виконують умови конкурсу.
Конкурс супроводжує жива музика.

Перемагає команда, яка з’їла шматочок першою.
 Перший ведучий. А зараз треба запити смачні шматочки чаєм!

На столі розташовано дві однакові дитячі пляшки з чаєм.
На кожну пляшку натягнута соска.

Гравцям треба випити чай із пляшки через соску.
Після умовного сигналу команди починають змагання.

Конкурс супроводжує жива музика.
Перемагає команда, яка випила чай першою.

Другий ведучий.  Ну ось,  наїлися.  А тепер  треба  перевірити спритність  та 
умілість наших майбутніх захисників вітчизни.

У конкурсі беруть участь представники кожної команди.
На відстані трьох метрів один від одного стоять два стільці,

на одному з них – склянка з водою та столова ложка,
на іншому – порожня склянка.

Гравцям за допомогою ложки треба перенести воду з однієї склянки в іншу.
За сигналом гравці починають виконувати умови конкурсу.

Перемагає той, хто більше води перенесе до порожньої склянки за п’ять 
хвилин.  

Перший ведучий.  Цікаво, чи добра в наших хлопців кмітливість. Ви знаєте 
працівницю,  яка  прибирає  в  нашому  класі?  Хто  швидше  дасть  відповідь  на 
запитання: «Як звати батька Марії Федорівни?».

Перемагає команда, гравці якої першим дадуть правильну відповідь.
Другий  ведучий.  Які  ж  мають  бути  справжні  захисники,  слабкими  чи 

сильними? Звичайно ж нам спокійніше із сильними. Отож давайте перевіримо силу 
наших героїв.

Починається конкурс з армреслінгу.
За чотири столи сідають по чотири представники з кожної команди.



Переможець визначається за правилами армреслінгу.
Перший ведучий. Уявімо, що наші хлопці на військових навчаннях. Від них 

сховали карту маршруту пересування, і вони, орієнтуючись за підказками, мають її 
знайти. 

Капітан кожної команди одержує свій маршрут.
Перший маршрут має такий вигляд: «Вікна в нашому класі – на східній 

стороні. Твій маршрут починається із переднього західного кута класу.
Ти просуваєшся на 180 см на схід, 60 – на захід, 250 – на північ, 30 – на захід».

Другий маршрут має такий вигляд: «У нашому класі дошка висить на 
південній стороні. Твій маршрут починається із півночі. Ти просуваєшся на 90 см 

від крайнього західного кута 30 см на південь, 150 – на захід, 30 – на північ».
Команда до старту подається, коли учасники зайняли початкову точку 

маршруту.
Перемагає та команда, яка знайшла карту першою.

Другий ведучий. Карту знайшли, тепер треба захопити штаб противника. То 
ж перевіримо вашу вдячність та влучність.

Конкурс «Попадання в пляшку». До участі запрошуються по три 
представники від кожної команди. На поясі в кожного гравця зв’язана нитка, на 
кінці якої закріплена ручка. Необхідно, присівши, потрапити ручкою в горличко 

пляшки. Ручка висить на рівні колін верхнім кінцем.
Конкур супроводжує жвава музика.

Перший ведучий. Ох, які влучні! Але хтось із них потрапив у полон. Зв’язали 
руки  і  дали  перекусити.  Ану,  подивимось  як  вміло  хлопці  справляться  з  цим 
завданням. Розпочнемо конкурс «Хто швидше з’їсть яблуко?»

Яблуко підв’язане на нитці. До участі запрошуються по одному представнику 
від кожної команди. Гравці протилежних команд тримають яблуко на рівні рота 

учасників. Допомагати собі руками заборонено. Конкур супроводжує жвава музика.
Другий ведучий. Ну ось, все вже позаду: випробування, полон. Можна й пару 

слів додому коханій написати. Давайте послухаємо, які  наші хлопці красномовні. 
Починаємо конкурс «Лист до коханої».

До участі запрошуються по одному представнику з кожної команди. На двох 
столах лежать папірці та кольорові олівці. За одну хвилину треба написати лист 
коханій. Конкурс супроводжує мелодійна музика. Після того як час закінчиться,  

лист зачитають і обидва гравці одержують призові бали.
Перший  ведучий. А  мало  ж  командир  часу  дав  –  лише  хвилину.  Хіба  ж 

встигнеш так  швидко?  Часу  на  писанину не  лишається.  Але  наше свято  триває. 
Просимо усіх до столу.

Лунає жвава музика, усі – учасники, вболівальники, гості – запрошуються до 
святкового столу.


