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Тема: «Прапор нашої країни має колір жовто-синій»
Мета заняття:
 збагачувати знання дітей про державні символи України (Прапор);
 продовжувати навчати дітей працювати з папером, клеєм та
нитками;
 удосконалювати технічні вміння та навички;
 виховувати патріотичні почуття, інтерес до творчої праці;
 розвивати зв’язне мовлення.
Матеріал: «Патріот», Прапор України, шаблони прапорця, нитки
жовтого та синього кольору, пензлики, клей, серветки, відео (пісня) «Моя
Україна».
Хід заняття:
І. – До нас сьогодні завітали гості, давайте з ними привітаємося та
подаруємо посмішки.
– Діти, а як називається наша держава?
– А які ви знаєте державні символи?
– До нас завітав «Патріот», а чи знаєте ви хто це?
ІІ. Асоціативний кущ!
ІІІ. Легенда «Брати».
ІV. Руханка.
V. Практична робота.
VІ. Підсумок.
Легенда «Брати»
Колись дуже давно жила жінка, яку звали Україна, і мала вона трьох
синів. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили вони свою матусю.
Виросли і вирішили піти в світ.
«Що ж, – говорить мати, ідіть, сини та пам’ятайте рідну домівку». І дала
старшому золоту корону з трьома промінцями: воля, честь, свобода, щоб в
далекім краю зігрівала вона серце.
Минув час і завдяки своєму розуму став старший син великим князем.
Трипроменева корона зігрівала людей і вела їх уперед вказувала шлях до
кращого життя. А звали його… (Тризуб).

Збирається в дорогу середній син. Дала йому мати синьо-жовтий одяг,
що виткала із ниток блакитного неба та золотого пшеничного колоска.
Він здіймався у височінь, бачив усіх хто потребував допомоги, захищав
від злих сил, прославляв свою неньку добрими справами. А звали середнього
сина … (Прапор).
Третьому синові мати подарувала чарівний голос. Він так гарно співав,
що люди впізнавали в ньому матусин голос. Він оспівував свою рідну землю,
повноводні ріки, славних людей. Його пісня була урочистою. Хто її слухав
підводився і віддавав честь матері, яка виростила таких синів. А звали …(Гімн).
Люди впізнавали їх, говорили, що це – сини неньки-України. Брати
прославляли свій рідний край, Батьківщину. І там де вони проходять, завжди
звучить урочиста пісня.
Наш прапор
Небеса блакитні сяють з глибини,
а пшеничні й житні мерехтять лани.
Прапор наш, як літо, в сонці майорить –
по долині жито, по горі блакить.
Розповідь.
Історія українського прапора розпочалася кілька століть тому, але
офіційно затвердили синьо-жовтий стяг як державний символ України лише 28
січня 1992 року.
Державний прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних
смуг синього і жовтого кольорів.
23 серпня відзначають День Державного Прапора.
Наразі існує багато тлумачень кольору нашого прапору. Поширеним є
трактування синього як символу смирного неба, а жовтого – символу пшениці,
а тому мирної праці та достатку.

