
Урок – захист проекту з позакласного читання

Тема: Світ відкриває Україну, Україна відкриває світ

Мета: Розширити  знання  учнів  про  нашу  державу  Україну,
продовжувати  ознайомлювати  з  державними  та  народними
символами  України;  вчити  дітей  усвідомлювати  себе
громадянином,  патріотом  України,  висловлювати  почуття
гордості  за  свою Батьківщину;  сприяти усвідомленню учнями
місця  України  серед  інших  країн  Європи;  коригувати  вимову
учнів, виховувати шанобливе ставлення до рідного краю, його
традицій.

Обладнання:  Таблиця  з  державними  символами  України  ,
карта  України,   картки  зі  словами,  ілюстративний  матеріал,
мультимедійна дошка.

                                                        Хід уроку

1. Організація класу
2. Мовна хвилинка

- Як називається наша країна?

- Як називається столиця України?

- Як називається наше місто?

- Як називається наш край?   

3. Опрацювання матеріалу 
3.1 Вступна бесіда

Україна -   велика незалежна держава в Європі,  яка має
свою  історію,  традиції,  звичаї,  пісні,  легенди,  казки.
Українці  - щирі та прекрасні люди, і мова наша мелодійна,
співуча,  солов’їна.  Ми  народилися  і  живемо  на  такій
чудовій мальовничій землі, в країні, зелених лісів, голубих
озер. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки
– тут корінь нашого роду, що сягає сивої давнини.

    3.2    Повідомлення теми, мети уроку

Сьогодні  ми  закріпимо  знання  про  Україну  і  в  цьому  нам
допоможе цей чарівний віночок.

  Віночок має величезне значення для українського народу. 
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В давнину віночок одягали дівчата на свята.

Віночок – не тільки окраса, а й оберіг. Він знімає біль голови,
волосся береже. До віночка вплітають багато квітів (мальви,
ромашки, волошки, дзвоники, фіалки)

      Стрічки – символи мудрості, щедрості, краси. 

   3.3   Технологія « Асоціативний кущ»

- Що ви уявляєте, коли чуєте це слово?
- Які  асоціації  у  вас  виникають?  (  Батьківщина,  країна,

земля, рідний край, гори,ліси, міста, села, поля, моря…)

   3.4   Географічна стрічечка (карта України)

- Подивіться  на  карту  України.  Такою  ми  зможемо
побачити  нашу  країну,  якщо  будемо  летіти  в  літаку
високо  над  землею.  Можна  сказати,  що  це  маленька
кольорова фотографія нашої великої Батьківщини.

- Кого вона нагадує? Вона скидається  на великого птаха,
скажімо  орла,  який  розправив  крила.  Наша  Україна  –
молода держава, вона теж «розправляє крила», міцніє.
Будемо сподіватися, що вона буде сильною, як орел і
настане мир в нашій державі.

3.5   Поетична стрічка

- А як ми називаємося?
- Діанко,ти хто ?

Українка я маленька, 

Українці  - татко й ненька,

І бабуся, й дідусь милий

На Вкраїні ми родились.

- А ти хто?

Я маленький українець, 

Не цураюсь роду!

Знаю мову, люблю пісню

Рідного народу.

Виростатиму швиденько,

Як у дощ грибок.
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Україна – моя ненька,

Я  - її синок.

- А ви хто?

Ми маленькі українці ,

Ще й до того буковинці,

Діти щирі, діти милі,

Тому й будем жить щасливо.

3.6   Стрічечка державної символіки

Кожна  держава  має  свої  символи.  Це  візитна  картка  кожної
країни.  І  наша Батьківщина також має  державні  символи,  за
якими нашу країну пізнають в світі. Давайте пригадаємо їх

Прапор.

- Державний  прапор  України  має  синьо-жовтий  колір.  Чому
саме  ці  два  кольори  вибрано  для  стягу  нашої  держави?
Колір жовтий – це колір хліба, колір життя, а синій колір –
це колір неба, колір миру. 

Прапорець, що я тримаю,

Для мене єдиний,

Прапорець цей, що я маю, -

Символ України.

Герб.

- Золотий тризуб на синьому тлі  – герб нашої держави. Він
символізує волю, славу, силу нашого народу.

Наш герб  - тризуб,

Це зброя, слава й сила»

Наш герб – тризуб,

Недоля нас косила.

Та ми зросли, ми є,

Ми завжди будем.

Добро і пісню
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Несемо ми людям.

Гімн.

- Гімн – найголовніша пісня країни, яка надихає нас гордістю
за  свою  країну.  Гімн  слухати  потрібно  стоячи,  мовчки,  з
гордо піднятою головою.

Слова палкі, мелодія врочиста.

Для кожного села, містечка, міста –

Це клич один з мільйонів голосів.

Хай чують всі – і друзі, й вороги,

Що Україна вічна, незнищенна,

Від неї  лине світло навкруги.

3.7    Музична стрічечка «На нашій Україні»

3.8  Знавці народних символів - загадки

 -    Українці   мають  свої  традиції,  що споконвіку  шанують  і
бережуть,  -  це  батьківська  хата,  материнська  пісня,  святий
хліб,  вишитий  рушник,  червона  калина,  зажурена  верба,
хрещатий барвінок, вірний своєму краю лелека. Усі вони – наші
давні та добрі символи, наші обереги.

-    Верба росте там, де багато вологи. У вербну неділю вербу
освячують у церкві. Квіти верби дають багато нектару і пилку.
Пасічники  високо цінують вулики з  верби,  у  них бджоли не
хворіють.

-    Не можна уявити двору в Україні, де б не ріс кущ калини.
Калина -  символ життя. Є такий гарний звичай між шибками у
вікнах ґаздині кладуть пучки червоних  ґрон .У  морози вони
зігрівають своїм теплом і красою. 

3.9 Дидактична гра «Продовжи прислів’я» 

Кожному мила… (рідна сторона).
Всюди добре,..( а вдома краще).

       Добре тому,…(хто в своєму домі).

      Рідний край  - (земний рай).

      Людина без Батьківщини, (як соловей без пісні).
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3.10  Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

- Наша Батьківщина - … (Україна).
- Столиця України місто - … (Київ).
- Державними символами України є .. (прапор, герб, гімн).
- Гімн України – це пісня… («Ще не вмерла України…»)
- Герб України -  (тризуб)
- Кущ – символ України… (калина).
- Символічний птах України … (лелека).
- Квіти – символ рідної землі -… (мальви, мак, соняшник)
- Міста України – ( Київ, Львів, Рівне…)
- Найбільші ріки України – (Дніпро, Дністер)

3.11     Інтерактивна вправа «Вилучи зайве!» 
- Закресліть всі літери Й прочитайте побажання:

Любйий Украйайїну!
4.  Підсумок уроку 

- Завершити наш урок я хочу словами  Ліни Костенко:
                  …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, зветься Україна.
                   Така краса, висока і нетлінна, 

              Що хоч спинись і з Богом говори…       
- Діти,  на  столі  горить  свічка,  що  є  символом  нашої

любові  до України.  У ваших серденьках нехай завжди
палає  маленький  вогник  гордості  за  те,  що  ви  –
УКРАЇНЦІ. Я прошу пронести цей вогник через усе своє
життя.
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