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ПЕРЕДМОВА 
 

Дорогий друже! 

Юний громадянине незалежної України! 

 

Перед Тобою посібник-зошит, у якому розповідається про нашу 

Батьківщину — Україну, її історію й 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 

знати  насамперед: 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 і спортсменів; визначні 

місця та  відомих людей рідного краю. Знати, в чому полягає 

унікальність українців, їх внесок у світову культуру, здобутки й перемоги 

України.  

Посібник-зошит допоможе Тобі стати патріотом України.  

Український патріот — це людина української або будь-якої іншої 
національності, що проживає на території України, любить цю землю, 

готова захищати свою державу від ворогів та усвідомлює необхідність її 

розбудови.  

Сторінками книжки з Тобою мандруватимуть і навчатимуться 

Оксанка і Тарасик. Разом із ними Ти дізнаєшся багато цікавого, 

виконуватимеш творчі завдання.  

Бажаємо Тобі успіхів! 
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АНКЕТА 
 

 Заповни  анкету про себе.  

Напиши: 

 прізвище, ім’я та по батькові; 

____________________________________________________ 

  дату (день, місяць та рік)  народження і знак зодіаку; 
____________________________________________________  

 адресу; 
____________________________________________________ 

  національність та громадянство; 
____________________________________________________ 

  імена рідних, хрещених батьків, друзів, інших людей, з якими 
найчастіше спілкуєшся; 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 які навчальні предмети тобі подобаються; 
____________________________________________________ 

 ким ти хочеш стати; 
____________________________________________________ 

 які риси характеру треба виховувати в собі, щоб досягнути своєї 
мрії; 
____________________________________________________ 

 як ти допомагаєш своїм батькам; 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 захоплення; 
____________________________________________________ 

 найулюбленішу страву. 
____________________________________________________ 

 

 Прикрась цю сторінку візерунками.  
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  ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «ПИШАЮСЬ ТИМ,  
ЩО Я — УКРАЇНЕЦЬ (УКРАЇНКА)!» 

УКРАЇНА — НАША ДЕРЖАВА. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА  

Боже великий, єдиний 

Боже великий, єдиний! 

Нам Україну храни, 

Волі і світу промінням 

Ти її осіни. 

Світлом науки і знання 

Нас, дітей, просвіти, 

В чистій любові до краю 

Ти нас, Боже, зрости. 

Молимось, Боже єдиний, 

Нам Україну храни, 

Всі Свої ласки, щедроти 

Ти на люд наш зверни! 

Дай йому волю, дай йому долю, 

Дай доброго світа, 

Щастя дай, Боже, народу 

І многая, многая літа!  

             Олександр Кониський 

Україна 

Україна — це держава, яка розташована в Східній Європі. Її площа  
становить понад 603 тисячі квадратних кілометрів, населення — близько  
43 млн осіб.  Протяжність державного кордону близько 7 тисяч 

кілометрів, що становить майже 1/6 екватора Землі. Україна межує із  

7-ма державами, в тому числі  з двома на суші та по морю (Румунія, Росія).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайди на карті та запиши назви країн — сусідів України. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Це цікаво! 

 Найбільші міста України — Київ, Харків, Дніпро, Донецьк, Львів, Одеса. 
 Найвища вершина Карпат — Говерла (2061 метр над рівнем моря). 
 Найвища архітектурна споруда в Україні — телевізійна вежа в Києві, її 

висота 385 м, дещо менші вежі у Вінниці — 353 м, у Харкові — 240,7 м.   
 Найбільший літак — «Мрія» (АН-255). 

 Добери «ключик» та запиши назву найповноводнішої річки 
України. 

QGДYGУLNWVНZYАLGЙQW  

_______________________________________________________________  

Запрошуємо до участі в творчому проекті  «Пишаюсь тим, що я — 
українець (українка)!» 

Знайди  цікаві факти про те, що в Україні най-, най-, най-. Напиши 
про це на сторінці 134.  

Літературна сторінка 

Любіть Україну! 

Любіть Україну, як сонце, любіть, 

як вітер, і трави, і води, 

в годину щасливу і в радості мить, 

любіть у годину негоди! 

Любіть Україну у сні й наяву, 

вишневу свою Україну, 

 

красу її, вічно живу і нову, 

і мову її солов’їну. 

Для нас вона в світі єдина, одна 

в просторів солодкому чарі... 

Вона у зірках, і у вербах вона, 

і в кожному серця ударі... 

Володимир Сосюра

 Як треба любити свою Україну? 

 Що говорить про Україну автор? 

Козацька Україна 

 Невдоволені іноземним пануванням українці збиралися на вільних 

землях за дніпровськими порогами, де й жили за власними законами. Ці 

люди  називали себе козаками, а своїх керманичів — гетьманами. 
Головний їх осідок — Запорізька Січ, а товариство — Військо  запорізьке. 
 1649 року козаки утворили третю Українську державу — козацьку. 
Очолив її гетьман Богдан Хмельницький. Її столиця була в Чигирині, в 

інших містах правили козацькі ватажки — полковники. 

 Чому козаків називали запорожцями? 

 Хто був першим гетьманом Української козацької держави? 
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Богдан Хмельницький — полководець, гетьман 

України (1648 — 1657), засновник Української козацької 

держави. Перший з козацьких ватажків, котрому офіційно 

було надано титул гетьмана. Намагався розбудувати 

незалежну Українську державу. 

У старовину говорили, що Богдан — Богом даний 

козацькій Україні вождь, який зумів вирвати український 

народ з неволі, створити державу і поставити її поряд з 

народами європейських держав. 

 Ким був Богдан Хмельницький? 

Дмитро Іванович Яворницький — видатний 

український історик, археолог, письменник, дослідник 

історії українського козацтва.  

Людина енциклопедичних знань, різнобічних інтересів, 

Дмитро Яворницький за своє довге життя організував і 

успішно здійснив безліч археологічних та етнографічних 

експедицій, подорожей у пошуках пам’яток історії та 

культури. Мріяв бачити Україну вільною. 

 Ким був Дмитро Яворницький? 

Щоб дізнатися, скільки гетьманів мала Українська Гетьманська 
держава за 116 років свого існування, знайди суму чисел року 
утворення  Української козацької держави.   

_______________________________________________________________ 

Прочитай і запиши прислів’я. 

еД закко, мта і васла. 

________________________________________________________ 

лиКо закко у ліпо, от нів ан ліво. 

________________________________________________________ 

Це цікаво!   

 У Києві є пам’ятник Богдану Хмельницькому верхи на 
коні. Також пам’ятники гетьману поставлені в містах: 
Чигирин на Богдановій горі, Хмельницькому, Черкасах, 
Зборові та в селі Суботів.  
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 Орден Богдана Хмельницького встановлений у сучасній Україні 
для нагородження громадян України за особливі заслуги в 
захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, в 
зміцненні обороноздатності та безпеки України.  

 У Чигирині, Зборові діють музеї  Богдана 
Хмельницького. 

 Портрет Богдана Хмельницького зображено на 
банкноті номіналом 5 гривень.  

 

Літературна сторінка 

Богданове джерело 

Легенда 

… У липні 1677 року з усіх боків обложило Чигирин 

стодвадцятитисячне військо турків і татар. Не хліба колосились на березі 

Тясмину – то списи турецькі стирчали з ковили-трави. Іржали коні. 

Важко гупали гармати. Градом сипались кулі із турецьких рушниць. Ні 

вдень, ні вночі не втихав герць. 

Минув тиждень. Є порох. Є сила. Є харчі. Але немає води. І тоді 

козаки вирішили на кам’яній горі довбати криницю. День, другий б’ють 

скелю. Іскриться камінь. Метр, другий, третій… 

Раптом над фортецею з’явилась хмара. Метнулася блискавиця – і 

вдарила в гору. Прокотилося відлуння, немов залпом стріляли тисячі 

гармат… І сталося диво… Тріснула, розкололася скеля – і звідти 

бризнула прохолодна джерельна вода. 

Напоїли дітей козаки. Напоїли коней. Напилися і воїни – сили 

відразу потроїлися. Кинулися вони на військо Ібрагім-паші. І те змушене 

було тікати. 

Минають віки, а джерело не висохло, не зміліло. Його в народі 

називають громобоєм. І хто з нього нап’ється, той сили набереться. А 

найбільше – любові до рідного краю. Жебонить джерело. Довгий час над 

ним стояв дерев’яний зруб. Згодом криницю розширили. І тепер до 

джерела ведуть широкі гранітні сходи. 

 На березі якої річки відбувалися описані події? 
 Що допомогло козакам добути воду? 
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Будинок Центральної ради 

ЗУНР. УКРАЇНА В СКЛАДІ СРСР (УРСР).   
    МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ. ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ.  

СИМОН ПЕТЛЮРА 

Українська Народна Республіка 
У ХІХ столітті майже всі українські землі входили до складу 

Австро-Угорської та Російської імперій. У постійних війнах ці імперії 
знищили одна одну. Завдяки цьому Україна знову стала незалежною.  

На місці південно-західних губерній Російської імперії, населених 
переважно українцями, було проголошено Українську Народну 

Республіку (УНР) зі столицею в Києві, яка в 1917 – 1920 роках 
контролювала території Центральної, Східної та Південної України.  До 
квітня 1918 року очолювалася  Центральною Радою УНР, після грудня 

1918 року — Директорією УНР, яка усунула від влади Павла 

Скоропадського — гетьмана Української держави. 
На території Західної України  в результаті розпаду Австро-Угорщини 

постала  Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) зі столицею у 
Львові. 

Обидві держави об’єдналися в єдину Українську Народну 
Республіку  22 січня 1919 року. Проте невдовзі країна  опинилася у 
вогняному кільці ворогів, і її знову розірвали на частини. 

 Що означає УНР? 

 Коли об’єдналися обидві українські держави? 

Це цікаво! 

 4 березня 1917 у Києві було проголошено утворення 
Української Центральної ради. Головою УЦР УНР — 
першого українського парламенту — було обрано 
Михайла Грушевського. Пізніше Українська 
Центральна рада обрала Михайла Грушевського 
Президентом УНР, фактично започаткувавши 
інститут    президентства в нашій країні. 

Михайло Грушевський  
 Михайло Сергійович Грушевський (1866 — 1934) — 
український історик, громадський та політичний 
діяч, видатний учений світового рівня. 
 Він є автором наукової праці «Історія України-Руси». 
Михайло Грушевський найґрунтовніше описав тисячолітню 
історію українського народу, його вагомий внесок у світову 
культуру. 

 Ким був Михайло Грушевський? 

 Про що він писав у своїх наукових працях? 
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Це цікаво! 

 Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського 
(Київ). У фондах музею — оригінали листів 
М. Грушевського та його рідних, інших відомих діячів 
української науки та культури, праці історика, видання за 
його редакцією, книги з особистої бібліотеки. 

 У Києві  та Львові Михайлу Грушевському встановлені 
пам’ятники.  

 У Львові на території садиби, де він жив до 1914 року, 
сьогодні діє музей   М. С. Грушевського. 

 Портрет Михайла Грушевського зображено на банкноті 
номіналом 50 гривень.   

Українська держава 

Українська держава — назва держави, що охоплювала територію 

Центральної, Східної та Південної України зі столицею в Києві від 

29 квітня до 14 грудня 1918 року. Постала на місці Української Народної 

Республіки.  

Це цікаво! 

 29 квітня 1918 року в Києві Всеукраїнський з’їзд хліборобів одностайно закликав 
проголосити Гетьманом України Павла Скоропадського. Українську Центральну 
Раду було розігнано німцями, натомість одразу ж було проголошено про 
утворення Української держави на чолі з Гетьманом, який узяв на себе 
повноваження щодо управління країною. Багато зробив у галузі культури.  

Павло Скоропадський 

 Павло Петрович Скоропадський (1873 — 1945) — 
український громадський та політичний діяч, військовик. 

Гетьман Української держави (29 квітня — 14 грудня 

1918). Значну частину свого життя він присвятив 

боротьбі за Українську державу. 

 Зумів зробити з України сильну, самодостатню 

державу, на яку вимушені були зважати сусіди як на 

Заході, так і на Сході. Походив з козацько-старшинського 

роду Скоропадських.  Шанувальник козацької слави, він зміг відродити 

національні традиції, створивши моду на все українське. 

 Ким був Павло Скоропадський? 

 
Пройди лабіринтом і дізнайся, які навчальні заклади відкрилися за часів 
правління Скоропадського. Починай рухатися з верхньої лівої (виділеної) 
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клітинки. Три клітинки вправо, одну вниз, дві вліво, одну вгору, шість вправо, 
одну вниз, сім вліво, вісім вправо, одну вгору, чотири вліво, одну вниз. 

Ака ук фі де те нти що і си на 

уні на від мія ти стя ня два вер про 

____________________________________________________________________ 

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) 
Українська держава, що фактично існувала протягом 1918 — 1919 рр. 

на теренах Західної України зі столицею у Львові. Охоплювала 

територію, заселену українцями, — Галичину, 

Буковину й Закарпаття. 

22 січня 1919 року в Києві, на Софійській 

площі,  проголошено  Акт злуки УНР і ЗУНР. 

Утворилася спільна держава — Українська 

Народна Республіка (УНР). 

 Коли було проголошено Акт злуки? 

Симон Петлюра 
Симон Васильович Петлюра (1879 — 1926) — 

український державний, військовий та 

політичний діяч,  літературний і театральний 

критик. Головний отаман військ УНР, 

організатор Українських збройних сил.  

Симон Петлюра — відважний борець за 

незалежність України. 

 Ким був Симон Петлюра? 

Це цікаво! 

 Історичною подією стало проголошення 22 січня 1919 р. Акта злуки УНР і 
ЗУНР. Проте перші успіхи у сфері державного будівництва виявилися 
нетривалими. Українська Народна Республіка опинилася у вогняному кільці 
ворогів.  

 Після відступу армії УНР з Києва Симон Петлюра очолив Директорію*                
(з 11 лютого 1919 р.), залишаючись одночасно головним отаманом військ УНР. 
У складі Директорії він перебував від першого до останнього дня її існування і 
протягом десяти місяців очолював збройну боротьбу за волю та незалежність 
свого народу.  

Словничок 

* Директорія УНР — найвищий орган державної влади  відродженої Української 
Народної Республіки, який діяв з 14 листопада 1918 року до 10 листопада 1920 року.  
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Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР) 

30 грудня 1922 року створено СРСР. УРСР — це союзна республіка 
в складі Радянського Союзу. Дата заснування — 10 березня 1919 року. 

Від 1934 року столицею її був Київ, до того часу з 1919 року — Харків.  
УРСР припинила своє існування в 1991 році, з розпадом СРСР:  

фактично — із прийняттям Акта проголошення незалежності України 

24 серпня 1991 року, а формально — із підписанням Біловезької угоди  

7–8 грудня 1991 року. 

Була утворена держава з назвою Україна. 

 Коли припинила своє існування УРСР? 
 Яку назву отримала новоутворена держава? 

Розкодуй та запиши прислів’я. 
 .алидоритамед,алимялмезаТ 

 ________________________________________________ 

Це цікаво! 

 Музей Української революції 1917 — 1921 років — 
музей у Києві, що розповідає про події Української 
революції 1917 — 1921 років. У стінах цього будинку 
перебувала Українська Центральна Рада. Саме тут 
приймалися доленосні Універсали, які проголошували 
суверенність нашої держави. 

Був відкритий до чергової річниці Дня соборності — 
22 січня 2009 року. 

У музеї знаходяться унікальні реліквії часів УНР:  тризуб — 
Державний герб Української Народної Республіки, оригінал 
IV Універсалу Української Центральної Ради  про 
оголошення повної державної незалежності УНР та Акт 
злуки 22 січня 1919 року.  

Літературна сторінка 

     На білому світі є різні країни 
На білому світі є різні країни, 
А в них — і ліси, і лани… 
Та тільки одна на землі Україна, 
А ми — її доньки й сини. 
Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, 
І квіти усюди ростуть… 
Та тільки одну Батьківщину я маю. 

Її Україною звуть. 
Моя Україно, тебе я кохаю — 
Тут дім мій, тут друзі живуть. 
Тут мовою рідною пісня лунає 
І мальви по селах цвітуть. 

 Валентина Новомирова 

 Як ти ставишся до своєї Батьківщини? 

Українська Народна 
Республіка,  
великий герб  
(1918 р.) 

Акт злуки 
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УКРАЇНА СУЧАСНА. ІСТОРИЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ   
(БУКОВИНА, ВОЛИНЬ, ГАЛИЧИНА…).  

РЕВОЛЮЦІЯ НА ГРАНІТІ. ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ.  
РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ. З ІСТОРІЇ РІДНОГО РЕГІОНУ 

Україна сучасна 

Україна заявила про себе в світі  після проголошення незалежності     
24 серпня 1991 року і Всеукраїнського референдуму  1 грудня 1991 року, 
який став юридичною підставою для міжнародного визнання нашої країни.  

Президентом України був обраний  Леонід Макарович Кравчук. 
Проголошення незалежності України відкрило нову сторінку в її історії. 

Традиційно на території України мешкали різні народи, й сьогодні в 
нашій державі живуть понад 100 великих і малих народів, яких поєднує 
одна Батьківщина. Усі разом вони є громадянами нашої держави. 

Країну поділено на 24 області, названі за їхніми головними містами, 
тільки Волинська та Закарпатська   успадкували старовинні назви цих 
земель. До складу України входить і Автономна Республіка Крим. 

Зараз у складі України можна виділити декілька історико-
географічних регіонів, які складалися протягом століть під впливом 
різноманітних факторів: кліматичних,  політичних, етнічних*, наприклад: 
Буковина, Волинь, Галичина, Поділля, Полісся, Донбас тощо.  

Словничок 

* Етнічний — відноситься до народу, його культури.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коли Україна  стала незалежною державою? 

 Скільки в Україні областей?  
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 Знайди інформацію про історію та сьогодення рідного регіону. 
Підготуй повідомлення. 

Революція на граніті 

Студентська революція на граніті  відбулася в 
Києві у жовтні 1990 року. У значної кількості 
людей, зокрема в молоді, були відсутні можливості 
повноцінно жити при тогочасній системі державної 
влади. Постала необхідність рішучих дій. Більше 
150 студентів-мітингувальників, розкинувши наметове 

містечко в центрі Києва, висунули вимоги владі. Протести тривали 16 днів. 
Це був перший успішний ненасильницький політичний протест 

проти  чинної влади  та вагомий крок у боротьбі за незалежність 
України. 

Революція на граніті, що була повністю організована силами 
студентства, не мала на той час аналогів у всій Європі.  Ці акції та 
голодування відіграли важливу роль у становленні незалежності України, 
а молоде покоління вже на початку 90-х років засвідчило своє бажання і 
відстояло право жити у вільній демократичній державі. 

Акції громадянської непокори, які охопили Україну, заклали традиції 

проведення наступних демократичних  протестів — Помаранчевої 
революції та Революції  гідності. 

 Ким була організована Революція на граніті? 

 Скільки днів тривали протести в Києві? 
 Яке значення мала ця революція? 

 
Це цікаво! 

   1 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко видав Указ «Про 
відзначення 25-ї річниці Студентської революції на граніті». . 

  10 жовтня 2000 року телекомпанія  «Золоті ворота» створила документальний 
фільм, присвячений 10-річчю голодування. 

 

Помаранчева революція 

Поштовхом до революції стали масові 
фальсифікації* з боку влади під час 
президентської виборчої кампанії 2004. 
Українська помаранчева революція  
названа так за кольором символіки 
претендента на президентську посаду 
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Віктора Андрійовича Ющенка. Вона пробудила українців, змусила їх 
поважати себе, викликала в мільйонів людей почуття національної 
гідності, гордості,  ототожнення  з поняттям «громадянин України». 

  Політичні акції набули всенародного характеру: у вуличних 

протестах  листопада  —  грудня 2004 р. брало участь близько  
5 мільйонів громадян. 
Переміг український народ, який, об’єднавши зусилля, обрав 
шлях до свободи і демократії.  

 
Словничок 

*Фальсифікація — підроблення чого-небудь (наприклад, документів). 

 Чому Помаранчева революція має таку назву? 
 Хто переміг у  цій  революції? 

 

Розкодуй та запиши, символом чого під час революції став 
київський Майдан, який привернув до себе та України увагу всього 
світу. 

воСимлом босводи, мокрадетії і ренесконості худу раукїнсьгоко ронаду.  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Революція гідності 

Революція гідності (Євромайдан) — 
політичні та суспільні зміни в Україні з 

21 листопада 2013 року до лютого 2014 року,  

викликані зривом підписання Угоди на 

європейську інтеграцію. 

Люди з надією на те, що їх почує влада  і 

Україна стане ближчою до Європи,  зібралися на майдані Незалежності. 

Влада  розігнала мирну акцію протесту блискавично. Україна не стала 

зволікати з відповіддю — тут з’явилися барикади, а Київ отримав 
підтримку всіх регіонів країни. В ім’я майбутнього люди жертвували 

своїми життями. Майдан переміг.  

Революція гідності стала найбільш масовим протестним заходом в 

історії сучасної України. 

За час свого існування Євромайдан пережив ряд  героїчних і 

трагічних моментів, врешті-решт перетворившись на справжню 

Революцію гідності. 
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Революція гідності не тільки сколихнула країну хвилею нечуваного 

патріотизму, а й показала важливість національної ідеї. 

 Коли відбулася Революція гідності? 

 Які події змусили людей зібратися на майдані Незалежності? 

 Як влада відреагувала на мирну акцію протесту? 

 Яку  роль відіграла Революція гідності для майбутнього? 

Це цікаво! 
 13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко запровадив 

свято під офіційною назвою «День Гідності та Свободи»  — на відзначення 
Помаранчевої революції та Євромайдану. 

Літературна сторінка 

У моєї України 
Є в моєї України ріки, гори і долини. 
У Донецьку є вугілля, хлібом славиться Поділля. 
А в Карпатах є ліси дивовижної краси. 

На Поліссі — льон цвіте, мов нагадує про те, 
Що в моєї України простір — вільний,  
небо — синє.  
А за синім небокраєм 
Люди тішаться врожаєм.  
                      Ганна Чубач  

 Про які регіони говориться у вірші? 
 Чим багата наша Україна? 

Про Україну 
Щаслива  країна – 
Моя  Україна, 
Ти  прагнула  волі  вже  безліч  століть, 
І  ворог  приходив, 
Одягнений  в  зброю, 
Та  Київ  величний  так  само  стоїть.  
Великий  народе! 
Могутня  країна, 
Не  згасне  ніколи  Свободи  вогонь, 
І  пісня  твоя, 
Не  втихаючи,  лине 
Про  славу  і  щастя,  про  мир  і  любов! 
       Марія Сулименко 

 Чому ніколи не згасне вогонь Свободи? 
 Що потрібно робити, щоб наша країна була вільною? 
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КИЇВ — НАУКОВИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ 

Київ — науковий центр України  
  
 У Києві розташовані: Національна 

академія наук України, багато  науково-

дослідних інститутів, Національна  бібліотека 

України імені    В. І. Вернадського. 

 

Київ — культурний центр України 
У столиці діють: Національний палац 

мистецтв «Україна», головні професійні  

театри — Національна опера імені Тараса Шевченка, Національний 

академічний драматичний театр імені Івана Франка, Київський 

національний академічний театр оперети, Київський державний 

академічний театр ляльок. 

                     
Національний палац мистецтв «Україна»        Київський державний академічний театр ляльок    
  

В Україні нараховується близько 5 тисяч різноманітних музеїв. 

Серед них — музей «Золоті ворота», Національний музей історії України, 

Національний художній музей України. 

                 

        Національний музей історії України                    Національний художній музей України 
 

Приміщення Президії  
Національної академії наук  
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                                                  Пам’ятник  —  Золоті ворота 

 Які культурні пам’ятки Києва тобі відомі? 

Це цікаво! 

 День Києва відзначають щорічно в останню неділю травня.  
 На мініатюру, знайому всьому світу, — підковану блоху — можна подивитися в 

Київському державному музеї мініатюр. Автором цього творіння є Микола 
Сядристий — знаменитий український майстер, який є автором понад 
1000 мініатюр. 

 

Розгадай кросворд і розкажи, що ти знаєш про цей музей. 
2.  3.    
     8. 

  

1.       5.  6. 7.    
               9. 10. 11 

 

      4.                12. 
                        
                       
                  

           
 

      
                          

  

 

                 
  

 

                            

    
 

  

 

 

1. Що зображено на гербі України?  

2. Найдовша річка України.  

3. Найвища гора України.   

4. Як звати брата Кия і Щека?   

5. Найглибше озеро в Україні.   

6. Сестра Кия, Щека і Хорива.   

 

7. Умовне позначення якогось 

предмета.   

8. Полотнище, яке є символом 

держави.   

9. Символічний знак України.   

10. Головне місто держави.   

11. Країна,  де народилася людина. 

 12. Дерево — символ Києва.  
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   З’єднай стрілками назви музеїв і предмети, які можна в них 
побачити. 

 

 

 
 
 
 
 

Літературна сторінка 

Наша столиця 
Чудовий день. Ясна пора. 
Легенький вітерець повіяв. 
На кручах сивого Дніпра 

Стоїть столиця наша — Київ. 
Квітує свічами каштан. 
На храмах сяє позолота. 

 

Ось Володимир, ось Богдан, 
Он сяють Золоті ворота. 
Летить у небі голуб-птах, 
Над ними хмарки, немов пір’їни. 
Й тріпоче синьо-жовтий стяг, 
Як вільне серце України. 

Анатолій Камінчук

   Назви пам’ятні місця Києва, про які йдеться в ньому. Що ти знаєш 
про ці пам’ятні місця? 

Київ 
Столиця нашої Вкраїни, 
Найкраще місто на землі. 
Тут бігають швидкі машини, 
Пливуть по річці кораблі. 
Мости два береги з’єднали, 
І котить хвилі вдаль Дніпро… 
Ще наші пращури подбали,  
Щоб оселилось тут добро. 
Стрункі тополі і каштани, 

Та квіти різні запашні — 

 

Щоденно трудяться кияни, 
Щоб в радощах спливали дні. 
Ми любимо футбол і співи, 
Брати Клички живуть у нас, 
А мрії про космічні ниви  
Ведуть дітей до школи, в клас. 
Ми будем вчити всі науки, 
Які потрібні для життя, 
Щоб молоді умілі руки 
Творили краще майбуття. 

                 Тетяна Худолій 
 

 Що відбувається в столиці нашої Вкраїни?  

Виконай завдання до  творчого проекту «Пишаюсь тим, що я — 
українець (українка)!»,  подане на сторінці 134. 

Науково-природничий музей: 

Музей води: 

Історико-краєзнавчий музей: 
ванна кімната, водопровід, 

басейн.

гербарії, опудала тварин, 
колекції комах. 

старовинні предмети  
побуту,  давній одяг. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК МОВА ДЕРЖАВНА. 
 УКРАЇНСЬКА МОВА В СВІТІ 

Українська мова — єдина державна мова в 
Україні. У статті 10 Конституції України записано,  
«що державною мовою в Україні є українська 
мова». Українська мова як державна 
використовується  в освіті, науці, культурі, 
державних установах. В Україні близько  
31 мільйона осіб  спілкуються українською мовою. 
В останні роки ця цифра поступово зростає. 

Вживання української мови за межами нашої 
держави в різних країнах всіх континентів тісно 

пов’язане з кількістю представників української діаспори*. Крім України, 
українська мова поширена в Білорусі, Росії, Казахстані, Молдові, Польщі, 
Чехії, Словаччині, Румунії, Сербії, Хорватії, Угорщині, США, Канаді, 
Аргентині, Бразилії, Австралії, а тепер й у Португалії, Іспанії, 
Великобританії, Італії, Греції… За різними оцінками, загалом у світі 
українською мовою говорить від 41 млн  до 45 млн осіб.  Українська 
мова входить до другого десятка найпоширеніших мов світу.  

Словничок 

 *Діаспора — етнічні групи, що живуть в інших  країнах. 

 Де вживається  українська мова як мова державна? 
 
Розкодуй і запиши вислів:  

 УТІВСУМОЬСВОП—УТІВЦОГОШАН 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  

 Прочитай вислови видатних людей про мову. Поясни їх зміст.  

 Мова — коштовний скарб народу (Іван Франко). 
 Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це його мова, та 
жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ 
складає і своє давнє життя,  і свої сподіванки, розум, досвід, 
почування (Панас Мирний).  

 Той, хто зневажливо ставиться до рідної мови, не може й сам 
викликати поваги до себе (Олесь Гончар). 

 Ти зрікся мови рідної. Нема тепер у тебе роду, ні народу (Дмитро 
Павличко). 

 Рідна мова на чужині ще милішою стає (Павло Грабовський).  
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Літературна сторінка 

Матусин заповіт 

Раз казала мені мати: 

«Можеш мов багато знати, 

Кожну мову шанувати, 

Та одну із мов усіх 

 

Щоб у серці ти зберіг». 

В серці ніжну і погідну 

Збережу я мову рідну! 

       Марія Хоросницька 

 Який заповіт дала мати дитині? 

Ой яка чудова українська мова 

Ой яка чудова українська мова! 

Де береться все це, звідкіля і як? 

Є в ній ліс, лісок-лісочок, пуща, гай, 

діброва, 

Бір, перелісок, чорноліс. 

Є іще й байрак! 

І така ж розкішна, і гнучка, як мрія.

Можна  звідкіля  і  звідки,  

можна і звідкіль. 

 

Є у ній хурделиця, віхола, завія, 

Завірюха, хуртовина, хуга, 

заметіль… 

Та не в тому справа, що така 

багата. 

Помагало слово нам у боротьбі. 

Кликало на битву проти супостата, 

То звучало сміхом на полях 

плаката, 

І за все це, мово, дякуєм тобі. 

                   Олександр Підсуха 

 Що свідчить про багатство  української  мови? 

 За що ми маємо бути вдячні рідній мові? 
 

Рідна мова в рідній школі 

Рідна мова в рідній школі!  

Що бринить нам чарівніш?  

Що нам ближче, і миліш, 

І дорожче в час недолі?  

Рідна мова! Рідна мова!  

Що в єдине нас злила, —  
Перші матері слова,  

Перша пісня колискова.  

Як розлучимось з тобою, 

Як забудем голос твій  

І в Вітчизні дорогій  

Говоритимем чужою?!  

Ні! В кім думка прагне слова! 

Хто в майбутнім хоче жить,  

Той всім серцем закричить: 

— В рідній школі — рідна мова!  
                   Олександр Олесь 

 Як ти розумієш виділені слова? 
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Любіть рідну мову 

Мова — краса спілкування,  
Мова — як сонце ясне,  
Мова — то предків надбання,  
Мова — багатство моє. 
Мова — то чиста криниця,  
Де б’є, мов сльоза, джерело, 

Мова — це наша світлиця,  
Вона — як добірне зерно. 
Мова — державна перлина,  
Нею завжди дорожіть:  

Без мови немає країни — 

Мову, як матір, любіть! 

                Федір Пантов 

 

 Як ти розумієш зміст виділених рядків вірша? 

Рідна мова 

По-своєму кожна 

Пташина співає, 

По-своєму кожен  

Народ розмовляє. 

У мене й народу  мого 

Українська є мова чудова, 

Своя, материнська. 

По світу її, 

Як святиню, нестиму 

Допоки живу, 

В чистоті берегтиму, 

З любов’ю сердечною, 

Вірністю сина. 

Ця мова для мене,  

Як мати, єдина. 

   Степан  Жупанин 
 

 Про яку мову розповідається у вірші?  

 З ким порівнює автор рідну мову? 

 

Порахуй. Розмісти відповіді прикладів у порядку зростання. Запиши 
прислів’я про мову. 

 

 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  

Виконай завдання до  творчого проекту «Пишаюсь тим, що я — 
українець (українка)!»,  подане на сторінці 134. 

цурається, 5×3= хай 7×3= мови 3×3= сам 6×4= 

своєї 3×4= себе 7×6= стидається. 8×7= Хто 2×3= 
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СІМ ЧУДЕС УКРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК  
        «ХОРТИЦЯ» (ЗАПОРІЖЖЯ). НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК  

«ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ» (СЕВАСТОПОЛЬ) 

Національний заповідник «Хортиця» 

Хортиця — найбільший острів на Дніпрі.  Цей острів  і прилеглі до 
нього скелі та інші острови  входять до складу одного із семи чудес 

України — Національного заповідника «Хортиця». 
На його території нараховується понад 100 пам’яток археології та 

історії. Тут знаходиться не лише одна з найважливіших історичних 

пам’яток країни — історико-культурний  комплекс  «Запорізька Січ»,  
але й унікальна природна зона. 

  

Острів Хортиця  Історико-культурний комплекс  
«Запорізька Січ» 

Хоча прославилася Хортиця в часи Запорізької Січі, проте на її 
скелях, що здіймаються над Дніпром на 35-метрову висоту, знайдені 
поселення скіфів, сарматів, кіммерійців, печенігів, половців та слов’ян.  

Одним  із найвідоміших меморіально-туристичних комплексів 
острова Хортиця є «Скіфський стан».  Це музей під відкритим небом, 

розташований на   найвищій  точці острова — близько 60 метрів над 
рівнем Дніпра. Колись тут височіли 28 курганів, з яких три вціліли до 

наших часів ще з тих пір, коли були насипані. Ці кургани — ровесники 
єгипетських пірамід, що розповідають нам про долю наших пращурів.  

  

«Скіфський стан» Козацький човен «чайка»,  
знайдений біля острова Хортиця 
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Починаючи з ХV століття, острів Хортиця стає центром формування            

запорозького козацтва. Біля острова Хортиця  в січні 1648 року  

починалося повстання козаків під проводом Богдана Хмельницького. 

До складу заповідника входить Музей історії запорозького козацтва. 

Переважна більшість експонатів  знайдені саме на Хортиці.   Це кам’яні 

знаряддя праці, кераміка, зброя, якорі, фрагменти старовинних суден, 

стовбур дуба, який був зрубаний кілька тисячоліть тому і стільки ж 

пролежав на Дніпровому дні. 

 Де знаходиться острів Хортиця? 

 Скільки пам’яток археології та історії нараховується в 

Національному заповіднику «Хортиця»? 

 Яка одна з найважливіших історичних пам’яток країни 

знаходиться на острові Хортиця? 

Це цікаво! 

 Хортиця  —  найбільший річковий острів у Європі.  
 Будівництво історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» було урочисто 

проголошене 14 жовтня 2004 року, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, в 
День українського козацтва. 

 Улітку 1843 року 29-річний Шевченко подорожував по Україні, побував на 
Хортиці.  

 Національний заповідник «Хортиця» є не лише історичною цінністю, а й  
природною.   Унікальність Хортиці в тому, що тут у мініатюрі представлені 
зразки всіх ландшафтних зон України — від степу до гір.  За цю природну 
особливість Хортицю часто називають «Україна в мініатюрі».  

 

Прочитай і запиши речення. 

.агьлОянигянкігелО,ріДідьлоксАілсичумотв,візянкотагаболавубопіц

итроХа инїаркУ-ісуРухопеВ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Відгадай  слова, запиши. 

Хоробрий — об + ти — ри + ця — й = _______________________ 

Чесний — ес + а  — ний + й +ка = __________________________ 

Здоровий — дор + апо — ов  + різь — ий + ка = _______________ 

Сміливий — м — ли + ч − вий  = ___________________________ 
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Національний заповідник  
«Херсонес Таврійський» (Севастополь) 

Херсонес Таврійський, побудований стародавніми греками в 
V столітті до н. е. на південно-західному узбережжі Криму, був 
процвітаючим містом, оскільки займав гарне географічне положення. Це 

місто-держава мало довге життя — майже дві тисячі років. 
Назва «Херсонес» перекладається з грецької як «півострів», а 

визначення «Таврійський» — той, що знаходиться на землі таврів  
(у давнину Південний Берег Криму називали Таврикою). У 
давньоруських літописах він відомий як Корсунь. 

До наших днів збереглося багато давніх споруд. Серед них 
елліністичний театр, римська цитадель, середньовічні християнські 
храми, житлові квартали, вулиці, гончарні майстерні, колодязі та ін. 

Саме в Херсонесі, згідно з літописними даними, хрестився князь 
Володимир.  Володимирський собор  розташований посеред Херсонесу.  

Поруч із храмом — невелика «альтанка». За переказом, саме тут хрестився 
князь Володимир, а значить, звідси пішло християнство на Русі. 

 Коли був побудований Херсонес Таврійський? 
 Хто хрестився в Херсонесі? 
 

 

 

 

 

 

 

Тут були добре розвинені   1    21  26   12   23  7   15   23   24    21   1    ,  

     9   11   3     19   20  11  22  ,        21   7    17   7    22  16   1  ,   

  10   7   17   16   7   21   19   2   22   23   3   19         й        17   7    6    11   27  11   18   1     . 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

 

 

Відновлений 
Володимирський собор 

Руїни античного амфітеатру   

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. 
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  Це цікаво! 
 Базиліка 1935 року є своєрідним символом Херсонеса; її зображення  

використано на купюрі вартістю одна гривня. 
 На території руїн Херсонеса є мідний п’ятитонний дзвін на кам’яних опорах.  

Його відлито з  трофейних турецьких гармат (1778 р.).  1939 — 1940 рр. і до   
початку 1960-х років він виконував сигнальну роль: під час  туману, за умов 
поганої видимості, попереджав кораблі про близькість прибережних мілин і  
скель. 

  

Базиліка 1935 року Сигнальний дзвін 

Літературна сторінка 

Моя батьківщина — найкраща у світі 
Ось небо блакитне і сонце в зеніті! 

Моя Батьківщина — найкраща у світі! 
Моя Батьківщина — це ліс і озерця, 
Безмежні степи і чарівні джерельця. 
Красиві пейзажі і гори високі, 
Маленькі струмочки і ріки глибокі. 
Великі міста, у садочках всі села, 

Моя Україна — це пісня весела. 
Її обереги — верба і калина, 
Найкраща у світі — моя Україна! 
Моя Україна — козацькая слава! 
Така волелюбна і мирна держава. 
Вона дорога нам, і рідна, і мила, 
Бо світ перед нами, як мати відкрила. 
Усім найрідніша Вітчизна і мати, 
То як же нам, дітям, її не кохати! 
Вітчизно свята, дорога Україно, 

Для кожного з нас ти у світі — єдина! 
                       Надія  Красоткіна 

 Яка наша Україна? 
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МОЯ ЗЕМЛЯ. СІМ ПРИРОДНИХ ЧУДЕС УКРАЇНИ.  
            ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН. ЗАПОВІДНИК «АСКАНІЯ-НОВА». 

ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ. НЕОБХІДНІСТЬ ОХОРОНИ ПРИРОДИ  

Дністровський каньйон 

Дністровський каньйон — найбільший 
каньйон* в Україні та один з найбільших у 
Європі. 

Національний природний парк 
«Дністровський каньйон» простягнувся аж на 
250 км. Тут протікає одна з найкрасивіших 
річок Європи, друга за величиною в  

Україні — річка Дністер.  Сучасна назва 
Дністра веде свій початок з Русі й означає 
«бистра вода». 

На території парку (або поруч з ним) 
відомо близько 50 великих і малих печер. 
Серед них одні з найдовших у світі: 
Оптимістична (240,5 км), Озерна (134 км).  
А ще знаходиться цікава печера Вертеба, де 
було знайдено стоянку людей трипільської 
культури.  Тут  діє єдиний в Україні 
підземний Музей трипільської культури.    

Значна кількість рідкісних рослин каньйону  занесена до Червоної 
книги України. 

На схилах каньйону виходять потужні джерела чистої води. 

Словничок 

 *Каньйон (глибока ущелина) — глибока долина між кручами, 

зазвичай вимита річкою. На відміну від ущелини, переважно все дно 

каньйону зайнято руслом річки. 

  На скільки кілометрів  простягнувся  Дністровський каньйон? 

 Які печери є на території  Дністровського парку? 

Розкодуй та запиши, які середньовічні руїни замків можна зустріти, 
мандруючи берегами Дністровського парку.  

DЧVЕQРUВJОLНWОSГZРGАRДDСWЬQКSОZГVОN 

_________________________________________________________ 

ZЖSВGАLНNЕGЦYЬWКUОQГSОZ 

_________________________________________________________ 

RРWАFКLОNВVЕZЦLЬQКDОSГNОQ 
_______________________________________________________________________________ 

Печера Вертеба.  
Реконструкція  стоянки  

древніх людей 
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Це цікаво! 

 Геологічна пам’ятка природи загально-
державного значення в Україні — Кришталева  
печера. Розташована на околиці села Кривче 
Борщівського району Тернопільської області. 
Досліджена довжина — 23 км, середня ширина ходів — 
2,0 м, середня висота — 2,7 м. Особливістю печери є 
те, що тут спостерігається впродовж року стала 
температура (+11°C). Склепіння та стінки виблискують 
крупнокристалічним темно-коричневим гіпсом, 
гладенько відшліфованим стародавніми водами.  
Це — світ казки. 
 Найвищий рівнинний водоспад України — 
Джуринський водоспад, висотою 16 метрів  (поряд із 

селом Нирків Заліщицького району Тернопільської області).  
 

Заповідник «Асканія-Нова»   
Заповідник «Асканія-Нова» є одним з найстаріших степових 

заповідників планети і найкрупнішим серед європейських степових 
заповідних територій. 

69 видів тварин, що живуть у цьому заповіднику, занесені до 
Червоної книги України. Загальна чисельність птахів понад 3000 особин, 
які належать до 67 видів. 

В «Асканії-Новій» розташований один з найбільших на півдні 
України штучно вирощених лісів, старий ботанічний сад, орнітопарк,  
акліматизаційний зоологічний парк, в якому тварини містяться або на 
волі, або в напівневолі. 

В орнітопарку нараховують понад 60 різновидів птахів.   

  
Павичі з орнітопарку заповідника  

«Асканія-Нова» 
Поле з тюльпанами Шренка,  
занесене до Червоної книги 

 Скільки видів тварин, що живуть у заповіднику, занесені до 
Червоної книги України? 

Розкодуй та запиши, яких птахів можна зустріти в орнітопарку. 

беЛедів, зафанів, чокка, лекле, сейгу пеєгитських та дійінських, усівстра. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____ 

Розкодуй і запиши. 
 Один  з найкрупніших птахів України. Степовий птах. 

Має довгі, дуже могутні ноги, довгу шию, голову з 

коротким дзьобом.  Непогано бігає і літає. На території 

України ці птахи збереглися в заповіднику «Асканія-

Нова». Вони занесені до Червоної книги України 

(1994, 2009), до Європейського червоного списку. 
  
 

 Тут можна побачити найбільшого птаха нашої 

планети. Його зріст — майже два метри, а вага 
одного яйця — понад 2 кілограми. 

   

     

 
Це цікаво! 

 Заповідник віднесений до «100 великих заповідників і парків світу», на його 
території — єдина в Європі ділянка степу, жодного разу не орана плугом, кам`яні 
скіфські баби, самотні древні кургани.  

 

Національний природний парк «Подільські Товтри» 

Товтрами називають залишки 

узбережних рифів*, які розташовані 

паралельно давній береговій лінії. Таких 

кам’яних залишків немає більше ніде в 

світі. Лише в США і Великобританії 

існують схожі скелясті гряди. Іноді Товтри 

порівнюють з Великим бар’єрним рифом в Австралії. Однак унікальність 

наших рифів у тому, що вони стоять на суші, а не на воді. 

«Подільські Товтри»  є найбільшим за площею парком України.   Це 

пагорби до 400 метрів, покриті буйною рослинністю і деревами. Виглядає 

це наче зелено-сірі морські хвилі накочуються на навколишню рівнину. 

У межах парку росте майже 1700 видів рослин. 

1 2 3 4 5 6
 О  А В Д Х Р

4 6 1 5 3 2 
      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Р У Н А С Ф И Т К Ь Й 

4 6 1 7 9 4 3 5 10 9 7 11 5 8 1 4 2 5
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Тваринний світ Товтрів також 

надзвичайно багатий. Найчисленнішою є 

група птахів. 

До Червоної книги України занесено 

60 видів рослин та 85 тварин (з них 14 — 
ссавців, 26 — птахів та 45 — комах). 

У природному парку є кілька джерел 

мінеральних лікувальних вод.   

Словничок 

*Риф — пасмо підводних або невисоких надводних скель на мілководді, 
наприклад, коралові рифи. 

 Скільки видів рослин росте в парку? 
 Яка група тварин найчисельніша в ньому? 
 Скільки видів рослин і тварин парку  занесено до Червоної книги 
України? 

Прочитай і запиши. Як ти розумієш ці слова? 

            Бу              я              ро                 дру 

                  ду          при                  ді                 гом 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____  

Запиши, що наносить шкоду  природі. 

 

 

 

 

Необхідність охорони природи 

Чи знаєш ти, що на Землі вчені нараховують 

понад 350 тисяч видів рослин? І кожна з них — 
неповторна. 

Наше завдання — не ламати гілок, не топтати 
газонів, не їздити по них велосипедами! А ще — 
берегти зошити й книжки, адже папір 

виробляється із деревини. Чим більше врятуєш книжок, тим менше 
вирубають лісів. 

Що шкодить природі?
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Ти знаєш, що ми не одні живемо на Землі. У лісах і на луках, у 

садах і в парках — скрізь багато диких тварин і птахів. І хоч вони самі 
піклуються про себе, їм дуже потрібна твоя допомога. Яка? 

Не руйнуй мурашників і пташиних гнізд, не полюй на пташенят. А 
взимку, коли пташкам складно добувати їжу, підгодовуй їх: розвішуй на 
деревах годівнички із зерном і крихтами хліба. 

Пам’ятай: тварини і рослини потрібно ЗАХИЩАТИ! 

 Яку корисну справу ти можеш зробити для природи? 

Розкодуй і запиши. 
________________________________________  

_______________________________________  

Літературна сторінка 

Вмійте природу любити 

Вам у походи ходити   
І мандрувать, любі діти, 
Вмійте ж природу любити, 
Кожній стеблинці радіти. 
В полі, у лісі, над яром  
Квіти, дерева і трави. 

Цвіту не вирви задаром, 
Гілки не втни для забави. 
Оберігайте ж повсюди 
Шлях і стежиночку в гаї. 
Все те окрасою буде 
Нашого рідного краю. 

                 Петро Сотниченко 
 До чого  закликає тебе автор? 
 Що  ти можеш  зробити для збереження природи?  

Казкова країна добра і краси 

Тату, ти знаєш, чого мені треба? 

Чистого дощику з синього неба. 

Треба і чути, і бачити літом, 

Як заливається жайвір над житом. 

Як підпадьомкають в мідній пшениці 

Досвітком тихим перепелиці. 

Треба, щоб в лісі для лиса і лося 

Місця живого хоч трохи знайшлося, 

Треба ще рибок малих і великих 

В чистих-пречистих озерах і ріках, 

Треба, щоб я по морському купанні 

Не одмивавсь од мазуту у ванні. 

Треба сніданків і треба обідів, 

Тільки, будь ласка, без жодних 

нуклідів. 

Треба, виходить, не так і багато… 

Люди, чи важко про все це подбати? 

  Олександр Пархоменко

 Чого треба хлопчику? 
 Як дбають про природу у твоєму рідному краї? 

Виконай завдання до  творчого проекту «Пишаюсь тим, що я — 
українець (українка)!»,  подане на сторінці 134. 

ро ду, ді ти. 

при жіть ре Бе 
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ТВОЯ РОДИНА (СІМ’Я).  
ІМЕНА І ПРІЗВИЩА В РОДИНІ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ.  

МІНІ-ПРОЕКТ «ЗВІДКИ ПОХОДИТЬ МОЄ ПРІЗВИЩЕ?» 

Сім’я, родина, Батьківщина — це єдині 

поняття. Людина до глибокої старості пов’язана 

з тією сім’єю, з якої вона вийшла. І все її життя 

пов’язане із землею, де вона народилася, зросла. 

У кожної сім’ї своя історія. У сім’ї людина 

навчається любові й добра, у сім’ї вона вчиться 

шанувати свій рід, свою землю, берегти пам’ять свого роду. 

Родина — це твій дім, твій оберіг. Бережи і шануй  свій рід, свою 

сім’ю. Будь  завжди чемним  і ввічливим  з усіма членами родини. 

Вивчай  історію свого роду, продовжуй  його традиції.  

Сімейний альбом — це історія родини. Він має велике значення для 
сім’ї.  

На думку Василя Сухомлинського, «бути хорошою людиною, 

принести щастя матері й батькові, не допускати, щоб старість їх стала 

горем, — нехай все це стане бажанням всього твого життя».    

 Чи є у вашій родині сімейний альбом? 

 Як треба ставитись до своєї родини? 

Намалюй у сердечку стільки кружечків, скільки осіб у твоїй сім’ї. 
 

У нас дружна, весела, 

Щаслива сім’я. 
Своєю сім’єю 

Пишаюся я! 

 
 Розглянь з батьками сімейний альбом.  Попроси їх купити тобі 
альбом, у якому ти розміщуватимеш свої світлини та робитимеш записи 
про своє життя.  
 Придумайте і розіграйте сценку «Сімейна наука» зі своїм 
товаришем по парті. Спробуй уявити себе татом чи мамою  і дати поради 
своїм дітям,  як треба шанувати старших. 

Імена 
Воно належить мені, але інші 

вживають його частіше за мене.______________ 

Дитині ім’я дають батьки. Воно вирізняє людину з-поміж інших 

людей. Ім’я з’єднує нас  із  батьківською хатою, рідною мовою і 

культурою, минулим і сучасним.  
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Розкодуй і поясни, як ти розумієш  прислів’я. 

 .я’мі анидюл а ,унидюл ьтисарк я’мі еН    

__________________________________________________________________ 

 Збери всі відомості про імена своїх батьків, братиків і сестричок, своїх 
родичів. Які ще імена були у вашій родині?______________________ 

_________________________________________________________ 

 Гра «Слово в слові»  

У кожному слові сховалось ім’я. Знайди та запиши його. З якої букви 

писатимеш імена? 

Доля, Бориспіль, васильки, рілля, романтик, колеги, Миколайчик. 

____________________________________________________________________     
____________________________________________________________________   

Відгадай ім’я дівчинки за першими буквами слів. Запиши. 

 Мальви, акація, ромашки, іриси, явір.  

_________________________________________________________________ 

 Зроби  імена «ласкавими». Запиши.  

 Тарас, Богдан, Надія, Оксана, Андрій, Ганна. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Розгадай кросворд.  
 

 

1. Маленький Ромчик, а виросте  — буде  …  .                    

2. Маленький Володя, а виросте  —  буде … . 

3. Маленький Андрійко, а виросте  —  буде … .  

4. Маленька Іра, а виросте  —  буде  …  . 

5. Маленька Галя, а виросте  —  буде … . 

6. Маленька Тоня, а виросте  —  буде … . 

 

  1.           

2.                 

3.           

 

 

4.           

 

5.                 

 

   

  6.               
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 Склади сенкан з ключовим  словом кросворда. 

1._____________________________________________ 

2.______________________________________________ 

3.________________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5._______________________________________________ 

Прізвище 

Прізвище  —  частина власної назви особи, її повного імені.   Воно 
вказує  на її родову приналежність, що передається від покоління до 

покоління. Прізвище може стояти як на першому, так і на останньому 

місці повного імені людини, наприклад: Шевченко Тарас Григорович і   

Тарас Григорович Шевченко. 

Новонароджена дитина, як правило, отримує прізвище батька, інколи 

матері. Здебільшого для жінок існує також традиція змінювати прізвище 

при вступі до шлюбу, що означає перехід від однієї родини до іншої. 

Часто зустрічаються подвійні прізвища, котрі виділяють приналежність 

особи до двох родин. 

Це цікаво! 

  Спочатку на Русі застосовували лише прізвиська, які й можна зустріти в 
іменуваннях давньоруських князів і які не успадковувалися, 
наприклад: Красним Сонечком називали в народі князя 
Володимира.  

 Багато прізвищ з’явилися в часи Запорізької Січі, оскільки при 
вступі на Січ козак міняв своє старе прізвище на нове. (Підкова, 

                          Пушкар, Гармаш, Сич).  

 Чи знаєш ти походження свого прізвища? Дізнайся більше про це від 
батьків, у бібліотеці або в Інтернеті.  

 Склади прислів’я, з’єднавши відповідні частини рисками. Поясни їх. 

  

 

Шануй батька й неньку – а вдома краще. 

і буде тобі гладенько.Рідний дім — це там, 

Скрізь добре, де тебе люблять. 
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Літературна сторінка 

А в нашого Омелечка  
А в нашого Омелечка 

Невеличка сімеєчка: 

Тільки він та вона, 

Та старий, та стара, 

Та дві ляльки в колисці, 

Та дві Христі в намисті, 

Та дві Насті в запасці, 

Та дві дівки косаті, 

Та два парубки вусаті, 

І Андрон, і Харитон, 

Парамон і Антон, 

І Прутас, і Панас, 

І той парубок, що в нас; 

І Горпина, і Уляна, 

Що полюбила Дем’яна, 

І низенькая Килина, 

Що полюбила Мартина. 

І ще отой Герасим, 

Що чоботи усім шив. 

Отака сімеєчка 

У нашого Омелечка. 

З народного

 Скільки членів сім’ї в Омелька? 

  Що можна сказати про цю сім’ю?  

МІНІ-ПРОЕКТ «ЗВІДКИ ПОХОДИТЬ МОЄ ПРІЗВИЩЕ?» 

Попрацюй над проектом: 

1. Обери тему проекту. Про що (або про кого) ти хочеш дізнатися? 

Я хочу дізнатися про _____________________________________. 

2. Визнач, як ти працюватимеш:  самостійно, у парі чи в групі. 

Я працюватиму    _______________________________________. 

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.  
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ТРАДИЦІЇ І СВЯТКУВАННЯ В УКРАЇНІ. ОСІННІ СВЯТА.                        
9 ЛИСТОПАДА — ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І МОВИ.                  

21  ЛИСТОПАДА  — ДЕНЬ СВЯТОГО  МИХАЇЛА.   
ПІДСУМОК ІЗ ТЕМИ «УКРАЇНА — НАША ДЕРЖАВА» 

Свято  Архангела  Михаїла 

Як святого поважають,  

Місто Київ довіряють. 
А звання, як в Гавриїла, 

В листопаді — _____________. 
 

 21  листопада  — День святого  Архистратига  
Михаїла.  

Архангела Михаїла здавна називають            

Ангелом-охоронцем усіх  християн. Він — на  

стародавньому  гербі української столиці  як небесний 

заступник Києва. Народна уява малює  Архистратига  

мужнім  лицарем, який перемагає  всі  темні сили. 

Нехайоберігаєвсіхнебеснийохоронецьвідусякогозлайбід! 
 
Роз’єднай слова в останньому реченні  і запиши . 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 Коли святкують День святого  Михаїла? 

 Заступником якого міста є Архангел Михаїл? 

День української мови та писемності   

9 листопада проголошено Днем української мови та 

писемності Указом Президента України у 1998 році. Це свято збігається 

з датою вшанування пам’яті Нестора Літописця. У цей час також 

кожного року в Україні стартує Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика. Ці заходи ставлять за мету утвердження 

української мови як єдиної державної мови в Україні та  відродження 

української культури і духовності. 

Вивчаймо, бережімо, любімо українську мову заради її увічнення!    

 Коли і ким був проголошений День української мови та 

писемності? 

 Які заходи ви проводите у своїй школі до цього свята? 
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9 листопада також день поминання преподобного 

Нестора Літописця. Відомо, що Нестор родом з Київщини. 

У 17 років став ченцем Києво-Печерського монастиря. 

Вважається  автором  «Повісті минулих літ».  

 Дізнайся більше про Нестора Літописця. 

Літературна сторінка 

Свічечка букви «і» 
Хай це, можливо,  і не 

найсуттєвіше,  

але ти, дитино,  

покликана захищати своїми 

долоньками 

крихітну свічечку букви «і»,  

а також, 

витягнувшись на пальчиках, 

оберігати місячний серпик букви 

«є»,  

що зрізаний з неба  

разом із ниточкою. 

 

Бо кажуть, дитино, 

що мова наша — солов’їна. 
Правильно  кажуть.   

Але затям собі,  

що колись  

можуть настати і такі часи, 

коли нашої мови  

не буде пам’ятати  

навіть найменший соловейко. 

Тому не можна покладатися  

  тільки на солов’їв, дитино. 

Іван Малкович

 

 Як потрібно захищати українську мову? 
 Як ти розумієш вислів — «не можна покладатися тільки на 
солов’їв, дитино»? 

 
 Порахуй. Розмісти відповіді прикладів у порядку зростання. 

Запиши прислів’я про мову. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

а людину — 35 : 5 = 

по мові.   81 : 9 = 

пізнають   18 : 6 = 

Птицю   8 : 4 = по пір’ю,   20 : 4 = 
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ПІДСУМОК ІЗ ТЕМИ «УКРАЇНА — НАША ДЕРЖАВА» 

 Хто такий Богдан Хмельницький? Розкажи. 
 Ким був Дмитро Яворницький? Розкажи. 

 Хто є автором наукової праці «Історія України-Руси»? 

 Назви  культурні пам’ятки Києва. 

 Розкажи про Національний заповідник «Хортиця» (Запоріжжя).  

 Розкажи про Національний заповідник «Херсонес  Таврійський» 
(Севастополь). 

 Що тобі відомо про Дністровський каньйон, заповідник «Асканія-
Нова» та про Подільські Товтри? 

 Що ти знаєш про свято Архангела Михаїла? 
 

Розгадай кросворд.  Назви ключове слово.  

 1. Р А В Ч   К  
2.   Р У Ш Е В С Ь   И Й

 

 3. К   А Ї Н С Ь К А 
4. З Е Р Н    
 5.К И   В
6. О Г Д А   
7. О Л Ь Щ А

 

  

1. Прізвище першого Президента України. 
2. Видатний учений світового рівня,  голова Центральної Ради.   
3. Державна мова України. 
4. Одна з найдовших у світі печер,  розташована на території парку 

«Дністровський каньйон».   
5. Столиця України.   
6. Ім’я гетьмана України Хмельницького.  
7. Назва країни, яка межує з Україною.   

 

Створи про Україну буриме (вірш, створений заздалегідь заданими 
римами, які не дозволяється переставляти або змінювати).  

_____________________________________ процвітає, 

______________________________________ навчає, 

______________________________________ піснях, 

______________________________________ віршах. 

Прочитай і запиши прислів’я. 

  маНе ан тісві їгодру нираУкї, манеє годруго праДні. 

 ___________________________________________________________________________________________________ 


