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ПРОВЕДЕМО НИНІ ІГРИ ОЛІМПІЙСЬКІ,
ПОРІВНЯЄМ МІФИ ГРЕЦЬКІ Й УКРАЇНСЬКІ
Спортивне свято для учнів 4-го класу

Наталя КОВБАСКА, вчитель початкових класів,
Косинська ЗОШ І ст., Мукачівський р-н,
Закарпатська обл.

Усесильні, примхливі й цікаві боги грецького Олімпу. Не менш цікаві, дуже
заклопотані, а часом гнівні й небезпечні для людей боги давніх слов’ян. Тож
пропонуємо познайомити маленьких учнів із небожителями та організувати для них, хай невеличкі, власні “олімпійські ігри”.

Т е м а . Презентація проекту “Слов’янські та
грецькі міфи. Спільне і відмінне”. Проведення спортивного свята “Олімпійські ігри”.
М е т а . Формувати уявлення про давньогрецьку і
слов’янську міфологію; ознайомити дітей з історією
Олімпійських ігор. Розвивати навички роботи в групі
та прищеплювати прагнення займатися спортом.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : інформаційний матеріал для учнів, “олімпійські” кільця 5 кольорів
з картону для кожної команди, реквізит для спортивних
конкурсів (мішки, фітболи, скакалки, мотузки, автомобільні шини, канат), “лаврові вінки”, два ватмани з кросвордами, повітряні кульки, медалі для переможців.

Зауваги щодо підготовки та прове
дення свята
yy У підготовці до презентації беруть участь усі учні.
yy Під час проведення спортивного свята звільнені
від фізкультури діти можуть бути вболівальниками
і допомагати своїй команді набирати бали, наприклад, під час перетягування каната чи виконання
підсумкового завдання.
yy Свято веде вчитель.
yy Місце проведення — шкільне подвір’я або спортивна зала.

Попередня робота
yy Учитель оголошує початок роботи над проектом
“Слов’янські та грецькі міфи. Спільне і відмінне”.
yy Учні класу об’єднуються у дві команди для виконання завдань, а також для участі в “олімпійських
іграх” під час презентації проекту.

yy Зевс — давньогрецький бог неба, грому і блискавки,
головний серед богів-олімпійців. Вважалося, що саме
Зевс установив громадський порядок і дав людям закони. Також він охороняє сім’ю та дім і стежить за дотриманням традицій. Символи Зевса: орел, скіпетр і
блискавка.
Перун — повелитель стихій, слов’янський бог війни, а також грому. Грім наші пращури вважали голосом Перуна, а блискавки — його стрілами.

Орієнтовні завдання
yy Репродуктивне. Опрацювати отриману інформацію про слов’янських та грецьких богів.
yy Творче. Вигадати власного міфічного персонажа,
придумати йому ім’я і зробити його покровителем
якогось виду людської діяльності. Виготовити
атрибут, що символізує персонажа (емблему, елемент одягу чи певний вид зброї для кожного члена
команди). Дібрати загадку, прислів’я, приказку
про сферу, якою він опікується. Придумати назву
та девіз для своєї команди.
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Орієнтовний зміст інформаційного матеріалу
для І команди

yy Посейдон — давньогрецький бог морів. Греки вважали, що він мешкає у розкішному палаці на дні моря,
полюбляє з тризубом у руці мчати морем на колісниці.
Може викликати бурі та розбивати скелі. Священними
тваринами Посейдона вважалися кінь, дельфін та бик;
священним деревом — сосна. Зображали його як могутнього чоловіка з тризубом у руці.
Водоймами, згідно з віруваннями давніх слов’ян,
завідував Водяник. На відміну від Посейдона, його
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вважали злим і підступним — він робив водну стихію
небезпечною для людини.
yy Гера — дружина Зевса, покровителька шлюбу. Її ім’я
означає “Велика пані”. Геру вважали головною серед
богинь, тому її обов’язковий атрибут — діадема. Присвячені їй тварини — павич і корова.
Лада — давньослов’янська богиня кохання, покровителька родинного вогнища. У фольклорі слово
лада вживається у значеннях “кохана”, “мила”, “дружина”, ладо — “коханий”, “милий”.
yy Гефест — давньогрецький бог вогню та ковальства,
що, на відміну від інших богів, не цурався фізичної
праці. Він був сином Зевса й Гери і створював чудесні
речі для богів та героїв.
Сварог — найдавніший бог Сонця — передав
світло своєму синові Дажбогові й спустився, в поетичній уяві українців, на землю, щоб навчити людей
користуватися вогнем та ковалювати. Він також запровадив шлюб, викувавши першу обручку.
Орієнтовний зміст інформаційного матеріалу
для ІІ команди
yy Слава — богиня перемоги у давніх слов’ян. З її зоб
раженням на щитах вони йшли у бій. Деякі вчені вважають, що від імені Слави походить назва слов’ян.
У Греції богиню перемоги звали Нікою (Ніке).
yy Ярило — (Яр-Ярило) — бог родючості й весняних польових робіт. Він — заступник сівачів і всіх, хто встає
до сходу сонця. На голові в нього — вінок із квітів як
символ вічності й неба. У лівій руці — пучечок житніх
колосочків — знак життя, щастя і доброго врожаю, а
в правиці — мертва чоловіча голова — нагадування
про те, що кожного чекає смерть. На грудях Ярило
носив, згідно з повір’ям, зображення бика — символ
нестримної сили.
У Давній Греції богиня родючості — Деметра.

Хід свята
Звучить слов’янська етнічна музика (на вибір учителя). У центр майданчика виходять п’ятеро учнів.
Учні (по черзі)
yy Понад дві тисячі років тому на заході Греції, в до-

лині річки Алфей, було містечко Олімпія. У густій
зелені оливкових гаїв сяяли білизною мармурові
храми на честь давньогрецьких богів Зевса (царя
богів), Аполлона (бога світла й сонця), Афродіти
(богині краси, молодості й кохання), Артеміди (богині тваринного і рослинного світу).
yy Тут і відбувалися Олімпійські ігри. Стародавні греки
створили багато чудових легенд, у яких ідеться
про їх виникнення. За однією з них, ці змагання
греки запозичили у самих богів, життя яких було
сповнене війн і суперечок, а також чудесних подвигів. Переможців у всіх видах змагань було прийнято нагороджувати лавровими вінками.
Педагог демонструє лавровий вінок.
yy Згодом Грецію завоювали римляни. Римський пра-

витель заборонив проведення Олімпійських ігор.
Відродилися вони лише в минулому столітті. Ці
змагання стали міжнародними, і вперше вони пройшли у грецькому місті Афіни.
yy На честь відкриття ігор був запалений олімпійський
вогонь і піднятий олімпійський прапор. Вони символізують дружбу та єдність людей усього світу. І до
сьогодні кожні чотири роки до визначеного міста
(щоразу іншого) з’їжджаються спортсмени з усіх
куточків світу, щоб показати свою майстерність.
Українці теж неодноразово й успішно виступали
на цих змаганнях.

yy Стрибог — володар вітрів. Йому підкорялися інші
боги вітрів, а ще він мав багато синів та онуків: Посвист — старший вітер, бог бурі, що живе в горах; Подага — спекотний, посушливий вітер пустель; Погода — теплий, легкий вітерець, бог приємної погоди,
а також боги вітрів чотирьох сторін світу: Сіверко (бог
північних вітрів), Хор (західних) Стрига (східних), Південне Вітрило (південних).
У Греції повелителем вітрів вважався Еол.
yy Мокоша — слов’янська богиня-мати, богиня землі.
Сам Дажбог-Сонце вшановував її за родючість, невтомну працелюбність і майстерність. Ще в далекі
часи Мокоша навчила наших пращурів орати землю,
засівати поля, вирощувати хліб.
У Греції богиня землі — Гея.
yy Білобог — у слов’янській міфології бог добра і світла,
Сонця. Дажбог — батько Перуна. Уособлював сили
добра. Перебував у постійній боротьбі із Чорнобогом — володарем зла і темряви.
Геліос — бог Сонця у грецькій міфології. Він згадується поряд з володарями світового простору (Землею, Небом, Водою).
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Змагання захопливі в нас олімпійські —
Завдання цікаві чекають у кільцях.
(Фото надіслане автором)
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Вчасно подбайте про передплату на ІІ півріччя!
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Нормативні документи.
Державний стандарт
початкової освіти (№ 4)

Завдання, орієнтовані
на досягнення
конкретних очікуваних
результатів
з математики (№ 5)

Передплатіть журнали “УПШ” і “Джміль” у комплекті,
не виходячи з дому,
за найнижчими цінами!

Увага!
Передплата
з липня
триває
до 14 червня

1 Заходьте на сайт upsh.com.ua
2 Оформлюйте передплату
3 Щомісяця гарантовано отримуйте
ваші фахові журнали

Заощадьте до 10 %,
передплативши журнали
до кінця року

