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БАТЬКІВЩИНА

УКРАЇНА

Країн багато на великій карті,
Та серед них — вона, твоя єдина.
Її люби і будь завжди на варті,
Бо це твоя земля, це Україна.

Мар’яна Савка

1. Розглянь карту України. Відшукай на ній столицю 
нашої держави, найбільші міста і визначні місця.

2. Знайди область, у якій ти живеш. Чим вона славиться?

Додаткові матеріали 
для опанування теми 
шукайте на сайті 
svitdovkola.org/1/6

https://svitdovkola.org/1/6?ref=ik1140-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-coverpic.pps?ref=ik1140-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-besida-za-kartynou.pdf?ref=ik1140-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-video_nashe-tvoe.mp4?ref=ik1140-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-diff-activities.pdf?ref=ik1140-p3
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Що таке Батьківщина?

3. Розкажи про свою малу ба́тьківщину.

Україна — твоя Батьківщина, рідна земля. Лагідна, 

привітна, щедра — зігріває , усміхається , 

частує . Саме тут тобі добре і затишно.

Кожен може зробити для України щось корисне: 

посадити  біля дому, очистити від  міський 

парк, розмовляти українською мовою. 

1. Продовж речення: 

4. Як виявляти повагу до державних символів?

2. Дізнайся, що ти можеш зробити для Батьківщини.

5. Намалюй Герб України сіллю.  
Зроби Прапор України з бісеру.

Герб України
Гімн України

Прапор України

Ще не вмерла України 
і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, 
усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, 
як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, 
у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим 
за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, 
козацького роду.

Слова П. Чубинського 

Батьківщина – це  , , .

svitdovkola.org/1/6

http://svitdovkola.org/1/6?ref=ik1143-p4
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-kartina.jpg?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-method_comment_kartina.pdf?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-video_tvoya_kraina-ukraina.mp4?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-multfilm-tvoya-kraina-zapytannia.pdf?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-video_molitva_za_ukrainu.mp4?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-multfilm-molitva-zapytannia.pdf?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-method_comment_42_1.pdf?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=4815319&ref=ik1134-p3
https://svitdovkola.org/https://svitdovkola.org/https://learningapps.org/watch?app=5159337&ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/kusch-kalini.jpg?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Galina-Nazarenko-Vesillia.jpg?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Velikden.jpg?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/ukrainskiy-keramichniy-posud.jpeg?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-rozfarbovka.pdf?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/miroslav-skorik-karpatska-rapsodia.mp3?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-music-besida-skorik.pdf?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2015-1/hudstudio?ref=ik1143-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-video_yak_kozaki_sil_kupliali.mp4?ref=ik1143-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-multfilm-kozaki-zapytannia.pdf?ref=ik1143-p3
https://svitdovkola.org/1/6/solonchak_uyuni.jpg?ref=ik1143-p3
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Що спільного між словами 
“батьки” і “Батьківщина”? 

1. Досліди́, що об’єднує слова “Батьківщина” і “батьки”. 

2. Які символи України зображено на малюнку? Моя Україна — це ти.
Це твоя родина, твої батьки…

З пісні Олі Юнакової

3. Розкажи про свою родину.

4. Зроби “родинне дерево”. 
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Аа К А ЛИН А

svitdovkola.org/1/6

http://svitdovkola.org/1/6?ref=ik1145-p4
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2015-5/coverpic?ref=ik1144-p3#dload
https://svitdovkola.org/https://jmil.com.ua/2015-5/coverpic?ref=ik1144-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-rozfarbovka.pdf?ref=ik1142-p3
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Чи можу я стати для когось  
захисником/захисницею? 

4. Чи траплялося тобі стати на захист слабшого? 
Розкажи про це.

5. Чи захищав тебе хтось у скрутній ситуації?

2. Розглянь малюнки. За яких умов кожен із цих 
об’єктів стане корисним? А коли буде шкідливим?

3. Дізнайся, хто з персонажів казки захистив Зайчика. 

Піду я 
від вас!

Рятуйте! Коза 
хатку зайняла!

Я козу 
вижену!

Я козу 
вижену!

Як 
ущипну — 
буде знак!

Ура!

Сколю 
тебе 

рогами!
1. Склади речення 

про захисників 
за поданими 
схемами.
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Уу У КРАЇНА

svitdovkola.org/1/6

http://svitdovkola.org/1/6?ref=ik1147-p4
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-video_molitva_za_ukrainu.mp4?ref=ik1142-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-multfilm-kotigoroshko-zapytannia.pdf?ref=ik1146-p3
https://svitdovkola.org/1/6/goroh-roslina.jpg?ref=ik1146-p3
https://svitdovkola.org/1/6/goroh-plody.jpg?ref=ik1146-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-comics.pps?ref=ik1147-p3
https://svitdovkola.org/1/6/Tyzhden-06-comics-zapytannia.pdf?ref=ik1147-p3
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