
Відділ освіти, молоді та спорту 

Волицький дошкільний навчальний заклад «Барвінок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ  

У ДОШКІЛЬНИКІВ ПЕРШООСНОВ  

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА  
 

З досвіду роботи педагогів  

дошкільного навчального закладу 

 «Барвінок» с. Волиця  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015  

 



 

 

 

 

 

Укладачі: 

Кривенко Л.О.  завідувач ДНЗ  «Барвінок»  

с. Волиця  

 

Очеретна Н.В. вихователь ДНЗ «Барвінок»  

с.Волиця 

 

Позднишева Л.С.   музичний керівник ДНЗ «Барвінок»  

с. Волиця  

  

 

 

Схвалено  та рекомендовано до друку рішенням НМР РМК відділу освіти, 

молоді та спорту Хмельницької райдержадміністрації (протокол № 4 від 

25.12.2014) 

  

 

До збірника увійшов теоретичний та практичний матеріал з досвіду роботи 

педагогів, які працюють за темою: Формування у дошкільників першооснов 

патріотичного виховання засобами народознавства. 

Збірник призначений для вихователів дошкільних закладів та батьків. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

 «Той, хто забув колиску, з якої піднявся, щоб піти по землі, 

хто байдужий до матері, що вигодувала та виховала його, 

не здатен переживати високі патріотичні почуття» 

 

В.О.Сухомлинський 

 

Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення 

моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з 

перших років життя дитини. Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають 

глибоко усвідомлену життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас 

толерантно, з повагою ставляться до інших людей, їхніх національних культур, 

держав. Зростити і виховати таку генерацію українців, духовно багатих 

особистостей можна за умови розвитку національної освіти, у якій би система 

виховання, навчання і розвитку ґрунтувалася на передових ідеях вітчизняної і 

зарубіжної філософії, засадах української етнопедагогіки, прогресивній науково-

педагогічній думці і яка б органічно синтезувала суспільні освітні впливи та 

родинне виховання. 

Одним із завдань української системи освіти є пробудження і виховання в 

кожній дитині, підлітка, юнака патріотичних почуттів, залучення до вищих 

цінностей. 

На превеликий жаль значна частина сучасних сімей далека від традицій 

національної родини з її сімейними традиціями, нормами поведінки і співжиття з 

її народною етикою, мораллю,  правосвідомістю.  

Тому особливо важливу роль у своїй роботі ми відводимо народознавству, 

що допомагає відкрити дітям красу рідної землі, творчості талановитих земляків, 

а також плекати духовність дошкільнят, навчати критично оцінювати вчинки — 

свої та інших людей, спонукати до засвоєння мудрості, накопиченої предками. 

 



 

 

 

 

 

ВСТУП 

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі 

зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами 

загальнодержавного масштабу.  

У Державних національних програмах «Освіта» («Україна ХХ1 століття»), 

«Діти України», «Національній програмі патріотичного виховання громадян, 

розвитку духовності», Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Національній доктрині розвитку освіти України як стратегічні визначаються 

завдання виховання в особистості любові до  Батьківщини,  усвідомлення нею 

свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських 

духовних цінностей, утвердження якостей громадянина – патріота України як 

світоглядного чинника. 

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню 

народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає 

трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури 

особистості, розквіту національної самосвідомості і грунтується на визнанні 

пріоритету прав людини. Суспільства, яке функціонує на засадах гуманізму, 

свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для 

зростання добробуту народу. Суспільства, яке є єдиним дієвим механізмом 

розбудови не олігархічної, а народної демократії, правової України, виступає, з 

одного боку, джерелом опозиції державній владі, а з іншого -  взаємодоповнює її, 

реалізуючи свої  розвивальну і контролюючу функції. 

Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій 

необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами,  

здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі,  і особистості, 

яка своєю діяльнісною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності з 

метою створення умов для  вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; 

і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, 

становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.  

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом 

становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної держави, 

воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною 

української національної ідеї.  При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів 

і регіонів України задля національного відродження, розбудови й вдосконалення 

суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на 



 

 

 

 

 

базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають лежати в основі 

патріотичного виховання. 

Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, відтак виникає 

гостра потреба у розробці системи роботи з дітьми дошкільного віку щодо 

формування у них основ патріотичного виховання, яка б дала можливість для 

всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина – патріота України 

шляхом ознайомлення дітей з культурою, традиціями та звичаями українського 

народу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Батьківщина – що ліпше,  

як ота земля свята? 

 
Павло Тичина 

 

Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному 

середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни. 

Дитина від народження перебуває під впливом як соціально-економічних умов, 

так і національної специфіки: побутового життя, культури, народних звичаїв, 

традицій. Вона переймає від дорослих багатство рідної мови, відчуття 

прихильності та симпатії до духовності свого народу, поступово призвичаюється 

до усталених морально-правових норм. Усе це веде до появи у неї особливих рис 

національної психології – ментальності, які стають підґрунтям для виховання 

громадянина-патріота.  

Громадянська позиція свідомого українця має полягати в активному 

обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної землі, 

товариськості, розумної достатності, цінності родинного життя, духовності 

повсякденного буття, уважного ставлення до людей.  

Проблема патріотичного виховання виникла давно. В основі її вирішення є 

відродження національної культури, фундаментом якої являються усталені 

народні традиції та звичаї, що вироблені народом впродовж усього історико-

культурного розвитку. 

 Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, традиції, 

що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Звичаї народу – це ті 

прикмети, за якими народ розпізнається не тільки в сучасному, але й в його історичному 

минулому. Традиції – це неписані закони, якими керуються і в щоденних і у 

всенаціональних справах. Це ті найміцніші елементи, що об’єднують окремих людей в 

один народ, в одну націю. 

 Українці свою духовну культуру почали творити далеко до  християнського періоду 



 

 

 

 

 

на Україні. Про нас кажуть: «Що край – то звичай». Зараз надворі третє тисячоліття, 

складний суперечливий час, коли у молодих батьків наших вихованців втрачається 

національна самосвідомість, інтерес та повага до національної культури, історії свого 

народу, мови. 

 Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом 

України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, 

шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля. Концепція дошкільного виховання в Україні , сповідуючи історичний 

підхід до патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його 

народознавчі, українознавчі напрями. На це орієнтують і сучасні програми 

дошкільного виховання. Державним стандартом дошкільної освіти є Базовий 

компонент дошкільної освіти. Його мета – забезпечення життєвої компетентності 

дитини, до змісту якої входить і поняття «бути громадянином своєї країни, 

патріотом свого народу». 

  Відродження країни неможливе без пробудження національної самосвідомості 

її громадян. Цей процес уже розпочато, та успішним він буде лише тоді, коли 

головні національні цінності, любов до Батьківщини діти засвоюватимуть змалеч-

ку, разом з першим усвідомленням сутності добра, справедливості, краси. 

Національна самосвідомість — глибинне сприйняття людиною себе як 

частини національної спільноти, нації з притаманними їй особливими, 

визначальними рисами, що проявляється у відданості й любові до свого народу, 

до Батьківщини, гордості за її минуле й сьогодення, готовності її захищати. 

     Засвоєння національних цінностей — тривалий процес. Вони не закладені у 

генах, це не природна якість, а соціальна, вона не успадковується, а формується 

цілеспрямовано, системно, з дотриманням певних принципів та використанням 

відповідних методів. 

  Саме від нас, педагогів дошкілля, залежить, яким буде майбутнє 

покоління українців, а відтак — у якій державі ми житимемо. У контексті 



 

 

 

 

 

сьогодення перед нами постає першорядне завдання — виховання гідних 

громадян, освічених, толерантних та патріотично налаштованих. Тоді Україна 

буде єдиною й справді незалежною. 

Головна мета національного виховання - плекання свідомого громадянина, 

сприяння набуттю дитиною соціального досвіду, засвоєнню національних та 

загальнолюдських цінностей, формування у неї високої духовності й фізичної 

досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури, 

культури міжнаціональних відносин, потреби та вміння жити в громадянському 

суспільстві. 

Національне виховання найвиразніше має втілюватися в змісті освітньої 

діяльності, її навчально-дидактичному та методичному забезпеченні; у створенні 

предметно-просторового розвивального етносередовища, атмосфери духовної та 

національної єдності всіх учасників освітнього процесу. 

Спостерігається пряма залежність: що глибше проникають діти у скарбницю 

національної матеріальної й духовної культури, осмислюють досягнення своєї 

нації, то глибші їхні національні почуття, стійкіші прагнення до навчальної та 

трудової діяльності. 

Тому особливо важливу роль у своїй роботі ми відводимо народознавству, що 

допомагає відкрити дітям красу рідної землі, творчості талановитих земляків, а 

також плекати духовність дошкільнят, навчати критично оцінювати вчинки — 

свої та інших людей, спонукати до засвоєння мудрості, накопиченої предками. 

 



 

 

 

 

 

 

Система роботи з дітьми дошкільного віку щодо формування у них 

основ патріотичного виховання засобами народознавства 

 

«Патріотизм – серцевина людини,  

основа її активної позиції» 

 

 В.О. Сухомлинський 

 

Патріотизм як основа сучасного виховання дітей включає в себе формування 

національної свідомості та самосвідомості, тобто виховання любові до рідної землі, 

до свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних 

цінностей (мови, території, культури), відчуття своєї причетності до розбудови 

національної державності, формування почуття гідності й гордості за свою 

Батьківщину. Саме плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення 

моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших 

років життя дитини.  

Маючи достатній досвід педагогічної практики, в міру наших можливостей, нами, 

педагогами Волицького ДНЗ «Барвінок» взято за мету створення цілісної системи 

всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина – патріота України 

шляхом ознайомлення дітей з культурою, традиціями та звичаями українського 

народу; а також формування у них почуття причетності до історії та майбутнього 

свого краю, пробудження і виховання патріотичних почуттів. 

В програмі розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

довкілля» окреслено завдання ознайомлення дітей з явищами суспільного життя 

за напрямами, зміст яких поглиблюється у кожній наступній віковій групі. Вже у 

молодшій групі діти мають знати назву рідного міста (села), а в середній повинні 

мати певні уявлення про Батьківщину («Батьківщина — це місце, де людина 

народилась і живе, де народились і живуть її батьки. Вона така ж рідна для 

людини, як її батьки, тому й називається Батьківщиною. Наша Батьківщина — 



 

 

 

 

 

Україна»). Діти повинні знати, що люди, які мають спільну Батьківщину, — це 

народ, а ті, що народилися і живуть в Україні — український народ. У народі з 

роду в рід передаються мова, пісні, повага до старших, любов до дітей і рідного 

дому. Програма передбачає формування у дітей уявлень про історію рідного міста 

(села), походження його назви і назв вулиць, географічні та історичні пам'ятки 

рідного краю. 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує на опанування знань 

про нашу державу, виховання поваги до державних символів. Старші 

дошкільники мають знати прапор, гімн, герб України, назву її столиці, інших 

великих міст, значущі географічні назви (Крим, Карпатські гори, Дніпро), пам'ятні 

місця (Тарасова гора у Каневі, Хортиця, заповідник Асканія-Нова тощо). Цій меті 

підпорядковані заняття «Ми живемо в Україні, ми дуже любимо її», «Пам'ятні 

місця України», «Рідне місто (село)», «Вулиці нашого міста (села)», «Наш герб» 

та ін. 

Враховуючи індивідуальні особливості дітей, рівень правосвідомості, 

духовності та моральності кожного, виконуючи вимоги програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Українське довкілля», Базового компоненту 

дошкільної освіти, для вирішення проблеми з патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку ми поставили такі завдання: 

 забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів; 

 виховання любові до рідного краю, рідного дому, сім’ї; 

 формування національної свідомості і почуття власної гідності як 

представників свого народу;  

 формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови; 

 викликати бажання працювати задля розквіту держави, готовності її 

захищати; 

 виховання любові до культурного спадку свого народу; 

 формування духовно-моральних взаємин, утвердження принципів 

загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, доброти; 

 виховання толерантного ставлення до представників інших 

національностей; 

 прищеплення дітям елементарних правових знань, формування 

найпростіших навичок правової поведінки; 

 вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності 

гармонії її відносин з природою; 

 забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток 

естетичних потреб і почуттів. 



 

 

 

 

 

Готуючись до реалізації поставлених завдань, ми проробили нормативні 

документи: Закон України «Про дошкільну освіту», Державну національну 

програму «Освіта. Україна ХХI століття», Конвенцію ООН про права дитини, 

Концепцію виховання дітей та молоді в національній системи освіти, Концепцію 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності, відповідну літературу, зокрема навчальний посібник з 

народознавства В.І. Цимбалюк, В.В. Жайворонок «Світлиця», етнографічний 

нарис О.Воропай «Звичаї нашого народу», методичні рекомендації К.І. Стрьок та 

О.М. Кириченко «Розвиток українського мовлення у дошкільників», 

В.Т.Скуратівського «Дідух: Свята українського народу» та інші навчальні 

посібники і сформувала систему роботи з патріотичного виховання дошкільників 

на засадах принципів українського народознавства:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язковою передумовою стала необхідність створення відповідної 

матеріальної та навчальної бази (добір та розробка ігор, конспектів занять, 

наочності, обладнання тощо). З цією метою для роботи з дітьми було створено 

відповідне розвивальне середовище групи: 

 оформлено український куточок національної та народної символіки, де 

розміщено герб та прапор України, українські рушники, сорочки-

вишиванки, український посуд та іграшки; 

 оформлено добірку віршів про Україну, Київ, рідну природу, Батьківщину;  
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 зібрано бібліотечку українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, 

легенди, загадки, заклички, колисанки, народні ігри тощо; 

 підібрано фонотеку українських пісень; 

 підібрано та розроблено дидактичні ігри на закріплення знань про рідний 

край та його природу; 

 підібрано ілюстрації, плакати, карту України. 

    З першого дня в нашому дошкільному закладі ми починаємо ознайомлювати 

малят з національними духовними цінностями, формуючи в них насамперед 

такі морально-етичні засади: 

♦ почуття власної гідності; 

♦ почуття колективізму (вміння виконувати доручення, бажання допомогти 

слабшому); 

♦ прагнення уникати конфліктних ситуацій; 

♦ повагу до старших; 

♦ любов до рідних (піклування про їхнє здоров’я, прагнення підтримати їх). 

Ознайомленню з національною культурою та створенню відповідної атмосфери 

сприяє організоване в дошкільному закладі етносередовииде. Так, в інтер’єрі 

дошкільного закладу використані елементи українського традиційного мистецтва 

та побуту. В актовому залі є облаштована українська світлиця з мальованою 

піччю, мисником з глиняним та дерев’яним посудом, столом та лавами. Стіни 

оздоблені яскравим розписом та вишитими рушниками, на покуті — ікона, 

підлога й лави застелені домотканими килимами. Є ще прядка і мотовило. 

Діти радо відвідують українську світлицю, де ознайомлюються з українським 

народним мистецтвом, розглядають елементи розпису, які зможуть використати 

на заняттях з декоративного малювання, аплікації. В дошкільному закладі 

проводяться заняття з народознавства. Дівчатка і хлопчики залюбки сідають на 

старовинне лави, слухаючи розповідь вихователя, народні казки, загадки, 

примовки, скоромовки тощо. Часто тут лунають народні пісні та мелодії, 

причому не тільки у записі, а й у виконанні вихователів і дітей. 

А які цікаві зустрічі з батьками, бабусями й дідусями вихованців відбуваються 



 

 

 

 

 

у нашому закладі! Виявляється, серед них багато майстрів, які охоче діляться 

своїми знаннями та вміннями з дітьми. 

Крім того, в групових кімнатах оформлені українські куточки, в яких 

ознайомлюємо дітей з культурою, літературою, традиціями українського народу, 

проводимо фольклорні посиденьки разом з батьками (відповідно до народного 

календаря). 

Елементи ознайомлення з національною культурою поступово впроваджуємо 

в усі види занять, у повсякденне життя групи. А завершують цю роботу свята, 

що є результатом співтворчості дітей і дорослих у царині народного словесно- 

поетичного, музичного, танцювального, драматичного мистецтва. Тому щорічно 

в нашому садочку проводяться веселий ярмарок, свята й розваги народознавчої 

тематики. 

Значна увага у закладі приділяється ознайомленню дітей з рідним краєм, з 

історичними та державними символами українського народу: Прапором, Гербом, 

Гімном. Крім державної та національної символіки, в Україні історично склалася 

народна: вишиті рушники, вінок, червона калина, верба, криниця, журавель. їм 

присвячено окремі заняття з народознавства з використанням фото, 

відеопрезентацій та образотворчої діяльності, що забезпечує більш глибоке 

опанування дітьми тематики та викликає зацікавленість. 

Народознавчий матеріал використовуємо у різних сферах життєдіяльності 

дітей. Завдяки цьому малюки глибше відчувають, що набуття знань про свій 

народ — це пізнання себе як його частини. Системність у народознавчій роботі 

сприяє формуванню основ національної свідомості.  

 Всю роботу ми спланувала в трьох напрямках:  

 робота вихователя; 

 робота з дітьми; 

 робота з сім’єю 

Система роботи в дошкільному навчальному закладі 



 

 

 

 

 

з патріотичного виховання 
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Втілення в життя поставлених завдань ми почали з бажання повернути дітям те, 

чого не вистачало нам багато років: солов’їну, квітучу, багату, мелодійну, виразну 

українську мову.  Рідна мова – найяскравіший вияв національного буття народу, 

його головна духовна скарбниця. Вона є могутнім природним засобом об’єднання 

людей. Через мову народ передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, 

традиції і культуру. Оволодіваючи рідною мовою, дитина пізнає свій народ, його 

характер, культуру, історію та думки.  

Використовуючи диференційований підхід, ми починали розвивати інтерес у 

дітей до української мови і культури за допомогою усної народної творчості - 

невичерпного джерела виховання дитини. Скарбниця усної народної творчості 

надзвичайно багата. Є в ній і казка і легенда, загадка і лічилка, приказки й 

прислів'я, скоромовки, чистомовки, колисанки, забавлянки (додаток 1). Вона 

відображає життя народу його історію, мову, народну мудрість. Через народну 

творчість дошкільник дістає перші уявлення про культуру та побут свого 

народу. 

Прислів'я та приказки приваблюють дітей яскравою грою слів, 

барвистістю мови, ритмікою. Часто їх використовую у спілкуванні з дітьми: під 

час сніданку, обіду, коли дитина виконує трудові доручення неохоче або 

відмовляється від роботи. Також на прогулянці в різних ситуаціях поповнюю 

знання і словник дітей прислів'ями і приказками: під час спостережень в 

природі, праці на ділянці дошкільного закладу, на городі. 

В своїй роботі часто використовуємо загадки, які мають багато спільного з 

прислів'ями та приказками. Тематика загадок різноманітна: про рослинний, 

тваринний світ, пори року, працю, господарювання, побут і інше. Саме за 

допомогою загадок збагачується словник дітей. А успішному відгадуванню 

загадок в давні часі надавалося дуже велике значення: воно було мірилом 

мудрості і розуму. 

Перлини народної творчості – скоромовки, чистомовки, заклички - 

використовуємо під час усіх видів діяльності дітей дошкільного віку. Заучуємо їх з 

дітьми колективно на заняттях з розвитку мовлення, індивідуально або 

невеликою групою дітей у повсякденному житті, в ранкові та вечірні години, з 

метою вправляння дітей у правильний вимові звуків. 

Щоб твори усної народної творчості завжди були постійними 

помічниками у роботі, ми їх систематично накопичуємо, групуємо  за темами, 

та оформлюємо в альбом. 

На заняттях з народознавства широко використовуємо скарб усної народної 

творчості — казки, легенди та притчі, які містять в собі значний пізнавальний і 

виховний потенціал і доступні до сприймання дошкільниками. На їх основі ми 



 

 

 

 

 

знайомимо дітей з історією українського народу, його традиціями. 

Оволодіти рідної мовою з її барвистими відтінками допомагають дітям і 

народні ігри («Довга лоза», «Коза-дереза», «День та ніч», «В хороводі були», 

«Редька» та інші). Їх проведення супроводжується вживанням різноманітної 

лексики, багатої на слова, які діти засвоюють у процесі ознайомлення з 

довкіллям. До того ж, гру для дітей ми добираємо відповідно до теми заняття. 

Наприклад, тему «Праця дорослих» доповнюють ігри - пісні «А ми просо сіяли», 

«Мак», «Редька», до теми «Народні обряди та традиції» - «Подоляночка», 

«Горобчик» і інші (додаток №2). 

Паралельно з проведенням роботи щодо виховання у дітей інтересу 

до української мови та володіння нею ми постійно проводили  роботу з 

патріотичного виховання  дітей: формування патріотичної свідомості, 

почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних діячів, 

готовності до виконання громадянських обов’язків. Для досягнення цієї 

мети були визначені принципи патріотичного виховання:  

 

 
 

Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену 

життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, з повагою 

ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав. Виховати таку 

генерацію українців можливо лише за умови поєднання сучасної системи 

виховання і української етнопедагогіки. Тому вважаю, що перед нами, сучасними 

вихователями, що виконують соціальне замовлення батьків, стоїть завдання 

активно впроваджувати в освітньо – виховну роботу з дітьми основи 

патріотичного виховання, яке базується на витоках українського народознавства.  
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 Неможливо говорити про виховання любові до Батьківщини без 

повідомлення дітям певних знань про неї. Важливим напрямом патріотичного 

виховання є вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Дошкільників 

ознайомлюємо з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, 

пояснюючи зв’язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховуючи 

розуміння сенсу життя, інтерес до родинних і народних традицій. 

Усе розмаїття народної творчості поправу вважається високохудожнім 

скарбом культури і мистецтва нашого народу, чия невичерпна талановитість, 

високе естетичне чуття й гострий розум продовжують примножувати і 

збагачувати духовну спадщину, що громадилася віками. До цієї спадщини 

відносяться й народні традиції і обряди, які обов'язково пов'язані з якимись 

народними святами, що проводяться і переходять з покоління в покоління 

протягом сторіч і цим викликають почуття гордості за наших предків, духовного 

єднання між поколіннями, що являється основою нашої цивілізації. Адже відомо, 

що той народ є цивілізований, який над усе поважає своїх предків і тісно 

пов'язаний з їх віковими традиціями, шанує їх. Тому ми вирішили за основу 

виховання у дітей почуття патріотизму, національної гордості за Україну 

взяти вікові національні традиції, які безпосередньо пов'язані з духовним 

єднанням людини з природою, побутом. 

Наша українська державна символіка має особливе значення для виховання 

патріотизму сучасної молоді. Тому на заняттях знайомимо дітей з державними 

символами (Гербом, прапором, Гімном). Паралельно з цим даємо знання дітям 

про народні символи та національну символіку, що розвивалися й усталювалися 

упродовж століть (український віночок, рушник, вишиванка, верба, калина, 

барвінок та інше) (додаток 3). 

Також знайомимо дітей з правами та обов’язками (схема 1), зі змістом статей 

Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, допомагаємо в ігровій 

формі запам`ятовувати основні поняття, доводимо дітям, що в основі прав 

людини лежать головні потреби всіх людей (додаток 4). 

В нашому дошкільному закладі обладнана кімната, яку ми ласкаво називаємо 

«Світлицею». Там зібрано народно-ужиткове мистецтво: посуд, вироби ткацтва, 

вишиті рушники, сорочки. Час від часу в «Світлиці» відкриваємо «Музей хліба», 

показує свої виставки «Народний театр», працює «Майстерня умільців» (додаток 

5). 

Народні звичаї, традиції, обряд і пісня - потужна знаково-символічна 

система, яку, як код, передавали з покоління в покоління, знання про людину в 

ньому, про головні цінності і святині нації. Традиційними вже стали проведення 

обрядових свят. Обрядові свята відповідають кожній порі року. Готуючись до свята 



 

 

 

 

 

Різдва Христового, вивчаємо з дітьми щедрівки, разом виготовляємо Зірку, шиємо 

костюм Кози, велику торбу для міхоноші (додаток 6). Діти знайомляться з обрядом 

Багатої куті. Спільна підготовка свята об’єднує, ріднить, звеселяє, поглиблює почуття 

любові до минулого та сучасного країни. Перед Великоднім святом знайомлю дітей з 

таким народним мистецтвом, як писанкарство: звідки воно походить, чому 

розписують саме яйця (символ зародження життя), що означають елементи 

візерунків на писанці та інше. 

Як на заняттях, так і в повсякденному житті знайомимо дітей з народним 

мистецтвом, з побутом нашого народу. Найбільш поширеним мистецтвом в 

Україні є вишиванка. Кожна жінка вкладає в неї частину своєї душі. Зараз не 

часто побачиш у міській оселі вишитий рушник чи сорочку, тому допомагаю 

малятам побачити типовість мотиву і своєрідність орнаменту візерунка на 

рушнику, його зв`язок з природою, з побутом і життям українського народу 

(додаток 7). 

Неоціненна роль в ознайомленні дітей з творами національно-прикладного 

мистецтва належить народній іграшці та національному посуду. На заняттях та 

поза ними використовуємо національну іграшку і як зацікавлюючий 

(сюрпризний) момент, і як основний об’єкт розгляду, що допомагає дітям 

збагачувати словник новими назвами та розвиває їх активну мову. Різноманітність 

іграшок викликає почуття гордості за народних талановитих майстрів, які творять 

на Україні (додаток 8). 

Під час ознайомлення дітей із зразками народної творчості звертаємо їхню 

увагу на розмаїття форм, композицій, на поєднання кольорів, найбільш 

характерних для українських розписів на кераміках, що не тільки сприяє 

прилученню дітей до народної національної спадщини, а й допомагає введенню в 

словник дитини нових слів (куманець, барило, глечик, макітра, таріль), які від діда 

– прадіда були в українській хаті. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ВИСНОВОК 

 

В даний час в дошкільних навчальних закладах велику увагу приділено 

вихованню патріотизму у дітей дошкільного віку.  Адже формування ставлення 

до країни, де живе маленька людина починається з дитинства. Старовинна 

мудрість нагадує нам: «Людина, яка не знає свого минулого, той не знає 

нічого». 

       Без знань своїх коренів, традиції свого народу не можна виховати повноціннї 

людини, що любить своїх батьків, свій дім та з повагою ставиться до інших 

народів.  

Поняття патріотизм - це почуття любові до Батьківщини. Поняття 

Батьківщина включає в себе всі умови життя: територію, клімат, природу, 

організацію суспільного життя, особливості мови і побуту. Становлення людини 

як громадянина має починатися з його малої Батьківщини - рідного міста. 

Неможливо виростити справжнього патріота без знання історії. Любові до 

великого треба приймати з малого: любов до рідного міста, села, нарешті, до 

великої Батьківщини. Таким чином, заклавши фундамент з дитинства, ми можемо 

сподіватися, що виховали справжнього патріота. 

Бути патріотом - це значить відчувати себе невід'ємною частиною 

Батьківщини. Це складне почуття виникає ще в дитинстві, коли закладаються 

основи ціннісного ставлення до навколишнього світу.  

Але подібно будь-якому іншому почуттю, патріотизм знаходиться 

самостійно і переживається індивідуально. Він безпосередньо пов'язаний з 

духовністю людини, його глибиною.  

Тому, не будучи патріотом сам, педагог не зможе і в дитині пробудити 

почуття любові до Батьківщини. Саме пробудити, а не нав'язати, так як в основі 

патріотизму лежить духовне самовизначення. 

Проведена нами робота дає відмінні результати. Наші вихованці почали з 

більшою повагою ставитися до природи, до людей. У дошкільнят сформувалося 

чуття родини, рідного краю, гордості за свій народ. Діти розвинулися 



 

 

 

 

 

інтелектуально, набули стійких моральних звичок. Діти добре розуміють 

українську мову, збагатили словниковий запас словами щоденного вжитку, 

своєчасно використовуючи в спілкуванні прислів'я, приказки, скоромовки, загадки 

і інші твори народного фольклору. Під час самостійних ігор драматизують 

уривки знайомих українських казок, віршів, пісень, охоче грають у народні ігри. 

Діти усвідомили розподіл народних свят за порами року, народних традицій і 

обрядів, використовують їх фрагменти в самостійній ігровій діяльності, з 

задоволенням переодягаються в український одяг, охоче виконують аплікації, 

малюнки, оздоблюючи національний посуд, одяг, інші предмети побуту.  Із 

задоволенням малюють природу рідного краю, вулиці рідного міста, села разом з 

батьками ведуть історію свого родоводу за допомогою родинної квітки і 

родовідного дерева, добре орієнтуються в державних символах України. 

Системний підхід у роботі сприяв формуванню пізнавальних здібностей та 

інтересів дітей, що забезпечує наступність між дошкільним закладом та школою у 

розв’язанні питань з патріотичного виховання.  

А найголовніше наше досягнення – діти сформувалися духовно, тобто у них 

виникає не лише потреба пізнавати, а й жити для інших. Сподіваємося, що вони 

виростуть справжніми патріотами, які любитимуть Україну, пишатимуться нею. 

Досягти таких результатів допомогла й спільна робота з батьками. Механізми 

реалізації роботи з батьками відбувались через різні форми роботи: збори, 

засідання батьківського комітету, консультації, бесіди, виставки, свята, розваги, 

дозвілля. Нами були проведені й нетрадиційні форми роботи з батьками: 

«українські вечорниці», дні відкритих дверей, виставки-конкурси спільних робіт 

дітей та батьків. Широко використовую папки-пересувки. В естетично 

оформленому батьківському куточку постійно поповнюю інформацію з 

народознавчих питань та надаю поради й рекомендації щодо патріотичного 

виховання (додаток 10).  

Цікаво проходять різні родинні заходи, присвячені українському 

народознавству, вечори розваг, святкові ранки (додаток 11). Адже не секрет, що 

теперішнє молоде покоління батьків набуває знання з народознавства разом з 



 

 

 

 

 

дітьми, завдяки спільній роботі сім`ї і дошкільного закладу. Українські 

національні традиції і є тим живильним ґрунтом, на якому сходять перші 

паростки патріотизму в чистих душах наших вихованців, що саме вони і є 

важливим і могутнім чинником навчання й виховання, розвитку 

особистості й оздоровлення нації і суспільства. 

Для того, щоб робота з батьками була більш дієвою, ми склали її алгоритм 

(схема 2). 

Родина вважалася першою найуніверсальнішою академією, де не лише 

загартовують тіло, а й формується духовний світ. Чи треба дітям знати свій 

родовід? Родовід – це коріння, на якому тримається дерево. Українці завжди 

схилялись перед своєю родовідною. Гордість за неї, вірність своїм сімейним 

реліквіям яскраво виявились впродовж багатьох століть. Це було стержнем 

української державності. Разом з дітьми та батьками ми виготовляємо родинну 

квітку, родинне дерево кожної сім`ї, проводимо родинні свята (додаток 12). 

На наш погляд, люди повинні з раннього дитинства розуміти, що вони 

знаходяться в потоці історії, що вчинки кожної людини залишають свій слід, 

віддзеркалюються в історії і будуть оцінюватися наступними поколіннями, 

впливати на їх долю. Народні і сімейні традиції, перекази, легенди, гордість за 

свою країну, за своїх батьків і дідів – невід`ємна частина формування 

національної свідомості людини, патріотичних почуттів, менталітету всього 

суспільства. 

Усі ми тут одна родина 

І наша мати – Батьківщина. 

Ми пам’ятаємо Шевченка 

Та гідну славу козаченьків. 

Бо кожен з нас - землі дитина 

Що зветься гордо - Україна. 
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ПРИСЛІВ’Я  

Про працю 

1. Посієш вчасно, збереш рясно. 

2. Хочеш їсти калачі - не сиди на печі. 

3. Без трудів не їстимеш пирогів. 

4. Праця чоловіка годує, а лінь марнує. 

5. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. 

6. Не одяг красить людину, а добрі діла. 

Явища природи 

1. Ластівка день починає, а соловейко його кінчає. 
2. Багато снігу - багато хліба. 
3. З малої хмарки великий дощ буває. 

4. Яка яблунька, такі й яблука. 

Народні прикмети 

1. Грім гримить - хліб буде родить. 

2. Як листя жовтіє, то поле смутніє. 

3. Від березневих дощів земля квітне. 

Про скромність, ввічливість 

1. Не хвали себе сам, нехай тебе інші хвалять. 
2. Не смійся з другого, щоб тобі не було того. 
3. Шануй людей і тебе шануватимуть. 
4. З самого початку думай, який буде кінець. 
5. З другом говори ввічливо: від грубого слова близький стає чужим. 

Про їжу 

1. На чорній землі білий хліб родить. 

2. Хліб усьому голова. 

 

 

 

 

СКОРОМОВКИ 



 

 

 

 

 

1. Босий хлопець сіно косить, 
босі ноги Роса росить. 

2. Сів шпак на шпаківню - заспівав шпак пісню півню 
Ти не вмієш так, як я - так, як ти, не вмію я. 

3. Хитру сороку спіймати морока, 
А на сорок сорок - сорок морок. 

4. На подвір'ї зелен кущ, над кущем літає хрущ 
Ми прибігли до куща, над кущем нема хруща. 

5. Бабин біб розцвів у дощ - буде бабі біб у борщ 
 

ПРИМОВЛЯНКИ 

1. Купалися ластів'ята та в чару - водиці, 
Щоб були ми білотілі та ще й білолиці. 

2. Мир миром, пироги з сиром 
Вареники в маслі, мі дружечки красні. 

3. Топчу, топчу ряст, ряст, Бог здоров'я дасть. 
І ще буду топтати, щоб на той рік діждати. 

4. Мишко, Мишко на тобі зуб старий, 

А дай мені свій новий 

5. Ластівко, ластівко! 

      На тобі веснянки, дай мені білянки. 

6. Сонечко, Сонечко! 

Виглянь у віконечко 

Твої дітоньки плачуть 

їстоньки хочуть. 

7. Гриць миші злякався, в кропиву сховався, 

Бороною вкрився, щоб не пожалився. 

8. Гойда-да, гойда-да, добра в котика хода, 

Поводи шовкові, золоті підкови. 

МИРИЛКИ 

1. Мир миром, пироги з сиром, 

Варенички в маслі 

    Ми подружки красні - поцілуємося! 

 

2.Тобі яблучко, мені - грушечка, 

Не сварімося, моя душечко! 

Мені яблучко, тобі - зернятко, 

Не сварімося, моє серденько! 

ЗАКЛИЧКИ ДО СИЛ ПРИРОДИ 



 

 

 

 

 

(Перед грою або безпосередньо в грі можна розучити з дітьми 

заклички до сил природи) 

1. «Вийди, вийди„сонечко» 

«Вийди, вийди„сонечко» на дідове полечко 
На бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. 
Там ми граємо тебе чекаємо. 

 

2. Іди, іди, дощику 

 Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику, 
 Щоб тобі каша, мені борщ, 
Щоб густіший падав дощ. 
 

3. Пташок викликаю з теплого краю 
Пташок викликаю з теплого краю: 
Летіть соловейки, на нашу земельку, 
Поспішайте ластівоньки, 

 Пасти корівоньки.  

 

4. Прийди, весно, прийди 

Прийди, весно, прийди  
Прийди, прийди, красна,  
Принеси нам збіжжя, Принеси нам красок  
Ой весна, весна та весняночка,  
Ой де твоя донька, та паняночка. 
 

5. Благослови, мати, весну закликати 

Благослови, мати, весну закликати 
Весну закликати, зиму проводжати! 

Зимонька в візочку - літечко в човночку. 

 

 

ЗАГАДКИ 

Про рослини 

1. У вінку зеленолистим, у червоному намисті. 
Видивляється у воді про свою хорошу вроду. 

    (Калина) 
2. До сонця я підхожий і сонце я люблю. 

До сонця повертаю голівоньку свою. 
Стою стрункий, високий в зелених шатах я. 
І золотом убрана голівонька моя 

(Соняшник) 
3. Стоїть півень над водою з червоною бородою. 



 

 

 

 

 

 (Калина) 
Тварини 

1. Повзун повзе, сімсот голок везе. 

(Їжак) 
2. Прийшла кума із довгим віником 

На бесіду із нашим півником, 

Схопила півня на обід 

Та земля мітлою слід 

(Лисиця) 
3. Біжить чимчик по долинці у сіренькі кожушинці 

(Заєць) 
4. У нашої бабусі сидить дід у кожусі, 

Проти печі гріється, без води умиється. 

(Кіт) 
5. Не дід, а з бородою, не бик, а з рогами, 

Не корова, а доїться. 

(Коза) 
 

Пори року 

1. Тане сніжок, зеленіє лужок, 

День прибуває - коли це буває? 

(Весна) 
2. Махнула птиця крилом 

І покрила весь світ 

Білим килимом. 

(Зима) 
3. Лід на річках, сніг на полях, 

Віхола гуляє — коли це буває? 

(Зима) 
4. Сонце пече, липа цвіте, 

Жито доспіває - коли це буває? 

(Літо) 
5. Голі поля, мокне земля, 

Дощ поливає - коли це буває? 

(Осінь) 

Праця, господарювання 

1. Залізний ніс, дерев'яний хвіст 
(Молоток) 

2. Маленький хлопчик у шапці ходить 
(Цвях) 

3. Зуби є, а рота немає 
(Пилка) 

 

 



 

 

 

 

 

Предмети побуту 

1. В лісі народився, в лісі виріс, 

А в дім прийшов, всіх навкруги зібрав. 

   (Стіл) 
2. Без ніг, а ходить. 

(Годинник) 
3. З зубами, а не кусається. 

(Гребінець) 
4. Що то за звір, що має чотири роги і пір'я? 

(Подушка) 
 

Знаряддя праці 

1. Між двома дубами зав'язло порося зубами. 

(Сокира) 
 

2. По полю бродить, зерно молотить, 

Жне, косить – хліба не просить. 

(Комбайн) 
3. По полю повзе, траву гризе. 

(Сінокосарка) 
4. У землі було, на заводі кувалося, 

На колесних лапах розгулялося. 

(Трактор) 
 

 

 
 

КОЛИСАНКИ 
 

1. Ходить сонко по вулиці. 

Ходить сонко по вулиці, 

Носить спанця у рукавиці, 

Чужих дітей пробуджує, 

А...........          присипає. 

 

Ходи, сонку, сюди до нас, 

Буде тобі добре у нас! 

У нас хата тепленькая 

У нас......      маленькая. 
 

 

2. Прийди, сонку, в колисоньку. 



 

 

 

 

 

Прийди, сонку, в колисоньку, 

Приспи мою дитиноньку, 

Та щоб спала, не плакала, 

Та щоб росла, не боліла 

На голівку і все тіло, 

Та щоб личко не марніло. 

 

 3. Прилинули голуби.  

Прилинули голуби, 

Сіли, впали, загули. 

Ви, голуби, не гудіть 

Настусеньку не збудіть. 
 

 

4.  Ой ну, люлі, люлі. 

Ой ну, люлі, люлі, 

Прилетіли гулі 

Сіли на воротях 

В червоних чоботях 

Стали думать і гадать,  

Чим дитинку дарувать: 

Чи сонками, чи дрімками, 

Чи красними ягідками. 

Подаруймо сонки – дрімки, 

Сонки – дрімки в колисоньку, 

А ростоньки у гостоньки, 

Добрий розум в головоньку 

 

5. Люляю, люляю. 

Люляю, люляю, 

Котика полаю, 

Щоб по ночах не ходив, 

Малих діток не будив 

 А-а-а-а-а-а! 

 

 6. Льон збирала. 

      Льон збирала, 

Тонкі нитки пряла, 

Тонкі нитки пряла, 

Сповиточки ткала. 

Доленьку прохала, 

Щоб було дитя вродливе, 

Щоб було дитя щасливе. 



 

 

 

 

 

 

 7. Леле, леле, лелесенько. 

      Леле, леле, легесенько, 

      Засни ж, моє малесеньке. 

      Будеш легко, сину, спати –  

      Будеш здоров уставати. 

      Леле, леле, легесенько, 

      Засни ж, моє малесеньке 
 

 

 А-а-а-а-а-а! 

 

 8. Баю, баю, баю, бай. 

      Баю, баю, баю, бай, 

      Не лягай, мале, на край  -  

      Впадеш на долівку 

      Та заб’єш голівку. 

      Голівка буде боліть, 

      Та нікому пожаліть. 

       А-а-а-а-а-а! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

 



 

 

 

 

 

НАРОДНІ ІГРИ 

Довга лоза 

Грають хлопцi, якi стають один за одним обличчям у потилицю на вiдстанi 2 

метрiв. Голову i спину нахиляють, а гравець, який стоїть позаду, розганяється, 

перестрибує через кожного i стає попереду, так роблять всi по черзі. 

Панас 

Діти іграють у кімнаті. Одному з них зав'язують очі, ставлять біля порога і 

говорять: 

Панас, Панас! 

Не лови нас. 

На тобі коробочку груш 

Та мене не воруш. 

Після цього діти тихенько ходять по кімнаті, а «Панас», розкинувши руки, 

намагається піймати кого-небудь. Кого спіймає, той стає "Панасом", і гра 

продовжується. 

Варіант ІІ 

Грають хлопці та дівчата. За бажанням хтось стає "Панасом", йому зав'язують очі 

хустинкою, виводять на середину площадки і звертаються з такими словами: 

- Панасе, Панасе! На чому стоїш? 

- На камені! 

- Що продаєш? 

- Квас! 

- Лови курей, та не нас. 

"Панас" починає ловити, і кого з гравців спіймає, той стає "Панасом" 

 

 



 

 

 

 

 

Квочка 

У цю гру діти люблять грати найбільше - напровесні, коли вперше випускають 

квочку з курчатами надвір. Забивають в землю кілочок, прив'язують мотузок, до 

кілочка; по вибору хтось із дітей стає за квочку і, взявшись за кінець мотузка, під 

приспів: 

Ходить квочка 

Коло кілочка, 

Водить діток, 

Дрібних квіток.  

Діти - квіти: «Квок»,- ходить кружка.  

Після слів: «Діти-квіти: «Квок» - усі розбігаються хто куди, а квочка, квокчучи, 

ловить їх та збирає докупи. 

Подолянка 

Діти водять хоровод, а один, що стоїть у колі, робить рухи, що відповідають 

змісту пісні: 

Десь тут була  

Подоляночка, 

Десь тут була  

Молодесенька; 

Тут вона впала 

До землі припала! 

Личко не вмила, 

Бо води не мала. 

Ой встань, ой встань, 

Подоляночко, 
Облий личко  

Як ту скляночку,  

Візьмися в боки  

За свої скоки  

Підскоч до раю  

Бери дівча скраю.  

Той, що посередині, вибирає когось з кола замість себе, і гра продовжується 

Коза – дереза  



 

 

 

 

 

З - поміж дітей оборається Коза - дереза, яка перебуває на одній стороні 

майданчика у (будиночку), а інші діти - на протилежному боці. На сигнал 

вихователя діти гуляють по лісу, підходячи до будиночку - Кози. Коза помічає 

дітей, проганяє їх від свого будиночку: Я Коза- дереза, за три копи куплена, півбока 

луплена. Ніжками затопчу, хвостиком замету - тут тобі й смерть. 

Коза виконавши емітаційні (відповідно до тексту) рухи, доганяє дітей. Той, 

кого вона спіймає, виконує якесь завдання (фант). 

Ускладнення. Збільшити або зменшити відстань між Козою та дітьми; збільшити 

кількість ведучих до двох. Замість бігу ввести стрибки на двох ногах або біг парами. 

Може бути біг із перешкодами; біг по доріжках; через кубики. 

 

Мак. 
Діти стають у коло. Посередині – хлопчик. Всі водять хоровод, приспівуючи або 

примовляючи: 

 

Маки, маківочки, 

Золотії голівочки. 
В підзагір'ї зелений мак, Маки, 
маківочки, Золотії голівочки. 
Питають в один голос: 

- Чи поспів мак? 
- Ще тільки орю! - говорить хлопчик і показує, як це робиться. 
 

Знов і знов повторюють те ж саме ,а хлопчик, показуючи, що він робить , 
відповідає: 

- Ще тільки сію. 
- Ще тільки заволочую. 
- Ще тільки прополюю. 
 

Нарешті каже: 
- Поспів ! 

Всі діти удають ,ніби зривають голівки маку, вибивають і їдять. Як захочуть, то 
почнуть грати знову. 

Мак 
Побравшись за руки, діти стають у коло. В середину сідає одна дівчинка, 

навколо неї ходять і співають: 

Ой на горі мак,  

Під горою так; 

Маки ж мої, маківочки,  

Золотії голівочки,  

Станьте ви так,  



 

 

 

 

 

Як на горі мак! 

Проспівавши раз, питають у дівчинки: 

"Козачок, чи виорав ти мачок?".  

Дівчинка одмовляє: "Виорав".  

Тоді знову ходять навколо і співають те саме. Питають знову: 

"Козачок, чи посіяв мачок?" - "Посіяв"  

Знову співають.  

"Козачок, чи посходив мачок?" - "Посходив".  

Співають.  

"Козачок, чи пора полоть мачок?" - "Пора".  

Співають. "Козачок, чи цвіте мачок?" - "Цвіте".  

Співають. "Козачок, чи поспів мачок?" - "Поспів".  

Співають. "Козачок, чи пора брать мачок?" - "Пора". 

Тоді усі гуртом кидаються, трусять ту дівчинку, в вуха турчать; дівчинка 

пручається, поки не розірве чиїхось рук і не втече з кола.  

 

ГОРОБЕЙКО 

Дівчатка беруться за руки і співають: 

А в горобейка  

Жінка маленька: 

Сидить на кілочку 

Пряде на сорочку. 

Що виведе нитку - 

Гороб'ю на свитку. 

Остануться кінці - 

Гороб'ю на штанці. 

Остануться торочки - 

Гороб'ю на сорочки. 

Під час співу дві крайні дівчинки підіймають руки і пропускають попід ними 

всіх інших. 

 

. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

 

«ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ» 

заняття для дітей старшого дошкільного віку 
 

Мета: Формувати первинне уявлення про народну символіку, про державні символи 

України. Прищеплювати любов до української мови, розвивати її красу, вчити 

не бути до неї байдужими, берегти її. Виховувати шанобливе ставлення до 

українських державних символів, повагу до Конституції, законів України. 

 

Словникова робота: Герб, Тризубець, Державний прапор, Гімн, День Незалежності, 

Закон України, Конституція. 

 

Попередня робота: вивчення віршів, прослуховування державного Гімну, пісень про 

Україну, розповідь вихователя про День Незалежності, 

розгляд ілюстрацій, читання народних казок, легенд. 

 

Матеріал: грамзапис «Ще не вмерла Україна» слова П. Чубинського, музика 

М.Вербицького, ілюстрації з державною символікою, вірш Л. Забашти 

«Рідна мова». 
 

ХІД ЗАНЯТТЯ 
 

Вихователь: – Як називається наша Батьківщина? 

  – Коли ми святкуємо День Незалежності? 

  – Якою ви хочете бачити нашу державу? 
 

Вихователь: – Сьогодні на занятті ми ознайомимось з Державними символами 

України. 

Розглядання малюнків. 

 

Вихователь: – Чи доводилось вам бачити такі символи? Що вони означають? 

 – Кожна держава має свою символіку. 

Символ – це знак, умовне позначення якогось предмета, явища. Наша Україна 

також має свою символіку. Всі ви бачили і знаєте символіку нашої держави. 

 Синьо-жовті прапори майорять у містах і селах. 

 – Сьогодні на занятті я розповім вам про три основні символи України – про 

її національний Герб, Прапор та Гімн, які мають давню і цікаву історію 

 – Золотий тризуб – дуже давній знак. Він зустрічається ще за часів Київської 

Русі, зокрема, на монетах київського князя Володимира Великого, який жив більше 

тисячі років тому. Отже, нашому гербу понад тисяча років! Ось який він. 

Вихователь демонструє герб. 

 – А тепер пофантазуємо: чому саме тризуб вважають Гербом України? 

Мабуть, тому, що число “три” завжди вважалося числом казковим, чарівним. 



 

 

 

 

 

Пригадайте народні казки, у яких про це йде мова. 

 (Розповіді про трьох багатирів, про три бажання, які виконують чарівники, про 

три дороги, що лягають перед казковими героями, тощо.) 

 - У тризубі відображена триєдність життя. Це – батько – мати – дитя, які 

символізують собою силу , мудрість, любов. 

 – Національний прапор України  - синьо-жовтий. Поєднання цих кольорів 

зустрічається на гербах. Жовтий колір – це колір пшеничної ниви, колір зерна, що 

дарує життя усьому сущому на землі, це колір жовтогарячого сонця, без лагідних 

променів якого не дозрів би ,не заколосився б життєдайний хліб. 

 – А блакитний колір – це колір ясного чистого мирного неба, де живе, 

приносить радість усім жовте гаряче сонце! 

 – А хіба без живлющої матері – води визрів би й заколосився хліб? От вам 

ще один блакитний колір – цариці води. 

 Тому, мабуть, народ України й вибрав поєднання цих кольорів для свого 

національного прапора. 
 

(Звучить пісня нас слова П. Чубинського, музику М.Вербицького  

“Ще не вмерла Україна”) 
 

Діти слухають пісню стоячи. 
 

 – Щойно ви слухали не звичайну пісню, а Гімн України. Національний Гімн 

України – урочиста пісня, символ державної єдності. 

 Слова пісні понад століття тому написав поет Павло Чубинський, а мелодію  - 

композитор Михайло Вербицький. 

 Запам’ятайте: Коли вносять чи виносять Прапор, коли виконують Гімн, слід 

обов’язково встати. 
 

«Рідна мова» 

Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова 

                                             У барвінок зодягайся, моє щире слово 

Колосися житом в полі, піснею в оселі, 

Щоб зростали наші діти мудрі і веселі. 

      Щоб на все життя з тобою ми запам’ятали, 

Як з колиски дорогої Мовоньку кохали. 

Любов Забашта 
 

 – Мова, якою ми розмовляємо – українська. Вона є державною мовою в 

Україні. Про це записано в основному законі держави – Конституції.  
 

 

 – Що означає тризуб на Гербі України? 

 – Якого кольору державний прапор? Як називається головна пісня України? 
 

– Про що ви дізналися на занятті? 

– Які державні символи України? 

– Чому саме тризуб вважають Гербом України? 



 

 

 

 

 

– Чому наш прапор синьо-жовтий? 

 

«УКРАЇНСЬКЕ РІЗНОБАРВ’Я» 

комплексне заняття з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку 

з народною символікою 
 

Програмовий зміст: продовжувати знайомити дітей з національною 

українською культурою, традиціями та обрядами 

українського народу. 

Розширити знання дітей про калину, як символ рідної 

землі, батьківського дому, дівочої краси, вірності і 

вроди. 

Формувати у дітей уміння спілкуватися літературною 

мовою. 

Закріпити знання дітей про петриківський розпис та 

уміння малювати технікою штампу. Виховувати любов 

до рідної землі, української культури, обрядів, традицій. 
 

Словникова робота:  купіль, любисток, барвінок, багаття. 
 

Попередня робота: вивчення віршів, загадок, пісень про калину, 

розучування хороводних ігор, проведення заняття з 

малювання «Дощечка для кухаря». 
 

Матеріал: вінок з калини, український рушник, дощечки, 

пензлики, фарби, серветки, склянки з водою, штампи з 

моркви, підставки для пензлів. 
 

ХІД ЗАНЯТТЯ 
 

Вихователь: Діти, подивіться, будь ласка, що знаходиться на мольберті. (Український 

рушник).  

Розгляньте його уважно, з чого складається візерунок. Чим вишитий рушник? Якими 

кольорами?     (Чорний, червоний). 

Що означає чорний колір?     (Земля годувальниця). 

А червоний?        (Цвіт калини). 

Саме про калину, яку завжди любили і шанували в Україні, ми сьогодні поговоримо. 

 Згадайте, коли цвіте калина? Якого кольору цвіт калини? В яку пору року 

дозрівають ягоди калини? Які вони? А де любе рости калина?  

(В лузі, біля води, біля криниці, у вологій місцині). 

Ви пробували ягоди на смак, розкажіть про них.    (Ягоди калини дуже корисні, їх 

вживають люди і птахи). 

Я вам розповім, як калину використовували в давнину. 

Колись цвітом калини дівчата прикрашали коси, а ягодами калини прикрашали 

хати, взимку клали між вікнами, щоб червоні грона нагадували про щедре літо. А ще 

був звичай в Україні: класти у купіль дитини різні рослини, примовляючи побажання 



 

 

 

 

 

(купіль – це корито з водою, де купають немовля). 

У купіль хлопчика клали любисток, щоб любили, гілочку дуба, щоб був міцний, а 

також барвінок, щоб довго жив. 

 У купіль дівчинки клали ромашки, щоб була рум’яна, любисток, щоб була 

люб’язна, калину, щоб була гарна та вродлива. 

 А тепер скажіть, що роблять з калини у сучасному житті?    

(Печуть пиріжки, прикрашають весільні караван, лікуються калиновим 

чаєм). 

 А як калина допомагає птахам?     (Відповіді дітей) 

 Які в неї лікувальні властивості?         (Відповіді дітей) 

 В народі калина – це образ вродливої, ніжної дівчини – українки. Це символ 

дівочої краси, кохання, вірності. 

 Згадайте, які ви знаєте вірші, загадки про калину. 
 

Молода дівчина така гарна, 

Як калина в лузі. 
*   ²*   * 

Нема цвіту більшого, 

Як цвіт на калині. 

Нема в світі ріднішого, 

Як мати дитині. 
*   ²*   * 

Вбралася в біле плаття, 

Як калина в білий цвіт. 
 

Вихователь: Поети оспівували калину в своїх віршах, в народі складено багато легенд 

про калину. 
 

Посадіть калину коло тину, 

Щоб злагода була! 

Буде щедрою родина, 

Буде честь їй і хвала. 
*   ²*   * 

Посадіть калину коло хати, 

Щоб на всеньке, на життя! 

Стане кожен ранок святом, 

Дітям буде вороття. 
*   ²*   * 

Посадіть калину в чистім полі, 

Хай вона освятить час. 

Рід наш дуже любить волю. 

Хай же воля любить нас! 
*   ²*   * 

А щоб цвіт її не стерся, 

Не зів’янув в спориші, 

Посадіть її коло серця, 

Щоб цвіла вона в душі! 
 



 

 

 

 

 

Вихователь: Діти, розкажіть загадки про калину. 
 

– Не дівчина, а червоні стрічки має. 

– На якому дереві червоні хустки висять? 

– Навесні білим цвітом – восени червоним плодом. 

– За хатою в садочку, у зеленому віночку 

Та в червоних намистах стала пава молода. 

І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти. 

За намисто кожен смик, та й укине на язик. 
 

Вихователь: Добре, цікаві загадки. 

 Український народ дуже любив і любить свята, які завжди супроводжувалися 

веселими іграми, розвагами, хороводами. 

 Наприклад, на свято Івана Купала влітку дівчата плели з квітів вінки і вплітали в 

них листя калини, а хлопці розводили багаття і починалися розваги: водили хороводи, 

стрибали через багаття. 

 Я вас запрошую у хоровод. 

«Ой є в лісі калина» 
 

 А тепер настав час закінчити ваші роботи з малювання. 

(Діти розмальовують дощечки петриківським розписом і використовують штампи. По 

закінченню діти роздивляються свої роботи, милуються ними). 
 

Пісня «Зацвіла в долині». 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 
 

«МИР І ДРУЖБА НЕ ДИВА –  

КОЖЕН ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА» 

інтегроване заняття з правового виховання  

для дітей старшого дошкільного віку 

 
Мета: Дати знання про міжнародну Декларацію прав дитини, її основні 

положення. 

Вчити дітей самостійно робити висновки, аналізуючи різні ситуації, 

сприяти виявленню цікавості в дітей до цієї теми, вчити на практиці 

користуватись правилами. 

Розвивати зв’язне мовлення дітей, логічне мислення, пам’ять. 

Виховувати позитивні почуття один до одного, вчити поважати інших 

дітей, людей. 
 

Обладнання: елементи костюмів для розігрування сцен, моральні 

ситуації, скринька, дзеркало. 
 

Попередня робота: читання казок, вивчення віршів, ознайомлення дітей з 

Декларацією прав дитини, виготовлення елементів 

костюмів та декорацій до сценок з казок. 
 

ХІД ЗАНЯТТЯ 
 

Вихователь: Діти, мені подарували чарівну скриньку, але що в ній, я не знаю, 

треба разом подивитись. 
 

Ох і скринька незвичайна, 

Дивовижна, сонцесяйна. 

Можна, навіть і дитинці 

Диво з див побачить в скриньці. 
 

(до дитини) 
 

 А заглянь сюди пильніше, 

 що на світі найцінніше? 

(відкриваю скриньку). 
 

Діти:             Дивно сяйво голубе – 

   В скриньці бачу я себе. 
 

Вихователь:         Давайте всі по одному подивимось, кого ви там бачите? 
 

Діти:             Себе. 
 

Вихователь: Найцінніше на землі – це люди. Хто така людина? 
 

Діти:             Це особистість! 
 



 

 

Вихователь: Коли дитина народжується, батьки їй дають що? 
 

Діти:  Ім’я. 
 

Вихователь: Для чого дається ім’я людині? 
 

Діти:  Щоб звертатись один до одного, спілкуватись. 

Вихователь: Кожна людина має право на ім’я.  

   А які права ви знаєте ще? 
 

Діти: Право на життя, на свободу, на харчування, на спілкування, на 

житло, лікування, на навчання. 
 

Вихователь: А скажіть, будь ласка, де ці права записані ?. 
 

Діти:  В Декларації прав людини. 
 

Вихователь: (мовна вправа): Давайте скажемо чітко, повільно це слово 

«Декларація», кожний склад. А зараз проспіваємо. Молодці. 

Вихователь: Сьогодні ми будем мандрувати по казках, а допоможе нам у 

цьому  «чарівний килим-мандрівник». 

Вишукались, приготувались, полетіли; 

Ось і прилетіли, тільки куди? А що це за будинок? І хто в цьому будинку живе? 
 

Діти: Порося. 
 

Вихователь: А як ця казка називається? 
 

Діти: Троє поросят. 

декорація: будинок, порося в ньому. 

Вовк: Поросят я не люблю, 

 Хатки тут не потерплю. 

 Зараз хатку розламаю, 

 Звідти вас повиганяю. 
 

Порося: Права ти на це не маєш, 

Нас держава захищає! 

   Всі в країні нашій діти 

Мають право в хаті жити! 
 

Вовк:   Я чогось не зрозумів. 

Хто це такому вчив? 
 

Порося:  Як усякеє дитя, 

   Маю право на життя. 

   В дитсадку цьому учусь я, 

   Так говорить Конституція! 
 

Вихователь: Які права порушуються в цій казці? 

Діти:   Право на житло, на життя. 



 

 

 

Вихователь: Ось, вовчику, зрозумів? Не порушуй право поросяти. 

А зараз, приєднуйтесь до нас на чарівний килимок і будемо разом мандрувати далі. 

Приготувались, полетіли......., сіли! 

Я бачу дівчинку, а як ви гадаєте, з якої вона казки? Що вона робить? 

Діти:   Це казка „Попелюшка”, вона миє посуд. 
 

Попелюшка: Дуже, дуже я  втомилась, 

   Проявіть до мене милість. 
 

Мачуха:  Ще й розсілась, ледацюга! 

   Лінуватись не годиться. 

   Бач, не має в неї охоти 

   Ні до якої роботи! 
 

Дівчинка:  За законом України –  

   Попелюшка ще дитина! 

   То ж ніхто не має права 

   Працювати її заставить! 

   Попросити можеш ти 

   Тільки щось допомогти! 
 

Вихователь: Все правильно: не можна дітей заставляти багато, тяжко 

працювати. 

 А які права порушені в цій казці? 
 

Діти:  Права на життя, на свободу. 
 

Вихователь: Попелюшко, приєднуйся до нас і мачуху візьмемо з собою; тільки 

ми запитаємо в неї: чи змінить своє відношення до Попелюшки? 
 

Мачуха:  Так. 
 

Вихователь: А які ще казки ви знаєте, де порушуються права? 
 

Діти: „Морозко” – порушено права на життя, свободу, на відпочинок. 

   „Червона шапочка” – права на житло, на життя. 

   „Коза – дереза” – права на житло, на життя. 
 

Вихователь: Гаразд, молодці, багато казок знаєте, пам’ятаєте. 

Мандрівка продовжується, ви готові до польоту, приготувались, полетіли. 
 

Вихователь: Ось і прилетіли. 

   А кого це ми з вами зустріли? 
 

Діти:  Це хлопчик та дівчинка. 
 

Вихователь: Давайте запитаємо, як їх звуть? 
 

Діти:   Як вас звуть? 

Кай, Герда:  Кай, Герда. 
 



 

 

Вихователь: Давайте з вами згадаємо, з якої вони казки? 
 

Діти:  „Снігова королева”. 
 

Вихователь: А що це у вас в руках? 

Кай, Герда:   Квіти. 
 

Вихователь: Як вони називаються? 
 

Кай, Герда: Троянди. 
 

Вихователь: Ви самі їх вирощували? 
 

Кай, Герда:  Так. 
 

Вихователь: А може ви щось хотіли нам розповісти? 
 

Кай:   Так – про права: 

   Отже, знайте любі діти, 

   Найцінніше – ми  на світі! 

   Особистість – кожен з нас, 

   Дуже це цінують в нас! 

   Право кожної дитини 

Мати ймення у країні, 

   Вестись вільно, спілкуватись, 

   Повноцінно харчуватись, 

   Жити в сім’ї й житло мати, 

   Понад сил не працювати! 

   В цьому зовсім не дива. 

   Є у нас усі права, 

   Що для кожної людини 

   Гарантує Україна. 
 

Герда:  Так скажу, що в той же час 

   Є обов’язки у нас. 

   Ми повинні в дружбі жити, 

   А батьків своїх любити, 

   Старших слухати завжди, 

   Щоб не бути у біді. 

   Стати щирим, а не злим, 

   Не ходити за чужим. 
 

Вихователь: Будь уважним до всього, 

   Кожне мусить в нас дитя 

   Берегти своє життя! 
 

 Щоб поважати права людей, треба навчитись цінувати індивідуальність 

кожної людини, треба знати свої права і виконувати свої обов’язки! 
 

Вихователь: Діти, а в мене є ще одна „чарівна скринька”. 



 

 

   Давайте з вами  роздивимось її. 

   Ось вона: яка вона за кольором? 
 

Діти:  Зелена, синя, жовто гаряча. 
 

Вихователь: А що на ній намальовано? 
 

Діти:   Геометричні фігури. 
 

Вихователь: Яскраві так, на то вона й чарівна. 

   Зараз ви опустите туди руку і дістанете собі сюрприз. 
 

(дістають сюрпризи) 

 

– А тепер я спробую дістати. 
 

(вихователь намагається просунути руку, але вона не входить). 

 

– Мабуть, я не зможу отримати свій сюрприз, бо є такі речі, які доступні тільки 

дітям, необхідні лише дітям, а дорослим вони майже не потрібні, а інколи і не 

зрозумілі. 
 

Підсумок: Які ви молодці. Я гадаю, що від сьогодні ви будете добре знати і 

пам’ятати не тільки свої права, а й обов’язки і обов’язково їх 

виконувати. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 5 

 

Дружно тісто замісили, вареничків наліпили 
Інтегроване заняття для старших дошкільнят 

 

Мета:  Закріплювати знання дітей про український посуд та послідов-

ність його виготовлення. Розширювати уявлення про страви національної 

кухні. Удосконалювати вміння складати ціле з частин, компонувати 

візерунки з елементів петриківського розпису. Формувати вміння та за-

кріплювати навички приготування традиційної української страви — варе-

ників. Розвивати наочно-образне мислення, окомір, дрібну моторику рук і 

координацію рухів. Розвивати зв’язне мовлення, вміння складати описові 

загадки. Виховувати інтерес до традицій та звичаїв українського народу.  

Матеріал:  традиційний український посуд: макітра, горщик, кухоль, 

барильце, глечик, полумисок; картки з тіньовими зображеннями елементів 

посуду; набір фотографій і карток із зображенням послідовності виго-

товлення глиняного посуду; іграшковий котик; магнітна дошка; площинні 

зображення великого та малих горщиків; набір елементів петриківського 

розпису на магнітах; тісто, яблука, дощечки та качалки, фартушки. 

Хід заняття  

Діти підходять до української світлиці, де їх зустрічає Господиня 

(вихователь). 

Господиня. Добрий день, любі діти! Ласкаво прошу до моєї світлиці! 

Я вас довго тут чекаю. 

З добрим серцем зустрічаю, Щиро кожного вітаю! Підводить дітей до тину, на 

кілочках якого сушиться посуд. Діти відгадують загадки про український 

посуд. 

Складання загадки Господиня. Як ви гадаєте, для чого такий посуд як 

глечик? Роздивіться уважно, яку форму має глечик? (Вихователь просить 

когось з дітей знайти на тину горщик і поставити його біля глечика). Чим 

відрізняється глечик від горщика? Чим вони схожі? (Відповіді дітей). Зможете 

придумати загадку про глечик? 

Діти по черзі складають описові 

загадки. Потім обговорюють їх. Господиня звертає увагу на цікаві 

спостереження кожного вихованця. 

Бесіда “Як виготовляють глечик”  

Господиня. Молодці, чудові загадки склали. А тепер послухайте мою: 

У землі родився, 

На крутелі вертівся, 

На вогні пікся, 

На базарі бував, 

Людей годував. (Глечик). 

Господиня.Чи не помилилася я, коли сказала, що глечик у землі народився? 

(Діти висловлюють припущення, вихователь показує два фото: зображення 

земної кори в розрізі, на якому видно родовище глини, та процес її видобуван-



 

 

ня). Як глечик на крутелі вертівся? (Діти згадують про гончарний круг, 

дорослий демонструє фото або 

відеозапис — виготовлення глечика на гончарному крузі). А потім що з 

глечиком роблять? (Відповіді дітей). 

Господиня нагадує: щоб виріб не протікав, на його поверхню наносять глазур і 

випалюють у печі або задимлюють його. Демонструє фото, на якому майстри 

оздоблюють посуд. 

Дидактична гра “Що спочатку, а що потім?”  

Господиня. Ми пригадали з вами, як виготовляють глиняний посуд, а тепер за 

допомогою картинок відтворимо послідовність дій гончара. 

Робота в парах: діти розкладають картки, відтворюючи послідовність 

виготовлення глечика; розглядають готові зображення та пригадають разом з 

вихователем загадку про глечик. 

Господиня. Поки ми говорили, мій посуд уже й висох. Допоможете занести 

його до світлиці? 

Діти обережно знімають посуд з кілочків. Називаючи кожну річ, ставлять на 

стіл, на якому вже є інші предмети посуду. 

Бесіда «Український посуд» 

Господиня. Це – традиційний український посуд. Здавна майстри виготовляли 

багато його різновидів: барильця, куманці, миски, полумиски, горнятка тощо. 

Страви, які готували та зберігали в такому посуді, — найсмачніші та 

найкорисніші для людини. У нашій світлиці для посуду відведено спеціальне 

місце. Де в українській хаті традиційно зберігався посуд? (У миснику). Зараз ми 

з вами пограємо і посуд в мисник поскладаємо. 
 

 
 

Треба добре український посуд знати,  

Щоб зображення з частин складати 

 



 

 

    Дидактична гра «Розстав посуд за контуром» 

Діти беруть предмети посуду, знаходять на миснику картки із 

зображеннями контурів таких самих посудин і ставлять предмети на 

відповідні полички, називаючи їх. 

Бесіда «Українські страви» 

Господиня. Щиро дякую вам, малята! Тепер світлиця стала прибрана й 

затишна. З діда-прдіда в Україні існує добра традиція — пригощати 

гостей смачними стравами. А чи добре ви знаєте українські страви? Зараз 

ми це перевіримо: я описуватиму страви, а ви їх називайте. (Діти 

відгадують назви українських страв). Які українські страви ми ще не 

згадали? (Відповіді дітей). А як називається страва, що її ваші матусі 

готують із тіста, яке начиняють сиром, картоплею, капустою, вишеньками 

або яблуками? (Вареники). Як варять вареники? Який посуд для цього 

потрібний? (Відповіді дітей). В Україні вареники з давніх-давен варили у 

горщику. (Просить дітей взяти у миснику горщик і принести. Діти не 

можуть його знайти). 

Дидактична гра “Склади горщик” 

Господиня. Зачекайте, але ж горщик був у миснику! Де це він подівся? 

Діти, прислухайтесь: чуєте, ніби хтось муркоче? Хто це, як гадаєте? 

(Відповідідітей). 

Заходить котик Мурчик (дитина).  

Котик Мурчик. Вибачте мені... 

Я так весело тут грався 

Та за мишкою ганявся. 

Хвіст за горщик зачепився, 

Він хитнувся і... розбився... 

Котик Мурчик просить дітей допомогти йому скласти горщик. Діти на дошці 

з частин на магнітах викладають горщик. 

      Котик Мурчик 

От спасибі вам, малята! 

Разом легко працювати. 

Ну ж бо, діти, як майстри, 

Складіть кожен горщик свій! 

Діти самостійно складають горщики з частин. Завдання варіюються 

відповідно до рівня розвитку: низький рівень — 5 частин, середній — 8, високий 

—10. 

Дидактична гра “Прикрась горщик” 

Господиня. Чим горщики, які ви склали, відрізняються від посуду, що стоїть у 

миснику? (Вони не прикрашені). Яким розписом оздоблений посуд у миснику? ( 

Петриківським). 

Діти називають елементи петриківського розпису та прикрашають горщик, 

прикріплений до дошки, елементами петриківського розпису на магнітах 

(цибулька, зернятко, листя, ягідки, пуп'янок). 



 

 

Котик Мурчик 

А тепер собі на щастя 

Власні горщики прикрасьте! 

Господиня роздає дітям контурні зображення горщиків, вирізані з фетру. Діти 

оздоблюють їх елементами петриківського розпису, теж виготовленими з 

фетру. Господиня активізує в мовленні дітей назви елементів розпису. 

Господиня. Ну що ж, Мурчи- ку, горщик ми відновили, тепер час вареників 

наліпити та в печі їх зварити. А ти нам допомагай. Але перед роботою треба 

розім’яти пальчики. (Проводить пальчикову гімнастику). 

Ліплення вареників 

Господиня розповідає і показує, як з тіста ліплять вареники. Разом з дітьми 

вирішують, скільки яблучок можна покласти у вареник, як треба заліплювати 

тісто, щоб воно не розповзалося, тощо. 
 

 

 
 

Господиня 

Дружно в коло всі ставайте, 

Готувати починайте! 

Спочатку діти, промовляючи текст, імітують рухи, потім із готового тіста 

ліплять вареники. 
 



 

 

 
 

Пухке тісто замісили — ось так, ось так. 

Вареничків наліпили — ось так, ось так. 

Для них вишеньок нарвали — ось так, ось так. 

В серединку повкладали — ось так, ось так. 

Пальчиками заліпили — ось так, ось так. 

У горщику їх варили — ось так, ось так. 

Будем разом смакувати — ось так, ось так. 

І гостей всіх пригощати — ось так, ось так! 

Діти разом з Господинею та Мурчиком смакують вареники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 6 

«РІЗДВО» 

розвага для дітей старшого дошкільного віку 

Мета: Закріпити уявлення дітей про традиції українського народу.  

  Формувати інтерес до український народних пісень, ігор.  

 Розвивати артистичні здібності; створювати веселий, святковий 

настрій. Вправляти в правильній вимові українських слів. 

Виховувати любов до національних цінностей. 

 

Обладнання:Інтер’єр української хати, накритий стіл хлібом, кутею, печивом, 

цукерками. Атрибути одягу кози, Різдвяна Зірка. 

 

Пісня  

Нова радість настала,  Просим тебе, Царю, 

Яка не бувала,    Небесний Володарю, 

Над вертепом зірка ясна  Даруй літа щасливії 

Світлом засіяла.   Цьому господарю. 

 

Де Христос родився,   Даруй господарю, 

З Діви воплотився,   Даруй господині, 

Як людина пеленами   Даруй літа щасливії 

Убого повився.    Нашій України. 
 

Приходять колядники з зіркою (5 дітей з сумками). 
 

1 дитина: 

Бігла Маруся по льоду, 

Загубила коляду. 

Ти, Оленько, не гуляй, 

Ти коляду пошукай! 
 

2 дитина:    Коляд, коляд, коляда, 

А дід з печі вигляда, 

А баба з пічурки – 

Гуляють у жмурки. 
 

Тітка Одарка:     Бач, які, візьміть цукерки, 

    Дам вам п’ятачок – затанцюйте гопачок! 
 

Танок «Гопачок». 
 

Ідуть музики, ведуть Козу, іде Василь. 
 

Хата прибрана (ікони, рушники, свічка, накритий стіл – хліб, печиво, кутя, цукерки). 

В хаті тітка Олена і її діти (2 хлопчики і дві дівчинки в українських костюмах). 
 

Тітка Одарка:  Ой, впоралася, та приготувалася, пора б вже й хрещеникам прийти. 
 



 

 

Діти:Добрий вечір, щедрий вечір, хрещені мамо й тато, вітаємо вас з Різдвом! 

Діти дають вузлик з гостинцями. 
 

Тітка Одарка – Добрий вечір, мої діти, заходьте до хати, буду вас частувати. 

Діти:   Розкажіть нам, будь ласка, про Різдво. 

Тітка: Чи чули ви, мої любі, про маленьких колядників? Невже не чули? То ж 

послухайте. 

Колись давно на Україні їх було дуже багато. Коли наставали різдвяні свята, 

маленькі колядники, піймавши чарівним неводом найяснішу зірку і викувавши у 

чарівній кузні чарівні дзвіночки, вирушали в далеку дорогу. Зірка світила їм, щоб 

колядники не заблукали з путі, бо несли вони людям радісну вістку. 
 

Пісня тітки Одарки: По всьому світу стала новина, 

Діва Марія сина родила. 

Сіном притрусила, в ясла положила 

Господнього сина. 

Діва Марія Бога просила: 

«Пришли свої дари, Цар Небесний, 

Принеси  дари Діві Марії 

З свічі воскової та з ризи шовкової». 
 

Заходьте до хати. 
 

Діти:     Добрий вечір вам, господарям. 
 

Василь:    Ми не самі йдем, 

     Ми Козу ведем. 

     Від хати до хати сіру волохату, 

     З довгими ногами, з крутими рогами. 

Співають:    Де коза ходить, там жито родить, 

     Де коза рогом, том сіно стогом, 

     Де коза туп – туп – там жита сім куп, 

     Де коза хвостом, там жито кустом. 

Василь:    Підійди ближче, 

     Уклонися нижче 

     Щедрій господарці. 

Тітка Одарка:   Чим тебе почастувати? 
 

Коза:     Дайте мірку жита, 

     Щоб була я сита, 

     Дайте мірку вівса, 

     А зверху ковбаса, 

     Коли того мало, 

     Та ще й кусок сала. 
 

Всі діти:    Щоб наша Коза весела стала 

     Та й потанцювала. 
 



 

 

Танок Кози, музики грають. 
 

Тітка Одарка:   Дякую тобі, Козо! 

     Візьми подарунки. 

(частує всіх). 
 

Тітка Одарка:   А зараз, дітки, давайте з вами пограємо. 

Спасибі, колядники, що ви прийшли мене втішили, бо все, що ви мені 

співали, ваші слова чарівні хай збудуться. 

Тітка Одарка:   Ось і я в дзвіночки дзвоню, 

     І до всіх примовляю. 

     Щастя, здоров’я вам всім бажаю. 

     Ще й віком довгим, 

     Прибутком добрим. 

     З святим Божеством, 

     Божим Різдвом! 
 

Пісня «Радуйся». 
      

Тітка Одарка частує всіх дітей, дякує.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексне заняття 

Тема: «Розмалюю писанку» 

для старшого дошкільного віку 
 

       Завдання: закріпити знання дітей про свято Великодня, створити у дітей 

емоційний настрій, пов'язаний з роботою разом з батьками; викликати у дітей 

прагнення створювати писанку виразною за допомогою художніх засобів, творити 

приємне для інших; спонукати дітей змістовно відповідати на запитання, 

збагачувати словник образними виразами з віршів, вправляти у вмінні логічно і 

послідовно будувати розповідь, розмовляти вільно, виразно, без напруження, 

дотримуючись правильної пози, міміки. Виховувати естетичне сприймання, 

самостійність. 

 

Хід заняття 

 

        Діти і вихователь запрошують своїх батьків до світлиці, де пропонують зайняти 

зручне місце. 

Потім вихователь повідомляє, що діти запросили своїх батьків невипадково, бо 

настав страсний тиждень - час, коли всі готуються до Великодня. Напередодні 

набирається стільки справ: і прибрати хату, і напекти пасок і пасочок, і справити 

обнову. Вихователь продовжує далі, що діти також готуються до свята, 

намагаючись бути більше слухняними, уважнішими, ввічливими, а ще вони 

приготували до свята вірші. 

 

Великдень 

М. Щербак 

Великий день! Великий день!  

Ясний Великдень на землі!  

Багато радості й пісень  

Приніс нам янгол на крилі. 

 

Веснянку діти хороводять – 

Христос Воскрес! Христос Воскрес!  

Сьогодні й сонце не заходить,  

А сяє й сяє із небес. 

 

Співає жайворонок з небес: 

Христос Воскрес! 

До неба дзвін гуде з села: 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

 

Радіють діти у вінках  

- Христос Воскрес на небесах!  

І вся земля, мов той вінок  

З чудесних трав, дітей квіток. 



 

 

- Діти, а що ще готують у кожній родині? Що вони символізують
?
 

-  В які фарби розкрашують крашанки? 

-  Діти, звідкіля пішов звичай розмальовувати писанки? 

-  Якими кольорами розписують писанки? 

-  Що на писанках здебільше малювали? 

 

Вірш 

Маленька Оксанка  

Писанку писала  

І веселки в хмарах  

Кольори дістала  

І бджіл дрібку воску  

С пильок у смерічки,  

Щоб писати ними  

Сонечко й кошики.  

Зайчики давали  

Розумні поради,  

А пташки співали  

Пісень для розради. 

- Діти, а навіщо малювали і що х ними потім робили? 

- Коли дарували, що бажали? 

- Перед тим, як почати розмальовувати писанки, пропоную вам пограти? 

- Згадайте, в яку гру грають напередодні свята? 

 

Гра «Вербич» 

 

Діти грають разом з батьками. 

- А вже й час до роботи сідати. 

Діти разом з батьками розмальовують писанки. Вихователь пропонує заспівати. 

- Зараз ми залишимо свої писанку у кошику, а потім на святі подаруємо тому, кому 

захочете з побажаннями. 

- А зараз пропоную ще пограти. 

 

Гра 

Діти промовляють слова: 

Котилася писанка з великого горба,  

Кому доведеться, з тим і пограємо.  

До кого покотиться писанка,  

Той і замовляє гру. 

Швидко минає час: поробили, пограли. Вже час пригоститись. Діти разом з 

дорослими пригощаються. 

 

 

 

 



 

 

Додаток 7 

«СОРОЧКА ДЛЯ  ІВАНКА» 

заняття з декоративного малювання 

для дітей старшого дошкільного віку 

 
Мета: Поглибити і розширити знання дітей про український національний 

одяг, характерні елементи оздоблення українського національного 

одягу. Дати знання про кольори, характерні для вишиванки, візерунки, 

якими прикрашають. 

Вчити самостійно складати візерунки за мотивами української 

вишивки на силуетній площинній формі, використовуючи прямі й 

ламані лінії, рослинні елементи. Виховувати відчуття красивого і 

корисного, розвивати естетичний смак, любов до рідного краю, 

традицій свого народу. 

 
Обладнання: Зразки національного одягу, зразки силуетних 

площинних форм сорочок, ілюстрації, фарби, пензлі, 

папір. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 
 

Вихователь: 
 

 – Діти, ми з вами вже знайомилися з національним українським одягом, 

вишивками майстрів України. Сьогодні завітаємо з вами на виставку «Місцевий 

народний одяг». 

 Подивіться, діти, який чудовий одяг носили наші дідусі й бабусі у свято і 

в будні. 
 

 – Це що?  Так, віночок. 

 – Чим він прикрашений? Квітами та бісером. Його вдягали тільки дівчата, 

жінки носили хустки. А от сорочки були святкові і буденні. Тому, що на свята 

вишивали на тонкому полотні, а на кожен день – на грубому. 
 

 – Жіноча сорочка довга чи коротка? 

Сорочка довга з вишитими «пазухою», рукавами біля плеча і внизу. 
 

 – Яким орнаментом вишивають сорочки? 

Так, і рослинним і геометричним. Вишивають гладдю, хрестиком, низинкою. 
 

 Жіноча безрукавка – «плічка» з зубцями на полах прикрашалась 

вишивкою та тасьмою. Фартух – «плат», оформлений різноколірними 

стрічками та мережкою.  
 

 Чоловіча сорочка коротка, теж оздоблена «пазуха» біля вирізу горловини, 

комірець, рукав. Широкі штани – «гачі», підперезані широким шкіряним 



 

 

поясом – «цифрованим чересом». 

 – Діти, з чого шили сорочки? Щоб вийшли ось такі гарні сорочки, як ці, 

вирощували льон, пряли полотно, вимочували його у воді, били праником і 

сушили. Чим більше били праником полотно, тим воно ставало білішим. 

 – А ось, погляньте, діти, яка гарна вишита сорочка у нашого Іванка. 

(показую ляльку). 

Як бачите, у закарпатській вишивці переважають червоний і чорний кольори. 

Червоний колір – радість, чорний – смуток. Використовувались також і 

зелений, жовтий кольори. Орнамент вишивки складають рослинні й 

геометричні узори. Навіть квіти інколи мають форму ромба, квадрата, багато 

прямих і ламаних ліній. 

–  Розглянемо зразок сорочок: 

На пазусі широка вишивка з квітів, ламаних ліній, прямих листків, крапок, 

хрестиків. Комір і низ  рукава мають ті ж елементи, які ми малюємо на пазусі. 

 – Ви будете самі малювати знайомі елементи, самі складете візерунки. 

 – Що ви будете розмальовувати? (сорочку). 

 – Де будете розміщувати візерунки? (відповіді дітей). 

 – Які елементи геометричного й рослинного узору будете малювати? 

 –Якого вони кольору? (відповіді дітей). 

 – Як будете малювати візерунок на пазусі? (дрібним візерунком, 

хрестиком). 
 

Діти розмальовують вирізану форму сорочки. Після закінчення роботи 

співають пісню А. Філіпченка «У Іванка – вишиванка».  

 

 



 

 

  Додаток 8 

ЗНАЙОМСТВО ДІТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЮ 

НАРОДНОЮ ІГРАШКОЮ – СВИЩИКОМ 

заняття для дітей середнього дошкільного віку 

 

Програмовий зміст: Познайомити дітей з українською народною іграшкою – 

свищиком. 

Дати знання дітям про те, що сопілка вироблена з дерева 

верби, а свищик буває дерев’яний та глиняний. 

Вчити дітей правильно відповідати на запитання 

українською мовою та називати імена товаришів. 

Виховувати любов до рідної мови, інтерес до народної 

іграшки. 

Вправляти дітей у вимові звука „ц”. 

Закріпити вміння відповідати на запитання який?, яка? 

Активізувати словник дітей словами: сопілка, лялька, 

візерунок. 

 

Матеріал: Ляльки Катруся та Іванко, свищики, сопілки, гілочки верби. 

 

Попередня робота: Вивчили з дітьми гру «Пташка маленька». 

 Опрацювала літературу А.Богуш «Методика 

навчання української мови в дошкільних  

закладах»  

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 
 

Вихователь: 

Діти, ми з вами сьогодні знову завітали до нашої української 

кімнати, до світлиці, де нас чекають Катруся та Іванко. Сьогодні 

вони приготували для нас щось цікаве. 

   Давайте з ними привітаємося. 
 

Діти:  Добрий день, Катрусю. Добрий день, Іванку. 
 

Вихователь: Діти, нам Катруся хоче щось сказати. (шепоче). 

Сідайте, діти, і послухайте, який Катруся мені віршик нагадала. 
 

«Українка я маленька 

українці батько й ненька. 

І сестричка й братик милий 

На Вкраїні народились». 
 

Вихователь: Вам сподобався віршик? 

   Що Катруся про себе  сказала, хто вона? 

(відповіді дітей). 



 

 

Ми з вами живемо на Україні, то ж будемо вчитись розмовляти 

нашою рідною українською мовою 

Діти, Катруся приготувала для вас цікаві іграшки, але щоб 

отримати їх спочатку відгадайте загадку: 

Голосок тоненький має 

Всіх маляток звеселяє. 

Ви на ній всі граєте 

Хто вона? – впізнаєте? 

Не палочка, не гілочка – 

А звуть її (сопілочка). 
 

Вихователь – Про що ця загадка? (відповіді дітей). 

   А зараз я вам усім дам сопілочки. (закріплюю назву). 
 

Вихователь – Андрійку, що в тебе в руці? 

   На чому ти граєш, Карино? 
 

Беру в руки ляльку. 
 

   Діти, послухайте, що вам ще розповість Катруся. 

У мене, каже Катруся, є товариш Іванко (показую Іванка). 
 

Пішли якось Катруся з Іванком до річки. Була весна, світило 

сонечко, зеленіла травичка і співали пташки. Зрізав Іванко гілочку 

верби і зробив з неї сопілочку. Прикрасив її і почав грати, а 

Катруся з подружками пішла танцювати. 
 

А тепер давайте і ми пограємо на сопілочці і затанцюємо. 

   Молодці, діти, гарно граєте, майже так, як Іванко. 

 

Вихователь: Лізо, так з чого Іванко зробив сопілочку? 
 

 Так, вона вербова, з дерева верби. Верба – це дерево України, 

росте біля води. Сопілочка добре голосно співає. 
 

   Діти, а чим прикрашена сопілочка? (відповіді дітей). 

А тепер давайте, кожен з вас буде грати, а ми будемо називати, 

хто грає. 
 

/Діти будують прості речення з введенням імен/. 
 

Вихователь: Виходь, Оленко, пограй нам, а ми всі разом скажемо: „На сопілці 

грає Оленка”. (викликаю 6, 7 дітей). 
 

Вихователь: Діти, ляльці Катрусі сподобалось, як ви гарно граєте і вірно 

називаєте імена своїх друзів. 

А погляньте, що ще нам приготували Катруся з Іванком. 

Подивіться, яка цікава іграшка. Це пташка – свищик, або 

свистулька. Вона виготовляється народними майстрами. Свищики 



 

 

роблять з дерева та глини і теж прикрашають візерунком. 

Подивіться, ось свищик з глини, він глиняний, а ось з дерева, він – 

дерев’яний. Погляньте, як розмальований глиняний свищик. 

Вихователь: А тепер скажіть, як називається ця іграшка? 

   З чого роблять свищики? 

   Чим прикрашають? 
 

Послухайте, як звучить свищик. (роздаю дітям і діти свистять). 
 

   Свищик, як пташка, красиво, дзвінко співає.  

Діти, ми з вами вивчили гру „Пташка маленька”. 

   Заплющить очі і уявіть себе пташками. 
 

Гра «Пташка маленька». 
 

Вихователь: Ми з вами сьогодні знову побували у «Світлиці» в гостях у 

Катрусі та Іванка. 
 

Вихователь: А з чим Катруся нас познайомила? (з сопілкою та свищиком). 

   Вірно, з українськими народними іграшками. 

   З чого Іванко вирізав сопілку? 

   Так, з дерева верби. 

   А свищики з чого роблять? (з дерева, глини). 
 

Давайте подякуємо Катрусі та Іванку за цікаві іграшки та 

попрощаємося з ними. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАНЯТТЯ 

з ознайомлення з навколишнім світом 

Тема: «Історія виникнення народної іграшки» 

для старшого дошкільного віку 

 

Завдання: дати дітям знання про історію виникнення народної іграшки, 

місцевості виникнення; видах та матеріалі. Сформувати у дітей бажання 

виготовляти своїми руками. Виховувати любов та інтерес до народної 

творчості. 

Матеріал: зразки іграшок, малюнки з зображенням народної іграшки, атрибути 

до гри, 2 півники, лялька Петрушка. 

 

Хід заняття 

 

До групової кімнати заходить Петрушка. 

-  Привіт, малята, хлопчики та дівчата. 

- А що це ви тут робите? 

- А чим це ви граєтесь? 

- Діти, а звідки беруться іграшки? 

- А де виготовляють іграшки? 

- А цікаво, чи у далеку давнину були іграшки?  

Вихователь: - Ось сідай, та й послухай. 

У далеку давнину, коли не було таких великих будинків, а люди жили у 

скелях, то вони були незахищеними перед силами природи. Тому, заклинаючи 

язичеських богів, вони спочатку малювали на стінах скель, а вже потім 

виготовляли різних тварин, закликаючи тим самим богові, щоб захистив перед 

небезпекою. Вже значно пізніше стали давати тваринок погратись дітям. 

Виготовлення іграшок вважалось жіночою справою. 

Виготовляли іграшки з того, що було у жінок під рукою. Наприклад, ліпили 

дорослі з глини посуд, тільки значно менший за розміром, ось так і вийшов 

іграшковий посуд. Ставили спочатку глиняні вироби у піч, щоб вони висохли і 

стали міцніше, а потім розписували: лініями, крапочками, кружечками, - то й 

вийшла така чарівна чашечка, куманець. Подивишся на цей посуд, так й 

хочеться ним погратись. 

З тих далеких часів дійшли до нас опешнянські скульптури. Подивіться, 

чому жінка з кошиком? Кошик у цьому випадку символізує достаток. Такі 

скульптурки ставили в зерносховища, біля вогника. Зверніть увагу й на те, як 

вона одягнута. 

- Чи не хотіли б ви пограти з нею в гру? 

 



 

 

Рухлива гра «Віночок» 

 

Діти стоять у колі. Вихователь з віночком в руках у середині кола. 

- Я віночок сплету, я з віночком піду. 

А кому я цей віночок на зачіску покладу? 

Я Тетяночку знайду,я до неї піду, 

Я Тетяні цей віночок на голівку покладу. 

Ох і гарний вінок! І веселий танок! 

Не було раніше і таких фабричних ляльок, а дуже хотілось дівчатам бути 

схожими на своїх мам. Ось і почали виготовляти ляльок з сиру, соломи, ниток, 

ганчір'я. 

Також, виготовляли і меблі з дерева своїми руками. А ще з дерева у Львівській 

області робили дерев'яні іграшки. 

Увесь час люди жили в очікуванні ярмарку, особливо, діти, бо саме відтіля їм 

привозили свищики. Вважалось, коли дорослі підсвистували над своїми дітьми, 

то тим самим вони відганяли від дитини злих духів та оберігали від поганих 

очей. А вже потім і діти вчились разом із своїми батьками виготовляти ось такі 

свищики, щоб потім продати на ярмарку. 

- Давайте й ми пограємо зі свищиком. 

 

Гра «Відгадай де свистіли» 

 

- А що це у мене? 

Так, це писанка, бо розписана вона візерунком, будь то рослинним, чи 

геометричним, чи символічним. Коли дарували писанки на святі, то вважалось, 

що тим самим, зичили добра, щастя. А ось коли хлопець дарував дівчинці 

писанку, то таким чином він признававсь у коханні. 

- Ось і ми пограємо з писанкою. 

- Котилася торба з великого горба Кому доведеться, з тим і пограємо. 

- Діти, так навіщо виготовляють іграшки? З яких атеріалів? 

Зараз Петрушка, на кінець, розкриє свою чарівну скриньку, а ви назвете, які в 

ній є матеріали. Потім пограємо у гру. 

 

Гра «Відгадай на дотик» 

Петрушка: - Я так багато всього почув, а чи діти вміють виготовляти іграшки 

своїми руками? 

Вихователь: - Давайте, діти, запросимо Петрушку на наш ярмарок іграшок, де 

він і зможе купити ту іграшку, яка більш за все йому сподобається… 

А тепер давайте попрощаємося, бо Петрушці треба вже поспішати. 



 

 

Додаток 9 

Інтегроване заняття – розвага 

ПОГЛЯД У МИНУЛЕ, ДЕ БАБУСЯ ЛЯЛЬКУ ЗАБУЛА 

Програмовий зміст: виховувати у дітей повагу і шанобливе ставлення до 

традицій українського народу; виготовляти ляльку за зразком, за словесним 

поясненням, за показом дорослого; розвивати вміння самостійно добирати 

матеріали для виготовлення ляльки; опановувати вміння і навички 

виготовлення ляльок з різних матеріалів. 

Матеріали: різнокольорові вовняні нитки, ножиці, голка, ляльки-саморобки. 

Хід заняття 

У гості до дітей приходить бабуся. 

Вихователь. Доброго дня! У вас усе гаразд? Що трапилось? Чому шукаєте 

онучку?  

Бабуся. Марійка вдома забула ляльку, а без неї вона сумуватиме. 

Вихователь. Проходьте, будь ласка, сідайте! (розглядаючи ляльку). Марійко, 

яка в тебе чудова лялька! Вона не звичайна і зовсім не схожа на ляльок, якими 

граються наші дівчатка. Діти., подивіться: кого вам нагадує ця лялька? 

Діти. Домовеня Кузю з мультфільму.  

Марійка. Цю ляльку мені подарувала бабуся, вона її сама для мене пошила. 

Моя лялька краще за всіх, 

Несе мені вона успіх, 

Спить за мною і гуляє, 

В доньки-матері зіграє. 

Вихователь. Вибачте, але зараз стільки чудових іграшок можна придбати. 

Бабуся. Це не звичайна лялька, а лялька-оберіг, вона є супутницею моєї онучки 

на шляху до успіху, здоров’я, допомагає уникати негараздів. 

Коли я була маленькою дівчинкою, то моя бабуся також виготовляла мені 

ляльку із мотузок. Існував певний процес виготовлення такої ляльки. Багато 

століть ляльки для дітей виготовляли власноруч. Голову, тулуб ляльки робили 

із джгута або мотузок як дві окремі частини, що з’єднувалися між собою. Одну 

частину накладали на другу. Кожну частину закріплювали окремою мотузкою, 

міцно зв’язуючи і надаючи форму голови, тулуба. Легко скручуючи джгутик у 

спіраль, протягували його між джгутиками тулуба, утворюючи руки. 

Залишались дрібні деталі руки – джгутики злегка розпушували, то були пальці. 

Волосся на голові запліталося у коси із джгутів, що давало можливість 

дівчаткам робити лялькам зачіски. На таких подарунках ми самостійно робили 

обличчя(очі, ротик, носик). 

Вихователь. Які чудові речі ви нам розповідаєте, то давайте влаштуємо свято 



 

 

ляльок! Діти, запрошуйте на танок наших ляльок!(діти танцюють з ляльками). 

Чудовий танок! Вам сподобалось? Діти, ви бажаєте зробити у подарунок своїм 

рідним таких ляльок? 

Вихователь. Ну так дарма часу не гаємо, 

                     До роботи приступаємо! 

Дитина. Любі дідусі, бабусі,  

              Я роботи не боюся, 

              Де нитки, голка? Буду шити, 

              Ляльку-оберіг робити! 

Вихователь розкладає на робочі місця дітей зв’язані пучечки відрізаних ниток, 

пропонує кожній дитині по одній нитці, просить розповісти що-небудь про 

ниточку, що опинилася в їхніх руках. 

Вихователь. Якого кольору ниточка? Усі нитки різнокольорові, вони зроблені з 

вовни. Яка різниця між тими нитками, якими ви шили лялькам одяг, і цими? 

Діти, нам час братися до роботи, а наша бабуся допоможе нам. Давайте ми з 

вами пригадаємо, як необхідно поводитися з ножицями і голкою під час роботи 

(відповіді дітей). Молодці, можемо братися до роботи. 

Праця дітей. 

Хід роботи: 

- Узяти нитки і розділити їх на три частини. 

- Дві частини ниток накласти одна на одну, з’єднавши між собою. 

- Перегнути обидва пучки ниток посередині, відгинаючи один від одного. 

- Одна частина – це голова, що туго перев’язується в місті з’єднання 

частин, продовження ниток волосся. Волосся на голові заплести в косу 

або зробити ляльці зачіску. 

- Друга частина – це тулуб. У середину тулуба вкладається третя частина 

ниток – руки. Попередньо необхідно злегка розпушити кінці джгута, то 

будуть пальці. 

- Тулуб слід туго перев’язати, зробивши спідницю. 

- На свій смак самостійно зробити обличчя. 

Вихователь.  

Тепер ми можемо свято влаштувати,  

Іграшки ваші усім показати, 

З ляльковим святом привітати,  

Веселого настрою всім побажати. 

 

Вихователь пропонує дітям показати свої роботи і розповісти про іграшки, які 

зробили. Під час перегляду ляльок діти вітають один одного. Вихователь 

пропонує разом з батьками зробити іграшки вдома. 



 

 

Вихователь. 

Час день народження наших ляльок святкувати, 

Одне одного залюбки привітати, 

У цей день святковий наснаги бажати, 

Нашим бабусям спасибі сказати. 

Дякую всім за свято чудове, 

Дякую всім за роботу казкову! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 10 

 

ВІКТОРИНА 

З УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА 

НА ТЕМУ 

«ЗИМОВІ СВІТА» 

(рекомендовано для батьків, вихователів) 

 

 

1. Що ви знаєте про найвеличніше свято в Україні – Різдво Христове? 

2. Скільки страв повинно було стояти на столі на Святий вечір? 

3. Чому господар заносив до хати сніп пшениці? 

4. Коли вся сім`я сідала до вечері? 

5. Чому в святу ніч горіло світло в кожному домі? 

6. Коли йшли колядувати? 

7. Які страви готували на Щедрий вечір? 

8. Що таке щедрівка? 

9. Коли йшли щедрувати? 

10. Що ви знаєте про свято Меланії? Як ворожили дівчата на Щедрий вечір? 

11. Назвіть друге свято, яке належить до різдвяних. 

12. Коли йшли посівати? 

13. Яким святом завершувалися різдвяні свята? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 11 

 
«СЛОВО ДО СЛОВА – СКЛАДАЄТЬСЯ МОВА» 

родинний захід, присвячений українській мові 

(старша група) 

 

Програмовий зміст: Дати поняття про те, що мова – це колиска народу, від якої 

линуть у світ: мамині колисаночки, пісні,  бабусині казочки; 

що мова єднає український рід від покоління до покоління 

невидимими нитками і тому ми повинні любити і шанувати 

свою мову. 

 

Зв’язне мовлення: Розвивати у дорослих та дітей інтонаційну виразність мови: 

урочисту - під час розповіді віршів; спокійну, лагідну, ніжну – 

під час колискової; жартівливу – під час розповіді небилиць. 

Вчити говорити чітко, виразно, ритмічно; 

виражати в мові, піснях, рухах, іграх своє ставлення до мови. 

Заохочувати батьків до художнього читання та інсценування з 

дітьми невеличких жартівливих оповідань. 

Виховувати бажання розмовляти українською мовою. 

 

Словник:   Родина, родичі, слова пісень, колискових, віршів, жартів. 

 

Матеріал: Вірші, українські народні казки, прислів’я, приказки про мову, загадки, 

жарти, колискові, гуморески, пісні, танці, народні ігри., музичні 

інструменти, рушники, сорочка. 

 

ХІД 
 

Ведуча запрошує всіх гостей до зали. 
 

Ведуча:Добрий день, дорогі гості, вітаємо вас на нашому святі – святі рідної мови. 
 

                                                      Сьогодні весело в садку, 

                                                      У нас велике свято. 

Тому, що мову нашу рідну 

                                                      Ми будем прославляти! 
 

Ведуча: Запрошуємо вас взяти участь у нашій розмові на святі нашої мови. 
 

 Родина – це не тільки рідні. Це і дитячий садок, і у майбутньому для вас 

школа, і весь український народ, який складається із родин великих та маленьких, 

дружніх і працьовитих. Хочеться, щоб велика родина наша була красивою, 

щасливою. Потрібно вивчати, шанувати свій народ, його мову, землю свою, рідний 

край, бо ми – частинка всього цього нам рідного і близького. Тут жили наші прадіди, 

діди. Тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського. 



 

 

 Послухайте вірші про найдорожче серцю кожної людини – Батьківщину, нашу 

рідну українську мову. 
 

Що таке Батьківщина? 

Під віконцем калина, 

Тиха казка бабусі, 

Ніжна пісня матусі, 

Дужі руки у тата, 

Під тополями хата, 

Під вербою криниця, 

В чистім полі пшениці, 

Серед лугу лелека 

І діброва далека, 

І веселка над лісом, 

І стрімкий обелісок. 
 

Одна Батьківщина і двох не буває, 

Місця, де родилися, завжди святі. 

Хто рідну оселю свою забуває, 

Той долі не знайде в житті. 

Чи можна забути пісню, що мати 

Співала малому, коли засинав. 

Чи можна забути ту стежку до хати, 

Що босим колись протоптав. 

Тут мамина пісня лунає і нині 

Її підхопили поля і гаї. 

Її вечорами по всій Україні 

Співають в садах солов’ї. 

І я припадаю до неї вустами, 

І серцем вбираю, мов спраглий води. 

Без рідної мови, без пісні, без мами 

Збідніє, збідніє земля назавжди! 
 

«Пісня про Батьківщину» слова Є. Карасьової, муз. В Єлінока. 
 

Ведуча: 

 Для кожного народу дорога його мова. На Землі живе 5000 мов. Вони не 

передаються в спадщину фізіологічно. Якщо у дитини оточення буде чуже, то вона і 

буде розмовляти тією мовою, якою розмовляють з нею. Нам, українцям, повинна 

бути найближча до серця українська мова. Вона вся з гомону полів, лісів, морів, отчої 

землі, мережана сходом і заходом сонця, переткана калиною і барвінком, вишневим 

цвітом. Вона з блиску козацької шаблі і весла невільницького човна. Вона ніжна і 

тендітна. Нещасна, неправдива людина, що добровільно і легко зрікається рідної 

мови. Щаслива, праведна людина, що в радості і в горі будує слово своєї землі, бо 

„без рідної мови нема України, без рідної мови людини нема!” 

І справді, хто ми без своєї мови? 



 

 

Народ чи плем’я, вільні чи раби? 

Живем в будинках чи печерах, може, 

Вживаєм хліб, а чи якісь боби. 
 

Забули ми, забули свою мову, 

Забули мову предків чарівну. 

Отож тепер давайте її знову 

Відродим нашу сонячну весну. 
 

Відродим мову Лесі Українки, 

Шевченка – сина вільного Дніпра. 

Щоб як тендітна пісня солов’їна, 

Звучала й квітла на увесь наш край. 
 

А мова наша ніжна й барвінкова, 

В ній позолота стиглого зерна, 

І дух землі, і мрійливість тополі, 

І дух ненасть, що завдала війна. 
 

Ведуча: 

 Мова! А що таке мова? Народ говорить, що 

„слово до слова – зложиться мова”. 
 

Т. Г. Шевченко ось як про неї говорить: 

„Ну, щоб здавалося б, слова.... 
 

Слова та голос – більш нічого, 

А серце б’ється – ожива, 

Як їх почує.....” 

А ось іще: 

„Мова рідна, слово рідне, 

Хто вас забуває, 

Той у грудях не серденько – 

Тільки камінь має. 
 

Як ту мову можна забути, 

Котру учила 

Нас всіх ненька говорити, 

Ненька наша мила?” 
 

 І справді, любов до рідного краю, мови починається з маминої коли саночки. В 

ній материнська ласка і любов, світ добра, краси і справедливості. 
 

 А скажіть, діти, хто з вас пам’ятає мамину колискову? 
 

(донька з мамою співають колискову «Пізня вже годинка») 

Під мелодію колискової - читають вірша: 

 

Пам’ятай ночами, як ти був маленьким, 



 

 

Мати називала сином дорогеньким. 

Підростеш ти, сину, вивчиш рідну мову, 

Не забудь, дитино, пісню колискову. 

Підростеш, як колос, підеш поміж люди – 

Мамин рідний голос все з тобою буде. 

Батькові турботи, сад, і ліс, і поле 

Не цурайсь роботи у житті ніколи. 

Не забудь стежину в рідний край до хати, 

В будь-яку хвилину мати буде ждати! 
 

Ведуча: 

 Багато прекрасних пісень склав наш народ. Співали під час жнив, після 

веселих ігор, танців, на свято Івана Купала, на весіллях. Кожна пісня різна за 

характером, але мова в неї багата, щедра, розкриває всю душу народу: 
 

Ну де ще є чарівна пісня, 

Серед яких на світі славних мов, 

То серце від журби заплаче, стисне, 

А то навіє радість і любов. 
 

Виконуються українські пісні у виконанні дорослих і дітей. 
 

Ведуча: 

Українська пісня запрошує вас до танцю. 
 

Дивлюся мовчки на рушник, 

Що мати вишивала. 

І чую, гуси зняли крик, 

Зозуля закувала! 

Знов чорнобривці зацвіли, 

Запахла рута – м’ята, 

Десь тихо бджоли загули, 

Всміхнулась люба мита! 

І біль із серця раптом зник, 

Так тепло, тепло стало! 

Цілую мовчки той рушник, 

Що мати вишивала. 
 

Дівчатка виконують танок з рушниками. 
 

Ведуча: 

 Немає у світі людини, яка б не любила казок або не чула їх, особливо діти! 

Запрошую усіх дорослих і малих у гості до казки. 

Проводиться вікторина „З якої казки?” 
 

1. („....хазяїн вигнав його з дому, а в лісі він став паном.....”) 

(„....лисичка була йому за дружину, а він їй за чоловіка.....”) 

„Пан Коцький” 



 

 

2. Герой цієї казки допоміг своїм господарям забагатіти: він здобув вулик меду, повен 

двір овець, гусей, курей, стьожки, намисто, сережки. („Солом’яний бичок”) 
 

А хто пам’ятає, як бичок називався? 

Я бичок – третячок 

З соломи зроблений 

Смолою засмолений. 
 

3. Казка про одну дуже вередливу рогату худобу, з якою впорався тільки рак.  

(„Коза – дереза”). 

Згадати пісню кози. 
 

4. У героя цієї казки був човник і весла, ловив він рибу, годував діда з бабою. 

(„Івасик – Телесик”). 

Який був човник і яке було веселечко? (золоте і срібне). 
 

5. У цієї жінки син народився з горошину, яка котилася по дорозі. Як його назвали? 

Як звали друзів Котигорошка? 

(Вернигора, Верни дуб, Крутивус). 
 

Ведуча: 

 Про мову і слово існує чимало прислів’їв та приказок, спробуємо пригадати 

деякі з них: 
 

– Слово не горобець – випустиш....(не спіймаєш) 

– Бережи хліб на обід, а слово на.....(на відповідь) 

– Бесіда дорогу.....(скорочує) 

– Менше говори – більше......(почуєш) 

– Де сила не може, там слово......(допоможе) 

– Треба знати, що і де........(казати) 

– Яка головонька, така й ........(розмовонька) 

– Говорить так, ніби......(три дні не їв) 

– Торохтить Солоха, як діжка.....(з горохом). 
 

ЗАГАДКИ 
 

● Гарне, добре, на всіх людей дивиться, а людям на себе дивиться не 

дозволяє. (сонце). 

 ● Два брати у воду дивляться, а навіть не зійдуться. (береги) 

● Батько тисячі синів має, кожному мисочку справляє. (дуб і жолуді). 

 ● Без рук, без ніг, а на дерево дереться. (квасоля, огірки) 

● У нашої бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без води 

умиється. (кіт) 
 

Ведуча: 

 Українці люблять жарти і вміють жартувати. Запрошую вас взяти участь у 

нашому конкурсі гуморесок. 
 

Розповідь жартів, гуморесок, жартівливих історій. 



 

 

Ведуча: 

 Розвеселили нас гуморески, а під гарний настрій завжди хочеться співати. 

Земля наша така співуча! Скільки зірок на небі, стільки квітів на землі, стільки пісень 

на Україні. 
 

Виконується пісня «Капосний дощик». 
 

Українські народні ігри  «Ой на горі калина» 

     «Івасик – Телесик» 

 «Панас» 
 

Ведуча: 

 Хай залишається після сьогоднішньої зустрічі хоча б краплина любові до 

рідної мови: 

 «Хто обрав Україну своїм рідним домом, то хай не цурається і її мови» 
 

Вивчайте, любіть свою мову, 

Як світлу Вітчизну любіть. 

Як стягів красу малинову, 

Як рідного неба блакить. 
 

Над всі багатства і приливи мод, 

Шукаймо мову серцем і вустами! 

Народ без мови – це вже не народ, 

Без мови всі б ми сиротами стали! 

 



 

 

Додаток 12 

 
«КОЗАЦЬКОМУ РОДУ — НЕМА ПЕРЕВОДУ» 

інтегроване заняття з пріоритетом патріотичного виховання  

для дітей старшого дошкільного віку 

Мета: 
 Закріпити уявлення дітей про рід, родовід, родину, родинне дерево. 

Підвести їх до узагальнення, що кожен рід має свою історію, яку своїм життям 

продовжує кожний член родини. 

Узагальнити уявлення про дитячі обов’язки в сім’ї, про те, як по-справжньому треба 

любити своїх батьків. 

Поглибити знання про усну народну творчість: прислів’я, приказки, дитячі народні 

ігри. 

Виховувати любов та повагу до старших рідних та близьких, до родичів. 

 

Словникова робота: Слова вітання, рід, родина, оселя, білена хата, плугатарі, 

вечеря, батько – голова родини, мати – берегиня, батьки, жарти, сором; 

Прадідусь, прабабуся – пращури; вишивка, чередник, обов’язки, народні звичаї, 

обряди, слова народних дитячих ігор. 

 

Матеріал: вірш Т.Г. Шевченка „Садок вишневий коло хати”, книжка-ширма „У 

нашого Омелечка”, атрибути до ігор „Дід Мороз”, „Подоляночка”. 

 

Попередня робота з дітьми:  

Протягом року на заняттях і в повсякденному житті знайомилися з дитячими 

українськими народними іграми, вчили вірші, прислів’я, приказки, лічилки. 

На заняттях «Родинне дерево», «Мамина пісня», «Моя сім’я», «Бабусина скриня» 

поглиблювали знання про місце і обов’язки кожного члена родини. 

До заняття вивчили вірші за темою, повторили прислів’я, приказки про батьків. Діти 

принесли з дому фотокартки своїх рідних. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 
 

Вихователь: От, дітоньки мої, ми знову з вами у нашій світлиці, та не самі, 

у нас сьогодні у гості. Давайте з ними привітаємося. 
 

Діти: Здрастуйте! Доброго ранку! Раді вас бачити у нашій світлиці. 
 

Вихователь: Лера і Оля, що ви можете сказати нашим гостям? 

Діти: 

Гостей дорогих 

Ми вітаємо щиро! 

Стрічаємо з хлібом 

Любов’ю і миром. 
 



 

 

Для людей відкрита 

Хата наша біла, 

Тільки б жодна кривда 

В неї не забігла. 
 

Вихователь: А тепер сідайте, будь ласка, і почнемо нашу розмову про 

українську родину. 

З давніх-давен українці не уявляли собі життя без родини. Діти, а що таке 

родина? 

Так, родина для українців – це сім’я, і родичі, і рідна оселя – українська білена 

хата. Давайте згадаємо з вами, як великий український поет Т.Г. Шевченко 

сердечно і з любов’ю написав про свою хату. 

Діти: 

Садок вишневий коло хати, 

Хрущі над вишнями гудуть, 

Плугатарі з плугами йдуть. 

Співають, ідучи дівчата, 

А матері вечерять ждуть. 
 

Сім’я вечеря коло хати, 

Вечірня зоренька встає, 

Дочка вечерять подає, 

А мати хоче научати, 

Так соловейко не дає. 
 

Вихователь: Згадали. Так де ж збиралася вся сім’я ввечері? Хто кого чекав 

вдома з вечерею? А хто допомагав матері частувати рідних, кого мати навчала?. 
 

Відповіді дітей. 
 

Вихователь: Отже, після важкої праці в полі, українська родина збиралася 

коло своєї хати. Кожна сім’я мала обробляти землю, вирощувати хліб, бо «хліб 

– це життя». А для цього потрібно було мати багато робочих рук. З цієї 

причини сім’ї були дуже великими. В народі складали і відповідні пісні, такі, як 

жартівлива пісенька про Омелечка. 

Діти: 

У нашого Омелечка 

Невеличка сімеєчка, 

Тільки він та вона, 

Та старий та стара, 

Та дві дівки косатих, 

Та два парубки вусатих, 

Та дві Христі в намисті, 

Та дві ляльки в колисці. 
 

Вихователь: Давайте порахуємо парами, скільки ж людей в родині 

Омелечка. Допоможе нам ця книжка – ширма. 



 

 

 

Діти лічать парами. 
 

Вихователь: Отже бачите, які великі родини були на Україні. Діточок було 

багато, і вони, як і ви, дуже любили грати у різні ігри. давайте і ми пограємо. В 

які ігри переважно грали діти навесні? 
 

Діти: Закликали весну, водили хороводи. Пограємо у 

«Подоляночку». 
 

Вихователь: Трошки розважились? Згадаємо, на чому ми зупинилися? 
 

Діти: Що українські родини були великі. 
 

Вихователь: А скажіть мені, будь ласка, любі діти, скільки людей у вашій 

сім’ї? 
 

Вихователь: Хочу сказати, що хоч родини і стали меншими, але кожен 

член сім’ї має своє місце і обов’язки. Ось, наприклад, головою родини завжди 

вважається....хто? 
 

Діти: Тато. 
 

Вихователь: А чи пам’ятаєте ви, хто вважався берегинею роду? (Мати). 

 Хто така Берегиня? (Це богиня, яка оберігала людей від усякого лиха і 

дарувала добро). Так, я впевнена, що ваші матусі саме такі – бережуть вас і всю 

родину від лиха, хвороб і дарують всім добро. 

 Отже, головою сім’ї є тато, бо він найсильніший, найздоровіший, він 

постійно турбувався про хліб насущний та хлібне поле, а також відповідав за 

родинну оселю та упорядкування в дворі, де що поламається, він мав уміти 

полагодити. А чи знаєте ви, які турботи у вашого тата? 

 Чи любите ви свого тата? Як ви його називаєте? Може хтось розповість, 

за що він любить свого тата 
 

Відповіді дітей. 

Вихователь: А хто розкаже вірш про тата? 

Ми з татом молодці, 

Бо часу не гаєм. 

Чи купаємось в ріці, 

Чи дрова рубаєм. 

Знає тато мій усе 

Про весну та літо. 

І проте, як льон цвіте, 

Як зростає жито. 

В тата різні є книжки 

Про річки і море, 

Про козацьке славне військо 

І про сині гори. 

Я від тата всього вчусь 



 

 

І часу не гаю, 

Я як виросту великим, 

Всі їх прочитаю. 

 

Вихователь: Добре. Бачу, що ви добре знаєте, чим зайняті ваші батьки. І 

напевно хочете бути схожими на них. І в давнину кожна дитина повинна була 

знати, чим займалися її батьки. А хто розкаже, дітки, про свою матусю? 
 

Розповіді дітей. 
 

Вихователь: Так, у мами дуже багато справ у господарстві, а коли сім’я 

живе у селі, то вона відповідає ще і за домашню худобу та город. Без 

помічників їй було дуже скрутно. І в давнину діти рано ставали помічниками. 

П’ятирічна дівчинка уже колисала люльку свого молодшого братика. А у сім 

років мати вчила донечку шити, прясти, вишивати. Хлопці у ваші роки були 

вже завзятими чередниками, а у 9 років хлопця віддавали в „науку” до майстра, 

щоб він навчався певному ремеслу. Отже, і у вас, діти, є своє місце і обов’язки в 

сім’ї. Як ви вважаєте, які ваші обов’язки? 
 

Діти:     Діти мають бути слухняними, допомагати батькам, слідкувати за 

своїми речами, іграшками, поважати тата, маму, дідуся, бабусю, бо вони 

піклуються про нас, роблять усе, щоб нам було краще жити. 
 

Вихователь: Не дарма в народі кажуть: «Шануй батька й неньку, буде тобі 

скрізь гладенько». А які ще прислів’я ви знаєте? 
 

Діти: Хто батька і мати зневажає, той добра не знає. 

 Як мати рідненька, то й сорочка біленька. 

 Без батьківської любові як без повітря. 

 Які мамо й татко, таке й дитятко. 

 

Вихователь: Молодці! А давайте ще пригадаємо віршика про батька й 

мати. 

Батько розуму навчає, 

Мати приголубить. 

Ніхто так мене на світі, 

Як вони не любить. 
 

Дай же, боже, щоб я виріс, 

В школі добре вчився, 

Щоб я батькові і неньці 

Добре відплатився. 
 

Вихователь: Мені подобається цей вірш, бо хлопчик каже, що він дуже 

вдячний своїм батькам за їх любов і турботу. 

 А тепер я хочу щоб ви згадали найстаріших членів родини. Довге життя 

прожили ваші дідусі та бабусі, мають багатий життєвий досвід. Вони знають 

багато казок, пісень, добре знають народні звичаї, обряди, підтримують сімейні 



 

 

традиції. Добре, коли дідусь з бабусею живуть поруч з дітьми – вони стають 

справжньою опорою для молодих. 

 Розкажіть, будь ласка,  про своїх бабусь. Як ви їх називаєте? 
 

Діти: 

Зранку і до ночі трудиться бабуся 

В неї я охоче працювати вчуся. 

Я бабусю прошу, хоч на півгодини, 

Хай моя хороша ляже відпочине. 
 

Вихователь: Так, я гадаю, що ви всі любите своїх бабусь і не забудете 

піклуватися про них. 

 А хто розкаже про свого дідуся? Чому часто говорять, що у дідуся „золоті 

руки”? 

 Давайте пограємо у гру „Дідусь Макар”. 
 

Вихователь: Діти, я впевнена, що ви не тільки можете показати, як треба 

працювати, а й по-справжньому завжди допомагаєте дорослим і виростаєте 

добрими людьми. Не дарма в народі кажуть: „Добрі діти – батькам вінець, а злі 

діти – батькам кінець”. Але я хочу сказати, що ми сьогодні переконалися, що ви 

справді гарні діти, бо ви добре знаєте свій рід. Ви напевно вдома маєте альбом, 

де є фотокартки ваших родичів. І мабуть хтось уже намагався скласти своє 

родове дерево. Ми вже з вами знайомилися з ним. Воно коренисте, гіллясте, і 

що кожна гілка, то член роду. Чим глибше коріння того дерева, тим міцніше 

воно стоїть на землі. Воно об’єднує дві лінії: материну та батькову. Давайте 

згадаємо, що означає коріння родового дерева? (це прабабусі і прадідусі). А 

стовбур що означає? (бабусі і дідусі). А товсті гілки? (мати й батько). А 

тоненькі? (діти). Скоро ви виростете, гілочки стануть товщими, а згодом у вас 

будуть діти, виростуть тоненькі гілочки. І так нашому красному роду не буде 

переводу. У кожної родини є своє родовідне дерево. От і я спробувала скласти 

своє родовідне дерево, давайте розглянемо його (розповідаю). 

 Так і ви можете скласти своє родовідне дерево. Для цього я приготувала 

для вас отакі малюнки „Родовід”. Дома ви ще краще дізнаєтесь у своїх батьків  

про родичів і вони вам допоможуть вписати їх імена, як це зробила я. 

 Діти, ми сьогодні побачили, що ви добре знаєте своїх рідних, знаєте чим 

вони займаються, навчаєтесь у них робити добрі справи, поважаєте старших, 

хочете бути схожими на них, і по-справжньому любите своїх рідних. 
 

Діти: 
 

Бажаємо, щоб у щасливу годину 

Збиралася ваша велика родина, 

Матерям бажаємо не старіти, 

Довго жити, вічно молодіти. 

А синам і дочкам підростати 

І до нових зірок достати. 
 



 

 

Від щирого серця усім вам бажаєм 

Добробуту, миру у рідному краї. 

Спокою, злагоди у цілому світі 

Блакитного неба дорослим і дітям. 
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