
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

 «Я українець 

 і горжусь собою!» 



 

 

Тема: «Я українець і горжусь цим» 

Мета: поглибити знання учнів про складники патріотизму; сформувати в 

учнів уявлення про способи вияву патріотичної позиції; сприяти 

зацікавленості і бажанню виявляти патріотичні якості в повсякденному 

житті; виховувати почуття національної гордості, любові до України. 

Обладнання та оформлення: тематичні ілюстрацію; відеоролики про 

Україну, комп’ютер; проектор; презентація. 

 

Хід уроку 

 

Серце моє – це моя Україна  

Душу свою віддаю я тобі 

Прославляти тебе буду знову і знову 

Нехай заздрять мені вороги! 

Ти тепер на коліна не станеш, 

Бо ти маєщ найкращих синів 

Зацвіте незабаром калина, 

Бо найкращий той цвіт на Землі! 

Буду Бога просити про поміч, 

Бо він поруч з тобою завжди 

Ми всі разом повстанем за волю 

І доньки твої і сини… 

Твоя мова найщира у світі 

Твоя врода найкраща за всі 

Твою пісню мелодійну й казкову 

Заспіваємо ми всі на зорі 

 

Відеоролик «Пісня про Україну» 

 



 

 

 

Учитель: Ви вже зрозуміли, що наш перший урок присвячено нашій 

Батьківщині – Україні. Україна, як і інші країни світової цивілізації, є 

неповторною і своєрідною. Вона має свій історичний шлях пошуку істини з 

перемогами, поразками і розчаруваннями, надією і вірою в майбуття 

щасливого і радісного життя тих, хто носить достойне ймення – українець. 

Я – українець, моя Батьківщина – Україна, моя земля – 

українська, мій рід – український.  

Як важливо зрозуміти ці прості формули для кожного з нас, і як це 

тяжко дається у вирі сьогодення. 

 

Відеоролик « Україна»  

 

Учитель: Кожен народ має свої священні символи, які  уособлюють його 

самобутність, національну єдність. Вони покликані підносити дух нації у 

боротьбі за свободу, самоутвердження, за власну самостійну державу.     

  Непростою була доля українських символів: їх забороняли й 

відтворювали, обожнювали й люто ненавиділи. Українські патріоти  йшли на 

смерть заради того, щоб сьогодні ми мали державний гімн, прапор і 

герб.            

Відповідно до статті 20 КонституціїУкраїни (1996р.) державними 

символами України є Державний герб України, Державний прапор України і 

Державний гімн України. 

А чи знаєте ви що символізують кольори нашого прапора? (Жовтий 

колір - це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна, що дарує життя всьому 

сущому на землі, це колір жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого 

не дозрів би, не заколосився б хліб. Це символ достатку українського народу. 

Блакитний, синій колір - це колір ясного, чистого, мирного неба. Це колір 

води, без якої не дозрів би хліб. І ще - це колір миру.) 

 

Вірш «Мій борг»  

 

 



 

 

Учитель: Відомий педагог В. О. Сухомлинський писав: «Найголовніше, 

найяскравіше, що на все життя западає в серце патріота і що втілює в собі 

Батьківщину, – це люди». Дійсно, сила України у силі духу її громадян, її 

впевненість – у готовності таких, як ви, молодих людей, сміливо крокувати 

дорогою самостійного життя; її краса – у вашій фізичній красі, а також у 

величі і благородстві помислів, дій. 

 

Відеоролик «Вічна слава героям України» 

 

Запитання після перегляду: 

- Які емоції викликав у вас перегляд відеоролику? 

- Що найбільше привернуло вашу увагу під час його перегляду?  

 

Учитель: Зараз наша держава переживає тяжкі часи і кожен намагається 

допомогти,  внести свій вклад у майбутнє. Ми пам’ятаємо наших героїв, які 

цієї зими боролися проти несправедливості, стояли на смерть за незалежність 

нашої держави. «Небесна сотня» називають їх, низький їм уклін.  Ми серцем 

і душею з тими, хто й у ці дні боронить нашу свободу на сході України, 

пам’ятаємо тих, хто віддав своє життя задля нашого щасливого майбутнього.  

Давайте хвилиною мовчання вшануємо їхню пам'ять… 

 

Учитель: Щоб зрозуміти Україну треба побачити її красу, відчути  велич її 

історії, доторкнутись до її культури, звичаїв і традицій, познайомитись з її 

щедрими, трудолюбивими людьми, які люблять свою країну усім серцем.     

Пропоную вам у формі гри - подорожі помандрувати куточками нашої 

держави та пригадати її найкращих синів і дочок. 

 

Презентація 

 

Учитель: Я пишаюся тим, що ви добре знаєте свою Батьківщину. А зараз 

пропоную вам під час перегляду відеоролику записати на серцях, які 

знаходяться перед вами свої побажання своїй рідній Батьківщині. 



 

 

Відеоролик «Україна це ти» 

 

Учитель: А тепер давайте починаючи з мене висловимо свої побажання. 

(Разом з учнями та батьками вчитель розміщує серця на карті України) 

Учитель: Отже, Ви - майбутнє України. То ж своїми знаннями, працею, 

здобутками примножуйте її культуру, своїми досягненнями славте її. Будьте  

гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть  волю і незалежність 

України, поважайте  свій народ і його мелодійну мову.  Шануйте  себе і свою 

гідність, і шановані будете  іншими. 

Дякую за увагу! 

(Слово надається директору школи) 

 

 

 

 


