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«Я – майбутнє твоє, Україно!» 
Є багато країн на землі  

В них – озера, річки і долини. 

Є країни великі і малі, 

Та найкраща завжди Батьківщина. 

 

Україна, рідний край, Батьківщина, Вітчизна - 

прості прекрасні слова. 

А звідки взялася ця назва?    

   Древня легенда повідає, що на світанку нашої землі Бог оглядав творіння рук 

своїх і, натомившись, сказав зробити перепочинок. Земля, де опустилися Бог з 

Ангелами, була вельми багатою на сонце, на звірів та пташок. А найбільше 

сподобалися Богові люди того краю. До якої хати зайшов він зі своїми 

супутниками, всюди їх зустрічали хлібом і сіллю. Так сподобалася Богові та 

місцина, що він став часто сюди навідуватися зі словами: 

- Рушаймо у край! Кажуть з того і пішла назва нашої держави: Україна. 

Кожна людина з великою любов’ю і душевним трепетом згадує те місце, де 

вона народилася, де промайнуло її дитинство, дитинство з дивосвітом-казкою, з 

материнською ласкою у затишній батьківській оселі. То родинне вогнище, 

маленька батьківщина кожної людини. То її велике «Я», з якого починається 

людина, родина, батьківщина і вся наша велична й неповторна у світі Україна. 

Її красою захоплювались поети, художники та композитори. 

… Буває, часом сліпну від краси. 

     Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, 

     Оці степи, це небо, ці ліси, 

     Усе так гарно, чисто, незрадливо, 

     Усе як є – дорога, явори, 

     Усе моє, все зветься Україна. 

                                                           Л.Костенко 

 Перегляньте відео за посиланням  «Державні Символи України». 

https://www.youtube.com/watch?v=W2F1NUky5UE 

- 24 серпня 1991 року – в цей день прийнято Акт проголошення незалежності України, 

за яким Україна є самостійною демократичною державою. Україна має свої державні 

символи прапор, герб  і гімн, які відображають її  історію.    

З глибини віків дійшла до нас ось така легенда. 

Жила собі жінка. І мала вона трьох синів. Сини зростали чесними, сміливими, 

дуже любили свою неньку і готові були віддати за неї своє життя. 

Виросли сини і розійшлися по світах, прославляючи свою матір. 

Найстаршому мати подарувала на згадку про себе золоту корону з трьома 

промінцями. Корона зігрівала людей, вела вперед. За цю трипроменеву корону 

люди дали першому синові ім'я Тризуб. 

Середньому сину мати дала в дорогу блакитно-жовтий одяг. Сміливий і 

сильний був середній син, і прославив він свою матір добрими звитяжними 

вчинками. Люди запам'ятали його і назвали Прапором. 

https://www.youtube.com/watch?v=W2F1NUky5UE


А найменший син отримав у дарунок від матері соловейків голос. І де б він 

не був, усюди лунала йо-го дзвінка урочиста пісня. За цей голос і величний спів 

люди дали йому ім'я Гімн.  Так і донині по всьому світу золотий тризуб, синьо-

жовтий прапор і урочистий гімн прославляють рідну неньку - Україну. 

Найкрасивіше місто, столиця нашої країни – місто Київ. Він був заснований 

більше півтори тисячі років тому. Головна вулиця Києва – Хрещатик. А  історія 

заснування міста така. «І було три брати: ім'я одного Кий, а другого — Щек, а 

третього — Хорив, і сестра їх Либідь. Сидів Кий на горі, де тепер узвіз Боричів, а 

Щек сидів на горі, яка тепер називається Щекавиця, а Хорив — на третій горі, від 

якого вона прозвалася Хоревиця. І вони збудували город на честь свого 

найстаршого брата і дали йому назву Київ. Був біля міста ліс і бір великий, і вони 

ловили звірів, були вони мужі мудрі і кмітливі і називалися полянами, від яких 

поляни в Києві і до цього дня». 

Перегляньте відео за посиланням «Великі міста України». 

https://www.youtube.com/watch?v=egKbsbyX5oI 

Кросворд: 

1. Як називається герб нашої держави?  

2. Які гори України ви знаєте?  

3. Як називається найбільша річка України?  

4. Який птах є символом України?  

5. Столиця України?  

6. Кущ-символ України?  

7. Збірка віршів Т.Г.Шевченка?  
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https://www.youtube.com/watch?v=egKbsbyX5oI


Гра «Закінчи речення». 

1. Наша Батьківщина … 

2. Столиця України … 

3. Державними символами України є … 

4. День незалежності ми святкуємо … 

5. Найвідоміші міста України … 

6. Найвідоміші річки України … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала вихователь : Хмельовська Л.В. 


