Тема: Батьківщина моя – Україна

Мета: розширювати і поглиблювати поняття громадянськості, розвивати у
дітей прагнення бути свідомим громадянином України, її патріотом.
Ознайомити з державними символами України. Виховувати любов
до рідного краю, його традицій і обрядів, формувати громадянські
якості: патріотизм, людяність, працьовитість

Обладнання. Карта України, малюнки та картинки з краєвидами різних
місць.
( На дошці записана тема уроку і вірш )
Дитино, глянь навкруг, яка твоя земля :
Красива, дивовижна і єдина.
Усе тут дороге: ліс, гори і поля,
Бо це Вітчизна наша – Україна
Вчитель. Ось пролунав перший дзвінок нового навчального року. Він усіх
дітей запросив за шкільні парти. А навчання в нашій країні
обов’язкове, кожен повинен одержати середню освіту. Про це
записано в найвищому Законі нашої держави Конституції. І от в
усіх школярів нашої великої і вільної України почався перший
урок. А тема його така: «Батьківщина моя – Україна». І в кожного
учня по всій нашій Вітчизні, від найменших першокласників до
вже дорослих випускників, засвітилась безмежна любов до свого
рідного краю. Тож урок наш буде присвячений дорогій
Батьківщині, милій Україні, яку ми всі дуже любимо, бо
найбільше, що є у кожного з нас, це – рідна Вітчизна.
Вчитель.
-Діти, а що таке Вітчизна?
( відповіді дітей)
-А якби вам треба було намалювати свою Батьківщину, то щоб ви
намалювали?
( відповіді дітей)
Вчитель. Для кожного з нас рідний край – це найдорожча і найрідніша
Батьківщина, мила серцю Україна, тому що тут ми народились і
живемо, тут зустрічаємо росяні світанки, спостерігаємо, як
заходить сонечко. Це для нас навесні співають невгамовні солов’ї і
цвітуть білесенькі сади, а чарівна осінь дарує найтеплішу гаму
золотих кольорів. Це для нас зима-чарівниця обсипає інеєм усі
рослини. Щоб здивувати і причарувати серце, напоїти його

любов’ю до рідного краю. Бо та земля, яка народила нас, вона усім
як мати – одна на цілий світ, найдорожча і наймиліша. Недаремно
свою Вітчизну українці з прадавніх віків називають Ненькою.
Учень. Краю мій рідний, моя сторона,
Ти для мене – найкраща у світі !
Україно моя, ти у серці – одна,
Як в віночку, в барвистому цвіті.
Учениця. Україно, ми дочки твої і сини,
Ти усіх нас любов’ю зігріла.
І шумлять кучеряві твої ясени.
Кличуть в мрію нас їхні вітрила.
Учень. Україно, ти рідна моя сторона,
І тут прадіди стежку топтали.
І була Україна їм в світі одна,
То ж за неї життя віддавали.
Учениця. Україна зазнала неволі й біди
За історію повно - по вінця.
Та за правду і волю стояла завжди
Волелюбна душа українця.
Учень. Громадянин України – це ти і я, це люди, які постійно живуть в
Україні, люблять її, є патріотами своєї Вітчизни, готові захищати її
територію, працювати в ім’я її процвітання, шанувати традиції, знати
права і обов’язки, добре знати історію рідного краю, її мову, традиції
і культуру, бути добрими, чесними, працелюбними. І всі ми любимо
нашу дорогу і рідну Україну.
Учитель. Моя найкраща в світі Україна,
Я твій маленький тонкий пагінець.
Люблю тебе всім серцем, Батьківщино.
Мій край для мене – батько і мудрець.
Бо й я пішов з могутнього коріння
Мого народу, з прадідів-дідів,
З історії, традицій, дум, сумління
Та мрій про волю з глибини віків.
Учениця. Люблю тебе всім серцем, рідний краю!
Несеш ти стільки щастя і тепла.
Я в світі різні труднощі здолаю,
Щоб Україна кращою була.
Серед усіх держав у цілім світі

І щоб жилося тут чудово нам.
Сьогодні незалежність сонцем світить,
Дарує мудрість молодим серцям.
Учень. Я доленьку пов’язую з тобою,
Бо і вода, як мед, в своїм краю!
Калину, воду, пісню, верби над водою,
І мову рідну я люблю свою.
Вчитель. У кожного народу є щось своє, відмінне від інших, бо й люди всі
різні. Але основною відмінністю народу є його мова. Наша мова
українська, бо ми живемо на Україні і державна мова України –
українська. Це дуже гарна, багата і чарівна мова. А якщо у народу є
своя мова, то є і сам народ. Про нашу Батьківщину, нашу мову
складено багато віршів, легенд, прислів’їв.
- Діти, а які прислів’я про рідний край ви знаєте?
(Де рідний край, тут і рай.
Рідна земля і в жмені мила.
За рідний край життя віддай.
Кожному мила своя сторона. )
Вчитель. Багато країн є у світі, багато різних народів живе на нашій планеті
Земля. а серед них і ми – українці. У нас є своя непорушна територія,
яка становить 603,7 тисячі кв. км. В статті 13 Конституції написано,
що земля, її надра, повітря, водні та інші природні ресурси, які
знаходяться на території України, все, що знаходиться на нашій
землі є об’єктами права власності українського народу.
Вчитель. У кожного народу є державні символи – це Герб, Прапор, Гімн.
-Діти, що ви знаєте про них?
(розповідь вчителя про державні символи)
Учитель. А ще є у кожного народу інші символи – це дерева і квіти, які
полюбились понад усе.
- Які рослинні символи ви знаєте?
( відповіді дітей)
У нас кажуть: «Без верби і калини нема України». До них наш народ
ставиться з великою любов’ю і повагою. І в цьому є велика мудрість.
Як верба та калина ростуть біля води, так і народ України селиться
завжди біля річок і озер, бо без води нема життя, а ці рослини
очищають воду, допомагають людині у важкі хвилини і в час радості.
Учитель. Всі ми любимо свою Україну, землю наших батьків, дідів і
прадідів, що тут ваше коріння, без якого не можна у світі жити. І
знайте, що ви не просто населення, а патріоти і громадяни нашої

країни, які все зроблять для того, щоб Україна була квітучою і
багатою, щоб усі тут жили в любові, мирі і злагоді.
- А що треба робити дітям, щоб відчути себе справжніми
громадянами своєї Вітчизни, її патріотами?
(Добре
вчитися,
бути
акуратними,
берегти
природу,
примножувати багатства рідного краю, гартувати свою силу і
волю)
Учень. Мій край чудовий – Україна!
Тут народились ти і я.
Тут над ставком верба й калина,
Чарівна пісня солов’я.
Все найдорожче в цілім світі.
Бо тут почався наш політ
Цвітуть волошки сині в житі.
Звідціль веде дорога в світ.
І найдорожча рідна мова
Джерельцем радісно дзвенить.
І мила пісня колискова…
Чумацький шлях кудись зорить…
Усе найкраще і єдине,
І радощі усі, й жалі…
Мій рідний краю, Україно!
Найкраще місце на землі!
Учень. Я щиро так усе люблю навколо мене.
Усе, що є й було багато сотень літ…
Люблю чарівний ліс і житечко зелене,
Увесь казковий , неповторний світ!
Усе мені тут рідне: і поля, й. джерельця,
Я міцно на своїй землі стою,
Тепло моїх долонь і розуму, і серця
Я Україні милій віддаю.
Учитель. Ось і закінчується наш перший у цьому навчальному році урок.
Ми всі піклуємося про вас і думаємо, якими ви виростите, ким
станете. Ви – наша надія, ви – майбутнє України. І дуже хочеться,
щоб виросли ви справжніми українцями, з гарячими серцями,
розумними головами, чистими помислами, щирими душею.
Старайтеся так вчитися, щоб вами гордилася Україна! В добрий час,
дорогі діти!

