ТИЖДЕНЬ 32

МИ — УКРАЇНЦІ.
МИ — ЄВРОПЕЙЦІ

1. З якими країнами межує наша держава?
2. Що ти знаєш про країни Європи? Розкажи.

Українці — хто ми?

2. Продовж речення:
Бути справжнім українцем – це…

1. Довідайся, кого називають українцями.
своєю

Українці — це ті, хто визнають

Батьківщиною, піклуються про неї, знають її мову,
люблять
країнах

всім

. Українці живуть у багатьох

, але відзначають українські національні

свята, розмовляють українською, допомагають своїй

3. Прочитай запитання дітей. Поміркуй, якої
інформації бракує, щоб дати на них правильні
відповіді.
Мій тато живе у Києві,
але народився у Білорусі.
Він українець чи ні?

А моя бабуся
розмовляє лише
російською.
Вона українка?

у скрутні часи.
Той, хто народився в іншій країні, може стати
українцем,

якщо

зв’язок з народом
їм до вподоби різна

житиме

тут,

і

відчує

міцний

. Українці носять різний
, різні
  

,

. Але вони єдині
  

в бажанні жити в мирі та злагоді на своїй землі.
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Настя з батьками минулого
року переїхала до Канади,
і тепер вони живуть там.
То вони українці чи вже ні?
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Дідусь нашої вчительки музики Лії Гіївни живе
у Грузії, а вона народилася і виросла в Україні.
Розмовляє українською, співає і грузинські,
й українські пісні. То вона українка?
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Що закодовано
в українській вишиванці?

3. Дізнайся, чи робить вишиванка справжнім українцем
того, хто її носить.
Одягну вишиванку –
буду справжнім
українцем!

1. Довідайся, які символи є в українських вишиванках
і що означає кожен з них.
З давніх-давен українці прикрашали свій одяг

2

1
4

вишивкою. У кожен візерунок вкладали певне значення.
– символ Сонця.

пов’язані з водою.

символізує родину,
витривалість, а

— силу, мужність,

3

Так чинити негоже!
Не ганьби
вишиванку!

– красу та ніжність.

Найчастіше вишивають

та

Вибачте,
мені дуже
соромно.

6

нитками.

2. Чи є у тебе вишиванка? Що на ній вишито?

5

Мало носити
вишиванку! Треба
гідно поводитися!

8

7
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Що ти розкажеш про Україну
друзям з Європи?

4. Відтоді як Україна стала незалежною, українці
намагаються будувати нашу країну згідно
з європейськими цінностями. Чи дотримуєтеся
ви таких цінностей у своєму класі? У родині?

Європейські цінності

1. Довідайся, якої поради просить у дідуся Соломія.
!

Любий

Під час канікул я побувала у Польщі. Там
познайомилася з

Войтеком і

.

Я запросила своїх польських

т об т о
Демократія,
р
 обити
мож ливість
ір
вільний виб

Євою.

Вони розповіли мені про свою країну і почастували
смачним журеком – це такий

Мир

Рівні умови
ля всіх
та правила д

Повага
до людини

5. Дідусь порадив Соломійці підготувати для її друзів
з Польщі традиційний оберіг – ляльку-мотанку.
Зроби такого ангела і ти.
3

в

.

1

2

4

Що ти порадиш розповісти їм про наш край?

5

Твоя онучка Соломійка

6

2. Що б ти порадив/порадила Соломійці?
3. Що ти знаєш про свою державу?
Сформулюй власні запитання про Україну.
Чи можуть однокласники відповісти на них?
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