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Мультфільм “Твоя країна — Україна” 

Запитання та завдання для обговорення мультфільму 

Малятам подобається дивитися мультфільми, створені дітьми, майже їхніми однолітками. 
Адже діти спілкуються однією мовою, використовують зрозумілі їм виражальні засоби, 
розкривають тему близькою та зрозумілою мовою. Так діти ніби спілкуються одне з одним: 
усе близьке і зрозуміле, не треба нічого додатково пояснювати, добирати інші слова, 
вигадувати, як зацікавити малят.  

 Знайдіть на глобусі чи на карті Україну. Що допомогло це зробити? 
Як ви орієнтувалися? 

 Порівняйте розмір України та інших країн Європи та світу. Як ви вважаєте, 
наша держава маленька чи велика? Поясність свою думку. 

 Які природні щедроти є в нашій країні? У вашому краї? Які з них ви бачили? 
Розкажіть про свою мандрівку. 

 Чи мандрували ви Україною? Розкажіть, що з побаченого вам найбільше 
запам’яталося. 

Запропонуйте дітям проілюструвати розповідь фотографіями зі своїх подорожей. Тоді виступ 
буде яскравішим, емоційнішим, цікавішим, наочнішим, а ще в дитини буде візуальна опора 
і розповідати буде легше. 

 Чим відома наша країна? 

 Які символи України знає весь світ? Як ви гадаєте, чому саме ці? 

 Які щедроти, крім природних, є в нашій країні? Чому ми їх так цінуємо? 

 Які традиції українського народу ви знаєте? Яких з них у вашій родині ретельно 
дотримуються? Розкажіть про це. 

 Пригадайте українські народні казки. Яку ви хочете розповісти та обговорити 
з друзями? 

Об’єднайте дітей у групи. Кожна група готується розповідати одну українську народну казку: 
за бажанням діти разом розповідають (можуть прочитати в ролях), ілюструють 
і розповідають, інсценізують тощо. 

Українські народні казки — це не щось стале, вони весь час змінюються, виникають нові. 
Запропонуйте дітям вигадати власну казку. Але спочатку разом поміркуйте, чим українські 
народні казки відрізняються від казок інших народів світу. 

 Як можна впізнати українську народну казку? 

Педагог може читати фрагменти казок народів світу, діти впізнаватимуть українські народні 
казки, пояснюватимуть свою думку. 

 Уявіть, що ви представляєте Україну на всесвітньому форумі народів. 
У вас 2 хвилини. Що ви розкажете про нашу країну? 

Мультфільми, зроблені дітьми дають малятам додаткову мотивацію: вони бачать, що можуть 
самі створювати мультфільми. Ми ж отримуємо можливість подальшого розвитку 
образотворчої діяльності та винахідницьких якостей (адже спонукання до будь-якої 
нестандартної діяльності тією чи іншою мірою їх обов’язково розвиває), а також 
випереджального вивчення (пропедевтики) певних тем інформатики. 

 Роздивіться, як зроблено мультфільм. Чому саме з пластиліну? 
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 Які кадри до мультфільму додали б ви? Опишіть їх і зробіть власну композицію 
з пластиліну. 

Тепер за композиціями малят можна створити власне продовження мультфільму: 
послідовно зняти на відео кадри з коментарями дітей, динаміки можуть додати рухомі 
елементи (прикріпіть шматочки дроту до героїв історії і запропонуйте дітям водити їх, 
як у ляльковому театрі, промовляючи репліки. Вийде чудовий мультфільм для друзів 
і батьків. 
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