
Сценарій спортивного свята
«Мама, тато, я - спортивна сім'я»

Завдання:
1. Створити бадьорий і радісний настрій у дітей та їх батьків.
2. Розвивати фізичні якості: витривалість, швидкість, силу реакції.
3. Здійснювати взаємозв'язок з фізичного виховання дітей між дитячим 

садом і сім'єю.
Хід свята.

Ведучий: Починаємо наш сімейне спортивне свято «Мама, тато, я - спортивна 
сім'я», в якому беруть участь наші спритні діти і їх улюблені батьки. 
Зустрічаємо учасників нашого свята.
Звучить спортивний марш, під оплески входять команди - учасниці, проходять 
коло пошани по залу і сідають на лавочки.
Ведучий: Ласкаво просимо, гості дорогі!
Веселощів вам та радості бажаємо!
Давно ми вас чекаємо ,
Свято без вас не починаємо.
Займатися фізкультурою корисно, весело фізкультурою подвійно. Адже кожна 
хвилина занять спортом продовжує життя людини на одну годину, а веселим - 
на два. Сьогодні ми зібралися разом, щоб отримати заряд бадьорості, блиснути 
ерудицією і повболівати за ті дружні родини, які прийшли, щоб взяти участь у 
наших змаганнях.
Оцінювати ваші успіхи буде журі у складі:
1.
2.
3.
За волю до перемоги, чесність в боротьбі, журі може додати команді 1 бал або 
навпаки зняти 1 бал за порушення правил. А зараз хлопці прочитають вірші.
Діти читають вірші:
1-й дитина:
Запрошуємо всіх зараз.
Свято спорту і здоров'я
Починається у нас!
Наші мами, наші тата
На старті разом з нами!
2-ой дитина:
Хто швидше всіх,
Хто всіх ловчої,
Нам дуже цікаво!
Нехай чується веселий сміх,
І не змовкає пісня!
3-й дитина:
Спорт нам розправляє плечі
Силу, спритність нам дає.
Він нам розвиває м'язи,
4-й дитина:



А прийшли сьогодні
Все, звичайно, перемогти!
Всі команди, всі герої
У цьому можуть переконати!
5-й дитина:
Нехай свято зірки запалює,
Нехай у нашому садку всі дізнаються,
Які зіркові команди
У нас сьогодні виступають!
6-а дитина:
Навіть вранці самим похмурим
Веселить нас фізкультура.
І, звичайно, дуже важливо,
Щоб зарядку робив кожен!
На рекорди нас кличе!
Ведучий: зараз ми всі разом заспіваємо пісню і зробимо зарядку.
Під музику діти співають пісню і виконують розминку «Пісня про зарядку».
Ведучий: А зараз ми запрошуємо наші команди «Сонечко», «Успіх» і «Дружба»
зайняти свої місця на лінії старту. Хай радість, сміх допоможуть у важку 
годину, але головна надія, вболівальники на вас! Давайте бурхливими 
оплесками привітаємо наші команди.
Команди шикуються на лінії старту для привітання.
Привітання команд:
Команда «Сонечко»:
Команді «Успіх» - фізкульт - привіт!
І таке слово-
Спорт любите з малих років,
Будете здорові.
Девіз:
У світі немає рецепта краще -
Будь зі спортом нерозлучний!
Проживеш сто років -
Ось і весь секрет.
Команда «Успіх»:
Команді «Сонечко» - фізкульт - привіт.
Привчай себе до порядку -
Роби щодня зарядку,
Смійся веселіше,
Будеш здоровими.
Девіз:
Спорт, хлопці, дуже потрібен!
Ми зі спортом міцно дружимо!
Спорт - помічник, спорт - здоров'я,
Спорт - гра, фізкульт - ура!
Команда «Дружба»:
Командам «Сонечко» і «Дружба»- фізкульт - привіт!
Стати чемпіоном складно,



Але спробувати можна!
Девіз:
Всім хлопцям наша рада і таке слово:
Спорт любите з малих років,
Будете здорові!
Ведучий: увага, Увага!
Починаємо змагання.
Незвичайні змагання,
Від інших відмінні!
І так, можна починати змагання -
Веселі змагання.
Команди, журі на місці.
Вболівальники, ви тут?
Всі хором ТАК!
Перша естафета «Швидкі ноги» (Пробігти змійкою з двома набивними 
м'ячами в руках між чотирма покладеними на підлогу обручами, обігнути 
стійку і повернутися тим же способом. М'ячі передаються наступному 
учаснику.)
Друга естафета «Швидкі ноги, спритні руки» (У чотирьох лежать на підлозі 
обручах поставлено по одній кеглі. Перший учасник біжить, рукою кладе кеглі 
на підлогу, огинає стійку і повертається по прямій. Другий учасник - біжить і 
ставить кеглі в обручі, огинає куб і повертається бігом по прямій.)
Третя естафета «Хто швидше?» (Кожен учасник по слідах пробігає до стійки 
з обручем, пролазить у нього, добігає до стійки, оббігає її, бігом назад, передає 
естафету наступному учаснику.)
Ведучий: Нашим спортсменам треба відпочити. А поки вони набираються сил, 
проведемо конкурс для уболівальників (глядачів). Команди сідають на лавочки.
Конкурс для вболівальників «Вгадай казку»
Ведучий: Я читаю уривок з казки, а ви повинні сказати, як вона називається.

1. «Я від дідуся пішов, я від бабусі пішов...» (Колобок);
2. «Не сідай на пеньок, не їж пиріжок...» (Маша і ведмідь);
3. «Не пий, братику, цієї водиці - козенятком станеш...» (Сестриця 

Альонушка і братець Іванушка);
4. «Яблуня, Яблуня, заховай нас...» (Гуси-лебеді);
5. «Спи, очко, спи, дугою...» (Хаврошечка);
6. «Лягушечка, лягушечка, віддай мою стрілу...» (Царівна-жаба);
7. «Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся...» (Вовк і семеро 

козенят);
8. «Чого тобі треба, старче?» (Казка про золоту рибку);
9. «По щучому велінню, по моєму хотінню...» (По щучому велінню);
10. «Сивка-бурка, віща каурка, стань переді мною, як лист перед травою...» 

(Сівка-бурка).
Ведучий: А зараз уболівальникам треба розділитися на дві команди. Команди 
стають на лінію старту.
Естафета для вболівальників «Ходьба з мішечками на голові» (Кожній команді 
видається мішечок з піском. Перший учасник йде з мішечком на голові до 



стійки, обходить її і йде назад, передає мішечок наступному учаснику. 
Перемагає та команда, яка швидше впорається із завданням).
Ведучий: Наші команди відпочили, набралися сил. І ми запрошуємо 
спортсменів зайняти свої місця на лінії старту. Команди займають свої місця на 
лінії старту.
Ведучий: Продовжуємо наші змагання. Команди, приготувалися до старту?
Четверта естафета «Стрибки на фитболах» (Кожен учасник стрибає на хопах
до стійки, огинає її і стрибає назад, передає естафету наступному учаснику).
П'ята естафета «Прокатування м'яча між ногами» (Дві команди стають в 
колону один за одним в стійці ноги нарізно, м'яч у руках направляючого 
(капітана). За сигналом перший учасник нахиляється вперед і поштовхом двох 
рук посилає м'яч між ногами назад. Останній - ловить м'яч, що котиться, бігом 
переміщається у початок колони і повторює всі рухи направляючого гравця. 
Естафета закінчується в той момент, коли направляючий повернеться з м'ячем 
на перше місце.)
Шоста естафета «Не впусти» (Провести повітряну кулю ракеткою туди і 
назад, підкидаючи його вгору, передати естафету наступному учаснику.)
Ведучий: Іграшки-брязкальця залиш для малюків,
Бери швидше ключки, іди грати в хокей!
Сьома  естафета «Хокей» (Ключкою вести кульку до стійки, оббігти стійку, 
повернутися назад, ведучи кулька ключкою).
Ведучий: Прекрасно показали себе учасники. Це була наша заключна естафета.
Команди займають місця на лавочках, а хлопці прочитають вірші.
Діти читають вірші:
Ведучий: Наші змагання підходять до завершення. НАГОРОДЖЕННЯ 
МЕДАЛЯМИ. ВРУЧЕННЯ ГРАМОТ КОЖНІЙ КОМАНДІ.


