Сто чудес України
Мета: поглибити знання дітей про традиції українського народу; поширити
уявлення дітей про народні традиції; розвивати логічне мислення, мову;
збагачувати словниковий запас; навчати любові та поваги до традиції рідної
землі; виховувати гідних громадян своєї Батьківщини.
ПЕРЕБІГ ЗАХОДУ
І. Організаційний момент
ІІ. Основна частина
Звучить музика до телегри «Ігри патріотів»
Ведучий
Різні в світі є країни,
Різні люди є на світі,
Різні гори, полонини,
Різні трави, різні квіти.
Ведуча
А у нас усіх одна країна,
Найрідніша нам усім.
То прекрасна Україна,
Нашого народу дім.
Ведучий. Вітаємо всіх на інтелектуальній грі «Сто чудес України».
Ведуча. Умови гри: чотири команди учасників по чотири учні. Як справжні
патріоти, вони доведуть, що державі потрібні високоінтелектуальні
громадяни, тому їм пропонуємо пройти такі тури:
Тур І. Географія України.
Тур ІІ. Історичний.
Тур ІІІ. Літературний.
Тур ІV. Поліглот.

Журі уважно спостерігає за команди. Та команда, яка готова до відповіді,
повинна підняти сигнальну картку. Кожна правильна відповідь – 1 бал.
Ведучий. Ми починаємо нашу гру. В цьому турі наші гравці показують свої
знання з географії України.
Моя Україна – широкі простори:
Поля і левади, долини і гори…
Красива, до болю рідна земля –
Для мене єдина колиска моя…
Тур І. Географія України













Столиця України. (Київ)
Найбільша ріка України. (Дніпро)
Найвища гора. (Говерла)
Крайня східна область. (Луганська)
Крайня західна область. (Закарпатська)
Козацька столиця. (Чигирин)
Міста, які названі на честь великих українців. (Івано Франківськ,
Хмельницький)
Які гірські масиви є на території України? (Карпати, Кримські гори)
Моря, які омивають береги України. (Азовське, Чорне)
Назви яких міст складаються з двох слів? (Біла Церква, Кривий Ріг)
Яке місто Харківської області має щось спільне з виноградом? (Ізюм)
Яке місто нашої країни омивається обома його морями? (Керч)

Ведучий: У кожного народу своя історія. Є вона і в нашої держави. Кожний
справжній громадянин своєї країни повинен знати історію Батьківщини. І
наступний тур нашої гри – історичний.
Тур ІІ. Історичний





Хто такі козаки? (вільні військові люди)
У якому році Україна стала незалежною державою? (1991)
Хто такий Б. Хмельницький? (Гетьман)
Як звали київського князя, що приніс до Київської Русі православ’я?
(Володимир)
 Найвідоміша київська шапка, що зараз знаходиться в Москві. (Шапка
Мономаха)

 Перший президент сучасної України. (Л. Кравчук)
 Столиця Української РСР із 1918 по 1934 р. (Харків)
 Український національний герой, що оголосив повстання козаків у
середині XVII ст. (Б. Хмельницький)
 Як називалося наймогутніше державне утворення на території сучасної
України? (Київська Русь)
 З якої мови прийшло слово «козак»? (Тюркської)
 Як називалася головна база козаків на Дніпрі? (Запорозька Січ)
 Які грецькі міста існували на території Криму? (Херсонес, Ольвія)
Ведучий: Поки наше журі підводить підсумки двох турів, я пропоную вам
музичну паузу.
Слово надається журі.
Ведучий: А зараз ми перевіримо літературні знання наших гравців.
Тур ІІІ. Літературний
 Назвіть українські народні казки, в яких головні герої – тварини.
(Лисичка – сестричка і Вовк – панібрат». «Коза – дереза», «Рукавичка»)
 Усім відомий український мультфільм «Вовк та пес». Яка українська
казка покладена в основу мультфільму? («Сірко»)
 Хто був автором музики до Гімну України «Ще не вмерла Україна»?
(М. Вербицький)
 Яка мова є державою в Україні? (Українська)
 Хто автор поезії «Солов’їні далі, далі солов’їні», «Вода десь точить
білий камінь»? (В. Сосюра)
 Назвіть автора творів «Не високо мудруй», «Каменярі», «Захар
Беркут»? (І.Я.Франко)
 В якому році було здійснено перше видання «Кобзар» Т.Г.Шевченка?
(1840)
 З якої казки загадка: «Що в світі найситніше, наймиліше,
найпрудкіше?» («Мудра дівчина»)
 Слово - не полова, а язик не…. (не помело)
 Волю в’яжуть мотуззям, а людину… (словом)
 Шабля ранить голову, а слово…(душу)
 Від теплого слова і лід….(розмерзає)
 Хто мовчить, той двох….(навчить)
 Дурний язик голові не… (приятель)

 Добре слово краще, ніж…(готові гроші)
Ведучий: Молодці. Ви дуже гарно впорались із завданням, і ми переходимо
до останнього туру нашої гри – «Поліглот». Учасникам потрібно показати
знання не одної, а двох мов. Учні тієї команди. Яка скоріше впорається з
перекладом. Зможуть доказати своє право називатися поліглотами.
Тур ІV. Поліглот
Галстук – краватка
Носки – шкарпетки
Неделя – тиждень
Преподаватель – викладач
Дом – будинок
Зонтик – парасолька
Отец – батько
Июль – липень
Утро – ранок
Бум ага – папір
Утюг – праска
Вилка – виделка
Учебник – підручник
Подросток – підліток
Год – рік
Тормоз – гальмо
Ведучий. І знову музична пауза. Поки наше журі підводить підсумки.
Слово надається журі.
ІІІ. Підсумок заходу. Підведення підсумків, нагородження переможців.

