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ПЕРЕДМОВА 

Дорогий друже! 

Юний громадянине незалежної України! 

Перед Тобою посібник-зошит, ó якому розповідається про нашу 

Батьківщину – Україну, її історію і сьогодення, природу, особливості 

матеріальної та духовної культури. 

Бути громадянином України – це не тільки жити в цій великій 

європейській державі. Це означає любити Україну. А для цього потрібно 

íàñàìïåðåä знати: українську мову  як мову державну; найважливіші 

етапи становлення держави; героїв, які боролися за її незалежність; 

звичаї і традиції українського народу; найвидатніших учених, 

письменників, композиторів, артистів, художників ³ спортсменів; визначні 
місця та відомих людей рідного êðàþ. Знати, в чому полягає унікальність 

українців, їх внесок у світову культуру, здобутки і перемоги України.

Посібник-зошит допоможе Тобі стати патріотом України.  

Український патріот – це людина української або будь-якої 

національності, що проживає на території України, любить цю землю, 

готова захищати свою державу від ворогів та усвідомлює необхідність її 

розбудови.  

 Сторінками книжки з Òобою мандруватиìóòü ³  íàâ÷àòèìóòüñÿ 
Оксанка é Тарасик. Разом ³з ними Òи дізнаєшся багато цікавого, 
виконуватимеш творчі завдання.  

Бажаємо Тобі успіхів! 
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АНКЕТА 
Заповни анкету про себе 

1. Намалюй себе або наклей своє фото.

2. Напиши своє ім’я, прізвище.

3. Намалюй на сонечку стільки крапок, скільки тобі років.

4. Познач свою стать: якщо ти хлопчик, розфарбуй метелика синім

кольором, а якщо дівчинка – рожевим.  

5. Якщо ти вдома розмовляєш українською мовою, розфарбуй

квіточку жовтим і синім кольорами, а якщо іншою мовою – кольором за 

бажанням.  

6. Зафарбуй метелика своїм улюбленим кольором.

7. Зафарбуй квіточку кольором своєї улюбленої пори року: якщо це

зима – синім, весна – рожевим, літо – червоним, осінь – жовтим. 

8. Якщо в тебе є домашня тваринка: розфарбуй  çîáðàæåíó або намалюй

 іншу. 
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Я — УКРАЇНЕЦЬ. Я — УКРАЇНКА 

Боже наш, Отче 

і Господи всього людства! 

Прошу Тебе сьогодні 

про опіку над моєю Україною. 

                            Амінь. 

Україна 

Україна – наша Батьківщина. Слово «Україна» походить від 

давньоукраїнського іменника «край», що означає «наша земля», 

«батьківщина». 

Тут проживає, крім українців, багато інших народів.  

Столиця України – Київ. Це одне з найдавніших і найкрасивіших 

міст Європи та світу. 

 

Розглянь карту України. Знайди і покажи столицю України. Як 
називається область, в якій ти живеш? Знайди її на карті і 
розфарбуй. 

 

Це цікаво! 
 В Україні розташовані: 

 гори — Карпати і Кримські; 
 моря — Чорне та Азовське; 
 найбільші річки — Дніпро, Дністер, Десна, Прип’ять, Південний Буг, Прут, 

Сіверський Донець та ін.  
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Літературна сторінка 

Свою Україну любіть, 

…за неї Господа моліть. 

      Тарас Шевченко 

Батьківщина 

Є у сонця 

Небо синє, 

Є гніздечко 

У пташини, 

А у кожної людини   

Є рідненька 

Батьківщина. 

Наша зветься –  

Україна. 

           Ганна Чубач 

              Українець  

Я – не просто українець! 

Я – великий патріот! 

Я люблю, як тата й маму, 

Український весь народ! 

Буду сонечком радіти, 

Землю скривдити не дам. 

Буду світ увесь любити 

І рости на радість вам. 

 Ганна Чубач 

Наша Батьківщина 

Любі друзі! Хоч маленькі, 

Ми вже добре про це знаєм, 

Що зовемось українці 

Й українських предків маєм. 

Батько, мати, брат, сестричка 

І всі інші члени роду –  

Всі належать до одного 

Українського народу. 

Бо родитись українцем — 

Це велика честь і слава. 

Рідний край свій полюбити — 

Найважніша з усіх справа. 

В нім пливуть глибокі ріки, 

І шумлять степи безкраї, 

 

Стрункі гори пнуться в хмари, 

Синьооке море грає. 

Але щоб цю землю свою 

Міцно, щиро покохати, 

Треба все її минуле 

Добре вивчити, пізнати. 

Треба знати те, як предки 

На землі цій колись жили, 

Як її грудьми своїми 

Заступали-боронили. 

Хай не буде ні одної 

Української дитини, 

Що не вміла б розказати 

Про минуле України. 

                         Роман Завадович

 

 

 В якій країні ми живемо? 

 Як називається наш народ?  

 Кого називають патріотом своєї землі? Що треба робити, щоб 

стати справжнім сином чи донькою України? 
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 Знайди в Інтернеті та переглянь патріотичний мультфільм «Слово 

української дитини» із мультсеріалу «Моя країна — Україна». Поділися 
враженнями з друзями. 

У клітинки впиши літери відповідно до позначок. Запиши вислів. 

 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

Відгадай слова, запиши. 

Калина — ал + їв – на = ___________________________________  

Бузок — б – зо + ра + їна = ________________________________  

Мак — к + ту + ся = ______________________________________  

Дуб — уб + нік + про — к = ________________________________  

Яким одним узагальнюючим словом можна назвати всі ці слова? 
Запиши це слово. 

___________________________________________________________  

Намалюй Україну. 
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 НАЙДАВНІШЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ. ТРИПІЛЬЦІ 

Трипільці 

Понад сім тисяч років 

тому на територіях давньої 

України жило плем’я 

землеробів. Воно вирощувало 

пшеницю, ячмінь, овес, просо, 

горох, жито.  

Нам не відома назва цього 

племені. Про цих людей 

вперше дізналися під час 

розкопок біля села Трипілля 

на Київщині, тому назвали їх 

трипільцями. 

В Україні виявлено близько двох тисяч трипільських поселень (на 

Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Вінниччині, Київщині, 

Черкащині, Одещині). 

Трипільську культуру вивчають за великою кількістю знайденого 

глиняного посуду із чудовими візерунками, статуетками, речами 

домашнього вжитку. 
 

 

 Чому давніх землеробів України назвали трипільцями? 

 

Довідка 

Трипільці першими приручили диких 

тварин і почали використовувати волів та 

коней для обробки поля і транспортування 

вантажів. 

Виготовлялися предмети побуту, 

прикраси, зброя та найрізноманітніші знаряддя 

праці з каменю, дерева, кісток, рогів, пізніше – з 

міді і бронзи. Вперше широкого вжитку набули 

меблі – ліжка, лавки, стільці, шафи, скрині, 

столи.  
 

Трипільці створили перші міста, укріплені городища.  
 

 

Трипільське поселення  
на картині П. Калини  
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У трипільців були такі домашні тварини:   
 

22 3 11 18 12 , 3 12 3 27 12 , 15 19 10 11 . 

               
З них вони  

мали м’ясо, молоко, шкіру і шерсть, з якої виробляли вовняні тканини. 
 

1 – а, 2 – б, 3 – в, 4 – г, 5 – ґ, 6 – д, 7 – е, 8 – є, 9 – ж, 10 – з, 11 – и, 12 – і, 
13 – ї, 14 – й, 15 – к, 16 – л, 17 – м, 18 – н, 19 – о, 20 – п, 
21 – р, 22 – с, 23 – т, 24 – у, 25 – ф, 26 – х, 27 – ц, 28 – ч, 29 – ш, 
30 – щ, 31 – ь, 32 – ю, 33 – я. 

 

 
Відгадай і запиши. 

 У лісах вони збирали __________________, __________________,  

_______________________.  

___________________________________________________________  

яблукагрушіягодияблукагрушіягодияблукагрушіягодияблукагрушіягоди 
 

Це цікаво! 
 2016 рік від Різдва Христового — це 7524 рік від трипільської культури. 
 Історико-археологічний музей «Прадавня Аратта — Україна» знаходиться в 

селі Трипілля Київської області на березі Дніпра, поблизу якого київський 
краєзнавець Вікентій Хвойка відкрив трипільську археологічну культуру. 

 У селі Легедзине Тальнівського району Черкаської області створено Музей 
поселень-гігантів трипільської культури. Тут представлені знахідки 
трипільської культури.  

 Відвідай по можливості один із музеїв трипільської культури. Розкажи 
про побачене своїм друзям.  

 Знайди в Інтернеті та переглянь патріотичний мультфільм 
«Легедзине» із мультсеріалу «Моя країна — Україна». Поділися 
враженнями з друзями. 

  

Знаменита трипільська кераміка Зовнішній вигляд Музею трипільської 
культури в селі Трипілля 

15 19 21 19 3 11 ,
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Трипільські символи  

Залишали свої «повідомлення» трипільці на керамічному посуді або 
глиняних табличках. Учені гадають, що ці розписи є початком писемності 
в малюнках. 

Початок і 

кінець 
Піч 

Зв’язок 

часів 

Вода 

життєдайна 

(жива вода) 

Сім’я (пара)

  
  

Зв’язок 

всього сущого 

Підсумок, 

лінії 

життя 

Дощ, опади Дерево життя 
Двоповерхо-

вий дім 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За допомогою поданих трипільських та власних символів 
розмалюй свій глечик. 
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СКІФИ, АНТИ, ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ 

Скіфи 

Скіфія – найдавніша держава на 

території України. Тут дві з половиною 

тисячі років тому жили споріднені 

племена скіфів.  

Одні розводили худобу і кочували 

степами зі своїми чередами. Їх називали 

скіфами-скотарями. Жили вони в критих 

возах. Племена, що знаходилися ближче 

до лісів, займалися хліборобством і мешкали в укріплених поселеннях, 

називали скіфами-орачами. Головними племенами Скіфії вважають 

царських скіфів, які жили напівкочовим звичаєм. 

Береги Чорного моря заселяли греки, які припливли з далекої країни 

Греції та збудували тут свої міста Ольвію, Херсонес та ін. 

Найвищого піднесення Велика Скіфія досягла за часів царя Атея. Тоді 

скіфи вели жваву торгівлю з греками, переймали одні в одних ремесла, 

звичаї, культуру. Було започатковано карбування скіфської монети. 

Саме за грецькими писемними пам’ятками та скіфськими речами, 

знайденими в курганах, нам відома найдавніша історія України. 
 

 

 Які скіфські племена тобі відомі? 
 Звідки ми дізнаємося про найдавнішу історію України? 

 

Це цікаво! 
 Про значний розквіт скіфської культури свідчить так зване «скіфське золото» — 

майстерно виконані речі й прикраси, знайдені в царських курганах. Всесвітню 
популярність отримала 

10 19 16 19 23 1  20 7 15 23 19 21 1 16 31 . 
                 
Це нагрудна прикраса скіфського царя. 
 

1 — а, 2 — б, 3 — в, 4 — г, 5 — ґ, 6 — д, 7 — е, 8 — є, 9 — ж, 10 — з, 11 — и, 12 — 
і, 13 — ї, 14 — й, 15 — к, 16 — л, 17 — м, 18 — н, 19 — о, 20 — п, 
21 — р, 22 — с, 23 — т, 24 — у, 25 — ф, 26 — х, 27 — ц, 28 — ч, 29 — ш, 
30 — щ, 31 — ь, 32 — ю, 33 — я. 

 

 Знайшов скіфську пектораль український археолог Борис 
Мозолевський 1971 року в скіфській могилі царя, в кургані 
Товста Могила. 

 Маса пекторалі сягає 1200 г. 
 На ній міститься близько ста майстерно виконаних фігур. 
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 У мистецтві скіфів був поширений звіриний стиль — 
зображення стилізованих оленів, пантер, левів, коней, птахів і 
риб, фантастичних грифонів. 

 

Анти, давні слов’яни (4–7 століття) 

Минули роки. Нащадками племен 

скіфів-скотарів стали сармати. А племена, 

що жили на землях скіфів-орачів, називали 

в той час венедами, антами або склавинами. 

Це були землероби, які мали добре 

розвинені ремесла: ковальство, ткацтво, 

гончарство, зброярство тощо. Вони жили у 

городищах. Зі своїми сусідами-сарматами 

встановили співпрацю і торгівлю. Їхніми 

потомками і є сучасні українці. 

Життя давніх слов’ян проходило в постійній боротьбі з кочовиками, 

що нападали на поселення і забирали людей у неволю. Через це їм 

доводилося гуртуватися та обирати собі вождів або князів з числа 

найкращих воїнів.  

Саме до цього періоду відноситься перша згадка про Київ, 

заснований легендарним антським князем Києм. 
 

 

 Чиїми потомками є сучасні українці? 
 З ким воювали давні слов’яни? 

 

Це цікаво! 
 Анти займалися хліборобством. Вони жили окремими родами, які утворювали 

«город» для спільного обробітку землі і боротьби з ворогами.  
 У житті антів важливе місце посідало мистецтво: одяг чоловіків і жінок був 

прикрашений вишивками, дівчата носили намиста, вінки, орнаментом 
прикрашувалися побутові речі і зброя.  

 

Добери шифр, упиши літери, прочитай слова. Що тобі відомо про 
ці племена? 

 

к і а т я 1 2 3 4 5 
и д в ф , 6 7 8 9 10 
н с л о . 

 
11 12 13 14 15 

 

12 1 2 9 6 10 3 11 4 6 10 7 3 8 11 2 12 13 14 8′ 5 11 6 15
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ДЕРЖАВНІ СВЯТА.  
24 СЕРПНЯ: ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. 

ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ:  
ГЕРБ, ГІМН, ПРАПОР 

День незалежності України 

24 серпня 1991 року було проголошено Акт про незалежність 

України. Відтоді ця дата в нашій державі відзначається як 

загальнонаціональне свято – День незалежності. Це свято омріяне та 

виборене багатьма поколіннями українців. 
 

 

 Коли ми відзначаємо день народження нашої держави? 
 Який документ засвідчив про незалежність України? 

Літературна сторінка 

Наше свято 

Слово горнеться до слова – 

Гімн співаємо святково, 

Урочисто мовить тато: 

– Незалежність – наше свято! 

Тож баритися не треба. 

Ти ідеш! І я – іду! 

І вітає сонце з неба 

Україну молоду. 

Серпень тішиться, що діти 

Прапорці в руках несуть. 

І шумить в каштанах вітер: 

 – Українчики ідуть! 

                             Ганна Чубач 
 

 
 Про яке свято говориться у вірші? 

 

Державні символи України 

Кожна країна має свої державні символи. Герб, прапор і гімн – це 

три основні символи України. Це знаки, що втілюють історію та 

неповторні риси країни і народу, за якими їх впізнають у світі. Герб 

і прапор – наочно, гімн – за допомогою віршів і музики. 
У статті 20 І розділу Конституції України записано: «Державними 

символами України є Державний прапор України, Державний герб 

України і Державний гімн України». 
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 Назви державні символи України. 

Герб 

Тризуб належить до найстародавніших священних знаків. 

Зображення тризуба на території України знайдено на пам’ятках 

трипільської культури (близько 6 тисяч років тому). Древні боги 

зображувалися з тризубом. Він увінчував жезли скіфських царів. 

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ 

 

Музика Михайла Вербицького 

Слова Павла Чубинського 

 

Ще не вмерла України і слава, і воля, 

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, 

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
 

Приспів: 

Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 

І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
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19 лютого 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову 

«Про Державний герб України», якою було затверджено як Малий герб 

держави тризуб золотої барви на синьому щиті.  
 

 
Намалюй герб одним із цих способів. 

 
 

Прочитай зашифроване слово. Що нагадує тобі цей 
символ? 

 

Це цікаво! 
 У прадавні часи тризуб називали трійцею. Цей знак символізував 

триєдність, наприклад: 
вогонь — вода — життя;   світло — слово — любов; 
батько — мати — дитя;   мудрість — краса — розум. 

Прапор 

Давнє походження має і Державний прапор України. Він об’єднує в 

собі жовтий колір хліба, життя та блакитний колір – колір неба та миру. 

До прапора виявляють пошану, схиляючи голову чи вклоняючись, а 

часом і стають на одне коліно. Військові віддають прапорові честь. 
 

 
 Які кольори поєднує в собі Державний прапор України? 

Гімн 

Гімн – це урочиста пісня, символ держави.  

Державним гімном України є пісня «Ще не вмерла України…». 

Слова більше століття тому написав поет Павло Чубинський, а музику – 

композитор Михайло Вербицький. 

6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про 

Державний гімн України». 

Слухати гімн потрібно стоячи, мовчки, з гордо піднесеною головою.  

 
 Як потрібно слухати Державний гімн України? 

 

Л
В    Я 
О 
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Відгадай і запиши державні символи України. 

КИСРЄГЕРБУКРАЇНИБІШЛЧЯ  – ________________________  

ДОМУПРАПОРЄУКРАЇНИЖЕС – _________________________  

ЗАКУГІМНУКРАЇНИЛЄРАМЮ – _________________________  

 
Прочитай і запиши вислів. 

.абен мянніпелкс митолоз діп хапетс у яцинешп – гятс шаН 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 Прочитай легенду вдома. 

Легенда 

Не тільки людина, не тільки сім’я мають властиві їм ознаки – такі 

зворушливі й неповторні. Кожна держава також має свої розпізнавальні 

символи. Це прапор і гімн.  

З глибини віків дійшла до нас ось така легенда. Жила собі жінка. І 

мала вона трьох синів. Сини зростали чесними, сміливими, дуже любили 

свою неньку і готові були віддати за неї своє життя. 

Виросли сини і розійшлися по світах, прославляючи свою матір. 

Найстаршому матір подарувала на згадку про себе золоту корону з 

трьома промінцями. Корона зігрівала людей, вела вперед, показувала 

шлях до кращого життя. За цю трипроменеву корону люди дали 

першому синові ім’я Тризуб.  

Середньому сину мати дала в дорогу блакитно-жовтий одяг. 

Сміливий і сильний був середній син, і прославив він свою матір 

героїчними вчинками. Люди запам’ятали його і назвали Прапором. 

А найменший син отримав у дарунок від матері соловейків голос. І 

де б він не був, усюди лунала його дзвінка урочиста пісня. За цей голос і 

величний спів люди дали йому ім’я Гімн. 

Так і донині по всьому світу золотий тризуб, синьо-жовтий прапор і 

урочистий гімн прославляють рідну неньку – Україну.  

Вони стали державними символами України. 

Алла Сокол, Олена Конечна 
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КИЇВ — СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ.  
СТАРОДАВНІЙ КИЇВ. З ІСТОРІЇ МІСТА.  

АРХИСТРАТИГ МИХАЇЛ — ПОКРОВИТЕЛЬ КИЄВА 

Київ — столиця України 

Столиця України – Київ, одне з найдавніших міст 

Європи. Місто-герой, місто-музей, місто-сад. 

Центральна вулиця Києва – Хрещатик. Це діловий 

центр, місце традиційних урочистостей і народних 

гулянь. Вулицю прикрашають фонтани та квітники. 

Найбільша ріка України – Дніпро – поділяє місто 

на дві частини. 

Київ не завжди був столицею, але крізь століття залишався серцем 

України. 

Образ міста асоціюється зі славетними київськими каштанами, які є 

його символом. 
 

 
 Як називається головна вулиця української столиці? 

  

 
Відгадай загадку, запиши відгадку.  

 

Навесні цвітуть, мов свічі, 

Заглядають сонцю в вічі, 

А під осінь ті свічки 

Вдягнуть з голок кожушки. 

___________________________________________________________  

 

 

          
 

Київські каштани 
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Це цікаво! 
 Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але в той же час 

одна з найширших і найгарніших — Хрещатик у Києві. Її довжина всього 
1225 м. 

 Станція метро «Арсенальна» в Києві — найглибша в світі. Вона проходить 
під землею на глибині 105 м.  

 Площа насаджень зелені в столиці дорівнює 54 тисячам гектарів. А всього 
півстоліття тому Київ вважався найзеленішим містом у світі. 

Літературна сторінка 

Про заснування Києва 

Літописний переказ 
У давні часи жило плем’я полян, а правили ними три князі-брати: 

Кий, Щек і Хорив, а сестра їхня звалася Либідь. І збудували поляни 

город й нарекли його на честь свого князя, старшого брата Щека і 

Хорива, – Києвом. А навколо города був ліс і пуща велика, і поляни 

ходили на лови і полювали там звірів, рубали ліс, розбудовували город. 

Кий довго княжив у роді своєму, ходив походами в інші землі, і 

навіть до самого Царгорода. Великі почесті віддав йому правитель 

Царгорода. 

Коли ж Кий повертався з далекої мандрівки, то, пливучи Дунаєм, 

уподобав місце і збудував невеликий город, і хотів осісти в ньому з родом 

своїм, та не дали йому навколишні мешканці. Отож і донині називають 

придунайці те городище Києвець. Кий же повернувся у свій город Київ і 

правив ще багато років зі своїми братами Щеком та Хоривом. 
 

 

 Хто правив племенем полян? 

 На честь кого нарекли збудований город? 
 По якій річці плив з далекої мандрівки Кий? 

Початки Русі 

Де стоїть тепер наш Київ, 

Там була сама гора, 

Жив там перший Кий з Хоривом, 

Щек та Либідь – їх сестра. 

Над самим Дніпром на горах, 

Огороджений з боків 

Ровом, мурами, валами,  

Київ виріс і розцвів. 

 

 
Пам’ятник засновникам Києва 
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На сторожі коло його, 

Наче батько, став Дніпро, 

Наче батько сину, ніс він 

З півдня й півночі добро. 

І здавалось, Україна 

Буде квітнути віки, 

І здавалось, всі народи 

Їй сплітатимуть вінки. 

                   Олександр Олесь 

         

 

 Хто перший поселився на схилах Дніпра? 
 Що Києву ніс Дніпро з півдня й півночі?  

 

 
Розшифруй слово  — і ти дізнаєшся, хто був покровителем Києва. 

 

Х – 1 Л – 2 Р – 3 М – 4 И – 5 

С – 6 Г – 7 Ї – 8 Т – 9 А – 10 

 

10  3  1  5  6  9  3  10  9  5  7  4  5  1  10  8  2 
 

 

Покровитель Києва – _____________________________________  

 

Покровитель Києва 

Архистратиг Михаїл відвіку вважався заступником великих 

київських князів та самого Києва. Він зображений на гербі та прапорі 

української столиці. Символізує світлі сили, готові боронити місто від 

лиха. 

 

 

Герб столиці України  Прапор столиці України 

 

 
 Хто зображений на гербі та прапорі української столиці? 
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УКРАЇНСЬКА МОВА. БАГАТСТВО Й КРАСА УКРАЇНСЬКОГО 
МОВЛЕННЯ. УКРАЇНСЬКА МОВА В НАШІЙ РОДИНІ.  

ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ І УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ 
ЕТИКЕТ: ПРИВІТАННЯ, ПРОЩАННЯ, ЗАПРОШЕННЯ, 
ВИБАЧЕННЯ, ВВІЧЛИВЕ ЗВЕРТАННЯ 

Українську мову називають мелодійною, співучою, 

солов’їною.  

Багатство мови виявляється насамперед у кількості 

слів. У «Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови» подано 250 тисяч слів.  

Краса мови полягає в можливості висловити думки й 

почуття точно, виразно, образно. 

Правила мовленнєвого етикету людина засвоює з 

дитинства і користується ними протягом усього життя. Це має бути 

нормою поведінки кожного. 

Усі, хто живе в Україні, обов’язково повинні знати українську мову 

як мову державну.  
 

 
 Як називають українську мову? 

 Пригадай, які слова ввічливості ти знаєш. 

 Запам’ятай подані слова. Використовуй їх у своєму мовленні. 

Привітання  Доброго ранку! Добрий день! Доброго дня! 

Добридень! Добрий вечір! Здрастуйте! Здоров!  

Прощання До побачення! До зустрічі! Будьте здорові!  

Запрошення  Просимо! Ласкаво просимо! Запрошую тебе! 

Дозволь запросити тебе! Щиро запрошуємо! 

Вибачення Вибач(те)! Вибачай(те)! Пробач(те)! Перепрошую! 

Прошу вибачити (вибачення)! 

Ввічливе звертання Пане Андрію! Пані Маріє! Панно Оксано! 

 

 
Коли ми вживаємо ці слова? Випиши слова подяки.  

Дякую! Гарних снів! На добраніч! Спасибі! Добраніч! Щасливої дороги! 

Щиро вдячний! ______________________________________________  

___________________________________________________________  
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 Прочитай слова, якими називають маму.  

Мама, мамуся, матуся, мамочка, мати, матір, неня, ненька. 

 Про що свідчать ці слова? А як ти звертаєшся до своєї мами?  

Культура мовлення 
 В Україні традиційно до старших за віком звертаються на «ви». Наприклад: 

Мамо, прочитайте, будь ласка, книжку. Бабусю, розкажіть мені казку, будь 
ласка.  

 
 Про що це свідчить? 

Це цікаво! 

 На конкурсі краси мов у Парижі в 1934 році українська мова зайняла друге 
місце після італійської — за мелодійністю. 

 Найбільш ввічливим днем у році є 11 січня, адже саме тоді у всьому світі 
відзначається Міжнародний день «дякую». Цього дня бажано подякувати 
усім близьким та рідним, тим, хто є поруч із вами, та тим, хто вам 
небайдужий. Психологи кажуть, що слово «дякую» — дійсно чарівне і 
здатне творити дива. 

Літературна сторінка 

Чарівні є слова 

У нашій рідній мові 

Чарівні є слова. 

Слова ці всім відомі, 

Бо сила в них жива.  

«Добридень», «До побачення», 

I усмішка сія! 

Велике мають значення 

Ось ці прості слова!  

Як скаже син чи донечка 

«Спасибі» вам, «Будь ласка», 

Ясніше сяє сонечко, 

В словах – любов і ласка!  

 

Ось ці прості, живі слова 

Не забувайте, діти! 

Від них і радість ожива, 

В очах промінчик світить.  

Від цих чарівних, добрих слів 

Тепліше людям жити. 

Якщо ти їх не говорив, 

То треба говорити!  

Це – «Дякую» і «Добрий день», 

«Пробачте», «Йдіть здорові!» 

Вживайте, діти, їх щодень 

У нашій рідній мові!  

Надія Красоткіна

 Підкресли у вірші слова ввічливості.  
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Рідна мова  

Мово рідна, слово рідне,  

Хто вас забуває,  

Той у грудях не серденько,  

А лиш камінь має. 

Як ту мову нам забути,  

Котрою учила  

Нас всіх ненька говорити,  

Ненька наша мила. 

 

У тій мові нам співали,  

Нам казки казали,  

У тій мові нам минувшість  

Нашу відкривали. 

От тому плекайте, діти,  

Рідну свою мову,  

Вчіться складно говорити  

Своїм рідним словом. 

Сидір Воробкевич
 

 

 Яка мова є рідною? 

 Яке значення рідної мови в житті людини? 
 Як ти розумієш виділені слова? 

 

 Вивчи за бажанням вірш напам’ять.  
 

 Прочитай приказки. Поясни їх зміст. 
 

 Тепле слово і мороз зігріє. 
 Доброму слову ціни немає. 
 Добре слово краще за цукор і мед. 

 

 
Запиши ознаки до слова «мова». 

 

                                           українська 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова 
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ТРАДИЦІЇ І СВЯТКУВАННЯ В УКРАЇНІ.  
ЛІТНІ ТА ОСІННІ СВЯТА. СПАС.  

28 СЕРПНЯ: УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ.  
21 ВЕРЕСНЯ: РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  

                                              Спас 
З кошичком у церкву йдем, 

Стиглі яблучка несем. 

Кажуть, літо йде від нас, 

Як надходить свято…____________

Перший Спас 
Перший Спас (Медовий Спас, Маковія) – 

традиційне українське свято, яке відзначають 

14 серпня. Свято Маковія – одне з 

найпоетичніших і найшанованіших в Україні. 

Цього дня в церквах святять воду, квіти й мак. 

На Маковія кожний несе букет квітів, в 

якому обов’язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет 

називається «маковійчик» або «маковійка», і в ньому можуть бути і 

чорнобривці, й айстри, а також різні польові квіти й трави, які в народі 

називають зіллям, зіллячком: волошки, м’ята, чебрець, петрові батоги, 

полин, деревій. 

Медовим його називають тому, що вулики до того часу 

наповнюються медом і традиційно пасічники починають медозбір. 

У народі кажуть, що Перший Спас – це проводи літа. Цього дня 

починають відлітати ластівки. Ластівка весну починає і осінь накликає. 
 

 

 Чому свято Перший Спас ще називають Медовим Спасом та 

Маковієм? 

Другий Спас 
Другий Спас (Яблучний Спас) – народне свято, 

яке відзначають в Україні 19 серпня. На столі 

обов’язково мали бути всі дарунки природи – хліб 

нового врожаю, овочі, фрукти, гриби, мед. 

За народними прикметами, Другий Спас 

означає настання осені й зміни в природі. Прийнято вважати, що ночі 

після 19 серпня стають набагато холодніші. У цей день освячують яблука 

та інші фрукти нового врожаю. 

Для господарів свято символізує завершення літа.  

 
 Чому свято Другий Спас ще має назву Яблучний? 
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Третій Спас 

Третій Спас (Хлібний Спас, Горіховий Спас) – 

традиційне свято, яке відзначають в Україні 

29 серпня.  

Цього дня на столі обов’язково були мед, 

яблука й горіхи.  

До свята, як правило, закінчували жнива, 

бабусі пекли пироги з борошна нового врожаю. Тому і називають цей 

Спас Хлібним. 

 А інша назва – Горіховий – пов’язана з початком масового збору 

лісових горіхів, які на цей час саме достигають. 
 

 
  Які інші назви має свято Третій Спас? 

 

 
Розфарбуй, які фрукти освячують у церкві на Другого Спаса.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Літературна сторінка 

Врожайний Спас 
Свято щедре та врожайне, 

Чисто прибране, охайне. 

Спас святий господарює, 

Непогоду вже віщує. 

Закликає пташок в ірій, 

Шле привіт хмаринці сірій. 

 

Бавиться у жмурки з сонцем, 

Заглядає у віконце. 

Пригощає всіх дарами: 

Медом, соком, пирогами. 

Бо спитає Другий Спас: 

«А чи все є про запас?» 

Наталя Любиченко
 

 
 Як ти розумієш виділене речення? 
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Успіння та Різдво Пресвятої Богородиці 

На честь Пречистої Діви Марії встановлено 

декілька осінніх свят, найбільшими серед яких є 

Успіння Божої Матері та Різдво Пресвятої Богородиці. 

У народі ці свята ще називають: Перша Пречиста і 

Друга Пречиста.  

28 серпня – одне із найбільш шанованих 

християнських свят. Це Успіння Божої Матері, тобто 

засинання.  

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. Їй було дано ім’я Марія, 

що означає «пані, надія». Цей день відзначається як одне з великих свят.  

Перша та Друга Пречисті – це ще й пора закінчення жнив і початок 

осінніх робіт. Тому й кажуть: «Перша Пречиста жито засіває, Друга – 

дощем поливає». 
 

 

 Яке свято називають Першою Пречистою і коли його 

відзначають? 

 Коли святкують Різдво Пресвятої Богородиці? 

Це цікаво! 
 В Україні ім’я Марія займає шосте місце серед найпопулярніших імен, 

якими називають новонароджених дівчат.  
 Розмовні форми: Марійка, Марічка, Маруся та інші.  

 Прочитай вислів. 

.адогопавощодясьтєюлвонатсвінїаркУвутсичерПугурДан 

,имяннежеретсопсиминдоранаЗ 

Літературна сторінка 

           Матінка Ісуса 

У нас у городі зацвіли лілеї — 

З них усіх найкращу зірву для Марії, 

Бо вона, Пречиста, повна благодаті, 

Матінка Ісуса, твоя й моя мати. 

       Марія Завадівська  

 
 Чому Матінку Ісуса порівнюють з лілеєю? 

 

 

Придумай поздоровлення для тих, хто носить ім’я Марія, щоб 
привітати їх з іменинами.  
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СІМ ЧУДЕС УКРАЇНИ.  
ПАРК «СОФІЇВКА» (УМАНЬ) 

Національний дендрологічний парк 

«Софіївка» – одне із найкращих місць, 

створених людськими руками. Цей шедевр 

вражає відвідувачів своєю красою вже понад 

200 років. У 2007 році його визнано одним із 

семи чудес України. 

Парк «Софіївка» заснований у 1796 році власником міста Умані. 

магнатом Станіславом Потоцьким та названий на честь його дружини 

Софії. 

Парк прикрашають штучні скелі, павільйони, альтанки, скульптури. 

Тут можна побачити фонтан «Змія» – найкрасивіший і 

найоригінальніший з усіх софіївських фонтанів. Він влаштований посеред 

Нижнього озера. Стовп води заввишки до 20 метрів виривається з широко 

розкритої пащі гігантської змії.  

У центральній частині парку розташований Великий водоспад. Вода 

тече з висоти близько 15 метрів. Біля підніжжя водоспаду є озеро, на 

якому живуть білі лебеді. 

Тут всюди розміщені біломармурові статуї, окутані вітами 

екзотичних дерев. У парку росте понад 2000 видів дерев і кущів. Навіть 

зберігся дуб віком близько 400 років. 

 

 

 Коли, ким і на честь кого був заснований парк «Софіївка»? 

 В якому році Національний дендрологічний парк «Софіївка» було 

визнано одним із семи чудес України? 

 

  

Великий водоспад Фонтан «Змія» Павільйон Флори 
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Розшифруй слова і прочитай речення. 

   
У ставках водиться різноманітна 21 11 2 1 , плавають екзотичні 

      
 

15 1 28 15 11 і величні 16 7 2 7 6 12 .

            
 

На деревах в’ють гнізда і перегукуються 20 23 1 26 11 . 

       
 

А в заростях у будь-який час року можна запримітити веселих
 

2 12 16 19 15 . 

      
 

1 — а, 2 — б, 3 — в, 4 — г, 5 — ґ, 6 — д, 7 — е, 8 — є, 9 — ж, 10 — з, 11 — и, 12 — 
і, 13 — ї, 14 — й, 15 — к, 16 — л, 17 — м, 18 — н, 19 — о, 20 — п, 
21 — р, 22 — с, 23 — т, 24 — у, 25 — ф, 26 — х, 27 — ц, 28 — ч, 29 — ш, 
30 — щ, 31 — ь, 32 — ю, 33 — я. 

 Виконай математичні записи і дізнайся, в якому році парк «Софіївка» 

оголошено державним заповідником. 

Перша цифра – найменше одноцифрове непарне число, друга цифра  – 

найбільше одноцифрове непарне число, третя цифра – найменше 

одноцифрове парне число, четверта цифра  – найбільше одноцифрове 

непарне число.____________________ 

 Розшифруй і запиши, які шедеври людства можна побачити в парку. 

танФон»струміньСеми», новеЛіщи роозе, ротг»нериВе», линаДо 

гантівгі. 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 

Добери «ключик» та дізнайся, як по-іншому називають 
«Софіївку».  

 «JNУLМRАDWSНQСZSЬDКZЕZVNUДUИGYВRОGJV» 

___________________________________________________________  

Це цікаво! 

 У 1985 році мала планета № 2259 отримала назву «Софіївка» на честь 
уманського парку. 
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Літературна сторінка 

І круглий рік цвіте краса... 

Краса природи скрізь, у всьому: 

В краплині теплій дощовій,  

В барвінку синьому, густому,  

В піснях, що носить сніговій; 

У цвіті яблуні чи вишні,  

У хвилях моря та Дніпра,  

У незабудках, що не пишні,  

А серце радо завмира,  

Коли побачиш десь у полі  

Або привидяться у сні. 

Здається, ти вже на роздоллі, 

Де жайворонки голосні... 

 

Краса природи – у озерці,  

У злетові зірок стрімкім,  

В усій землі, що добре серце  

Нам відкриває, як своїм. 

Вона – у пуп’янку тугому  

І у багряному листку,  

У райдузі опісля грому,  

Що упірнула у ріку... 

Краса – то кучеряві хмари  

І чисті, світлі небеса,  

То шум вітрів і сонця чари...  

І круглий рік цвіте краса! 

                          Олекса Ющенко 

 

 
 У чому ти бачиш красу природи? 

 

 
Підготуй повідомлення про один із шедеврів парку. 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
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 МОЯ ЗЕМЛЯ.  
          СІМ ПРИРОДНИХ ЧУДЕС УКРАЇНИ. ОЗЕРА СВІТЯЗЬ, СИНЕВИР. 

НЕОБХІДНІСТЬ ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

Світязь 

Найбільше і найглибше озеро природного 

походження в Україні. Входить до складу 

Шацького природного національного парку. 

Світязь чимось схожий на море, але не 

тільки своїми розмірами. У вітряну погоду хвилі тут досягають 

півтораметрової висоти. 

Вода тут надзвичайно прозора і чиста. У сонячну погоду дно видно 

на кількаметровій глибині. 

Біля берегів Світязь мілкий. Але в 

переважній своїй більшості озеро дуже глибоке – 

максимальна глибина – 58,4 м (глибше від 

Азовського моря). 

Майже уздовж всієї берегової смуги озера 

ростуть ліси, в яких дозріває безліч ягід. 

Береги заросли очеретом та осокою. Поблизу берегів вода частково 

вкрита ряскою й лататтям.  

У центрі Світязю височіє острів. Тут ростуть дерева і екзотичні 

рослини. 

Вода в озері вважається цілющою і корисною для організму людини, 

її можна використовувати для пиття. 

Світязь був вибраний одним із семи природних чудес України. 
 

 

 Яке найбільше і найглибше озеро в Україні? 
 Чому озеро Світязь вибрано одним із семи природних чудес 

України? 

 
Розшифруй і запиши. 

Які ягоди ростуть у лісах, розташованих уздовж берега озера? 

(ниСуця, ничорця, цябрусни, наожи) 

 ______________, ____________, ____________, ___________. 

Яка риба водиться у Світязі? (горВу, щля, уньок, кащу, мос) 

_______________, ____________, _____________, ____________, 

____________. 
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Які водоплавні птахи гніздяться по берегах озера? (кіДи чкика, сигу, 

лібі дібеле) ________ _______, _________, _______ __________. 

Це цікаво! 
 Світязь належить до групи Шацьких озер. Тут їх знаходиться близько 30. 
 Якщо подивитися на озеро Світязь зверху, то воно чимось нагадує 

мамонта, котрий приліг відпочити серед вічнозеленого лісу. 
 Цікавим є той факт, що ні одна річка в озеро Світязь не впадає. 

Синевир 

На території Закарпаття розташовано 

32 озера, але найпривабливішим і 

найчарівнішим є Синевир. Це найбільше і 

найглибше високогірне озеро України. 

Синевир є одним із семи чудес України. 

Глибина його – в середньому 10 м, проте місцями найбільші глибини 

Синевиру сягають 22 м. Це навіть більше, аніж в Азовському морі, 

найглибше місце якого – 14 м. 

Проте скупатися в Синевирі не вдасться: температура води 

максимально нагрівається лише до 11—13°С. 

Краєвиди тут надзвичайно мальовничі та 

величні. Схили біля озера вкриті віковими 

ялинами. 

Посередині ж Синевиру розмістився, 

немов зіниця блакитного ока, невеликий 

острівець площею всього кілька метрів. Звідси 

і народна назва Синевиру – Морське око. 

 

 Яка глибина озера Синевир? 
 Яка температура води в озері? 

 

 
Розшифруй і запиши, яка риба водиться в озері. 

 

У прозорій воді озера добре почуваються (рельфонаозер, дужрайна,  

та костварум)____________ __________,____________ та __________. 
 

Це цікаво! 
 Озеро утворилося 10 тисяч років тому на висоті 989 метрів над рівнем 

моря. 
 Щорічно на березі озера проводиться Всеукраїнський фестиваль «На 

Синевир трембіти кличуть». 
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Необхідність охорони природи 

Чи знаєш ти, що дві третини земної кулі – це водойми? Океани й 

моря, річки й водоспади, озера й ставки. Їм потрібна твоя допомога. Не 

кидай у воду сміття і простеж, щоб цього не робили інші. 

Ти можеш посидіти з вудкою в руках на березі чудового озера. 

Спуститися гірською річкою на в’юнкому плоту, пірнути так глибоко, 

щоб побачити в морі кольорові рибки. 

Пам’ятай: водойми потрібно ОХОРОНЯТИ! 

 
 Що корисне ти можеш зробити для природи? 

 

 
Розшифруй і запиши речення. 

нців!  ка  меш  ніх  їх 

до  йм!  За  хи  сти 

во  нюй  бруд  за  Не 
 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

Літературна сторінка 
                На Світязі  

Вода прозора, мов сльоза, 

І лебеді на хвилі, 

І небеса – як бірюза, 

Й вітрила сніжно-білі. 

По берегах – ліси, й луги, 

І трави по коліна, 

І на галявинах стоги, 

І м’ятний запах сіна. 

В заплавах – зілля й комиші, 

Човни й рибальські сіті. 

І добре тут моїй душі, 

Як рідко де на світі. 

                             Микола Луків 

     Будь природі другом 

Он повзе мурашка,  

Ось хлюпоче річка. 

Не зривай ромашку,  

Не топчи травичку. 

В зелені діброва,  

В китицях калина. 

Глянь, яка чудова  

Наша Україна! 

Журавлі над лугом 

Крилять рівним клином. 

Будь природі другом, 

Будь природі сином. 

                      Анатолій Камінчук
 

 

 Яку картину природи ти уявив? 
 Що означає «бути природі другом»? 
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МАЛА БАТЬКІВЩИНА: МІСТО, СЕЛО (СЕЛИЩЕ).  
ІСТОРІЯ РІДНОГО МІСТА, СЕЛА (СЕЛИЩА).  
ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ ТВОГО РЕГІОНУ 

 

 

 

 
 

 

       
 

Україна – це отча земля, рідний край, де ти народився. Це куточок, 

де тобі найкраще. 

Незалежно від того, де ти мешкаєш – у маленькому селі чи великому 

місті, – тобі треба пам’ятати, що ти живеш в Україні і твоє рідне місто чи 

село є частиною нашої Батьківщини. Важливо, щоб ти усвідомлював себе 

громадянином України, щоб ти вчився її оберігати і захищати.  

 

 Які символи рідного краю ти знаєш? 

 Які відомі люди твої земляки?  

 Дізнайся більше про історію рідного міста, села (селища). Коротко 

розкажи про походження його назви та дату заснування. 

 
З’єднай лініями частини прислів’їв. Поясни, як ти розумієш їх зміст. 

Рідний край –     хто у своєму домі. 

Кожному мила     земний рай. 

Добре тому,    там – рай. 

Де рідний край,     своя сторона.  

 Читай, відповідай: хто це? що це? 

Наймиліша, лагідна, єдина – ________________________________ . 

Отчий, рідний, милий – ___________________________________ .  

Червоне, гаряче, яскраве – _________________________________ . 

Безхмарне, мирне, блакитне – ______________________________  . 

 
Продовж речення, запиши.  

Моя Батьківщина – ______________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
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Усе моє, все зветься Україна 

...Буває, часом сліпну від краси.  

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, –

оці степи, це небо, ці ліси, –  

усе так гарно, чисто, незрадливо,  

усе як є – дорога, явори,  

усе моє, все зветься Україна.  

Така краса, висока і нетлінна,  

що хоч спинись і з Богом говори... 

   Ліна Костенко 

 

          Батьківщина 

Знаєш ти, що таке Батьківщина? 

Батьківщина – це ліс осінній, 

це домівка твоя і школа, 

і гаряче сонячне коло. 

Батьківщина – це труд і свято, 

Батьківщина – це мама й тато, 

це твої найщиріші друзі 

і бджола у веснянім лузі. 

Батьківщина – це рідна мова, 

це дотримане чесне слово. 

  Анатолій Костецький 

 

 Що, на думку поетів, зветься Україною? 

 Що вкладають автори в слово «Батьківщина» у віршах? 
 

 
Доповни та запиши речення. 

Я живу в місті, селі (селищі) ________________________________ , 

районі _____________________________, області ________________ . 

Я живу на вулиці _____________________________________________ , 

у будинку_________________________, квартирі__________________. 

Головна вулиця нашого міста, села (селища) ____________________ . 

У нашому місті, селі (селищі) протікають такі річки: ____________  

___________________________________________________________ . 

У нашій місцевості виготовляють ____________________________ , 

вирощують__________________________________________________ . 

Моє найулюбленіше місце ___________________________________ . 

 

Наклей фото з краєвидом твого міста, села (селища) або 
намалюй. 
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ТВОЯ РОДИНА (СІМ’Я). МІНІ-ПРОЕКТ «МОЯ СІМ’Я» 
 

Мати і батько, бабуся й дідусь – найрідніші 

і найближчі кожному з нас люди. Вони вчать 

правил поведінки, вкладають у наші вуста добрі 

слова. Так є, так і було в Україні завжди. Слово 

батьків або старших у родині – закон для 

молодших. Шанувати батьків – це один із 

найсвятіших обов’язків дітей. 

Кожна сім’я – це частинка великого українського народу. 

 

 Що людині дає сім’я? 

 Яку сім’ю можна назвати дружною? 

 Які твої обов’язки в сім’ї?  

 Як ти почуваєшся в колі своєї сім’ї? 

 
Розкажи і запиши інформацію про свою сім’ю. 

Моя сім’я складається з ___________________________________ . 

Маму звати _____________________________________________  . 

Ім’я тата ______________________________________________ . 

Братик – ______________________________________________ . 

Сестричка – ____________________________________________  . 

 Назви імена та по батькові мами, тата, дідусів, бабусь, а також їхні 

професії. 

 

Запиши, що ти відчуваєш, коли мама (тато, бабуся, дідусь) 
усміхається. 

 

   радість     щастя  

 

 

  ніжність        тепло 

 

 
 

 

 

 Прочитай і поясни, як ти розумієш прислів’я. 

Яка сім’я, такий і я. 
На сонці добре сидіти, а коло мами добре жити. 

Мамина

посмішка 
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Відгадай загадку. Запиши відгадку. 

Скільки всіх: бабуся, дві матері, дві донечки й онука?____________ 

 
Намалюй свою сім’ю.  

 

 

 

 

 

 

 

Літературна сторінка 
Бабусин борщ 

У бабусі дві онуки. Живуть вони у великому місті, а на літні 

канікули приїздять до неї в гості. 

Радіє бабуся онучкам. Пригощає їх черешнями, свіжим медом і 

варениками. Та дівчатам найбільше хочеться борщу: мама розповідала, 

що бабуся борщ варить смачний-пресмачний. 

Зварила бабуся борщ – зі свіжими помідорами, капустою і 

сметаною. Та от біда… Забувати стала. Поки варила – двічі посолила. 

Поставила на стіл дві миски борщу та й припрошує онучок: 

— А чи солила – й не пам’ятаю… Стара вже… От і сіль у сільниці – 

додавайте собі на смак. 

З’їли дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний! Зглянулись 

між собою, усміхнулись непомітно. Ложка за ложкою – виїли та й ще 

попросили. Та все дякують бабусі. А вона радіє. 

— А чи солила ж я борщ? – питається бабуся. 

— А ми й не помітили, – каже Ніна. – Такий смачний, що про сіль і 

не подумали. 

— Отже, солила, – з полегкістю зітхнула бабуся. – А завтра це діло 

вам доручу: боюся, що забуду посолити. 

— Добре, бабусю, – і знову зглянулись. І непомітно всміхнулися. 

Василь Сухомлинський 

 

 Хто приїхав у гості до бабусі? 
 Чи сподобався борщ онукам? 

 Чи схвалюєш ти їхній учинок? 
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ПІДСУМОК ПО ТЕМІ «УКРАЇНА — НАША ДЕРЖАВА» 

 
Перевір себе. Дай відповіді на питання. 

1. Як називається наша Батьківщина? 

2. Які гори розташовані в Україні? 

3. Які моря омивають її територію? 

4. Які найбільші річки нашої країни ти знаєш? 

5. Чому давніх хліборобів України назвали трипільцями? 

6. Які скіфські племена ти знаєш? 

7. Хто заснував Київ? 

8. Хто є покровителем столиці України? 

 Прочитай акровірш. Відгадай за першими буквами кожного рядка 

зашифроване слово. Запиши.  

У нашій господі 

Калинонька росте, 

Рясним та білим цвітом весною зацвіте. 

А гарная вербиця над річкою стоїть, 

Її осіннє листя летить, летить, летить… 

Назвати цю країну ви мусите скоріш, 

А в цьому допоможе чудовий акровірш! _______________________ 

 
Розгадай кросворд. 

 1.    У   

2.       К   

  

  3.  Р     

4.  А    

 

5.  Ї   

 

6.   Н  

 

 

7.   А     

1. Державний символ України із чарівним числом всередині. 

2. Поет, автор гімну України. 

3. Композитор, автор гімну України. 

4. Державний символ України. 

5. Столиця України. 

6. Державний символ України. Урочиста пісня, символ державної 

єдності. 

7. Державна мова України. 
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 Відшукай і обведи заховані слова, які називають державні символи 

України. 

р а п п р а п о р п

б г е р б р г б е р

г м і н г і м н і г

 

Добери «ключик» та дізнайся, яка річка є символом України. 
Відповідь запиши.  

SRДWYНUGZІNVПLJРFDОRZ. 

___________________________________________________________  

МІНІ-ПРОЕКТ «МОЯ СІМ’Я» 

 
Працюй над проектом: 

1. Обери тему проекту. Про кого або про що ти 

хочеш дізнатися? Допиши речення.  

Я хочу дізнатися про ____________________. 

2. Визнач, як ти будеш працювати – сам, у парі 

чи в групі. 

Я буду працювати_______________________. 

3. Заповни таблицю. 

План роботи над проектом 

№ Дії Термін виконання 

1 Знайти інформацію: 

у бібліотеці; 

в Інтернеті; 

 у дорослих. 

 

2 Дібрати фотографії, 

репродукції картин. 

 

3 Підготувати текст 

повідомлення. 

 

4 Оформити результати 

роботи (в альбомі, газеті). 

 

5 Підготувати презентацію. 

 

 

6 Провести захист проекту. 

 

 

 


