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Україна – єдина країна 

Мета:формувати у школярів українську громадянську ідентичність 

шляхом вивчення історії держави, її національних і культурних традицій, 

поваги до Законів України, усвідомлення морально-правових норм та 

загальнолюдських цінностей суспільства; розвивати у школярів почуття 

гордості за Україну, її історію та людей, які зробили вагомий внесок у розвиток 

світової та європейської спільноти;сприяти усвідомленню школярами спільних 

цінностей української нації: державного суверенітету, незалежності, 

територіальної цілісності й демократичних засад державного устрою; 

виховання усвідомлення духовної єдності населення всіх регіонів України, 

спільності культурної спадщини та майбутнього своєї держави;  

 

Обладнання 

Жовті та блакитні кулі, соняхи. Колоски. Дошка із заготовкою соняха , 

слайди про Україну,слайди про Небесну сотню, фільм з висловлюваннями дітей 

про рідний край. 

Загальний план проведення заходу 

1.Танок з рушниками 

2. Слово вчителя про традиційність першого уроку 

3.Вступний вірш на фоні музики 

4.Слово вчителя, підведення до теми уроку. 

5. Пісня 

6.Слова вчителя про сучасність, про вияв патріотизму. 

7. Блок Небесна сотня, хвилина мовчання.,вірш «Навчаймося добра». Пісня. 

8.Слово вчителя про те, що для людей є Україна 

9.Фільм з дітьми, інтерактив - інтерв’ю з присутніми 

10. Легенда про сонях, оформлення соняха з побажаннями дітей. 

11. Пісня «Єднаймося» 

  



Перебіг заходу 

1.Танок з рушниками 

2. Слово вчителя про традиційність першого уроку 

Традиційно щороку 1 вересня у школах проходить перший урок. Це не 

математика, не біологія чи інший навчальний урок. Це урок, на якому кожен із 

нас може відчути тепло єднання учнівського, батьківського та учительського 

колективів. Дійсно, саме в цей день ми завжди разом, ми, дорослі, сподіваємося 

на ваші нові досягнення і звершення, а ви з нетерпінням мрієте про таке 

близьке доросле життя. Не поспішайте, у вас попереду ще рік дитинства. 

Сьогодні ваш перший урок особливий. Запрошую вас, шановні гості, учителі, 

батьки, діти на останній перший урок випуску 2014 -2015 навчального року. 

3.Вступний вірш на фоні музики (На фоні музики,слайдів слова.) 

  

Серед слов’янської рівнини 

Межи Сибіром і хребтом 

Карпатських гір крутим хребтом - 

Пливе під сонцем Україна 

                 Лице в зеніт, коса в цвітінь 

                       Рожеві руки в моря синь 

                       Заквітчана, усміхнена 

                       І мрійна над усіх вона. 

Плацдарм сливе одвічних воєн, 

Бойовиськ край. Від Трої втроє 

Чи не славніших рубежів 

Земля Олегових героїв 

Земля Буй – Тура смілих воїв 

Край волелюбців, край мужів 

Пренепокірних 

                      Лице в зеніт, коса в цвітінь 

                       Рожеві руки в моря синь 



                       Заквітчана, усміхнена 

                        І мрійна над усіх вона 

То край – титан, то по росі 

У перламутрі – поросі 

Плацдарм бойовиськ. Край –дитина. 

І зветься край той Україна. 

 

4.Слово вчителя, підведення до теми уроку. 

У кожного з нас є рідна домівка. Подумайте, скільки потрібно праці,щоб 

утримувати в домі порядок і лад. Щоб було в ньому чисто й затишно, щоб жилося 

заможно.  

Україна – наш спільний дім. Тож маємо дбати всі, щоб були в ній добробут і 

лад, мир і злагода, вічна краса. 

Україна з надією дивиться в завтрашній день, чекає на вас, завтрашніх 

господарів життя. Ви потрібні їй мудрі, умілі, дбайливі і людяні. 

Дорогі діти, юнаки і дівчата. 

Ви переступаєте ще один поріг шкільної науки, стаєте на щабель вище у 

своїй мудрості, ближче до мети – самоствердження як особистості і громадянина 

України. 

Темою нашого уроку є слова, що повинні лунати у серці кожного: 

Україна – єдина країна. 

 

5. Пісня про Україну 

6.Слова вчителя про сучасність, про вияв патріотизму. 

Патріа в перекладі з латинської – батьківщина. Патріот – це та людина, яка 

піклується про добробут своєї країни. Щоденною працею доводить свою відданість 

та необхідність державі. Але найвищий вияв патріотизму – це жертовність. 

Пожертва життям заради інших, заради держави. Таких людей ми називаємо 

величним словом – герої. І допоки вони живуть у наших серцях, вони не вмирають.  

 



7. Блок Небесна сотня, хвилина мовчання, Соло,вірш «Навчаймося 

добра». Пісня. 

 

1 У всіх людей одна святиня 

    Куди не глянь, де не спитай, 

    Рідніше їм своя пустиня, 

   Аніж земний в чужині рай 

2  Є багато країн на землі 

    В них озера, річки і долини. 

   Є країни великі й малі. 

   Та найкраща завжди батьківщина. 

3 Найдорожчою кожному з нас 

  Є і буде у кожну хвилину 

  Серед інших країн лиш одна – 

   Дорога нам усім Україна. 

 

1 Для них Україна – велична й свята 

2 Заради народного добробуту вони пожертвували життям. 

3 Вони – історія держави , вони – її герої, вони – небесна сотня майдану. 

 

1…І мовчки сотня непокорених героїв 

відходила у чисті небеса, 

і погляди знесилених мільйонів 

дивились вслід братам, батькам, синам; 

  

2.Витає дух нескореної волі, 

гримлять щити, молитви і пісні, 

рядами рівними між нас ідуть герої, 

усі, хто голову поклав в ці темні дні. 

 



НЕБЕСНА СОТНЯ. В ПАМ’ЯТЬ ПРО ЗАГИБЛИХ НА МАЙДАНІ 

 

Мамо, не плач. Я повернусь весною. 

У шибку пташинкою вдарюсь Твою. 

Прийду на світанні в садок із росою, 

А, може, дощем на поріг упаду. 

Голубко, не плач. Так судилося, ненько, 

Вже слово, матусю, не буде моїм. 

Прийду і попрошуся в сон твій тихенько 

Розкажу, як мається в домі новім. 

Мені колискову ангел співає 

I рана смертельна уже не болить. 

Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває 

Душа за тобою, рідненька, щемить. 

Мамочко, вибач за чорну хустину 

За те, що віднині будеш сама. 

Тебе я люблю. I люблю Україну 

Вона, як і ти, була в мене одна. 

Оксана Максимишин-Корабель 

Вклонімося пам’яті героїв хвилиною мовчання. 

 

1 Даруймо для людей погожі дні весняні 

   Щоб щедрим садом вік святився небокрай 

  Щоби тополь пісні лунали до нестями 

  І повнився добром наш дім і рідний край 

 

2 Лікуймо наші зболені серця 

   Лікуймо наші душі зачерствілі 

   Несімо правди непогасний стяг 

  І кривда в нашу долю не поцілить  



 

3 Є ще спасіння від недуг людських 

  Джерела віднайдімо лиш цілющі 

  Мов подорожником торкнімося до них 

  Й добром розквітнуть, просвітліють душі. 

 

8. Слово вчителя про значення батьківщини в житті людей 

Неодноразово  визначних особистостей запитували про те, що для них 

рідний край. Відповідей було багато, але всі зводилися до одного: рідний край – 

це отча домівка, щастя близьких, добробут держави, найголовніше – мир на 

землі. Адже лише за умови мирного життя можливий добробут держави, щастя 

близьких.    

9.Фільм з дітьми, інтерактив-інтерв’ю з присутніми 

Блок «Що для мене Україна». 

Відео про Україну. 

1. Для мене Україна це не тільки земля де я народився і живу. Україна у 

моєму розумі і серці у моїх мріях і сподіваннях. Моя держава – це моє 

майбутнє. 

2. Для мене Україна – це квітучі сади, неозорі поля, глибокі річки, високі 

гори, це мирне блакитне небо і теплі води лагідної  Джаригацької затоки 

3. Для мене Україна – це бабусина хата у маленькому селі, на даху якої 

щовесни лагодять своє гніздо лелеки, це розлога вишня у саду ягодами якої 

ласують ї люди і гомінливі шпаки. 

4. Для мене Україна – це мої рідні : бабусі й дідусі, тато й мама, брати і 

сестри. Це злагода , взаємоповага і взаєморозуміння. 

5. Для мене Україна – це тисячолітній золотоверхий Київ і маленький 

теплий і привітний  найрідніший Скадовськ. 

6. Для мене Україна – це мільйони таких людей, як і я. І всі ми – українці. 

 

Разом Україна для нас – це єдина країна. 



 

Інтерв’ю з присутніми: А що ж для вас Україна?. 

10. Легенда про сонях, оформлення соняха з побажаннями дітей 

Блок про сонях 

Існує у слов’ян легенда про незвичайну квітку, що ніколи не росте сама, 

пелюстки якої мають магічну силу. Якщо доторкнутися до пелюстки ,загадати 

бажання, воно неодмінно здійсниться. Адже сила квітів у єдності : єдності 

зерен у кошику, сонячних пелюсток у віночку, мільйонів квіток у степу. 

 Нехай побажання кожного відновлять нашу сонячну квітку. 

 

1 Я бажаю, щоб кожен із вас був гідним громадянином нашої країни, 

старанним учнем, добрим сином чи донькою для своїх батьків. 

2 Я бажаю, щоб нашій школі навчалися тільки дисципліновані, розумні, 

талановиті,добрі і чуйні діти 

3 Я бажаю нашим вчителям наснаги, мудрості та терпіння 

4 Я бажаю,щоб наше місто назавжди залишалося таким затишним, 

привітним та гостинним. 

5Я бажаю гостям нашого міста з різних куточків України повертатися 

знову і знову до нашої чорноморської перлини. 

6 Я бажаю нашому таврійському краю щорічних щедрих врожаїв його 

садів та ланів. 

7 Я бажаю нашому народу непоборної сили духу , єдності та злагоди. 

8  Я бажаю рідній Україні спокою та мирного життя. 

9  Я бажаю людям усього світу як квітка соняшника завжди повертати 

свої думки не до темряви а до світла. 

 

11.Фінальна пісня «Єднаймося».  

 



    

    

    

    

 



   

 

     



      

     

     

     



     

     

     


