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Тема: «Чим може пишатись українець?»
Мета уроку:
 створити святковий мікроклімат в класі для знайомства дітей, формувати
поняття учнів про Батьківщину як спільний дім українського народу,
розширювати знання про рідний край;
 розвивати уяву, мислення, пам’ять, увагу, мовлення;
 виховна: формувати почуття патріотизму, виховувати любов до
Батьківщини, людей.
Обладнання: Сонечко, хмаринки, віночок, квіточки червоного, жовтого та
синього кольорів, карта України, символи України, букварі.
Хід уроку:
І. Організація класу.
Ранок розпочавсь цікаво,
Світить сонечко ласкаво,
В календарик заглядає
І від посмішки аж сяє.
Знає сонце гомінливе –
День сьогодні особливий!
– Яке ж сьогодні число? Місяць? Рік?
Учитель вивішує дату на хмаринках на дошці біля сонечка.
– Чим сьогоднішній день особливий?
– Я від щирого серця вітаю вас з цим особливим святковим днем! І хочу
побажати вам всього найкращого. Головне, дітки, здровꞌя і миру, я не хочу, щоб ви
чули слово війна, не хочу, щоб ви знали що таке кров, страх, холод, смерть. Це
страшні слова! Тож мирного неба нам всім!
Знайомство.
Діти, ми всі ще не знайомі, тож для початку давайте розпочнемо наше
знайомство!
– Тож будьмо знайомі. Я – ваша вчителька Віта Анатоліївна, а це ваш
вихователь Галина Василівна. А тепер познайомимося з вами.
Практична робота

– Візьміть квіточку, яка лежить у вас на парті, і будьте готовими назвати своє
ім’я голосно і чітко.
– Вийдіть до мене, червоні квіточки, назвіть своє ім’я, прізвище і «вплетіть»
квіточку у наш віночок.
За допомогою вчителя діти прикріплюють квіти на дошку, заздалегідь
оформлену у вигляді віночка.
– Тепер вийдіть жовті квіточки…
– Ось до нас виходять сині дзвіночки…
ІІ. Оголошення теми, мети уроку
– Погляньте, діти, на цей чарівний віночок. Чим квіточки схожі? Чим
різняться? І дорослі, і діти зовсім як наші квіти. Подивіться один на одного,
посміхніться. Чим ми схожі? Чим відрізняємось?
– Ми всі різні – маємо різний колір очей, волосся, різний зріст, голос. Але
тепер у нас буде багато спільного. Нас об’єднала наша школа, наш клас, ми будемо
вчитися, співати, танцювати, веселитися. Тепер ми одна родина, один колектив. Цей
віночок буде символізувати міцну дружбу нашого класу. Від сьогодні буде з нами,
щоб нагадувати про те, що наша дружба міцна й непорушна, всі ми житимемо у
мирі й злагоді. Саме в цю хвилину народилася наша сім’я.
-

В якій ж країні утворилася наша з вами сім’я, де ми проживаємо?

Наша Батьківщина Україна дала нам сьогодні таке право – бути
учнями – першокласниками. І ми розпочинаємо наш перший у вашому житті
урок, тема якого «Чим може пишатись українець?»
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
-

Ну, а хто ж такий «українець»?

-

Ось погляньте на карту України – це карта нашої Батьківщини.

У кожному куточку України – живуть родини, батьки і діти, бабусі
і дідусі у місті чи в селі, але всі ми живемо в одній державі – в Україні, яка є
для всіх нас єдиною. Україна – це наш рідний батьківський край, і ми несемо в
собі його культуру, звичаї, традиції, його пісні і вірші, вбираємо в свою душу
рідні серцю краєвиди.
Хіба може душа бути байдужою до цієї краси? Звичайно, ні. Ми
повинні берегти і примножувати красу нашого краю. Можливо, ви знаєте
хтось вірші про Батьківщину?
Діти, наша Україна прекрасна, в ній є безліч лісів, полів, озер,
річок, є навіть 2 моря: Чорне та Азовське. Тож природа в нас чарівна. Також,
крім природи українці можуть пишатись і своїми талановитими земляками:
науковцями, акторами, артистами, спортсменами та іншими обдарованими
людьми, ми з вами також є талановитими, але талант потрібно розвивати.
Отже, такими відомими талановитими українцями є Софія Ротару, Богдан

Ступка, Віталій Кличко, Тарас Шевченко, Всеволод Нестайко (дитячий
письменник)
Дітки, ми з вами вже дізнались, що Україна багата своєю
природою, краєвидами та знаменитостями. Тож зараз погляньте у свої
букварики.
-

Кого ви там бачите? Хто це такі?

-

А що вони тримають?

-

Якого він кольору?

- Синій колір – відповідає кольору неба, а жовтий??? (Лани жита,
пшениці, з яких випікають хліб).
Прапор – це один із символів України. Які ж ще символи України
ви знаєте? (Гімн).
-

Як потрібно себе поводити, коли лунає гімн?

-

Який ще є символ України? (герб – тризуб)

-

Отож, символами України є: герб, гімн і прапор.

IV. Узагальнення і систематизація знань.
– А зараз я прочитаю вірш з пропущеними словами, а ви спробуйте їх
відгадати і хором назвати.
- На землі великій є одна країна:
- Гарна й неповторна, мила …(Україна).
- І живуть тут люди добрі, працьовиті,
- І скажу, до речі, ще й …(талановиті).
- Землю засівають і пісні співають,
- На бандурі грають і вірші … (складають).
- Щоб жила й раділа кожна родина,
- Щоб була щаслива наша …(Батьківщина)!
– А тепер усі встаньте і візьміться за руки, щоб утворився віночок, який є у
нашому класі. Віднині, діти, ми одна дружна сім’я. Тому жити треба у мирі
й злагоді, заступатися одне за одного, дружити, ділити з усіма радість і
смуток, щоб наше шкільне життя було цікаве і змістовне, насичене
хорошими вчинками і цікавими подіями. (Діти стають у коло і беруться
за руки. Говорять слова за вчителем.)
- Ми усі – одна сім’я,
- Неповторні – ти і я!
- Будемо усі дружити,
- В злагоді і мирі жити.
- Бо життя – це диво – казка!

- В ньому є любов і ласка!
- Ми прийшли у світ, щоб жити
- Й на Землі добро творити!
V. Закріплення знань
– Отже, тепер можна гордо сказати, що ви – діти України – справжні
школярі.
– Але найголовніше, щоб ви були справжніми людьми: добрими, чесними,
чуйними, не байдужими до чужого горя, а справжніми друзями, готовили
завжди прийти на допомогу.
– Я хочу, щоб наш клас був дійсно як одна дружна сім’я.
– Що для цього треба робити?
VI. Підсумок
–
Ось і закінчився наш урок.
–
Ми навчилися бути гідними дітьми України.
А цей віночок залишиться нам на згадку і буде нагадувати нам, що ми всі,
наш клас, одне ціле.

Додатки

