
Урок № 1 

Тема. Край, у якому ти живеш. Ти – громадянин  України. 

Мета: доповнити і поглибити знання дітей про нашу Батьківщину; 

формувати уявлення про Україну як суверенну державу з давньою історією, 

багатою культурною спадщиною; розвивати в учнів творче мислення, уяву, 

уміння працювати в команді; створювати умови для розширення 

пізнавальних інтересів; збагачувати активний словниковий запас; 

виховувати бажання піклуватися про країну, навколишнє середовище. 

Обладнання: карта України, плакати із зображеннями українця і українки, 

роздатковий матеріал для учнів: різнобарвні квіточки, вирізані з 

кольорового паперу, ілюстрований дидактичний матеріал,зображення 

державних символів. 

ХІД УРОКУ 

I.Організація класу. 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

— Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми поговоримо про чарівну 

землю, багату і щедру, співочу й сповнену краси, землю, прекраснішої від 

якої немає у світі. А як називається ця земля, ви дізнаєтесь, розгадавши 

кросворд. 

Кросворд «Україна». 

 
1.  Автор тексту Гімну України. (Чубинський.) 

2.  Уславлений український спортсмен, чемпіон з боксу. (Кличко.) 

3.  Найвища гора в Карпатах. (Говерла.) 

4. І червона, й соковита, 

Та гірка вона все літо. 

Припече мороз – вона 

Стала добра й смачна.  (Калина) 

5. Столиця нашої країни. (Київ.) 

    6. Одна з найбільших річок держави. (Дніпро.) 

    7. Довгі, тонкі віти має, 

       Золото кору вкриває, 



       З гілок кошики плетуть, 

       В церкву раз на рік несуть. (Верба.) 

Ключове слово: Україна. 

Учень. Буває, часом сліпну від краси.  

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —  

Оці степи, це небо, ці ліси.  

Усе так гарно, чисто, незрадливо,  

Усе, як є — дорога, явори,  

Усе — моє, все зветься — Україна  

Вчитель. Святою для кожної людини є земля де вона зробила перший крок, 

вимовила перше слово, почула мамину пісню-колисанку, а потім народну 

пісню, пішла стежиною до школи. Ці почуття вічні.  

Учень. Над блакиттю весни, над широким задивленим світом  

Промовляєм твоє, Батьківщино, завітне ім'я,  

Бо твоя доброта у дорозі нам сонячно світить,  

Наші дні зігріва правда горда і щира твоя. 

 
Вчитель. 

Легенда про виникнення української землі. 

Багато планет, різних і таких не схожих одна на одну, породив наш 

Творець. Та всі вони були мертві. Але якось набрав Творець пригорщу 

родючих фунтів і голубих вод та й кинув чудодійний дар на планету, що 

пролітала поблизу. За мить та планета ожила і заграла всіма барвами. 

Минуло багато часу, і вирішив Творець провідати ту планету. Дістав він із 

Божої скрині мішок і склав у нього весь свій скарб: золото і срібло, діаманти й 

кришталь, руду і сіль, вугілля і граніт... Кинув свій мішок у напрямку живої 

планети, яку щойно нарік Землею. 

Раптом мішок зі скарбом розв'язався, і почали висипатися з нього Божі 

дари на планету. А найбільше їх потрапило на слов'янську землю. 

Минули тисячі років. Якось зібрався Творець поглянути на цю маленьку 



планету. Облетів довкола неї й побачив дивовижний куточок, кращого від 

якого не було на всій цій Землі. І вигукнув Господь: 

- Це справжній рай! 

Ступив на казкову землю, яка так припала йому до душі, й нарік її 

Україною.  

Наша Україна — райська земля безмежних степів, неозорих 

ланів,прадавніх таємничих лісів. Це земля могутніх і славних предків, які 

залишили нам у спадок священні звичаї та прекрасні 

поетичні традиції, безцінні дари — слово і пісню. 

Учень. Мій край чудовий — Україна! 

Тут народились ти і я. 

Тут над ставком верба й калина, 

Чарівна пісня солов’я. 

Все найдорожче в цілім світі, 

Бо тут почався наш політ. 

Цвітуть волошки сині в житі, 

Звідсіль веде дорога в світ. 

І найдорожча рідна мова 

Джерельцем радісно дзвенить, 

І мила пісня колискова, 

Чумацький шлях кудись зорить... 

Усе найкраще і єдине, 

І радощі всі, і жалі... 

Мій рідний краю, Україно! 

Найкраще місце на Землі! 

Учитель пропонує дітям розшифрувавши шифрограму - колограму. 

 
Ключ: читати за рухом годинника через дві букви, починаючи з виділеної. (Моя 

неозора Україна.) 

— Так, сьогодні ми будемо говорити про нашу неозору, сонячну, рідну країну — 

Україну. 



Планування діяльності. 

Вчитель. 

- Україна як незалежна держава дуже молода — минуло лише 20 років з дня 

проголошення її незалежності. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України 

урочисто проголосила Акт незалежності та створення самостійної держави. Але 

історія нашої країни сягає глибини віків. Це держава із цікавим минулим, 

багатою культурною спадщиною, давніми народними традиціями.  

Сьогодні ми з вами складемо усний журнал подорожі просторами неозорої 

України, назви сторінок якого ви бачите на дошці. 

План 

1-ша сторінка. Поетична. 

2-га сторінка. Прислів'я. 

3-тя сторінка. Україна — держава. 

4-та сторінка. Ігрова. 

5-та сторінка. Сім чудес України. 

6-та сторінка. Квітуча моя Україна. 

IV. Робота над темою уроку.  

1-ша сторінка. Поетична 

Вчитель. Рідний край, Україна, Батьківщина. Які це прості і разом з тим прекрасні 

слова! Велика, священа і прекрасна любов до Батьківщини жила, живе і житиме в 

усіх чесних і щирих серцях. Поети наділені особливим талантом висловлювати 

почуття словами. У віршах вони називають Україною мамою, ненькою. 

1. Струмок серед гаю, як стрічечка. 

На квітці метелик, мов свічечка. 

Хвилюють, малюють, квітують поля –  

Добридень тобі, Україно моя. 

2. Зацвітає калина, 

Зеленіє ліщина, 

Степом котиться диво-луна, 

Це моя Україна, 

Це моя Батьківщина, 

Що, як тато і мама, одна. 

3. Україна — край мій рідний  

Від Кавказу по Карпати,  

І веселий, і свобідний,  

І великий, і багатий.  

4. Де є в світі кращі ріки,  

Як Дністер, Дніпро-Славута?  

Хто покине їх навіки,  



Тому в серці вічна смута. 

5. Де є в світі кращі гори, 

Де таке повітря свіже? 

Де шумлять так гарно бори 

І хвилює спіле збіжжя? 

6. Де ясніше сонце світить, 

Де гарніше зорі сяють? 

Де ж солодше пахнуть квіти — 

Як у нашім любім краї! 

Одна Батьківщина, і двох не буває,  

Місця, де родилися, завжди святі.  

Хто рідну оселю свою забуває,  

Той долі не знайде в житті. 

7. У рідному краї і серце співає,  

Лелеки здалека нам весни несуть.  

У рідному краї і небо безкрає,  

Потоки, потоки, мов струни, течуть. 

8. Тут мамина пісня лунає і нині,  

Її підхопили поля і гаї.  

Її вечорами по всій Україні  

Співають в садах солов'ї. 

9. І я припадаю до неї устами,  

І серцем вбираю, мов спраглий води.  

Без рідної мови, без пісні,  

Без мами збідніє, збідніє земля назавжди. 

10. Країна чудова – степи і Карпати, 

зелені сади біля кожної хати. 

Як символ верба і червона калина. 

Вкраїну люблю –  це моя Батьківщина. 

Тут чистеє небо і сонце в зеніті, 

зерно золотаве і грона налиті. 

Тут слово правдиве і мова єдина. 

Тебе я люблю, ти моя, Україна! 

11. Чарівна, неповторна, Україно! 

Для мене в цілім світі ти — одна 

І рідна, й мила, дорога, єдина. 

Ми всі малі пагінчики твої 

Прийшли у світ, щоб в нім добро творити. 

Хоч, може, й кращі є на цій землі краї, 



Та нам судилось в Україні жити. 

12. Ми — патріоти, дочки і сини, 

Для твого блага все в житті здолаєм! 

Бо ти найкращий, краю мій ясний, 

Вітчизну й матір ми не вибираєм. 

А просто любимо, бо ця земля свята, 

Вона нас народила і зростила. 

Вітчизною зовемо неспроста, 

Бо нам вона дала і душу, й крила. 

Вчитель. 

- Така країна варта того, щоб її поважали,цінували, любили. А що 

означає любити Батьківщину? 

(Радіти її успіхам, дбати про неї, намагатися своєю працею, здібностями, 

вчинками, справами примножити її славу, добробут.) 

— А ще любити означає знати.  

— За територією Україна посідає 39-е місце зі ста. Площа її — 603,7 тис. км
2
. 

Це найбільша європейська країна. 

Поділена на 24 області й Автономну Республіку Крим. 

Чисельність населення — близько 48 млн. осіб. 

Гори: Карпати , Кримські.  Говерла — найвища гора України. 

Річок близько 70 тис. Найбільші: Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, 

Сіверський Донець. 

Найбільші й найвідоміші озера: Свитязь, Турське, Синевир, Ялпуг. 

2-га сторінка. Прислів'я.  

  Робота в  парах. 

— Складіть прислів'я із розсипанки слів та поясніть їх зміст. 

• калини, України, нема, і, Без, верби. (Без верби і калини нема України.) 

• вербиця, здорова, там, срібліє, Де, водиця. (Де срібліє вербиця, там здорова 

водиця.) 

• земля, в, жмені, і, Рідна, мила. (Рідна земля і в жмені мила.) 

• край, життя, За, рідний, віддай (За рідний край життя віддай.) 

• умій, мати, Батьківщина, неї, постояти, за. (Батьківщина — мати, умій за неї 

постояти.) 

• без, як, Батьківщини, людина, без, пісні, соловей. (Людина без Батьківщини — як 

соловей без пісні.) 

3-тя сторінка. Україна — держава.  

       • Україна — це не тільки країна, це й держава. Кожна держава світу має свої 

герб, прапор та гімн — державні символи. 



 
У давні часи герби карбували на лицарських щитах. За ними легше було упізнати 

воїна, закутого з нило голови у залізні лати. Зараз герби зображують на прапорах, 

грошах, печатках. Герби бувають різні й свідчать про те, чим славна держава. 

• Чи знаєте ви, який герб має Україна? (Відповіді дітей.) 

На гербі України зображений тризуб. Це дуже давній знак. Багато століть тому 

запровадив його в Україні київський князь Володимир Мономах. На тризубі можна 

побачити зброю: лук, меч та інші військові обладунки. Нею наші прадіди мужньо 

билися із численними ворогами, виборювали волю для свого народу. 

Учень.  

Наш герб – тризуб, 

Це воля, слава й сила; 

Наш герб – тризуб, 

Недоля нас косила, 

Та ми зросли, ми є,  

Ми завжди будем, 

Добро і пісню 

Несемо ми людям. 

• Який вигляд має Державний Прапор України?   (Відповіді дітей.) 

Прапор має два кольори: блакитний, що символізує мирне українське небо, і жовтий 

— золото неозорих хлібних пшеничних ланів. 

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. 

-  А хто з вас, діти, знає, який гімн нашої держави?  (Відповіді дітей.) 

Учень.  

Лине пісня незабутня, 



Горда, величава. 

В ній надія на майбутнє, 

України слава. 

Гімн — це найголовніша пісня країни. Наш гімн називається «Ще не вмерла 

України ні слава, ні воля». Для Гімну України написані слова, які виражають 

найпотаємніші думки і прагнення нашого народу. їх автор — український поет 

Павло Чубинський. До тексту підібрана ніжна й водночас горда мелодія Михайла 

Вербицького. Під час усіх найбільших свят українського народу урочисто 

виконується наш Гімн. 

Учень.  

Слова палкі, мелодія врочиста, 

Державний гімн ми знаємо усі. 

Для кожного села, містечка, міста – 

Це клич один з мільйонів голосів. 

Це наша клятва, заповідь священна, 

Хай чують всі – і друзі й вороги, 

Що Україна вічна, незнищенна, 

Від неї лине світло навкруги. 

— Як і кожна держава, ми маємо свою Конституцію — Основний Закон нашої 

держави. День Конституції святкуємо 28 червня. 

Діти, ми не завжди собі уявляємо, яке багатство є в кожного з нас, не завжди 

його цінуємо. Але без нього ми не змажемо жити. Ви здогадалися, що це за 

багатство? (Це наша рідна мова.) 

— У кожного народу є своя мова. Вона для нього найрідніша.  В 

Конституції України написано:  «Державною мовою України є українська мова». 

Учень. 

Солов’їну, барвінкову, 

Колосисту - на віки - 

Українську рідну мову 

В дар дали мені батьки. 

Берегти її, плекати 

Буду всюди й повсякчас, - 

Бо ж єдина, так, як мати, 

Мова в кожного із нас! 

— Доберіть гарні слова про українську мову. 

V. Узагальнення набутих знань. 

4-та сторінка. Ігрова. 

Вікторина «Дайте правильну відповідь».  



Учні класу об'єднуються у три групи. Кожній групі пропонуються запитання 

на аркушах паперу 

Завдання для першої групи. 

1. Назва держави, в якій ми живемо. (Україна.) 

2. Основний Закон України. (Конституція.) 

3. Який колір має Державний Прапор України? (Жовто-блакитний.) 

4. Урочиста пісня, що є символом держави. (Гімн.) 

5. Чим прикрашали в давнину свої помешкання українці? (Рушниками.) 

Завдання для другої групи. 

1. Яка головна річка України? (Дніпро.) 

2. Коли святкується День Незалежності України? (24 серпня.) 

3. Яка мова в Україні є державною? (Українська.) 

4. Що зображено на Державному Гербі України? (Тризуб) 

5. Яке місто є столицею нашої держави? (Київ.) 

Завдання дня третьої групи. 

1. Як називають людину, яка любить свою батьківщину? (Патріот.) 

2. Закінчіть прислів'я: «Нема без кореня рослини, а нас людей без... 

(Батьківщини)». 

3. Кого вважають засновниками Києва? (Кия, Хорива, Щека і їхню сестру 

Либідь.) 

4. Які моря є в Україні? (Чорне й Азовське.) 

5. З якою державою Україна межує на сході? (З Росією.) 

Учитель підбиває підсумки вікторини 

5-та сторінка. Сім чудес України. 

 
 

Для ознайомлення із цим матеріалом діти орієнтуються на фотовиставку. 



  Національний заповідник «Кам'янець»  

  Києво-Печерська Лавра  

  Національний дендрологічний парк 

 Національний заповідник «Софія Київська»  

Національний заповідник «Херсонес Таврійський» 

  Національний заповідник-острів «Хортиця» 

Державний заповідник «Хотинська фортеця»  



6-та сторінка. Квітуча моя Україна. 

- Перерахуйте все найкраще, що подарувала вам Вітчизна. (Родина, друзі, 

улюблене заняття, місця відпочинку тощо.) 

 Напишіть на пелюстках квіточок, що ви зробите для України, коли 

виростете.  

— Ми всі хочемо бачити нашу Батьківщину сильною, багатою, 

славетною й квітучою. Нехай вона зараз на ваших очах розквітне від нашої 

безмежної любові до неї! Хай кожен із вас «посадить» символічну квітку, 

прикріпивши її до карти України. Нехай ваші гарні майбутні справи 

возвеличать нашу Україну! 

Учень.  

Моя найкраща в світі сторона! 

Чарівна, неповторна Україна! 

Для мене в цілім світі ти одна 

І рідна, й мила, дорога, єдина!  

Ми всі малі пагінчики твої 

Прийшли у світ, щоб в нім добро творити. 

Хоч, може, й кращі є на цій землі краї, 

Та нам судилось в Україні жити.  

Ми — патріоти — дочки і сини. 

Учень. 

Для твого блага — все в житті здолаєм! 

Бо ти найкращий, краю мій ясний! 

Вітчизну й матір ми не вибираєм.  

А просто любимо, бо це земля свята. 

Вона нас народила і зростила. 

Вітчизною зовемо неспроста, 

Бо нам дала вона і душу, й крила! 

VI. Підсумок уроку. 

— Чи здійснилися ваші очікування від уроку? 

— Який етап уроку вам сподобався найбільше? Чим? 

Учень.  

Україно моя неозора, 

Дуже хочу тобі побажати, 

Аби сяяли радісно зорі, 

Щоб хотілось схід сонця стрічати. 

Щоб ліси скрізь шуміли веселі 

Та щоб плівся гнучкий виноград, 

Щоб сміялись у кожній оселі, 



А країна цвіла, ніби сад. 

Хай шумить під віконцем ліщина, 

Соловейко всю нічку співає, 

Ніби дівчина, в лузі калина 

Восени знов намисто вдягає. 

Краю мій, тобі Сонця бажаю, 

Аби хліб на полях колосився. 

Я тебе по віночку впізнаю. 

Щастя всім нам, хто тут народився! 

Учень.Я народився тут! І тут моя стежина, 

Яка веде у дивне майбуття. 

Це рідний край, чарівна Україна, 

І звідси почалось моє життя.  

Тут річка й ліс, і житечко зелене, 

І степ широкий — все довкіл моє! 

І кожна квіточка всміхається до мене, 

І радість, й щастя — все для мене є!  

Люблю тебе я віддано і щиро, 

Вітчизно-ненько, краю дорогий. 

Бажаю волі, розквіту і миру. 

Навіки син твій, паросток я твій!  

Не знаю, як життя моє складеться, 

Та оберу я стежечку свою. 

Тепло долонь і розуму, і серця 

Я Україні милій віддаю! 

 


