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Анотація. 
Пізнавально-виховні заняття з народознавства в закладі дошкільної освіти (ДЗО) мають на меті виховання в дитини 

почуття національної гідності, інтересу до національної культури, любові та поваги до оберегів, звичаїв, традицій, сприя-
ють вихованню в дітей щедрості, гостинності, доброти, мудрості та чесності, а також сприяють формуванню в дітей 
естетичних почуттів і формуванню естетичного смаку.
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4. МАЙСТЕР-КЛАС

Мета виховного та пізнавального заходу: формувати 
в дітей знання про Україну, її національні символи: ка-
лину, вербу, український національний костюм, віночок, 
українські національні страви; залучати дітей до читання 
віршів патріотичного змісту, вивчення прислів’їв, прика-
зок, загадок; продовжувати збагачувати активний слов-
никовий запас дітей, розвивати логічне мислення, вміння 
гратися разом, допомагати один одному; виховувати по-
чуття гордості за Батьківщину та свій народ, мову, почут-
тя патріотизму, любов до України та її традицій.

Дидактичний матеріал: український національний 
одяг для дівчат і хлопців; українські рушник і віночок; 
кетяги калини та вербовий кошик; коровай; великі лож-
ки, дерев’яна ложка, макітра, площинний національний 
посуд; пиріжки; узвар; вірші, прислів’я, приказки, загад-
ки про Україну. Дидактичні вправи «Яке наше вбран-
ня?», «Зроби слова лагідними», рухлива гра «Ложку 
передавай – страву називай!», гра-естафета «Перенеси 
картоплю!», народна гра «Віночок», хороводна гра «Ой, 
є в лісі калина», пісня «Молитва за Україну», «килим- 
літак», ілюстративний матеріал про Україну.

Хід заняття
Читання віршів «Моя Україна»

Діти: Здрастуй, рідна Батьківщина!
Сонце й небо, море й річка, 
Ліси й моря, поле й рілля, 
Луг і долина, 

Всі: Добрий ранок, моя Україна!
В усьому світі кожний знає:
Є Батьківщина лиш одна.
І в нас вона одна єдина – 

Всі: Це наша славна Україна!
Гостей дорогих 
Ми вітаємо щиро,
Стрічаємо з хлібом,
Любов’ю і миром.
Шановні гості! Прийміть від діток групи № 6 цей 

коровай! 
Вихователь: На землі великій є одна країна: 

Гарна, неповторна, красна, як калина. 
І живуть тут люди добрі, працьовиті, 
І скажу, до речі, ще й талановиті, 
Землю засівають і пісні співають, 
На бандурі грають і вірші складають , 
Про ліси і гори, і про синє море,
Про людей і квіти, то скажіть же , діти,
Що це за країна?
Всі: Наша славна Україна!
– Діти, сьогодні на нас чекає цікава подорож. 

А здійснимо ми в її на килимі-літаку (діти стають на 
уявний літак – синє полотно). 

Словесна гра «Летимо над Україною»
– Ось ми високо піднялися над землею, сонечко 

осяює нам шлях. Вперед! (на столах розкладено сю-
жетні картини – краєвиди України). 

– Діти, які картини ви побачили з килима- літака? 
(пшеничне поле, річки, ліси, міста і села). Усе це 
наша держава, а називається вона – Україна! А люди 
які живуть в Україні? (український народ). А ми 
з вами як називаємось? (українці). Українців впі-
знають в усьому світі за вишиванками, прекрасни-
ми рушниками та вишитому національному одязі.  
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А в який одяг одягнені сьогодні ми? Давайте його 
роздивимося (хлопчики – українську вишиту сороч-
ку, шаровари, пасок; дівчатка – українську вишиту 
сорочку, спідничку, плахту, фартух, пасок, україн-
ський віночок).

Діти, український одяг – це наш національний одяг.
Дитяча гра «Яке наше вбрання?»

– Українська сорочка яка? (вишита, тоненька, лля-
на, біла).

– Українські шаровари які? (широкі, червоні, про-
сторі, великі, українські).

– Українська спідничка яка? (невелика, яскрава, 
зручна, синя, пряма, вишита).

–  Український пасок який? (чоловічий, широкий, 
міцний, довгий, ошатний).

– Українські чобітки які? (червоні, міцні, високі, 
невисокі, зручні).

– Український віночок який? (різнокольоровий, 
гарний, новий, квітучий, барвистий).

Дитяча гра «Зроби слова лагідними»
Сорочка (а лагідно як сказати?) – сорочечка.
Дівчина – дівчинка.
Хлопець – хлопчик.
Вишиванка – вишиваночка.
Спідниця – спідничка.
Чоботи – чобітки.
Пояс – поясочок.
Фартух – фартушок.
У кожної нації, у кожного народу є національні 

дерева- символи. Символом нашого українського на-
роду є калина та верба.

Словесна гра «Символи України»
Про вербу в народі написано немало, чим же за-

служило шану це дерево? Український звичай – ви-
саджувати вербу на городі та біля ставків. З верби ро-
били ясла для худоби та плели кошики. Гілкою верби 
вітають зі святом вербної неділі. У народі кажуть: «Де 
ростуть верби, там чисті джерела води», «Де срібніє 
вербиця – там здорова водиця».

А зараз відгадайте загадку:
У вінку зеленолистім, 
У червоному намисті, 
Видивляється у воду, 
На свою, хорошу вроду? (калина).
Другою рослиною – символом України є калина. 

Які ягідки в калини? Давайте їх розглянемо (червоні, 
яскраві, маленькі, красиві). Давайте їх спробуємо. Які 
вони на смак (смачні, гіркуваті). Про калину складе-
но багато легенд, віршів і прислів’їв. А які прислів’я 
про калину знаєте ви?

«Без верби і калини – нема України».
«Любиш Україну – посади калину».
«Дівчинка в вінку – мов калина у цвіту».
А зараз давайте кожен візьме гілочку калини та й 

заведемо хоровод.
Хоровод «Ой, є в лісі калина»

– Діти, український народ гостинний, він поважає 
національні традиції та обряди. Я пропоную пограти 
в українську народну гру «Віночок». Але перш ніж 

будемо грати промовимо чистомовку, щоб наші роти-
ки були слухняними:

Ра-ра-ра – українська народна гра,
Ра-ра-ра – люди зичать лиш добра,
Ро-ро-ро – на коромислі відро,
Рі-рі-рі – дружні діти у дворі,
Рі-рі-рі – щастя зичим дітворі,
Ру-ру-ру – процвітати лиш добру,
Ре-ре-ре – нам в Україні жити добре.

Українська народна гра «Віночок»
Візьмемося ми за руки, 
Та підемо на зелені луки. 
Там сплетемо ми віночок, 
Станем дружно у таночок.
(руки піднімають і на плечі опускають, от і вийшов 

у нас віночок).
– Діти, а з чого плетуть справжній віночок? (з кві-

тів) А як вони називаються? (чорнобривці, незабудки, 
барвінок, ромашки, маки, волошки, безсмертник, цвіт 
яблуні, любисток)

Кожна квіточка лікувала дитину: чорнобривці до-
помагали позбутися болю, незабудки та барвінок зір 
розвивали, а ромашка серце заспокоювала. Давайте 
сплетемо віночок із тих квітів, які є в нашому кошику.

Гра «Сплетемо віночок»
Обов’язково до віночка прикріплюють різнокольоро-

ві стрічки. В’язати стрічки також потрібно вміти, адже 
потрібно знати їх символи. Наприклад, найпершу у 
віночку посередині в’яжуть світло- коричневу стрічку – 
символ землі – годувальниці. Пообіч неї – жовті стріч-
ки – символ сонця; за ними світло- зелені – символ кра-
си та молодості; потім блакитні, сині – символи неба й 
води, що дають силу і здоров’я; далі в’яжуть жовтогаря-
чу – символ хліба; фіолетову – символ мудрості люди-
ни; малинову – символ душевності, щирості; рожеву – 
символ достатку (діти по черзі викладають стрічки).

Гра « Прикрась віночок стрічками»
– А які приказки про віночок ви підготували? 
«Гарний віночок – краса дівчини»
«Який віночок – такий голосочок»
«Віночок на голові для здоров’я»
«У вінку калина – гарна дівчина»
У кожного народу є улюблені національні страви.  

Є вони і в українців. Зараз ми з вами пограємо в 
україн ську народну гру.

Гра «Ложку передавай – страву називай»
Діти стають у коло та передають ложку, промов-

ляючи слова: «Українські ми, малята, будемо страви 
називати». Дитина, в руках якої на закінчення фрази 
опиниться ложка, називає українську страву (борщ, 
вареники, пампушки, галушки, сало, гречаники, капус-
няк, голубці, картопля, куліш, юшка, узвар, каша).

Нову гру вже час почати. А чи згодні ви ще грати? 
Гра-естафета «Перенеси картоплю»

– Я в дитинстві любила гратися: ложкою носила 
картоплю. Той перемагав, хто з нею швидше прибігав. 

Шикуйтеся швидко на дві команди: перша коман-
да хлопчиків, друга – дівчат. А дорослі нам пораху-
ють: один, два, три, почали!
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Молодці малята, гарно картоплю носили. А тепер 
давайте заспіваємо пісню про улюблений національ-
ний продукт – сало.

Пісня «Про сало» (під час виконання пісні ді-
вчинка пригощає гостей бутербродами з салом).

Малята! А погляньте, що це в мене? (макітра). 
Макітра – це український національний посуд. Ця 
макітра непроста, ця макітра чарівна – ви макітрочку 
потріть і прислів’я про Україну назвіть:

«Всюди добре, а вдома найкраще»,
«У чужій стороні і сонце не так світить»,
«Там земля мила, де мати народила», 
«За своїм краєм серце болить»,
«Без Батьківщини і сонце не гріє»,
«Соловей троянду любить, а людина – Вітчизну», 
«Де рідний край, там і під ялинкою рай».
– То як називається наша держава? А як називаєть-

ся наш народ? А якою мовою ми розмовляємо?
Ну а зараз час відвідати музей гончарних виробів:
Маленькі наші ноги, 
Та знають свою путь. 
На службу Україні, (марширують на місці)
Як виростуть підуть.
Маленькі наші руки. 
Та кріпнуть і ростуть. (піднімають руки вгору і 

опускають до плечей)
На службу Україні, 
Всю працю віддадуть.
Дитячі в нас серденька,
Та щирі в них чуття, (прикладають руки до сердеч-

ка розводять руки в сторони)
Любити Україну
Будуть ціле життя.

Словесна гра Чарівна макітра» 
А макітра непроста, ця макітра чарівна, хто в ма-

кітру руку опускає, той загадку загадає, а відгадки ви 
знайдете у нашому музеї.

Біля тіла – вухо, голови не маю,
Молоко, сметану, квас, добре зберігаю… (глечик)
В мені мак розтирають, галушки в мене кидають, 
Річ потрібна і не хитра, називають всі…(макітра)
Майстер в руки мене взяв, на мені намалював,
Листок, квітку, перепілку, бо розписував… (тарілку).
Як у піч мене несуть, в мене овочі кладуть, 
Ще й водичку наливають, у вогонь – і борщик ма-

ють… (горщик).
Ну а зараз я в макітру руку опускаю і вам загадку загадаю:
перша – Одягну український віночок – 
Затанцюю веселий …(таночок).
друга –    Гарні хлопці стоять біля ганку. 
На них сорочки …(вишиванки).
третя – Я танцюю залюбки, 
Адже в мене зручні …(чобітки).
четверта – Вишиванку везем на гостинці,
Пам’ятаєм, що ми … (українці).
– Щасливі ми, що народилися і живемо в такій чу-

довій, багатій, мальовничій землі – Україна. Все на 
світі можна вибрати: друга, подругу, гарну річ, але не 
можна вибрати лише маму і Батьківщину.

Діти читають вірші:
1. Ми є діти українські, 
Хлопці та дівчата, 
Рідний край наш – Україна, 
Красна і багата.
2. Ми малі та всі ми друзі, 
Ми – одна родина, 
Та найбільша наша мати
Ненька Україна.
3. Хоч про тебе Україно,
Ми ще мало знаємо, 
Та чомусь, серденько, щиро
Ми тебе кохаємо.
4. Ми вдягнули вишиванки, 
Сорочки чудові, 
Маєм гарні оченята
І чорнії брови.
5. Ми все будем підростати. 
Сили набиратись. 
Україною своєю
Будемо пишатись.
6. Українці люди щирі, 
До праці завзяті. 
Люблять пісню заспівати, 
Й люблять танцювати.
7. Ми маленькі дошкільнята, 
Вкраїнського роду, 
Просим в бога миру й щастя 
Для свого народу.

Пісня «Молитва за Україну»
Боже, великий, єдиний 
Нам Україну храни, 
Волі і світу промінням
Ти її осіни.
Молимось, Боже єдиний
Нам Україну храни
Всі свої ласки, щедроти
Ти на люд наш зверни.
Дай, йому волю, дай йому долю, 
Дай доброго світа.
Щастя дай, Боже, народу 
І многії, многії літа.
– Ну а зараз, як справжні, гостинні українці ми хо-

чемо пригостити всіх гостей пиріжками й узваром.
Отже, заняття з народознавства формують 

у дошкільників любов до рідного краю, землі своїх 
предків, рідної мови,; оселі, Батьківщини. Вони ви-
ховують почуття гідності: за свій народ; повагу до 
національних культури, звичаїв та оберегів. Без озна-
йомлення з народознавством, наші діти не знатимуть 
історію власного народу і не виростуть справжніми, 
гідними, самодостатніми громадянами країни.
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Zdir Olha. Educational Event «ON  A UNIFIED 
LAND...».

Summary.
The article gives an example of educational activity for 

preschool children. Cognitive-educational classes of ethnol-
ogy in the institution of preschool education are aimed at edu-
cating a sense of national dignity, interest in national culture, 
love and respect for the charms, customs, traditions, children’s 
generosity raising, hospitality, kindness, wisdom and honesty, 
promotes the formation of children’s aesthetic feelings and the 
formation of aesthetic taste.

The main purpose of such activities is: to develop 
knowledge of children in Ukraine; to form knowledge of 
national symbols: viburnum, willow, Ukrainian national 
costume, wreath, Ukrainian national dishes. An important 
element of the lesson is also the children’s involvement in 
reading poems of patriotic content, learning of sayings, 
proverbs, riddles. The teacher should also pay attention 
to the enrichment of the children’s active vocabulary, the 
development of logical thinking, the ability to play togeth-
er, to come to each other for help. The educational event 
should foster a sense of pride in: Motherland and its peo-
ple, language, feelings of patriotism, love for Ukraine and 
its traditions.

The article describes that in this educational session, 
children learn about national Ukrainian clothing and its ele-
ments, the features of national dishes and Ukrainian dishes. 
The lesson is built in a playful form, which causes the interest 
of preschool children and would facilitate the process of new 
information perception.

Key words: state of Ukraine; knowledge; sayings; pro-
verbs; national.

Здир О.А. Познавательно-воспитательное ме-
роприятие «НА ЗЕМЛЕ ЕДИНОЙ...».

Аннотация.
Познавательно-воспитательные занятия по наро-

доведению в учреждениях дошкольного образования 
направлены воспитание у ребенка чувства националь-
ного достоинства, интереса к национальной культуре, 
любви и уважения к оберегам, обычаям, традициям, 
что способствует воспитанию у детей щедрости, 
гостеприимства, доброты, мудрости и честности, 
а также формированию эстетического вкуса.

Ключевые слова: государство Украина; познания; 
поговорки; пословицы; национальная культура.

Фото 1. Перед початком свята

Фотоколаж свята «На землі єдиній…»
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Фото 2. Ми весело співаємо

Фото 3. Виготовляємо символ держави

Фото 4. Кінець свята


