
  

Тема. Моя Батьківщина — Україна.  
 

  Девіз:  

Виростай, дитино, й пам'ятай:   

Батьківщина, то найкращий край!  

1. Розповідь легенди ,, Наша земля ” 

Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж 

предки кинулись пізніше, але землі їм уже не дісталося. От вони й прийшли до 

Бога, а він у цей час молився, і вони не сміли йому щось сказати. Стали чекати. 

По якійсь хвилі Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші. 

Дізнавшись, чому прийшли до нього запропонував  їм чорну землю.  

«Ні, - відповіли наші предки, - там уже живуть німці, французи, іспанці, 

італійці. «Тоді я вам дам землю ту, що залишив для раю, там усе: річки, озера, 

ліси, степи. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша, а ні -  

ворога». 

Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до 

сьогоднішнього дня. А країну назвали Україною. 

Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те 

місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство. 

2.  Вправа «Асоціативний кущ» 

- Діти, а  що  для вас  Батьківщина? 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Батьківщина  



  

3.  Вправа “ Асоціативний кущ “ 

 -Які  слова  та  фрази  спадають на думку , коли  ви чуєте слово       

„Україна”. 

 

 

  

 

 

                                                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Прослухайте пісню «Україна-це ти» 

https://www.youtube.com/watch?v=HBLzV2P2y_s 

 

5.  Перегляньте пізнавальне відео про державні символи України. 

https://www.youtube.com/watch?v=UTpSQvivMnM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Відгадайте загадки про народні символи України. 

 Кущ, оспіваний в українських піснях, символ дівочої вроди.  

                                                                                       (………………….) 

       

Україна  

https://www.youtube.com/watch?v=HBLzV2P2y_s
https://www.youtube.com/watch?v=UTpSQvivMnM


  

Дерево - національний символ України,   

оспіване у народних піснях,віршах.  

Воно освячується в церкві перед Паскою 

і зберігається у домівках як оберіг від злих сил. 

                                                                                       (……………………)  

Національний символ України. 

Матері його дарують своїм дітям на щастя, на долю,  

виряджаючи у далеку дорогу.  

                                                                                       (……………………) 

 

Чим прикрашають голову українські дівчата? 

                                                                                        (………………….)   

Національний символ України. Його дарують,  

ним обмінюються на Великоднє свято. 

                                                                                       (………………..) 

 Довідка. (виберіть правильну відповідь) 

Вінок, верба, калина, рушник, писанка. 

7. Фізхвилинка «Україно, ми твоя надія» 

https://www.youtube.com/watch?v=8HvWHkDLDqM 

 

8. Творча робота. (Вставте пропущені букви) 

Горобчики тут побували. 

Дзьобиками літери поскидали. 

Потрібні букви в ряд складеш – 

Вірш про Україну ти знайдеш. 

 

Х*Ч       М*Л*Й   Я,    НЕ*ЕЛ*КИЙ, 

З*Т*      Д*Б*Е       *Н*Ю, 

Щ*       К*АЙ       Р*Д*ИЙ   –    УК*А*Н*, 

Я      Ї*      К*Х*Ю. 

 

(Хоч малий я, невеликий, 

Зате добре знаю, 

Що край рідний – Україна, 

Я її кохаю.) 

 

Підготувала вихователь Ю. Гуменюк 

https://www.youtube.com/watch?v=8HvWHkDLDqM

