
Гонтар Т. С., вчителька початкових класів Гірницької ЗОШ І-ІІ 

ступенів № 19 Селидівської міської ради Донецької області  

1 клас  

Тема: “Українська народна культура. Український дитячий фольклор” 

Мета: ознайомити учнів з поняттям «фольклор» та його різноманіттям, 

навчити використовувати фольклор у повсякденні; розвивати 

спостережливість за мовним матеріалом, допитливість, збагачувати 

словниковий запас учнів; викликати інтерес до народної творчості; 

виховувати культуру поведінки, повагу та любов до України та 

українських символів. 

Обладнання:  ноутбук, проектор, колонка, ілюстративний матеріал. 

Хід уроку 

1. Організація початку уроку  

Вчитель: 

Любі діти! Добрий день! 

Зичу праці і пісень. 

А ще, друзі, всім бажаю 

Сил, натхнення на весь день! 

Учні:  

Добрий день! Добрий день! 

Дякуєм за побажання. 

На урок берем з собою 

Знання, вміння, навички й старання. 

2. Актуалізація опорних знань 

2.1. Бесіда за темою минулого уроку 

- Що таке українознавство? ( Українознавство – це наука) 

- З яких частин складається слово «українознавство? ( «україно» і 

«знавство» - знання про Україну)  

- Про що ми дізнаємось на уроках українознавства? ( про рідну 

країну, про її традиції, свята, мову та ін.) 



- Хто такі українці? ( Українці – це люди, які проживають на 

території України) 

- Як називається рідна мова українців? ( Рідна мова українців – 

українська) 

Вправа «Комплімент українській мові» ( асоціативний кущ)  

- Які компліменти можна дібрати, щоб описати українську мову? 

Українська мова яка?  

3. Мотивація навчальної діяльності 

Вправа « Ребус» 

Л Ь О Ф О К Р Л 
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- Діти, вам треба розставити букви у правильному порядку для 

того, щоб дізнатись тему нашого уроку.  

ФОЛЬКЛОР 

- А хто з вас чув раніше це слово? Може, хтось знає, що воно 

означає?  

4. Повідомлення теми і мети уроку 

- Отже, сьогодні на уроці ми будемо подорожувати країною під 

назвою «ТВОРЧІСТЬ-ЛЕНД» , та під час подорожі дізнаємось, 

що ж означає таке складне слово «фольклор» , будемо розвивати 

свої мовленнєві здібності, збагачувати словниковий запас та 

виховувати почуття поваги та любові до нашої держави та її 

символів.  

5. Сприймання нового матеріалу 

5.1. Розповідь вчителя про поняття «фольклор» 

Фольклор – це поетична або музична  народна творчість.  

Якщо ця творчість народна, хто її складав? (народ) 

Видів фольклору дуже багато. Ми з вами сьогодні поговоримо про 

дитячий фольклор.  

- Як ви думаєте, чому його називають дитячим? ( Міркування дітей)  



- Правильно, тому що він розрахований на дитячий вік. Це твори, 

які батьки вигадали для дітей, або які склали самі діти.  

5.2. Станція №1  

Тож часу не гаймо –  

У нашу подорож рушаймо! 

І першою нашою станцією є «Станція Пісенна» 

- Від назви нашої станції, що перше відноситься до дитячого 

фольклору? (дитячі пісні) 

- Правильно, а які дитячі пісні ви знаєте? (відповіді дітей)  

- Ми з вами зараз прослухаємо та подивимося кліп дитячого гурту 

«Мальдіви» на пісню «Україна».  

https://www.youtube.com/watch?v=9j56sjyxODM 

Та пісню « Барви рідної землі»  

https://www.youtube.com/watch?v=Exi1IXOeNsM  

5.3. Станція № 2  

Друга станція називається «Хитрий язичок» 

- Як ви думаєте, чому вона так називається? Про що йтиметься 

зараз? (міркування дітей)  

Гра – змагання «Хто найкраще» 

Обережний хитрий лис 

До нори вечерю ніс. 

 

Заболіло горло в горили -  

Бо горила багато говорила. 

 

Черепаха чаплю вечором 

Пригощала чаєм з печивом. 

 

Чорно-білий чорногуз 

У болото чорне вгруз. 

https://www.youtube.com/watch?v=9j56sjyxODM
https://www.youtube.com/watch?v=Exi1IXOeNsM


 

Тигренятко з тигром-татом 

Тренувалися стрибати. 

 

Скриню зі скарбом 

Знайшли карась із крабом. 

5.4. Станція №3  

Назва третьої станції «Мирилкино» 

- Про що ви дізнаєтесь тут? Як ви думаєте? 

- А чи знаєте ви якісь мирилки?  

Гра «З другом своїм помирися» 

Подивися просто в очі; 

Я сваритися не хочу. 

Я образить не хотів, 

Ненароком зачепив. 

Просто в очі подивись 

І зі мною подружись. 

 

Озирнися навкруги: 

Дружать в річки береги, 

Вітерець голубить квіти, 

Бавляться довкола діти. 

Годі сердитись! 

Покладемо сварці край. 

Бачиш – іграшки сумують, 

Навіть фарби не малюють... 

Помиримося швиденько, 

Буде знову веселенько. 

  



Битися - не билися, 

Трохи посварилися, 

Потім посміялися, 

Друзями зосталися. 

   

Дві подружечки зажурилися, 

Дві подружечки посварилися. 

Тобі яблучко, мені грушечка - 

Не сварімося, моя душечка. 

Тобі яблучко, мені зернятко - 

Не сварімося, моє серденько. 

 

5.5. Станція № 4 

Це наша передостання станція і називається вона «Кмітливий 

розумник» 

На цій станції ми познайомимося з таким видом дитячого 

фольклору,  як загадки.  

Гра « Рота ти не роззявай – загадку краще відгадай» 

Для здоров’я – спорт.  

Ваги– солодкий торт. 

Мед – працьовиті бджоли.  

Знання глибокі – … (Школа) 

 
Він нам, як мама, дорогий, 

Він хоче нас навчити.  

Любити край чудовий свій  

Це мудрий наш … (Учитель) 

 
Ось до класу всіх скликає 

Голосистий цей дзвінок, 

І ми радо поспішаєм  



Не в садок, а на … (Урок) 

 
Я іду у перший клас,  

Я у школі перший раз,  

На 12 буду вчиться, 

 Бо я старанна … (Учениця) 

 
Всяк школяр його шанує,  

Бо він пише ще й малює. 

Хто ж цей славний молодець? 

Це звичайно …(Олівець) 

 
Цю найпершу в школі книжку 

Знає будь-який школяр. 

До усіх книжок доріжку 

Прокладає наш … (Буквар) 

5.6. Станція № 6  

Останньою нашою зупинкою в країні Творчість-Ленд буде – станція 

«Розважайка». 

- Коли ми розважаємось? Правильно, коли граємо в ігри! Але не 

забувайте,  що на нашому уроці ми знайомимося з давніми 

українськими іграми, а не сучасними, у які ви граєте на 

комп΄ютері, планшеті чи телефоні.  

Гра «Подоляночка» 

А тепер давайте в «Подоляночку» пограємось. Одна дівчинка буде за 

подоляночку – вона йде в середину. Всі ж інші стають в коло, беруться за 

руки і водять танок, співаючи: 

Десь тут була Подоляночка,  

Десь тут була молодесенька. 

Тут вона впала, 

До землі припала. 



Личка не вмивала, 

Бо води не мала. 

Під цю пісню подоляночка спершу ходить у колі, а потім присідає до землі, 

схиляє голову на руку і сидить так, зажурившись, аж усім шкода її стає, і 

вони співають: 

Устань,   устань, Подоляночко. 

Тут подоляночка підхоплюється, а коло співає далі: 

 

Умий личко, 

Як  ту  скляночку. 

На ці слова подоляночка показує в рухах, як вона старанно вмивається. І 

побачивши, що вона така чепурна, всі здогадуються, що вона, певно, й 

танцювати вміє, і радять їй у своїй пісеньці: 

Візьмися у боки, 

Покажи нам скоки. 

Та біжи до гаю, 

Бери дівча з краю! 

Подоляночка тішиться і пританцьовує під цю пісеньку, а далі біжить до 

кола, бере за руку якусь дівчинку і веде всередину на своє місце, а сама стає 

в коло разом з усіма. Гра починається спочатку. 

Гра «Міст»  

Дiти стають по двоє в ряд, обличчям один до одного, й беруться вгорi 

схрещеними руками. Крайня пара проходить пiд руками iнших пар i стає 

першою, за нею йде пара, яка була передостанньою, i так далi.  

6. Підсумок уроку  

6.1. Бесіда 

- Над якою темою уроку працювали?  

- Що таке фольклор?  

- Про які компоненти дитячого фольклору ви дізналися?  


