
1 
 

Міністерство  освіти  і  науки  України 
Менський районний  методкабінет 

Городищенська  ЗОШ  І – ІІ  ступенів    
                                   

 
 

 

 
 
 

 
 

Підготувала   і  провела 
     вчитель  Руденко  І. Л. 

2011 рік 
 
 
 



2 
 

Мета:  ознайомити  дітей зі  змістом  понять «держава»,  

«незалежність»;  розширити  знання  про  Україну  як  незалежну  

державу;  продовжити  ознайомлення  учнів  з  національними  

символами  України;  розвивати  творчі  здібності  школярів;  

виховувати  патріотів  рідної  держави,  вчити  пишатися  своєю  

Вітчизною,  шанувати  мову,  традиції  свого  народу. 

Хід  уроку 
І.Вступне  слово  вчителя. 
(Під  мелодію  вчитель  читає  напам’ять  акровірш,  який  написано  на  

дошці) 

 У  всіх  людей  одна  святиня, 

 Куди  не  глянь,  де  не  спитай, 

 Рідніша  їм  своя  пустиня, 

 Аніж  земний  в  чужині  рай. 

 Їм  красить  все  їх  рідний  край. 

 Нема  без  кореня  рослини, 

 А  нас,  людей,  без  Батьківщини. 

Вчитель:  Про  яку  святиню  говориться  у  вірші?  (Про  Україну).  Це,  

діти,  акровірш,  де  відповіддю  на  запитання  є  слово,  яке  складається  з  

перших  букв  кожного  рядка.  Давайте  разом  прочитаємо  це  слово.  

Тож,  напевно,  ви  всі  вже  здогадалися,  що  тема  нашого  уроку  

«Україна – наш  спільний  дім».  

Вчитель: Щасливі  ми і  пишаємося  тим,  що  народилися  і  живемо  

на  такій  чудовій,  багатій,  мальовничій  землі – у  нашій  славній  Україні.  

Тут  жили  наші  прадіди,  діди,  тут  живуть  наші  батьки – тут  корінь  

роду  українського.  І  де  б  ми  не  були,  скрізь  відчуваємо  поклик  рідної  

землі,  хвилюємося  до  сліз,  зачувши  рідне  слово. 
 Учень:       Є  багато країн  на  землі 
                    В  них – озера,  річки  і  долини... 
          Є  країни  великі  й  малі, 
                    Та  найкраща  завжди – Батьківщина. 
Учениця:  Є  багато  квіток  запашних, 
                    Кожна  квітка  красу  свою  має. 
                    Та  гарніші  завжди  з  поміж  них 
                    Ті,  що  квітнуть  у  рідному  краї. 
Учень:       Є  багато  пташок  голосних, 
                    Любі,  милі  нам  співи  пташині, 
                    Та  завжди  наймилішими  з  них 
                    Будуть  ті,  що  у   рідній  країні. 
Учениця:    Моя  Батьківщина – ліси  і  поля. 



3 
 

                     Від  них  в  нас  і  радість,  і  сила. 
                    Це  та  найсвятіша  і  рідна  земля, 
                     Що  кожного з  нас  народила. 
Учениця:   І  тому  найдорожчою  нам 
                    Є  і  буде  у  кожну  хвилину 
                    Серед  інших  країн  лиш  одна –  
                    Дорога  нам  усім  Україна! 

Пісня  у  виконанні  учнів  4 –го класу  „Україно  ти  моя”  

 

Що  ви  уявляєте,  коли  чуєте  слово  «Україна»?  З  чим  воно  

асоціюється? 

     Асоціативний  кущ 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                                                        

  Отже,  сьогодні  ми  з  вами  будемо  говорити  про   Україну  як  

велику незалежну  самостійну  державу.  А  урок  ми  з  вами  проведемо  у  

вигляді  подорожі.  І  ця  подорож  буде  дещо  незвична.  Ви  вже  знаєте  з  

розповідей  ваших  друзів,  що  у  старших  класах  на  вас  чекають  нові,  

зовсім  інші  предмети.  То  ж  сьогодні  я  вас  з  деякими  ознайомлю  і  за  

допомогою  них  ми  з  вами  дізнаємось  багато  цікавого  про  нашу  

Батьківщину.  А  рухатимемось  ми  з  вами  ось  по  цій  умовній  карті,  де  

зображені  зупинки  у  вигляді  шкільних  предметів. 

Отож,  вирушаємо  у  подорож.  (Звучить  весела  мелодія). 

1-а  зупинка -   Географічна 

Вчитель:  (робота  над  картою)  Де  знаходиться  Україна?  ЇЇ  площа  

603,7  тисяч  кв.м.  Щоб  вам  було  зрозуміліше,  то для  того,  щоб  

перетнути  простір,  який  заселяють  українці,  потрібно  йти  пішки  із  

заходу  на  схід   90  днів,  долаючи  щодня  30 км.  А  яке  місто  є  

столицею  України? 

Україна 
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Розповідь  про  територію:  міста,  річки  моря,  гори,  степи,  ліси.  А  

де  живемо  ми?  Природа  нашої  Батьківщини  надзвичайно  красива  і  

казкова.  (Перегляд  фото).   

Учениця:    Я  люблю  кожну  квіточку  в  полі 

                     І  струмок,  що  до  річки  біжить. 

                     І  високі, до  неба, тополі, 

                     Й  чисту-чисту  небесну  блакить. 

                     І  у  синьому  небі  лелеки, 

                     Й  журавлину  осінню  печаль. 

                     Й  споришеві  стежки,  що  далеко 

                     Розійшлись  по  землі  в  синю  даль. 

                     У  маленькі  свої  долоньки 

                     Я  промінчики  сонця  ловлю. 

                     Україну  мою,  рідну  неньку, 

                     Я  усім  своїм  серцем  люблю. 

(Звучать  позивні  усного  журналу) 

ІІ  зупинка – Історична  та  правова. 

Учитель:   - А  чи  знаєте  ви, діти,  про  що  ми  дізнаємось  на  цій  

зупинці?  Хтось,  можливо,  здогадався?  А  яку  важливу  подію  святкував  

наш  народ  у  серпні?   

Так,  дійсно,  24 серпня  2011  року  наш  український  народ  відзначив  

20 – ту  річницю  Дня  Незалежності  України – головне  державне  свято  

на  честь  прийняття  Верховною  Радою  УРСР  Акту  проголошення  

незалежності  України,  підтвердженого  референдумом  1  грудня  1991  

року.  Відтоді  наша  Україна  є  вільною  незалежною  суверенною   

державою,  яку  визнають  й  інші  держави  світу.  А  що  означає  це  

слово?  (Кордони,  територія,  народ,  столиця,  президент,  грошова  

одиниця,  Конституція, символи). 

У  статті  20  Конституції  України  державними  символами  є    

Державний  Прапор  України,  Державний  Герб  України  та  Державний  

Гімн  України. 

Прапор   України 

Національний  прапор  України – це  синьо-жовтий  прапор.  Він  має  

досить  давнє  походження.  Поєднання  цих  двох  кольорів  зустрічається  

на  гербах  і  прапорах  нашого  славного  народу  не  лише  часів  козацтва,  

а  й  набагато  раніше – за  княжої  доби  української  держави.  Чому  ж  

саме  ці  два  кольори  вибрано  для  нашого  прапору?  (Відповіді  учнів) 

З  давніх-давен  українська  земля  булла  хліборобським  краєм.  Тому  

жовтий  колір – це  колір  пшеничної  ниви,  колір  хліба – зерна,  що  дарує  
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життя  всьому  сущому  на  землі.  Жовтий  колір – це  ще  й  колір  

жовтогарячого  сонця,  без  лагідних  променів  якого  не  дозрів  би,  не  

колосився  б  життєдайний  хліб. 

Ну,  а  блакитний,  синій  колір – це  колір  ясного,  чистого,  мирного  

неба,  де  живе – розкошує,  приносячи  радість  усім,  жовте  сонечко.  А  

невже  без  живлющої   матері-води  визрів  би  й  заколосився  хліб?  От  

вам  і  ще  один  блакитний  колір – колір  цариці  води.  

Синє  небо  над  золотою  нивою – ось  який  прекрасний  зміст   

вкладає  у  національні  кольори  кожен  українець. 

До  прапора  виявляють  пошану,  схиляючи  голову  чи  вклоняючись,  

а  часом  і  стають  на  одне  коліно.  Військові  віддають  прапорові  честь. 

Прапорець,  що  я  тримаю, 

Для  мене – єдиний. 

Прапорець  цей,  що  я  маю, -  

Символ  України. 

Нема  в  світі  більш  святого, 

Й  не  буде  ніколи, 

Від  край  неба  голубого 

Над  пшеничним  полем. 

Учень:  Прапор – це  державний  символ, 

    Він  є  в  кожної  держави; 

    Це  для  всіх  ознака  сили, 

    Це  для  всіх  ознака  слави. 

    Синьо – жовтий  прапор  маєм: 

    Синє  небо,  жовте  жито; 

    Прапор  свій  оберігаєм, 

    Він  святиня,  знають  діти. 

Герб   України 

Герб – це  офіційна  емблема  держави,  що  зображується  на  

грошових  знаках,  печатках,  на  офіційних  вивісках  державних  установ,  

навчальних  закладах. 

 Історія  нашого  Державного  Герба  сягає  дуже  глибоко.  Перші  

згадки  про  герби  в  літописах  належать  до  X стол.  У  Київській  Русі  

його  запровадив  князь  Володимир  Великий,  як  власну  відзнаку  влади. 

Сучасний  Герб  України  символізує  спорідненість  поколінь,  мир  і  

творчу  працю  українського  народу.  У  наш  час  Герб – це  жовтий  

тризуб  на  синьому  тлі. 

Учень:  Знак  країни  головний –  

               Це  тризубець  золотий. 

               Він – як  сонце  в  небі  синім, 
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               В  ньому  слава,  в  ньому  сила. 

               В  нім  священне  слово  „воля”, 

               Що  рятує  від  недолі. 

               Будь  же,  рідна  Україно, 

               Під  гербом  цим  вільна  й  сильна, 

               Хай  про  тебе  в  цілім  світі 

               Знають  всі:  дорослі  й  діти. 

Державний  Гімн  України 

Гімн – це  урочиста  пісня,  яку  виконують  на  урочистих  святах,  

офіційних  державних  заходах,  військових  парадах. 

Згідно  ст.  20  Конституції  України  Державним  Гімном  є  

національний  гімн  на  музику  Михайла  Вербицького,  зі  словами  

першого  куплету  та  приспівом  твору  Павла  Чубинського. 

Гімн  належить  до  найбільших  святинь  будь-якого  народу.  Це  ті  

слова  і  музика,  які  торкаються  найпотаємніших  струн  душі.  Які  

змушують  кожного  вставати  при  перших  акордах  і  з  трепетом  у  

серці  відчувати  велику  гордість  за  свій  народ,  за  свою  Батьківщину. 

Виконується  Державний  Гімн  під  час  державних  та  урочистих  

заходів,  при  відзначенні  державних  свят,  демонстрацій,  військових  

парадів,  вшануванні  почесних  гостей  держави,  переможців  

міжнародних  спортивних  змагань. 

Під  час  звучання  Гімну  слід  пам’ятати,  що  присутні  повинні  

припинити  будь-який  рух,  встати  і  віддати  належне  головній  Пісні  

України.  Бажано,  щоб  цивільні  у  цей  час  поклали  праву  руку  на  

серце,  військові  віддавали  честь. 

Учень:   Слова  палкі,  мелодія  врочиста. 

                Державний  гімн   ми  знаємо  усі. 

                Для  кожного  села,  містечка,  міста –  

                Це  ключ  один  з  мільйонів  голосів. 

                Це,  наша  клятва,  заповідь  священна, 

                Хай  чують  друзі  й  вороги, 

                Що  Україна  вічна,  незнищенна, 

                Від  неї  ясне  світло  навкруги. 

Звучить  Гімн  України. 

ІІІ – я  зупинка  Літературна 

Учитель:  А  зараз  ви   розкажете   ті  віршики  про  Україну,  які  вам  

потрібно  було  вдома  вивчити.  А  ваші  батьки  послухають. 

1  учень: Одна  батьківщина,  і  двох  не  буває. 

   Місця,  де  родились,  завжди  святі. 

   Хто  рідну  оселю  свою  забуває, 
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   Той  долі  не  знає  в  житті. 

2  учень: Моя  Україна – найкраща  у  світі! 

   Ось  небо  блакитне  і  сонце  в  зеніті. 

   Моя  Україна – це  ліс  і  озерця, 

   Безмежні  степи  і  чарівні  озерця. 

3  учень:    Моя  Україна – це  пісня  весела, 

   Сади  чарівні,  мальовничі  села! 

    Це  щира,  багата,  як  світ,  її  мова, 

   Крилата  така,  мелодійна,  чудова. 

4  учень: Найкраща  у  світі – моя  Україна. 

   Її  обереги – верба  і  калина. 

   І  нам  найрідніші  Вітчизна  і  мати, 

   То  як  же  нам  щиро  її  не  кохати. 

5  учень:    Красивий,  щедрий  рідний  край, 

   І  мова  наша  солов’їна. 

   Люби,  шануй,  оберігай 

   Усе,  що  зветься  Україна. 

6  учень:  Любіть  Україну,  як  сонце  любіть, 

   Як  вітер,  і  води,  і  трави. 

   В  годину  щасливу  і  в  радості  мить, 

   Любіть  у  годину  негоди. 

7  учень:    Любіть  Україну  у  сні  й  наяву, 

   Вишневу  свою  Україну. 

   Красу  її  вічно  живу  і  нову 

   І  мову  її  солов’їну. 

8  учень: Матінка-земля  в  нас  одна-єдина, 

   І  одна-єдина  ненька-Україна –  

   І  поля  безкраї,  і  сади  квітучі, 

   Ріки  повноводні  і  могучі. 

9  учень: Моя  Батьківщина – це  вишеньки  цвіт 

   І  верби  над  ставом,  й  калина. 

   Моя  Батьківщина – це   мрії  політ, 

   Це  рідна  моя  Україна! 

   

10  учень: Моя  Батьківщина – це  наша  сім’я, 

   Затишний  куточок  і  хата. 

   Це  мама,  татусь,  бабця,  дідо  і  я, 

   Всі  рідні  і  друзів  багато 

9  учень: Захисти  нас,  Боже,  від  лихої  долі, 

   Уроди  доволі  житечка  на  полі. 
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   Щоб  сміялись  дзвінко  діти  в  кожній  хаті, 

   Щоб  були  щасливі ми   і  багаті. 

10  учень: Я  здійму  до  неба  крильця-рученята, 

   Помолюсь  за  маму,  помолюсь  за  тата. 

   За  сестру,  за  брата,  за  усю  родину 

   І  за  рідну  неньку  Україну. 

Звучить  пісня  «З  Україною  назавжди». 

Вчитель:  Наша  умовна  подорож  добігає  кінця.  Ми  з  вами  

відвідали  уроки  …історії,  правознавства,  літератури,  музичного  

мистецтва,  дещо  ознайомились  з  біологією,  а  з  рештою  предметів  ви  

ознайомитесь  коли  будете  в  старших  класах.  А  про  що  ми  сьогодні  з  

вами  говорили  на  уроці? 

Шановні  діти,  батьки,  гості!  Я  дякую  вам  всім,  хто  допоміг  

підготувати  і  провести  цей  гарний  урок.  Особлива  подяка  діткам,  адже  

вони  вивчили  багато  віршиків  про  Україну.  Тож,  давайте  спільно  

допоможемо  їм  зростати  справжніми  патріотами  і  громадянами  

України. 

 

  

 

 

 

 

  

 


