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Мета:  сформувати у дітей уявлення про те, що у кожної людини є найдорожче 

місце на землі – це місце, де вона народилася; вчити розуміти поняття 

«Батьківщина»; розвивати патріотичні та естетичні почуття; знати й поважати 

державну символіку; виховувати почуття гордості, любові до рідного краю.  

Словникова робота: Батьківщина, рідна земля, герб, гімн, прапор. 

Методи і прийоми: бесіда, відгадування загадок, читання віршів, розповідь 

вихователя, фізкультхвилинка, дидактична гра, аутотренінг, розгляд ілюстрацій . 

Демонстраційний матеріал: державна символіка України, аркуш паперу, фарби. 

Хід заняття 

І. Організаційний момент. 

Вихователь: 

Де зелені хмари яворів 

Заступили неба синій став, 

На стежині сонце я зустрів, 

Привітав його і запитав: 

— Всі народи бачиш ти з висот,  
Всі долини і гірські шпилі. 

Де ж найбільший на землі народ? 

Де ж найкраще місце на землі? — 

Сонце усміхнулося здаля: 

— Правда, все я бачу з висоти.  
Всі народи рівні. А земля 

Там найкраща, де вродився ти! 

Виростай, дитино, й пам'ятай: 

Батьківщина — то найкращий край! 

                           Дмитро Павличко 

- Ми живемо в країні, в якої дивовижне гарне ім’я – Україна. Діти, давайте всі 

разом повторимо ім’я нашої країни «Україна»! А якщо ми з вами живемо в Україні 

то хто ми за національністю? (Українці) 

ІІ. Основна частина.  

Вихователь: Відгадайте загадку: 

Красивий, щедрий рідний край 

І мова наша солов’їна. 

Люби, шануй, оберігай 

Усе, що зветься … (Україна)  

- Багато Чудесних країн на Землі, скрізь живуть люди , але Україна - єдина, 

незвичайна  країна, тому що вона наша Батьківщина. 

- Діти, а хто з вас знає, що таке Батьківщина? (Рідний край, земля де ми живемо.) 

 Батьківщина - значить рідна, як батько і мати. Батьківщина - місце, де ми 

народилися, країна, в якій ми живемо, де живуть наші рідні та близькі, де жили 

наші прабабусі і прадідусі . Батьківщина у кожної людини одна. 

 Прослухайте вірш про Батьківщину: 

Батьківщина – це ліс та гайок, 

Це домівка моя, дитсадок 

Батьківщина – це труд і свято. 

Батьківщина – це мама й тато. 

Це твої найщиріші друзі 



І бджола на веснянім лузі. 

- А  давайте розглянемо глобус і спробуємо знайти на ньому нашу Батьківщину.  

Україна – велика країна, складається вона з окремих країв, які мають свої назви: 

(показ на карті) Полісся, Поділля, Волинь, Галичина, Слобожанщина. 

Дидактична гра «Питання-відповідь» 

– Назвіть державні символи які ви знаєте? (Я знаю такі державні символи: Гімн, 

Прапор, Герб) 

- Назвіть народні символи які ви знаєте? (Я знаю такі народні символи: верба, 

калина, вінок, рушник, хліб, сіль……) 

– Яка наша Україна? (Наша Україна : велика, квітуча, багата, красива… .) 

– Як називають людей, що живуть на території нашої країни?  (Людей, що живуть 

на території нашої країни називають українцями або українським народом) 

– Діти, назвіть столицю України? (Столицею України є місто Київ) 

 Діти, трохи відпочинемо. 

Фізкультхвилинка  

Раз, два – піднімайся! 

Три, чотири – посміхайся! 

П’ять і шість – стрибай на ніжці! 

Сім і вісім – стій на місці! 

Дев’ять, десять – нахиляйся! 

Все! На місце повертайся  

Вихователь: 

- Діти, пограємо в гру «Розкажи про своє місто». 

Дидактична гра «Розкажи про своє місто» 

Вихователь розпочинає речення, діти мають логічно завершити його. 

Я живу в …. 

В … живуть ... (хороші люди) 

Всі дітки ходять … 

В центрі міста стоїть …  

Навесні цвітуть квіти, білими свічками каштани, і ….. стає... (квітучою, гарною) 

Аутотренінг «Моє рідне місто» 

Діти, закрийте очі і уявіть: 

Яскраво світить сонечко, 

Дмухає легенький вітерець. 

Ми йдемо по вулицям 

Свого рідного міста. 

Квітують квіти. 

Люди привітно посміхаються. 

Нам добре і приємно . 

                     Ми відчуваємо гордість за своє  місто.  

Вихователь: Діти, пропоную вам намалювати долоньками прапор нашої України 

ІІІ. Підсумок заняття. 

Вихователь:Діти, що з нашого заняття вам найбільше запам’яталося і сподобалося? 

(Відповіді дітей). 

Батьківщина починається на порозі твого будинку. Вона величезна і прекрасна. І в 

кожного вона одна, як мама. Батьківщиною треба пишатися, любити її глибоко і 

ніжно, піклуватися про неї. 


