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то найкращий край!»  (колективний творчий проект). 

Анотація: Метою проекту є створення системи національно - 

патріотичного виховання учнів, спрямованої на виховання  любові 

до української держави, усвідомлення ними свого громадянського 

обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних 

цінностей. 

Для вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого 

дня, студентів педагогічних факультетів. 



3 

Проект «Виростай, дитино, й пам’ятай: 

Батьківщина – то найкращий край! » 

І.  Визначення  теми  проекту 

Національно – патріотичне виховання в умовах  Нової української школи 

Актуальність проекту: 

«Відкрити перед кожним вихованцем усі джерела, якими живиться могутнє 

почуття любові до Батьківщини.»  

 В.О. Сухомлинський 

Ключове питання проекту: 

Виховати учня – українця – патріота. 

Завдання проекту: 

• формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї,

школи, міста); 

• формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба,

прапора, Гімну України; 

• формування духовно-моральних взаємин;

• формування любові до культурного спадку свого народу;

• виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

• виховання гордості за свій народ, шанування героїв України;

• толерантне ставлення до представників інших національностей, до

ровесників, батьків, сусідів, інших людей. 

Характеристика проекту 

За предметно – змістовою галуззю: інтегрований проект 

За змістом:навчальний 

За кількістю учасників: колективний 

За тривалістю: довготривалий  

За характером партнерської взаємодії:шкільний. 
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Технологічна карта проекту 

 План проведення проекту 
1.   Визначення  теми  і  завдань  проекту 
2.   Планування  діяльності 

Проблемне питання Тематичні питання Змістові питання  
 Виховання 

національно свідомої 

особистості, патріота 

своєї держави. 

Формування у школярів 

ціннісного ставлення до 

Батьківщини,  українського 

народу, його мови, 

прагнення зберігати 

традиції і звичаї рідного 

краю, виховання почуття 

національної гордості.  

 

• формування любові до 

рідного краю 

(причетності до рідного 

дому, сім'ї, школи, 

міста);  

• формування поваги до 

Конституції України, 

державної символіки: 

Герба, прапора, Гімну 

України  

• формування духовно-

моральних взаємин;  

• формування любові до 

культурного спадку 

свого народу;  

• виховання любові, 

поваги до своїх 

національних 

особливостей;  

• виховання гордості за 

свій народ, шанування 

героїв України;  

• толерантне ставлення 

до представників інших 

національностей, до 

ровесників, батьків, 
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сусідів, інших людей. 

3. Виконання  проекту 
Форми і методи 
патріотичного 

виховання на уроках 

Форми позакласних 
заходів патріотичного 

спрямування 
Результат 

• виховні бесіди

• пізнавальні

інформації 

• складання усних і

письмових текстів 

• тематичні уроки

• конкурси дитячої

зображувальної 

творчості  

• метод проектів

•міні-диспути

• міні-дискусій

• ігрові подорожі

• уроки пам’ яті

• ситуаційно-рольові

ігри 

• бесіди

• виховні години

• уроки мужності

• флешмоби

• виховні заходи

патріотичного 

спрямування 

• екскурсії по історичних

та визначних місцях 

рідного краю 

• Урок ЗНАНЬ

«Діти обꞌєднують 

Україну» 

• Урок ЗНАНЬ

«Моя рідна школа» 

• Я досліджую світ

«Я та моя родина» 

• Навчання

грамоти.(Українська 

мова) 

«Без сім’ї і свого роду 

– немає нації, народу»

(Робота з дитячою
книжкою.) 

• Ранкова зустріч

«Рослини – символи

України»

• Ранкова зустріч «З

Україною у серці»

• Свято «Панянка

Осінь"

• Свято

«Козацькому роду 

нема переводу» 
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• Козацькі розваги 

• Проект  «Рідна 

домівка, рідна сімꞌя - 

тут виростає доля 

моя»                                               

• Проект «Тільки 

той щастя має, хто 

свій край прославляє» 

• Проект «Весна» 

• Спільний проект 

учнів першого класу 

«Українська народна 

гра» 

• Створення лепбука 

«Волошкове поле 

національно – 

патріотичних ідей»  

• Виступ на педраді 

• Висвітлення   

інформації про роботу 

з національно-

патріотичного 

виховання учнів  на 

сайті закладу.  

 4. Презентація проекту 
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Презентація проекту 

Урок Знань 
«Діти об’єднують Україну» 

Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати 

пізнавальну  діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу. 

Створити святковий мікроклімат в класі для знайомства дітей, формувати 

поняття учнів про Батьківщину як спільний дім українського народу, 

розширювати знання про рідний край. 

Розвивати почуття людяності, патріотизму. Розвивати уяву, мислення, пам'ять, 

увагу, мовлення. 

Виховувати інтерес до навчання, бажання дізнатися щось нове, товариськість. 

Виховувати любов до людей, до України. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

1. Привітання. 

Ранок розпочавсь цікаво, 

Світить сонечко ласкаво, 

В календарик заглядає 

І від посмішки аж сяє. 

Знає сонце гомінливе – 

День сьогодні особливий! 

- А чому ви посміхаєтесь? Зараз спробую відгадати, чому ви веселі та радісні 

.Якщо відгадаю, плесніть у долоні, домовились? 

- У вас сьогодні день народження? 

- Ви виграли приз в лотерею? 

- Ви повернулися з космічної подорожі? 

- У вас є новий портфель? 

- Вам купили шкільну форму? 

- Ви стали школярами? 
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- Ось чим особливий сьогоднішній день, ось чому усмішки сяють на ваших 

обличчях!!! 

Я від щирого серця вітаю вас, діти, з цим святковим днем, коли вперше 

шкільний дзвінок покликав вас на урок. 

- Так, діти, злетіло тепле літечко і осінь, що сьогодні настала, подарувала вам 

особливий день – це ваш перший день у школі. 

2. Створення позитивного настрою. 

- А щоб краще дізнатися, які ви, хочу пограти з вами у гру: 

- Встаньте ті, у кого світле волосся; 

- Поплескайте в долоні ті, хто має гарний настрій; 

- Потупайте ніжками ті, хто народився влітку; 

- Підніміть ручки вгору ті, у кого є братики; 

- Похитайте голівкою ті, хто любить морозиво; 

- А тепер усі посміхніться! 

- Чи знаєте, хто я? Я ваша вчителька. Зовуть мене… А вас як мені 

називати? Давайте на рахунок 1, 2, 3 кожен вигукне голосно, щоб я почула, 

своє ім’я. 

Ні, так не годиться, я нічого не розібрала. Ой, я й забула! У мене є ось такий 

чарівний клубочок. Будемо передавати його по колу і кожен називатиме своє 

ім’я.  

Діти, запрошую вас до кола. Так нам краще буде видно одне одного і ми 

швидше познайомимось.  

- На що схоже наше жовте коло з ниточок? Так, на сонечко. А ми його 

промінчики!  

Ми усі – одна сім’я, 

Неповторні – ти і я! 

Будемоусідружити, 

В злагоді і миріжити. 

ІІ. Робота над темою уроку. 

1.Бесіда з учнями. 

Ми прийшли у світ, щоб жити 
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Й на Землі добро творити! 

Ми велика шкільна родина, 

Мова і пісня у нас - солов'їна, 

Квітневсюдичервона калина, 

Рідна земля для всіх нас - Україна! 

- Підніміться ті, хто живе в Україні.  

- Поплескайте ті, хто називає себе українцем. 

Ми є діти українські – 

Хлопці і дівчата, 

Рідний край наш – Україна 

Велика й багата. 

- То що таке Україна? (Наша Батьківщина) 

Що таке Батьківщина? 

Що таке Батьківщина? 

Під віконцем калина. 

Тиха казка бабусі. 

Ніжна пісня матусі, 

Дужі руки у тата. 

Під тополями хата, 

Під вербою криниця, 

В чистім полі пшениця. 

Серед лугу лелека 

І діброва далека, 

І веселка над лісом, 

І стрімкий обеліск. 

А чи знаєте ви, як зветься наша Батьківщина? Так, це Україна. 

(Демонструє карту України, що прикріплена на дошці) Вона складається з 

великих і малих містечок, сіл. Багато є на ній річок, озер, гір…Це наша 

держава. Місце, де живуть наші рідні, де знаходиться наш будинок, в ньому 

мешкають найрідніші люди. А щоб вона була квітучою і веселою, давайте 
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прикрасимо її віночком з квітів. У кожного з вас на партах є квіти, розгляньте 

їх. 

- Підійдіть до дошки ті, у кого червоні і рожеві квіти. 

Червоні та рожеві мальви, троянди, маки. Вплітаємо їх до нашого віночка. 

- А тепер я прошу вийти діток, в якх сині та блакитні квіточки. Це волошки, 

незабудки, сокирки.  

- Тепер вийдуть до дошки дітки з жовтими квітами – соняхами. 

- Запрошую до дошки діток з білими квітами – ромашками. Вплетемо і їх до 

віночка. 

- А тепер погляньте, якого барвистого віночка ми сплели. Хай квітчає нашу 

рідну країну. 

2. Вікторина.  

-  Якими іншими словами можна замінити вираз «рідний край»? 

-  Як називається наша держава? 

-  Яке головне місто, столиця нашої держави? 

-  Яка головна річка нашої країни? 

-  Яке свято нещодавно святкувала наша країна? 

3. Державні символи України. 

Кожна країна, в якій живуть люди, має свої візитні картки. Вони - неповторні, 

по них впізнають країну. Це - символи.  

- Наша рідна Україна, наша Батьківщина, яка має свою землю, свою мову, 

культуру, історію, власні звичаї і традиції має також неповторні державні 

символи. 

Про них послухайте казку.  

      Давним давно жила одна жінка. І було у неї три сини. Росли сини чесними, 

сміливими і дуже любили свою матір, готові були віддати за неї своє життя. 

      Підросли вони і вирішили піти в люди і прославити свою матір. 

      Першим пішов старший син. Мати, щоб він про неї пам’ятав, подарувала 

йому золоту корону з трьома промінчиками. Пішов син. І за корону, яка 

зігрівала людей і вела вперед, показувала дорогу до кращого життя, дали 

першому сину ім’я – Тризуб. 
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 Середньому сину мати в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми 

хорошими справами прославив він свою матір. Дали люди йому ім’я – Прапор. 
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А там, де був молодший син, завжди звучала дзвінкоголоса пісня, тому що 

мати подарувала молодшому сину голос солов’я. І дали йому ім’я – Гімн. 

     З того часу йдуть завжди разом – Тризуб, Прапор і Гімн, прославляючи 

рідну матір. 

Герб, Прапор і Гімн – три основні Державні символи України. 

Наш народ має герб – тризуб.  

 Княжий тризуб зображає старовинну зброю. Нею наші прадіди мужньо 

билися з численними ворогами, виборювали волю для свого народу. Герб – це 

символ влади. В основу сучасного герба нашої держави покладено стародавній 

золотий тризуб на синьому тлі. Це дуже старовинний знак..  

Число «три» завжди вважалося казковим, чарівним. У народних казках 

йдеться про трьох богатирів, три бажання, які виконують чарівники, три  

дороги, що лягають перед казковими героями. Отже, у тризубі відображено 

триєдність життя. Це Батько-Мати-Дитя. Вони символізують собою Силу- 

Мудрість-Любов. 

-Розгляньте зображення Прапора України. Якої він форми? Які кольори ви 

бачите на українському прапорі? 

-Пригадайте, що означають ці кольори? 

Жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, що дарує життя 

всьому сущому на землі, це колір жовтогарячого сонця, без лагідних променів 

якого не дозрів би, не заколосився б хліб. Це символ достатку українського 

народу. 

Синій колір – це колір ясного, чистого, мирного неба. Це колір води, без якої 

не дозрів би хліб. І ще – це колір миру. 

-Що таке Гімн? 

-Як називається Гімн України? 

Гімн – це найголовніша пісня держави. З гімну починають урочисті збори, 

свята, надзвичайні масові події, гімном їх і закінчують. Це хвалебна пісня 

своїй Батьківщині, в якій народ висловлює побажання бути вільним, 

щасливим, жити в достатку. 

(Демонстрація державних символів України) 
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4. Творча робота «Прапор України». 

- Діти, всі ми любимо нашу рідну країну і на знак нашої любові ми зараз 

прикріпимо жовті та блакитні сердечка на плакаті. 

Вчитель пояснює і допомагає діткам кріпити сердечка. Утворюється прапор 

5.  Фізкультхвилинка (стають в коло). 

Україна       (діти розводять руки по сторонах) 

Рідний край   (піднімають руки догори) 

Поле, річка  (повороти тулуба з розведеними руками) 

Синій гай (присідають) 

Любо стежкою іти (ходьба) 

Тут живемо я і ти! (взятися за руки) 

6. Обереги України. 

- Як же пізнають нашу Україну, як вирізняють її серед багатьох інших?  

(розповідь про українські символи) 

- Погляньте на діток у нашому українському куточку. Як вони одягнуті?  

- Чим славні українці?  

 Мамина пісня, батьківська хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, 

рушник, калина біля вікна, барвінок – все це наші народні символи. 

Незмінною частиною нашого життя є українська пісня. Ми співаємо, коли нам 

сумно, тоді звучать сумні пісні. Ми співаємо, коли працюємо, тоді звучить 

весела пісня, що звеселяє нашу працю. Пісня супроводжує нас завжди, навіть 

тоді, коли спати хочеться. А чи знаєте ви, діти, звідки пісня взялася на 

Україні? 

А ще вони вміють гарно танцювати. Давайте і ми потанцюємо у колі 

(Діти виходять у коло. Український танок) 

IV.  Підсумок уроку. 

Облітав журавель сто морів, сто земель, 

Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. 

Ми спитали журавля: 

- Де найкраща земля? 

Журавель відповідає: 
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- Краще рідної – немає! 

Наша подорож добігає кінця. Ви піднялися на одну сходинку Країни знань. А 

попереду ще таких кроків буде багато. Нехай цей шлях буде для Вас радісним 

і цікавим. 

Нехай щастить вам, малюки! 

Ростіть розумні та сміливі. 

Життя шкільного сторінки! 

Хай будуть сонячні й щасливі! 

Бажаю, щоб доріжка знань, на яку ми сьогодні із вами ступили, була рівною, 

цікавою, радісною, чистою, ясною. Хай вам щастить! 
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16 
 

Урок ЗНАНЬ 

«Моя рідна школа» 

Мета: Сформувати уявлення дітей про школу як Країну Знань; розвивати 

інтерес до навчання, бажання бути розумним, щасливим; виховувати любов до 

школи, дбайливе ставлення до шкільного майна. 

Обладнання: медалі для дітей у формі ключика, альбомні аркуші паперу для 

кожної дитини, олівці, торт, свічки для торту. 

        Хід уроку 

Добрий день, мої любі діти! 

Ви прийшли нині в перший клас. 

Вчитись будете і радіти, 

І рости кожен день і час. 

Школа двері для вас відчинила 

І запрошує вчитись вас, 

Бо знання – це  велика сила 

Тож навчайтеся! В добрий час! 
 

- Дорогі діти, ось і розпочався наш перший урок. Вітаю вас з Днем 

Знань, який сьогодні святкує наша Батьківщина. 

- Діти, як ви розумієте, що таке Батьківщина? 
 

Моя Батьківщина – це край неозорий, 

Мамина пісня, і стежка до школи. 

Ласкаве проміння, що кидає сонце, 

Калина  квітуча, якраз під віконцем. 

Ліси і поля, річки і моря, 

Це все – Україна квітуча моя. 

Тут батько і мати мене колихали, 

І кращого краю я в світі не знаю! 
 

- Діти, а як зветься держава в якій ми з вами живемо? 

- А як називається столиця нашої держави? 
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- А село в якому ви живете? 

-  У кожної країни є свої державні символи. А хто знає які є 

державні символи у нашої країни. ( прапор, герб, гімн). 

- А хто мені скаже з яких кольорів складається наш прапор. (Синє –

небо, жовте – жито). 

Сьогодні для вас пролунав перший дзвінок, який покликав вас на перший у 

вашому житті шкільний урок. Ви переступили поріг Країни Знань. Усі жителі 

цієї країни носять почесне звання учень, школяр.  Сьогодні ви із звичайних 

хлопчиків і дівчаток перетворитесь на учнів, школярів, я вітаю вас із цією 

визначною подією і хочу вручити символічні медалі – ключики від Країни 

Знань. 

Школа радісно вас зустріла і всміхається всіма віконцями до своїх любих 

дітей. Вона подарує вам багато нових знань, відкриттів, розкриє багато 

секретів. 

- А чи знаєте ви, чого навчає школа? 

А тепер послухайте віршик про школу. 

Треба добре дітям знати: 

В школі вчать дітей читати. 

І писати будуть вчити 

На екскурсії водити. 

Будуть вчити рахувати, 

Танцювати і співати, 

Вас навчать, як в світі жити,  

З усіма дітьми дружити. 

Вчать у школі працювати, 

Труднощі перемагати. 

Завжди правду говорити  

В світі лиш добро творити. 

- Усі ви вже давно мріяли стати школярами і мандрувати країною 

Знань. А чи вмієте ви відгадувати загадки? Ці загадки не прості, а 

шкільні. Слухайте уважно! 
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Стоїть веселий світлий дім 

Дітей багато дуже в нім. 

Там пишуть і рахують 

Читають і малюють. (Школа) 

 

В сумці зошити, буквар  

Хто до школи йде? (школяр) 

 

Хто скликає на урок? 

   То звенить шкільний… (Дзвінок) 

 

Коли хочеш ти читати, 

То повинен мене знати,  

Всіх я розуму учу, 

А сама завжди мовчу. (Книжка) 

 

Для письма, сказати прошу 

Що потрібно взяти… (Зошит) 

 

Малювати в альбомі цім 

Вам поможуть…(Олівці) 

 

Країна Знань, яку кожен з вас може відкрити завдяки «Чарівному ключику», 

має свої закони, і ви їх повинні знати. 

 

Заходить вчитель – треба встать, 

Коли тобі дозволять – сядь. 

Сказати хочеш не гукай, 

А тільки руку піднімай. 

Ручкою на парті ніколи не пиши, 

Підручник і зошит ти свій бережи! 
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Будь старанним у навчанні,  

Кожен день уроки вчи 

Прізвиськ дітям не давай, 

А дівчаток захищай! 

Клас і школу бережи, 

З цього дня вони твої. 

 

   На урочистій лінійці ви побачили, що тут навчаються не лише маленькі, а й 

досить дорослі учні. Всі школярі одержують відповідні знання, які просто 

необхідні для кожної людини. Малюки вчаться читати, писати, рахувати, а 

старші пізнають секрет інших наук, але без уміння читати, писати, рахувати 

ніхто обійтися не може. Тому з цього починають усі учні. Саме з цього 

почнете своє навчання  і ви. Але спочатку всі познайомимося, бо від сьогодні 

ми – одна велика і дружна родина однокласників. 

 

- Зараз ви будете діставати з коробочки по свічечці і називатимете своє 

ім’я, а для чого це, ви зрозумієте згодом. 

- От ми з вами і познайомилися. Ми з вами одне ціле, одна родина. 

Пропоную започаткувати ведення альбому класного літопису. У ньому для 

кожного з вас відведений чистий аркуш, де ми записуватимемо всі наші 

перемоги. У кожного з вас перемог буде дуже багато. Всі ви швидко навчитеся 

читати , писати, хтось матиме кращі успіхи з математики або малювання, 

хтось досягне неабияких успіхів у навчанні .  Ще  будуть конкурси, свята, 

екскурсії, й це ми також будемо заносити до нашого літопису. Поки що його 

аркуші чисті і білі, але вже сьогодні ви вперше намалюєте на них свої 

долоньки. 

- Молодці діти! Ви добре впоралися з вашим першим завданням , і наш 

літопис відкриває свою першу сторінку. А що ж там? Великими літерами 

написано 1-й клас. Так! Сьогодні народився наш клас. 
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- Сьогодні день народження нашого класу. Діти, а без чого не буває день 

народження? Звичайно без іменинного торта. Кожен з вас повинен взяти свою 

свічечку і поставити на торт.. 

- А тепер давайте будемо загадувати бажання. Щоб ви всі були  чемними і 

старанними учнями. Навчалися лише на відмінно. 

Тепер ви першокласники. Щодня приходитимете до школи. Вона для вас стане 

рідною.  

  Школа, як мама, пригортає до себе своїх дітей, дає їм тепло , радість, щастя і  

знання, без яких не можна жити. 

  Я бажаю вам бути добрими, працелюбними, щасливими. А щаслива людина 

тоді, коли вона досягла певних  успіхів. Я буду щасливою щоранку бачити 

ваші щасливі оченята і привітну усмішку. 

 

Найсвітліша дорога в світі- 

Це дорога до знань, до школи. 

Пам’ятайте це, любі діти, 

Не забудьте про це ніколи. 

 

- На цьому, дітки,  наш урок закінчено. До побачення! 
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Я досліджую світ 
«Я та моя родина» 

Мета: розвивати уявлення дітей про родину як невід'ємну частину 

суспільства, про зв'язок поколінь в родинах;родинні обереги та традиції;  

виховувати почуття патріотизму, гордості за своїх предків, шанобливе 

ставлення до членів родини, впевненість в кращому майбутньому 

Батьківщини;  

формувати соціальну, комунікативну компетентності, компетентність творчої 

діяльності. 

Обладнання: виставка малюнків «Моя сім'я», фотовиставка «Моя родина», 

Родовідне дерево «родин» , прислів'я про родину.  

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

1. Привітання. 

Доброго ранку! – травам  росистим! 

Доброго ранку! – квітам барвистим! 

          Доброго ранку! –сонечку ясному, 

Людям усім і усьому прекрасному! 
 

2. Створення емоційного настрою. Гра «Клубочок». 

Діти стають в коло, передають один одному клубочок, декламуючи: 

В цьому колі друзі всі: 

Я і ти, і ми, і ви. 

Посміхнись тому, що зліва, 

Посміхнись тому, хто справа. 

Ми – одна сім’я! 

- Я впевнена, що сьогодні у вас у всіх гарний настрій. Отже, всі 

завдання будуть виконані успішно! 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Робота в парі. 
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- Діти, працюючи в парі, визначте, яке слово зашифроване в 

ребусах. 

 

 
 

2. Індивідуальне завдання. 

Прочитати вірш, вставляючи пропущені слова 

 

 
3. Загадка. 

                           Цифра ця усім говорить, 

                           Скільки днів до тижня входить. 

                           Поряд стане буква я, 

                           То це буде вже ... (сім’я). 

4. Бесіда. 

-  Діти, коли ви чуєте це слово, кого ви уявляєте? (Тата, маму, 

братика,     сестричку.) 
 

Отже, сім’я – це тато, мама, діти. Це дуже близькі люди. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

 - Що ж означають слова родина, рід, родинне дерево? Сьогодні на уроці ми  



23 
 

навчимося розуміти значення даних слів та змоделюємо родинне дерево 

нашого класу. 

А визначити тему уроку зможемо, попрацювавши пензлями. 

Діти  пензлями розфарбовують листки, на яких воском написано тему уроку: 

«Моя сім’я,  моя родина – це наша рідна Україна!» 

 

ІУ.  Вивчення нового матеріалу . 

- Що означають слова родина, рід? Кого ви називаєте родичами, 

родиною? 
 

1. Робота з «Родинним словничком». 

Родовід – походження, послідовність поколінь певного роду. 

Рід – ряд поколінь, що походять всі від одного предка: усі родичі, родина, 

сім’я. 

Рід – це далека і близька родина. 

     Сім’я – це група людей, яка складається з чоловіка, жінки, дітей та інших 

близьких  родичів, що живуть разом.  

Сім’ю ще називають родиною. 
 

2. Бесіда з учнями. 

 «Що таке сім’я?» 

Розкажу вам, друзі, я, 

Щотаке моя сім’я. 

Разом дружно проживаємо 

І пісні про цеспіваємо. 

Люба матінко моя 

— Як пишаюсь нею я! 

В неї руки золотії. 
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Серцем кожного зігріє. 

Тато сильний і завзятий 

— Він господар в нашій хаті. 

Все майструє, все ладнає, 

Бо для всього хист він має. 

Дід і бабця – у пошані, 

Вони праці ветерани. 

Всіхонуківміцнолюблять. 

І як пташенят голублять. 

Є у мене ще й брати 

— Кращих в світі не знайти. 

Ось і вийшло всіх сім «я»  

Знайте, це - моя сім’я. 

 

3. Робота над віршем. 

 
 

4. Поетична фізкультхвилинка.  

Оцей пальчик – мій дідусь. 
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Оцей пальчик – баба. 

Оцей пальчик – мій татусь. 

Оцей пальчик – мама. 

А цей пальчик – буду я 

От і вся моя рідня. 
 

5. Відгадування віршів-загадок. 

Запитайте мене, діти, 

Хто рідніш мені на світі? 

Я скажу вам без вагання: 

Той, хто будить мене зрання, 

Хто співає колискову, 

Вчить любити рідну мову, 

Хто веде мене до школи, 

Хто лікує, коли кволий. 

Її мушу шанувати. 

Це моя рідненька … ( мати) 

 

Запитайте мене діти, 

Хто рідніш мені на світі? 

Безперечно та людина, 

Яка любить свого сина: 

Сильна, мужня, що все знає, 

І мене всьому навчає, 

Вміє гарно майструвати –  

Це мій любий рідний … ( тато) 

 

Ви повинні також знати, 

Що у мене є ще братик. 

Він маленький, а тому 

Мушу помагать йому. 
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І скажу вам залюбки, 

Тато й мама – це батьки. 

Я із братиком – їх діти. 

Всі ми вмієм дружньо жити. 

Ну а разом ми - сім'я: 

Тато, мама, братик, я. 

- Щасливі ми, що народилися на такій чудовій мальовничій землі – в нашій 

славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки – 

тут коріння сивої давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик 

рідної землі, Батьківщини. 

5. Складання асоціативного куща «Моя сім’я»

 мама  тато  брат  сестра  дідусь 

 СІМ’Я 

 бабуся  тітка  дядько  подруга  сусід 

-Чи є в кущі зайві слова? Чому? 

7. Вправа «Моя сім’я».

- Сьогодні ми розповімо один одному про свою сім’ю. 

- Спочатку я представлю вам свою сім’ю. (кожен розповідає про свою сім’ю, 

наклеює фото або малюнки; потім обговорим оситуації, які склалися в 

сім’ях). 

- Хто з вас єдина дитина в сім’ї? 

- З ким живуть ще бабусі або дідусі? 

- У кого із хлопчиків є брат? 
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- У кого є сестра? 

- Хто з вас живе у новій сім’ї після розлучення батьків? 

- Хто з вас живе тільки з одним із батьків? 

- Яку особливу роль відіграє в сім’їк ожен член родини? 

- Чому ТИ важливий для своєїсім’ї? 

- Щотиможешзробити,  щоб членам сім’ї було жити ще краще? 

- Як би ти жив, якби у ТЕБЕ не було сім’ї? 

- Ти колись скучав за своєю сім’єю? 

- Ти хочеш, щоб братів і сестер було більше? Менше? 

- Чим у своїй сім’ї ти пишаєшся? 

- Що особливого є у твоєї сім’ї? 
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Розповідь вчителя. 

    Наші пращури вважали, що кожен повинен знати своє походження, своїх 

батьків, дідів – до сьомого коліна. Хто вони були, чим займалися? Людину, 

яка не знала дерева свого роду, вважали безрідною, їй забороняли 

одружуватися і мати своїх дітей – продовжувати рід. 

8. Фізкультхвилинка «На нашій Україні». 

9. Практична робота «Моє родовідне дерево». 

 
 

10. Обґрунтування нових знань. 

- Що треба робити для того, щоб дерево жило довго, ставало ще пишнішим? 

(Дбати про нього.) 

Ось так треба дбати і про свою родину, любити і поважати своїх родичів, 

шанувати старших і піклуватися про найменших. 

     Як дерево гине без коріння, так і людина не може жити без своєї родини.  

Тому ще змалечку треба вивчати історію свого роду, його традиції. 
 

11. Конкурс «Інтелектуал» Прийом «Мікрофон» 

- Найбільше пестить і голубить дитину … мама. 

- Найліпше в хаті свято, коли приходить із роботи ... тато. 

- Своїх онуків розуму навчає ... дідусь. 
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- Смачненьким завжди пригощає, твою матусю донечкою кличе … 

бабуся. 

- Син мого дідуся – мій … татусь. 

- Дочка моєї бабусі – моя мама. 

- Дочка моєї мами – то … моя сестра. 
 

12. «Продовж речення». 

- Наша Батьківщина називається…(Україна). 

- Наша маленька батьківщина – (наше рідне село). 

- Моя родина – (мама, тато, брати, сестри). 

- Кожна родина–(частина українського народу). 

- Наша класна родина –частина України. 
 

VІ. Підсумок уроку.  

-Чому був присвячений урок? 

- Які види робіт виконували? 

- Що найбільше сподобалося? 

1. Словесна рефлексія. 

« Ядізнався, що…» 

«Я зрозумів, що…» 

«Я запам’ятав, що…» 

2.  Слово вчителя. 

- Так, сьогодні ми говорили про дужеважливіречі, найважливіші для 

кожноїлюдини. 

  - Дужеважливо, щоб родина булазгуртованою, міцною. Бо сильна родина – то 

міцна держава. Наші сім’ї – це народ український, частина великої держави 

України. 
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Родина, родина – від батька до сина, 

Від матері - доні добро передай. 

Родина, родина – це вся Україна 

З глибоким корінням, з високим гіллям. 

Тож шануйте своє коріння.  

Любіть і бережіть свої родини! 
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Навчання грамоти. (Українська мова) 
Тема.  Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу 

Робота з дитячою книжкою. Що розкаже книжка про тебе і твою родину. 

Уявлення в учнів про тематику дитячих книжок; навчати дітей сприймати твір 

(оповідання) на слух; давати оцінку вчинкам персонажів; розуміти основну думку; 

виховувати в дітей прагнення поважати, виявляти турботу про старших, бути 

вдячними дідусям і бабусям за їхню турботу 

Конкретизовані навчальні цілі: після цього уроку учень 

- Читає вголос доступні тексти цілими словами; 

- Розуміє зміст прочитаного; 

- Переказує сюжетний текст букварного типу; 

- Виділяє у предметах, мовних одиницях певні характерні ознаки, 

порівнює їх; 

- Виконує мисленнєві операції за аналогією під час самостійної роботи. 

Мета: закріплювати знання про звукове значення букви я; удосконалювати 

вміння робитизвуковий та звуко-буквений аналіз слів; збагачувати 

словниковий запас учнів; стимулювати учнів до читання різними способами; 

розвивати літературно-творчі здібності,бажання і вміння спілкуватися з 

книгою, навички виразного читання, інтерес до самостійного читання; 

виховувати любов до читання книжок, естетичні смаки, любов таповагу до 

рідних. 

Обладнання: «Я і моя сім’я» (дитяча книжка з комплекту «Читаю сам»). 

Тип уроку: урок закріплення отриманих раніше знань, вмінь та навичок. 

 

Хід уроку 

I. Організаційний момент. 

ІІ. Мотивація навчально - пізнавальної діяльності учнів. 

1.  Емоційне налаштування на урок. 
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- - Погляньте  на мене , погляньте один на одного, посміхніться. Ось із 

цих промінчиків добра, що засяяли на ваших обличчях, ми і розпочнемо наш 

урок.Від вашої посмішки у світі збільшилося на краплинку щастя. 

- Від вашої посмішки на краплинку радіснішим стало наше життя. 

Від вашої посмішки стає краще на душі 

2. Вправа «Очікування». 

- Діти, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? (відповіді дітей) 

- А я очікую від вас плідної праці. Сподіваюсь , що ви  будете активними, 

дружними, будете  Фантазувати,  творчо працювати. 

ІІІ. Мовленнєва розминка. 

1. Цілепокладання. 

Сьогодні на уроці ми виконаємо артикуляційні вправи, познайомимось з 

новими творами. При цьому ми будемо мислити, міркувати, доводити, 

обґрунтовувати, робити висновки. Щоб підготуватися до гарного виразного 

читання проведемо мовленнєву розминку. 

2. Артикуляційні вправи. 

3. Вправи для дихання. 

4. Повторення раніше вивчених букв. 

— Які голосні ми вже вивчили? 

— Скільки їх? Назвіть. 

— Які приголосні звуки вивчили? 

IV. Повідомлення теми уроку. 

1. Ребуси. 

            
 родина                             сім’я 

2. Вправа «Асоціативний кущ». 

- Перед вами аркуші паперу, на яких намальована буква «Я». Це ти. 

Напиши під буквою «Я» своє ім’я.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Але на Землі ти мешкаєш не один. Ти живеш в оточенні багатьох людей. 

Згадай тих, хто живе поруч із тобою. Познач кожну букву «Я», тобто познач, 

хто це. 

 Отже, сьогодні на уроці ми будемо читати, розповідати про найрідніших нам 

людей. Але для початку давайте запишемо тих, хто входить до складу сім’ї. 

2. Звуковий  аналіз слів (мама, тато, братик, сестричка, бабуся, дідусь). 

3. Бесіда про рід, родину, рідню. 

- Сім'я, мов сонечко, зігріває кожну дитину від народження і до кінця 

життя. Родина – це гніздечко любові і тепла для кожного з нас. 

- Отже, сім'я складається з тата, мами, дітей. Можна ще сказати так - з 

батьків та дітей. 

Рід
Рідня

РодинаРодина

 

Я 
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- Так, сім'я складається з багатьох людей, з дітей, мами, тата, у мами і тата 

теж є батьки. Ким вони вам доводяться? (Дідусями і бабусями) 

- А ще хто є вашими родичами? Так – сестри та брати ваших пап і мам це 

ваші тітки та дядьки.  

- Ваші бабусі і дідусі колись теж були маленькими і у них теж були свої 

батьки. А чи знаєте ви, як вам їх називати.  (Прабабуся і прадід) 

І у них теж були свої мама і тато, бабусі і дідусі. Усі – і бабусі, і дідусі, і 

прабабусі, і прадідусі, прапрадідусі, прапрабабусі усі, їхні батьки – є ваш рід. 

4. Дидактична гра «Ланцюжок ніжних слів». 

Сім’я (сімейка, сімейний, сімеєчка) 

Тато (татко, татусь, татунь) 

Мама (матуся, матінка, мамуля, мамочка, мати) 

Баба (бабуся, бабуля, бабуня, бабусенька) 

Дід (дідусь, дідуньо, дідик) 

Сестра (сестричка, сестриця, сестронька) 

Брат (братик, братичок, братусь) 

5. Розповідь з елементами бесіди про родинне дерево. 

- Наші предки уявляли життя на землі як велетенське Дерево Роду. (Показ 

дерева.) 

 
Від кого походить ваш рід?  

      Коріння – батьки ваших дідусів і бабусь. Стовбур – дідусь і бабуся. Гілки 

– ваші батьки, їхні сестри і брати. Свій маленький листочок на цьому дереві 

має кожен із вас. Люди завжди берегли пам’ять про своїх прадідів. Що 

більший рід – то міцнішим росте дерево. Коріння кожного родовідного 

дерева – то пам'ять роду. Людина без роду, що листок, відірваний від дерева. 
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Дерево бере сили через коріння, так людина міцна своїми рідними, 

близькими. 

- Що треба робити для того, щоб дерево жило довго, ставало ще пишнішим? 

(Дбати про нього.) 

Ось так треба дбати і про свою родину, любити і поважати своїх родичів, 

шанувати старших і піклуватися про найменших. 

     Як дерево гине без коріння, так і людина не може жити без своєї родини.  

Тому ще змалечку треба вивчати історію свого роду, його традиції. 

6. Гра «Я – знаю». 

- Подумайте і скажіть, якою повинна бути, на вашу думку,  справжня 

родина, сім’я? (Дружня, весела, міцна, велика, щаслива …..) 

7. Інтерактивна гра «Мікрофон». 

- А зараз, заплющить оченята, на кілька хвилин уявіть себе добрим 

чарівником. Поміркуйте, що б ви зробили для своєї родини, щоб вона 

була щаслива? (міркування дітей) 
 

Фізкультхвилинка 

Читай, читай, голівонько, 

     Та трішки відпочинь. (Кругові рухи головою). 

     А спинка, мов лінієчка, 

     Усі турботи скинь. (Почергово піднімають ліве і праве плече). 

    Очима, ніби фарами- 

    Блим, блим, блим, блим, блим, блим. 
 

V. Щоденні 5. 

Читання для себе (читання художньої літератури  5 хвилин). 

Читання для друга (зачитати уривок із книги, що найбільше сподобався). 

Читання для всіх (3 – 2 – 1). 

3цікаві факти, які сподобались. 

2 цікаві факти, що почули вперше. 

1 запитання до головного героя. 
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Слухання. 

Оповідання «Сьома дочка» 

- Над чим замислюється автор і герої оповідання? 

- А як би ви вчинили на місці дівчаток? 

Малюнок для себе. 

- Намалюйте, що вас найбільше вразило у цьому оповіданні. 

VІ. Робота з дитячою книжкою. 

Оповідання  «Хто кого веде додому?». 

- Як поверталися хлопчики Толик і Василько з садочка додому? 

- Як повелися хлопчики через двадцять років, коли їх матері захворіли? 

- Чому хлопчики вчинили по – різному, коли виросли? 

- Хто вам сподобався і чому? 

- Чого вчить це оповідання? 

Оповідання  «Сиві волосинки». 

- Передбачення за назвою твору 

- То чи справдились ваші передбачення? 

- Чого вчить оповідання? 

- Доведіть свою думку. 

- Пофантазуйте і  складіть продовження  оповідання. 

Оповідання  «Бабусин борщ» (кероване читання). 

– Кому б ви подарували свою посмішку?  

- Ким ви  захоплюєтеся? 

Вправа «Коло бажань». 

- Як би я була феєю … ( що можна було змінити) 

Оповідання  «Іменинний обід». 

- Кого вам найбільше шкода у цьому оповіданні? Кому співчуваєте? 

- Які поради ви б дали героям ? 

Метод «Займи позицію». 

 Чи справедливо вчинила дівчинка?  

- Який епізод вас найбільше схвилював?  
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VІ. Творча робота над творами. 

Гра « Питання до героїв казки». 

- Якби ви могли зателефонувати героям казки, то які питання ви б їм 

поставили? 

 Гра « Я – герой твору». 

- Як би ви вчинили на місці --------?  

-   Чого вчить нас це оповідання? 

-  Яка головна думка?  

VІІ. Підсумок уроку. 

 Вправа «Закінчи речення». 

— Сьогодні на уроці ми познайомилися... 

— Найцікавіше було... 

— Найбільше я запам’ятав... 

— Удома розкажу... 

 Гра «Щаслива родина». 

-  Ми з вами спробуємо вибрати, яка повинна бути щаслива родина. У 

кожного з вас є сонечко без промінчиків. Я буду читати питання і якщо це 

щаслива родина, то ви малюєте промінчик, а якщо – ні, то не малюйте нічого. 

- Допомагають один одному. 

- Піклуються про менших. 

- Не прибирають у будинку. 

- Вітають зі святами. 

- Вимагають купити собі іграшку. 

- Шанують старших. 

- Разом відпочивають. 

- Кожен день сваряться. 

- Розповідають один одному новини. 

- Разом дбають про своє господарство. 

- Люблять один одного. 

Молодці, гарні вийшли сонечка 
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Гарно працювали на уроці. Дякую  за це. Я щаслива, що в мене такі розумні 

діти. Запам’ятайте, дужев ажливо, щоб родина була згуртованою, міцною. Бо 

сильна родина – то міцна держава. Наші сім’ї – це народ український, 

частина великої держави України. 

    Родина, родина – від батька до сина, 

Від матері - доні добро передай. 

Родина, родина – це вся Україна 

З глибоким корінням, з високим гіллям. 

Тож шануйте своє коріння. Любіть і бережіть свої родини! 
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РАНКОВА ЗУСТРІЧ 

Тема. Рослини -  національні символи України 

Мета: створити доброзичливу і позитивну атмосферу для роботи в колективі; 

розвивати мислення; активізувати працездатність дітей на цілий день; виховувати 

бажання доглядати за рослинами. 

Хід заняття 

I.     ОРГАНІЗАЦІЙНИИ МОМЕНТ. 

1. Ранкове вітання. 

Доброго ранку! Доброго дня! 

Бажаєте ви і бажаю вам я. 

Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. 

Кивають голівки і сяють усмішки. 

 Доброго ранку! Доброго дня!  

Бажаєте ви, і бажаю вам я. 

2. Коло вітань. 

Звучить тиха музика. 

а) Діти вітаються і висловлюють одне одному побажання. 

2.  Привітання в колі друзів. 

б) «Додати речення». 

Мені весело, коли... 

Я люблю, коли... 

Я хочу... 
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Мені сумно, коли... 

в) «На яку рослину я схожий» 

Я схожий на..., бо вона... 

II. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ. 

1. Робота з календарем погоди. Ранкове повідомлення: число, місяць, рік, день 

тижня, настрій  цього дня. 

2. Фенологічні спостереження: 

- Яка температура повітря? Стан неба? Чи є опади?  

- Яким став вітер? (Холодним, сильним,  пронизливим)  

- Як змінюється тривалість дня і ночі? 

- які  зміни відбуваються  з рослинами?  

- Над якою темою працюємо? (Рослини) 

- Що знаете про рослини? 

- Про що хочете ще дізнатися? 

 3. Гра «Відгадай назву рослини по першому складу»  

 4. Короткі повідомлення учнів.  

- Що цікавого знаєте про рослини рідного краю? 

 5. Психогімнастика. 

Діти уявляють себе Сонечком і посилають свої теплі промінчики на все, що 

потребує тепла на Землі. 

 - Який настрій у вас став після цього?  

6. Читання розповіді, легенди або казки в «кріслі автора». 
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7. Ознайомлення з рослинами - символами рідного краю.  

III. ЩОДЕННІ НОВИНИ. 

1. Планування дня. 

Ігри на закріплення теми ранкової зустрічі. 

Навчальна гра «Закінч речення».  

2. Гра «Що зайве?» Відповідають так чи ні. 

ІV.  ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ. 

1. Гра «Уяви себе». 

Діти намагаються  уявити себе у найкращому  місці на Землі,  дають відповіді на 

запитання: 

—Про що мрієш? 

—Що бачиш навколо? 

—Якою квіточкою ти б хотіла бути? 

2. Малювання рослин – символів 

3. Робота з прислів`ями (скласти з розрізнених слів прислів`я та 

пояснити їх) 

«Де срібліє вербиця, там здорова водиця» 

«Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля». 

«Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте» 

Гарна дівка, як маківка» 

«Гарне, як мак городній» 

V. ПІДСУМОК. 

- Чи принесла вам ця зустріч впевненості в своїх силах? 

- Чи отримали радість від здобутих знань? 

- Бажаю вам хорошого настрою і успіхів на сьогоднішній день. 
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РАНКОВА ЗУСТРІЧ 

З  Україною у серці 

Мета: розширювати та уточнювати знання учнів про Україну як незалежну 

суверенну і єдину державу, формувати  почуття патріотизму та національної гідності і 

самосвідомості,  виховувати любов і повагу до своєї Батьківщини - України, її 

символів,  почуття глибокої поваги до своїх рідних і близьких, гордості за свій народ і 

країну. 

Хід заняття 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИИ МОМЕНТ. 

1. Ранкове вітання. 

Доброго ранку! Доброго дня! 

Бажаєте ви і бажаю вам я. 

- Я сьогодні всіх вас щиро вітаю в нашім дружнім колі, бажаю щастя, 
радості та міцного здоров’я, любі мої.  
 
2. Коло вітань. 

Звучить тиха музика. 

а) Діти вітаються і висловлюють одне одному побажання. 

II. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ. 

1. Робота з календарем погоди. Ранкове повідомлення: число, місяць, рік, день 

тижня, настрій  цього дня. 

2. Фенологічні спостереження: 

- Яка температура повітря? Стан неба? Чи є опади?  

- Яким став вітер? (Холодним, сильним,  пронизливим)  

- Як змінюється тривалість дня і ночі? 
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- Над якою темою тижня  працюємо? ( Я і моя Батьківщина) 

- Що знаете про свою Батьківщину? 

- Про що хочете ще дізнатися? 

 3. Легенда. 

Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки 

кинулися на розподіл пізніше, але землі їм вже не дісталося. 

От вони й пішли до Бога. А він у цей час молився, і люди не сміли йому 

щось сказати. Стали чекати. 

 Через деякий час Бог обернувся, сказавши, що вони чемні діти, хороші. 

Дізнавшись, чого прийшли до нього, запропонував їм чорну землю. „Ні, 

відповіли наші предки, - там уже живуть німці, французи, вам землю ту, що 

залишив для раю, там усе є: річки, озера, ліси, степи. Але пам’ятайте, якщо 

будете її берегти, то вона буде ваша, а ні – ворога.”. 

 Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього 

дня. А країну свою назвали Україною.  

4. Гра «Павутинка» ( скласти «павутинку» до слова Україна ) 

- Україна – наша земля, наш рідний край. Україна... Вона в усьому, що нас 

оточує: в місяці, в зорях, у кожному камінчику, деревці. Це і червона калина, 

що росте на подвір’ї біля хати, і вишитий бабусею рушничок, це зелена трава 

у дворі вашого будинку, по якій можна бігати, сидіти на ній, лежати й 

дивитись на небо, спостерігати, як пливуть по ньому білесенькі хмарки. Ми 

називаємо Україну нашою Батьківщиною, нашою ненькою, адже ми всі її діти. 

- А що для кожного з вас, діти, означає слово Україна?. (Діти 

висловлюють свої думки). 

5.  Робота в групах. Гра «Хто більше».  
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За одну хвилину у своїх робочих групах вам необхідно записати якомога 

більше назв великих міст України. 

ІІІ. ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ. 

1. Малювання символів України. 

- А які ви знаєте символи України?  

2. Виконання пісні «Рідна серцю Україна!» (слова: Алла Бінцаровська, 

музика: Сергій Родько) 

Гомонять ліси й поля, 

Кличуть барвами діброви - 

Це усе моя земля, 

Незрівнянна барвінкова! 

Щедрий край черешневих садів - 

Це усе земля моїх батьків! 

Приспів: 

Хай мирне небо усміхається,  | 

Промінчиками сонце грається! | 

Рясніє гронами калина -      | 

Це рідна серцю Україна!      | (2) 

Тут щебечуть ластівки 

І сміються поруч діти, 

Тут працюють залюбки, 

Знають Божі заповіти. 

Мальовничий край, де лине спів - 

Це усе земля моїх батьків! 

Приспів. 

Непростий у неї шлях, 

Моляться за мир краяни 

І героям у серцях 

Стеляться вінки пошани! 

Край великих доньок і синів - 

Це усе земля моїх батьків! 

 

ІV.  ЩОДЕННІ НОВИНИ. 

1. Планування дня. 

 2. Гра «Незакінчене речення». 

 Учні формулюють відповідь на запитання 

«Якби я був президентом України я б… »  

«Що б я зробив, щоб наша країна процвітала» 
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« Що б побажали ви один одному….» 

V. ПІДСУМОК. 

Діти, по-справжньому любіть свою країну і відстоюйте інтереси своєї 

держави. Будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю, 

незалежність і єдність нашої Батьківщини. Будьте справжніми громадянами і 

патріотами своєї єдиної країни - України. 

- Бажаю вам хорошого настрою і успіхів на сьогоднішній день. 
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Свято «Панянка Осінь» 
Мета: вчити любити рідну Україну, вшановувати і любити традиції 

українського народу. Розвивати потребу оберігати ,як святиню все, що 

пов’язано з рідною землею. Виховувати у дітей любов до національних 

традицій, народної мудрості, до краси і гармонії навколишнього світу.  

Перебіг свята 

 І. Організаційна  частина. 

Ведуча. Дерева осінь вже позолотила, 

              Схилила небо ближче до землі,  

              Багрянцем загадковим ліс накрила, 

              І засинають всі річки малі! 

               Осінь увійшла в свої права, 

                Запросила нас в святковий зал. 

                Линуть звідусіль палкі слова: 

           Осінній бал! Осінній бал! Осінній бал!  

ІІ. Основна частина.  

Ведучий. Що не кажіть, а Україна здавна славиться красунями. Їм в усі віки 

були притаманні неповторна врода, світлий розум, працьовитість та багата   

фантазія. Багатьма такими рисами наділені і наші дівчата, які будуть сьогодні 

брати участь у конкурсі «Панянка Осінь». 

Ведуча . Вони найталановитіші, найчарівніші... 

Ведучий. ...і, звичайно ж, найкрасивіші дівчата нашого класу! 

Звучить урочиста музика.  Виходять учасниці, дефілюють. 

Варвара. Весела, енергійна, має багато друзів. 

Лілія. Винахідлива,  творча, володіє організаторськими здібностями 

Ірина. Мрійлива, старанна , відповідальна 

Аліна. Чуйна  творча, доброзичлива 

Раміля -  це джерело енергії і радості. 

Валерія. Дарує людям  позитив, уміє підняти настрій навіть у скрутній 

ситуації.  
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Софія . Кмітлива, талановита. Обожнює музику. 

Єва. Артистична, весела, життєрадісна  

Єлизавета. Гарний  друг,  ввічлива та вихована 

Аріна. Розсудливість, талановитість та розумна 

Катерина Цілеспрямована, відповідальна.  

Ксенія. Коло захоплень –малювання, а також танці. 

Анастасія. Непосидюча фантазерка 

Ведуча   Зичимо всім учасницям успіху!  

Ведуча.  Давайте підтримаємо всіх наших учасниць бурхливими оплесками! 

Ведучий. Дійсно, всі наші конкурсантки — справжні красуні! Але конкурс 

залишається конкурсом, а, як відомо, головна його ознака — компетентне  

журі! 
 

Ведуча. Тому дозвольте відрекомендувати вам нашу вельмишановну 

суддівську колегію! 

                          (представлення журі) 

Ведучий. Хай осінь радість принесе усім! 

Поетичний конкурс 

ОСІНЬ 

Сіла осінь на порозі, 

Довгі коси розплела, 

Спілі яблука на возі 

До бабусі привезла. 

Вітром  двері відчинила: 

- Дари з воза забирайте! 

Павутинкою злетіла: 

- Через рік мене чекайте! 

Л. Новикова 

 

 

 

 

ЧАКЛУНКА 

Осінь фарби готувала, 

У відерця наливала. 

Змішувала, чаклувала, 

Потім все розфарбувала. 

Придивіться, все довкола 

Стало різнокольоровим! 

Н. Замрія 
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ОСІНЬ 

Нині осінь нас чарує, 

Неповторна, чарівна, 

Різні барви нам дарує 

І дивує нас вона. 

Виглядає так казково 

Восени і парк, і гай, 

Розмаїттям кольоровим 

Прикрашає осінь край! 
 

ОСІННІЙ ПАРК 

Вже побагряніло 

Листячко на клені, 

Але на вербиці 

Ще воно зелене. 
 

На каштані листя 

З жовтою каймою. 

Йду осіннім парком 

Тихою ходою. 
 

Таких фарб немає 

Влітку, ні зимою. 

Недаремно осінь 

Зветься золотою. 

О. Війтик-Ющук 
 

ОСІНЬ 

… Осінь на узліссі 

Фарби розбавляла, 

 

 

Пензликом легенько 

Листя фарбувала. 

Вже руда ліщина, 

Пожовтіли клени. 

В пурпурі осіннім 

Тільки дуб зелений. 

Утішає ясен: 

- Не сумуй за літом! 

Геть усі діброви 

В золото одіто. 

П. Осадчук 
 

ДАРИ  ОСЕНІ 

Восени врожай збирають 

На городах і в садках. 

Груші, яблука звисають 

На тонесеньких гілках. 

В лісі білочка руденька 

Під пеньком знайшла грибок. 

Ухопила — та хутенько 

Заховала в теремок. 

Г. Шевчук 
 

ЩО НА СПИНЦІ В ЇЖАЧКА? 

Що несе на спинці 

Спритний їжачок? 

Він несе на спинці 

Золотий листок. 

Що несе на спинці 

В дощик і сльоту? 

Він несе на спинці 
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Осінь золоту. 

Г. Усач 
 

ВОВК ОСІННЬОЮ ПОРОЮ 

Вовк осінньою порою 

Примостився під сосною – 

Шиє валянки вовчисько, 

Бурмотить: «Зима вже близько. 

Шубу теплу власну маю, 

Лапи в валянки сховаю. 

Ще пошию рукавиці 

Вовченятам і вовчиці». 

М.  Тарасич 
 

ЛИСТОПАД 

Осінь, осінь, листопад, 

Жовте листя стелить сад, 

За моря в краї далекі 

Відлетіли вже лелеки. 

Хмари небо затягли, 

Вітер віє з-за гори, 

Ходить осінь листопадом, 

Жовте листя стелить садом. 

А. Житкевич 
 

ОСІНЬ 

Знову я дивлюсь в віконце: 

Он за ліс заходить сонце. 

В лісі ходить хитрий лис... 

«Мамо, що це, подивись? 

Вчора ліс ще був зеленим 

А сьогодні... онде клени 

Червоніють, мов вітрила, 

І берізка пожовтіла». 

«Як красиво, — каже мама, - 

Це віконце — наче рама, 

А від сонця подарунок — 

Панни Осені малюнок». 

О.  Роговенко 
 

КЛЕНОВІ ЛИСТКИ 

Осінь, осінь... Лист жовтіє. 

З неба часом дощик сіє. 

Червонясте, золотисте 

Опадає з кленів листя. 

Діти ті листки збирають, 

У книжки їх закладають. 

Наче човники, рікою 

Їх пускають за водою. 

З них плетуть вінки барвисті — 

Червонясті, золотисті. 

І. Блажкевич 
 

ЗОЛОТА ОСІНЬ 

Ще недавно в небі синім 

Пролітали журавлі, 

А сьогодні в безгомінні 

Ходить осінь по землі. 

І від краю і до краю, 

Від двора і до двора 

Золотого урожаю 

Знов до нас прийшла пора. 

О. Бродський 
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ЛЕЛЕКИ 

Ходять лелеки по лузі,  

Ходять лелеки у тузі:  

Завтра у вирій далекий  

Будуть летіти лелеки. 

Шкода їм кидати літо.  

В рідному краї, а треба,  

Треба у вирій летіти:  

Он уже осінь у небі. 

Ой, уже осінь усюди  

Сіє туманами мжичку!  

Скоро вже холодно буде:  

Жаби ховаються в річку. 

Завтра ранесенько-рано,  

Сонце лиш сходити стане,  

В сизім осіннім тумані  

Клекіт лелечий розтане. 

М. Познанська 
 

ПОБЛИЗУ ОСІНЬ 

Покрились золотом ліси,  

Трава пожухла і зів'яла... 

Такої дивної краси  

Я навесні не зустрічала.  

Такого й влітку не було, 

Хоч колосилося колосся, 

Це чудо статися могло  

Лише коли поблизу Осінь. 

В.  Чикало  

 

Конкурс загадок 

У садах, лісах блукає, 

В жовті шати одягає, 

Золотисту стелить постіль –  

Жде сестрицю білу в гості. 

(Осінь) 

* * *  

Прийшла дівчина до хати, 

Узялась хазяйнувати: 

Вправно скриню відімкнула, 

В жовту свитку ліс вдягнула. 

(Осінь) 

 

* * * 

Чарівник прийшов у ліс, 

Фарби, пензлика приніс. 

У діброві та садочку 

стали жовтими листочки. 

(Жовтень) 

* * *  

Невидимка ходить в гаї, 

Все дерева роздягає. 

Хто вона?(Осінь) 

 

* * * 

Розкажіть, діти, хто те добре знає, 

Яке коротке літо восени буває? 

(Бабине літо) 
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* * *  

Жовте листячко летить, 

Під ногами шелестить 

Сонце вже не припікає 

І коли це все буває? 

(Восени) 

* * *  

Виснуть хмари низько-низько, 

Опустили пасма-коси. 

Всюди мокро, всюди слизько –  

Ходить нашим краєм… 

(Осінь) 

* * *  

Огляда суворо скоса 

Степ, ліс, села і міста; 

Розпустила сиві коси, 

А їх буря запліта. 

(Осінь) 

* * * 

Прохолодно. Жовкне листя. 

Горобина у намисті. 

Птах у вирій відлітає. 

В яку пору це буває? 

(Восени) 

* * *  

В жовте лист пофарбувала, 

Урожай с полів зібрала. 

Золотила вербам коси 

Чарівна цариця - … 

(Осінь) 

* * *  

Дрібненький дощик сумно плаче, 

І листячко жовтогаряче 

З дерев поволі опадає. 

Яка пора це наступає? 

(Осінь) 

* * *  

Ясне сонце не гріє,  холодок повіва, 

Засихає, жовтіє на узліссі трава, 

Небо втратило просинь –  

Наближається .. 

(Осінь) 

* * *  

Листя жовте облетіло,  

Парки та сади укрило.  

Та поглянь на гілочки,  

Що горять, немов свічки...  

Восени зачервоніла  

Рясно-рясно... 

(Горобина) 

* * *  

Голі поля, 

Мокне земля. 

Дощ поливає, 

Пташки відлітають. 

Хто скаже,  

 

Хто знає, 

Коли це буває? 

(Восени) 

* * *  
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Гостя наступна прийшла –  

Фарби з собою несла. 

В неї роботи чимало –  

Золотом ліс фарбувала, 

Сонечко вниз опустила, 

І павутинки пустила. 

(Осінь) 

* * *  

Коли вона загляне в сад,  

Наллється соком виноград, 

І пізні яблука ранет 

Солодкі стануть, наче мед. 

Як помандрує по гаях 

З чарівним пензлем у руках, -  

Все розмалює на путі, 

Берізки стануть золоті! 

І ми її уклінно просим: 

- Заходь у гості, щедра … 

(Осінь) 

* * *  

Кличуть нас ліси, поля, сади, 

Дозбирати осені плоди. 

Із дерев спадає листя жовте. 

То землею ходить місяць .. 

(Жовтень)  

* * *  

Каплі з неба, 

Дахів, стріх, 

Дощ холодний, 

Перший сніг, 

Почорнів без листя сад. 

Що за місяць? 

(Листопад) 

* * *  

Із постелі виліз лис 

І промовив: 

- Лисенята, 

Де це відра та лопата? 

Швидше, швидше, любі діти, 

Слід пожежу загасити. 

Розсміялася сорока: 

Що у вас там за морока? 

Де пожежу бачить лис? 

То фарбує … ліс. 

(Осінь) 

* * *

 

«Принцеса на горошині» 

Дівчата по черзі дістають з кошика овочі та Фрукти і у рукавицях з 

заплющеними очима відгадують. 

Ми маємо талант  

Дівчата діляться на дві команди і виконують пісні про осінь. 

Осінь  

Гарні дні, ласкаве диво, 

Осінь тепла, золота! 

Кольорове і красиве 
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Листя тихо обліта. 

Приспів: 

Осінь, осінь, осінь, 

Ти - ласкава казка! 

І в осінню днину 

Годі сумувать! 

Осінь, осінь, осінь, 

Ти - остання ласка! 

Здрастуй, диво-осінь! - 

Буду я співать! 
 

Сонечко ще гріє добре 

І гуляють дітлахи, 

Та летіти ген, за обрій, 

Вже збираються птахи... 

Приспів. 

Птах летить в краї далекі, 

Осінь каже: В добру путь! 

До побачення, лелеко, 

Повернутись не забудь!.. 

Чарівниця-осінь 

Чарівниця-осінь кароока 

Заквітчала золотом сади, 

Я лечу на крилах на уроки, 

Знаю, що до класу зайдеш ти! 

Приспів: 

Ти посміхаєшся до мене, 

Неначе принц казкових снів, 

І у очах твоїх зелених 

Краплинки сонця і весни! 
 

І стають коротшими уроки, 

І сміється сонце за вікном, 

Знає тільки осінь кароока - 

З ким піду я завтра у кіно! 

 

Творчий конкурс «Осінній букет» 

Створення композиції «Осінній  букет». 

У гостях у казки  

Дівчата повинні розгадати загадки. І так слухайте уважно. 

Лісом до бабусі йду 

Пісню дзвінку співаю 

Їй несу для частування 

Пиріжки, компот, печиво (Червона шапочка) 
 

Я у мачухи в служницях 

На щоці моїй - зола 

Але вчора танцювала в замку 

На балу у короля (Попелюшка) 
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З театру я втекла 

Друг мой- пудель Артемон 

А зачіска - блакитна 

І П'єро в мене закоханий (Мальвіна) 

 

Я володію сніжним царством 

Крижаний палац - мій будинок 

Холод гордість і підступність 

У моєму серці крижаному. (Сніжна королева) 

 

По плечу мені все завдання 

Я Кощія не боюся, 

Скину шкуру жаб'ячу 

І царівною обернуся. (Царівна жаба) 

Гра з глядачами 

1. Загадки 

Для комашок, блішок, мушок 

Напекла млинців і булочок 

Закип'ятити самовар 

Трохи павук мене не з'їв 

Злочинні думки зруйнував 

Героїчний комар. (Муха Цокотуха) 
 

Мишка за кішку, 

Кішка за жучка, 

Жучка за внучку 

Бабка за діда, 

Витягли (ріпку)  
 

 

В барлогу скоро піду спати, 

Щоби зиму переждати. 

Коли тепло прийде назад- 

І я повернуся до вас. 

(Ведмідь) 
 

Прийшла дівчина до хати, 

Узялась хазяйнувати: 

Вправно скриню відімкнула, 

В жовту шубу ліс вдягнула. 

(Осінь) 
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Жовте листячко летить, 

Під ногами шелестить 

Сонце вже не припікає 

І коли це все буває? 

(Восени) 
 

В жовте лист пофарбувала, 

Урожай с полів зібрала. 

Золотила вербам коси 

Чарівна цариця - … 

(Осінь) 
 

Вересень, жовтень, листопад.  

Довгий день іде на спад.  

Дзвоник до школи усіх скликає...  

Коли це буває? 

(Восени) 
 

Ліс гостинно закликає —  

Нас грибами пригощає.  

Неба потускніла просинь,  

У права вступає…  

(Осінь) 
 

Без рук, без ніг, на гору побіг.  

Рукавом махнув — дерево зігнув.  

(Вітер) 
 

В теплий дощик народився,  

Парасолькою накрився,  

Може б з лісу пострибав,  

Якби другу ногу мав!  

(Гриб) 

 

Всі ми в шапочках-брилях 

Заховались під кущі, 

Бо, як вийдемо на шлях, 

Враз опинимось в борщі! 

(Гриби) 
 

Повідайте, діти, хто те добре знає,  

Яке коротке літо восени буває?  

(Бабине літо) 
 

Голі поля,  

Мокне земля.  

Дощ поливає,  

Пташки відлітають.  

Хто скаже,  

Хто знає,  

Коли це буває?  

(Восени)  
 

На городі восени  

Лежать жовті кабани,  

Прив’язані за хвости,  

Щоб не здумали втекти.  

(Гарбузи) 
 

Сидить — зеленіє,  

Падає — жовтіє,  

Лежить — чорніє.  

(Листя) 
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На небі біліє, 

Світить та не гріє. 

(Осіннє сонце) 
 

У вересні і в жовтні 

Їх так багато у дворі! 

Дощ пройшов - залишив їх, 

Середніх, малих, великих. 

(Калюжі) 
 

 

 

В школах дзвоник продзвенів,  

Школярів дім знань зустрів.  

В лісі виросли грибочки,  

У опеньках всі пеньочки.  

(Вересень) 
 

Чарівник прийшов у ліс,  

Фарби, пензлика приніс.  

У діброві та садочку  

Стали жовтими листочки.  

(Жовтень)

 

2. Гра «Віночок» 

Правила гри.  Звучить  українська народна весела мелодія. Діти стоять у колі. 

Передають український віночок  зі словами:  

«Ти пливи, пливи , віночку, 

Наш уклін всім передай. 

   Ти пливи, пливи , віночку,! 

                    Танцювати  я мастак».  

Музика зупиняється. У кого в руках віночок, той танцює гопачок. 

3. Гра «Листопад». 

Хто назбирає більше осінніх листочків за одну хвилину, той і переміг.  

Нагородження переможців 

Номінації: 

«Оригінальність»  

 «Витонченість»  

 «Грація»  

 «Інтелектуалка»  

 «Глядацька симпатія» 

 «Неповторність»  

 «Пишність»  
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 «Ніжність» 

 «Посмішка» 

 «Кришталевий голосок»  

 «Талановитість»  

 «Артистичність» 

  ІІІ. Підсумок свята. 

Свято ми вже закінчуємо, Що ж нам ще сказати? 

Дозвольте на прощання, вам здоров'я побажати. 

Не хворійте, що не старійте, не гнівайтесь ніколи 

І такими молодими залишайтеся назавжди. 

Пам’ятайте, що дитина, коли виростає, стає такою, якими словами ви її 

називали у дитинстві. Тож , нехай вони будуть вашими сонечками,  

зайчиками, вашою радістю і розрадою. 
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Свято «Козацькому роду – нема переводу» 

Мета. Розповісти учням про традиції святкування Дня Української               

Армії. Виховати патріотичні почуття до своєї Батьківщини,  гордість за 

людей, які охороняють рідну землю. Закріпити знання дітей про Запорозьку 

Січ, козаків, їх побут, звичаї, традиції. Вчити дітей розуміти зміст 

поставленого запитання, правильно і чітко давати відповіді на кожне з них. 

Розвивати   розумові та фізичні здібності, кмітливість, спритність,  дружбу, 

взаємодопомогу.  

Перебіг свята 

 І. Організаційна  частина. 

1-й ведучий: 

Добрий день, шановні вчителі, учні і любі наші, найкращі хлопці! 

ІІ-й ведучий: 

 Сьогодні ми зібрались у цій залі, щоб привітати наших лицарів і захисників зі 

святом – Днем Збройних Сил України. Сьогодні вони продемонструють нам 

свою сміливість, винахідливість, спритність, уміння виходити з будь-якої 

ситуації, підставляти у разі потреби своє плече другові. 

Тож ми ще раз вітаємо сильну половину нашого класу зі святом і бажаємо 

їм чудового настрою та перемоги. 

 До бою, хлопчики!  

ІІ. Основна частина. 

Конкурс І. Представлення.  

Зараз кожен з учасників повинен представити себе. 
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Конкурс ІІ.  Бліц – турнір „Знавці козацької термінології” . 

Вам потрібно дати вірну, письмову, відповідь на визначення козацьких 

термінів. 

Яка команда першою впорається із завданням-та і стає переможцем у цьому 

конкурсі. Час пішов. 

(ведучі віддають командам аркуші із заготовленими термінами) 

1)     Кошовий – головний воєначальник, що обирався на рік. 

2)     Джура – козацький слуга – товариш, зброєносець. 

3)     Ляхи – поляки. 

4)     Хортиця – острів на Дніпрі. 

5)     Ординці – воїни турецького чи татарського війська. 

6)     Курінь – приміщення, де жили козаки. 

7)     Гетьман – старший, головний у козаків. 

8)     Реєстр – список, до якого заносилися козаки. 

9)     Гаківниця – довга рушниця, яка до землі причіплялася гаком. 

10) Козацька рада – збір усіх січовиків для з’ясування важливих питань. 

11) Слобода – поселення, вільне від податків. 

12) Оселедець – пасмо, волосся на голові у козака. 

13) Жупан – верхній одяг у козака. 

14) Чигирин – столиця Гетьманщини часів Б. Хмельницького. 

15) Лицар – вільний козак запорізький. 

16) Малиновий – колір стягу в Запорозькій Січі. 
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17) Чайка – легкий козацький човен. 

18) Кіш – ставка кошового отамана. 

19) Клейноди – козацькі символи-відзнаки. 

20) Козак – вільна озброєна людина. 

Конкурс ІІІ. «Арм – реслінг».  

Послухайте умови завдання. Два бійця повинні сісти один навпроти 

одного; лікоть правої руки не повинен відриватися від столу; лівою рукою 

можна триматися за край стола; вставати і підводитися зі стільця не можна. 

Починати за сигналом. 

Як бачите, хлопчики показали нам свій бойовий дух. 

Конкурс ІV. «Наймудріші». 

За допомогою цього завдання ми дізнаємося хто найшвидше відгадає назви 

казок. 

Командири, візьміть конверти із завданнями. Прочитайте, поміркуйте. 

Відгадати треба всі казки зразу і лише тоді відповідати. 

Хто швидше і правильно виконає завдання, той загін перемагає. 

( На окремих аркушах паперу написані уривки казок) 

…Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переламана. Вони взяли її 

тихенько, принесли додому…          (Кривенька качечка) 

…От прибігає зайчик, коли чує -  хтось в хатці є. Зайчик і питається:» А 

хто, хто в цій хатці?»  А коза сидить на печі… 

                                                                            (Коза-Дереза) 
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…Нюхає лисичка – смачно пахне. Встромляє голову в глечик – не йде 

голова. Пробує лапкою не витягне. Крутиться лисичка, скаче коло глечика.                                                      

(Лисичка і Журавель) 

…Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку та зроби колисочку. 

А я покладу її в колисочку та буду колихати. От буде мені забава. 

                                                                                (Івасик Телесик)                      

Конкурс V. "Лівоооо…руч!!!"  

Хлопці мають вишикуватись у шеренгу. По команді ведучого, вони мають 

різко (рівнятися) повертатися у той бік, у який накаже ведучий. Ця гра на 

координацію і реакцію. Чому на реакцію? Тому що головним завданням 

ведучого є не просто давати команди, а затягувати слова, акцентуючи на 

останню частину команди "…руч". Тобто: "ЛівоооооооооооооРУЧ!", 

"ПравооооооооооооРУЧ!". І тільки на "…РУЧ" хлопці мають повертатися.  

Хто повернувся останнім, чи не в той бік - виходить з гри. І так поки не 

залишиться один хлопець з шеренги. 

Конкурс VІ.« Сила духу». 

Вам потрібно швидко надувати повітряну кульку до тих пір, доки вона не 

лусне. 

В кого з учасників першою лусне, той переможе. Отож, раз, два, три, 

почали!!!! 

Конкурс VІІ. «Мудринки». 

Наступний конкурс присвячений загадкам. 

1. Чорна корова весь світ поборола. (Ніч) 

2. По соломі ходить, а не шелестить. (Тінь) 
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3. Що росте догори коренем? (Бурулька) 

4. Живе — лежить, помре — побіжить. (Сніг) 

5. І в огні не горить і в воді не тоне. (Лід) 

6. Старий дід мости помостив, молода прийшла — мости рознесла. (Мороз 

і весна) 

7. Вдень вікно розбивається, а вночі само вставляється. (Ополонка) 

8. Мене просять і чекають,а як покажусь — утікають. (Дощ) 

9. Червоне коромисло через річку повисло. (Веселка) 

10. Є на світікінь — всьому світу не вдержати. (Вітер) 

11. Один біжить, другий лежить, третій кланяється. (Вода, берег, очерети) 

12. Довга Настя простяглася, якби встала, то б неба дістала. (Дорога) 

13. Сидить баба серед літа, в сто сорочок одіта. (Цибуля) 

14. Сімсот соколят на одній подушці сплять. (Соняшник) 

15. Є шапка, але немає голови; є нога, але без черевика. (Гриб) 

Конкурс VІІІ. На спритність. 

Запрошуються по одному учаснику від команд. 

Завдання полягає у тому, щоб тримаючи праву руку за спиною, тільки за 

допомогою однієї руки, тримаючи газету лише за куточок, зібрати її в кулак. 

Хто першим впорається із завданням, той і переміг. 

Конкурс ІX . Бій півнів. 

Гравці присідають, одягають на коліна кільця так, щоб ноги не розгинати. 

Руки просунуті під колінами. Стрибаючи в такому положенні на пальцях, 
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гравці стараються штовхнути один одного плечем. Той хто не втримав 

рівновагу програв. І так вся команда. 

Конкурс X. «Вкуси яблуко». 

 Сім’я козацька велика та дружня. Але коли справа стосується смачненького, 

тут кожен сам за себе! Ваше завдання - надкусити яблука, які дівчатка вам 

люб’язно подадуть. Як тільки у вас це вийде, швиденько розвертайтеся до 

глядачів. 

( Дівчатка виходять не сцену, хлопчики спускаються вниз, під музику 

починають підстрибувати до яблука, судді фіксують результати). 

Гра з глядачами 

1. Кого називали козаком? (Вільну людину).

2. Хто стояв на чолі козацького війська? (Гетьман).

3. Як називали хати, в яких жили козаки? (Курінь).

4. Де розташовувались козацькі табори? (Запорізька Січ).

5. Про яку деталь козацького вбрання казали: «Широкі, як Чорне море».

(Шаровари). 

6. Як називалась козацька зачіска? (Оселедець).

7. З ким вели війни козаки за незалежність? ( З Туреччиною, Польщею).

8. Які імена козацьких гетьманів вам відомі? (Богдан Хмельницький, Іван

Мазепа, Петро Полуботок...) 

9. А чи знаєте ви ім`я дивовижного гетьмана – силача, який легко міг

зламати руками підкову? (Іван Підкова). 
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ІІІ. Підсумок свята. 

1-й ведучий. 

 Сьогодні ми мали змогу разом із козаками позмагатися і відпочити, почути 

дотепне слово і чарівну пісню.Кожен учасник змагання був спритним, 

витривалим і мужнім. 

 (Звучить пісня «Ми – нащадки Козаків». Журі підводить підсумки.) 

1-й ведучий 

Запрошуємо вас на сцену для нагородження. І завжди пам’ятайте: воля – 

найвища цінність у житті. 

1-й ведучий.  

Вільний не може збитися з путі.  

Всі ви шануйте братство і згоду.  

Ми не раби. 

Ми козацького роду.   

Підведення підсумків (журі). 

Любі хлопці, вас вітаєм, 

Звісно щастя побажаєм. 

Ви ж у нас ось такі:  

Працьовиті та стрункі. 

Нехай форма посміхається, 

А незгода не чіпляється, 

Залишайтеся такими ж чемпіонами 
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Гарними, уважними, ніжними, кмітливими, 

Єдиними і неповторними. 

Пам'ятайте: 

У сьому світі кожен зна 

Є Батьківщина лиш одна, 

Це наша славна Україна. 

Не забувай Шевченка спів 

Про горду славу козаків, 

Не забувай, що ти — дитина 

Землі, що зветься Україна! 

Про Україну, рідний край 

Ти завжди пам'ятай. 
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Козацькі розваги 

Мета: розширити знання учнів про запорізьких козаків, їх традиції, побут, 

звичаї. Сформувати шанобливе ставлення до запорожців, спонукати до 

наслідування їх кращих рис характеру: добродушності, безкорисливості, 

товариськості, бажання завжди прийти на допомогу. Розвивати фізичні 

якості дітей, спритність, кмітливість 

Завдання: формування національної свідомості, набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкуванні духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, вихованні в учнів 

стійкого почуття національної свідомості й високої духовності, поглибленні 

знання вихованців про Україну, збагаченні знань учнів про українські традиції, 

вихованні глибоких почуттів до своєї родини, рідного краю, свого народу. 

Вікова категорія учасників:  учні 1класів 

Обладнання та матеріали:  українські віночки, козацькі шапки, кеглі, 

кубики, стрибуни, м’ячі,  стільці, круги, тарілки, насіння бобових культур, 

папір. 

 Хід заходу 

В центрі залу емблема заходу та девіз «Козацькому роду нема переводу». У 

запису звучить народна музика. 

 1 Ведучий :  Добрий день вам, люди добрі, 

 Щиро просимо до нашої господи. 

2 Ведучий :  Раді вас усіх вітати, 

 Щастя та добра бажати. 

1 Ведучий :  Сьогодні свято ,конкурс нині, 

 Сьогодні все козацтво тут. 
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2 Ведучий :              Хай в цьому залі радість лине, 

                                  Козацькі ігри всіх нас ждуть. 

                                  Гей, поплещемо завзято, 

                                  Хай виходять козачата! 

(Звучить козацький марш. Під цю музику до спортивної зали заходять 

команди 1- х класів, учасники спортивного свята. Попереду йде поважний 

гетьман. 
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1 Ведучий: У сьогоднішніх розвагах беруть участь команди  учнів 1-х класів.  

2 Ведучий: Кожен учасник сьогоднішніх змагань виборюватиме право 

називатися … 

Як ти гадаєш (до ведучого ), ким ?  

1 Ведучий: Звичайно, козаком! 

2 Ведучий: Тож не будемо часу гаяти, а починатимемо змагання! 

1 Ведучий: Ні, нехай наші хлопці та дівчата познайомлять нас зі своїм 

гуртом.                                . 

 Гетьман: 

Нумо, хлопці, покажіться! 

А ви, друзі, подивіться, 

За якого вболівати 

Ви прийшли на наше свято?! 

(Отаман кожної команди називає назву своєї команди, а команда вигукує 

девіз і побажання суперника) 
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Гетьман: Перший курінь. 

І  курінь   «Хортиця». 

Девіз: «Степ та воля – козацька доля» 

Отаман: Для боротьби ми не збирали 

                Ані рушниць, ані гармат. 

                Здоров’я й знань понабирали, 

                Що вистачить для всіх команд. 

Гетьман: Другий курінь. 

ІІ курінь       «Корсунь». 

Девіз: «Боріться – поборете» 

Отаман:  Прибули ми змагатися і перемагати. 

                Отож і просимо вболівальників щиро 

                Нам у цій грі допомагати.  

1 Ведучий: А знаєте, козаки, на що йдете!? 

Козаки: Знаємо! 

2 Ведучий:  А знаєте, що можете програти? 

Козаки:  Не біда! 

1 Ведучий: 

А визначати переможців 

Буде в нас журі поважне. 

Воно, ми знаємо точно, 

Об’єктивне і уважне. 
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(Представлення журі) 

2 Ведучий:      Хай гумор хор 

                        У цім залі лунає, 

                        І сміх щиросердний 

                        Усіх нас єднає. 

1 Ведучий: Удачі вам бажаю: 

                    «Ні пуху, ні пера».  

                     Нехай вже почнеться  

                     Спортивна наша гра. 

Гетьман: 

За шляхами, за дорогами, 

За Дніпровськими порогами, 

За лісами за високими 

Наші прадіди жили. 

Мали Січ козацьку сильну, 

Цінували волю вільну 

І Вкраїну свою рідну, 

 Як зіницю берегли…               

Пісня  «Довгий шлях» 

1 Ведучий: Отже, розпочинаємо наш конкурс «Козацькі забави». Вам 

доведеться пройти через дев’ять випробувань. Це стільки, скільки було 

колись порогів на Дніпрі. В давні  
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часи ці пороги були страшною перешкодою на шляху до того, хто плив 

Дніпром на Січ. Вважалося, що справжнім козаком може зватися лише той, 

хто пройшов хоч раз у житті через пороги. 

2 Ведучий: Як відомо козаки вміли швидко бігати. Вони могли наздогнати і 

зловити дикого коня. А чи вміють швидко бігати учасники змагань. 

Конкурс 1. «Біг у чоботях» 

За сигналом перші учасники присідають «в чоботях», біжать між кеглями до 

прапорця і назад. Передають естафету наступному гравцеві. Перемагає 

команда, яка швидше закінчить естафету. 

 

. 

1 Ведучий: Козацька молодь постійно розвивала свої природні здібності за 

допомогою таких фізичних вправ, як їзда верхи, перехід через яр чи річку по  

стовбуру дерева, стрибки через мотузку. Ми також перевіримо, чи наші 

козаки стрибучі й сильні в гурті? 
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Конкурс 2. «Козаки - вершники» 

 

За сигналом учасники на «конях» прямують до кегель і повертаються назад. 

Передавши «коня» наступному учаснику, сам стає у кінці команди. Перша 

команда, яка виконала завдання, є переможцем. 

2 Ведучий: Про козацьку дружбу написано безліч легенд, пісень, оповідань. 

Ніколи не кидали козаки своїх товаришів у біді. Дружбу цінували понад усе. 

Конкурс 3. «Пліч-о-пліч» 

Затиснувши м’яч ногами, учасники долають відстань.  

У кінці естафети передають м’яч наступному учаснику. 
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1 Ведучий: Правду кажуть, що душа народу в його пісні. Ще козаків із-за 

гори не видно, а козацька пісня котиться попереду.  

Конкурс 4. «Козацький свист» 

 

Команди по черзі, висвистуючи,  виконують пісні, які прозвучали. 

2 Ведучий: А ще козаки славилися своїми кулінарними здібностями. Щоб 

приготувати їжу, козаки заготовляли дрова, розпалювали багаття і тоді 

вже готували. Хто з вас не чув про козацький куліш? 

Конкурс 5. «Забави кашоварів» 

Приготування каші. Слід якомога швидше відділити горох, квасолю, 

кукурудзу… 
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1 Ведучий: Слово для оголошення результатів перших п’яти конкурсів 

надається журі. А ми надаємо можливість нашим козакам відпочити перед 

наступними випробуваннями. 

2 Ведучий:     Козаки всі спритні, здібні. 

                         Чи є ще до них подібні?! 

                         Потомились? Діло в тому, 

                         Їм потрібно зняти втому. 

                          Відпочинок – справа звична: 

                         Для всіх пауза музична. 

Пісня «Їхав козак за Дунай» 

1 Ведучий: Коли підходили вороги, то сторожа, яка стояла далеко в степу в 

дозорі, запалювала високу вежу, сповіщаючи: «Ворог іде». І у нас буде схожий 

конкурс. 

Конкурс 6. «Засвіти вежу» 

Підбігти до уявної вежі, одягнути головний убір (дівчатка - український 

віночок, хлопчики - козацьку шапку) та повернутися назад. 

2 Ведучий: Козаки бігали швидко і в цьому ми вже переконались. Та були 

серед них і найпрудкіші, які могли  

швидко попередити козаків про небезпеку, передати цінну інформацію 

гетьману. Тож, наступний  конкурс для швидких і кмітливих. 

Конкурс 7. «Доставка цінних пакетів» 

Перед учасниками лежать «пакети» (аркуш паперу з друкованою літерою). 

Завдання: кожному козаку добігти до відмітки й залишити «пакет». 

Останній учасник з літер повинен викласти слово «ОТАМАН».   
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Конкурс 8. «Заморочки із бочки» 

По черзі отамани команд витягують завдання із бочечки і відповідають на 

нього, обговоривши відповідь 30 с. 

1. Що означає слово «козак»? (У перекладі з тюркської мови - «вільні озброєні 

люди», вільна, смілива, ні від кого незалежна людина). 

2. Як називали козацькі човни? («Чайки»). 

3. Як називалась козацька зачіска! (Оселедець. Закручували 2-3 рази за вухо, 

щоб звисав до плеча). 

4. Чи допускались на Січ жінки? (Ні! Вважалося, що в степу під час бойових 

походів вони будуть зайвими. Якщо  

хтось з козаків приводив на Січ навіть матір чи сестру, то це вважалося 

злочином, який суворо карався). 

5. Коли козаки прокидалися? (До сходу сонця). 

6. Що робили козаки після пробудження? (Бігли на річку купатись). 

7. Назвіть козацьку їжу (Куліш, соломаха, риба, мед, галушки). 

8. Яких ви знаєте гетьманів? 

2 Ведучий: У сиву давнину козаки були завзяті й спритні вояки, тому їх дуже 

боялись вороги. Впродовж століть вони пильно стояли на сторожі свободи й 

гідності України. Тому подивимося, які влучні наші вояки? 
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Конкурс  9. «Влуч у ціль» 

На відстані 5-7 м від команд стоять кеглі, в які треба влучити. Перемагає та 

команда, яка збила найбільше кегль.        

1 Ведучий:   Дорогі хлоп`ята! 

 Всі переконалися: ви справжні козачата! 

 Щоб ніколи не хворіли, 

 Нас від лиха захистили, 

Щоб всі мужніми зростали 

 І про нас не забували. 

2 Ведучий:  Директорові школи  права передаю, 

 Йому для привітання я слово надаю. 

(Жюрі оголошує результати змагань. Учасників свята нагороджують 

грамотами й солодкими призами.) 

Гетьман:  Ми чудово гралися, та завершувати час! 

 Найкращі побажання ви прийміть від нас. 

1 Ведучий: І у вас, і у нас усе буде гаразд! 

2 Ведучий: Щоб ви і ми здорові були! 

Гетьман:   Щастя і здоров`я зичимо всім! 
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Проект 

«Тільки  той  щастя має, хто свій край прославляє» 

Навчальні цілі  та очікувані  результати навчання: 

 Виховання патріотизму в дітей, стимулювання інтересу та поваги до 

традиційрідного краю. 

 Сприяння збереженню народних традицій регіону шляхом актуалізації та 

відтворення зникаючої народної культури. 

 Розвиток уміння  виділяти, аналізувати, синтезувати потрібний матеріал. 

 Розвиток навичок роботи в групі. 

Характеристика проекту 

За предметно – змістовою галуззю: між предметний (Навчання 

грамоти.(Українська мова), Я досліджую світ, Мистецтво, Дизайн і 

технології). 

За змістом: творчий 

За кількістю учасників: колективний 

За тривалістю: середньотривалий (1 місяць) 

Виконавці проекту: учні ,батьки, вчителі школи. 

І.  Визначення  теми  і  завдань  проекту. 

Ключове питання. 

Ігри та розваги  наших предків 

Тематичні питання 

 Зв'язок між словами «родина», «рід», «народ» 

 Ігри , що грала матуся 

 Лялька  моєї бабусі 

 Великдень у моїй родині 

 Скарбниця народної мудрості 

Змістові питання  

 Яких звичаїв, традицій дотримується твоя родина? 

 Збір інформації про ігри та розваги  наших предків 

• Розучування дитячих ігор рідного краю  
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• Виготовлення ляльки - мотанки 

Стислий опис. 

Проект для учнів початкової школи. 

Учні на уроках та в позаурочний час досліджують, вирішують питання, 

пов’язані з темою проекту. 

 Збирають інформацію по темі проекту 

 Презентують ігри та розваги у класі 

 Розучують ігри на перервах з дітьми інших класів 

 Виготовляють іграшки, якими грались діти у давнину 

І І .  Планування  діяльності 

1. Поділитись на групи 

2. Звернись за допомогою до дорослих 

3. Запиши  знайдену   інформацію 

4. Грай у ігри,що відшукав у родині 

5. Навчи друзів 

6. Звіт (виставка ляльки – мотанки Поділля, майстер-класи з традиційних 

народних ігор на уроках, перервах, позаурочний час ) 

І ІІ.  Виконання  проекту 

№ Предмет Виконавці Результат 
1. Навчання 

грамоти 
Учні  класу, 
батьки, учителі 

Фольклорна експедиція «Ігри та 
іграшки мого краю» (Запис 
зібраних ігор) 

2. Я досліджую 
світ 

Учні класу Наші обереги 

3. Фізична 
культура 

Учнікласу, 
батьки 

Розучування ігор та розваг наших 
предків «Ігри моєї родини» 

3 Дизайн і 
технології 

Учні класу, 
батьки, учителі 

Виготовлення ляльки – мотанки 
Поділля,  розпис писанок, крапанок.  

Матеріали та ресурси: спортивний інвентар ( підручний матеріал), матеріали 

для виготовлення ляльки – мотанки. 

Оцінювання знань та вмінь учнів. 

Результатом роботи є виставка «Лялька моєї бабусі»,  майстер-класи з 

традиційних народних ігор на уроках, перервах, позаурочний час. 
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Звіт про проведену роботу в рамках проекту 

«Тільки  той  щастя має, хто свій край прославляє» 

Батьки учнів класу  грали у такі ігри: «Черчика»,» «Знамено», Пласку», 

Шапкура», «Пекаря», «Наосліп» («Мацанки»), «Сліпого», «Кремушки», 

«Вибивки сидячи», «Розбитого  царя»  та інші. 

Ось опис деяких ігор: 

Гра «Черчик» 

Інвентар до гри:  дві палиці (20 см та  близько 1 м). 

На землі креслили коло, всередині якого викопували ямку в діаметрі 20 см,  по 

діаметру ставили  меншу  палицю . Ведучий (вибирався серед гравців) 

великою палицею бив по меншій, щоб вона  полетіла в  сторону інших дітей. 

Якщо хтось упіймав, то кидав паличку у накреслене коло. Вцілив -  ставав 

ведучим. . 

Гра «Знамено» 

Грає дві команди  з однаковою кількістю дітей. 

Від центру поля на однаковій відстані в обидві сторони ставили знамено 

кожної команди. Завдання: зберегти своє знамено і забрати у іншої команди  їх 

знамено. Якщо до гравця доторкнувся противник, то перший не рухався 

(потрапляв у полон), поки його не визволить  товариш по команді. 

Гра «Пласка» 

В той час діти пасли худобу за селом, тому інвентарем до гри була гнучка 

лозина (близько 1м). 

Кожен по черзі присідав і тричі пружинив лозину до землі і відпускав. В кого 

полетіла дальше, той і виграв. 

Гра «Наосліп» ( «Мацанки» ) 

З зав’язаними очима потрібно було по руці упізнати інших дітей. 

Гра «Сліпий» 

Інвентар: яйці (курячі, гусячі і навіть воронячі), палиця, хустина для 

зав’язування очей. 

По черзі кожен ставав перед яйцем, доторкався палицею до яйця. Інша дитина 

зав’язувала йому очі хустиною. Гравець тричі обкручувався кругом себе,  
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говорив «Стоп». Після цього бив палицею по яйці. Майже завжди не влучали, 

але були випадки влучного попадання. От тоді  вже було сміху.  

Розучування народних ігор
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Виготовлення ляльки – мотанки Поділля 
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«За тиждень –  Великдень» 
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Проект   «Рідна домівка, рідна сім'я  - тут виростає доля моя» 
Ключові компетентності: 

• розвивати вміння роботи в групах, 

• формувати духовно-моральні цінності;  

• учити аналізувати ситуації  морального вибору;  

• виділяти, аналізувати, синтезувати потрібний матеріал; 

 удосконалюють навики усного та писемного мовлення; 

 вчаться правильно планувати свій час,  виконувати роботу згідно 

критерій та вимог до  проекту. 

Предметні компетентності: 

 розвиток умінь та навичок усного виступу перед аудиторією, вміння 

стисло формулювати свою думку;  

 розвиток уміння використання різних мультимедійних засобів і 

можливостей (зображення, звукозаписи, відео файли, гіперпосилання на інші 

веб – сайти або файли); 

  використання нових речень, розрахованих на читання однією людиною; 

комбінування тексту і зображень (схем, графіків і діаграм); періодичне 

висвітлення процесу та результатів досліджень. 

 удосконалюють навики з орфографії та пунктуації. 

 при заповнені дидактичних матеріалів учні, аналізуючи результати 

проведеного проекту, розвивають розумові навички. 

Характеристика проекту 

За предметно – змістовою галуззю: інтегрований проект (Навчання 

грамоти.(Українська мова), Я досліджую світ, Мистецтво, Дизайн і 

технології,). 

За змістом:навчальний, міжпредметний 

За кількістю учасників: індивідуальний 

За тривалістю: середньотривалий (2 тижні) 

За характером партнерської взаємодії: класний 
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Технологічна карта проекту 

 План проведення проекту 

 

Алгоритм 

учня 

Алгоритм 

учителя 

1

   

Визначення  теми  і  завдань  проекту  Підібрати 

завдання до 

теми проекту 

2

   

Планування  діяльності    

Проблемне 

питання 

Тематичні 

питання 

Змістові 

питання 

  

Що тобі 

відомо про 

твій рід? 

1.Зв'язок між 

словами 

«родина», 

«рід», 

«народ». 

1.Родовідне  

дерево 

3.Герб твоєї 

родини 

4.Доповнення 

читацького 

досвіду 

5.Скарбниця 

народної 

мудрості 

 

1.Що тобі 

відомо про 

твою родину? 

2.Яких звичаїв, 

традицій 

дотримується 

твоя родина? 

3.Які  

прислів’я, 

приказки ти 

знаєш про рід, 

родину? 

4.Хвилинки 

поезії 

5.Створення 

власної книжки 

Отримує  

завдання та 

складає план 

реалізації 

 

1.Пояснити, 

розподілити 

завдання між 

учнями. 

2.Спрямовувати 

та координувати 

роботу кожного 

учня 

3

  
Виконання  проекту   

Предмет Виконавці Результат   

Навчання 

грамоти 

Учні 1класу Хвилинка 

поезії 

Прислів’я, 

Вчить вірші, 

шукає 

прислів’я, 

Надає допомогу 

при оформленні 

книжки 
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приказки про 

родину 

Створення 

книжки 

приказки про 

сім’ю.  

 

 

Я 

досліджую 

світ 

Учні1 класу, 

батьки 

Родовідне 

дерево 

Створення 

при допомозі 

батьків 

родовідного 

дерева 

Спрямовує 

роботу учнів 

 

Мистецтво 

 

Учні 1класу 

 

Наші обереги 

Створення  

оберегів 

родини. 

Спрямовує 

роботу учнів 

 

4 

Презентація проекту та оцінювання знань 

та вмінь учнів 

 

Створення 

книжки 

«Рідна 

домівка, 

рідна сім’я – 

тут виростає 

доля моя» 

Урок  - 

презентація на 

тему 

«Рідна домівка, 

рідна сім’я – 

тут виростає 

доля моя» 
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Урок- презентація проекту 
«Рідна домівка, рідна сім’я – тут виростає доля моя» 

Тільки той  щастя має, хто свій рід прославляє 

Мета. Розширити знання учнів про рід, родину, народ. Розвивати читацькі 

інтереси, навики аналізу явищ, подій. Виховувати шанобливе ставлення до 

традицій,  звичаїв, святинь своєї родини, місць, де народилися, рідної оселі, 

рідної мови. 

Матеріал до уроку. Тематична виставка книг, журналів, ілюстрацій, 

зображення родовідного дерева, малюнки дітей, вишиті рушники. 

Хід  уроку 

1.Організаційний момент. 

   - Добрий день, мої малята, любі хлопчики й дівчатка. Йшла я долами, 

степами, через луки, гори, ліс, і торбинку із казками за плечима я несла. Та у 

дальнім темнім гаї, як він зветься не згадаю, довелось зайчат зустріти, просять 

щось їм розказати. Що я мала, скажіть. робити, мусила торбу розв’язать. А 

зайчата, довгі вуха, люблять розповідь  послухать. 

      Тож я сіла  під кущ калини, все кажу, кажу нове. Потім глянула в торбину, 

залишилось розповіді дві. Е, сказала я зайчатам, мушу з вами попрощатись. Ба 

як довго засиділась, ну, бувайте, побіжу. Ще дві розповіді лишилось, то 

малятам розкажу. 

Інсценізація казки «Зоряна година»  (додаток№1) 

2. Повідомлення теми та мети уроку. 

 Читання епіграфу до уроку 

Як ви розумієте  слова «Тільки той  щастя має,  хто свій рід прославляє»? 

 Вступна бесіда. 

Рід до роду… З цього  почався український народ, який має свою 

багатовікову історію, культуру, звичаї, традиції. Про рід ми сьогодні 

поговоримо. Сьогодні у нас святковий урок. Ви довго працювали, щоб 

представити на сьогоднішній урок результати вашого дослідження. На нас 

чекає презентація книжок, які ви самостійно створили. 

3. Презентація. 
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 Презентація першої сторінки 

 Робота з виставкою книг. 

 Словникова скарбничка  (додаток № 2). 

Діти зачитують пояснення кожного слова. 

 Доповнення читацького  досвіду. 

 Презентація другої сторінки. 

 Хвилинки поезії (додаток № 3). 

Діти читають твори, які підібрали до теми уроку. 

 Кросворд (додаток № 4). 

 Фізкультхвилинка. 

Танцювальні рухи під музичний супровід (Н. Май «А я бажаю вам добра»). 

 Презентація третьої сторінки. 

 Родовідне дерево. 

    - Наше дерево своїми гілками сягає давніх – прадавніх часів…Гілки 

родовідного дерева вказують на розгалуження твого роду, сім’ї, зображують 

твій родовід. Свій маленький листочок на цьому дереві має кожен з вас.  

(Виставка  робіт  учнів) 

 Читання  прислів’я (додаток № 5). 

 Презентація четвертої сторінки. 

 Читання творів про родину. 

 Прислів’я та приказки  про родину (додаток № 6). 

 Презентація п’ятої сторінки. 

 Виставка  сімейних  реліквій. 

Що таке реліквії?  Це те, що переходить до дітей, внуків на згадку про батьків. 

В Україні був звичай: на щастя дарувати рушник. Він залишався у дітей , 

потім переходив до наступних поколінь, як згадка про батьків, як сімейна 

реліквія. Родинною реліквією є фотографії рідних, сімейні альбоми. 

(Виставка та розповідь про сімейні реліквії) 

 Казка про діжку (додаток № 7). 

Гра «Закінчи речення». 

- Я зрозумів, що … (Доки в родині злагода - вона живе щасливо) 
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Найбільше мені сподобалось… 

4. Підсумок уроку. 

Усі ілюстрації, прислів’я,  складаються  скріплюються. Утворюється 

книжечка. Ознайомлюю з титульною сторінкою. Робота закінчена. 

 

Додаток  № 1 

Казка «Зоряна година»                                     

Колись давно, багато віків тому, так багато зірок, як нині, не було. Ясної 

ночі можна було бачити лише одну зірочку, світло якої було то яскраве, то 

дуже тусклим. Одного  разу Місяць запитав у Зірочки: 

- Зіронько, чому твоє світло таке різне: то яскраве, що вказує дорогу 

навіть уночі, то слабе та непомітне? 

Зірочка довго мовчала, а потім, зітхнувши, відповіла: 

- Світло моє гасне тоді, коли мені самотньо. Адже поруч зі мною немає 

жодної зірочки, схожої на мене. А так хочеться бачити і чути когось поруч із 

собою! 

- А в які ночі світло стає яскравим? 

- Моє світло спалахує яскраво тоді, коли я бачу мандрівників, що 

поспішають. Мені завжди було цікаво дізнатися, що їх так манить у дорозі, 

куди вони так поспішають? 

- І ти дізналася про таємницю мандрівників?, - запитав Місяць. 

-  Так. Одного разу я запитала про це людину, яка була тривалий час у 

дорозі. Вона мала виснажений та дуже стомлений вигляд від довгої подорожі, 

кожний крок їй давався з великим зусиллям, але очі... 

- А якими були її очі?, - здивувався Місяць. 

- Вони сяяли в темряві від щастя та радості. Чому ти радієш, 

мандрівнику? І він мені відповів «Замерзаючи в снігу, голодуючи без шматка 

хліба, задихаючись від спеки, я крокую вперед, долаючи всі перешкоди, тому 

що знаю: вдома на мене чекає тепло та затишок, турбота й піклування моєї 

родини: дружини, дітей, онуків. Заради їхніх щасливих очей я готовий зробити 

навіть неможливе. 
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Зірочка схвильовано замовкла, а потім сказала Місяцю: 

- Ось відтоді я намагаюся дарувати якомога більше світла тим 

мандрівникам, які несуть щастя у свій дім, у свою родину. 

- Моя маленька помічнице! Чи хотіла б ти мати власну сім'ю, рідних, які б 

допомагали тобі робити людей щасливими? 

- А хіба це можливо? - збентежною надією запитала Зірочка. І Місяць, не 

кажучи ні слова, змахнув рукавом своїх срібних шат, і тієї ж миті на небі 

засяяло тисячі нових зірок, які сяяли та дивовижно мерехтіли своїм 

неповторним світлом, немовби говорили маленькій Зірочці: «Ми поруч, ми 

тут, люба, ми тепер - одна родина!» 

                                                                                                    Додаток  №2 

Рід – ряд поколінь, що походять від одного предка. 

Предок – найстарший роду з боку матері або батька. 

Родовід – історія поколінь певного роду 

Прапрадід – батько прадіда, батькового або маминого діда. 

Прадід – батько діда, батькового або маминого батька. 

Дід – батьків або материн батько. 

Прапрабаба – мати прабаби. 

Прабаба – мати батькової або материної мами. 

Баба – батькова або материна мама. 

Дядько  - брат батька або матері. 

Небіж, племінник – син брата або сестри. 

Небога, племінниця – дочка брата або сестри. 

Родина – тато, мама, сестрички, братики. 

                     

Додаток №3   

Хвилинка поезії 

Деревце роду 

Щоб квітла Україна 

Із  сонцем, з вітерцем 

Кожнісінька родина 

Плекає деревце. 

Той вишеньку, 

Той яблуньку, 

Той дуб, а той горіх, 
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Для того, щоб прикрасити 

Свій батьківський поріг. 

 

У донечки, у сина 

Калинонька росте, 

Матуся Україна 

Всім дякує за те. 

За вишеньку, за яблуньку, 

За сосну, за дубок 

І за такий пахучий 

віночок із гілок. 

                      Н. Кир’ян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рідний край 

У всіх людей одна святиня, 

Куди не глянь, де не спитай 

Рідніша їм своя пустиня, 

Аніж земний  чужинний рай. 

Їм красить все їх рідний край. 

Нема без кореня рослини, 

А нас, людей,- без Батьківщини. 

М. Чернявський 
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Додаток  №4 

Кросворд 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Як ще називають батька? (тато) 

2. Ким тобі приходиться мамин брат? (дядько) 

3. Особа чоловічої статі стосовно своїх батьків? (син) 

4. Діти, які народилися в один день.(близнюки) 

5. Маленький хлопчик або дівчинка. (дитина) 

Кросворд 2 

1      

 2      

 3      

4     

5   

 6      

1. Донька моєї мами – це моя …(сестра) 

2. Найбільше в нашій хаті свято, коли приходить з роботи…(тато) 

3. Своїх онуків розуму навчає старенький …(дідусь) 

4. Найбільше пестять та голублять своїх дітей…(Мами) 

5. Батькам на потіху росте здоровий та розумний …(син) 

6. Твою матусю донечкою кличе твоя…   (бабуся) 

 

    5 

 4  

1   

 2   

  3   

Р      
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          Додаток  № 5               

Прислів’я 

1) Тільки той  щастя має, хто свій рід прославляє 

має, хто 

                          щастя            свій  

той                                                      рід 

Тільки                                                    прославляє 

 

 

2)  Нащо кращий клад,  коли в сім’ї лад  (з’єднати стрілочками) 

                   На              м’ї                   кра                    в                      клад 

 

 

                      лад            що                    сі                  щий                    коли 

 

Додаток  №6 

Прислів’я та приказки  про родину 

Яка яблунька, такі й яблучка. 

Щасливо там жити, де сім’єю робити. 

цвітуть біля матінки діти, як пишнії квіти. 

Яблучко від яблуньки недалеко падає. 

Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. 

Добрі діти – батькам вінець, а злі діти – батькам кінець. 

Який дуб,  такий тин, який батько, такий син. 

Яке дерево, такі в нього квіточки, які батьки, такі й діточки. 

Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина. 
 

Додаток  №7 

Казка про діжку 

Жив собі старий селянин. Якось покликав він п'ятьох своїх синів та й каже: 

- Хочу, діти, я розповісти вам одну притчу. Слухайте уважно, а потім 

розтлумачте її мені. 
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Дивляться сини на батька, а батько поглянув на них та й почав оповідь: 

- Ріс у лісі дуб. Велике дерево було. З його товстого гілля жолуді дощем 

падали. Коріння його глибоко вросло в землю - соками її живилися. Тріпала - 

тріпала його буря, та нічого з ним вдіяти не змогла. Але ось постарів 

дуб,висок з роками. Прийшов у ліс лісоруб, примірився до дуба, засукав 

рукави й ну рубати! До вечора повалив дерево на землю, віти обрубав, а 

стовбур приволік до себе у теслярню: зробив із дощок клепки, набив до них 

обручі, сколотив днище. У ту діжку він кожної осені наливав молоде пінисте 

вино, а потім продавав його селянам, які справляли весілля, хрестини чи 

поминки. Так було, доки діжка лишалася цілою. Та ось один обруч зламався, 

і клепки розійшлися. Вино витекло, діжка розсохлася. Доки чоловік збирався 

набити на неї новий обруч, клепки зовсім розсипались. Дітлахи розтягли 

обручі, стали їх катати вулицями, а господиня спалила у печі клепки та 

днище. Гарна була діжка, тат нема її вже! 

Ану, розтлумачте мені цю притчу. 

Задумалися п'ятеро братів. Думали - думали, не зуміли розтлумачити 

батькову притчу. То старий похитав головою, та й каже: 

- Молоді ви іще, тому й не здогадуєтесь. Ну, то я сам вам розтлумачу, а 

ви слухайте... Ліс, де ростуть великі дерева,- це наша держава, вона вічна. 

Деревам її - народу - повік не буде кінця. Діжка - це родина;клепки - це всі 

ми, родичі; обручі - злагодо, а вино - радість, щасливе життя. Доки в родині 

злагода - вона живе щасливо. А той дім, де злагоди нема, краще йому у вогні 

згоріти!.. Бережіть обручі, діти мої! 

Старший син поцілував батькові руку, тай каже: 

-  Дякуємо тобі, батьку, за мудру пораду. Не забудемо її, доки житимемо 
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Проект «Весна» 
Ключові компетентності: 

• розвивати вміння роботи в групах,

• формувати духовно-моральні цінності;

• учити аналізувати ситуації  морального вибору;

• виділяти, аналізувати, синтезувати потрібний матеріал;

 удосконалюють навики усного та писемного мовлення;

 вчаться правильно планувати свій час,  виконувати роботу згідно

критерій та вимог до  проекту. 

Предметні компетентності: 

 розвиток умінь та навичок усного виступу перед аудиторією, вміння

стисло формулювати свою думку; 

 розвиток уміння використання різних мультимедійних засобів і

можливостей (зображення, звукозаписи, відео файли, гіперпосилання на 

інші веб – сайти або файли); 

 використання нових речень, розрахованих на читання однією

людиною; комбінування тексту і зображень (схем, графіків і діаграм); 

періодичне висвітлення процесу та результатів досліджень. 

 удосконалюють навики з орфографії та пунктуації.

 при заповнені дидактичних матеріалів учні, аналізуючи результати

проведеного проекту, розвивають розумові навички. 

Завдання тижня: 

Спостерігати за сезонними змінами, які відбуваються в живій та неживій 

природі навесні, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Формувати навички дослідницької діяльності. 

Вчити порівнювати, узагальнювати, зіставляти отриману з різних джерел 

інформацію та використовувати її у повсякденному житті. 

Формувати вміння сприймати красу весняної природи, висловлювати свої 

думки, судження щодо побаченого, почутого, спілкуватися з 

однокласниками. 
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Розвивати творче мислення, уміння аналізувати й робити висновки. 

Очікувані результати: 

На кінець тижня учні знатимуть: 

ознаки весни; 

назви весняних місяців; 

зміни, які відбуваються в природі з приходом весни; 

правила безпечної поведінки в природі; 

умітимуть: 

розпізнавати зміни в живій та неживій природі; 

визначати та описувати вісників весни; 

розпізнавати весняні квіти; 

працювати в групах; 

слухати одне одного під час спілкування. 

Характеристика проекту 

За предметно – змістовою галуззю:  

інтегрований проект(Навчання грамоти.(Українська мова), Я досліджую світ, 

Мистецтво, Дизайн і технології, Фізична культура). 

За змістом:навчальний, міжпредметний 

За кількістю учасників: колективний 

За тривалістю: середньотривалий (1 тиждень) 

За характером партнерської взаємодії: класний 

 

Матеріали та ресурси: фотоапарат, комп’ютер, принтер, сканер. 

Програмне забезпечення: програми для створення мультимедійних 

презентацій, публікацій. 

Друковані матеріали: журнали «Знайко»,«Стежка», «Велика дитяча газета». 
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Індивідуальна карта роботи над проектом 

Учня/учениці ___________________ 

Дія  Відмітка про 

виконання 

1) Знайди інформацію  в 

книжках 
 

 

2) Звернись за допомогою 

до дорослих 
 

 

3) Запиши  знайдену   

інформацію  

 

4) Твори 

 

 

5) Обговори з друзями 

 

 

6) Напиши проект 

 

 

7) Звіт 
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                                                Технологічна карта проекту 

 

 

 

 

 План проведення проекту 
 

Алгоритм 
учня 

Алгоритм 
учителя 

1   Визначення  теми  і  завдань  проекту  Підібрати 
завдання до 

теми проекту 
2   Планування  діяльності 

Проблемне 
питання 

Тематичні питання Змістові питання    

Що тобі 
відомо про 
весну? 

Ознаки весни. 
Назви весняних місяців. 
Зміни, які відбуваються в 
природі з приходом весни. 
Правила безпечної поведінки в 
природі. 
поведінки. 
Доповнення читацького 
досвіду 
Скарбниця народної мудрості 
 

1. Які ознаки весни? 
2. Чим заклопотані 

птахи навесні? 
3. Як прокидаються 

рослини? 
4. Які квіти розквітають 

першими? 
5. Які  прислів’я, 

приказки ти знаєш про 
весну? 

6. Хвилинки поезії. 
7. Створення лепбука. 

Отримує  
завдання та 
складає план 
реалізації 
 

1.Пояснити , 
розподілити 
завдання між 
учнями 
2.Спрямовувати 
та координувати 
роботу кожного 
учня 

3  Виконання  проекту   
Предмет Виконавці Результат   
Навчання 
грамоти 

Учні 1класу Хвилинка поезії 
Прислів’я, 
приказки, 
загадки  про 
весну 
Створення 
лепбуку 

Вчить вірші, 
шукає 
прислів’я, 
приказки про 
весну.  

Надає допомогу 
при оформленні 
книжки 
 
 

 
Я досліджую 
світ 

 
Учні1 класу 

 Пам’ятка 
«Від кого 
природу треба 
охороняти?» 

Створення 
пам’ятки 
(робота у 
групах) 

Спрямовує 
роботу учнів 

Мистецтво Учні 1класу Ланцюжок 
весняних квітів. 
Розучування 
веснянок, гаївок. 

Виконання 
малюнка 

Допомагає у 
виборі та 
презентації робіт 
учнів 

Дизайн і 
технології 

Учні 1 класу Виготовлення 
пташок із 
солоного тіста. 
 

  

Фізична 
культура 

Учні 1 класу Розучування  
народних ігор. 

  

 4 Презентація проекту та оцінювання знань та вмінь учнів 
 

Створення 
лепбуку 
«Весна» 

Урок  
позакласного 
читання на тему 
«Весна» 
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Урок позакласного читання 
Презентація проекту «Весна» 

Мета. Розширити знання учнів про зміни в живій та неживій природі навесні, 

про найхарактерніші ознаки весни, про українські народні обряди та звичаї;. 

Розвивати спостережливість, мовленнєві здібності, читацькі інтереси, навики 

аналізу явищ, подій. Виховувати любов до рідної землі, народу, його звичаїв, 

традицій, учити охороняти та примножувати природні багатства, формувати 

уміння безпечної поведінки в природі. 

Матеріал до уроку. Тематична виставка книг, журналів, ілюстрацій, 

малюнки дітей за темою «Весна». 

Хід уроку 

1.Організаційний момент.

  Велика і прекрасна наша Земля. Змінюється, вічно оновлюється вона. 

Погляньте навколо: ласкаво світить сонечко, від його теплого поцілунку 

розкриваються пелюстки перших квітів, весняний вітерець грайливо пестить 

ніжні коси берізки і плакучої верби, в голубому небі пропливають легенькі 

хмарки, а довкола щасливим співом заливаються птахи. 

 Весна…Вже сама згадка про неї будить у серці щемну радість, тривогу.Це 

свято оновлення і відродження природи.Коли приходить весна, кожному з 

нас здається, що ти народжуєшся на світ вдруге,що весна ця особлива, краща, 

ніж були попередні. 

  Чи не правда, чудова пора року весна. Все прокидається, народжується, 

радіє. Природа ніби зачаровує нас своєю красою. Квітковий розмай, зелень 

трав, чарівність звуків!!! 

Ой весна весна, світлим днем красна, 

Оживила світ, нам даруєш цвіт. 

Голосні пісні, теплі дні ясні, 

Ще й рясні дощі, щастя й радощі. 

Любимо тебе й небо голубе, 

На траві росу і дзвінку красу. 

І чарівний цвіт, веселковий світ, 
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Бо як ти ідеш — всім життя даєш! 

2. Повідомлення теми та мети уроку. 

 Вступна бесіда. 

Сьогодні у нас святковий урок. Ви довго працювали, щоб представити на 

сьогоднішній урок результати вашого дослідження. На нас чекає цікава 

весняна подорож та створення лепбуку «Весна». 

 Побудова асоціативного куща. 

— Діти, що ж ви уявляли, почувши слово «Весна»? 

                       птахи          перші квіти            свято 

 

                               

                                                   Весна                                             

 

 

                 пробудження            веснянки           життя 

3. Презентація. 

 Сторінка «Весняні зміни». 

 Робота з виставкою книг. 

-  Вашій увазі, діти, представлена виставка книг. Тут можна зустріти 

книги, які ви підібрали до уроку. 

- Діти, на  які відділи ви можете поділити підібрані книги?(художня 

література, довідкова література, енциклопедії) 

-  Які книжки на виставці вам знайомі? 

- Хто є автором книг? 

- У даних збірках твори одного поета чи  декількох? 

 Словникова скарбничка.   

А чому весняні місяці мають такі назви: березень, квітень і травень?  

 Березень — означає зелене дерево. Саме в цей час починає 

виділятися на стовбурах сік і з’являтися листя. У березня є ще інші 

назви: «сочень», «соковик», «красовик», «новолітець»,”марець”. 
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 Квітень-цвітень — переплітає трохи зими і трохи літа. І ще 

називали його наші пращури «краснець»,«снігогін», «дзюрчальник», 

«водолій». 

 А назва травень походить від давньоримської богині весни — 

Майї. Його ще називають «травником», «пісенником», «громовиком». 

 Цікаве про  весняні місяці                                          Додаток  1                      

 Доповнення читацького  досвіду   

      А ось як ще можна повідати про весну, почавши всі слова лише з однієї 

букви нашої абетки і цим підкресливши, що найбагатша – таки українська 

мова.  

Етюд «ВОЛОДАРКА ВЕСНА»                                              Додаток 2 

 Гра «Добери риму»                                                       Додаток 3 

 Конкурс весняних скоромовок                                    Додаток 4

 Цікаві загадки                                                                Додаток 5 

                     Принесла нам весна не тільки скоромовки, але й загадки.

 Робота з анаграмами                                                      Додаток 6 

ЕВСАН (весна) 

СПВІ (спів) 

ПРЛОСІКО (пролісок) 

ТСУРМОК (струмок) 

ПІДНІСЖКИН (підсніжник) 

ЕЛЕЛАК (лелека) 

РПОНІМЬ (промінь) 

КАПШ (шпак) 

КОКИТИ (котики) 

РЕБЕАЗ (береза) 

 Сторінка «Хвилинки поезії». 

 Читання творів учнями класу 

   

Встала весна, чорну землю 

Сонну робудила 

Уквітчала її рястом, 

Барвінком укрила 

І на полі жайворонок, 

Соловейко в гаї 

Землю, убрану весною, 

Вранці зустрічають. 

              Тарас Шевченко 
 

 Знов весна і знов надії 

В серці хворім оживають, 

Знов мене колишуть мрії, 

Сни про щастя навівають. 
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Весна красна, любі мрії, 

Сни мої щасливі 

Я люблю вас, хоч і знаю, 

Що ви всі зрадливі. 

Леся Українка 

 Юні художники . 

Діти демонструють свої роботи (малюнки, буклети, публікації). 

 Сторінка «Первоцвіти». 

1. Коли сонце-сонечко нам яскраво  

світить, 

   То в саду й на лузі розквітають    

    квіти. 

    Є червоні і блакитні, жовті, білі —            

    темні, світлі. 

     Хочу я вам розказати про квіти. 
 

2. Що найчарівніше буває, 

Що може душу розбудити? 

Скажіть мені,хто відгадає? 

Ви правильно назвали—квіти. 
 

3. Вона, як усмішка привітна, 

Як дотик сонечка,як казка, 

Червона, жовта чи блакитна, 

І в кожній з них тепло і ласка. 

4. Любов і ніжність струменіє. 

Чарівність, неповторне диво. 

І кожна квітка серце гріє, 

Щоб люди їм могли радіти. 
 

5. Земля мережана стежками, 

По них до школи ходять діти. 

Рясніє стежечка квітками, 

Щоб люди їм могли радіти. 

6. У квітах щире сонце квітне. 

І чистота душі дитинна, 

І небо зоряне привітне, 

І матері любов первинна.

 Представлення весняних квітів.                                     Додаток 7   

 Рослини лікують.                                                             Додаток 8  

Ось які квіти нам дарує весна! Та й не лише ці. Кожна рослинка приходить у 

світ для добра, тільки треба любити і вивчати цей чарівний світ, і тоді ви 

зрозумієте багато цікавого та незвичайного.  

 Сторінка «Весняні свята» 

    Весну наш народ вшановував найбільш від усіх пір року. А це тому, що 

оживала природа, і оживали надії на майбутній урожай, на краще життя. 

 Звичаї, традиції, обряди зустрічі весни.                     Додаток 9  

 Музична хвилинка. 
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 Весняний хоровод.  Додаток 10 

      Веснянки – так називали пісні для закликання і хвали весни. Вони 

прийшли до нас іще з давніх, язичницьких, часів, коли люди вірили в сили 

природи і поклонялися їм, вірили також у силу слова, пісні, танцю. Тому 

магія слова була основою всіх давніх обрядів. 

 Сторінка «Вісники весни».

 Цікаве про благовісників весни.  Додаток 11 

   Птахів вважали священними, бо вони двічі народжуються. За уявленнями 

наших предків, весну приносили птахи з теплих країв. Тому перших птахів 

називали теж веснянками. Ранньою весною матерí пекли обрядове печиво у 

вигляді птахів: лелек, перепілок, жайворонків, гоголів, чувільок, голубів – і 

давали їх дітям. Діти носили «птахів» селом і співали, славлячи й закликаючи 

весну, дякували за неї птахам. Тому вбити пташку або зруйнувати її гніздо 

споконвіків українці вважали великим гріхом.   

 Заклички весни.  Додаток 12 

   В Україні кажуть: «Птахи повертаються до гнізда, а діти – до хліба». Тож 

беріть це печиво та закликайте птахів до ранньої весни. 

 Сторінка «Народ скаже, як зав’яже».

 Прислів’я та приказки.  Додаток 13 

  Український народ підмітив багато приказок-мудринок, у тому числі й про 

весну. Народна творчість (фольклор) здавна зберігає пребагату мудрість, у 

якій – висновки про весняну погоду і працю.  

 Весняні прикмети.  Додаток 14 

А скільки цікавих і правдивих прикмет запримітив наш народ про весну! 

 Сторінка «Весняні ігри».  Додаток 15 

 Гра «Сліпий»

 Гра «Займи будиночок»

 Гра «Набитки»

 Гра «Котка»

 Гра «Кидок»
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4. Підсумок уроку.  

 Гра «Закінчи речення» 

- Я зрозумів, що … 

 Найбільше мені сподобалось… 

 Створення лепбуку 

   Матеріал  складається,  скріплюється. Ознайомлення з титульною 

сторінкою.  

   Ось і закінчилося наш урок, але весна ще тільки починається. Вона щодня 

приносить нові сюрпризи і радощі. Уважно придивляйтеся до природи і ви 

побачите справжню і дивовижну казку. Не пропустіть чарівних подій весни! 

Любіть природу, будьте їй добрим другом і захисником.

Весна чарівна і живе в ній казка. 

Тепло, любов та материнська ласка. 

А ще висока синява небес 

І е багато радості й чудес! 

 

А на травичці виграє роса, 

У кожній квіточці своя краса. 

І ночі зоряні, чарівні світлі дні, 

Ліси зелені дорогі мені. 

 

Пташині хори і рясні луги, 

І вод весняних повні береги. 

Квіток барвистих весняний розмай — 

Це Україна наша, рідний милий край! 

Це Батьківщина наша — дорога 

земля, 

Усе тут рідне: ліс, степи, поля. 

На батьківській землі дорога в світ 

ясна,  

А по землі до нас іде весна.

 

                Додаток 1                                                

   Цікаве про весняні місяці                         

(Вибігають три хлопчики – Березень, Квітень і Травень.) 

Травень: День добрий усьому чесному людові! Ви нас кликали? То ми й 

прибули. 

Березень: Я – перший весняний місяць, березень. А в давнину називали мене 

березань, березінь, сочень, соковик, марець, красовик, березоль, новолітець, 

полютий. У народі про мене кажуть: у марці всяко буває: він на літо 
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поглядає. Марець іще відморозить палець. Уночі тріщить, а вдень плющить. 

Покинь сани – бери віз, викинь шубу – з печі злізь. 

Квітень: Добридень дітям і дорослим! Я – квітень, або цвітень, краснець, 

переплетень, лукавець, лелечник. А про мене кажуть: хто у квітні не сіє, той 

у вересні не віє. У квітні ластівка день починає, а соловей кінчає. Березень з 

водою, квітень – із травою. У квітні погода: один день блисне, а 7 днів кисне. 

Квітень з водою – жовтень з їдою. 

Травень: На добридень! Я – травень, наймолодший син Весни. Ще мене 

називали травником, маєм (від слова «маяти» – клечати квітами, зелом).  І 

про мене є прикмети: у травні все буяє – у червні визріває; квітучий май – то 

справжній рай; майська роса коням краще вівса; мокрий май – буде ярина, 

мов гай; дощ у маю – хліб у сім’ю. 

                                                        Додаток 2                                              

          Етюд «ВОЛОДАРКА ВЕСНА »            

  Ввечері вияснювалося. Вночі вмить вчорашній вітер втих. Вже вдосвіта 

вверху відсвічувався відблиск. Всім в Вишневому висілку вірилось: віхоли 

відступили. Відтавали виярки. В Ворсклі воскресала вода. Внизу вибивалися 

веселі вісники весни. Вигрівався вибалок. Вигострюючи віття, весну вже 

віщували верба, вільха, високий в’яз, верховіття вишень. Вранці вишнівці 

відчиняли вікна, вдихали, втішалися: відзимували! Вклонялися високості: 

врешті відкрилися вишні ворота! Вибігали Велички, Вишеслави, Велемири, 

В’ячеслави, Володарі, Всеслави, Воїмири, Веледанчики, Воїслави, 

Всеволоди, виходили вродливиці Вербави, Віруні, Верхуслави, Вістанки, 

Властуні, Волелюби, Володислави, Волошки, Волі, Всеслави...  

Вдалині вперше вияснилась веселка. Видиво вражало! Вдень вишнівці 

вдягали вишиванки, вулицями водили «ворона», веснянкували, віршували. 

Веснянкуваті веселуни вигукували, влаштовували всілякі витівки, веселощі. 

Вигін вельми вигукував, вигойкував, витанцьовував. Відгомін відходив 

вверх, вдалину, врізнобіч. Всіх висипало веснянками. Все вигрібалось, 

викупувалось, випещувалось, вичепурювалось, веселилось – весніло! 

Висілківці виводили волів, виносили верстати: все вже взимку вироблено. 
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Вишивальниці виносили вибілювати вигаптувані вишивки, вишиті 

верхостьобом, вічками,  вівсяночкою, виводом. Виходили вулицями, 

виносили весняну випічку, вгощалися. Вгорі викаркувало вороння. 

Видзвонюючи, вирунюючи, весняні води відног виповнювалися вщерть, 

вільно впадали в Ворсклу, вливалися воєдино. Вітерець в височині весело 

вигойдував віттям, ворушив вітрячками, вітаючи весну. Вродлива, 

відчайдушна, весела весна владарювала, викохувала вруна, втішала. Відчутно 

всім: віднині весна вповні! Весна вальсувала!  

Додаток 3 

                    Гра «Добери риму»                            

До нас іде весна чудова, 

Весела, світла, ... (веселкова). 

Скрізь стало радісно і світло, 

Все навкруги нараз ... (розквітло). 

І світить сонечко згори 

На поле, ліс і на ... (двори). 

Зазеленіло зразу всюди. 

Беруться до роботи ... (люди). 

Бо й приказка така існує — 

Що день весняний рік ... (годує)! 

І от весна іде по краю: 

Уже фіалка ... (зацвітає), 

І скоро сад увесь розквітне, 

Бо гріє сонечко ... (привітно). 

Весна багато вже зробила: 

Всю землю дощиком ... (умила), 

І квіти всюди зацвіли, 

Щоб рідний край пташки ... 

(знайшли). 

Така в весни велика сила — 

Вона чудова, гарна, ... (мила). 

Усі ми любимо весну. 

Привітну, теплу, ... (осяйну). 

Прийди до нас, весна чарівна, 

Прекрасна, радісна і... (дивна)! 

Ми скажем добрих слів багато. 

Приходь, весна, до нас на... (свято)! 

                   Додаток 4 

   Скоромовки                                                   

Курли, курли, курличуть, 

Курличуть журавлі. 

Курличенням накличуть 

Весну по всій землі. 

 

Бурі бобри брід перебрели, 

Забули бобри забрати торби. 

Чорно-білий чорногуз 

У болото чорне вгруз. 
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Сів шпак на шпаківню, 

Заспівав шпак півню, 

Ти не вмієш так, як я, 

Так як ти не вмію я. 

Павло і Пилипко 

Поливали липки. 

Виросли липки 

У Павла і Пилипка. 

Ґава ґаву запитала: 

– Ти на ґанок не літала?

– Не літала я на ґанок,

То й проґавила сніданок. 

 Додаток 5 

 Цікаві загадки 

1. Привітанням журавля я пробуджую поля

Небеса і ручаї та заквітчую гаї 

І усякий мене зна, 

Відгадали? Я-… 

2. Високо стоїть, одне око має, всюди заглядає.

3. Біг кінь білобокий,через Дунай глибокий,

Як упав –заіржав, увесь світ задрижав. (грім) 

4. Назвіть птаха, якого вважають вісником весни (шпак)

5. Які квіти можна побачити весною в лісі?

6. Які дерева навесні дають солодкий сік? (береза, клен)

7. Яке фруктове дерево квітує першим? (абрикос)

8. В якому місяці з’являються хрущі? (У травні)

Додаток 6 

 Робота з анаграмами 

ЕВСАН (весна) 

СПВІ (спів) 

ПРЛОСІКО (пролісок) 

ТСУРМОК (струмок) 

ПІДНІСЖКИН (підсніжник) 

РПОНІМЬ (промінь) 

КАПШ (шпак) 

КОКИТИ (котики) 

РЕБЕАЗ (береза) 

ЕЛЕЛАК (лелека) 
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Додаток 7 

Представлення весняних квітів         

(Виходять діти-квіти. У кожної дівчинки на голові корона із зображеннями 

квіточок: мати-й-мачухи, первоцвіту весняного, фіалки, барвінку, кропиви та 

ін.) 

Пролісок 

Я—перша квіточка весни, 

Я –пролісковий цвіт, 

Я пережив зимові сни 

І знов родивсь на світ. 

У мене очі голубі 

Такі, як неба синь. 

Росту між кленів, між дубів, люблю і сонце й тінь. 

Сон –трава 

Я-квітуча сон-трава, 

Світло синя голова, 

А пелюстки ворсисті, а стебельця сріблисті. 

Серед лісу на галявці 

Я прокинулась уранці 

І почула, як струмки 

Швидко мчаться до ріки. 

 Кульбаба 

На леваду я пішла б, 

Ціла купа там кульбаб. 

Ніби сонечка малі 

Посідали на землі. 

Конвалія 

Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, 

Білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, відгадай? 

Це конвалії у гаю на галявині цвітуть 

І ніде, ніде немає кращих квіточок мабуть. 
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Ромашка 

На стрункій високій ніжці, 

Біля річки на лужку 

У косинці-білосніжці 

Стрінеш квітоньку таку. 

Ясним оком жовтуватим 

Усміхнемося тобі. 

Як захочеш нас зірвати, 

Дружно скажемо всі: «Ні!» 

 

Додаток 8   

                                                     Рослини лікують                         

Мати-й-мачуха. Я — найперша весняна квіточка. Ще у мене листячка нема, 

а я вже цвіту! І квіточка у мене жовта-жовта, неначе сонечко. А от коли 

з’являться листочки, то нижня його частинка, якщо притулити до тіла, — 

гріє, як мама, а верхня холодить, як мачуха. Тому мене так і називають. А ще 

мене звуть — підбіл, білпух. Я допомагаю при лікуванні бронхітів і 

застудних захворювань. Тому збирають люди всю рослинку разом з 

листочками і квітами, сушать, а потім вживають відвар для лікування. 

Первоцвіт весняний. А я — первоцвіт весняний! Починаю цвісти у квітні. 

Мене ще знали стародавні греки, а в Україні мене вважають рослиною, що 

оберігає життя. Квітки мої запашні, великі, світло-жовті, лійковидні. 

Пелюсточки збирають і сушать, а потім з них виготовляють ліки. Для 

лікувальних цілей застосовують і корені, і листячко. А з листячка ще й салати 

роблять, там багато вітамінів. Я допомагаю людям заспокоїти нервову 

систему, лікую дихальні шляхи. 

Фіалка. А мене ви добре знаєте. Я — фіалка чарівна, пахуча, дивовижна, 

синьо-бузкова. Цвіту в квітні-травні скрізь: у лісах, парках, скверах, на полях. 

Рослину фіалки збирають разом з коренем і сушать, а потім вживають 
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подрібнений сухий корінець для заспокоєння нервової системи, а квіти з 

листочками при ревматизмах і кашлях. 

Барвінок. А мене всі називають барвінком хрещатим. Я дуже гарно цвіту 

світло-синіми квітками. Навіть під снігом мене можна знайти. Мене ви 

знайдете скрізь: у дубових лісах і на узліссях, у парках і в садах. Та й на 

могилах я є як символ вічної пам’яті. Мене знають і використовують, як 

кровоспинний, в’яжучий і ранозагоювальний засіб ще з глибокої давнини. 

Люди збирають наземну частину рослинки і сушать. Але при збиранні треба 

бути обережним, бо я отруйна. Тому зривати мене, для того щоб погратися, 

не бажано. А якщо ви зірвали, то вимийте добре руки з милом. З барвінку 

хрещатого виготовляють багато ліків від головного болю, гіпертонії, 

неврозів. 

Глуха кропива біла. А мене ви знаєте, не жалю вам руки, як моя сестричка, 

хоч корисні ми кожна по-своєму. Ростемо ми у тих самих місцях: під тинами, 

на смітниках, у закинутих парках та городах. Тільки у мене для лікувальних 

цілей беруть білі віночки квіточок і сушать, а потім п'ють відвари, щоб кров 

зупинити при кровотечах, а в жалкої кропиви беруть листочки. А ще жалку 

кропиву вживають у їжу, навіть борщ варять, бо має багато вітамінів, 

особливо вітаміну K. 

Горицвіт. А подивіться ви на мене. Це я — горицвіт весняний! Яскрава, 

золотаво-жовта квітка, що зацвітає у квітні і милує вам очі, а ще приносить 

неабияку користь, бо наземну частину квітки зрізають, висушують та 

використовують для лікування серця, заспокійливо діє вона і на нервову 

систему. 

Всі квіти беруться за руки, стають у коло, утворивши віночок, і танцюють. 

Ось які квіти нам дарує весна! Та й не лише ці. Кожна рослинка приходить у 

світ для добра, тільки треба любити і вивчати цей чарівний світ, і тоді ви 

зрозумієте багато цікавого та незвичайного.  
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Додаток 9 

Звичаї, традиції, обряди зустрічі весни 

    Уперше  про  весну  наші  пращури  згадували  на  Стрітення, 15 лютого. У 

цей день начебто зустрічаються Зима з Літом: «Хто кого переборе,  - 

стверджує народне мудрослів’я,  -  такою буде погода до початку березня». 

   21 лютого, у День весняного Вітру, повіяло до весни. Цілющими соками 

налились берези. В таку пору українці у древні, ще дохристиянські, часи 

веселими піснями та іграми починали закликати весну, сподіваючись, що 

вона почує і прийде разом із сонцем і теплом. З настанням весни починався і 

новий рік, що було природно.  

       Люди шанували сили природи, обожнювали їх і зверталися до них як до 

живих істот. Навесні, коли прилітали з вирію журавлі, їх журавлями не 

називали, бо вважали, що будеш цілий рік журитись, а називали веселиками, 

аби весело провести рік. 

  24 лютого древні українці відзначали Лелечини: свято нашого тотемного 

(священного) птаха. Вважали, що цього дня птахи починають свій політ із 

Вирію. 

  Але  найзнаменнішим  святом  весняного  місяця  все-таки  вважають 

Обретіння, що припадає на 9 березня. Хочете взнати, звідки ж взялася ця 

назва? Існує версія, що у давнину  існувало  свято,  пов’язане  з  поверненням 

(тобто  обертанням)  до рідних країв перелітних птахів. Починаючи з дня 

Явдохи – це 14 березня – діти ходили по дворах: славили прихід весни, 

співали закличні веснянки, вели таночки, ігри. Наші  пращури  вважали,  що 

весну  приносять  на  своїх крилах  птахи.  Тому  на  Сорок  святих, 22 

березня,  випікалося  обрядове  печиво  у  формі  пташок («жайворонків» чи 

«голубів»), які діти носили селом, промовляючи… 

(На  середину  виходять  дітки  молодші  за  віком,  тримаючи  на  паличках 

випечені жайворонки. Говорять слова, імітуючи рухи птахів.) 

Діти.  Птахів викликаю з далекого краю: 

Летіть, жайворонки, в рідну сторононьку, 
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Летіть, соловейки, на нашу земельку! 

Спішіть, ластівоньки, до своєї домівоньки. 

А ще  принесла весна урочистість Вербної неділі, таємничість і красу 

Великодня зі смачними пасками, різнобарвними крашанками. Неділю перед 

Великоднем називають Вербною. У Вербну неділю святять вербу. Зранку всі 

сходяться на богослужіння. Того, хто не був у церкві, били свяченою вербою. 

Найбільшим святом весни є Великдень. Цього дня воскрес Ісус Христос. До 

цього свята готуються заздалегідь. На Великоднє свято дарують люди одне 

одному писанки. Оздоблене узором яйце символізує пробудження природи, 

зародження нового життя. 

                    

 Додаток 10 

Весняний хоровод                              

       З  різних боків вибігають діти, вигукуючи: «Весна! Весна прийшла!». 

Стають у коло, хороводять. Одна дівчинка, що в середині кола, співає: 

Вийди, вийди, Іванку, 

Заспівай нам веснянку.  

Зимували, не співали –  

Весну дожидали.  

Ой, виходьте, дівчата,   

Та в цей вечір на вулицю  

Весну красну стрічати, 

Весну красну вітати. 

Будем весну стрічати 

Та віночки сплітати. 

А віночки сплетемо - 

Хороводом підемо. 

Та Юрай матір кличе: 

– Та подай, ненько, ключа 

Одімкнути небо, 
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Випустити росу. 

Всі: (співають у хороводі):   

Принеси, весно, нам 

Рясні дощі, рясні дощі. 

Принеси, весно, нам  

Радощі, радощі. 

Хай всюди пісня луна, 

Пісня луна, пісня луна. 

Хай нам зустрінеться  

Дівчина, як весна. 

Дівчина з гурту:     

Дівчатонька-голуб’ятонька, радьмося 

Та виходьмо на травицю – граймося. 

Та виходьмо на травицю в добрий час, 

Нема таких весняночок, як у нас. 

(Виходить Подоляночка і співає пісеньку) 

Подолянка я маленька,  

Подоляни — батько й ненька,  

На Поділлі родилась,  

В свою неньку удалась. 

Пісня-гра «ПОДОЛЯНОЧКА»  

(Дівчина у колі робить рухи відповідно до змісту): 

Входить Весна: у білій вишитій сукні, заквітчана, завінчана, пояс та очілля –  

із трави і квітів. 

Діти (співають):     

Ой весно-весно, хороша, красна, 

Що ж ти нам, весно, нині принесла? 

Весна:  Принесла я вам, діти, на дерево – цвіту, 

А на поле – жито, на травицю – росу, 

На дівчаток – красу, а на хлопців – уміння, 
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Щоб росли і міцніли, пісеньки співали, 

В решето складали.      

Діти:  Ой весно красна, що ж ти ще принесла? 

Весна:   Принесла я вам літечко, ще й запашненьке зіллячко. 

А вам, дівчата, по вінку із хрещатого барвінку. 

А вам, парубки, по линку – гоніте товар на гірку. 

А вам, бабусі, по ціпку. Малим дітям – побіганнячка, 

А дівонькам – на співаннячко. А господарям – на роботячко. 

Діти: Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна! 

Принесла усім щастя й радости. 

Діти (хороводом):       

Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, 

На бабине зіллячко, на наше подвір’ячко. 

Там дітки граються, тебе дожидаються. 

 

Додаток 11 

               Цікаве про благовісників весни               

       Наші предки берегли птахів. Не можна заглядати у пташині гнізда чи 

брати їхніх пташат або яєчка, бо птахи покинуть гніздо, а людина вкриється 

ластовинням.  

   Першим благовісником весни в Україні є жайворонок. Він з’являється на 

наших полях тоді, коли сніг ще лежить на пагорбах і долинах, але весна вже з 

кожним днем, кожною годиною все впевненіше перемагає зиму. Селяни по 

жайворонках ворожать на врожай: якщо жайворонки летять високо над 

землею, то це вони «до Бога летять молитися» - буде врожай на збіжжя. 

Якщо ж вони летять над землею низько, то це вони «загубили ціп по дорозі» - 

буде неврожай. 

Діти.  Ой, вилинь, вилинь, жайворонку, 

Та й принеси літечко з собою. 

Принеси літо-літечко, та й зеленеє житечко,  
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Хрещатий барвіночок і запашний васильочок! 

   Одначе найбільшою повагою користувалися лелеки. Цих птахів віддавна 

вважали боголюбними, бо оселялися вони поруч з людськими житлами. 

Побутує повір’я: якщо лелека звив гніздо на клуні чи хаті, «то він має 

принести господарям щастя, оскільки гніздиться лише біля добрих людей». 

Лелечина присутність начебто оберігає родину від лиха, а «хто зруйнує 

гніздо боцюна, у того хата згорить».Найбільше очікували буслів дівчата. 

Якщо юнка запримітила птаху, що ходила полем або стояла, то це означало: 

свати оминатимуть оселю, коли ж літала – невдовзі засватається. Але 

особливо остерігалися сидячого чорногуза – «бо доведеться ще довго 

дівувати». Якщо діти вперше бачили прилітного птаха, то окликували. 

Діти. Ой чого ти, лелеченьку, рано з вирію вилетів? 

Ще по горах сніженьки лежать, по долинах криженьки стоять. 

А ти сніги крильцями розмети, а ти льоди ніжками потопчи, 

Звий кубельце на даху, дай мені жита копу.        

Додаток 12 

Заклички весни 

   В Україні кажуть: «Птахи повертаються до гнізда, а діти – до хліба». Тож 

беріть це печиво та закликайте птахів до ранньої весни. 

Діти піднімають пташок догори і промовляють: 

Просимо ми, просять мама і тато, 

Прилітайте птахи до нашої хати. 

Пташок викликаю з теплого краю, 

Летіть, соловейки, на нашу земельку. 

Прилiтайте,пташки,iз теплого краю, 

Принесiть на крилечках весноньку,благаю! 

Дитина.Ти знов защебетала у мене під вікном, 

Із вирію вернувшись, клопочешся гніздом. 

А там же вічне літо, цвіте, як Божий рай, 
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Чого ж вернулась знову ти у мій журливий край? 

Ластівка:  

Хоч літо там і сяє, 

Любіше тут мені, 

Така квітчасто пишна  

Вкраїна навесні. 

     

Додаток 13 

Прислів’я та приказки                           

  Український народ підмітив багато приказок-мудринок, у тому числі й про 

весну. Народна творчість (фольклор) іздавна зберігає пребагату мудрість, у 

якій – висновки про весняну погоду і працю.  

Весна – днем красна. 

Весняний день – рік годує. 

Як весною посієш, то восени збереш. 

Весна іде, літо веде.  

Весною вода – влітку  трава. 

Весна багата на квітки, а осінь на сніпки. 

Побачив шпака – знай: весна на порозі.     

З берези багато соку – на дощове літо. 

Грім на початку квітня – буде тепле літо. 

Багато хрущів у травні – на сухе літо. 

 Зозуля почала кувати – морозам більше не бувати. 

 Холодна весна – до градобійного літа. 

Теплий квітень, мокрий май – буде в полі урожай. 

Одна ластівка весни не робить. 

Яр-весна – то наш отець і мати: хто не посіє – не буде збирати. 

Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає. 

Зійшов у березні сніжок – берися за плужок. 

Весну веснували – літа дожидали. 
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Весняний день рік годує. 

                      

Додаток 14 

Весняні прикмети                           

А скільки цікавих і правдивих прикмет запримітив наш народ про весну! 

Довгі бруньки на деревах -  спізниться літо. 

Жайворонок прилетів – настане тепло. 

Побачив шпака, знай: весна біля порога. 

Якщо птахи прилетіли прямо на гнізда, буде тепла весна.  

Гуси з вирію високо летять – води буде багато, а низько – мало. 

Побачивши шпака, знай: весна біля порога. 

А ще птахи – провісники погоди. 

Соловейко співа всю ніч – перед погожим днем. 

Горобці й ластівки гніздяться з північного боку – на жарке літо. 

Як жайворонок багато й довго співає, втримається ясна погода без опадів, 

коли ж мовчить – бути дощу. 

                            

 Додаток 15 

Весняні ігри                      

 Гра «Сліпий». 

Інвентар: крашанки, палиця, хустина для зав’язування очей. 

По черзі кожен ставав перед яйцем, доторкався палицею до яйця. Інша 

дитина зав’язувала йому очі хустиною. Гравець тричі обкручувався кругом 

себе,  говорив «Стоп». Після цього бив палицею по яйці.  

 Гра «Займи будиночок». 

Діти розбиваються на пари, беруться за руки - цебудиночки. Група дітей - 

пташки, їх більше, ніж будиночків. Пташки літають. «Закапав дощик», 

пташки займають будиночки. Кому не вистачило будиночка, вибувають з 

гри, потім змінюються з дітьми - «будиночками». 
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 Гра «Набитки». 

Один тримає в руці крашанку, носком догори, а другий б'є носком свого 

яйця. Потім другий б'є по протилежному боці. Чия крашанка розіб'ється з 

обох кінців, той програє і віддає свою крашанку тому, хто виграв. 

 Гра «Котка». 

З похилого місця, з перепоною внизу, котять яйця, одне за одним, 

намагаючись котити так, щоб попасти своєю крашанкою в крашанку 

партнера. Хто частіше попадає – той виграє. 

 Гра «Кидок». 

Один із партнерів кладе дві крашанки на такій віддалі одна від одної, щоб 

поміж ними не могло прокотитися яйце; другий партнер стає на віддалі 

одного сажня і кидає свою крашанку; якщо він попаде одночасно в обидві – 

виграв, а як не попаде в жодне – програв. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

Спільний проект учнів першого класу 

 «Українська народна гра» 

Мета: Привернути увагу учнів, їх батьків до народних ігор, як зникаючого 

виду малих фольклорних жанрів. Збагатити ігровий досвід дітей іграми 

попередніх поколінь. Спонукати до самостійної пошукової роботи, сприяти у 

здобутті комунікативних навичок, вміння працювати в групах, виконувати 

ігрові ролі. Розвивати вміння творчо інтерпретувати гру, пристосовувати її до 

сьогодення. Виховувати любов до рідного краю, повагу до українського 

народу, народних звичаїв, обрядів, ігор. Виявити знання дітей народних ігор. 

Розвивати інтерес до вивчення народних ігор, що грали в давнину. 

Викликати інтерес до вивчення народних ігор, що грали в давнину. 

Викликати потребу у набутті нових знань, розширити уявлення дітей про 

шляхи і способи їх набуття. 

І. Підготовчий етап. 

1. Бесіда на тему „Які ви знаєте народні ігри?”

2. Мотивація діяльності.

- Як ви розумієте вислів „ Народні ігри”? 

- Чи гралися ваші батьки, бабусі й дідусі? А прабабусі й прадідусі? 

- А чи хочете дізнатися, які ж ігри були їх улюбленими? 

- Як же ми можемо про це дізнатися? 

2. Вибір дітьми завдань (діти шукають інформацію і вивчають

дражнили,  мирилки, народні ігри, готуються до уроку-гри „Котилася

торба...)

ІІ. Практичний етап. 
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Пошуково-дослідницька робота  

з реалізації проекту 

  Спільна                                                                            Індивідуальна 

Проведення уроків читання,                                          Пошук інформації, 

Я і Україна, Основи здоров’я,                                   заучування дражнилок,  

фізична культура, музика,                                             мирилок, лічилок, ігор. 

бесіди, ігри, підготовка та  

оформлення рефератів. 

ІІІ. Заключний етап. 

                                  Презентація проекту 

1. Оформлення рефератів на тему « Ігри наших батьків», складання 

родовідного дерева. 
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2. Проведення уроку – гри „Котилася торба”. 

 

3. Розучування ігор з учнями. 
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Урок-гра „Котилася торба” 
 

Діти вибігають на галявину.  

Хлопчики і дівчатка групуються і починають дражнитися одні з інших. 
 

Хлопчики:    А дівчатка куций хвіст 

    Та і той задерся вниз. 

Дівчатка:   А хлопчики - дзюбрики 

    Продавали бублики 

    Бублики засохли 

    Хлопчики подохли. 

- Хлопчики, дівчатка, та чого ж ми дражнимося? Давайте краще миритися. 

Дівчатка: Ти - не ворог, я - не ворог 

  Нам сваритись просто сором 

  Помирились, помирились, 

  Щоб ніколи не сварились. 

 

Хлопчики: Мирилка летіла, 

  На плече сіла. 

  Сказала тихенько: 

  Миріться швиденько! 

- А давайте пограємося.  

- В що, в що гратися? 
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- В Перепілочку. 

- Хто ж буде рахувати? 

- Я, я буду, можна я ... 

Котилася торба з високого горба 

А в тій торбі хліб-паляниця, 

Кому доведеться 

Той буде жмуриться. 

Діти починають гратися 

1.Горобейко. Дівчатка беруться за руки і співають:

А в горобейка 

Жінка маленька: 

Сидить на кілочку 

Пряде на сорочку. 

Що виведе нитку – 

Горобיю  на свитку. 

Остануться кінці – 

Горобיю на штанці. 

Остануться торочки – 

Горобיю на сорочки. 

Під час співу дві крайні дівчинки підіймають руки і пропускають попід ними 

всіх інших. 
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2. На баштані. Діти-гравці обирають сторожа лічилкою:

Гоп, гоп, кавун. 

Малайди-драйди, кавун. 

Мацики-брики, не спіши, 

Наш баштан стережи! 

Сторож ходить по баштану, береже свій урожай, радіє, що багато вродило 

кавунів та динь. У цей час школярі ховаються неподалік від баштану за 

кущами, спостерігаючи за дідом. Стомившись, той іде відпочити в холодок. 

Діти біжать на баштан зі словами: 

Крадем, крадем кавуни, 
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Нема діда вдома, 

Поїхав по дрова. 

Дрова погоріли, 

Діда вовки з’їли!  

Вони удають, ніби рвуть кавуни, їдять їх. Сторож помічає дітей, кидається їх 

ловити. Кого він спіймав – той стає ведучим-сторожем.  

 

3. Перепілка. Діти беруться за руки і роблять коло. Посередині стоїть 

дівчинка – «перепілочка». Всі співають: 

А в перепілки да головка болить. 

Тут була, тут була перепілочка, 

Тут була краснопірочка. 

„Перепілка” держиться за голову. 
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А в перепілки да очиці болять. 

Тут була, тут була перепілочка, 

Тут була краснопірочка. 

„Перепілка” береться за очі. 

А в перепілки підошви болять. 

Тут була, тут була перепілочка, 

Тут була краснопірочка. 

„Перепілка” ударяє себе по підошвах. 

 

А в перепілки да животик болить. 

Тут була, тут була перепілочка, 

Тут була краснопірочка. 

„Перепілка”  держиться за живіт. 

 

А в перепілки да ушиці болять. 

Тут була, тут була перепілочка, 

Тут була краснопірочка. 

„Перепілка” держиться за вуха. 

 

А в перепілки да умер мужичок 

Тут була, тут була перепілочка, 

Тут була краснопірочка. 

„Перепілка” плаче. 
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А в перепілки да ожив мужичок. 

Тут була, тут була перепілочка, 

Тут була краснопірочка. 

„Перепілка” танцює. 

Ти, перепілко не корись, не корись, 

Старшому, меншому поклонись, поклонись, 

Куди хоч, перескоч, тільки трави не толоч. 

„Перепілка” кланяється комусь із кола, і той стає „перепілкою”. 

- Дітки, чи сподобалось вам гратися? 

- Я пропоную ці та інші ігри, що ви підготували розучити з учнями 

нашого класу. Погоджуєтесь? 
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Волошкове поле національно – патріотичних ідей 

(виготовлення лепбуку) 
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