
 

 

 

 

 
Підготувала: Дадіані Ірина Володимирівна 

вчитель фізики, спеціаліст II категорії 

Пологівського НВК  

Пологівського району, 

Запорізької області 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

1 день. 

1. Відкриття тижня. Оформлення школи, фізкабінету лозунгами, 

газетами. 

2. Оголошення конкурсу на кращу класну фізичну газету під девізом: 

«Фізика не просто слово, фізика не просто звук, фізика опора і основа 

для всіх без винятку наук». 

3. «Фізична подорож у казку» ( 5-11класи ) 

2 день. 
1. День Відкритих дверей у кабінеті фізики ( 5,6 клас).                        

Казка -п’єса «У царстві мирному» 

2. Цікаві досліди з теми «Рівновага рідини».( 8 клас) 

3 день. 
1. Дивовижна фізика (загадки, кросворди, прислів’я, приказки ) ( 5-11 кл) 

2. Фізичні вікторини. ( 7-11 кл) 

4  день. 
1. Ділова гра «Автопробіг» ( 10 клас) 

2. Інтелектуальна гра «Зоряна година» ( 9 клас) 

   5  день. 
1. Фізичний КВК «Фізика навколо нас». (11 клас) 

2. Закриття тижня фізики. Фізичний хіт-парад.  Нагородження 

переможців. (5-11 кл) 

 

 

 

 

 

 



        Школу оформлюють плакатами, що закликають учнів оволодівати наукою, 

плакатами про фізику. Оголошення конкурсу на кращу класну фізичну газету під 

девізом: «Фізика не просто слово, фізика не просто звук, фізика опора і основа 

для всіх без винятку наук». Шкільна бібліотека організовує виставку «Що 

читати з фізики». 

Відкриття тижня 

«Фізична подорож у казку» 

Відкриття проходить урочисто в актовому залі школи для всіх  учасників навчального 

процесу. Ведучі – два учні  11класу. Участь приймають учні школи з 5 – 11 клас.  

(Звучить музика, ведучі з’являються на сцені) 

Ведучий: Ом, Ампер, Ньютон, Паскаль, 

Корольов, Пулюй, Столєтов... 

Не полічиш всіх , на жаль, 

Хто відкрив її секрети. 

Ведучий: Тут Ейнштейн і Фарадей, 

Резерфорд і Бор. й Гальвані. 

Скільки вже було ідей! 

Але це ще не останні. 

Ведучий: Може й ваші імена 

Список цей колись поповнять 

Вам шукать, творить, дерзать, 

Відкривать нові закони! 

Ведучий: Непроста наука ця, 

Неповторна і зваблива. 

Відкриттям нема кінця. 

Тож рушай вперед сміливо. 

Ведучий: Панове! Ми зібрались в цьому залі, щоб поговорити про науку, без якої у 

нас не було б даху над головою, їжі на столі, науку, що дала нам тепло і світло, 

транспорт і зв’язок, науку, що зуміла пояснити, чому світить сонце і йде дощ, чому 

буває день і ніч, літо і зима, науку, у якої славне минуле, бурхливе сьогодення і світле 

майбутнє. А ім’я тій науці  - ФІЗИКА. 

Ведучий: У лукоморья дуб зеленый; 



Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом; 

Идет направо – песнь заводит, 

Налево – сказку говорит... 

Ведучий: Які казки? У нас же планується  тиждень фізики. Фі-зи-ки! Розумієш... 

Ведучий: А я про що ж? Жили-були дід і баба... 

(на сцені з’являються дід і баба) 

Дід: Ой, щось мені живіт геть підвело. Це мабуть з голоду. А чи не напекла б ти, бабо, 

пирогів з маком? 

Баба: А з чого я їх напечу? мак кляті наркомани   вирізали, а нашої пенсії ледве на 

хліб вистачає, куди вже там про борошно мріяти. 

Дід: А ти пішла б    пошукала. Може що з старих запасів залишилося? 

Баба: (риється по торбинках і бурчить) Ех, згадав дід, як парубком був. Де ті запаси? 

Давним-давно усе повишкрібували. (нарешті знаходить торбинку і витрушує з неї 

жменьку борошна) Та цього навіть на один вареник не вистачить. Чого б це ще 

досипати? (знову шукає, знаходить яскраву імпортну обгортку) А це ще що? (читає 

по складах) Кормові біодобавки для великої рогатої худоби.(нюхає, пробує) Тьху, ну й 

бридота! (висипає в тісто, місить і приспівує) 

 А мій старий нерозумний пиріжечків хоче.(2р) 

Напечу йому, напечу йому, напечу(3р) печу йому. 

Баба: (виймає  колобок з печі) , (на сцені з’являється колобок) 

Ну й славний же колобочок вийшов. Нехай полежить, охолоне, а я піду діда погукаю. 

Колобок: Ну це вже занадто. Достали! Пора зматуватись, а то чого доброго справді 

злопають. (зіскакує в зал і співає) 

Я вырос на добавках: румяный и хрусткой. 

Парнишка в модной кепке, бок горелый, золотой. 

Парнишка весь простой  и вовсе не красавец я, 

Но мне навстречу все девчонки улыбаются. 

 Классный пряник(2р) из добавками внутри. 

Классный пряник(2р), если хочешь, догони. 

Классный пряник(2р) за окном катается. 



Классный пряник(2р) девкам очень нравится. 

Ведучий: Ну і до чого тут фізика? 

Ведучий: А як ти думаєш, чому колобок так легко  втік від діда і баби? 

Ведучий: Хто його знає? (звертається до залу) Чому?(діти висловлюють свої 

припущення) 

Ведучий: А ось чому. (показує дослід і пояснює) 

Ведучий: То що, виходить, якби колобок мав форму куба, йому не вдалося б   втекти 

від баби і діда? 

Ведучий: Звичайно. 

Ведучий: Ну так он воно що таке ця фізика, це ж дуже просто, я теж знаю багато 

таких казок. 

Ведучий: Яких? 

Ведуча: Ну хоча б про Ванька. 

Ведучий: Про якого Ванька? 

Ведуча: Того, що фізики не знав . Увага на екран.(перегляд казки про Ванька) 

Казка двері відчиняє 

Всім! Всім! Всім! 

Прошу Вас зайдемо 

Разом в цей чарівний дім. 

Ось знайомтесь богатир, 

богатир від бога 

сила,міць у нього є 

буде перемога. 

Та чи справді без знання 

сила все перемага?... 

Якось Ваня на подвір’ї 

Усім вихвалявся, 

Що не було того діла 

з яким не справлявся. 

Та розумна дівчина, 

Ваню враз провчила, 

Загадала виконати 



Непідсильні діла. 

Ваню,любий,підійми 

Оцей камінець, 

Та перенеси його 

У другий кінець. 

Ваня кинувся мерщій, 

Та щось не виходить 

«Мабуть,в мене мало сили» - 

Тихо він говорить. 

- Ой  Іванко,гарний і завзятий, 

Ти мабуть на розум не багатий, 

Якби ти у школі,фізику вивчав 

Даную проблему в мить би розв’язав . 

- Замість того,щоби камінець тягати 

Спинку гнути та рученьки збивати. 

Спробуй важіля простого 

І одержиш перемогу. 

- Та ,Марійко,це дурниці 

Не потрібні ці знання 

Бо сильніший всіх на світі 

Це,напевно,тільки я. 

- Та ніяка фізика 

Мене не переможе 

І слухати дівча 

Взагалі негоже 

- Ну якщо це все дурниці 

Принеси води з криниці. 

Ось відро,мотузка,блок 

Згадай фізики урок. 

Довго думав,сподівався 

Що все вийде в його так. 

Як з мотузкой натягався 



Зрозумів,що не мастак. 

Сів,згадав усі уроки, 

Тему важную згадав, 

Все зробив як його треба 

Як закон все вимагав. 

«Діло зроблено!Я зміг 

Із знаннями переміг!» 

Отже справді фізика 

Сильніша від усіх 

І знання важливі 

Не впоратись без них. 

Буду я тепер 

Фізику вивчати 

І завжди без втоми 

Всім допомагати. 

Ведучий: ось такий Іванко, він зрозумів що без знань фізики не туди і не сюди 

Ведучий: а як гадаєш  наші учні знають фізику? 

Ведучий: а ми  перевіримо  їхні знання 

Ведучий: ну добре і як. 

Ведучий: дуже просто, кожен клас отримає завдання яке на протязі тижня  виконують, 

і в кінці визначиться переможці серед класів, які отримають нагороди. 

Ведучий: це чудово. Тож дозвольте  оголосити    

ТИЖДЕНЬ ФІЗИКИ В НАШІЙ ШКОЛІ ВІЛКРИТО  

( звучить музика, на сцені з’являється вокальна група  учнів 11 класу та співають гімн 

фізики )  

Гімн фізики 

Гей, нумо, друзі, в тісному крузі 

Фізику ми прославляймо, 

Довгого віку, щастя без ліку 

Фізикам всім побажаймо. 

Формули точні, мудрі закони 



Завжди на службі людині. 

Фізика з нами в школі і вдома 

Кожної ночі і днини. 

Мчать по орбітах всі електрони, 

Яблука падають в трави. 

І хоч ми з вами ще не Ньютони, 

Фізику вивчим на славу. 

Знати природу, вміти в ній жити,. 

Щоб стало в світі світліше. 

Фізика зможе всіх нас навчити, 

Фізика найцікавіша. 

 

 

 

 

 

 


