
З Україною                                  

у  серці 



Я ДИТИНА УКРАЇНСЬКА 

Я дитина українська, 

Вкраїнського роду, 

Українці – то є назва 

Славного роду. 

  

Україна – то край славний, 

Аж по Чорне Море, 

Україна – то лан пишний 

І степи і гори. 

  

І як мені України 

Щиро не кохати? 

Мене ненька по-вкраїнські 

Вчила розмовляти. 

  

За свій рідний край і нарід 

Я Господа молю: 

Зішли, Боже, Україні 

І щастя і долю! 



Україна – наша держава  
•Вона розташована на 
сході Європи. 

•Територія України 
простягається з 
Заходу на Схід на 
1316 км та з Півночі 
на Південь – 893 км.  



Ми - українці 

Народ український – щедрий і гостинний,  
красивий і трудолюбивий. 



Ми - українці 

Чудовий народ український: гостинний,  
веселий, співучий.  



Ми - українці 

А як гарно та завзято танцюють дівчата 



Україна межує з: 

• Російською Федерацією; 

• Польщею; 

• Республікою Бєларусь; 

• Словаччиною; 

• Угорщиною; 

• Румунією; 

• Молдовою. 
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 Київ 

 Одеса 

 Львів 

 Харків 
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Столиця України – місто Київ  

Засновниками цього міста 
вважають трьох братів. Ім'я 
старшого брата – Кий, 
середнього – Щек, а 
третього – Хорив. Була в них 
ще й молодша сестра – 
Либідь. 



•Київ вважається 
одним з найстаріших 
міст Східної Європи. 
Він заснований 
приблизно у 480-482 
роках. 



УКРАЇНА-ДЕРЖАВА  
• 24 серпня 1991 р. 

Верховна Рада 
Української  Радянської 

Соціалістичної 
республіки прийняла 

історичний документ –  

 

“Акт проголошення 
незалежності 

України“  



УКРАЇНА-ДЕРЖАВА 
• Основним Законом України є 

Конституція.  

 

• Нова Конституція України  

   була прийнята 28 червня 1996 
року . Тому день 28 червня 
вважається всенародним 
святом  



УКРАЇНА-ДЕРЖАВА 
•Найвищим 
законодавчим 
органом в Україні є  

  Верховна Рада,  

   до якої депутати 
обираються народом.  

 



«Народні символи» 

Назвіть рослину, яку вважають символом України. Підказка: нею 
прикрашають весільний хліб, вінок нареченої. 
А)  барвінок; 
!Б)  калина; 
В) ромашка. 

Важко уявити собі українську землю без цього дерева. Підказка:  саме під 
цим деревом молоді освідчуватися одне одному. Назвіть це дерево. 
А) береза; 
Б)  калина; 
!В) верба. 

Це дерево є символом дівочої краси. Письменники дуже часто 
порівнюють дівчину з цим деревом. 
А) верба; 
!Б) тополя; 
В)  дуб. 

Застромлена під дах гілочка цього дерева служить оберегом. Назвіть це 
дерево. 
А)  черешня; 
!Б)  вишня; 
В)  абрикос. 



24 серпня 2017 року наш народ  відзначатиме  26 річницю  Незалежності 
України. Сьогодні ми з вами пригадаємо історію нашого краю, традиції та 
побут  нашої Батьківщини. 

                       «Державні символи України». 
                        Україна – це споконвіку земля… 
                        А) хліборобів; 
                        Б) гончарів; 
                        В) мандрівників. 

                         Державний прапор України.. 
                             А) зелено-червоний; 
                            !Б) жовто-блакитний; 
                             В)  червоно-чорний. 

                                  Головними державними символами України є.. 
                                  А) прапор, герб  та  історія; 
                                  Б) прапор, герб та  гімн; 
                                  В) герб  та гімн. 
 



Державним гімном України є пісня: 
А) «Ще не вмерла України ні слава, ні воля…»; 
Б) «Заповіт»; 
В) «Каменярі». 

Державним гербом України є… 
А) тризуб; 
Б) козак із мушкетом; 
В) леопард. 

Чому прапор жовто-блакитний? 
А) жовтий колір – мир, блакитний – злагода; 
Б)  жовтий –  пшеничний лан, блакитний – колір неба; 
В)  жовтий – пшеничний лан,  блакитний – мир. 

Автором Державного гімна України є… 
А)  Тарас Шевченко; 
Б) Павло Чубинський; 
В) Микола Садовський. 



Вони виготовляються зі шматків тканини, із соломи та 
ниток, не мають обличчя – і є дуже сильним оберегом. 
А)  скрині; 
Б)   капелюх; 
!В)   мотанка. 
Використовуючи пензель, можна на такому виробі 
намалювати візерунки. Матеріал, з якого роблять ці 
вироби,- глина. Назвіть вид мистецтва. 
А)  різьбярство; 
Б)   малярство; 
!В)  гончарство. 
Кажуть, що Бог саме цей дар подарував дівчині-Україні. 
А)  вміння торгувати; 
!Б)  пісня; 
В)  мода. 
Зародилося це мистецтво у селі Петриківка. 
А)  ткацтво; 
!Б)   розпис; 
В)   різьблення. 
Назва цього музичного інструмента лягла в основу назви 
давнього виду мистецтва. 
!А)  кобза; 
Б)  ліра; 
В)  скрипка. 
Носять ту красну одіж споконвіку в Україні усі люди. 
!А)   вишиванка; 
Б)  чоботи; 
В)   віночок. 
ІV тур. Сходинка «Визначні постаті України». 
1) Українці гордо величають себе козаками. Що  означає  
слово «козак»? 
А)  кобзар; 
Б)  рицар; 
!В) вільний воїн. 
2) З-поміж перелічених виберіть прізвище гетьмана 
України. 
А) Іван Вишенський; 
Б)  Антон Лотоцький; 
!В) Богдан Хмельницький. 
3) Ім’я цієї  української  художниці відоме на весь світ. 
А) Леся Українка; 
Б) Оксана Забужко; 
!В)  Катерина Білокур. 
4) Український поет, твори якого  перекладені  147   мовами 
світу. Поет-борець, художник, письменник. 
А) Микола Костомаров; 
Б) Євген Гуцало; 
!В) Тарас Шевченко. 
5) Виберіть світлину, на якій зображено українську поетесу 
Лесю Українку. 

Вони виготовляються зі шматків тканини, із соломи та 
ниток, не мають обличчя – і є дуже сильним оберегом. 
А)  скрині; 
Б)   капелюх; 
В)   мотанка. 



•Жіноча прикраса із перлів, 

коралів та 

різнокольорових  камінців, 

яку носять на шиї. 

Невеликий варений виріб, 

зліплений із тіста, який має 

начинку із вишень, картоплі, 

капусти тощо.  



•Кущ із фіолетовими, білими рясними квітками. 

Вірять, знайшовши п’ятипесткову квітку, можна 

загадати бажання на щастя. 

 







Любіть Україну, як сонце любіть, 

Як вітер, і трави, і води. 

Красу її , вічно живу і нову, 

І мову її солов’їну. 

Всім серцем любіть Україну свою- 

І вічно ми будем з нею! 
 


