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Тема: “Вивчаємо Україну разом” 

Мета. Узагальнити та збагатити знання дітей про міста, традиції, 
здобутки рідного краю. Розвивати пізнавальний інтерес. Виховувати почуття 
гідності за нашу націю, співпереживання та відчуття причетності до сьогодення  
та майбуття України, відповідальність за власні вчинки та критичне ставлення 
до бездіяльності, байдужості, черствості; почуття патріотизму, любов до 
Батьківщини. 

Обладнання: карти мандрівок, тематична фотогалерея, інвентар для 
конкурсів, грамоти-сертифікати для переможців у номінаціях «Найдовший 
маршрут», «Жіноча краса – довга коса». 

Хід заняття 
Організаційний момент – перекличка 
-З’ясуємо, хто ж прийшов на наш турнір. Якщо чуєте твердження, яке точно 
стосується вас – голосно і дружно промовте - ТАК. Коли ж чуєте щось 
неправдиве або образливе, не соромлячись, скажіть – НІ. 
- Тут сидять лише дівчата? 
Значить, тут одні хлоп’ята? 
Тут «Фортунівці» зібрались? 
Ми в цій школі об’єднались? 
Є ліниві серед нас? 
Тут лише 9 клас? 
Гості є поважні? 
Лицарі відважні? 
Фантазери, мрійники? 
А страшні розбійники? 
Є веселі і завзяті? 
А нероби є пузаті? 
Безпорадні малюки? 
Мамині помічники?  
А команди є у нас? 
Вже представити їх час! 

• 1 команда – «Мандрівники» 
• 2 команда – «Дослідники» 
• Наше гасло – «Патріотом бути круто!» 



• Розминка з глядачами та командами. 
- Позаду  тепле літо і час безтурботного відпочинку, які залишили 

нам на згадку чудові спогади. І як же приємно  ділитися цими 
спогадами у дружному шкільному колі. Саме це ми і пропонуємо 
вам зробити (учасники конкурсу та глядачі називають міста 
України, у яких вони побували влітку). 

- Молодці. З такою дружною ватагою можна вирушати у будь-яку 
мандрівку. Я ніби теж подорожувала з вами. І це було дуже цікаво! 
Хочеться лише трохи впорядкувати почуте. 

• Звідси і 1 завдання для команд «Моя країна – від а до я»  
- Записати назви українських міст у алфавітному порядку. Час 

виконання – 3 хвилини. 
 

-Поки команди працюють, розгляньте, будь ласка, візитівку нашого свята. 
На цих картах позначені міста, містечка та селища, у яких побували наші 
учні цього літа. Ми виміряли довжину цих маршрутів, скористалися 
масштабом карти та обчислили загальну протяжність подорожі. У 
результаті отримали тисячі кілометрів цікавих мандрівок Україною. 
 
- На підтвердження діти надали ще й фото із кінцевими точками 

маршрутів. І тепер кожен має можливість побачити неосяжність 
нашого рідного краю, а також спланувати власні маршрути дорогами 
України. 

Я думаю, учасникам конкурсу вже дуже кортить дізнатися, який клас 
здійснив найдовшу подорож. 

• Вітання та нагородження переможця літнього конкурсу «Відкриваємо 
Україну разом» у номінації «Найдовший маршрут». 

- Привітайте оплесками переможців, порадійте разом з ними, бо справжній 
патріот завжди радіє успіхам друзів! 
 

- Можна лише уявити, яку красу бачили наші мандрівники під час 
подорожування. А дещо можна і побачити. На наступних фотографіях, 
за нашим проханням, діти показали нашу Батьківщину як велику 
аграрну країну. 

 
- Чи біліє у полі гречка, чи золотом вилискує пшениця, чи хилить до 

землі важку голову сонях – все це не тільки краса. Це важкий, 
кропіткий труд роботящих людей. І працюють вони для того, аби 
кожен українець міг сказати: наша хата таки багата! 

• Завдання 2 «Чим багата наша хата» . 



(Учасники мають на дотик впізнати різні види зернових, бобових 
культур. Правильно їх назвати.  Розсортувати суміш з різних культур. Час 
виконання 3 хвилини) 

• Гра з глядачами 
- Поки наші господарі наводять лад у своїх коморах, ми теж пограємо. 

Впізнайте на дотик, що ж сховалося в мішку?  
- Влаштуємо справжні «Гарбузові перегони» (рухлива гра з 

використанням гарбуза.) 
- А ще наша країна багата на вроду. І ми в цьому переконалися, коли 

проводили шкільний конкурс «Жіноча краса – довга коса». Які ж гарні 
були наші учасниці! Одну з них, а саме переможницю, яка ввійде до 
шкільної книги рекордів (довжина коси – 88см), ми запросили на наше 
свято. 

- Скільки років росла твоя кіска? 
- Важко доглядати за таким волоссям? 
- Хто плете тобі кіски? 
- Скільки часу на це витрачаєте? 

 
- Зрозуміло, що у мами кіска виходить і тугенька, і гарненька. А яка 

вона вийде у наших команд – зараз і перевіримо. 
• 3 завдання для команд 

 
- Колективне плетіння коси. По 4 учасники з кожної команди мають 

сплести косу, не випускаючи з рук своє «пасмо волосся». Керує 
капітан. Учасники мають злагоджено діяти, аби коса вийшла тугою та 
гарною. 

•  4  завдання для команд «Живі картини» 
- Щоб гарно трудитися, людина має вміти і відпочивати. А як цікаво та 

корисно можна провести свій вільний час, ми дізнаємося з наступного 
конкурсу. 

Команди мають показати мініатюру, а глядачі – відгадати, про який 
відпочинок йдеться та назвати кожного учасника мініатюр, (цирк та 
концерт).  
- От уже й відпочили. Час змагань добігає кінця. Хочеться щось лишити 

собі на згадку. Саме так і називається наше наступне завдання. 
•  5 завдання «Вузлик на згадку» 

- Гравці  по черзі приносять для своєї команди стрічки одного кольору, 
які зв’язують на руку наступному учаснику. Гра продовжується, поки 
стрічки матиме кожен член команди. Коли останній вузлик буде 
зав’язаний, команда має дружно промовити : разом – ми сила! 

 



-  Дійсно, разом – ми велика сила, ім’я якій – Україна! І якою буде 
вона завтра, через 10 чи навіть 100 років залежить тільки від нас. Від кожного з 
нас! І це ми маємо усвідомити сьогодні, аби не запізнитися на наше щасливе 
завтра. 

 
• Подарунок для учасників та глядачів. Таночок «Моє ім’я – 

Україна». 
- Давайте ще раз привітаємо всіх учасників змагання. Порадіємо за 

переможців, підтримаємо тих, кому сьогодні поталанило трохи менше. Адже 
скоро ми  зустрінемося знову, аби переконатися – козацькому роду нема 
переводу! 
 
Нагородження учасників конкурсу 
На фото: 
• Колісніченко М.В. ( автор посібника «Курс юного патріота»), 
• вчителі Приватної школи «Фортуна», 
• учні 4 класів. 

 
 
 
 


