Криворізька загальноосвітня школа I -III ступенів № 19
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
Саксаганський район, вул. І. Авраменко, 20.

До Дня Соборності України
"Всім серце любіть Україну"
Виховна година для молодших класів.
Мета : Стимулювати в учнях інтерес до історії України, розвивати
відповідальність за долю своєї держави, формувати відчуття
приналежності до України. Виховувати шановливе ставлення до
українського народу, традицій українців, національну свідомість,
повагу та любов до Батьківщини, рідної землі, української мови.

Обладнання : Зал прикрашений рушниками, вінком та символами
держави, на плакатах вислови видатних украйнців, малюнки дітей
(прапор, трезуб), ваза з колосками, волошками, рушник з хлібом, діти
в українських костюмах.
Хід виховної години:
Дія I
На сцену вибігають 2 дівчинки.
1д. - Даринко! Ти чула,що наші хлопці - козаки вертаються з походу?

2д. -Так мерщій наших дівчат гукать!
Разом: - Дівчата, швидше сюди!
Заходять всі дівчатка класу та виглядають хлопців.

Дія 2
Лунає "Козацький марш"
Шеренгами з отаманом на чолі крокують хлопці.
Всі стали в дві шеренги. (дівчата з одного боку, хлопці з іншого.)
Вед. Любов у нас до Батьківщини
Іде із серця глибини.
Ми - патріоти України,
Її ми дочки і сини.
Хоч за походженням людини
Й тече у жилах інша кров,
Ми - громадяни України,
До неї вірна в нас любов!
Нам наймиліша і єдина
Вітчизна за усі світи!
Чарівна, рідна Україна,
Ми - українці, я і ти!
(лунає Гімн України)

Дія 3
1д. Люблю землю українську
Усім серцем, з усіх сил,
А любові цієї вчуся
Від насипаних могил.
В ціх могилах сплять герої,
Що у хвилю у страшну
Буйні голови поклали.
І віддали кров свою.
І як ці герої впали
Так і я готов За Вкраїну жертвувати
Все життя і кров.
2д. Звертаюсь до тебе, мій мужній солдате!
Я хочу у мирній країні лиш жити,
Щоб всі посміхались: і мамо, і тато.
Свою Україну ми будем любити!
3д. А ти повертайся живим і здоровим,
Чекаємо тебе на нашій землі.
І будемо жити в країні вже новій,

Бо ми - українці, дорослі й малі!
4д. А ще я ночами до Бога молюся,
Прошу завершити жахливу війну.
Бо дуже,солдате, за тебе боюся,
И отримати з сходу я звістку сумну.
5д. Та вірю: війна ця вже скоро скінчиться,
І буде щаслива вся наша сім'я
Я знаю: тобі мир у снах лише сниться...
Ти вір, що з тобою Вкраїна і я!
Вед. Сьогодні на нашому святі присутні учасники бойових дій на сході
України:
____________________________________________________

Вам ми надаємо слово...
___________________________________________________
Вед. Від щирого серця ми вітаємо Вас і щиро дякуємо за те, що Ви
наш надійний, міцний щит, завдяки якому ми маємо можливість
зростати вільними на мирній землі. Дякуємо.
(діти дарують квіти та подарунки)

Дія 4.
До центру виходять 4 дітей.
1д. Україно, соборно державо,
Сонценосна колиска моя,
Ще не вмерла і не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях.
2д. Твій Богдан й вінценсна Софія
Повернулись до тебе з віків.
Ще не вмерла й не вмре твоя мрія,

Як не вмер солов'їний твій спів.
3д. На білому світі є різні країни,
Де ріки, ліси і лани...
Та тільки одна на землі Україна,
А ми її доньки й сини.
4д. Усюди є небо, і зорі скрізь сяють,
І квіти усюди ростуть.
Та тільки одну Батьківщину ми знаємо Її Україною звуть.
5д. Люблю тебе,
Вітчизна, мила Україно,
Бо щастя жити ти мені дала.
Для мене ти одна і рідна, і єдина,
Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла.
6д. Я - твій громадянин, я прагну підростати,
Тягнусь пагінчиком до сонця і тепла,
Моя свята і рідна, Україна - мати,
Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла.
(діти співають пісню Ірини Климак "Як у нас на Україні")

Дія 5.

1д. Що то, люди за країна Неба синього блакить
На ланах у серпні жито
Стиглим золотом блищить.
2д. У якій, скажіть, країні
Клімат лагідний, м'який?
Бог відводить буревії,
Негаразди всіх стихій?
3д. Люди мудрі, працьовиті
У країні тій живуть.
На чуже не зазіхають
І свого не віддають.
4д. У якій іще країні
Так земля родить охоча?
Наче пісня солов'їна Мова ніжна і співоча?
5д. Гори є і полонини,
Є моря, річки, ліси...
Загалом, то є країна
Невимовної краси!
6д. Українка я маленька,

Українці батько й ненька
Українкою я звуся
І тим іменем горжуся.
7д. Як спитають мене люди
Хто я, тоді скажу їм,
Що я Українець щирий,
Український в мене дім!
8д. Гордо, голосно, дитина
Ти назви ім'я країни,
У якій, хвалити Бога,
Народився і живеш.
9д. Їй дочкою є чи сином
І, коли ти підростеш,
Будеш їй творити славу
Розбудовувати державу
Отже, зветься ця країна,
Незалежна і єдина.
( всі разом) Наша ненька - Україна!
(дівчата виконують танок під пісню Злати Огневич "За лісами, за
горами")

Дія 6.
1д. Не цурайтесь мови, люди,
Рідного джерельця,
Хай вона струмочком буде
Хай дійде до серця.

2д.

Хай вона в піснях лунає
Кожен день і свято,
Соловейком хай співає
В українській хаті.

3д.

О, рідна мово! Твої ніжні звуки Це радості і щастя глибина.
Так ти свята, як ті невтомні руки,
Що хліб ростять зі щедрого зерна.

Вед. Шануйте нашу рідну мову, бо вона основа духовного життя. Вона
прекрасна! І дуже сумно, коли живучи на Україні, люди її не знають.
Учень нашого класу___________________________________
прочитає вам гумореску Павла Глазового "Кухлик", яка дуже доречна
для багатьох із нас.

Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю
Продавщиця

:

- Что? Чего? Я не понимаю!
- Кухлик, люба, покажіть, той, що з боку смужка.
- Да какой же "кухлик" здесь, если это кружка!
Дід у руки кухлик взяв і насупив брови:
- В Україні живете й не знаєте мови...
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У меня есть свой язык, ни к чему мне "мова".
І сказав їй мудрий дід:
- Цім пишатися не слід, бо така сама біда
В моєї корови: має, бідна, язика - та не знає мови!

Дія 7.
Вед. Яке свято без змагань?
1д. Нехай зная рідна мати Вільна Україна.
Козаки у нас маленькі,

Зате гідна зміна.
2д.Ми прийшли сюди сьогодні,
Щоб усіх вас розважати.
І свої могутні сили
Всім вам показати.

Вед.
Змагання 1. Хлопці стають у шеренгу і виконують за командою
ведучого вправи:
1 - крок вперед,
2 - 2 кроки назад,
3 - стрибок,
4 - залишаемось нерухомі.
Той, хто помилився, вибуває.
Вед. Наші хлопці молодці. Давайте подивимось чи є справжні
козаки серед учнів нащої школи. Ви повинні відгадати загадки про
їжу, яку використовували козаки.
Змагання 2
- Не печене, не варене, а на столі - сніданок. (Молоко)
- Саму мене не їдать, але й без мене не їдять. (Сіль)
- Як дитиною буваю, пелюшок тоді не маю. Постарію, мов бабуся, в
сто пелюшок одягнуся. (Капуста)

- Білий, маленький, бокастий та товстенький, чимсь смачним
напхався, в окропі купався, у дірку впав. (Вареник)
- Маленьки плоди, як сережки,повисли. Червоні - солодкі, зелені кислі. (Вишні)
- Що то за голова, що лиш зуби та борода? (Часник)
Вед. А чи спроможні батьки у наших козачат?
Змагання 2.
(Хто швидше почистить картоплю).
Вед. Всі молодці!

Дія 8.
1д. Україно! Ти для мене диво!
І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо, горда і вродлива,
З тебе дивуватися повік.
2д. Україно! Ти - моя молитва,
Ти моя розлука вікова.
Гримотить над світом
Люта битва
За твоє життя, твої права.
3д. Хай палають хмари бурякові,

Хай сичать образи - все одно.
Я проллюся капелькою крові
На твоє священне знамено.
4д. Боже - Отче всемогутній,
Захисти коханий край!
Дай нам вийти у майбутнє,
Мужність і сміливість дай!
5д. Захисти нас від свавільних
Хижаків, жорстоких, злих,
Захисти від божевільних,
Від Чорнобилів нових!
6д. Хай собори на руїні
Стануть там, де Ти прорік,
Незалежній Україні...
(всі разом)
Слав нині і повік!
(діти співають пісню Каті Бужинської

Підготувала та провела

" Моя Україна" )

вчитель початкових класів
Соболевська О.Б.

