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СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ 2-Х КЛАСІВ 

 

ТЕМА:  Інноваційні форми та методи роботи в світлі вимог 

нового Державного стандарту, як одна з основних 

умов  формування соціалізації молодшого школяра,  

національно-свідомого патріота своєї держави.  

 
 МЕТА:  продемонструвати  новітні форми і методи впровадження 

Державного стандарту  загальної початкової освіти в НВП; 
                     під час проведення уроків та в позаурочний час, з 

використанням елементів національно-патріотичного 

виховання, сприяти формуванню і розвитку такої особистості, 
якій буде притаманна висока національна самосвідомість, 

любов, інтерес та повага до історії, культури та традицій 

рідного краю, готовність до виконання громадянського та 

конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, 
незалежності та цілісності України, утвердження 

національного суверенітету держави; 

                      надати алгоритм роботи, приклади та структуру заходів, що 
окреслюють напрямки і шляхи розвитку національно-

патріотичного виховання в освітньому просторі та сприяють 

соціалізації та адаптації молодшого школяра до дорослого 

життя.          

 

Учасники семінару: учителі початкових класів закладів освіти  

Солонянського району, які викладають в 2-х 

класах 

Місце проведення:   Василівська ЗСШ-інтернат  

Дата проведення:     26  листопада 2015 року 

    

   ЗАТВЕРДЖУЮ 

директор Солонянського РНМК                                                                                                                                           

  ________________Б.В.Шерстюк 
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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ 

«Кожний учитель повинен домогтися того, щоб учень якнайкраще 

знав близьке, дороге йому: Батьківщину і все, що її стосується, 

так само, як уміє читати, писати, лічити»  

К.Д.Ушинський 
І. Зустріч учасників семінару, реєстрація. Візитна картка 

Василівської ЗСШ-інтернату                       
08-30 – 09-00 

ІІ. Відкриття семінару: окреслення теми , мети та завдань.  

      Анкетування                                                                   09.05 – 

09.10 
          Гринчук С.О., методист  Солонянського РНМК 

ІІІ. Теоретично-практично-методичний блок з представленням 

інтерактивних методичних, освітньо-виховних технологій: 

 Урок  в 2 класі з теми «Правила переносу слів з апострофом. 

Звукові  моделі слів» 
Івоніна О.В.., учитель 2 класу   

Василівської ЗСШ-інтернату                       

                              09.25 – 10.10  

 Самоаналіз та аналіз переглянутого уроку 

Івоніна О.В.., учитель 2 класу   
 Василівської ЗСШ-інтернату                                                                                                          

10.10-10.15 

 Виступ на тему  «Національно-патріотичне виховання, 

як умова формування свідомого громадянина своєї країни. 

Презентація проекту «Патріотизм починається з 

колиски»» 
                                                            Гринчук С.О.,  методист РНМК 

                                                                                      10.15 – 10.45 

 Авторський проект «Людина подвигу» 

Ікол В.М., учитель початкових класів  

Василівської ЗСШ – інтернату  

 Національно-патріотичне свято  «Мій рідний край – квітуча 

Україна» 
                           11.00 – 12.00 
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ШМО вчителів початкових 

класів Василівської ЗСШ – 

інтернату 
 

VII. Аналітичний блок.  Творче обговорення „Точка зору”. Підведення 

підсумків. Прийняття рекомендацій. Методична  скарбничка. Від’їзд 

учасників.                           12.30 – 13.00 

Гринчук С.О., методист Солонянського РНМК                                                                                                
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КЗО Василівська ЗСШ-інтернат 

 

 

 

 

 

Урок  в 2 класі з теми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івоніна О.В.., учитель 2 класу   

 Василівської ЗСШ-інтернату 

 

 

с. Василівка 

2015 - 2016 н.р. 
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 Тема: Правила переносу слів з апострофом. Звукові   моделі слів 

Мета: Ознайомити учнів з правилами переносу слів з   

апострофом, вчити застосовувати це правило на   практиці. 

Закріпити навички написання слів з  апострофом, уміння будувати 

звукові моделі слів. Розвивати увагу, ерудицію, логічне мислення. 

Збагачувати словниковий запас школярів. Вчити  співпрацювати у 

групах. 

Обладнання: - проектор; 

                      - ноутбук; 

                      - макет української хатини; 

                      - скринька "хорошого настрою" із записками 

побажаннями; 

                        - речі для демонстрації (полив'яний горщик, 

солом'яний бриль,  

                        дерев'яні ложки, листочки м'яти) 

Тип уроку: урок-мандрівка (закріплення знань) 

План уроку 

I. Організаційний момент. 

II. Актуалізація опорних знань. 

III. Оголошення теми, мети уроку. 

IV. Робота над темою уроку. 

      1. Мозковий штурм.  

          Фізкультхвилинка 

      2. Письмо з пам'яті. 

          Фізкультхвилинка 

      3. Творчий диктант. 

      4. Побудова звукової моделі слова. 

      5. Робота в парах. 

V.  Підсумок  уроку. 

VI. Домашнє завдання. 

 

Хід уроку 

I.  Організаційний  момент.    Слайд "Раді вас вітати" 

     (Діти заходять до класу під виконання пісні "Ой зелене жито, 

зелене.  Слайд "Скринька хорошого настрою")  

  Діти, сьогодні у нас незвичайний урок. Це урок - мандрівка. А 

мандрувати без хорошого настрою не можна. Тому пропоную 
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зазирнути у "Скриньку хорошого настрою". (Діти по черзі 

виймають компліменти зі скриньки) 

Ну що? Настрій підвищився? 

Запрошую вас машиною часу перенестися на кілька сотень років 

назад на мальовниче українське подвір'я. (Звучить укр. мелодія, 

з'являються слайди укр. хати).  

Заплющте очі, уявіть, яке воно було. Що б ви побачили перед 

собою?(Вчитель відкриває дошку. На ній тематичне оформлення: 

хата, тин, квіти, півник). 

А хто б жив у такій хатині?             

                                                                              З'являється слайд 

"Ребус" 

Слайд "Вірш В. Гринько "Сім" 

Пригадайте віршик Варвари Гринько "Сім". Хто спробує його 

розказати? 

 

II. Актуалізація опорних знань. 

Як пишеться слово сім'я? 

Де у словах ставиться апостроф? (Після букв б, п, в, м, ф, р перед я, 

ю, є,ї, які позначають по два звуки)                                     

Що знаєте про звуки, які стоять перед апострофом? (Вони 

позначають тверді приголосні звуки) 

Каліграфічна хвилинка.       Слайд "Каліграфічна хвилинка" 

Запишіть число, Класна робота 

м'я  п'я  в'ю  б'є  б'ї  р'я  

Робота в групах.     Слайд "Робота в групах" 

Об'єднання в групи. 

 (Із солом'яного бриля діти тягнуть зображення квітки -  назву 

команди "ромашка", "барвінок") 

Доберіть і каліграфічно запишіть якомога слів з такими 

буквосполученнями. Побудуйте звукову модель одного слова (на 

вибір). 

 

Диференційоване завдання 

А  двоє  дітей отримають окреме завдання. (Дібрати слово з 

апострофом, скласти з ним речення) 

Перевірка завдання.  
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III. Оголошення теми, мети уроку. 

Постановка проблемної  ситуації 

   Уявіть, що ви пишете листа своєму дідусеві і хочете розповісти 

йому, що купили у подарунок солом'яний бриль. Як правильно 

перенести слово солом'яний?                                                         Слайд 

"солом'  -яний? 

                                                                                           солом-'яний?" 

Робота над темою уроку 

1. Мозковий штурм          Слайд "Мозковий штурм" 

   - Пригадайте правила переносу слів. 

   - Виберіть і назвіть ті слова із каліграфічної хвилинки, які можна 

переносити. 

   - Як ви гадаєте, чи можна відокремлювати апостроф при переносі? 

    Давайте звіримо свої міркування з правилом у підручнику с. 67. 

 

Фізкультхвилинка       Слайд "Несе Галя воду" 
 Про яку квітку, що згадували на уроці, знаєте пісню?(барвінок) 

Давайте потанцюємо під цю пісню. 

  

2. Письмо з пам'яті (за вправою 182)    Слайд "Письмо з пам'яті"  

 Відгадайте загадку: 

    По подвір'ю покотилася, 

    У травичці загубилася.(монетка)   Слайд "Монетка-п'ятачок" 

Діти, погляньте, хтось загубив монетку. Як вона називається? 

(П'ятак) 

Подивіться на вправу 182. Прочитайте скоромовку. 

Вивчіть її напам'ять і запишіть з пам'яті. 

Перевірте написане. (Взаємоперевірка) 

Побудуйте модель виділеного слова. (Один учень біля дошки) 

П'ять   -=о=    - 4 б., 4зв.    Слайд "Перевірка" 

 

 

Фізкультхвилинка "Вийди, вийди, сонечко... "  Слайд 

"Фізкультхвилинка" 

3. Творчий диктан           Слайд "Творчий диктант" 
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Чи почули ви слово у фізхвилинці, яке пишеться з апострофом? 

(подвір'ячко) 

Отже, записуємо "наше подвір'ячко". 

(Під час диктанту вчитель демонструє предмети). З'являються 

слайди з зображенням предметів і написами" 

По подвір'ю походжає красень-півник. У нього яскраве ...пір'я. 

На столі у хатині лежать ложки. Які? дерев'яні ложки 

Поряд стоїть полив'яний горщик. 

Попід тином росте ... А що ж там росте нам допоможе дізнатися 

"Скринька хорошого настрою", бо хороший настрій можуть 

створювати не лише добрі слова, а й приємні, з дитинства знайомі 

запахи (вчитель виймає листочок, тре у руці і дає понюхати 

дітям). Там росте... духмяна м'ята   

А у вечері з садочку чується (звучить запис солов'їного співу) 

...солов'їний спів. 

4. Побудова звукової моделі слова    

А якого  сучасного приладу, у назві якого є апостроф, ви точно не 

побачили б у старовинній хатині?  (комп'ютер) 

Побудуйте звукову модель цього слова. 

Комп'ютер   -о--=о-о-      - 8 б., 9зв.                       

(Взаємоперевірка завдання)                                      Слайд 

"Взаємоперевірка" 

5/Робота в парах (за вправою 185)                          Слайд 

"Попрацюймо в парах" 

Прочитайте вірш.    

Випишіть слова з апострофом, поділяючи їх для переносу. 

Як ви напишете слова Мар'янка, Петрик, Оля, Дем'янко? Чому? 

Поміркуйте і скажіть, як будуть звати цих дітей, коли вони стануть 

дорослими? 

IV. Підсумок уроку                                     Слайд "Усе моє, все 

зветься Україна"     

Діти, так як же правильно перенести слово "солом'яний"? 

Повторіть правило. 

Куди ви сьогодні мандрували? Що нового дізналися? 

Чи сподобалася вам мандрівка? Чому? 
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    Дійсно все це миле і приємне нам, бо це рідне, наше, українське: і 

м'ята, і солов'їний спів, і батьківська хата. Тому прийміть на згадку 

про цей урок маленькі хатиночки із солом'яною стріхою. І коли 

виростете, не забувайте повертатися до батьківської оселі.(Вчитель 

роздає  малюнки хатинки,зображені на апострофі) 

 

V. Домашнє завдання      Слайд "Домашнє завдання" 

с. 68 вправа 186 
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Виступ на тему  «Національно-патріотичне виховання, як 

умова формування свідомого громадянина своєї країни. 

Презентація проекту «Патріотизм починається з колиски»» 
                                                            Гринчук С.О.,  методист РНМК 

Виховання патріотизму сьогодні, як ніколи, актуально.  І не 

тільки для системи освіти, а й для держави в цілому. Саме зараз ми 

повертаємося до споконвічних цінностей: утвердження первинності 

любові до Батьківщини і людей, духовності, моральності, бережного 
ставлення до природних скарбів і національних надбань нашого народу 

тощо. 

Актуальність патріотичного виховання молодших школярів пов'язана 
з тим, що зараз дуже багато негативної інформації, особливо в ЗМІ, яка 

часто підриває віру і любов до народу і країні. Саме тому необхідна 

програма чи проект цивільного і патріотичного виховання школярів, 

який би надавав достовірні факти про нашу батьківщини: її  історію, 
сьогодення, традиції та культури.  

Як ви вже знаєте, що пріоритетними завданнями, які повинен 

поставити кожен учитель перед собою під час організації своєї 
діяльності для досягнення цієї цілі є:  

 Виокремлення національно-патріотичного виховання – справу, що за 

своїм значенням є стратегічним завданням. 

 Виховання в учнівської молоді національну самосвідомість, 

налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, 
історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, 

усвідомленням відповідальності. 

 Виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію 

історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-

культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту 

Вітчизни. 

 Виховання поваги та любові до державної мови. 

 Формування моральних якостей особистості, культуру поведінки, 

виховання бережливого ставлення до природи, розвиток мотивації до 
праці. 

Як говорив К.Д. Ушинський: «Кожний учитель повинен домогтися, 

щоб учень якнайкраще знав близьке, дороге йому: батьківщину і все, що 

її стосується, так само, як уміє читати, писати, лічити». 
На сьогоднішньому уроці ми на прикладі побачили, як легко можна 

виконати ці завдання.  
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Під час уроку вчитель збагачувала мовлення молодших школярів 

українськими формами звертання та формулами мовленнєвого етикету, 

пробуджувати інтерес до походження цих формул, показувати їх зв’язок 
із національними традиціями і звичаями українців. 

•опрацювання правила вживання апострофа вона теж пов’язувала із 

українськими прислів’ями, піснями, віршами, зосереджувала увагу на 

красі і неповторності визначних місць України, на історичному 
минулому нашої країни та її відомих людей. 

Отже, під час уроків української мови варто: 

•використовувати малі фольклорні форми – загадок, лічилок, 
мирилок, приказок і прислів’їв, народних прикмет, уривків з казок, 

дитячих пісень, колискових, щедрівок, колядок, веснянок, закличок ; 

•невід’ємними складниками уроків української мови та літературного 
читання мають бути виховні бесіди, пізнавальна інформація про Україну, 

її людей і події, пов’язані з ними, складання усних і письмових текстів на 

патріотичні теми, підготовка і презентація посильних проектів 

патріотичного змісту. 
Не будемо зупинятися, як формувати все вищеназване на кожному з 

предметів початкової школи, але все це було сказане на секційних наших 

зустрічах, не буду повторюватися, але хочу сконцентрувати вашу увагу 
на основних шляхах формування національного виховання 

школярів: 

 розглядати та досліджувати під час організації НВП такі теми: мій 

родовід; моя сім’я в історії рідного міста/села; моє місто/село в історії 
моєї країни; національні традиції; народні промисли; національні герої; 

моя Батьківщина – Україна (державні символи, державні свята): Україна 

на карті світу; 

 практикувати проведення виховних годин у формі: зустрічей з 

волонтерами, учасниками АТО; постановок українських народних та 
сучасних казок; майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення 

сувенірів для бійців Української армії; 

 Впровадити виховні проекти: «Рідний край, де ми живемо, Україною 

зовемо» (літературно-музичні композиції за творами українських 
дитячих письменників і композиторів); «Я і моя родина – казковий 

дивосвіт» (літературно-музичні композиції за творами українських 

дитячих письменників і композиторів); «Моя маленька батьківщина» 
(презентація виставки творчих робіт дітей та батьків за творами 

українських дитячих письменників);  

 проводити конкурси малюнків, оберегів, організовувати написання 

листів бійцям АТО; 
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 прищеплювати любов до української мови через спеціально організовані 

уроки: «Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша мово», 

«Шевченківське слово» і т.п.; 

 використовувати на заняттях фізичної культури українські народні ігри, 

зокрема, «Високий дуб», «Чаклун», «Хлібчик» та ін;  

 проводити цикл бесід, спрямованих на розкриття традицій української 

культури, ознайомлення дітей з фольклором (традиції, ігри та ін.);  

 проводити конкурси дитячої зображувальної творчості «Слава 

українським військовим», «У світі немає кращої країни, ніж Україна», 

«Планета дружби» і т.п. 
 

Хочеться запропонувати вам долучитися до участі в проекті 

«Патріотизм починається з колиски».  

ПРОЕКТ «Патріотизм очима дітей» 
Любіть Україну, як сонце, любіть, 

Як вітер, і трави, і води… 

В годину щасливу і в радості мить, 
Любіть у годину негоди. 

(В.Сосюра) 

 

Тема: Виховання патріотизму та формування громадянської 
компетентності учнів молодших школярів  на уроках та в позаурочний 

час  

Ціль проекту: 
• виховання патріотизму та формування почуття свідомого 

громадянина своєї країни на уроках та в позаурочний час. 

Мета:  
• створення для дітей атмосфери  любові до Батьківщини з метою 

формування особистості громадянина та патріота  на уроках та в 

позаурочний час; 

• формування в учнів громадянської компетентності, розвиток  
почуття національної гідності і відповідальності за майбутнє своєї 

країни; 

• розвиток самостійності та активності учнів. 

Завдання: 

1. Відтворення почуття любові до Батьківщини різноманітними 

засобами, методами та прийомами. 
2. Залучити дітей до вивчення історичного, культурного напрямків 

розвитку України. 

3. Розповісти про художні  особливості національних символів 

України. 
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4. Розвинути в учнів почуття патріотизму. Сприяти розвитку 

пізнавальних інтересів школярів, допитливості, любові до своєї 

Батьківщини. 
Очікувані результати: вміння учнів висловлювати своє бачення 

патріотизму; високорозвинена громадянська відповідальність, духовність 

особистості, яка має високі моральні цінності і здатна їх проявити в 

інтересах Батьківщини. 
Актуальність полягає в  тому, що розвиток патріотизму, формування 

громадянської компетентності в учнів на уроках дасть змогу створення 

згуртованого суспільства, яке будуватиме демократичну, розвинену, 
незалежну державу. 

Учасники проекту: учні 2-4-х класів, вчителі початкових класів. 

Обладнання: наочне зображення державних, народних  символів 
України, компʼютери, проектор, програмне забезпечення (графічний 

редактор Paint, Power Point, Microsoft Word. 

ЕТАПИ  ПРОЕКТУ 

І. Вступ 
ІІ. Ознайомлення з темою та завданнями проекту 

ІІ. Демонстрація презентації «Українські символи», мультфільму, 

обговорення питань 
ІІІ. Практична робота учнів  

ІV. Представлення робіт 

V. Висновки 
 

І. Вступ 

Так склалося, що любов до Батьківщини, почуття патріотизму є 

невідʼємною рисою характеру людини, яку треба починати розвивати ще 
змалечку і продовжувати протягом всього періоду становлення людини 

як особистості, свідомого громадянина. 

Виховувати патріотів своєї країни можна на будь-якому уроці. 
Висловити почуття патріотизму засобами компʼютерних технологій, а 

саме, в малюнках, презентаціях, буклетах, відео або під час власної 

творчості: створення виробів на українську тематику, малюнків, 

написання збірки віршів- стане добрим помічником у вихованні та 
розвитку громадянської компетентності, вмінні дитини проявити і 

втілити свої знання, духовне прагнення на благо Батьківщини. 

ІІ. Ознайомлення з темою та завданнями проекту. 
Діти, тема нашого проекту «Патріотизм очима дітей» звучить так: 

«Формування громадянської компетентності учнів та виховання 

патріотизму на уроках та в позаурочний час». Під час виконання роботи, 
ми ознайомимося з вами з поняттям патріотизму, символами України, їх 
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значенням, після чого ви будете втілювати своє бачення любові до  

країни в малюнках, презентаціях засобами ІКТ, власні вироби руками. 

ІІ. Демонстрація презентації «Українські символи» 
Слово вчителя (коментування презентації). 

Що таке Батьківщина? Це країна, в якій жили і працювали наші 

прадіди,  тут народились, живемо, навчаємося ми.  

Дуже слушно написав один відомий український поет Василь 
Симоненко такі слова: «Кожна нація і народ створили десятки тисяч слів. 

Одні з них звучать вагомо і живуть довго. Інші з часом стираються, 

темніють, як мідяки, і щезають із пам’яті людської. Але є слова, які 
можуть зникнути лише тоді, коли зникне сам народ, що створив їх. До 

таких належить прекрасне і просте слово – Батьківщина. Воно вічне, як 

вічний народ». 
У кожної країни є свої державні і народні символи, які 

характеризують її, за якими впізнають у світі. В Україні  - це герб, 

прапор, гімн. Державний Герб України — золотий тризуб на синьому тлі. 

Прапор — синьо-жовтого кольору, синій символізує блакить неба, 
жовтий - золоту ниву. Національний гімн — патріотична пісня «Ще не 

вмерла України…» 

Народними символами України є те, що люди найбільше 
полюбляють, шанують – це калина, верба,  барвінок, чорнобривці, маки, 

жито,  хліб, вишитий рушник т.д. Вони ще здавна втілювали в собі  всю 

красу нашої України, її щедрість і волелюбність. 
ІІІ. Практична робота учнів. 

Вчитель націлює учнів (по мірі їх можливостей, хто над яким видом 

роботи буде працювати чи то по групам чи то індивідуально) 

ІV. Представлення робіт 
Вчитель демонструє роботи учнів в розрізі кожного класу на екрані 

проектора, обирається кращий малюнок, робота. Всі роботи 

фотографуються чи оформляються та передаються в електронному 
вигляді до РНМК, на електронну адресу grinchuk.sveta@yandex.ru  

Результатом цього проекту буде створений блог вчителів початкових 

класів району  «Патріотизм очима молодших школярів», де будуть 

розміщені роботи за різними категоріями: твори, вірші, малюнки, 
презентації, і т.п. і буде визначено переможці. Роботи будуть прийматися 

до травня 2016 року, а в серпні 2016 року будуть визначені, оголошені та 

оголошені переможці. 

V. Висновки 

Дітям пропонується задати питання: за що я люблю Україну? 

Підсумок: (слова вчителя). Любов до Батьківщини, повага до батьків 
– це ті почуття, якими повинна наповнюватися дитяча душа змалечку. 

mailto:grinchuk.sveta@yandex.ru
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Любіть свою країну, поважайте її звичаї, будьте справжніми патріотами і 

громадянами! Як писав відомий український письменник П.Тичина: 

«Забудеш рідний край — твоє всохне коріння». Памʼятаймо це! 
 Як зразок одного з результатів такого виду роботи даного проекту, 

хотілося б запросити Ікол Віру Миколаївну, учителя початкових класів 

цієї школи, яка вже має розробку одного з таких  проектів  «Людина 

подвигу», який був  представлений у рамках виставки-презентації 
"Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини-2015" та має  на меті 

ознайомлення учнів на виховних годинах з героїчними особистостями 

рідного села, розвиток в учнів пошукових навичок, формування 
патріотичної свідомості, спонукання їх до вивчення історії рідного краю..   
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Сценарій 

національно-патріотичного свята 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала вчитель 

                                                            початкових класів 

                                                            Івоніна Олена 

                                                            Вікторівна 

 

с. Василівка 2015-2016 н. р 
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Свято  "Мій рідний край -  квітуча Україна" 

Мета:   Формувати в учнів поняття патріотизму, любові до свого 

народу; 

            розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту і 

побудови власної країни; 

            виховання інтересу до української пісні, любові до рідного 

краю, шанобливого ставлення до  

            символів держави. 

Обладнання: - ноутбук;                                                                                                                                                           

- проектор, великий екран;                                                                                                                            

- "Сонечко Доброти";                                                                                                                                              

- карта України (її обриси);                                                                                                                                        

- квітки-назви тем;                                                                                                                                                                                                                                                            

- блакитні і жовті сердечка мрій;                                                                                                                                      

- свічка пам'яті;                                                                                                                                                        

- прапор України;                                                                                                                                            

- для оформлення залу (вишиті рушники, герб; прапор, переданий 

воїнами з АТО; напис "Мій рідний край -      квітуча Україна").           

 

Хід свята 

І. Організація учнів.  

1. Привітання вчителя.  

Сонце стука у віконце, 

Я його зустріти рад.  

З морозцем садком і полем 

Йде у гості листопад.  

Подивись: усе довкола  

Посміхається тобі:  

Сонце й небо, ліс і поле –  

Їм у відповідь всміхнись.  

Привітайся з днем чудовим,  

Рідним краєм веселковим,  

Посміхнися друзям ти,  

Стане більше доброти! 

  

2. Інтерактивна вправа «Сонечко доброти».                                 

З'являється слайд "Сонечко доброти" 
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Учитель: Коли люди посміхаються одне одному, в душі стає 

більше тепла. Посміхнулися ви, і я вам посміхнусь. (Діти і вчитель 

посміхаються одне одному). 

   Ми посміхнулись, і на краплинку сонця, на краплинку щастя 

побільшало у світі. Щодня на небі з'являється сонечко (учитель 

демонструє сонечко). Воно розсіває у душі зерна доброти. Давайте 

разом створимо таке сонечко. Хай 

світить воно на весь світ, вселяючи 

в людей доброту і тільки хороші 

наміри. Для цього назвіть хороші, 

добрі слова (Діти пишуть на 

картках-промінцях добрі, ніжні 

слова: "Посмішка", "Допомога", 

"Мир", "Злагода", "Любов", 

"Співчуття", "Милосердя", 

"Ніжність" тощо. Чіпляють 

написи, утворюючи сонечко).  

Вітальний танець "Гопачок" 

 II. Оголошення теми, мети свята    Слайд "Епіграф" 

Епіграф свята: «Виростай, дитино, й пам’ятай:                                                                                                         

Сам ти створюєш квітучий рідний край»               

                                         

(З'являється слайд "Акровірш", дитина зачитує його.) 

Послухайте акровірш: 

У всіх людей одна святиня,  

Куди не глянь, де не спитай.  

Рідніша їм своя пустиня,  

Аніж земний в пустині рай.  

Їм красить все їх рідний край.                                                                                                                         

Нема без кореня рослини,  

А нас, людей, без Батьківщини.  

                          (М. Чернявський) 

Про яку країну говориться у вірші? (Про Україну). 

    Діти, а яка вона, Україна? Які слова спадають на думку, коли 

промовляєте це слово?                              (Рідний край, Батьківщина, 

мама, тато,сім'я, рідне село).              
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    Тож запрошую усіх присутніх на свято "Мій рідний край - квітуча 

Україна"! Згадаймо нашу чарівну землю, багату, щедру і співочу, 

землю, прекраснішої від якої немає в світі, і спробуємо зобразити її 

власноруч.  

    Вчитель вказує на карту України(ЇЇ обриси). На кожній зупинці 

на кордони чіпляється квітка з написом.  

1 квітка "Україна"                                                                              

Слайд "Квітуча Україна" 

Є в центрі Європи чудова країна                                                                                                                             

Сягає корінням у сиві часи.                                                                                                                                         

І це - незалежна моя Україна.                                                                                                                                     

Тут гори Карпати, степи і ліси.                                                                                                                        

Шістсот і чотири ще тисяч гектарів -                                                                                                                                                                                               

Приблизно таку вона площу займає.                          

Моя найкраща в світі сторона,                                                                                                                                                                                                                                                    

Чарівна, неповторна, Україно!                                                                                                                                 

Для мене в цілім світі - ти одна                                                                                                                                  

І рідна, й мила, дорога, єдина. 

 Ми всі малі пагінчики твої                                                                                                                                  

Прийшли у світ,щоб в нім добро творити.                                                                                                       

Хоч, може, й кращі є на цій землі краї,                                                                                                                                  

Та нам судилось в Україні жити.         

Пісня "Я маленька україночка" 

2 квітка «Тризуб» Слайд "Символи нашої держави. Прапор"  

Вчитель:  Кожна країна світу має свої державні 

символи.  Які символи України ви знаєте?  

Вчитель:  Перший символ - Державний прапор 

України. Роль прапора - бути попереду, вести 

людей за собою. 

Прапор – це державний символ.                                                                                                         

Він є у кожної держави.   

Це для всіх ознака сили.   

Це для всіх ознака слави.  

Синьо-жовтий прапор маєм:                                                                                                            

Синє – небо, жовте – жито.                                                                                                            

Прапор свій оберігаєм.                                                                                                    

Він святиня, знають діти.  

Україна 
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Село 

Прапор свій здіймаєм гордо.                                                                                                           

Ми з ним дужі і єдині.                                                                                                           

Ми навіки є народом                                                                                                       

Українським в Україні.     

                             Винос прапора під музичний супровід 

(козацький марш)                          
(старші учні вносять прапор, позаду йдуть першокласники з 

маленькими прапорцями і кульками) 

                                                                                                                     

Слайд "Історія тризуба" 
 Вчитель: Як виглядає наш герб? Погляньте, яким він був у 

давнину. Діти, хто знає, яке слово зашифроване у тризубі? (Воля) 

Наш Герб – тризуб.                                                                                                                                                            

Це воля, слава й сила.                                                                                                                               

Тризуб – немов одна сім’я єдина.                                                                                                                                       

Де тато, мама і дитина.                                                                                                                                         

Живуть у мирі і любові                                                                                                                                                      

На Україні вільній, новій! 

Вчитель:  Третім символом є Гімн.                                                            

Слайд "Слова гімну" 

Слова палкі, мелодія врочиста…                                                                                                                       

Державний Гімн ми знаємо усі.                                                                                                                                

Для кожного села, містечка, міста –                                                                                                                               

Це клич один з мільйонів голосів. 

Це наша клятва, заповідь священна.                                                                                                                                  

Хай чують друзі й вороги,                                                                                                                                                

Що Україна вічна, незнищенна,                                                                                                                                     

Від неї ясне світло навкруги. 

Наші діти підготували до вашої уваги дитячий гімн України. 

Звучить  Дитячий Гімн України (Відео) 

3 квітка "Моє село" Слайд "Куточки рідного села"            

 - Кожна людина з великою любов’ю і душевним 

трепетом згадує те місце, де вона народилася, де 

промайнуло її дитинство з материнською ласкою у 

затишній батьківській оселі.            

Мій рідний край: село і школа.                                                                                                                     

Усе знайоме тут довкола.                                                                                                                                            
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Сім'я 

Коза

к 

Тут мої друзі і сім'я -                                                                                                                                              

Це все Василівка моя! 

Ставки, неначе очі в неба,                                                                                                                                                     

Довкола золоті поля,                                                                                                                                                        

Трудящі люди, біла церква -                                                                                                                                    

Це все Василівська земля! 

 Пісня "Душі криниця..." (батьки. вчителі) 

4 квітка "Сім'я"                                                                                      

Слайди "Фото із сім'єю 

 

        Батьківщина – це мама й тато, ви, маленькі, 

дідусь і бабуся, одним словом, дружня сім’я. То нехай же річка буде 

повноводною, а родина наша українська – красивою, щасливою і 

здоровою.  

Усе, що є найкраще у дитини:                                                                                                                                   

ЇЇ талант, культура, доброта -                                                                                                                                      

Від тата й мами йде і від родини -                                                                                                                              

Незаперечна істина свята. 

Сім'я, родина - це велике диво -                                                                                                                                   

Там є любов , і ласка, і тепло.                                                                                                                                     

Там дітям радісно, і затишно, й щасливо                                                                                                                   

Тепер у нас і завжди так було. 

Сім'я, родина в кожного хай буде                                                                                                                             

В ній стільки щастя, мудрості й тепла!                                                                                                                         

Живіть щасливо на землі цій люди                                                                                                                          

Й щоб доля ваша світлою була! 

  

Міцна, здорова родина здатна зрощувати плоди 

любові і злагоди, що є запорукою розквіту міцної, 

успішної, багатої держави – Україна. Бо сильна 

сім'я, родина, рід — це міцна держава.  

Пісня "Квітуча Україна" (Відео) 

5 квітка «Козак»  Слайд "Ми нащадки козаків"  

Iсторiя нашої Батьківщини сягає тисячоліть, часів Київської Русі.  

Згадуючи про історію, хіба можна забути про козаків. Слово «козак» 

означає «вільна людина».                                                            
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Мир 

        У нас започаткувалася добра традиція: котрий рік поспіль на 

свято Покрови ми їздимо до козацької вольниці - острова Хортиці. І 

хлопці наші відчувають в собі справжніх козаків.      

  Слайди "Фото з Хортиці" 
Щоби хто не звелів,                                                                                                                                                  

Щоби хто не казав,                                                                                                                                                  

Я сьогодні таки                                                                                                                                       

Запорізький козак.  

Хоч не сіється вус,                                                                                                                                                              

Хоч на зріст я малий -                                                                                                                                              

Українські шляхи                                                                                                                                                           

В Січ мене завели. 

Що для мене орда?                                                                                                                                                         

Що для мене москаль?                                                                                                                                              

Од козацьких атак                                                                                                                                                                                  

Хто, скажіть, не тікав. 

В мене коник баский,                                                                                                                                               

В мене шабля лиха.                                                                                                                                                   

Ворог схоче прийти -                                                                                                                                                                         

Бережеться нехай! 

Жартівливий танок із шаблями 

 

 

6 квітка «Мир»  Слайд "Учасники АТО"                                                                        

 Грунти, чорноземи, озера цілющі,                                                                                                                                      

Ріки блакитні та клімат м'який.                                                                                                                                

Козацькая слава навік невмируща.                                                                                                                             

Та шлях до свободи завжди нелегкий. 

Вчитель:                                    

    На Сході точаться криваві бої. Там вирішується доля і майбутнє 

України. Багато наших односельчан уже пройшли і досі 

перебувають у зоні АТО. Ми серцем і душею з тими, хто у ці дні 

боронить нашу свободу. Пам'ятаємо і тих, хто віддав життя задля 

нашого щасливого майбутнього. Це випускник нашої школи 

Коновалов Володимир Володимирович та Шевченко Олег  . 

   Вшануймо їх пам'ять хвилиною мовчання.                                 

Слайд "Хвилина мовчання" 
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Мова 

Звуки метроному 

І маймо надію, що мир і здоровий глузд 

переможе, адже діти будь-якої країни не 

хочуть війни.                             

                                                                                                                               

7 квітка "Мова".                                                                             

Слайд "Поетична нація» 

 Доповнення вірша, добираючи риму.  

- Українці - поетична нація і мова її чудова. Давайте спробуємо 

відчути себе поетами. Ми багато говорили про Україну. Яка ж 

вона? Підберіть рими до вірша. 

Ось небо блакитне і сонце в зеніті!  

Моя Україна найкраща у …. (світі!)  

Моя Україна – це ліс і озерця,  

Безмежні степи і чарівні … (джерельця.)  

Красиві пейзажі і гори високі,  

Маленькі струмочки і річки… (глибокі.)  

Міста старовинні і замки 

прекрасні,                                                                                                    

                       Великі будови і дуже …(сучасні.)  

Сади чарівні, мальовничії села,  

Моя Україна – це пісня … (весела.)  

Це щира, багата, як світ її мова,  

Крилата така, мелодійна … (чудова.)  

Її обереги верба і калина,  

Найкраща у світі – …( моя Україна.)  

Бо нам найрідніші Вітчизна і мати.  

То як же нам, дітям, її не кохати!  

Моя Україна – козацькая слава!  

Така волелюбна й мирна … (держава.)  

Вона дорога нам, і рідна, і мила,  

Бо світ перед нами, як мати, … (відкрила.)  

Вітчизна свята, дорога Україна,  

Для кожного з нас ти у світі – … (єдина.)  

 IY. Підведення підсумків 

- Прекрасна наша українська земля, щедра, багатобарвна, рідна, 

єдина. Але щоб вона завжди залишалася такою, а її громадяни були 
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щасливими, потрібно наполегливо працювати кожному з нас, 

лишати після себе хороший слід на Землі, творити добро, вірити в 

щасливе майбутнє, любити свою Батьківщину. 

         Красивий, щедрий рідний край  

         І мова наша солов'їна.  

         Люби, шануй, оберігай  

         Усе, що зветься Україна!  

 Створення панно "Країна мрій"                                              Слайд 

"Країна мрій" 

 

      Ми з вами показали квітучий рідний край - нашу Україну. А 

тепер я пропоную вам заповнити її своїми мріями: хорошими, 

казковими, добрими. Нехай розквітають вони, як і наша країна, під 

"Сонцем доброти".  

Звучить пісня "Це моя Україна"(Відео) 

(У цей час діти пишуть на блакитних та жовтих сердечках свої 

мрії і побажання для країни. Прикріплюють на карту України: 

зверху блакитні, знизу жовті.)  

Усі ці мрії  обов'язково здійсняться, адже Україна - це ми. І якою 

буде завтра наша країна, вирішувати саме нам.  

Пісня "Моє ім'я Україна..." (відео) 
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