
Дорога нам усім Україна 

 

Мета: Розширити поняття про незалежність нашої держави, про 

державні та народні символи України; виховувати любов до української пісні, 

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

свою рідну Україну; виховувати патріотів нашої держави.  

Обладнання: державні символи, презентація символів, малюнки, 

аудиозаписи українських  пісень, гімну України.  

- Шановні гості. Сьогодні ми запросили вас на свято «Дорога нам усім 

Україна………» 

- За давнім українським звичаєм гостей завжди вітали хлібом-сіллю. 

Гостей дорогих ми вітаємо щиро. 

Стрічаєм із хлібом, любов»ю та миром. 

Пісня «Козацька» 

          1 – й учень. У рідному краї серце співає –  

Одна Україна і двох не буває,  

Місця, де вродились ми, - завжди святі:  

Хто рідну оселю свою забуває,  

Той долі не знайде в житті.  

 

2 – й учень. Без рідної мови, без пісні, без мами  

Збідніє земля назавжди.  

Тож припадімо до неї вустами  

І серцем вбираймо, як спраглий води...  

 

3 – й учень. Джерела й струмочки, й річки невеличкі  

Водою повнять океани і річки.  

Любов до України, матері і слова  

Віками живить нашу рідну мову.  

 



- Щасливі ми, що народилися і живемо в такій чудовій, багатій, 

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

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

ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємось аж до сліз, 

зачувши рідне слово.  

- Діти, ви знаєте дату – 24 серпня 1991 року. В цей день прийнято Акт 

проголошення незалежності України, за яким Україна має державні символи: 

герб, прапор і гімн.  

Герб – символ влади. В основу сучасного герба нашої держави покладено 

стародавній золотий тризуб на синьому тлі.  

Національний прапор України – синьо-жовтий.  

- Скажіть, що означають кольори нашого прапору? (Відповіді дітей)  

- Так, жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. Це і 

колір золотого сонечка, без ласкавого його проміннячка не дозрів би хліб. 

Синій колір – це колір чистого мирного неба.  

- В основу сучасного Державного гімну України покладено мелодію пісні 

композитора ХІХ століття Михайла Вербицького «Ще не вмерла Україна». 

Послухайте, будь ласка, його мелодію. (Звучить мелодія гімну)  

- Рідний край, Україна, Батьківщина! Які це прості й разом з тим 

прекрасні слова. Велика, священна любов до Батьківщини жила, живе і буде 

жити в усіх чесних і щирих серцях.  

          4 – й учень.  

Облітав журавель  

Сто морів, сто земель,  

Облітав, обходив,  

Крила, ноги натрудив.  

Ми спитали в журавля:  

- Де найкращая земля ?  

Журавель відповідає:  

- Краще рідної – немає !  



5 – й учень. Є багато країн на землі,  

В них – озера, річки і долини...  

Є країни великі й малі,  

Та найкраща завжди – Батьківщина !  

 

6 – й учень. Я – землі цієї паросток зелений,  

Я – землі цієї крапля дощова.  

Заплелись у мені, приросли до мене  

Жито і дерева, квіти і трава.  

Вчитель.  У кожного народу є свої улюблені рослини-символи.  

                  А які українські рослини-символи ви знаєте? 

                  Чому вони такі дорогі серцю кожного українця? 

Учень. Дуже часто струнких дівчаток порівнювали з тополею. 

Опоетизував її народ у своїх легендах і піснях. У казках злі свекрухи 

перетворювали своїх невісток у тополю. Її садили переважно обабіч дороги, 

очевидно тому, щоб здалеку було видно село, бо росте дерево дуже швидко. А 

найголовніше, мабуть, це те, що на високих тополях мостили свої гнізда лелеки. 

Вчитель. Що говорять в народі про цих пташок? 

Учениця. Криничка – це вічний символ життя, бо без води не можна 

прожити. Українці завжди селилися поблизу води. Тому до криниць в українців 

особливе ставлення – вони у нас скрізь прикрашені, гарно оформлені і зачинені, 

щоб вода була чистою і холодною. А навколо криниці люди садили квіти, вербу 

і калину, ставили лавочку, щоб відпочити. У кожній криниці вода особлива, має 

свій смак, не схожий на інший. У народі кажуть: « Не плюй у криницю, бо води 

доведеться напитися». 

 

Вчитель. А ще у кожному дворі росла груша, бо як же без неї? Там 

діточки гралися, там старенькі відпочивали. Під грушею стояв стіл і лавки біля 

нього, щоб повечеряти можна було всією родиною. А які смачні грушки 

достигали восени! 



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

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

вербової кори і кров зупиниться. З давніх-давен вербу вважали святим деревом. 

Перед Великоднем шостий тиждень посту називався «Вербним». На Вербному 

тижні, у неділю, святили вербу. Освячені її гілочки служили оберегами полів 

від граду, під час грози їх викидали надвір, щоб, як казали, «град припинився», 

обкурювали хату від хвороб, клали у купіль немовляти.  

Верба – журливе дерево, що низько схиляється до води. Воно схоже на 

долю нашого народу, територію якого часто завойовували загарбники, а народ 

змушений був терпіти і схиляти голову, не маючи сили відразу вигнати 

завойовників. І хоч народ наш терплячий, але він гордий і завжди, рано чи 

пізно, знаходив силу, щоб випрямити спину і підняти голову, щоб стати 

вільним і незалежним. 

Вербу люди застосовували з лікувальною метою. Для того, щоб очищати 

воду у водоймах, її садили по берегах ставків, струмків і річок, а також біля 

криниць. І хоча для опалення вона не годиться, бо погано горить, а більше 

тріщить і тепла від неї мало, та вироби з верби сухі та міцні. 

Учениця. А по землі стелився вічнозелений барвінок з блакитними, як 

небо, квіточками. Його люди любили за красу і невибагливість. Це символ 

вічного життя, любові, розлуки і пам’яті. Тому обвивали барвіночком хліб і 

коровай, вплітали його дівчата у вінок, садили, чи може він сам виростав на 

могилах дорогих людей, як символ пам’яті.  

Учень. Послухайте, діти, легенду. Ця рослина, коли ще не мала своєї 

назви дуже заздрила запашній фіалці, бо та була у великій шані серед людей .І 

тоді вона звернулась до богині Флори, щоб та подарувала їй аромат, красу і 

людську любов. Однак не всесильною була богиня квітів і весни. Не змогла 

вона нагородити рослину великою красою . Зате дала їй гучну назву «вінка», 

що означає перемога. Що ж переможного вбачали люди у цій скромній 

вічнозеленій рослині? У ній прихована могутня цілюща сила перемагати тяжкі 

недуги . За це люди подарували барвінкові свою любов.  



Вчитель. Назва наступної квітки-символа за легендою походить від імені 

хлопчика Василька, якого русалки на Зелені свята заманила в поле і 

залоскотали. Він перетворився у квітку, названу її іменем. 

- Здогадалися, про яку рослину йде мова? 

- Васильки або волошки – символ ніжної і тонкої душевної краси, 

чистоти, скромності і привітності. Вважається, що волошки мають значну 

магічну силу як оберіг від злих духів. Тому ці квіти навіть вирощують при 

садибах, освячують на Маковея , Великого Спаса, Зелені свята. 

                 Пісня про волошки 

На ромашковому полі, 

Де птахи живуть на волі. 

Там волошок очі сині – 

Це на рідній Україні. 

 

Там, де рік гірські потоки 

Де ростуть стрункі осоки, 

Де озера журавлині – 

Це у рідній Україні. 

 

На верхівках гір тумани 

І краса там незрівняна, 

Чисті роси на калині – Це у рідній Україні. 

 

Вчитель. Що це за рослина? 

Загадка.  

За хатою у садочку,                                   І збігаються всі діти,  

У зеленому віночку                                   Щоб на неї поглядіти  

Та в червоних намистинках                      За намисто кожен – смик,  

Стала пава молода.                                    Та й укине на язик.  



Калина – це символ кохання, краси, щастя. Навесні калина вкривається 

білим цвітом і стоїть, як наречена у білому вбранні, а восени палахкотить 

гронами червоних плодів. Калиною уквітчають весільний коровай, оселю, 

печуть смачні пироги, лікуються. Народ склав про неї багато віршів, легенд, 

пісень. Калину завжди любили, порівнювали її з гарною дівчиною. Калину 

садили скрізь: по берегах річок, на могилах, під вікнами біленьких хат та біля 

розмальованих криниць; кетягами червоних ягід прикрашали весільні короваї і 

вплітали їх у вінок, ними лікували застуду та варили варення. А навесні в 

калинових кущах співали, не втихаючи, солов’ї. Навесні калина приваблювала 

своїми квіточками-віночками, а восени – червоними ягодами. Що палахкотіли 

ясним вогнем у променях осіннього сонечка.   

(Танок) 

 

Учень. Любіть Україну, у сні й наяву,  

              Вишневу свою Україну,  

              Красу її вічно живу і нову  

              І мову її солов’їну.  

 

- Найбільше й найдорожче добро кожного народу – це його мова, ота 

жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і 

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

          7 – й учень. Українська мова – давня й молода,  

Світить рідне слово, як жива вода.  

Звідки воно взялось – діло не просте...  

В душу засівалось, із душі росте.  

         8 – й учень. Буду я навчатись мови золотої  

У трави-веснянки, у гори крутої,  

В потічка веселого, що постане річкою,  

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.  

 



- А зараз Гра «Пригадай і продовж прислів’я».  

1.Слово до слова – зложиться мова.  

2.Слово не горобець ,скажеш – не впіймаєш.  

3.Гостре словечко, коле сердечко.  

4.Птицю впізнають по пір’ю, а людину по мові.  

Вивчайте, любіть свою мову,  

Як світлу Вітчизну любіть,  

Як степу красу малинову,  

Як рідного неба блакить.  

-Любіть свою Батьківщину. Пам’ятайте про все, про що ми сьогодні 

говорили на уроці. Ви – майбутнє України, її гордість і слава.  

(Звучать пісня Н. Май «Квітуча Україна») 

Де сяє сонце золоте 

І журавлі курличуть. 

В саду черешенька цвіте, 

Вечерять мама кличе. 

Співає сонячні пісні 

Уся моя родина. 

Бо я вродилась на землі, 

Що зветься Україна! 

Приспів. 

За квітучі гаї 

І калини цвіт у лузі, 

Станьмо, браття мої, 

Помолімось разом, друзі! 

Хай молитви слова 

В небо птахою полинуть, 

Щоб завжди берегла 

Матір Божа Україну! 

 

Любові сповнена земля 

Одна така на світі. 

Тут кожен день стрічаю я 

Серця, добром сповиті. 

Ми покладемо за мету 

Від малу й до загину 

Любити землю цю святу 

Що зветься Україна! 

 


