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Тема. Моя Батьківщина – рідна Україна (свято) 

Мета: Формувати пізнавальний інтерес учнів; розширювати уявлення про 

Україну, як самостійну державу; виховувати любов до української пісні, 

почуття поваги, шани до української мови, почуття любові та гордості за 

свою рідну Україну. 

Обладнання: Зал прибрано рушниками, на окремих столах – вироби дітей: 

малюнки на тему «Я малюю Україну», картини рідної природи; вишиванки, 

виставка книг про Україну, звичаї традиції народу; державні символи, верба і 

калина, барвінок. 

Хід свята. 

(Хлопчик і дівчинка в національному вбранні виносять хліб на вишитому 

рушнику) 

Дівчинка. За народним звичаєм стрічаєм, 

Як здавен ведеться на віку, 

Ми гостей пшеничним короваєм 

На чудовім тканім рушнику. 

Хлопчик. Хай рясніють квіти малиново, 

Пахне хай духмяно коровай, 

Щоб і дар земний, і щире слово 

Ви відчули, завітавши у наш край. 

Пісня „Україна” Т. Петриненка 

Слово вчителя 

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

місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, дитинство з 

дивосвітом-казкою, з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. То 

родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини. То її велике «Я», з 

якого починається людина, родина, батьківщина і вся наша велична й 

неповторна у світі Україна. Її красою захоплювались поети, художники та 

композитори. 

… 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. 

Л.Костенко 

— Діти, а що для вас Україна? 

Учень: Для мене – це край, де я народився, живу, де живуть і працюють мої 

батьки. 
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Учень: Це школа, вулиця, на якій я живу. 

Учень: Це моя родина: тато, мама, сестричка, бабуся, дідусь, рідна домівка. 

Вчитель: Ми називаємо Україну своєю Батьківщиною. Якими ще словами 

близькими за значенням ми можемо її назвати? 

Діти: Вітчизна, рідний край, земля батьків, отчий дім, Україна - ненька, 

рідний дім, рідний берег, Хмельниччина, рідна сторона. 

Пісня «Моя Україна» 

Золотавий вечір 

Впав на тихі верби, 

Солов'їна пісня в'ється вдалині, 

І грайлива річка 

Між гаями в'ється. 

Все це — Україна, 

Все це я і ти. 

Приспів 

Моя Україна — червона калина, 

Журба журавлина — це земля моя. 

Моя Україна — червона калина, 

Надія єдина — це любов моя. 

Золотаве плесо, 

Найгарніші квіти, 

Доле ж моя, доле, 

Що то принести, 

Щоб моя родина, 

Вся моя країна 

В мирі та єднанні 

Довіку жили.  

Приспів 

Це моя Вкраїна, 

Тут моє коріння, 

Моя мова рідна, 

Золоті лани. 

В світі все минає 

Тільки зостається 

Молоде кохання 

І любов землі. 

Приспів 

Вчитель Збереглася давня легенда ще козацьких часів: коли на країну 

нападали вороги зі сходу і заходу, півдня і півночі, коли в нерівних боях 
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полягли кращі захисники народу, на велику раду зібралися старі вожді, 

наймудріші книжники, сліпі кобзарі. "Що чинити далі? – з болем і розпачем 

запитували вони. – Розбиті наші останні полки, захоплені ворогами останні 

фортеці…” І тоді піднялися найдревніші із кобзарів: 

— Неправда, - сказали вони, - останній полк ніколи не може бути 

розгромлений, остання фортеця ніколи не здається! Бо це те, що в душі 

кожного: наша дума, наша пісня, прадавні звичаї і традиції. Їх можна віддати 

лише добровільно – але ми не віддамо, бо ми народ одвічний, потужний і 

життєдайний. Биті, знекровлені, палені й топтані, ми знову піднімемося з 

руїн, із попелу, і знову воскреснемо, розквітнемо, забуяємо!.. 

І справдилися пророчі слова того кобзаря. 

—Минали роки, століття… І ось злинули у небо синьо-жовті знамена, а з 

мільйонів сердець вирвалось на волю жадане: "Ще не вмерла Україна”. 

Звучить  Державний гімн України „Ще не вмерла України” 

Вчитель. 1991 рік - час світлих надій та історичних звершень українського 

народу. 

24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла „Акт 

проголошення незалежності України”, яким проголосила незалежність 

України та створення самостійної Української держави – України. 

З того часу Україна ввійшла в нову епоху свого розквіту. 

Учень. Україна — наша земля, рідний край. Наша країна з багатовіковою 

історією, мальовничою природою, чарівною піснею і мудрими талановитими 

людьми.  

Учень.  Ми українці – велика родина, 

Мова і пісня у нас солов’їна, 

Квітне в садочках червона калина, 

Рідна земля для всіх нас – Україна. 

Учень.  Струмок серед гаю, як стрічечка. 

На квітці метелик, мов свічечка. 

Хвилюють, маюють, квітують поля – 

Добридень тобі, Україно моя! 

Учень. Щасливі ми, що народилися і живемо у такій чудовій, багатій, 

мальовничій землі у нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, тут 

живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. 

Де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюючись аж до 

сліз, зачувши рідне слово. 

«Де найкраще місце на землі?». 

Де зелені хмари яворів 

Заступили неба синій став, 
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На стежині сонце я зустрів, 

Привітав його і запитав:  

— Всі народи бачиш ти з висот,  

Всі долини і гірські шпилі,  

Де ж найбільший на землі народ?  

Де ж найкраще місце на землі? 

Сонце усміхнулося здаля: 

— Правда, все я бачу з висоти, 

Всі народи рівні, а земля 

Там найкраща, де вродився ти.  

Виростай, дитино, й пам'ятай:  

— Батьківщина — то найкращий край!  

Учень. Краю мій рідний, моя сторона, 

Ти для мене – найкраща у світі! 

Україно моя, ти у серці – одна, 

Як в віночку, барвистому цвіті. 

Учень. Україно, ми дочки твої і сини, 

Ти усіх нас любов’ю зігріла, 

І шумлять кучеряві твої ясени, 

Кличуть в мрію нас їхні вітрила. 

Учень. Україно, ти рідна моя сторона. 

Наші предки тут стежку топтали. 

І була Україна їм – в світі одна, 

То ж за неї життя віддавали. 

Учень. Я з тобою пов’язую долю свою! 

І калину, й вербу над водою, 

Мову рідну, і спів солов’їв у гаю 

Я люблю і горджуся тобою. 

Учень. У рідному краї і серце співає —  

Одна Україна і двох не буває,  

Місця, де вродились ми, — завжди святі:  

Хто рідну оселю свою забуває,  

Той долі не знайде в житті.  

Учень. Без рідної мови, без пісні, без мами  

Збідніє земля назавжди.  

Тож припадімо до неї вустами  

І серцем вбираймо, як спраглий води...  
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Вчитель. Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це його мова, 

ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ 

складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почуття. 

Учень. О мово рідна! Золота колиско, 

В яких світах би не була я — 

З тобою серцем і по-українськи 

Я вимовляю мамине ім 'я.  

Вчитель. Сію дитині в серденько ласку, 

Сійся, родися ніжне «Будь ласка», 

Вдячне «спасибі», «вибач» тремтливе — 

Слово у серця, як зернятко в ниві. 

«Доброго ранку», «світлої днини» 

Щиро даруй ти людям, дитино. 

Мова барвиста, мова багата, 

Рідна і тепла, як батьківська хата. 

Пісня «Наша мова» 

(музика М.Ведмедаря, слова Володимира Кісенца). 

 

Вчитель: Чи є десь на землі такий чарівний край, де тихі весняні ночі 

пливуть на крилах солов’їних пісень, де вранці на замріяній річці 

джерельною водою умивається біле латаття, де навесні і влітку під шатами 

крислатих дерев яскравіє килим різнотрав’я і квітів? 

Є, це наш рідний край – Хмельниччина! 

Учень. Я — землі цієї паросток зелений, 

Я — землі цієї крапля дощова. 

Заплелись у мені, приросли до мене 

Жито і дерева, квіти і трава.  

Пісня «Рідний край» 

Учень. Україна! Країна волі і краси, радощів і печалі, розкішний вінок з рути 

і барвінку, над якою сяють яскраві зорі щасливого майбутнього. 

Учень. Україна! Це історія мужнього народу, який віками боровся за волю, 

Учень. А зібрались ми сьогодні, 

Щоби не забути: 

Хто боровся за Вкраїну — 

Усіх спом'янути.  

Учень. Усіх тих героїв, 

Що пали в бою 

За Вкраїни славу, 

її честь і волю.  
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Учень. Хто бачив ті гори та ріки й могили, 

Де дідові кості у землі спочили, 

Хто все те шанує і хто тут щасливий, 

Той любить Вкраїну і є син правдивий! 

Учень. Україна — це славні лицарі — Петро Сагайдачний, Іван Сірко, 

Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Іван Мазепа, Олекса Довбуш, 

Устим Кармелюк та багато інших, які віддали своє життя за щастя народу. Це 

і такі відомі всьому світові діячі української культури як Т. Шевченко, Леся 

Українка, І. Франко, О. Довженко, М. Костомаров, М. Заньковецька, М. 

Грушевський та інші. 

Учень. Кохаю край свій золотий, 

Свою рідну Україну, 

Як хочу я аби зрости 

Вітчизни гідним сином.  

Учень. Присягаєм Україну 

Понад все любити. 

Рідний народ шанувати 

І для нього жити.  

Учень. Присягаєм рідну віру 

Завжди визнавати, 

По-вкраїнськи говорити, 

Молитись, співати.  

Учень. Як ріка не піде в гору 

І сонце не згасне, 

Так ми того не забудем, 

Що рідне, що власне.  

Учень. Нас ніколи ворог 

Зламати не зможе. 

А дотриматись присяги, 

Поможи нам, Боже. 

Пісня «О Україна, о рідна ненько». 

Учень. Запорозька Січ нам дорога, 

Вона, як та мати всім одна, 

Гей, повій вітре з синіх гір 

Та на прапор наш, на топір.  

Учень. Гей, повій вітре зі степів — 

Дай нам силу козаків, 

Дай нам свою силу, дай відвагу, 

Україні-неньці — славу! 
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Виконується танець «Гопак». 

Вчитель. У кожного народу є свої улюблені речі, дерева, рослини. Верба, 

калина, барвінок — невід'ємні від українського народу.  

Учень. Ось верба — символ краси, неперервності життя. Вона живуча: 

встромиш у землю гілочку і виросте дерево. Засип ранку порошком меленої 

вербової кори і кров зупиниться. 

Учень. З давніх-давен вербу вважали святим деревом. Освячені її гілочки 

служили оберегами полів від граду, під час грози їх викидали надвір, щоб, як 

казали, «град припинився», обкурювали хату від хвороб, клали у купіль 

немовляти. Діти хльостали один-одного освяченими прутиками, 

примовляючи: 

Не я б'ю — верба б'є, 

За тижень — Великдень. 

Недалечке — червоне яєчко! 

Спаси і сохрани. Матір Божа, 

Під своїм покровом. 

На це хльостання не можна було ображатися, оскільки верба давала силу 

і здоров'я. 

Учень. А ось хрещатий барвінок — символ вічності. Послухайте легенду. Ця 

рослина, коли ще не мала своєї назви дуже заздрила запашній фіалці, бо та 

була у великій шані серед людей. І тоді вона звернулась до богині Флори, 

щоб та подарувала їй аромат, красу і людську любов. Однак не всесильною 

була богиня квітів і весни і не змогла вона нагородити рослину великою 

красою. За те дала їй гучну назву «Вінка», що означає перемога. Що ж 

переможного вбачали люди у цій скромній вічнозеленій рослині? У ній 

прихована могутня цілюща сила перемагати тяжкі недуги. За це люди 

подарували барвінкові свою любов. 

Учень. А як називається іще один народний символ, ви можете сказати, коли 

дасте відповідь на ось цю загадку. 

За хатою у садочку, 

У зеленому віночку 

Та в червоних намистинках 

Стала пава молода. 

І збігаються всі діти, 

Щоб на неї поглядіти. 

За намисто кожен — смик, 

Та й укине на язик. 

—Так, правильно, це — калина. Калина — це символ кохання, краси, 

щастя. Навесні калина вкривається білим цвітом і стоїть, як наречена у 
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білому вбранні, а восени палахкотить гронами червоних плодів. Калиною 

уквітчують весільний коровай, оселю, печуть смачні пироги, лікуються. 

Народ склав про неї багато віршів, легенд, пісень. Послухайте, будь ласка, 

одну з пісень. 

Пісня-хоровод «Ой єсть в лісі калина». 

Вчитель. А тепер погляньте на ці рушники. Це теж символи українського 

народу. «Дім без рушників, говорилось у народі, — як сім'я без дітей». Вони 

— старовинні обереги дому. Вишитий різними візерунками рушник був 

неодмінним атрибутом багатьох обрядів: з рушником приходили до 

породіллі вшанувати появу нової людини, зустрічали дорогих гостей, 

виходили в поле чи справляли обжинки, проводжали в армію, дівчина 

подавала рушники на знак згоди при сватанні, молоді ставали на рушник під 

час шлюбного обряду, з рушником проводжали в останню путь. 

Вишивали рушники різними способами і кольорами. Ось цей вишитий 

червоними і чорними хрестиками.  

Чому таке поєднання? У пісні співається: 

«Два кольори мої, два кольори... Червоний — то любов, а чорний — то 

журба». У житті кожної людини бувають радість і смуток. Так і на рушниках 

люди виписували свою долю. Я бажаю, щоб на ваших життєвих дорогах — 

рушниках, були тільки світлі, радісні кольори і не було чорних — журби та 

печалі. 

(Танок з рушниками). 

Вчитель.  Ви — майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, 

здобутками підносьте її культуру, будьте гідними своїх предків, любіть рідну 

землю так, як заповідав Великий Тарас, бережіть волю і незалежність 

України, поважайте свій народ і нашу мелодійну мову. Шануймо себе і свою 

гідність і шановані будемо іншими. 

Учень. Попрощатися нам час, 

Ще зустрінемось не раз. 

Землю я благословляю 

На багатий урожай, 

Хай достатком розквітає 

Рідний подільський славний край. 

 

 


