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Тема. Де є найкраще місце на землі?

Мета: розширити знання учнів про населений пункт, у 
якому вони проживають; формувати пізнавальний інтерес 
про рідний край, рідну країну; виховувати любов до рідно-
го краю; дати відомості про розташування місцевості, де 
проживають учні, на карті України; розвивати спостереж-
ливість; виховувати любов до рідного краю.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності 
Вправа «Емоції та ситуації» (Діти стоять у колі)
Учитель: 
Зараз ми ходитимемо по кімнаті, і той, чиє ім’я я назву, 

має запропонувати продовження ситуації, яку я розповіда-
тиму. Я починаю: «Уявіть, що ви прогулюєтесь алеями на-
шого рідного міста. Присядьмо тихенько (діти сідають на ки-
лимок). Ми в міському парку. Що  цікавого можна побачити? 
Далі, через кожні 20-30 секунд, учитель називає ім’я наступ-
ного учасника, який пропонує продовження ситуації. Вправу 
закінчує вчитель, який повідомляє учням, що зустрів гурт 
дітей, які сперечалися ось про що…

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 
ІІІ. Постановка навчального завдання
Засперечались одного разу діти: яка стежка найкраща? 
– До магазину, – там є цукерки!
– Ні, до школи, – там є діти.
– Ні, до річки, – там можна купатись!
– Ні, в садок, – там повно яблук і груш!
– Ні, у поле, – там простір широкий.
Але тут підійшла мама. Діти хором: «Яка стежка най-

краща?»  Мама подивилась на дітей, лагідно посміхнулась і 
відповіла:

– Додому, діти! До рідного дому!

Учитель:  
Чому мама так відповіла? Що ви відчували, коли самі 

уявно подорожували рідним містом та розповідали про чудові 
краєвиди і визначні місця? То де ж є найкраще місце на землі? 
(Відповіді дітей). Поставте мету на сьогоднішній урок. 
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IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Учитель: 
Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом 

згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитин-
ство, дитинство з дивосвітом-казкою, з материнською ласкою 
в затишній батьківській оселі. То родинне вогнище, маленька 
батьківщина кожної людини. 

Асоціативний малюнок (завд. 3, стор. 3)
Учитель: 
Складемо тематичну павутинку «Рідний край» (дім, річка, 

стежка, земля, родина, батьки).  Розкажіть, чи багато вулиць 
у вашому місті або селі? Яка вулиця головна? 

Вправа «Мікрофон»
Учитель:  
На якій вулиці живеш ти? Яка твоя домашня адреса? 

Запиши, з чого вона складається (завд. 8, стор. 6). Розкажи, 
хто твої сусіди. Запиши їхні імена (завд. 9, стор. 6).

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні 
Гра «Що зайве?» (Уявна екскурсія містом – перегляд слайдів)
Учитель:
Встановіть відповідність: які місця є в нашому місті і яких 

немає.

Робота із прислів’ями (завд. 4-5, стор. 4)

VІ. Включення в систему знань і повторення 
Учитель: 
Так, рідний край – це і та країна, де ми народилися, і наше 

рідне місто, і вулиця, на якій ми живемо, і річка, ліс та поле в 
нашому місті, це й бабусина казка, і мамина колискова пісня.

Немає такої людини, яка б не любила свій рідний край, не 
прагнула б прославити його своїм талантом, корисними спра-
вами, залишити добру пам’ять про себе. А як ви можете про-
славити рідний край? Придумайте та намалюйте, що вам би 
хотілося збудувати у своєму місті чи селі (завд. 13, стор. 7).

Групова робота. Гра «Колаж»
Учитель:  
Які улюблені місця відпочинку на природі у вас є? Навіщо 

нам місця відпочинку на природі? 
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Діти, уявіть, що в місті є пустир, який можна перетворити 
на улюблене місце відпочинку. Що саме ви б хотіли зробити в 
такому місці? Які дерева посадили б? Яких тварин би посели-
ли? Кожна група створює колаж – вирізає із запропонованих 
картинок те, що обов’язково має бути в парку відпочинку. 

VIІ. Рефлексія діяльності
Гра «Хвости»
Закінчити речення: «Своїм гостям у рідному краю я 

обов’язково покажу…» 
Учитель: 
Дізнайтеся в дорослих, чому саме таку назву має ваше 

місто, чим воно славиться. Разом із дорослими у вихідний 
день прогуляйтеся вулицями рідного міста. Відвідайте якусь 
пам’ятку природи, архітектури або історії свого населеного 
пункту. Підготуйте про неї розповідь.

Тема. Чом, земле моя, так люба ти мені?

Мета: формувати уявлення про географічне положення Укра-
їни, її історію, населення, про Україну як незалежну держа-
ву; з’ясувати походження герба та прапора України, озна-
йомити з гімном; розвивати творчі здібності, уяву і пам’ять; 
виховувати в дітей усвідомлення власної приналежності до 
держави, до українського народу; формувати уміння робити 
висновки, узагальнювати; виховувати повагу до українських 
національних символів, любов до рідного краю.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності 
Вправа «Герб»
Роздайте «Герби» (Ãерá – öе çнак-картинка. Ãерáи áуваþть 

ріçні і свідчать про те, чим славна дерæава.) і запропонуйте 
всім присутнім на занятті намалювати свій власний герб. Діти 
повинні розуміти, що те, що вони малюватимуть, може бути 
тим, про що вони мріють. Тому важливо обговорити це, щоб 
вже сьогодні шукати можливості реалізувати ці мрії.

Презентуйте роботу у загальному колі.
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II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 

ІІІ. Постановка навчальнго завдання 
«Легенда про Україну»
Учитель: 
Колись давно Бог створив народи і кожному наділив 

землю. Наші ж предки кинулись пізніше, але землі їм уже не 
дісталося. Прийшли вони до Бога, а він у цей час молився. 
Не посміли вони йому щось сказати і стали чекати. По якійсь 
хвилині Бог обернувся і сказав їм, що вони хороші, чемні 
люди. Дізнавшись, чого вони прийшли, запропонував їм чорну 
землю. Але виявилося, що на тій землі живуть уже німці, 
французи, іспанці. Тоді Бог дав їм ту землю, яку залишив для 
раю. Там було все: і річки, і ліси, і пустелі. «Але пам’ятайте, 
– сказав Бог, – якщо будете її берегти, то вона буде вашою, а 
якщо ні – то належатиме ворогам». Пішли наші предки на ту 
землю, оселилися на ній і живуть до нинішнього дня. Країну 
ту вони назвали Україною.

Гра «Зберіть слова, прочитайте речення»
ЯМО – АРКАЇН УРАЇНКА (Моя країна – Україна)
Робота з динамічною таблицею «Це моя Україна»
Створення картини одного з куточків рідного краю
Учитель: 
А зараз ми з вами спробуємо створити картину одного з 

куточків  рідного краю. 
Учитель на динамічній таáлиöі «Моя країна – Україна» 

виставляє по черçі предметні малþнки іç çоáраæенням вер-
áи, калини, лелеки, соловейка тощо. Учні коментуþть, на-
приклад: «Це гніçдо. Я кладу його на дах хатини. У гніçдо 
посадæу лелеку». Біля річки садять кущ калини й говорять:

А калина біля броду
Білі квіти розпускає.
На свою чарівну вроду, 
Задивляється у воду,
Соловейка виглядає.

Діти, сьогодні ми поговоримо про свою Батьківщину – 
Україну, про її красу і  неповторність. Погляньте, яка краси-
ва вийшла картина. Така ж багата й красива наша українська 
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земля. З таких мальовничих куточків рідної землі складаєть-
ся наша Батьківщина – Україна. Вона велика та прекрасна, 
бо має і високі гори, укриті зеленими лісами, і швидкі ріки, 
і безмежні поля, і заквітчані луки, мальовничі села й міста. 
Сьогодні на уроці ми здійснимо уявну мандрівку нашою чудо-
вою країною  Україною. 

IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Робота в групах
Учитель пропонує  учням оá’єднатися в групи. Коæна група 

отримує наáір карток.
Країнастбоук, летеквітчизна, убатьківщина, оземлякронті.

Завдання: виділити слово, яке має відношення до України. 

Кожна людина любить найбільше той край, де народилася 
й живе, пишається своєю рідною землею, завжди хоче сказати 
про неї найкраще. Україна – наша земля. Ми називаємо 
Україну нашою Батьківщиною. Батьківщина – це земля не 
лише ваших батьків, а й дідів, прадідів. Батьківщина – це 
край, де здавна звучить наша рідна мова і материнська пісня. 
Україна – це безкраї лани пшениці, квітучі поля, вишневі 
сади. Це гори Карпати і шахти Донбасу. Це широкий Дніпро-
Славутич, який несе свої води в Чорне море. Україна – це 
і той край, де ви живете та зростаєте. Україна славиться 
хлібом-пшеницею. В Україні є Чорне й Азовське моря, багато 
річок. Україна  – мирна країна і прагне  жити в злагоді з 
усіма країнами світу.

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні 
Учитель: 
Діти, а тепер нумо трохи пограймо і спробуємо відгадати, 

яке слово заховалося в рамочці на стор.11 нашого підручника 
(Київ). А що це слово означає? (Це наçва столиöі України).  
Що ще вам відомо про Київ? (Учитель демонструє малþн-
ки, листівки іç çоáраæенням Києва. Демонструþчи малþнок 
іç видом Хрещатика, роçповідає, що головна вулиöя нашої 
столиöі має вигляд однієї іç кращих у Європі). Київ існує 
віддавна, має славне минуле. А чи знаєте ви, хто дав початок 
місту? Одного разу, коли на тому місці, де тепер Київ, були 
ще ліси й поля, прийшли три рідні брати на ймення Кий, 
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Щек і Õорив. ²з ними була їхня сестра Ëибідь. Стали вони 
над Дніпром. Найстарший, Кий, сказав: «Ось тут збудуємо 
собі оселю». Вони вирубали ліс і побудували перші хати. А 
те збудоване місце обвели ровом і обгородили, назвавши його 
Києве місто. Головна вулиця міста – Õрещатик. Багато років 
тому тут був глибокий і довгий яр, який перехрещувався 
з другим яром і тому називався Õрещатим. А сьогодні на 
тому місці вулиця Õрещатик, уздовж якої тягнуться алеї 
зелених каштанів. У Києві є багато пам’яток архітектури, 
які збереглися віддавна. Õто зможе назвати деякі з них? 
(Ñоáор святої Ñоôії, Àндріївська öерква та ін.). У далекому 
минулому напали на Київ печеніги. Але київський князь 
Ярослав Мудрий вийшов проти них і розбив ворогів. Там, 
де відбувався бій, князь наказав збудувати велику церкву – 
Софійський собор.

Робота в групах
Учитель пропонує учням оá’єднатися в групи. Завдання: 

çаповнити віçитну картку країни, у якій ти æивеш.
Учитель:  
А що намалювати в ній, нехай допоможе ця легенда. 

Давним-давно жила одна жінка і було в неї три сини. Росли 
сини чесними, сміливими і дуже любили свою матір, готові 
були життя за неї віддати. Підросли вони й вирішили піти в 
люди, щоб прославити свою матір. Першим пішов старший 
син. Мати, щоб він про неї пам’ятав, подарувала йому корону 
з трьома промінчиками.

–  За корону, яка зігрівала людей і вела вперед, показувала 
дорогу до кращого життя, дали першому сину ім’я – Тризуб.

– Середньому сину мати подарувала в дорогу синьо-жовтий 
одяг. Своїми хорошими справами прославив він свою матір, і 
дали йому ім’я – Прапор.

– А там, де був молодший син, звучала дзвінкоголоса 
пісня, бо мати подарувала сину голос солов’я. ² дали йому 
ім’я – Гімн. З того часу йдуть завжди разом – Тризуб, Прапор 
і Гімн, прославляючи рідну матір. Ви, напевно, здогадались, 
діти, що матір – це наша рідна Україна.

 Діти демонструють свої візитівки, коментуючи, що саме 
намалювали в них. Учитель просить проаналізувати, що 
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повторюється в кожній візитній картці? (Ãерá, прапор, і т.д.).  
Як назвати це одним словом? (Ñимволи). 

Учитель: 
Кожна держава має власну національну символіку. Синьо-

жовті прапори майорять у містах і селах. Поєднання цих 
кольорів невипадкове. Давайте пофантазуємо про те, чому 
саме ці кольори вибрано для нашого прапора. 

Гронування «Кольори прапора»
Ñиній – вода, небо, волошки, незабудки ...
Жовтий – сонце, лан пшениці, зерно, соняшник ...

Учитель: 
Які почуття викликає у вас жовтий колір? Жовтий колір – це 

колір пшеничної ниви, колір зерна, що дарує життя. Жовтий 
колір – це ще й колір жовтогарячого сонця, без променів 
якого не  дозрів би, не заколосився б хліб. А синій колір про 
що вам нагадує? Звичайно, це колір ясного, чистого, мирного 
неба, де живе, приносячи  радість усім, жовтогаряче сонце 
(завд. 6, стор. 12-13). Золотий тризуб на блакитному тлі як 
символ влади – дуже давній знак. Він трапляється ще за 
часів Київської Русі, зокрема, на монетах київського князя 
Володимира Великого, який жив більше 1000 років тому. 
Отже, нашому гербу більше 1000 літ. У тризубі відображено 
триєдність життя: батько – мати – дитя, які символізують 
собою силу, мудрість, любов. Адже тато – найдужчий, мати  – 
наймудріша, а дитя – це плід любові. Оці всі речі й відбито в 
тризубі – Гербі  України. Гімн – це найголовніша пісня країни. 
Наш гімн називається «Ще не вмерла Україна». Слова до нього 
написав Павло Чубинський, а музику – Михайло Вербицький.
Національний Гімн України – це символ державної єдності.  
Державний гімн слухають стоячи.

(Звучить Дерæавний Ãімн України. Діти слухаþть піснþ, 
стоячи çа партоþ).

VІ. Включення в систему знань і повторення 
VIІ. Рефлексія діяльності 
Учитель: 
Сядьте вільно, розслабтеся, закрийте очі. Уявіть себе в 

нашому чарівному  потязі. Ви стали зовсім малесенькими, 
сидите в мами на руках, вас ніщо не турбує, вам зручно, 
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спокійно, затишно, і тільки колеса тихо постукують: тук-
тук. Ваше серце сповнюється любов’ю і добротою. А за 
віконцем  пропливають чудові картини природи нашої рідної 
Батьківщини.  Відкривайте очі. Яка мрія є у вас? Розкажіть 
однокласникам про неї. Підготуйте розповідь про омріяну 
мандрівку. Зробіть це так, щоб у ваших друзів виникло 
бажання  подорожувати разом з вами. 

ЛЕГЕНДИ
Кожен народ має народні символи. Народні символи – 

це те, що найбільше любить і шанує даний народ. В одних 
народів їх більше, в інших – менше. Називаючи народний 
символ, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Так, 
коли ми говоримо «клен», то знаємо, що це символ Канади. 
Про народні символи складено багато пісень і легенд, вони 
використовуються в обрядах, звичаях. Їх вишивають на 
сорочках, рушниках. Народні символи – це наші святині. 
²снують рослинні і тваринні народні символи України. До 
рослинних символів належать калина, верба, дуб, тополя, 
барвінок, чорнобривці. Вони здавна уособлювали красу нашої 
України, духовну міць народу, засвідчували любов до рідної 
землі.

Верба
Здавна в нашому народі найбільш шанованим деревом є 

верба. „Без верби і калини  нема України”, – говориться в 
народній приказці. Важко уявити нашу землю без верби. У 
нас її росте близько 30 видів. Говорять: „Де вода, там і верба”. 
Вона своїми коренями скріплює береги, очищає воду. Коли 
копали криницю, то кидали шматок вербової колоди для 
очищення води. На відро з водою клали вербову дощечку, 
а зверху ставили кухлик для пиття води. Це була своєрідна 
народна гігієна. Під вербами молодь призначала побачення, 
освідчувалася в коханні. 

Про тиху, скромну вербу народ склав багато пісень. У 
багатьох творах згадує вербу й Т. Шевченко. Перебуваючи на 
засланні в пустелі біля Каспійського моря, Шевченко посадив 
вербову гілку. Він поливав, доглядав її, і виросла вона йому 
на втіху. Росте верба Шевченкова і досі. 

У нашій вербі живе і добра душа Ëесиної Мавки. Похилені 
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вербові гілки викликають зажуру та смуток. 
Тиждень перед Великоднем називається Вербним. Тоді 

освячують вербу. У багатьох селах України садили гілочку 
свяченої верби. Вважалося, що така верба є особливо цілю-
щою. Посадіть і ви ніжну вербову гілочку. У сирій землі вона 
швидко пустить корінчики, і виросте гарне дерево. Не можна 
допустити, щоб зникли вербові насадження на нашій Україні! 
Незабутні слова В.Симоненка з вірша “Виростеш ти, сину, 
вирушиш в дорогу…”:

А якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі;
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.

Тополя
Поет невипадково сказав: “Прийдуть з України верби 

і тополі”. Тополя також є нашим народним символом. Зі 
стрункою тополею порівнювали гнучкий дівочий стан та 
нещасливу дівочу долю. Про тополю написано багато пісень, 
складено легенди. Т.Г.Шевченко написав поему “Тополя”.

По діброві вітер віє,
Гуляє по полю.
Край дороги гне тополю
До самого долу.

²снує така легенда. В одному селі жила красива дівчина 
Поля і мужній хлопець на ім’я Стриба. Вони кохали одне 
одного. Одного разу старші люди попросили Стриба побігти в 
сусіднє село і довідатись, чи все там спокійно. Побіг Стриба, 
але не добігаючи до села, побачив багато ворогів. Швидше 
вітру прибіг юнак додому, розповів людям про те, що бачив. 
Вирішили забрати худобу, пожитки й перечекати в горах, 
поки вороги залишать їхню землю. Бог блискавки й грому 
Перун побачив людей і вирішив дізнатися, чому вони тут. 
Спустившись на землю, Перун розпитав у людей, що сталось. 
Ëюди розповіли. ² тут він побачив Полю. Вона йому дуже 
сподобалась, і бог сказав: “Ця дівчина така гарна, що я 
візьму її собі за дружину”. Ëюди зраділи, бо мати такого 
високого покровителя не всім дано. А Стриба, почувши це, 
впав непритомний. Побачив це Перун і промовив: “Бачу я, 
що на чужому нещасті свого щастя не побудуєш. Тож нехай 
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вона буде нічия”. Вдарив палицею об землю – і там, де стояла 
Поля, виросло струнке зелене деревце. Ëюди, котрі стояли 
ближче, бачили, що відбулося, а ті, які стояли далі, питають: 
“Де Поля?”. Їм відповідають: „То Поля”. А Стриба Перун 
забрав із собою на небо і зробив богом земних вітрів.

Калина
Завжди любили люди цілющу красуню калину, яка є 

символом дівочої краси, ніжності. Вона росла біля кожної 
хати. Красива вона і в пору цвітіння, і коли багряніє листя 
восени, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її 
ягоди. Дівчата вишивали калину на сорочках, вплітали її у 
віночок. З гілочки калини батько робив синові сопілочку, а 
слабеньких дівчаток-немовлят клали в колисочку з калини. 
Калину оспівують у піснях, про неї складено легенди. В одній 
з них розповідається про те, як вродлива дівчина Калина 
завела в болото ворогів-бусурманів. Багато з них загинули, 
але загинула й молода красуня. На місці її загибелі виріс 
кущ, який на честь дівчини і назвали Калиною. 

Калиною прикрашали весільний коровай. Перед молодими 
на столі ставили букет із гілочок дуба та калини. ² на 
весільному рушнику вишивали калину з дубом як символи 
дівочої краси й ніжності та чоловічої сили й міцності. 

Оспівано калину в поезіях Т.Шевченка, ².Франка, Ë.Укра-
їнки. До речі, Ë.Українка написала вірш “Калина” після 
похорону свого коханого С.Мержинського. У цьому вірші 
вона вилила свій біль. Кущ калини садили на могилі козака 
або чумака, який загинув.

Дуб
Символом сили, могутності, довголіття є дуб. Дуб живе 

довго. В Україні є навіть 1300-річний дуб, а в с. Верхня 
Õортиця росте 800-річний дуб, під яким, за переказами, 
відпочивали Т.Шевченко, ².Рєпін, М.Ëисенко. Обхват його 
стовбура – 8 м. У смт. Міжгір’я Закарпатської обл. росте  
500-річний дуб. 

Два дуби, що ростуть у селі Стужиця на Великоберезнян-
щині, привертають увагу не тільки закарпатців, а й туристів 
із багатьох інших регіонів. Ці дерева визнано одними з 
найстаріших в Україні. Дідо-дуб і Дуб-чемпіон, котрим по 1100 
та 1300 років, унікальні не тільки своїм віком – вони чарують 
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своєю величністю й красою, мають особливу енергетику, 
котру щиро дарують усім, хто до них доторкнеться.

Дуб найбільше “притягує” електричні розряди під час 
грози. Зі 100 ударів блискавки в дерева 54 припадає на дуб. 

Ще з дитинства (напевно, через казки та легенди) дуб 
асоціюється з мудрістю, силою, навіть магією. У багатьох 
індоєвропейських народів існував культ дуба, який вважався 
священним деревом, оселею богів, небесними воротами, через 
котрі божество може з’явитись перед людьми. Це дерево 
завжди символізувало мир, силу, мужність, витривалість, 
довголіття, родючість і вірність. 

В Україні дуб завжди був символом дужих і відважних 
чоловіків. «Міцний, як дуб», – здавна казали про статного 
парубка. Не дивно, що саме це дерево увібрало в себе всі 
перелічені символічні якості, адже дуби відомі з найдавніших 
геологічних епох. Ці дерева є сучасниками мамонтів та інших 
реліктових тварин. Вони можуть жити до двох із половиною 
тисяч років, а зрілість дуба настає лише в ... сто п’ятдесят. За 
цими параметрами наші закарпатські Дідо-дуб і Дуб-чемпіон 
уже давно перетнули межу молодості та можуть ділитися 
старечою мудрістю. У своїх розмірах вони вже досягли 
«дубового» максимуму: їхня висота приблизно 30 м, а розмах 
крони – 20 на 25 метрів. 

На Всеукраїнському конкурсі «Національне дерево України», 
що проходив у 2010 році, Дуб-чемпіон зайняв третє місце в 
номінації «Найстаріше дерево України». Проте через похилий 
вік дерево потребувало лікування та належного догляду. З цим 
допомогли чеські арбористи, котрі власним коштом здійснили 
лікування дуба. Таким чином, Дуб-чемпіон має шанс вразити 
своєю величчю ще багато поколінь. Багато хто приходить до 
дерев, щоб обійняти їх та перейняти частинку енергії в цих 
гігантів, проте самотужки це нікому, звісно, не вдається. 
Окружність дубових стовбурів – понад 9 метрів, отже, аби 
згребти якесь із цих гігантських дерев у ніжні обійми, потрібно 
зібрати компанію не менше, ніж із сімох друзів. Вважається, 
що Дідо-дуб – це син Дуба-чемпіона. Виходить, що самотнім 
цьому мудрому дереву довелось бути лише 200 років. 

Майже за тисячу років ці дуби побачили вже тисячі людей 
із різних міст, країн і навіть епох. Відомостей про те, хто 
посадив ці дерева, не збереглось, адже перші письмові згадки 
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про Великоберезнянщину датуються 1409 роком. Тоді цей 
район належав домінії графів Другетів. Дідо-дуб і Дуб-чемпіон 
зберегли у своїй пам’яті легенди та перекази про опришків 
XVII-XVIII століть ²вана Варгу, Миколу Васильчака та ²вана 
Бецу, котрі мстили за бідність селян і нападали на панські 
маєтки. Бачили ці дерева й словаків, що переселилися пізніше, 
у другій половині XVIII століття. Вони суттєво вплинули на 
розвиток культурних традицій Великоберезнянщини, зокрема 
села Стужиця. Величні дуби чули стукіт залізничних колій, 
поки по них їхали перші потяги, які, нарешті, дали людям 
можливість зручно дістатися не тільки до Ужгорода, а й до 
Ëьвова. 

Дідо-дуб і Дуб-чемпіон спостерігали зміну назви своєї 
батьківщини, міцно закріпившись могутніми коренями в землі: 
Австро-Угорщина, Угорщина, Чехословаччина, Радянський 
Союз і, нарешті, Україна. На жаль, мудрим деревам довелося 
бачити й те, як руйнували сім’ї у роки воєн. Вони ховали в 
затінку своїх могутніх крон і багато закоханих пар. Біля їх 
дужих стовбурів набиралися сил зморені подорожні... Чого 
тільки не було за понад тисячу років?! Багато закарбувалось 
у їхній пам’яті облич, історій, прохань і бажань. Вони ж 
залишилися споглядати людське життя з висоти своєї величі 
й до сьогодні. 

Матері вишивали синам на сорочці листя дуба, щоб вони 
були сильними, міцними. У давнину було заведено спати на 
дубових меблях, які, за повір’ям, додавали під час сну сили. 
Дуб, як і інші народні символи, має лікувальні властивості. 
У дубовому лісі добре почувають себе люди, які страждають 
на серцеві захворювання.

Барвінок 
Одним з найулюбленіших рослинних символів є барвінок. 

Цю рослину назвали так на честь кохання юнака Бара і 
дівчини Вінки. Барвінком прикрашають весільний коровай, 
його садять біля хати. Дівчата вплітають барвінок у віночок. 
Він зеленіє навіть під снігом. Барвінок є символом кохання. 

В українців є також багато тваринних символів. У княжі 
часи улюбленою твариною був тур. У козацькі часи – кінь. У 
багатьох думах, піснях оспівували козака й тут же згадували 
його коня.
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Але найулюбленішими тваринними символами є птахи.

Зозуля 

Ëюди вважали, що навесні душі померлих в образі птахів 
повертаються на землю. А оскільки це душі померлих, то де 
їм місце? У раю. ² повертаються вони восени в рай. Очевидно, 
із цих двох слів утворилося “вирій”. А ключі від Вирію Бог 
доручив зозулі, – говориться в легенді. Відкриває зозуля 
ключами вирій, випускає птахів по черзі на землю. А іще 
Бог доручив зозулі кувати довгі роки життя людям. ² у вирій 
вона повинна відлетіти раніше, щоб відкрити його для інших 
птахів. Тому не встигає вона висидіти пташенят і підкидає 
яйця в чужі гніздечка. Та як би там не було, про зозулю в 
Україні ніхто ніколи не говорив погано. У народних піснях 
її порівнювали з матір’ю, яка побивається за своїми дітьми, 
називали лагідно “зозуленькою-матінкою”.

Лелека 

Улюбленим птахом є лелека. Його назвали на честь боже-
ства добра і кохання – Ëеля. Ну, а як відомо, від кохання 
народжуються діти. От і приносить їх у наші домівки лелека. 
Говорили колись, що Ëель живе в душі доброї людини, а 
лелека мостить гніздо на подвір’ї добрих людей.

Журавель 
Символом туги за рідним краєм є журавель. Це щемливе 

відчуття, яке чути в курликанні журавлів, відчуває людина, 
коли вона далеко від Батьківщини.

“Журавлі кру, кру, в чужині умру, доки море перелечу, 
крилонька зітру,”  –  скільки туги викликають ці прості слова 
у серці кожного.

Ластівка 

Символом матері є ластівка. Ëегенда каже, що на Петра і 
Павла вшановували найстарішого члена роду. Родина дарувала 
йому дубовий вінок як символ довголіття. А на Другу Пречисту 
вітали матір. До християнства 22 вересня святкували свято 
Рожаниці – покровительки матері-породіллі. Цього дня діти 
ліпили з глини ластівку й дарували матері. Мати зберігала її 
протягом року до наступного свята. Якщо мама помирала, то 
діти клали ластівочку їй у домовину, а на воротях ставили 
перевернуті граблі й зверху прикріпляли ластівку. Так вони 
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стояли 40 днів, і всі, хто йшов мимо двору, знали, що померла 
та, на якій трималася вся родина. З ластівкою пов’язано 
багато прикмет, повір’їв.

Соловей 

Український народ дуже співучий. Давня легенда розповідає 
про пташку, пісні якої стали перекладом на пташину мову 
пісень нашої Батьківщини. Ця пташка – соловей. Розповідали 
старі люди, що колись давно ця гарна пташка не жила на 
наших землях. Гніздилася в далеких краях і не знала дороги 
на Україну. Але що були солов’ї дуже співучі, то літали по 
всьому світу й збирали пісні всіх народів для індійського царя. 
Залетів один соловейко на Україну та сів спочити в якомусь 
селі. Усі люди на той час були в полі, і село було німе.

– Що то за люди тут живуть? – подумав соловей. – Ні тобі 
пісні, ані музики не чути. Але зайшло сонечко, і люди гуртом 
повертали додому. То тут, то там чулися пісні. 

Але пісні були сумними. Тяжка праця за день забрала 
багато сил. Тут соловей заспівав і звеселив їх. Забули люди 
про втому і так заспівали своєму заморському гостю, що він 
і не повірив. 

З усіх земель злетілися солов’ї до царського саду, співаючи 
індійському цареві принесених ними пісень. Але все те було 
вже знайоме йому, і цар сердився. Аж ось під вікнами заспівав 
соловей з України, і володар втратив спокій. Таких пісень він 
іще не чув – і велів тому солов’ю співати день і ніч... 

Зачудовані солов’ї навесні гуртом полетіли на Україну, 
щоб слухати наші пісні, перекладати їх на пташину мову і 
нести в далеку ²ндію. Саме в нас вони висиджують пташенят, 
щоб від народження вони чули найкращі у світі пісні.

Не перелічити тих легенд, казок, пісень, віршів про дорогі 
й рідні нашому серцю символи! Вони відтворені у вишивках 
на сорочках і рушниках.
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Тема. З ким поруч живемо?

Мета: розширювати знання учнів про професії людей села 
і міста, про значення праці; виховувати почуття гордості, 
любові до свого міста, району, краю.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності 
Учитель: 
Діти, давайте спробуємо доповнити вірш, вставляючи остан-

нє слово: 
Ми дуже любим весь наш край, 
² любим _______ (Україну), 
Її лани, зелений гай, 
В саду рясну _______ (калину). 
Там соловейко навесні 
Співає між _______ (гілками), 
Та й ми співаємо _______ (пісні) –
Змагається він з нами.

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 

ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель: 
Наша країна славна не тільки своїми містами, річками, 

горами, степами й лісами. Славна вона своїм працьовитим, 
сильним, гарним і хоробрим народом. А як називають народ 
нашої країни? Простір землі, яку заселяють українці, є такий 
великий, що, аби перетнути його пішки із заходу на схід, треба 
йти 90 днів, долаючи щодня 30 кілометрів. Сусідами України 
є поляки, чехи, угорці, румуни, болгари, білоруси, росіяни – 
це на суходолі. А Чорне море розділяє нас із турками. 

То хто це такі – співвітчизники? ²з ким поруч живемо? 
Поставте мету на сьогоднішній урок.

IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Вправа «Мікрофон». По містах і селах України
Учитель: 
Крім міста Київ, на території України є ще дуже багато 

інших міст; щоб послухати їхні назви, ми пограємо у гру 
«Мікрофон». Для цього прошу вийти на середину класу і 
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стати в коло. (Передаþчи мікроôон, діти наçиваþть міста, 
де вони подороæували).

Учитель: 
Де ми з вами живемо: у місті чи в селі? Як же дізнатися, 

що таке місто і що таке село?

Демонстрація слайдів із зображенням міст і сіл
Учитель:
1. (Ñлайд 1). Де зображено місто? А де село?
2. (Ñлайд 2). Які будинки в місті? А які – у селі?
3. (Ñлайд 3). Де живе більше людей: у місті чи в селі?
4. (Ñлайд 4). Де більше транспорту: у місті чи в селі?
5. (Ñлайд 5). Чи є в місті ферми з тваринами?
6. (Ñлайд 6). Що можна побачити на вулицях у місті, 
а що – у селі?
7. (Ñлайд 7). Чим місто відрізняється від села?
8. (Ñлайд 8). Що спільного на вулицях міста й села?

Робота в групах
Діти розподіляють малюнки на дві групи: місто і село, ко-

ментуючи власний вибір.
Учитель:
Зобразіть, що є найкращого в селі, а що – у місті (завд. 5, 

стор. 19).

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні 
Гра «Інтерв’ю»
Ким працюють ваші батьки?
Професії в місті й селі дещо відрізняються. У місті можна 

працювати на фабриках, заводах, на будівництві, будувати 
дороги, займатися науковою діяльністю. Є люди, яких нази-
вають інтелігенцією. Це люди, зайняті розумовою працею. 
До них належать лікарі, вчителі, бухгалтери, музиканти, 
наукові працівники та інші. Так чи залежать професії від 
місця проживання людей? Розфарбуй малюнки і розкажи, 
чим займаються люди? (завд. 3, стор. 18).

Дослідницький практикум
Учитель: 
Розкажіть і змалюйте, де працюють дорослі люди вашого 

міста чи села (завд. 6, стор. 19).
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VІ. Включення в систему знань і повторення 
Учитель:  
На світі є чимало професій для людей, які живуть і в селі, 

і в місті. Прочитайте вірші та визначте, ким мріють стати 
діти. Впишіть назви професій та намалюйте цих мрійників 
(завд. 7, стор. 20-21). Яка мрія є у вас? Поділіться нею (завд. 10, 
стор. 22).

VIІ. Рефлексія діяльності 
Учитель: 
Щоб Україна стала прекрасною державою, ви маєте дбати 

про її зміцнення і процвітання. Õай ваша любов до України 
виявляється в старанному навчанні, повазі до людей праці, до 
українських традицій, любові до природи.

Тема. Що таке географічна карта?

Мета: дати учням елементарнi уявлення про карту України 
та умовнi позначення  на нiй (рiвнин, гiр, рiчок, морiв). 
Ознайомити з картою України; розвивати вмiння користу-
ватися картою, виховувати любов до Батькiвщини.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності  
«Прядіння пряжі»
(Учасники групи сидять на підлоçі на килимі çа колом, 

у öентрі якого леæить мотуçяний клуáок. Тренер пропонує 
уявити, що çараç група раçом прястиме пряæу. Перший 
учасник áере клуáок, переáирає кінеöь мотуçки пальöями, 
імітуþчи прядіння, й одночасно роçповідає про сеáе. За 
сигналом тренера кінеöь мотуçки передається сусіду, той 
роçповідає щось про сеáе, і так далі, доки коло çамкнеться).

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 
Учитель: 
Батьківщина – це земля, на якій ти народився, де наро-

дилися твої батьки,  усі ми. Батьківщина – це твоє рідне 
місто, вулиця, де стоїть твій будинок…  Батьківщина – це 
рідна мова, якої навчили тебе мама й тато. Батьківщина у 
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нас єдина, як мати. Батьківщина – це казки, які розповідала 
тобі бабуся. Це зелена  травичка і блакитна річечка. Це садок 
біля хати. Це безмежні хлібні лани. Твоя Батьківщина – це 
Україна. Україна – це наша земля, наша країна зі славною  
історією, народ якої протягом багатьох віків боровся за свобо-
ду й незалежність. Україна  – це велика незалежна держава в 
Європі. Україна – це рідна мова,  чарівна пісня, чудові народ-
ні традиції, мальовнича природа, талановитий народ. Розка-
жіть, про яку подорож рідним краєм ви мрієте. Щоб любити 
рідний край, потрібно його добре знати.

Вправа «Мікрофон». По містах і селах України.
Учитель:  
Крім міста Київ, на території України є ще дуже багато 

інших міст. Щоб згадати їхні назви, ми пограємо у гру 
«Мікрофон». (Передаþчи мікроôон, діти наçиваþть відомі 
їм міста й села в Україні).

ІІІ. Постановка навчального завдання 
Ми можемо подорожувати до будь-якого куточка, не вихо-

дячи з класу. У цьому  нам допоможе… Як ви вважаєте, що 
саме? Відгадайте загадку: 

Тут міста, країни, скелі,
Океани і пустелі,
Гори, ріки і моря —
Мандрувати буду я!
Щоб по світу мандрувати,
Не виходжу я із хати,
Не сідаю у автобус,
А беру у руки... (глоáус). 

Куди б ви хотіли помандрувати? Розгадайте кросворд і про-
читайте слово (зверху – вниз) у виділених клітинках (карта).

1. Столиця України.

2. Кущ – символ України.

3. Найбільша річка України.

4. Дерево – символ Києва.

5. Місто на березі Чорного моря. 

Чим відрізняються глобус і карта? Як ними користувати-
ся? Поставте мету на сьогоднішній урок.

К и ї в
к а л и н а

Д н і п р о
к а ш а нт
Я л т а

1

2

3

4

5
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IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Наша країна Україна велика й прекрасна. Вона має різно-

манітну природу. Сьогодні ми вирушимо в подорож Україною 
на повітряній кульці, але подумки, не виходячи з класу. Тож 
сідаємо зручніше й починаємо мандрувати. 

Поверхня Землі дуже велика. Щоб зобразити велику тери-
торію або якусь її частину, складають карту. На ній позна-
чають країну, область, навіть цілу Землю. Розгляньте уважно 
географічну карту України (стор. 25). Для того, щоб подоро-
жувати картою, потрібно навчитися читати її. Це не означає 
читати тільки слова, написані на ній. Потрібно розуміти й 
особливу  мову карти – умовні знаки. До них належать різні 
кольори й інші позначки.

а) Знайдіть на карті блакитний колір. Що він означає?
б) Знайдіть на карті зелений колір. Що він означає?
в) Знайдіть об’єкт коричневого кольору. Назвіть його. Що 

він означає?
Якого кольору найбільше на карті? Що це означає? (Відпо-

віді дітей). Географічні карти кольорові. Поверхню Землі, 
воду зображують різними умовними кольорами. Воду на 
Землі (океани, моря, річки, озера) зображують на карті синім 
кольором, гори – коричневим, рівнини – зеленим кольором.

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Гра «Не помились»
Що означають на карті різні кольори 

Учитель: 
Я  буду показувати вам малюнок, а ви будете показувати 

колір, яким  цей предмет позначено на карті (можна викорис-
тати кольорові олівці).

Робота в парах
Завдання: із розрізаних частин скласти карту України та 

знайти її столицю.

VІ. Включення в систему знань і повторення   
Учитель: 
Україна, діти, – це не тільки країна, це й держава. Як ви 

думаєте, що може включати поняття «держава»? (Відповіді 
дітей). 
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Групова робота «Юні географи» 
(ç політичноþ та ôіçичноþ картами Європи)
Завдання:
1 група – шукає сусідів України (Ñусідами України на 

суходолі є поляки, чехи, угорöі, румуни, áолгари, áілоруси, 
росіяни тощо);

2 група – шукає моря, які омивають береги України (Чорне 
та Àçовське);

3 група – шукає гори на території України (Кримські, Кар-
пати);

4 група – шукає найбільші річки на території України 
(Дніпро, Десна, Прип’ять…).

Алгоритм роботи з картою
– Учень повинен стояти біля карти так, щоб не заступати її 

собою.
– Показувати на карті обов’язково потрібно указкою.
– Річки обов’язково показувати в напрямку від витоку до 

гирла.
– Вказівну паличку слід тримати в лівій руці.
– Щоб показати країну, море, озеро чи гори, потрібно обвести 

їх указкою по береговій лінії.

Презентація роботи в групах

VIІ. Рефлексія діяльності 
На цьому етапі уроку організується самооцінка учнями 

діяльності на уроці. На завершення фіксується ступінь 
відповідності поставленої мети і результатів діяльності та 
намічаються цілі наступної діяльності.
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Тема. Чом у водойм блакитні очі?

Мета: ознайомити учнів із поняттями водойми, річки, 
моря та їхнім значенням у житті людини; учити спостері-
гати, робити висновки, узагальнювати; виховувати дбайли-
ве ставлення до водойм.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності 
Відгадайте загадки.
– Крутиться гадюкою, ніхто не переступить.
– По якій дорозі півроку ходять, а півроку їздять? (Річка).

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 
ІІІ. Постановка навчального завдання 
Учитель: 
Де іще можна побачити схематичне зображення водойм?(На 

глоáусі). Так, це зменшена в багато-багато разів модель Землі. 
Спробуємо швидко розкрутити глобус. Який колір на ньому 
переважає?(Блакитний). Що позначають блакитною фарбою? 
(завд. 1, стор. 30). Відомо, що перші живі істоти на Землі 
з’явилися саме у воді. Та й зараз там знаходиться більша частина 
тварин, рослин, риб. Сьогодні на уроці ми вирушимо з вами в це 
підводне царство. Поставте мету на сьогоднішній урок.

IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Учитель: 
Прочитайте анаграми:  

И7  О2  Д3  В1  О4  М6  Й5      Р3  У1  А4  Н6  К2  Ї5  И7

Назвіть місце нашої подорожі. (Водойми України). Від-
шукайте на карті України найбільші ріки та озера (завд. 2, 
стор. 30). Чи дружать вони між собою? Ріки – це живильні 
артерії Землі, якими, наче кров у організмі, тече й тече 
життєдайна вода. Різними бувають вони. 

Віртуальна лабораторія
Дослід. Вода і звук

Õід роботи
Учитель: 
Налийте воду в миску. Вилийте трохи з кухля води в миску. 

Що ви почули? Підніміть кухоль повище, тонкою цівкою 
лийте воду в миску. Що ви почули? Міняйте висоту кухля. 
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Чи відрізняються при цьому звуки? Коли звук гучніший? 
(Чим вище піднімати кухоль, тим голосніше çвук).

Учитель: 
Що, скажи, то за ріка гомінлива та дзвінка? Та яка ж вона, 

яка – краю рідного ріка? (завд. 4, 5, стор. 30-31). Різні й 
витоки рік. Одні починають свій шлях з гірських чи низинних 
джерел, інші народжуються у болотах. Вода – мандрівниця. З 
озер і річок вона перетікає до морів, а далі – в океан. Складіть 
комікс про подорож краплинки (завд. 13, стор. 34).

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Інтерактивна вправа «Бліц-інтерв’ю»
– Назвіть найбільші річки України.
Учитель задає питання, учні мають дати чітку та коротку 

відповідь.
– Яка найбільша річка України? (Дніпро). 
– Яка річка в Україні друга за довжиною? (Дністер). 
– Яка річка в Україні третя за довжиною? (Південний Буг).
Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
Учитель пропонує учням по черзі висловити власні ідеї 

щодо господарського значення річок та озер та обговорити їх.
Учитель: 
Про які рослини йде мова? (завд. 9, стор. 33).

Де ви мешкаєте, квіти:
На городі чи в саду?
Де шукать вас, любі квіти,
Щоб водою напоїти?

– Живемо ми не в садку,
А в болоті і в ставку.
Нас не треба напувати, 
Нам води не позичати.
Рдесник можна вам знайти,
Де багато є води.
В тихій річці, у ставку,
В непомітному струмку.
Ëистя в нього, мов понтони:
У воді воно не тоне.
У народі мене називають ряскою.
Трав’яниста я рослина,
Дуже воду я люблю.
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Звусь рогіз широколистий,
Оксамитово цвіту.
Та хіба ж таке буває –
На воді вогонь палає !
Ти дістав його – і враз
Дивовижний промінь згас.
Отже не чіпайте, діти,
Півники – чарівні квіти.
А вгадай, хто ми такі?
Стоять красуні на воді,
Вінки в них білі й золоті.
А коли вечір наступає,
Вони під воду спать лягають.

VІ. Включення в систему знань і повторення 
Учитель: 
Якщо ви вчините галас біля водойми, вона вам здасться 

спокійною, позбавленою життя, бо всі її мешканці заховаються. 
Ящо підійти до водойми тихо, то можна почути різноманітні 
звуки і побачити багато цікавого… Давайте послухаємо казку 
про подорож одного жучка.

Жив-був на світі жук. Це був дуже добрий і дуже красивий 
жук. Якого він був кольору, на вашу думку? Одного разу 
жук почистив свої крильця та й полетів за кормом для діток. 
Довго літав, стомився й опустився на незнайомий лужок, 
неподалік від озерця. ² ось що він тут побачив. На великому 
листі жовтих глечиків усілась жаба та, мов царівна, оглядає 
довкілля. Ось пролітає муха. Жаба викидає довгого язика, 
і мухи наче не було. (Жаáа моæе дістати комара чи іншу 
çдоáич на відстані 10 см. Жаáи çнищуþть áагато комах).

А ось жук побачив, як самка бабки занурює хвіст у воду та 
відкладає яйця, щоб вони могли спокійно опуститись у мул. 
Водяний павук хоробро повзає по поверхні води. Пірнувши, він 
вкривається срібною  оболонкою з повітряних бульбашок, яка 
дає йому можливість залишатись під водою і не задихнутись.

Ось павук завмирає біля стеблини, зливаючися з її срібляс-
тою поверхнею. Помітивши маленького карпозубика, він 
кидається на нього. Щелепи павука виділяють отруту, яка 
паралізує жертву. Поласувавши здобиччю, павук піднімається 
на поверхню, поки є ще в запасі повітря. Раптом наш жучок 
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завмер від страху, бо над поверхнею помітив іншого хижака – 
окуня. Настав кінець карасику, який саме «випасався» серед 
водоростей. А окунь знову піднімається до поверхні – він 
побачив водомірку. Але водомірка, ковзнувши по поверхні 
води, рятується від хижака. Ось жучок помітив, як на берег 
виплив вуж. У вужа на голові з двох боків є жовті або червоні 
плями. Жук знав, що вони не отруйні, а дуже корисні, тому 
зовсім не злякався вужа. (Вуæі çнищуþть дуæе áагато 
мишей-полівок; вони ковтаþть їх öілими).

А ось вистрибує з води верховодка, щоб схопити мошку. 
Щось синьо-рожеве кулею падає з неба на поверхню води. Це 
водомороз (в Україні öього птаха наçиваþть ще риáалочкоþ 
аáо çимородком) схопив рибку. Рибці вдалося навіть трохи 
затягти його під воду, але, впираючись крильми, водомороз 
виносить рибку на берег. У темному мулі дна водойми 
ховаються й полюють міліарди істот: рачки, п’явки, комарі, 
бокоплави та ін.

Ох і цікаво ж було спостерігати жучку за життям водо-
йми! Та треба повертатися до своїх малят. Раптом бачить: 
назустріч іде велетень, з двома ногами, готовими розтоптати 
маленького жука, з двома руками, ладними  схопити його та 
понести за тридев’ять земель у тридесяте царство. Залишать-
ся тоді маленькі жучки голодними.

– Як ви думаєте, хто цей велетень? Як би ви закінчили 
казку?

Вправа «Бліц-інтерв’ю»
– Назвіть моря України. Дайте відповіді на запитання.
Учитель задає питання, а учні повинні швидко й чітко 

дати відповідь. 
– Скільки морів є в Україні? (Два).
– Які моря є в Україні? (Чорне і Àçовське). 
– Яке море більше: Чорне чи Азовське? (Чорне море). 
– Яке море менше: Чорне чи Азовське? (Àçовське море).
Вправа «Юні географи»
– Покажіть на карті моря.
Учитель називає море. Учні відшукують його спочатку на 

маленьких картах, які лежать на партах, а потім – на великій 
карті на дошці.

 Немає на Землі людини, яка б не хотіла побувати на березі 



27

моря чи навіть  вирушити в далеку морську навколосвітню 
подорож. Але не всі країни мають  вихід до моря. Натомість 
наша Батьківщина – Україна – справжня морська  держава. 
Її береги омиваються двома морями: Чорним та Азовським. 
Чорне море, як і Азовське, – внутрішнє континентальне мо-
ре, що належить до басейну Атлантичного океану. Чорне – 
не звичайне внутрішнє море, воно одночасно знаходиться 
у двох частинах світу. Північна його ділянка – у Європі, а 
південна – в Азії. Окрім України, вона омиває береги й інших 
країн, зокрема: Румунії, Болгарії  – на заході, Туреччини  – 
на півдні, Грузії  – на сході. Чорне море слугує природним 
кордоном України з півдня, водночас пов’язуючи нашу 
країну із цілим світом. У Чорному морі живуть креветки, 
краби, зокрема кам’яні, зелені та інші види. Серед молюсків 
широко розповсюджені мідії, трапляються устриці, гребінці 
тощо. Деякі з них мають промислове значення. Серед риб 
(їх у Чорному морі – 180 видів) промислове значення мають 
бички, хамса – чорноморський анчоус, тюлька – кілька, 
кефаль, оселедці – чорноморський та чорноспинка, камбала, 
скумбрія, пеламіда, тунець, ставрида. Чорне море дуже 
гарне, ласкаве, синє. Але таким воно буває не завжди, навіть 
влітку. А вже взимку! Як почнуть віяти холодні вітри – воно 
надметься, стане похмурим. Тому це море назвали Чорним, 
тобто «суворим», «грізним». 

Особливістю Азовського моря є його відокремленість від 
Світового океану. Воно – найбільше внутрішнє серед усіх мо-
рів, які є на Землі. Це – найвіддаленіший закапелок океану. 
Розташоване Азовське море на півдні України. Найбільша 
глибина Азовського моря лише близько 14 м. З космосу це 
море нагадує блюдце. Азовське узбережжя – це лагідне море, 
чудові золоті  піщані пляжі, сонячні безхмарні дні, тривалий 
купальний сезон, який розпочинається у квітні, а завершу-
ється у вересні, комфортна температура  морської води, ліку-
вальні грязі. Що ще краще може подарувати людям природа 
для оздоровлення та літнього відпочинку?

Гра: «Займи позицію»
Учитель: 
Нині вчених хвилює доля природи Чорноморського узбе-

режжя Криму. Чи варто дозволяти людині відпочивати на 
Чорноморському узбережжі Криму?
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Учні визначають власну позицію щодо цього питання і ста-
ють біля відповідного плаката з надписами («За», «Проти», 
«Не çнаþ»).

«За»:
– Крим – це чудовий край для відпочинку. Цілюща мор-

ська вода і теплий морський вітерець, мінеральні джерела, 
мальовничі пляжі, розкішна рослинність – усе це в комп-
лексі впливає на організм людини, поліпшує її самопочуття, 
відновлюючи різноманітні функції органів і систем. Крим – 
оздоровниця міжнародного значення. 

«Проти»:
– Ëюди винищують рослини і тварин. Полюють на рідкісні 

види тварин. Дії людини стають причинами пожеж у лісах. 
У море потрапляють отруйні речовини, побутові відходи, від 
яких гинуть рослини й тварини. Ëюди вирізають написи на 
стовбурах, пишуть на каменях та скелях, вирубають ліси, 
ловлять жуків, метеликів, знищують крабів, медуз, риб. 

«Не çнаþ»:
– Усе залежить від самої людини, від її поведінки в при-

роді. Ëюди бувають різні. Ëюдина передбачає багато приро-
доохоронних заходів: дбайливе господарювання, запобігання 
забрудненню довкілля, створення заповідників, національних 
природних парків, заказників.

Після висловлення різних точок зору учні, які змінили 
власну думку, мають можливість перейти до іншого плаката. 
Учасники гри пояснюють, чому саме той, а не інший плакат 
вони вибрали.

VIІ. Рефлексія діяльності
На даному етапі уроку організується самооцінка учнями 

діяльності на уроці. На завершення фіксується ступінь 
відповідності поставленої мети і результатів діяльності та 
намічаються цілі наступної діяльності.

Додатковий матеріал
Струмок

Струмок був зовсім вузенький, як ниточка. Він весело 
дзюрчав поза городом, петляв поміж вербами на леваді. А по-
тім вибігав на луг і губився у траві. Тарасик знає, де почина-
ється струмок. Під Õолодною горою є криничка, на дні якої 
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б’є джерельце. З тієї кринички й витікає струмок. «А куди ж 
він тече?» – замислився Тарасик. Та й побіг до дідуся.

– Усі струмки – і  великі, й маленькі, такі, як наш – те-
чуть у річку, – сказав дідусь. – Не було б струмків, то й річки 
не було б. От як!

Якось Тарасик зі Славком пускали по струмку кораблики. 
Ëегенькі, вирізані із соснової кори. А вітрильця на них – із 
пір’їни. Струмок підхоплював кораблики і хутко ніс поміж 
звивистими зеленими берегами.

– Повний вперед! – скомандував Тарасик і сказав Славкові: 
– Наші кораблі аж до річки допливуть!

– Ти ще скажеш, що й до моря?
– А може, й до моря. Õоч один!
² тут хлоп’ята помітили, як один, другий кораблик опини-

лися на мілині. А раніше її не було. Еге, та їхній маленький 
струмок на очах стає ще меншим. Ось уже й дно оголилося, 
вода ледь жебонить.

– Дідусю, струмок висихає! – схвильовані, примчали вони 
додому.

Дідусь одразу й не повірив, поки сам не походив над струм-
ком.

Наступного ранку вони йшли до Õолодної гори. Дідусь 
із заступцем, а Славко й Тарасик несли на плечах металеву 
трубу.

– Ну, так воно і є! – мовив дідусь, заглянувши в криничку. 
– Джерело замулилось.

Він вихлюпав із кринички застояну воду, очистив дно, 
почав копати. Коли на дні кринички завирувала вода, дідусь 
хутко вправив у розкопане дно трубу. 

– Ну, тепер струмок оживе! – підбадьорював хлоп’ят і ви-
тирав піт із чола.

Дідусь присів на траву, Славко заглядав у криничку.
– Живе вже! Живе! – загукав Тарасик. Õлоп’ята побігли 

понад струмком, а він усе тікав і тікав ви них, і не можна 
було його наздогнати. Корабликів за містом уже не було. Десь 
несла їх до річки нова вода.
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Тема. У чому велич гір?

Мета: формувати в учнів поняття «гори» та уявлення про 
зміни рослинного і тваринного світу; розвивати просторові 
уявлення та пізнавальні інтереси, розкривати екологічну 
та практичну цінність природи; виховувати дбайливе став-
лення до природи.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності
Учитель: 
Учні стають у коло і називають види транспорту, якими 

можна подорожувати країною: велосипед, автомобіль, поїзд, 
корабель, пішки…

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 
Подивіться на глобус, який ще колір, крім синього, зустрі-

чається на ньому? (Зелений, æовтий, коричневий). Про що 
це говорить? (Поверхня нашої планети неоднакова). Синій 
колір – це моря, океани, річки. Що позначають іншими 
кольорами? (Тверду поверхнþ Землі). 

ІІІ. Постановка навчального завдання 
Учитель: 
Тверда поверхня Землі різноманітна. Найбільше на ній 

рівнин (çелений колір) – великих просторів суші з майже 
рівною поверхнею. На них можуть зустрічатися горби, яри. 
Гори набагато вищі від горбів, окремі з них досягають висо-
ти понад 8 км. Як з’являються гори? Чи легко вибратися на 
гору? Який вид транспорту вам допоможе? Поставте мету на 
сьогоднішній урок.

IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Віртуальна лабораторія
Дослід 1. Гороутворення

Õід роботи
Учитель: 
Розкладіть шарф (çемна поверхня) на парті по всій довжи-

ні. Обидві долоні покладіть на кінці шарфа. Повільно збли-
жуйте долоні разом із шарфом. Що ви бачите? (При çáли-
æенні долоней шарô áгається, утворþþчи складки). Який 
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висновок можна зробити? (Причиноþ всьому – çемна кора. 
Вона ніколи не áуває у спокої: то тремтить, то тріскаєть-
ся, то опускається, то çáирається складками. У реçультаті 
її руху утворþþться гори і долини, ущелини й височини).

Учитель: 
Тільки це не відбувається так швидко, як під час досліду. 

Поодинокі гори трапляються рідко. Частіше гори простяга-
ються на багато кілометрів кількома рядами. Їх називають 
гірськими хребтами. Між ними лежать гірські долини. По 
них течуть бурхливі гірські річки. 

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Учитель: 
Сонячні промені, проходячи крізь повітря, нагрівають його. 

Повітря дістає тепло від земної поверхні. Як же це впливає на 
природу гір? Щоб дізнатися про це, давайте помандруємо в 
уявну подорож гірськими стежками. Як мандрувати горами?  
Який вид транспорту вам допоможе? (Відповіді дітей).

... Здійснивши невеликий підйом, ми увійшли в похмурий 
ліс, у якому парко й вогко, сонячні промені ледве проникають 
крізь широкі листки буків, каштанів, горіхів. З дерев і скель 
звисають ліани. Широколистяні ліси поступово переходять 
у хвойні. Між ними окремими клаптиками стеляться кущі 
чорниці, малини, гілки якої схилились на каміння. Ëунає 
дзвінкий спів пташок. Між гілок стрибає білка. Проходимо 
через луки. Скільки на них різнобарвних квітів! Поступово 
трави стають все нижчими й нижчими, а квітки – більшими 
та яскравішими. Рослини стеляться по земній поверхні або 
ростуть купками. Так їм тепліше. Адже і влітку високо в 
горах бувають морози, випадає сніг. На луках під наглядом 
чабанів пасуться отари овець. Вони спокійно скубуть траву, 
п’ють зі струмка воду. ²ноді доводиться пробиратися між ка-
мінням над прямовисною прірвою, на дні якої звивається гір-
ська річка. Тут не чути її шуму, і здається, що вода застигла 
на дні ущелини. Усе частіше зустрічаються скелі та каміння, 
покриті мохами й лишайниками. Високо в небі літає орел у 
пошуках здобичі. Ось луки й закінчилися. Ми стоїмо на кор-
доні вічних снігів і льодовиків. Саме тут утворюються перші 
струмочки. А там, унизу, вони зриваються й стають грізними 
гірськими потоками, річками, водоспадами.
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Вправа «Юні географи»
Учитель:
Розгляньте фізичну карту. Які гори є в Україні? Покажіть 

їх. ²з яких частин складається гора? За умовними знаками 
визначите, які гори вищі. Õто з вас бував у Карпатах? Роз-
кажіть.

Підпишіть назву гір та вставте в текст географічні назви 
(завд. 4-5, стор. 28). 

Віртуальна лабораторія
Дослід 2. Виверження вулкана

Õід роботи
Учитель:
А чи знаєте ви, що гори – загадкові створіння природи, де 

можна зустріти не тільки сніг і лід, а й вогонь? Для досліду 
нам знадобиться конус із пластмаси, який потрібно одягнути 
на пляшку. Покладемо в пляшечку 5 маленьких ложок соди, 
додамо 1 ложку харчового барвника та трохи шампуню. Усе 
добре розмішаємо дерев’яною паличкою. Вставимо в отвір 
паличку бенгальського вогню. Обережно наливаємо у пляшку 
оцет і запалюємо бенгальський вогонь. Що ви бачите? (Відпо-
віді дітей).

Учитель:
Річ у тому, що коли стикаються плити земної кори, одні з 

них виходять на поверхню Землі й утворюють гори, а інші на-
правляються всередину Землі й починають плавитись. Учені 
стверджують, що наша планета всередині дуже гаряча. Тем-
пература там така висока, що все каміння, яке потрапляє все-
редину, починає плавитись. ²ноді ця розплавлена маса вири-
вається на поверхню. Це лава. Вулкан – гора непроста. Вона 
утворюється не з каміння, а з лави. Ëава поводить себе так, 
як тісто в каструлі, яке мама замісила для пиріжків.

VІ. Включення в систему знань і повторення
Учитель: 
То якого кольору насправді бувають гори? Намалюйте та 

розфарбуйте їх (завд. 6-7, стор. 29).

Гра «Знайдіть помилку»
Учитель:  
Послухайте твір Сашка Помилкіна про подорож до Криму. 

Коли почуєте неправильне твердження, дружно скажіть: «Ні!».
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Влітку я подорожував Україною, її степами, пустелями 
(ні), лісостепами, садами і парками. Цей край багатий на гли-
няний та піщаний ґрунт. У цій місцевості дуже мало звірів, 
птахів, комах. Ëіто дуже холодне, малосніжне, а зима тепла й 
часто бувають засухи. У цій місцевості багато вологи та мало 
тепла. (Навпаки). Тому дуже багато дерев. (Дерева ростуть 
лише в долинах річок). Восени зацвітають тюльпани, фіалки, 
незабудки, горицвіти. (Навесні). Рослини ростуть одночасно 
(ні). Тваринний світ дуже бідний (ріçноманітний): сайгаки, 
ховрахи, черепахи, польові миші й т. д. Комах немає (кони-
ки, метелики, оси, дæмелі, æуки). Зовсім немає хижих птахів 
(орел, кіáчик, áоривітер). Велику користь приносять господар-
ству ховрахи, бо вони поїдають багато рослин і роблять великі 
запаси (ні). Природу цього краю охороняти не треба (ні).

VIІ. Рефлексія діяльності 
На цьому етапі уроку організується самооцінка учнями 

діяльності на уроці. На завершення фіксується ступінь 
відповідності поставленої мети і результатів діяльності та 
намічаються цілі наступної діяльності.

Тема. Чому мова є серцем народу?

Мета: поглибити й розширити знання учнів про українську 
мову, розкрити її красу і влучність, можливості рідної 
мови; розвивати мовлення, уміння спостерігати, творчі 
здібності й кмітливість дітей; виховувати любов і повагу 
до рідної української мови.

Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності 
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 
ІІІ. Постановка навчального завдання 
IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Вікторина “Що може наша мова?” (завд. 6, стор. 41-45).
Виконуючи кожне із запропонованих завдань цієї віктори-

ни, діти будуть знаходити й “відкривати” складові частинки 
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однієї загальної проблеми. Поступово просуваючись у цій грі 
на крок уперед, учні зможуть розкрити для себе можливості 
рідної мови. Етапи закріплення й відпрацювання набутих 
знань можна не виносити окремо, оскільки діти паралельно 
з “відкриттям” нового виконуватимуть різноманітні види 
творчих, самостійних і пізнавальних вправ тренувального 
характеру.

Учитель: 
1. Українська мова і явища природи.
– Українською мовою можна змалювати будь-які явища 

природи. Послухайте, наприклад, як можна передати словом 
захід сонця (вірш М. Поçнанської “Захід сонöя”).

– Спробуйте й ви описати явища природи за малюнками 
підручника. (Діти усно виконуþть описи).

2. Українська мова й образи навколишнього світу. 
– Українською мовою можна малювати яскраві образи 

навколишнього світу (читання вірша, перегляд малþнків).
– Спробуйте за допомогою рідної мови та малюнків створити 

яскраві образи навколишнього світу.
3. Влучність слів української мови. 
– В українській мові є багато влучних слів на позначення 

певної дії, наприклад:
тане сніг, в’яне сніг, гине сніг...

– Доберіть слова на позначення кожної дії на малюнку 
(малþнки подано в підручнику).

4. Вірші, казки, оповідання, загадки українською мовою.
1) Українською мовою можна писати казки й оповідання. 

Кожен з вас, мабуть, любить казки. Давайте згадаємо деякі з 
них. Звідки ці уривки?

“Дід – за ріпку, бабка – за діда, тягнуть – тягнуть, а 
витягти не можуть” (“Ріпка”).

“Жили-були дід та баба. Була в них курочка Ряба. Знесла 
курочка яєчко. Не просте, а золоте” (“Курочка Ряáа”).

“Прибігли мишенята і кажуть:
– Потрібно колосок обмолотити.
– А хто молотитиме? – запитав півник.
– Тільки не я! – закричав Круть.
– Тільки не я! – закричав Верть” (“Колосок”).
“Я по засіку метений, я на яйцях спечений, я від діда втік, 

я від баби втік” (“Колоáок”).
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2) Українською мовою складено багато загадок.
Їх люблять відгадувати не тільки діти, а й дорослі. У загадці 

зашифровано предмет або явище. Спостережлива людина 
завжди відгадає загадку. Перевіримо вашу кмітливість і розу-
міння рідної мови. Загадки-жарти:

•Ï³ä ÿêèì êóùåì õîâàºòüñÿ çàºöü, êîëè éäå äîù? (Під 
мокрим).

•Ó ÿêèé ãîðùèê íå ìîæíà íàëèòè âîäè? (У повний).
•Â³ä ÷îãî ó êà÷êè ëàïè ÷åðâîí³? (Від колін).
•ßêîãî êàì³ííÿ íåìàº â ìîð³? (Ñухого).
•ßêèì ñòàíå á³ëèé êàì³íü, ÿêùî êèíóòè éîãî â ×îðíå 

море? (Мокрим).
•Õòî áà÷èòü ñâî¿ î÷³? (Той, хто дивиться у дçеркало).
•Õòî íàéá³ëüøó øàïêó íîñèòü? (У кого найáільша голова).
3) До краси української мови зверталося багато письмен-

ників і поетів. Українською мовою можна складати навіть 
такі вірші, у яких усі слова починаються з однієї букви. 
Такий віршик вам пропонує послухати автор В. Ëучук (вірш 
у підручнику).

5. Українська мова передає настрій і почуття людини.
– Українська мова може точно передати настрій людини, 

її почуття.
Український народ любить жартувати. Якою б втомленою 

не була людина, але, почувши дотепний жарт своєю рідною 
мовою, – посміхнеться. ² миттєво сум проходить, а замість 
нього панує веселий сміх. Пожартуємо й ми. (Діти çа ролями 
роçігруþть веселі історії).

Здогадлива дитина
– Мамо! Чи ви знаєте, яка в нас оказія була? У діжку з 

квасом миша впала.
– Ох, Боже мій! Чи ти ж її витяг?
– Еге! Буду я витягать! Щоб вона мене вкусила? Я піймав 

кота і вкинув у діжку, щоб він мишу з’їв.

Дотепний хлопчик
Василько дістав од тітки, що була в них у гостях, кілька 

солодких пиріжків. Його мама засоромилася, що він не 
подякував, і нагадала йому:

– Васильку, а як слід говорити, коли дають?
– Дайте ще, – відповів хлопчик.
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Учитель:
– А тепер послухайте вірш П. Тичини (у підручнику), і 

скажіть, який настрій він передає? Які почуття викликав  у 
вас цей вірш?

– Спробуйте зобразити цей настрій на обличчі (стор. 45).

V. Рефлексія діяльності
На даному етапі уроку організовується самооцінка учнями 

діяльності на уроці. На завершення фіксується ступінь 
відповідності поставленої мети і результатів діяльності та 
намічаються цілі наступної діяльності.

Тема. Що приносить нам весна?

Мета: розкрити дітям красу і велич Великодня; узагаль-
нити знання учнів про писанки як твори декоративно-при-
кладного мистецтва; розширити й поглибити знання учнів 
про народну символіку, історію писанкарства; виховувати 
повагу до традицій та звичаїв народу; формувати інтерес і 
повагу до історичного минулого людства, його легенд, ві-
рувань; прищеплювати любов до народного мистецтва (пи-
санкарства); виховувати естетичний та художній смак.

Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності 
(Діти стоять у колі).
Учитель: 
Послухайте вірш-фантазію. З ким поет порівнює весну? 

(завд. 1, стор. 54). Розкажіть про свою маму. З чим або ким її 
можна порівняти? (Моя мама, як áдæілка... і т. д.)

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 

ІІІ. Постановка навчального завдання 
Учитель: 
А які ще дарунки приносить нам весна? Поставте мету на 

сьогоднішній урок.
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IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Учитель:
Весна несе нам любов, тепло і ласку, як наші мами та 

бабусі. 8 березня ми святкуємо Міжнародний жіночий день, а 
14 травня – День матері. Чи готуєте ви приємні сюрпризи до 
жіночого свята? За що мама вам може подякувати? Намалюйте 
мамі букет і прокоментуйте, що в ньому символізуватиме 
кожна квітка? (завд. 3, стор. 55).

Учитель:
Про яке весняне свято йде мова в легенді?

Вам легенду розповім,
Що живе в народі,
Тож сідайте, бо за цим
Свято в хату входить.
В ніч на Пасху в світлий час,
Тільки сонце сходить,
З хоругвами народ церкву всю обходить,
²з ікон і образів всі святії сходять,
² Спасителя до нас ангели виводять.
Кажуть всі: «Õристос Воскрес»,
Тричі всіх цілують.
Він воістину Воскрес
Й радість нам дарує.
Цілий тиждень для людей
Свято це буяє,
Ось тому й Великдень його називають.

Великдень – одне з найбільших християнських свят. 
В Україні святкується з Õ століття. Пов’язане воно з 
воскресінням ²суса Õриста, тому й має назву Великий день, 
або Великдень. Світлої неділі скрізь звучить піднесене 
вітання: «Õристос воскрес!» У відповідь чується радісне: 
«Воістину воскрес!». За давньою традицією, після такого 
вітання люди тричі цілуються й обдаровують одне одного 
писанками. Такий дарунок є виявом симпатії та прихильності. 
А ще він означає, що всі образи, усі кривди, заподіяні один 
одному протягом року, слід великодушно забути. Останній 
тиждень перед Великоднем називається Вербним, Чистим, 
Білим, Страсним. Протягом нього люди готувалися до цього 
урочистого свята: прибирали оселі, прикрашали їх вишитими 
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рушниками, білили піч. За народним повір’ям, кожен день 
мав своє символічне призначення.

Понеділок
Понеділок білить хату.
Ëюбить, певно, працювати:
і кути побілить, й стелю,
щоб Великдень був веселий! 

Вівторок
Шурхіт. Шум. Рипить в оселі:
чисто-начисто підлогу – 
шури-шури! – тре завзято
наш вівторок довгоногий.

Середа
Пишна пані середа і пере, й прасує.
До Великодня, ще б пак, хату облаштує!

Четвер
Чистий четвер – чистий, вдосвіта підвівся,
ще до сходу сонця начисто скупався.

П’ятниця
П’ятниця пече паски – господиня вміла:
склянки зо три молока до цеберка влила,
трохи борошна, яєць, додала ванілі,
щоби пригощати всіх вранці, у неділю.

Субота
У суботу, ой роботи! Пише писанки субота,
ясні крашанки фарбує, вимальовує-малює!

Неділя   
Великдень – дзвонять дзвони звідусіль!
Õристос Воскрес! То ж славимо усі!
Õристос Воскрес! Воістину Воскрес!
Сміється сонечко в усій його красі!
Õристос Воскрес! Воістину Воскрес! 

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Загадка

²з найкращого борошна
Мене матінка спекла,
Яєць, масла в мене клала, 
Щоб пишніша виростала.
У Великоднім кошику
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Погляньте, будь ласка,
Завжди величаюся і зовуся… (ПÀÑКÀ).

Пекти пасочки – нелегка праця. Адже в неї треба вкласти 
душу. У господині під час випікання пасок у світлиці чисто, 
помисли чисті та безмірна любов до тих, кому вона їх випі-
кає. Це копітка справа, а скільки продуктів потрібно, терпін-
ня! Не кожна господарка вміє та хоче цим займатися. 

Символом Великодня, началом усього живого у свято Во-
скресіння Õристового стало яйце. У наших предків яйце було 
символом весняного відродження природи, зародження жит-
тя, продовження роду.

Найперше яйце, за легендою, мало всередині не жовток із 
білком, а зародок цілого світу. У передхристиянському сві-
ті сонце уявлялося людям казковим птахом. Вороги світла, 
сили зла могли вбити птаха, але він завжди встигав знести 
яйце, з якого народжувався новий день. Життя, яке збері-
галося в яйці, потрібно було захистити від злих сил, тому 
тонку шкаралупу яйця прикривали фарбою, різноманітними 
малюнками – символами. 

В українців спочатку побутували «крашанки», а потім 
з’явились інші види розписаних яєць. У своїх писанках наші 
пращури відображали світ, у якому вони жили, свої погляди 
й вірування. Вшановували сонце як джерело тепла і весня-
ного пробудження, а саме яйце – писанка було символом за-
родження життя. 

Пов’язуючи яйце з появою всього живого на Землі, наші 
предки з давніх-давен поклонялися йому як святині.

Звідки ж пішла традиція розписувати писанки, крашан-
ки? ²снує безліч легенд.

Легенди про писанки, крашанки
1. Кажуть, що коли ²сус Õристос воскрес, то сказав вої-

нам, які охороняли його гріб: «²діть і скажіть усім людям, що 
Õристос воскрес, а щоб вам повірили, то ось вам знак». При 
цьому ²сус узяв зі свого гроба крашанку та дав воякам. Відто-
ді й виник звичай робити крашанки і писанки на Великдень.

2. Коли ²суса Õриста вели на муки, мати Божа вночі тво-
рила писанки, і виходили вони в неї дуже гарні. А як писала, 
котилися з її очей сльози; коли вони капали на писаночку, там 
жевріла цяточка. Тому й тепер на писанках малюють цяточки.
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3. Щороку злий ²род, прикутий залізними ланцюгами в 
пеклі, посилає на світ Божий своїх гінців, а коли повертаються 
вони, запитує, чи ще творять люди писанки. Якщо гінці 
підтверджують це, ²род заходиться від люті, бо немає ще в 
нього сили і влади на Землі. Тож доки малюють писанки, 
доти й буде Світ.

4. Писанки з каміння (легенда ç Київщини).
Коли ²сус Õристос ходив зі святим Петром по землі, вони 

проходили через одне село, а там невірні були. Побачили 
вони Õриста та й почали камінням та грудками шпурляти 
в нього. ² як торкнеться камінь ²сусової одежі – зробиться з 
нього писанка, а як торкнеться грудка, то перетворюється на 
крашанку. Святий Петро позбирав усе те до кишені, а пізніше 
людям роздав. З того й пішов звичай готувати писанки та 
крашанки до Великодня.

5. Дяка доброму чоловікові (галиöька легенда).
Коли Спаситель ніс хреста на гору Голгофу, то стрів чоловіка, 

який саме ніс яйця в кошику до Єрусалиму на продаж. Чоловік 
побачив, як тяжко ²сусові нести хрест, поставив свого кошика 
у рові при дорозі, а сам кинувся помагати Спасителеві. ²шли 
вони й несли хрест аж на гору Голгофу. Коли ж ²суса вже 
розп’яли, згадав той чоловік за свій кошик і повернувся на 
те місце, де лишив його. Приходить, дивиться, а в кошику 
всі яйця пописані та покрашені. Не поніс він їх більше 
продавати, а повернувся додому та й сховав як пам’ятку, бо 
мав те чудо за дяку Õриста, що допоміг нести хрест. Від того 
пішло крашення та писання яєць на Великдень.

Раніше крашанки фарбували лише в червоний колір, тому 
що він символізував кров Õриста, яка пролилася на Õресті. 
Пізніше яйця почали фарбувати в інші кольори, котрі також 
мають символічне значення.

Для писання писанок не можна було брати звичайну воду. 
Писанкарка мала прокинутися ще вдосвіта, набрати води із 
трьох джерел, злити в одну посудину і нести додому. Коли 
вона її несла, то не мала права ні з ким заговорити, ні на кого 
подивитися, а найголовніше – у жодному разі не повинна була 
обертатися, дивитися назад. Удома до цієї води додавали ще 
трохи води освяченої. ² саме цю воду, яку вважали сильною, 
живою, можна було брати для писанкарства.

Віск мав бути бджолиним, його нічим не можна було 
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замінити, бо вважалося, що він принесений «Божою мушкою» 
від самого сонця. А вогонь, на якому варили фарби та гріли 
віск, хіба він міг бути звичайним? Ні, це був «живий» вогонь, 
отриманий, як за часів дідів-прадідів, тертям. Та фарби брали 
неабиякі, а тільки виготовлені із природних барвників, які 
власноруч збирали, а потім освячували у церкві.

Які ж саме фарби використовували?
Жовту фарбу отримували з гілочок або кори дикої яблуні 

чи дроку красильного.
Зелену – із пролісків, насіння соняшника, барвінкового 

листя.
Червону зрідка робили в домашніх умовах із рогу оленя, 

частіше купували фарби рослинного походження – із черво-
ного (Бразилія) або сандалового дерева.

Коричневу виробляли з бруньок вільхи, ліщини, кори дуба, 
листя кінського каштана.

Чорну – із чорнильних горішків дуба, листків чорноклена.

Робота в групах
Учитель: 
Наші предки вірили, що писанка має магічну силу. У них 

був такий звичай: щоб бути гарними, дівчата вмивалися во-
дою, у яку клали розфарбовані яйця.  Писанку також клали 
до купелі немовляти, щоб росло сильним і сміливим, при-
орювали в полі, щоб краще родили жито-пшениця і всяка 
пашниця.

(Коæна група отримує картинки, на яких çоáраæено еле-
менти віçерунків писанок, çоáраæення яких потріáно про-
коментувати).

– Колесо – образ Божої любові.

– Сонце – символ світла й життя.

– Õрест – символ Всесвіту, чотирьох сторін світу.

– Трикутник – символ вогню, пресвятої Трійці.

– Дерево життя – символ відновлення природи. 
Образ Божої мудрості.
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– Спіраль – символ плодючості.

– Зоря – знак неба, небесних тіл, сонячного божества. 
Знак  Õристового царства. 

– Блискавка – небесний вогонь, блиск Божої ласки.

– Колосся і зерно – воскресіння, Боже царство.

– Гілочка – символ безконечного життя.

– Дубовий листок – знак повноти життя.

– Церква – вежа – символ прагнення до вічності.

– Півень – передвісник дня, охоронець добра. Символ 
світла, яке побороло темряву.

– Кінь – символ достатку, багатства.

– Риба – символ води, життя, щастя, здоров’я.

– Олень – символ сонячного променя.

– Граблі – символ небесного дощу.

– Знак святого вогню й сонця. Символ Божої величі.

– Триріг – символ порядку, знак святого числа 3 і три 
божества.

VІ. Включення в систему знань і повторення
Робота з прислів’ями
– Шити, білити, а завтра Великдень.
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– Обійдеться на Великдень без гречаної паски.
– Не кожен день Великдень, а хліб не паска.
– Дороге яєчко к Великому дню.
– Де той у Бога Великдень, а він уже з писанками та кра-

шанками.
– На Великдень перший раз закує зозуля.
– Де вовк на Великдень зачує дзвони, то буде там цілий рік 

крутитися.

Гра «Писанка»
Кожна група учнів одержує окремі картки з описом техні-

ки виготовлення великодніх яєць, їхніх назв і зображення. 
Потрібно встановити відповідність між назвою та малюнком 
і описом.

VIІ. Рефлексія діяльності
Додатковий матеріал
Сценка «Великодній кошик-мандрівник»
Під музику виходить із кошиком господиня – дівчинка в 

українському віночку.

Текст №2
Розтопленим воском на 
яйці роблять цяточки, 
які повинні лишитися бі-
лими, потім опускають у 
жовту фарбу. Коли фарба 
висохне, наносять воском 
цяточки, які повинні ли-
шитися жовтими. Таким 
способом  можна зробити 
цяточки різних кольорів.

Текст №1
Яйце, пофарбоване в один 
колір.

Текст №3
Зафарбовують яйце в один ко-
лір. Наносять олівцем орна-
мент, який потім видряпують 
великою голкою, шилом чи 
цвяхом.

Текст №4
Яйце розписують голівкою 
шпильки, що гострим кінцем 
устромлена в паличку, або пи-
сачком (паличкоþ ç áляшаноþ 
труáкоþ на кінöі). Писачком 
на яйце наносять візерунок  
розтопленим воском, потім яйце 
занурюють у фарбу. Коли яйце 
висохне, обтоплюють віск, щоб 
було видно малюнок.

КРÀШÀНКÀ ДРЯПÀНКÀ КРÀПÀНКÀ ПИÑÀНКÀ
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Великодня казка
Ось мій кошик-мандрівник 
Він ходить багато звик:
влітку ягідки збирав,
восени гриби шукав,
цілу зиму він стояв,
трохи порохом припав,
а на весну він умився,
зіллячком причепурився
і почав гостей чекать.
А вони не забарились,
і, як в казці, з’явились.
Пишнобока гарна паска,
і худенькая кобаска,
а за нею бурячки,
славнозвісні своячки.
Тут дівчаток йде гурток,
Писанок і крашанок,
але шинка йде сама,
бо багачка, бач, вона.
Ось компанія іде:
сир і масло, хрін бреде.
Так його боки печуть,
але вирядився в путь.
Õотіла сіль насолити,
та не вдалося це зробити.

Ãосподиня кладе кошик і відходить.
Дійові осоáи: Яйце, Õрін, Ковбаса, Шинка, Крейда, Паска, 

Сир, Свічка, Масло, Писанка.

Виходять
(Дія відáувається в кошику на столі перед святим снідан-

ком).
ЯЙЦЕ  

Õтось тисне щохвилини,
Не чую рук уже і ніг,
Затерпла всенька спина
Й болить мій правий бік!
Гей, хто тут? Озовися!
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Наліг, що аж тріщить.
Ти чуєш?.. Піднімися,
Не можу більш терпіть!

ÕР²Н
Õто ниє біля мене
У цей святковий день?

ЯЙЦЕ
Це я, яйце свячене…
Õтось душить, наче пень!

ÕР²Н (підвівшись)
То шинка, друже милий,
Обабіч розляглась…
Спить, бач, як знахабніла.

(Хрін відсовує Шинку).

ШИНКА (прокинувшись) 
А вам до того зась…

ЯЙЦЕ (радісно)
Тепер уже вільніше,
Та й біль вже не такий…

ÕР²Н
² вигляд веселіший!

ЯЙЦЕ
Ти добрий – хоч гіркий…

ÕР²Н (вихваляється)
Що за такого мають – 
Мені не дивина.
Проте всі поважають,
Як прийде лиш весна;
Сьогодні свято – Пасха.
Я незамінний тут.
Який смачний я з м’ясом…

КОВБАСА (оáереæно)
Õвалько ти, шалапут!
Смачніша всіх на світі
² найситніша – я.
Мене їдять і діти,
² вся людська сім’я.
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Беруся радо в боки – 
Гей, гоп са-са! Са-са!
Червоні в мене щоки, – 
Танцює ковбаса.
(Танöþє).

МАСËО
Я теж потрібне людям,
Їм ситності даю.
Мене і в страві люблять,
² хворі з медом п’ють.
Без мене свято Пасха
Не може обійтись.

СИР
Скажи мені, будь ласка,
Чи гірший я, ніж ти?
До мене дай сметани – 
Õоч пальці оближи!
Й вареники із мене
Чи ж не смачні, скажи?

ПАСКА (пишаþчись)
Та що там говорить!
Важливіша я тут,
Без мене вас святити
До церкви не підуть!
Я – голова над вами,
Мій рід йде з давнини.
Шанують нас віками
² славлять щовесни.
Та й Пасхою Великдень
Звуть люди на землі…
Тоді і день великий,
Як Пасха на столі.
До того ж я багата
Родзинками, медком…
Їдять мене на свято
² з м’ясом, з молоком…

КРЕЙДА
Я теж, як ви, свячена – 
Ëиш з церкви принесли – 
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На дверях, хоч не вчена,
Малюю я хрести.

ПИСАНКА 1
Я – Писанка-красуня,
Вся в рисках і квітках.
Красу митців несу я,
Їх славлячи в віках.
Мене кладуть у свято
На пишному столі,
Щоби моїм убранством
Втішалися малі.

ШИНКА 
«Краса», «любов» – всі трублять.
Давно я знаю вас!
Однак мене всі люблять
Без всяких там прикрас.

ПИСАНКА 2
Без мене наше свято
Не буде тим, чим є
Бо писанка багато
Всім радості дає.

ÕР²Н (додаþчи)
В цій писанці вкраїнська
Душевна глибина:
Жива блакить барвінка
Й хода весни красна. 

СВ²ЧКА (до всіх)
О, знати ми повинні
Ціну собі й другим,
Ëюбов, як ту святиню,
Нести до серця всім.
Свята – це дні єднання.
З родиною родин.
Єднаймося під прапор, – 
Так нашому народу
Франко давно казав.
Будуймо ж дім із згоди,
Бо слушний час настав.
Розмову припинімо...
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Вже йдуть господарі.
«Õристос Воскрес!» – скажімо
У мирі і добрі.

Виходить господиня.
Ось, нарешті, всі зійшлись,
і до церкви подались.
Кошик вбрався в вишиванку – 
Це було в неділю зранку.
Коло церкви дівочки
Водили гаївочки.
Покропили всіх їх рясно,
Стало нам свячене все.
Засіяло сонце ясно!
Õристос Воскрес! Воістину Воскрес!

Казка «Пригоди писаночки»
Дійові осоáи: Ведуча, Зайчик, Курчатко, Писанка, Ягнятко                                                   

Ведуча. До нас завітала казка «Пригоди Писанки». Ось 
послухайте.

Якось на Великдень подарували дівчинці Марічці гарну 
писанку, квітками різнобарвними розмальовану. Загорнула 
Марічка писаночку в шовкову хустину та пішла з батьками 
до церкви. Після великодньої служби стали дівчата гаївки 
водити, і Марічка до них приєдналася, а писаночку свою 
у траву поклала. Побачила писаночка, що на неї ніхто не 
дивиться, та й покотилася по м’якій травиці до лісу.

Ведуча.
Писанка котиться. Звучить музика. Назустріч їй – Зайчик.

Зайчик. Ти хто така будеш, красна панянко?

Писанка. А ти хто такий, сірий та вухатий?

Зайчик. Я Зайчик – Побігайчик. Ëісом стрибаю, у город по 
капусту забігаю, від лиса та від вовка щосили тікаю.

Писанка. А я Писанка та ще й Великодня! Мене Маріччина 
матуся довго-довго блискучим воском писала, у різних яскра-
вих кольорах купала, поки я уся квітками та різнобарвними 
олениками розцяцькована стала.

Зайчик. Гарна ти, Писаночко, подобаєшся мені! Давай 
товаришувати!
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Писанка. Ото! А хіба ж ти мені рівня? Я така гарна-
прегарна! Куди тобі до мене!

Зайчик сумний, відходить на çадній план.
Ведуча. Покотилася Писаночка далі. Котиться, котиться, а 

назустріч їй Курчатко.

До çалу входить Курчатко, çвертається до Писанки.
Курчатко. Ти хто така будеш, красна панянко?

Писанка. А ти хто, таке мале, пухнасте та неповоротке?

Курчатко. Я Курчатко маленьке. Загубилося від квочки, 
від своєї неньки. Ëісом бігаю, друзів собі шукаю.

Писанка. А я Писанка та ще й Великодня! Мене Маріччина 
матуся довго-довго блискучим воском писала, у різних яскра-
вих кольорах купала, поки я уся квітками та різнобарвними 
олениками розцяцькована стала.

Курчатко. Дуже ти мені, Писаночко, до серця припала! 
Давай будемо разом мандрувати, дорогу додому шукати.

Писанка. Ото! А хіба ж ти мені рівня? Я така гарна-
прегарна! Куди тобі до мене!

Засмучене Курчатко відходить на çадній план.
Ведуча. ² покотилася Писаночка далі. Котиться, котиться, 

а на зустріч їй Ягнятко.

До çалу входить Ягнятко, çвертається до Писанки.
Ягнятко. Ти хто така будеш, красна панянко?

Писанка. А ти хто таке, мале, вухате та ще й кучеряве?

Ягнятко. Я Ягничка-невеличка. Вийшла поскубати сві-
женької травички. Свіжу травичку, запашні квіточки випа-
саю, друзів собі шукаю.

Писанка. А я Писанка та ще й Великодня! Мене Маріччина 
матуся довго-довго блискучим воском писала, у різних яскра-
вих кольорах купала, поки я уся квітками та різнобарвними 
олениками розцяцькована стала.

Ягнятко. Ти мені з першого погляду сподобалася! Давай 
товаришувати разом!

Писанка. А хіба ти мені рівня? Я така гарна-прегарна! 
Куди тобі до мене!
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Ñумне Ягнятко відходить на çадній план.
Ведуча. ² Писаночка покотилася далі. Котиться й думає, 

що другої такої гарної, красної на всьому світі немає. Так 
загордилася, задивилася, що не помітила, як зачепилася за 
корінчик і впала прямо в яму, що її Ëисиця для своїх лисе-
няток викопала. (Писанка присідає). ² хоча не розбилася, та 
вилізти з ями – ніяк. Стала вона тоді гірко плакати-ридати.

Писанка. Ой, бідна я, бідненька! Ніхто мене не чує, ніхто 
мене порятує! Ой, якби зі мною був Зайчик чи Курчатко ма-
леньке, чи Ягничка біленька! Вони б мене з біди порятували.

Ведуча. Довго плакала-ридала писаночка, аж почув її Зай-
чик, покликав Курчатко та Ягничку. 

Вони разом витягли Писаночку з ями (Зайчик, Курчатко 
та Ягнятко протягуþть Писанöі стрічку та піднімаþть 
її).


