Пізнавально-ігрова програма до Дня Соборності України
«Всім серцем любіть Україну свою» (2018 рік)
Ведучий 1.

Ведучий 2.

На світі є держав багато,
Де кожен з нас ніколи не бував.
Та рідною для нас є та країна,
У якій ти народився і зростав.
Нам серцю мила рідна Україна,
Як матінка, вона у нас одна.
Нехай лунають пісні солов’їні
Нехай квітує повсякчас вона.
________________________________________

Ведучий 1.Україна – наш рідний край, золота, чарівна сторона, наша дорога
Вітчизна, земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили
наші предки, де ми уперше побачили і пізнали світ, почули колискову пісню,
рідну мову, відчули любов і ласку – це все наша найдорожча у світі
Батьківщина.
Ведучий 2. Україна – молода країна, яка невпинно розвивається. Не раз
переживала вона скрутні часи і відроджувалася у всій своїй величі й красі.
Ведучий 1. І от саме сьогодні 22 січня ми відзначаємо День соборності
України. Це надзвичайно важлива дата в історії нашої держави, коли
реалізувалися мрії багатьох поколінь нашого народу про об’єднання в єдину
соборну державу.
Ведучий 2. 22 сiчня 1919 року на Софіївській площi, бiля пам’ятника
гетьману Богдану Хмельницькому, у присутностi десяткiв тисяч киян лiдери
Української народної республіки і повноважна делегація Західноукраїнської
народної республіки заявили про свiй непохитний намiр збудувати єдину
соборну Українську державу.
Ведучий 2. Цей день увійшов до національного календаря як велике
державне свято – День Соборності України, і відзначають його щорічно з
1999 року.
Ведучий 1.Українці пишаються своєю Вітчизною, що славиться безкрайніми
степами, густими лісами, величними горами, повноводими ріками та
неозорими полями пшениці, що колоситься.
Ведучий 2. Хто ми? Які? Звідки? Ці питання завжди з нами.
Ведучий 1. Напевно, варто прислухатися до голосу, що звучить у нас самих.
Що вам каже внутрішній голос?
Разом:
Ми – українці!
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Хлопчик:

У барвистій вишиванці
Син я України - неньки,
Українцем я зовуся
І тим іменем горжуся!
Я – українець! Добрий господар, вірний заповітам батьків і дідів наших,
славний захисник свого козацького роду і Вітчизни.
Дівчинка: Я – українка! Понад усе в житті люблю лагідну і щиру нашу мову,
отчий край, де я зростаю, рідну мою Україну.
Я - українка!
Живу в Україні,
У вільній, єдиній
Моїй Батьківщині,
Де все мені в радість:
Ліси і садки.
Озера й річки,
І глибокі ставки
В душі моїй солодко
Грає сопілка,
Бо я з України,
Бо я - українка!
Ведучий 1. А що означає: любити Україну?
Ведучий 2. Любов до Батьківщини завжди починається з живого почуття
любові до рідної природи, із прихильності до тієї землі, на якій ти народився
і виріс.
Ведучий 1. Любити Україну – це знати її мову, традиції, звичаї, літературу,
мистецтво і, звичайно ж, історію.
Ведучий 2. Саме тому ми запрошуємо вас на гру «Всім серцем любіть
Україну свою», де ви матимете змогу показали всі свої знання і вміння, та
довести, що ми гідні сини і доньки України.
Ведучий 1. В грі беруть участь учні 5 та 6 класів. Привітаємо один одного!
Ведучий 2. Зараз ми перевіримо, хто з вас більше знає про свою Батьківщину.
Тому ми оголошуємо перший конкурс, який називається «Моя Україна».
Ведучий 1. Ми пропонуємо вам відповісти на запитання. Хто знає відповідь,
піднімає руку. Право відповіді має той, хто зробив це першим. Якщо учень
помиляється, то може відповісти інший.
Ведучий 2. Викрикувати, шуміти забороняється. Тож успіхів вам!
Ведучий 1. Ми пишаємося древніми традиціями і мудрістю предків, багатою
культурною спадщиною. Український характер закодований у символах
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України, як національних, так і народних, що відомі нам змалечку. Давайте їх
згадаємо!
 Як називається найголовніша пісня країни? (Гімн
 Яка назва гімну України. (Ще не вмерла Україна)
 Назвіть автора слів і музики державного гімну України. (слова –
П.Чубинський, музика – Вербицький)
 Що означають кольори українського прапора?
 Який із найдревніших знаків є малим гербом України? (Тризуб)
 Яке місто є столицею України? (Київ)
 Як називається основний закон України? (Конституція)
 Національний символ України. Його дарують, ним обмінюються у
Великоднє свято. (Писанка)
 Дерево, яке оспівано у народних піснях, у віршах. Воно освячується в
церкві перед Пасхою, як засіб від злих сил. (Верба)
 Кущ, оспіваний в українських народних піснях, символ дівочої
вроди. (Калина)
 Поширене в Україні дерево, з яким в українських народних піснях і
переказах порівнюють струнких дівчат.(Тополя)
 Чим прикрашають голову українські дівчата. (Вінок)
 Національний символ України. Матері дарують його своїм дітям на
щастя, на долю, відряджаючи у далеку дорогу. (Рушник)
 Яка мова є державною в України? (українська)
 Яке свято відзначають українці 28 червня? (День Конституції)
 Яке свято відзначають українці 24 серпня? (День Незалежності)
 Відомий козацький танок з елементами рукопашного бою? (Гопак)
Ведучий 1. Молодці, ви добре впоралися з завданням.
Ведучий 2. Природа України мальовнича, чарівна, неповторна. А що ми про
неї знаємо? Давайте перевіримо!







Як називається найбільша ріка України? (Дніпро)
Які моря омивають кордони нашої держави? (Чорне, Азовське)
Які є гори на території України? (Карпати, Кримські)
Як назвивається найвища гора Карпат? (Говерла)
Найбільше озеро за площею в Україні. (Ялпуг)
Найглибше озеро України. ( Світязь)

Ведучий 1. Наша батьківщини на відома ще й своїми людьми, які
прославляють її по всьому світу. А кого з відомих українців ви знаєте?
Давайте перевіримо.
 Кого називають Кобзарем України? (Т.Шевченка)
 Видатна поетеса, що вважала слово своєю зброєю. (Леся Українка).
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 Перший український президент. (Михайло Грушевський).
 Цей гетьман протягом 20 років XVII століття організовував
блискавичні морські походи проти турків і татар. Про нього складено
багато народних легенд та пісень. (П. Конашевич-Сагайдачний)
 Який відомий гетьман розпочав національно-визвольну війну
українського народу проти Речі Посполитої? (Б. Хмельницький)
 На якій купюрі зображений Б. Хмельницький? (5 гривень)
 Хто з відомих українців зображений на 10 гривнях? (І. Мазепа)
 Український письменник і поет, автор «Фарбованого лиса». (Іван
Франко).
 Перший український космонавт. (Леонід Каденюк).
Ведучий 1. Молодці, дуже вдало впоралися з завданням, показали чудові
знання. А зараз давайте послухаємо пісню, якщо знаєте – підспівуйте.
______________________________________
Ведучий 2. Кажуть, що мова – душа народу, а ще знання рідної мови свідчить
про рівень освіченості людини. Ось і зараз ми з вами визначимо, яка ж
команда є кращим знавцем української мови.
Ведучий 1. Пропоную вам конкурс «Мовні загадки», завдання: перекласти
слова з російської мови на українську.
Отважный – відважний.
Лоб – чоло.
Глаз – око.
Сорняк – бур'ян.
Оранжевый – помаранчовий, жовтогарячий.
Февраль – лютий.
Ива – верба.
Бездельничать – байдики бити.
Дать пощёчину – дати ляпаса.
Распространять слухи – розповсюджувати чутки.
Убраться восвояси – піти звідси, геть.
Празднование юбилея – святкування ювілею.
Отсчет времени – відлік часу.
Заоблачные мечты – захмарні мрії.
Ведучий 2. Дуже добре! Ну а зараз дещо ускладнюємо завдання
приказками. Ви повинні пояснити, що означають приказки:
Очі на мокрому місці – плакати.
Позичати в сірка очі – соромитись.
Відводити очі – брехати.
Стріляти очима – привертати увагу.
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Ведучий 1.

Хто не чув пісень у селах вечорами
І жартівливих, і сумних?
То долю рідними словами
Народ виспівує у них.
Ведучий 2. Українці – найспівучіший народ у світі. Багатство тематики та
жанрів української народної пісні вражає. Тож ваше завдання відгадати
пісню, а потім заспівати її всі разом.

Ведучий 1. Про українців кажуть, що це народ мужній, сильний,
працелюбний, співучий, жартівливий. Пожартуємо і ми.
Можна розказати гуморески, веселі усмішки
Або прочитати скоромовки
1. Бурі бобри брід перебрели,
Забули бобри забрати торби.
2. От Кіндрат, так Кіндрат,
Зуб зламав об мармелад.
3. Хитру сороку спіймати морока,
А на сорок сорок – сорок морок.
4. Рак рачкує до крамниці,
Щоб купити рукавиці.
А зараз увага! Наступний конкурс «Весела вікторина»
1. Який симпатичний неслухняний персонаж з української народної
казки, любитель мандрівок, знехтував життєвим досвідом поважних
осіб і скінчив своє недолуге життя в череві хижої істоти? (Колобок).
2. За яку ціну купили рогату хитру істоту, що обвела навкруг пальця цілу
родину і захопила чужу хату? (Коза-Дереза, за три копи).
3. Як називається нікчемна домашня тварина, якій було зроблено вдалий
піар, в результаті чого всі лісові мешканці їй принесли хабарі і
зготували обід? (Пан Коцький).
4. У яку халепу потрапив через свою хитру подружку довірливий
недорікуватий лісовий мачо за своє бажання поласувати рибкою?
(Вовк, «Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат).
5. Маленький та надзвичайно хоробрий персонаж, поборник волі і
справедливості, що з допомогою стародавньої зброї (тупого та важкого
предмета)
здолав
дихаючого
вогнем
літаючого
плазуна.
(Котигорошко).
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6. Мила нерозумна пташка, що наполохала цілий світ небезпечною
недугою, яка мала благородний намір озолотити своїх господарів
плодами своєї праці, що були безнадійно втрачені завдяки незграбності
підлого гризуна. (Курочка ряба)
7.
Ведучий 2. Українські дівчата славилися своїми довгими густими косами та
звісно вправними зачісками. Тому оголошується конкурс на найкращу та
найохайнішу косу.
Ведучий 1. «Заплети косу» (За час, поки грає музика, ви повинні заплести
косу зі стрічок. Хто зробить це найкраще, найохайніше, чия коса буде
найдовшою – той і переміг)
Ведучий 1. Ось і завершилася наша гра про Україну. Сьогодні ми з вами ще
раз пригадали українські звичаї і традиції, символи нашої держави. Бо знати
та пам’ятати це потрібно, тому що ми з вами живемо в Україні, нашому
рідному краї. А велика, священна і прекрасна любов до Батьківщини жила,
живе і житиме в усіх чесних і щирих серцях.
Ведучий 1.

Хай по світу пісня лине:
Я люблю свою країну.
Батьківщина, рідний край.
Щирих усмішок розмай.

______________________________________________________
Ведучий 1.

У рідному краї і серце співає,
Лелеки здалека нам весни несуть,
У рідному краї і небо безкрає,
І ріки – потоки, мов струни течуть,
Ведучий 2.
Тут кожна травинка і кожна билинка
Вигойдують мрії на теплих вітрах.
Під вікнами мальви, у саду материнка,
Оспівані щедро в піснях.
Ведучий 1.
Тут мамина пісня лунає і нині,
ЇЇ підхопили поля і гаї,
ЇЇ вечорами по всій Україні
Співають в садах солов'ї.
Ведучий 2.
І я припадаю до неї вустами
І серцем вбираю, мов спраглий води.
Без рідної мови, без пісні, без мами
Збідніє, збідніє земля назавжди.
Ведучий 1. Сьогодні ми довели, всі ми гідні сини і доньки України і кожний
з гордістю промовляє: «Я люблю Україну!»
Ведучий 2. А ми говоримо «Всім серцем любіть Україну свою!»
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