
Сценарій виступу 

агітбригади  

«Молодь обирає здоров’я  
 

«Діти майбутнього» 
 

 

 

 

                                                                                 Підготувала педагог-
організатор 

                                                                                         НВК «Лановецька                               
                                                                                  загальноосвітня школа №1 
                                                                                       І-ІІІ ступенів – ліцей» 

                                                                                  Зубрицька Тетяна 

Василівна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Всім ! Всім ! Всім ! 
 



1. Звертаємось до небайдужих 

2. Звертаємось до молодих і недуже 

3. Свідомих та несвідомих 

4. Здоров’я своє берегти готових 

     Всі: Ми – агітбригада «Діти майбутнього». 
 
5. Хочемо нагадати 

6. Хочемо пояснити 

7. Хочемо достукатись до ваших сердець. 

                                  ---------------------------- 
1. Життя одне лише дано 
Прожити треба його гарно 
Не витрачаючи задарма 
На марні витівки пусті 
 
2. Тут правила для всіх прості 
Не напивайся до безтями 
Завжди у голові май тяму 
Брудні цигарки не смали 
Напийся краще вже смоли 
 
3. Не гарячкуй, не кип’ятись  
Якщо погано – ляж проспись 
Завжди в руках себе тримай 
І силу волі міцну май 
 
4. Спортом неодмінно ви займайтесь 
І там, де курять не з’являйтесь 
Не їжте гострого і солі 
А більше соків та квасолі 
 
5. Побільше овочів та фруктів 
Корисних і смачних продуктів 
Чіпси і сухарики не слід вживати 
І перевагу фізкультурі надавати 
 
6. Дружіть з зарядкою цілодобово 
Слідкуйте і щоб чистим було слово. 
 



 
 
7. Дійсно наше життя не шоколад 
І щоб воно ішло на лад 
Нам треба більше жартувати 
Невдачі гумором долати 
 
                                          ////////// Пісня /////////// 
Ой, чули, чули, чули 
Ой чули, чули ви 
Любив кум жартувати 
І з сиром пироги 
 
Кум 1: Здоров, куме! Чого задумався? 
 
Кум 2: Здоров, куме! А як же тут не задумаєшся? 
Так палити  хочеться, а ніде взяти. Добре що ви прийшли, то може 
дасте затягтися? 
 
Кум 1: Курити? Та ви що? Мене кумусі так просвітили, що я і не 
починав. От самі послухайте 
                                          ////////// Пісня /////////// 
Кум 1: Та заспокойтеся, куме,дивись, як розхвилювались, аж руки 
трусяться.  
 
Кум 2: Куме, може по чарчині та й стрес знімемо. 
 
Кум 1: Е, та ви бачу, куме, зовсім відстала людина 
 
Кум 2: Таке скажете! А це вже чому? 
 
Кум 1: А хіба ви не чули, куме, що та клята горілка мого сусіда зі світу 
зжила? Був чоловік – і немає 
 
Кум 2: Ну певне, зразу, що не так, то горілка винна. Коли то ваша 
правда, куме, то її б сердешну не рекламували. А то … 
 
Кум 1: Стійте, стійте, куме! Та нехай собі тішаться, а ви знайте своє: 
пити – гріх . А не вірите, то читайте. 
 
Кум 2: А що там? 
 
Кум 1: Читайте, куме, читайте!  
 



Кум 2: «Пьянство есть упражнение в безумии» Нічого не розумію. Тут 
щось не по нашому пише. 
 
Кум 1: Та ви що, куме, зовсім не мудрі? Що ж тут розуміти: будеш 
пити – скоро помреш. О! 
 
Кум 2: Отакої, а що ж мені робити? 
Кум 1: Хфізкулютурою, хвізкультурою займатися. 
 
Кум 2: А з чого ж ту культуру починати? 
 
Кум1:  Ой,куме, темні ви. Як з чого? З хфіззрядки… 

 
\ зарядка \ 

 
Кум 2: Ото,куме, діло! Кров гуляє. Тепер тілько до танцю… 
 
Кум 1: Ваша воля, куме, для нас –закон ! 

 
\ Танець \ 

 
Кум 1 : Боріться ,куме, за життя своє щасливе, 
              Витримуйте впевнено проблем усіх тягар. 
              Тоді про вас скажуть:- Ось іде мужчина,а не безмозкий 
нечупар. 
 
1. Росисті ранки нам дарують мрію 
Плекаєм в серці радісну надію, 
Що зможем світ змінити для добра,  
Шкідливим звичкам «Ні сказать пора» 
 
2. Азбуку здоров’я я вивчаю 
І тому я скрізь завжди встигаю: 
І навчатись, і співати 
І трудитись й малювати 
 
3. А я про себе так скажу 
З фізкультурою дружу,  
Такі заняття до снаги,  
Не маю й грама зайвої ваги. 
 
4. Овочі і фрукти –  
Улюбленні продукти  
Я здоров’я не гублю 
І «Мівіну» не люблю 



 
5. Звичок шкідливих не маєм,  
Вас усіх до цього закликаєм. 
 
6. Бути здоровим – це наука 
Гарний настрій – запорука  
Хто хоче жити в здоров’ї і красі? 
Хто зі мною? 
 
Всі  : Всі ми! Всі! 
Ми – «Діти майбутнього» 
Ми –майбутнє нашої держави 
Ми- сповнені мрій і сподівань 
Ми – рішучі у своїх прагненнях 
Ми – молоді. 
Ми – сучасні. 
Ми – здорові! 
 
7. Щодня стрічаєм сонце благовісне  
   Нехай лунає дзвінко наша пісня,  
  Щоб їй завжди щасливо так звучать 
  Ми просим про здоров’я своє дбать. 
 
                                           ////////// Пісня ////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




