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Тема: Чи залежить майбутне УкраiЪи вiд мене?
мета: виховувати у учнiв любов до рiдного краю, держави, родини, народу, поваги до
Украiнських та родинних законiв, звичаТв, обрядiв i традицiй; формувати вiдчуття своеi
ПРИНiШеЖНОСтi До УкраiЪи, усвiдомлення себе украiнцем, прагнення до збереження та
ПРиМноження духовних та матерiальних багатств украiнського народу, виховання
патрiотичних почуттiв, правовоТ культури, поваги до Конститучii УкраiЪи, Законiв
Украiни, усвiдомлення своТх прав, свобод, обов'язкiв, шанобливе ставлення до державноi
СИМВОлiки, кУльтурного та iсторичного минулого УкраТни; формування в учнiв етнiчноi та
нацiональноi самосвiдомостi, мовноi культури, толерантне ставлення до iнших народiв,
культур i традицiй.
ОблаДнання: Карта УкраТни, вiдео ролик з Б. Ступкою, презентацiя "Моя УкраiЪа", ПК,
терновий та заквiтчаний BiHoK, виставка книжок, збiрник цитат
Епiграф
Велична i свята, моя ти УкраiЪо,
Лише тобi карать нас i судить.
Нам берегти тебе, Соборну i сдину,
I нам твою iсторiю творить

KHixTo нам не збулус держави,
коли ми caMi iT собi не
збудуемо, i HixTo з нас не зробить нацii,
коли ми caMi нацiсю не схочемо бути>

(В. Липинський).
Виховна година у формi диспуту

(Пid фоноzрал,tу пiснi <YKpaiHast ( I куплеm) вuхоdяmь diвчаmка в yKpai'HcbKoMy вбраннi, в

РУках оdнiе|diвчuнкu mерновuЙ BiHoK. Переdаючu odHa оdнiй mерновuй BiHoK вонu
zоворяmь слова...)
1-адiвчина (з терновим BiHKoM в центрi сцени)

Невпинний час страждань, людського болю,
Нам вiдраховуе i днини, i години,
Вiнець терновий, оповивши волю,

Лежав i на чолi, й на серцi УкраiЪи.

2-а дiвчина (бере вiнець).
BiH коле серце i стискае груди,
I голками впивасться у тiло,
Чи не пора нам схаменуться, люди?

Iнакше б сонце нам тодi свiтило!
3-я дiвчина (бере вiнець):

Ifей вiнець клятий стiльки зла накоiв,
Iсторiю спотворив нанiвець,
BiH нашу пам'ять у могилi заспокоiв -Безславний пророкуючий кiнець.

4-а дiвчина (бере вiнець).
Культуру, прадiдами пещену вiками,
Ламав, калiчив i кидав у багно,
Розплющив BiH колючими руками
Ту Bipy, що народжуе добро.

5-а дiвчина (бере вiнець).
Намiрився i дух до рук своiх прибрати,
Страх сiяти i душу засмiтить,



t-

XoTiB би брата натравить на брата
I мову батькiвську занапастить.

б-а дiвчина (бере вiнець).
BiH мiг довго лушi нам косити,
Принижувати i вбивать людину,
Hi, досить цей вiнець носити, (кпаdе mерновuй BiHoK mа бере BiHoK з KBimiB)
ти долi iншоi достойна, Укратно!

Хлопчик: Все, що мрiялось нами,
Сповнилось, настало!
"TTIe не вмерла Украiна"-
Гордо прозвучало!

СлОва ВЧителя. : Украiна... В одному цьому словi i для нас, i HaBiTb для чужинцiв
бринить музика смутку i жалю... Украiна - краiЪа трагедiй i краси, краiна, де найбiльше
лЮбЛять волю i найменше знали iT, краiЪа гарячоТ любовi до народу i чорноi йому зради,
ДОВГОi BiKoBoi героiЧноi боротьби за волю. Шлях Украiни позначений високими степовими
МОГиЛаМи, рУiнами та прекрасними, безiменними, невiдомо коли i ким складеними
пiснями.
Народе Украiни! Твоею силою, волею. Словом утвердилася на нашiй рiднiй землi
самостiйна Украiнська держава - Украiна.
Слова вчителя: УкраiЪа - це земля, де живуть украiнцi. Вона е всюди там, де гомонить
наша рiдна украiнська мова Й пiсня, всюди там, де пам'ятають про спiльну минулу долю й
неДолю, всюди там, де люди бережуть давнiй украiнський звичай, усюди там. !е хочуть
свобiдного украiнського життя.
Слова вчителя: Нема кращого неба, нiж небо УкраiЪи, так i нема кращоi Землi, нiж наша
УкраiЪа. Бути украiЪцем - значить пишатися сво€ю Вiтчизною.
Bideo з Боzdанолl Сmупкою
Слова вчителя: А зараз проведемо вiртуальну подорож мальовничими куточками
УкраiЪи.
Вiкторина <А чи знаете ви мальовничi куточки Украiни?"
Презенmацiя " Моя УкрalHa "
Слово вчителя: YKpaiHa це не там i десь я теж Украiна, i своiми вчинками ми формусмо
власну громадянську позицiю, ставлення оточуючих до себе та формуемося як
особистiсть, громадянин, украiнець.
Як ви ввая(асте, якi цiнностi повинен мати справжнiй патрiот i громадянин?

о Громадянськавiдповiдальнiсть;
о Громадянськаактивнiсть;
о Громадянськийобов'язок;
о Громадянськасвiдомiсть;
. Громадянськагiднiсть;
. Розумiння i сприйняття украiъськоi iдеi;
о Щотримання Конституцii Украiни, дбайливе ставлення до нацiональних

багатств, до рiдноi природи;
о Сприяння розбуловi незалежнот Украiъи;
о Готовнiсть до захисту Батькiвщини;
о Пошана до iсторичноi пам'ятi;
о Любов до рiднот культури, нацiональних свят i традицiй;
. Збереження та змiцнення власного здоров'я i здоров'я однолiткiв;
о !оброта;
о Толерантнiсть;
о Справедливiсть;



о Щирiсть;
о Сумлiннiсть;
о Повага до оточуючих;
. Принциповiсть;
о Непримириме ставлення до фальшi, цинiзму, лицемiрства.

Слово вчителя: Щоб перевiрити наскiльки цi цiнностi сформованi у вас пропонуемо вам
розв'язати задачi
Як бu'вu вчuнuлu у mакiй сumуацi|'?

1. Ольга стала студенткою престижного Киiвського ВУЗу. З рiдного волинського села
ii проводжали щасливi та заздрiснi погляди. Приiхавши через мiсяць додому вона
говорила ламаною украiнською мовою хизуючись та вихвалючись перед
односельцями своТм студентським життям. Чому?

2. Батьки Романа працюють за кордоном, щоб дитина мала все. Кожного мiсяця вони
висилають грошi, купили квартиру. вивчили та запхали на роботу. Та молодик не
хоче працювати, обов'язки викону€ так аби вiдчепилися, весь вiльниЙ час
проводить у сумнiвних компанiях. Якось мати захворiла та приikала лiкуватися,
довiдавшись rтро страшний дiагноз, рак, за нею приikав i батько. Роман
невдоволений. Чому? Якби ви вчинили в подiбнiй ситуацii?

Вuсловлювання учнiв
Слово вчителя. Iсторiя нашоi держави багатогранна та цiкава, у нiй с все i злети i
падiння, i ворожi нав€uIи i героi якi завжди стояли на iT захистi, вiдомi вченi якi своiми
винаходами дивували cBiT, актори та митцi, якi зачаровували та чар},ють i сьогоднi. А чи
зна€те ви вiдомi особистостi, якi вплинули на хiд icTopiT та можливо змiнили iT?

Вuсловлювання учнiв
Слово вчителя: Але не тiльки вiдомi iMeHa впливали на хiд icTopiT. CoTHi, тисячi
невiдомих особистостей вiддали свос життя заради нашого майбутнього. l_{e i учасники
ВВВ, учасники визвольних восн, якi були на територiТ нашоi держави, i люди, якi своТми

руками пiднiмали краiну з руТни пiсля ВВВ, люди, якi не дозволяють забути традицiТ

рiдного краю, зберiгаючи та передаючи ix як найбiльшу релiквiю, адже вирубаний лiс
можна посадити а забутi традицii вiдродити неможливо.
Слово вчителя: I_{ей список можна продовжувати до безкiнечностi, адже наша земля це
колиска патрiотiв, працелюбних та вихованих людеЙ бо як сказав КочевськиЙ
(Я - украiнець, а не малорос,
Пишаюсь родом тисячокорнiнним...
Тарас за мене мучився й боровсь,
Щоб я зродився зерням Украiни>.
Кожна людинq яка сумлiнно виконус покладену на неТ справу вкладас свою лепту в

розбудову держави. А як ви вважаете чи залежить вiд вас майбутнс Украiни?
Учень я вважаю що так, адже як сказав Б. Стельмах
Bipul Б, Сmельлtаха

Щоб ви могли краIце аргументувати думку пропону€мо вам вислови вiдомих людей у
збiрнику цитат на ваших партах
В uсловлювання dimей, d uспуm
Слово вчителя: Як пiдсумок хочеться сказати словами Чехова: кЯкби кожна людина на
свосму маленькому клаптику землi зробила все, що вона може, яка прекрасна була б
земля"
Слово вчителя: А зараз проведемо гру "Краiна мрiй". Уявiть, що ви перенеслись в
УкраТну 2050 року. Я тримаю в руках цi долоньки, на яких ви спрогнозус майбутне
Украiни за формулою: я бачу УкраiЪу..., Що я можу для цього зробити... (продовжус своi
лумки)
Учнi прuкрiплююmь 0олонькu на карmi YKpaiHu
Слово вчителя: : Чим повниться земля-руками золотими.



Незламним духом вольностi бринить,
Онуками, нащадками своiми,
Яким Бог дав на УкраiЪi жить.
I щоб сором не слiпив нам очi,

За лiнь, байдужiсть, що нам душi рве,
Нехай збуваються слова пророчi:
Не вмерла УкраiЪа i не вмре!
Вона жива i буле довго жити,

Бо то е мати, що завжди одна!
Велика честь на нас лягае, дiти, вiдродити,
Те, що плекала й пестила вона.

Слово вчителя: Прозрiмо ж! Люди ми, чи Hi?
Чи ми раби борщу i сала?
Ми тут. Ми с. Ми - Bci. Ми - гурт.
еднаймося! Ми той € грунт
Подiй майбутнiх вирiшальних.
(М. Вiнграновський)


