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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення чемпіонату з різних видів спортивних ігор: 

настільного тенісу, боулінгу, шахів, черлідингу серед дітей 

старшого дошкільного віку 

Мета:  

 розіграш першості  на звання абсолютного чемпіона  серед ді-

тей старшого дошкільного віку з настільного тенісу, боулінгу, 

шахів, черлідингу; 

 виявлення здібностей та інтересів дітей; 

 виховання вольових якостей та впевненості у своїх силах; 

 дотримання оптимального рухового режиму, використання 

психолого – педагогічних прийомів спрямованих на створення 

сприятливого позитивного емоційного клімату у дітей; 

 сприяння зміцненню дружніх стосунків в атмосфері суперни-

цтва; 

 виховання у дітей організованості, витримки, уваги, тер-

піння, поваги і толерантності до партнера, доброзичливе ста-

влення один до одного під час змагань, прагнення до перемоги. 

Завдання:  

  комплексна реалізація засад Базового компонента дошкільної 

освіти України, програми виховання і навчання дітей від двох 

до семи років «Дитина»  щодо оволодіння початковими елеме-

нтами спортивних ігор, вправами спортивного характеру; 

 удосконалення системи фізичного виховання дітей старшого  

дошкільного віку; 

 підвищення ефективності спортивно-масової роботи з дітьми; 

  удосконалення спортивного досвіду дошкільників з ігор у  на-

стільний теніс, боулінг, шахів,  черлідингу; 

  забезпечення атмосфери радості і творчості, збагачення ду-

ховного світу дошкільнят.  



 

Чемпіонат  проводиться в дошкільному закладі у період з 

13.10. по 07.11.2014 за програмою: 

 Попередня робота; 

 Проведення змагань старших дошкільників; 

  Підбиття підсумків, визначення переможців; 

  Нагородження учасників; 

 Заключний етап 

Попередня робота:  призначення членів оргкомітету. Наді-

лення їх повноваженнями щодо створення робочих  програм 

та художніх сценаріїв з проведення чемпіонату у межах ДНЗ,  

розробка  умов та правил змагань, виготовлення емблем, пла-

катів, символічних медалей,  спортивних кубків та інших 

атрибутів до святкового оформлення і місця проведення чем-

піонату. 

Проведення змагань: Урочисте відкриття чемпіонату 

20.10.2014 р. За складеною програмою  проводяться чвертьфі-

нальні,  полу фінальні та фінальні змагання із обов’язковою 

фіксацією результатів у протоколах. 

Підбиття підсумків, визначення переможців провести у період 

з 30.10. по 31.10. 2014 р. 

Нагородження учасників та церемонію нагородження провести 

на урочистому закриттю чемпіонату 31.10.2014 р. 

Заключний етап –  з 10.11. по 13.11.2014 р. подання в ММК на 

конкурсне оцінювання  матеріалів: сценарії, підтверджені 

фото звітами, відеороликом, друкованими буклетами  пере-

бігу подій чемпіонату. 

 

 

  



 

ВІДКРИТТЯ ЧЕМПІОНАТУ ІЗ СПОРТИВНИХ ІГОР 

СЕРЕД ВИХОВАНЦІВ СТАРШИХ ГРУП ДОШКІЛЬНОГО НА-

ВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №23 

 

 

 

 

 

 

 

Ведуча:     Увага! Увага!  

Спішіть поспішайте!  

Чемпіонату із спортивних ігор 

 ви не минайте! 

«Старти надій» будем розпочинати 

Змагань й нагород тут буде багато! 

Виходить Афіна, вносить Олімпійський вогонь : 

Я Богиня Афіна! Я дуже люблю спорт! Бачу, що і ви та-

кож любите! 

Адже недаремно ми зібралися у нашому дружньому колі. 

Мене знає цілий світ. 

Спорт люблю я з давніх літ.   

Із Сіднея я мандрую 

Силу й спритність всім дарую! 

Щоб здоровими були 

Наші діти і батьки! 

Прошу свято розпочати всіх учасників вітати. 

 (На спортивний майданчик заходять команди спортсме-

нів старших груп № 5, 6, 11, 12, 16, 18, роблять коло 



 

 пошани  та виголошують свої девізи). 

 

 

 

 

 

 

Ведуча: 

Сьогодні у нас на святі є маленькі чемпіони, які здобули 

перемоги  в змаганнях з велоспорту, легкої атлетики, бо-

улінгу, городків під час Осінньої Спартакіади . Давайте їх 

нагородимо. 

Афіна: 

Спортивна гра у боулінг подобається дітям 

І кеглі у костюмах прийшли дітей зустріти 

Розвинена  влучність, чітка координація 

Велика кількість чемпіонів – це сенсація! 

(нагородження переможців з боулінгу) 

Афіна: 

Щороку бачу особисто 

Маленьких велосипедистів 

Велосипедів ціла сотня 

І чемпіони є сьогодні! (нагородження) 

 

 

 

 

 

 



 

Афіна: 

Змагання бачила з метання 

А ось і чемпіони - їм вітання! (нагородження) 

Дивують спритні ці легкоатлети 

На старт, увага, марш – спортивні злети 

Стрибки із місця – результат чудовий 

Чекає нагорода переможців знову. (нагородження) 

 

 

 

 

 

 

Афіна: 

Щороку за спортсменами в садку спостерігаю 

А в цьому році особисто чемпіонат Ваш відкриваю! 

Прошу чемпіонат розпочати  

Прапор Олімпійський, на честь відкриття, підняти! 

Ведуча: 

Право підняти прапор надається капітанам команд 

(Капітани запрошуються на підняття прапора) 

Афіна: 

Під час Чемпіонату ми побачимо змагання з черлідінгу,  

тенісу, боулінгу, футболу, баскетболу, шахів, шашок!   

Ведуча: 

А щоб добре нам змагатись 

Треба добре розім’ятись! 

РОЗМИНКА: 

А-ну давай, давай, давай розминку разом починай 



 

«Силачі», «Боксери», «Дзюдоїсти», «Штангісти», «Ак-

робати», «Футболісти».  (Розминка І – аеробіка) 

“Ми – майбутні спортсмени” 

1. “Силачі”. В. п : руки в сторони. 

Згинання і розгинання рук в лік-

тях. 

2. “Боксери”. В. п :руки внизу в ку-

лаку. Почергове піднімання рук 

вгору,  

вперед, в сторону, вниз. 

3. “Дзюдоїсти”. В. п :стоячи, руки 

внизу; почергові махи ногами впе-

ред. 

4. “Штангісти”. В. п: ноги разом, 

руки внизу. Присісти, «взяти 

штангу»; встати, підняти шта-

нгу вгору.  

5. «Акробати». В.п. ноги разом, 

руки внизу. Стрибки на місці. 

Ноги нарізно, руки в сторони.   

6. “Футболісти”. Ходьба спортив-

ною ходьбою. 

7. “Майбутні спортсмени”. Ходьба, 

взявшись за руки; спортивна ходьба. 

Афіна: 

Запрошую вас до подорожі материками світу. Хочу Вам 

представити суддів їм відведена почесна роль: оцінювати 

наших майбутніх спортсменів. Проявіть витримку, тер-

плячість. Будьте справедливі і терплячі.  



 

Присяга суддів: 

Від імені всіх суддів обіцяю, що під час чемпіонату 

 ми будемо виконувати  наші обов’язки чесно, об’єктивно, 

поважаючи і дбаючи про правила, за якими вони прово-

дяться, в спортивному дусі. 

(запрошується 1 капітан) Присяга  спортсменів:  

Від імені усіх спортсменів я обіцяю, що ми будемо брати  

участь у спортивних іграх, поважаючи правила,  

за якими вони проводяться, в спортивному дусі,  

на славу спорту і в ім'я честі своїх команд. 

Ведуча: 

Час прийшов змагання почати, 

Тож давайте в дорогу рушати.   

Зараз ми в Європі 

На Вкраїні милій. 

Всім приготуватись 

І почнемо нині. 

(Роздаються маршрутні листки, програми чемпіонату). 

Ведуча.     Чемпіоном стать непросто, 

               І нехай малі ви зростом 

               Небагато літ пройде –  

               Ваша черга підійде. 

               Хай летить у всі кінці. 

               Ви, малята, молодці! 

 

 

 

 

 



 

ЗАКРИТТЯ ЧЕМПІОНАТУ ІЗ СПОРТИВНИХ ІГОР 

СЕРЕД ВИХОВАНЦІВ СТАРШИХ ГРУП ДОШКІЛЬНОГО  

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №23 

 

Під спортивний марш заходять спортивні команди стар-

ших груп. 

Ведуча:  

Любі гості і малята!   

Сьогодні в нас спортивне свято. 

Добре, що прийшли до нас 

У такий святковий час! 

Сьогодні до нас завітали бо-

гиня Афіна та Королева Шахового королівства. Вітаємо 

їх. 

(Заходять Афіна, Шахова королева, діти-кубки  ) 

Хлопчик «Кубок»:  

Щоб рости і гартуватись,   

І міцніти, як броня, 

Треба, друзі, нам займатись 

 Фізкультурою щодня! 

Дівчинка «Кубок»: 

Хто дружить зі спортом буде, 

Всі незгоди той забуде, 

Виросте міцним, здоровим, 

Переможе всі хвороби! 

 Афіна промовляє: «Спорт». Всі разом відповідають:       

Спорт – здоров’я! 

Спорт – наш друг! 

Спорт – це радість, гра, і рух! 



 

Спорт – це дружба, 

Спорт – це сила, 

Спорт дає всім дітям крила! 

Ведуча:  

Олімпійський вогонь – горить, Прапор гордо майорить.  

А зараз всі разом заспіваємо спортивний гімн нашого са-

дочка. (Музика і слова Будюк Т.І.) 

1.Щоб здоров’я добре мати, 

І ніколи не хворіть.   

Треба змалку гартувати, 

Організм свій кожну мить. 

Приспів.  

Раз, два, три, раз, два, три, 

Час настав для дітвори. 

 М’язи, тіло розім’ять, 

 Будем дужими зростать. 

2.Не забудь зробити вправи, 

Під холодний стати душ. 

Ручку вліво, ніжку вправо, 

Піднімайте всі чимдуж. 

3.Якщо любите зарядку, 

То хворобам не до вас. 

Станьте, дітки по порядку, 

Бо прийшов заняття час. 

Ведуча: 

Всі в нашім садочку дошкільнята  

Знали про чемпіонат цей: 

Щоб у спорті перемагати, 

Слід команду тренувати. 



 

Афіна: 

Девіз чемпіонату знаємо і дружно його промовляємо: 

«Швидше, вище, сильніше! Головне не перемога, а участь!» 

Ведуча: 

Різні змагання були у садочку, приймали участь діти, 

мами і татусі. Є і переможці. Давайте нагородимо усіх. 

Найпершими змагалися дівчата. 

Черлідінг свій демонстрували. 

Сучасні рухи, одяг теж спортивний 

І рух у них синхронний і активний. 

Між трюками немає передишки, 

І з сонечком віталася усмішка! 

 (Нагородження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шахова королева: 

Ми на шаховому турнірі побували. 

Розумників там зустрічали. 

Король і королева з фігурами у танці 

Вітають всіх прихильників, завмерли в реверансі. 

(Танок шахових фігур) 

Нарешті насолода – здобута перемога. 

Вітаєм вас малята! Надалі так тримати! 

 (Нагородження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведуча:  

А ось гравці у теніс. Дуже спритні 

Гуртківці  ці спортивні й працьовиті. 

Настільний теніс у садочку 23 

Дітей  і всіх дорослих запалив. 

(Нагородження) 



 

Шахова королева: 

Діти здобули перемоги  - ось 

здійснення мрій 

Справжнє свято дітям  дару-

ють «Старти надій». 

Ведуча: 

Ця подорож спортивна добігла 

вже кінця. 

Чемпіонат завершено. Медалі 

до лиця!  

Команди, рівняйсь, струнко! 

Прапор опустити! 

(Діти кубки опускають пра-

пор) 

Афіна: 

Вогонь Олімпіади полине в ін-

ший край. 

Щоб подивитись, як чемпіоном стає 

дитина  

Інший садочок його зустрічай. 

Спортивний дух, спортивна форма.   

Завжди пасує людям всім.   

Тому дружити треба з спортом 

І я прийду у кожний дім. 

(Олімпійський вогонь передають з рук 

в руки до Афіни, Вона бере його і ви-

ходить) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведуча: 

А ви, друзі, розучуйте цікаві ігри: Серсо; Бадмінтон; Кро-

кет; Фрізбі, Городки, Флорбол. 

Це для вас завдання – готуємо нові змагання: 

До нових зустрічей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


