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Мета: ознайомити дітей  із традицією відзначати Міжнародний день миру, 

започаткованою Генеральною асамблеєю ООН; поглибити знання про державні 

символи; розвивати мислення, увагу, вміння аналізувати поняття та 

інформацію, навички усного мовлення; виховувати патріотизм, відповідальне 

ставлення до збереження миру на Землі, гордість за свою Батьківщину; вчити 

дітей жити за законами добра і справедливості. 

Перебіг заняття 

    Створення емоційного фону (під музичний супровід композиції Ірини Балабай 

«Я бажаю вам миру») 

 Вихователь. В житті кожної людини є найголовніші слова: батьки, родина, 

Батьківщина. Є слово, яке на різних мовах світу звучить по-різному: peace – 

англійською, świat – польською, свят – болгарською. Воно важливе для кожної 

людини на нашій планеті – це слово «мир»! Сьогодні ми, українці, як ніхто 

інший, розуміємо цінність і важливість миру для нашої країни. 

Три найсолодші літери в житті – 

Як колискову, що співала мати, 

Цю важливішу цінність на землі – 

МИР на планеті будем зберігати. 

Складання «асоціативного куща».  

– Діти, що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово «мир»?(Учні по черзі 

називають асоціації, які у них виникли. Вихователь записує їх на зображенні 

планети Земля, яке розміщене на дошці.) 

– Подивіться, які ніжні, теплі слова ми записали. 

Мир – це планета Земля з усім, що на ній існує; це світ. 

Мир – це також і люди певної території,суспільної групи.  

Мир – це відсутність незгоди, ворожнечі, сварок.  

Мир– це згода між людьми. 

Мир – це відсутність збройної боротьби між двома державами, народами. 

Робота в парах. 

Вихователь. Оберіть картинки, на яких зображені дружні відносини між 

людьми. Доберіть до них прислів’я. Закінчить прислів’я за змістом: 

Мир будує – ________ руйнує. (війна) 

Дружно за мир стояти – _________ не бувати. (війні) 

Практичне заняття. Робота з кольоровими символами. 

Вихователь пропонує дітям із наборів кольорових папірців (синього, жовтого, 

чорного, темно-сірого) вибрати колір, із яким асоціюється слово «війна». 

– Виберіть колір, із яким у вас асоціюється слово «мир».  

– Що означають синій та жовтий кольори? (Синій – чисте небо, 

безхмарне; жовтий – сонце, радість, посмішка.) 

– На яких державних символах нашої країни ми зустрічаємо жовтий та 

синій кольори? (Прапор, герб.) 

– Кольори державних символів говорять про те, що наша Батьківщина є 

дуже миролюбною країною. 

 



Розповідь про Україну. 

– З давніх часів український народ боровся за мир і незалежність. Сьогодні 

Україна є однією із провідних європейських країн, яка відстоює мирні інтереси 

не лише наших громадян, а й усього світу. Нажаль, із багатьох куточків світу 

ми чуємо невтішні новини. Радіо, газети, телебачення постійно сповіщають про 

військові дії у різних куточках землі або терористичні акти. І зараз у нашому 

світі не всі дорослі та діти живуть  мирним життям. Люди прагнуть миру і 

злагоди у всьому світі.  

Вправа «Продовж речення» 

• Мир – це … 

• Війна – це … 

• У День Миру люди мають… 

• Я люблю мирне небо над головою… 

Вправа «Знайди зайве слово» 

- Я промовлятиму слова, а ви уважно слухайте і вибирайте зайве слово.  

 Сонечко    любов  радість    вибух    мама  

 Україна   доброта  мир  природа   війна 

 

Читання віршів. 

Потрібен мир – тобі й мені 

І всім на світі дітям 

Не тільки вранці навесні 

Нехай нам сонце світить. 

        Потрібен мир, трава в росі, 

Усміхнений нащадок. 

Потрібен мир усім-усім. 

Отриманий у спадок. 

Хай буде мир віднині і довіку! 

Хай буде мир й замовкнуть війни злі! 

Хай у міцних обіймах всі народи 

Ідуть у майбуття через віки. 

Практична робота. Малювання. 

- А тепер, діти, я пропоную вам намалювати мир. Як ви його собі уявляєте?  

Які кольори використаєте? 

Виставка робіт. 

Підсумок заняття. 

- Чи сподобався вам заняття? 

- Що найбільше запам’яталося? 

- Що люди всього світу повинні робити в Міжнародний ДеньМиру? 

- А що ми робили в цей день? 

 

 

 

 


