
Урок-гра «Я розкажу тобі про Україну…»

Мета: ознайомити  учнів  з  історією  України;  розширити  і  поглибити  поняття
громадянськості, розвивати в дітей прагнення бути свідомим громадянином, патріотом
України;  сприяти  вихованню  любові  до  рідної  землі,  прагненню  своєю  працею
примножувати здобутки українського народу.

Обладнання: інтерактивний плакат (Режим доступу 
https://www.thinglink.com/scene/1092793900743000067), роздатковий матеріал (пазли, 
картки, хмаринки слів), карта України, фото визначних місць/

Перебіг гри

Учитель.  Перший день осені… Незвичайний,  радісний,  бешкетний і,  навіть,  магічний.
Сонечко,  умите  вранішньою росою, усміхається  з  прозорої  блакиті,  де  – ні  хмаринки.
Легенький  пустотливий  вітерець  шепоче  на  вушко  компліменти,  а  потім,  ніби
засоромившись,  швидко  ховається  серед  густої  крони  дерев.  А  навколо  тішать  своїм
цвітінням барвисті запашні чорнобривці, айстри, жоржини, троянди, хризантеми, майори,
гладіолуси,  соняшники,  маргаритки.  Природа буйством фарб і  пишністю кольорів радо
зустрічає  свою  панну-господиню,  яка  у  легкій,  наче  павутинка,  сукні,  гаптованій
дивовижним  мереживом,  легкою  ходою  йде  своїми  володіннями,  залишаючи  по  собі
тонкий шлейф вишуканих парфумів. У повітрі відчувається запах осені і свята.

«Аромат свята».
- Чим свято пахне для вас? (Відповіді учнів) 

Учитель. Так, у кожного свята свої аромати. А сьогодні навколо нас витають солодкий
запах стомлених трав та гіркуватий – айстр і жоржин, а ще – запашний і насичений запах
магії. Так-так, магії. Бо сьогодні  - особливий день, День знань. А знання – це і є магія.

«Квітка побажань».
Чарівниця-осінь кожному з вас подарувала веселкові айстри. Візьміть квіточку і напишіть
на ній побажання своєму однокласнику, починаючи словами «Я бажаю тобі…».

Учитель. Від  ваших  побажань  у  класі  розквітнув  справжній  осінній  букет:  пишний,
жовтогарячий,  загадковий,  насичений  енергією  сонця  і  ваших  добрих  сердець.  Наш
перший  урок  ми  присвятимо  неньці  Україні,  любій  батьківщині.  Останнім  часом
європейці зацікавилися нашою країною, її краєвидами, її минулим і сучасним. Хто ж, як
не українці, зможуть їм про все змістовно розповісти?! Пропоную провести урок-гру «Я
розкажу тобі про Україну».

1.  Вікторина «Файна Украйна». (Розглянувши
зображення,  дати  відповідь  на  питання  про
визначні місця України)

Учитель. Василь  Симоненко,  український поет-
шістдесятник  писав:  «Можна  все  на  світі
вибирати,  сину,  вибрати  не  можна  тільки
батьківщину».  Погоджуючись  із  поетом,  який
понад  життя  любив  свою  батьківщину,  оберімо
найкращі слова, щоб висловити своє ставлення до
рідної землі. 

https://www.thinglink.com/scene/1092793900743000067


2.  Хмарка  слів  «Я  люблю  Україну». Серед  запропонованих  слів  обрати  ті,  які
якнайкраще характеризують нашу державу, і пояснити ваш вибір.

Учитель. У всіх  народів  світу  є  повір’я,  що той,  хто  забув  звичаї  своїх  батьків,  буде
покараний людьми і Богом. Він никає світом, як блудний син, і ніде не може знайти собі
прихистку.  Тому ми змалечку  дотримуємося  традицій,  що передаються  із  покоління  в
покоління.

3. Кроссенс «Традиції». Склавши кроссенс, розкажіть про традиції українського народу.

Учитель. Сміливі,  мужні  українці  ніколи не  боялися труднощів,  долали перепони,  що
поставали  на  їхньому шляху.  Ви  нащадки  славного  козацького  роду,  тому  з  легкістю
виконаєте наступне завдання.

4. «Лабіринт».
Йдучи лабіринтом, дайте відповідь на питання, сполучивши необхідні літери.

1.  Друга найбільша країна в Європі -  …
(Україна).
2. Голова держави - … (президент).
3. Одна з найвідоміших у світі різдвяних
пісень,  народна  пісня,  записана
українським  композитором  Миколою
Леонтовичем, - …  («Щедрик»).
4. Найбільша річка України - … (Дніпро).
5.  Із  скількох  рядків  складається  гімн
України- … (із шести).
6.  Найдовший  у  світі  музичний
інструмент - … (трембіта).
7.  Людина,  яка  вшанована  найбільшою
кількістю  пам’ятників  у  світі  (1200),
геніальний поет,  художник.  Мислитель -
… (Т. Шевченко).

Учитель. Багата  наша  земля  і
прекрасними людьми, які  своєю працею
звеличують її. Наступне завдання



5. Пазли «Видатні українці».
Установіть відповідність, склавши пазли.

Княгиня Ольга

Перша жінка, яка після 
смерті чоловіка правила 
державою і першою 
прийняла християнство

Нестор
Літописець

Чернець Києво-
Печерської лаври.

Літописець, упорядник
«Повісті минулих літ».

Богдан
Хмельницький

Перший гетьман
української держави

Микола Гоголь

Письменник, що 
належить двом 
культурам, уродженець 
Полтавщини

Іван Франко
Талановитий прозаїк,

поет, драматург,
політик, що володів

багатьма мовами

Леонід Биков

Актор, режисер,
сценарист

найвідомішого фільму
«В бій ідуть лише

«старі»

Святослав
Вакарчук

Музикант, лідер
групи «Океан

Ельзи»



Звучить пісня «Моя сорочка вишиванка» у виконанні гурту "Струни серця"

Учитель. Багато  народів  світу  мають  у  своїй  історії  вишиті  сорочки,  в  українські
вишиванки наші предки зашифровували спеціальний код на захист її володаря від лихого
ока, хвороби та іншого негативу, що міг статися в житті. Вишиванки були оберегами. У
вишивці  могли  навіть  закодувати  ім'я.  Кожна  квітка,  орнамент  мав  значення,  і  часом
вишиванка була як розгорнута книга. Для українця вишиванка – не просто одяг. Це щось
дуже особливе: особисте, рідне, святе. Вишивка – як символ, який зберігає його коріння,
ідентичність, розуміння себе. Це наша історія: міфологія, релігія, давнє мистецтво наших
предків,  душа нашого народу.  Українська  вишиванка в наш час є одночасно і  модним
сучасним одягом,  а  також може бути в той же час  сильним оберегом.  Ваше наступне
завдання

6. «Якби я був майстром ...». Створити власну модель вишиванки.

Учитель. Ми живемо в Україні.  У тому краї,  де співають солов’ї  і  виграють на сонці
пшеничні  лани.  Де  веселими  хвилями  котиться  Дніпро.  Де  росли  і  жили   Тарас
Григорович Шевченко й Іван Якович Франко, Леся Українка і Марія Заньковецька. Наш
рід український. А ми – українці. Скільки гарних слів сказано про батьківщину, скільки
пісень складено, скільки фільмів знято!                                               

7. «Я режисер». Пропоную вам спробувати себе в ролі режисерів і кінооператорів і зняти
відеокліп.  (Учні отримують вірш Петра Осадчука «З тобою», на основі якого потрібно
зняти відео)

З тобою
Послухай, як струмок дзвенить,
Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.

Послухай, як трава росте,
Напоєна дощами,
І як веде розмову степ
З тобою колосками.

Послухай, як вода шумить – 
Дніпро до моря лине, -
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
П. Осадчук

Учитель. Щасливі ми, що народились і живемо на такій чудовій, багатій,  мальовничій
землі,  овіяній  легендами.  Вона усміхається нам квітками,  дарує любов,  тепло й  красу.
Скільки  дива  є  на  нашій  землі,  потрібно  лише  придивитись,  прислухатись… І  можна
почути, як земля співає. Побачити незбагненну казку у квітах, у травах, у небі, у струмку.
І все це ми маємо нести у своєму серці усе життя та закликати усіх берегти все те, що
залишили нам діди і прадіди. Жити потрібно законами серця і совісті, сприймаючи наш
світ через красу. І куди б не закинула нас доля, отой солодкий та коханий дим рiдного
краю має бути завжди з нами.

Звучить пісня «Побажання Україні» у виконанні Тетяни Дідковської


