Тема «Моя Батьківщина»
Мета: поглибити знання учнів про нашу державу — Україну, продовжувати ознайомлення
учнів з національними символами України; формувати національну свідомість школярів;
виховувати патріотів рідної держави; прищеплювати почуття любові до рідного краю;
розвивати пізнавальні інтереси, творчі здібності.
Хід заходу:
Клас прикрашений квітами, повітряними кульками, кетягами калини, українськими вишитими рушниками, віночками; на стінах — плакат-малюнок української хати та плакатмапа України з написом «Моя рідна Україно!!!» розташовані над дошкою та бібліотечною
виставкою «З Україною в серці», хліб,сіль.
Звучить лірична українська мелодія у звукозапису, на фоні якої говорять ведучі.
Ведуча І:
Тобі, найкращая перлино
Моїх розбуджених надій,
Тобі, що звешся Україна,
І в цей життєвий буревій,
Тобі, що постаті козачі
Для нас змальовуєш щодня,
Я шлю привіт й бажаю вдачі
/Цибульский Б. “Моїй Україні»
Ведучий ІІ:
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов їну.
Між братніх народів, мов садом рясним,
сіяє вона над віками…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…

Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі,
у квітці, в пташині, в електровогнях,
у пісні у кожній, у думі,
в дитячий усмішці, в дівочих очах
і в стягів багряному шумі…
Як та купина, що горить — не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових,
в грому канонад, що розвіяли в прах
чужинців в зелених мундирах,
в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях
до весен і світлих, і щирих.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
Не можна любити народів других,
коли ти не любиш Вкраїну!..
Дівчино! Як небо її голубе,
люби її кожну хвилину.
Коханий любить не захоче тебе,
коли ти не любиш Вкраїну…
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою —
і вічні ми будемо з нею.
(Володимир Сосюра)
Ведуча І:
Україна... Вона в усьому, що нас оточує; в місяці, зорях, стежині, у кожному камінчику,
деревці. Все це рідне і близьке кожному з нас. І червона калина, що росте на подвір'ї
біля вашої оселі, і рушничок, вишитий старенькими бабусиними руками.
Україна - це історія народу, який протягом багатьох віків боровся за свою свободу і
незалежність. Саме завдяки їхній титанічній праці, самозреченості заради Вітчизни
Україна нарешті здобула самостійність, стала незалежною. На цьому шляху зроблено
тільки перші кроки. Багато ще складних проблем у молодої нашої держави.Україна -це
й рідна мова, якої нас вчила мама, співаючи колискову; мова, яка, долаючи перешкоди
і всілякі перепони, стала однією з найрозвинутіших мов світу.
Ведучий ІІ:

Рідний край... Він починається від батьківського порога, стежини, стрункої тополі, твоїх
воріт, з барвінку, який ніжно стелеться по садочку. Найсвятішими для кожного з нас є
слова:Україна, Батьківщина. Адже Батьківщина — це не тільки Україна, а й рідна домівка і
те місце, де ти народився і виріс, де минули найкращі роки твого життя.
Звучить Гімн України
Звучить пісня «МОЯ УКРАЇНА»
Виходять українка - дівчинка і українець - хлопчик з хлібом-сіллю
Учень1:
Добрий день вам, люди добрі,
Раді з святом вас вітати!
І від серця щирого
Щастя та добра бажати.
Учень 2:
Хліб — сіль на рушнику несу.
Любов несу всесвітню.
Люблю людей я над усе,
Як люблять землю рідну
Учень 3:
Даруємо хліб на рушнику І ніби між серцями сонце сходить,
Таке ясне, неначе згода,
Між двох людей і між народів.
Хлопчик і дівчинка вручають хліб і сіль.
Ведуча І:
Наша славна Україна –
Наше щастя і наш рай.
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
Діти, а чи знаєте ви символи Батьківщини? (Герб, прапор, гімн)
Що це? (Герб.) І що ви бачите на ньому?
А тепер поміркуємо, чому саме три зубці. Що вони означають?
(Батько - Мати - Дитя, які символізують Силу, Мудрість, Любов.) Число 3 завжди
вважалось числом чарівним.
Ведучий ІІ:
А зараз ми згадаємо столицю України(на дошці відкривається презентація «Київстолиця України»)
Красиве, зелене місто Київ, про нього поети пишуть вірші, композитори складають пісні.
Малята люблять своє рідне місто:
Тут цирк, театр дитячий, зоопарк,
Фунікулер, майданчики для ігор,

Тут з каруселями і гойдалками парк.
Тут хочеться, щоб кожен з вас побачив
Красу столиці у весняний час.
Коли каштанами Хрещатик розцвітає,
До Києва запрошуємо вас!
- Сучасний Київ – місто каштанів. Про це розповідається у віршах і піснях. Квітка каштана
є символом Києва. Як ви думаєте, чому? (Міркування дітей)
- Так, бо в Києві росте дуже багата каштанів.
- На що схожі квіти каштана? (Відповіді дітей)
Красиве місто на Дніпрі
Із здавна люблять люди,
У нім весняної пори
Цвітуть каштани всюди.
Це місто древнє й молоде,
Нема такого більше ніде,
І героїчне і красиве
Столиця України – Київ.
- Хто турбується про те, щоб наш народ жив у достатку мирі і щасті? (Президент.)
Запропонувати розглянути портрет президента України, назвати його прізвище.
- А працює Президент разом з Верховною Радою України ось в цій будівлі.
Ведучий демонструє зображення будівлі Верховної Ради.
Куля наша опускається,Подорож наша добігла кінця…
- Чи сподобалось вам подорожувати? (Відповіді дітей)
- По чому ми подорожували?(Відповіді дітей)
- Що ми бачили під час подорожі?(Відповіді дітей)
Діти (на фоні музики):
1. Я – україночка!
2. Це – моя рідна земля.
3. Тут мої любі мама і тато.
4. Тут я зростаю щасливим.
5. Нехай у кожної дитини буде любляча сім’я.
6. Хай небо буде завжди чисте.
7. Хай золотом колосяться наші поля.
8. Хай серця повняться добром.
9. Хай лихо оминає наш край.
10. Хай злагода й добре увійде в кожен дім.
11. Я безмежно люблю свою країну.

12. Я гордий тим, що я українець.
Всі разом: Ми - твоє майбутнє, Україно!
Ведуча І. Любіть свою країну, пам’ятайте її минуле,
Ведуча ІІ. Творіть щасливе сьогодні і вірте в краще майбутнє!
Ведуча І. Хай береже всіх нас Бог!
Ведуча ІІ. Хай береже нашу рідну неньку Україну!
Ведуча І. Нехай все буде у нас добре!
Ведуча ІІ Нехай всім нам щастить!
Звучить пісня «БОЖЕ, УКРАЇНУ БЕРЕЖИ!»

