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ХАЙ У СЕРЦІ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ

ЖИВЕ

ЛЮБОВ ДО 

УКРАЇНИ



Україну знаємо, 
любимо, шануємо!











Хліб-сіль на
вишитому рушнику

Дорогих гостей у нас 
зазвичай зустрічали хлібом-
сіллю на вишитому
рушнику. Ця традиція з
давніх-давен дійшла до 
наших днів. Вона засвідчує
шанобливе ставлення до 
того, кого зустрічають, і
відкритість та гостинність
господарів. Це знак довіри, 
побажання достатку та 
щастя.



Червона калина
Калина для українців – символ 

родини, отчого дому, рідної
землі. Кетягами спілої калини

прикрашали дівчата віночки та 
весільний коровай. А на могилах 

козаків, які не повернулися
додому, садили калинові кущі –

знак пам’яті та любові.



Жито

Жито – символ життя і життєвого
благополуччя.
Це основа всього живого; 
є дійсною основою життя
навіть за своєю назвою –
в них спільний корінь: 
жито зростає в житті, 
а життя виростає з жита. 
Тож жито – від життя, а 
життя неможливе без хліба, 
який, у свою чергу, неможливий без жита... 
Окрім усього, жито – виразник життєвої
мудрості.



Українська
вишивка

Україну можна пізнати серед
інших держав і за вишивкою.  
Українським візерункам
притаманні як геометричні
орнаменти, так і рослинні та  
зоологічні. Проте, що це
ремесло було в пошані на 

нашій землі здавна, свідчать
кам’яні скіфські баби, на яких
добре збереглися схематичні
орнаментальні зображення на 

одязі. Вишивка – символ 
незламності народу та оберіг його
майбутнього. 
Сьогодні вишивкою оздоблюють
рушники, одяг, предмети побуту, 
це вважається стильно і сучасно.



Бандура

Бандура – унікальний
музичний інструмент,
який практично

немає аналогів у світі. Разом із
кобзою та лірою вважається
національним символом українців.
Кобзарі і бандуристи, співці нашої
історії, нашої слави, піднімали дух

народу творили епос України. Були
першими журналістами і поетами,
композиторами і піснярами.
Ходили від села до села, знали що,
де відбувається, які настрої у
народу, розповідали у піснях і
думах про побачене і почуте, про
славне лицарство козацьке,
гетьманів, славні подвиги, людське
горе у неволі.



Українська мова

Говорити про розвиток
культури народу і нічого не 

сказати про розвиток
мови – це все одно, що будувати
хату і забути про її фундамент.
Наша мова – не лише засіб
спілкування, а й знаряддя,
інструмент духовної діяльності
людини. Завдяки мові людина
мисляча – це насамперед
людина,яка фантазує. Без такої
здатності ми не мали б не лише
трагедій Еврипіда і Шекспіра, «Фауста»
Гете й гоголівського «Вія», а й ... Теорії
Ейнштейна та всіх матеріальних
надбань цивілізації – від простого
колеса до комп’ютера.



• Українська
пісня

Українська пісня – душа       

народу, яка знайшла
своє вираження та

відображення в співочих
образах.

Переживання, будь-які враження,
релігійні вірування та погляди

висловлювались в різних пісенних
жанрах. Натхнення для створення
мелодій народ черпав звідусіль.

Своїм походженням пісня
походить з сивої давнини, з часів,

коли наші предки були язичниками,
вірували у вищі сили природи,

відповідно, в більшості пісень, вони
замовляли, спонукали та дякували

силам дощу, сонця за поміч в
збиранні родючого врожаю тощо.

Пісня для українців стала
найдорожчим та невичерпним

народним скарбом.



Народ мій завжди буде!



Патріотизм – це, образно 
кажучи, сплав почуття й
думки, осягнення святині -
Батьківщини – не тільки
розумом, а й передусім
серцем…
Патріотизм починається з
любові до людини.
Патріотизм починається з
колиски
(Василь Сухомлинський)



•

Патріотичне почуття за своєю

природою – інтегральне, 

оскільки об’єднує в одне ціле

всі сторони розвитку

особистості: моральну, 

трудову, розумову, естетичну, 

фізичну.



Воно формується поступово під

впливом навколишнього
середовища та інших виховних
чинників. Бути патріотом – означає
любити материнську мову, свій
дім, батьків і усіх людей, природу 
рідного краю, звичаї, шанувати
традиції народу, людську працю, 
прагнути не лише зберігати духовні
скарби народу, а й примножувати
їх. 



Людина сильна своєю громадянськістю, своїми
почуттями любові до рідної землі, до духовних
надбань свого народу.
Дитина набирається вражень та знань про
навколишнє: про близьких людей, про свою
милу Батьківщину, які залишають у душі її
незабутні спогади на все життя. З ранніх років
закладати в малюка готовність захищати й
примножувати здобутки народу, рідного
краю. 



Як відомо, у житті є різні цінності. 
Але є й такі святині, які ні з чим не можна
зіставити і порівняти: Вітчизна, ввіданість рідній
землі й народові.
Виховання любові до своєї країни ми поєднуємо
з поданням дитини елементарних знань про 
державу і право, про національну символіку –
Державний герб, Прапор, Гімн, з вихованням
поваги до символів української держави. 
Ознайомлення дітей зі звичаями, традиціями, 
народними обрядами, малими жанрами 
фольклору.



Проблема громадянина-патріота давня, як світ. 

Вона постала перед людством тоді, коли виникла

перша держава. Патріотичне виховання створює

певні передумови громадянської поведінки. 

Однак, це лише передумови. Любов до Вітчизни

починається з любові до своєї Малої

Батьківщини – місця, де людина народилася. 



До основних завдань патріотичного виховання учнів

належать:

• формування любові до рідного краю (причетності до 

рідного дому, сім'ї, школи, міста);

• формування духовно-моральних взаємин;

• формування любові до культурного спадку свого

народу;

• виховання любові, поваги до своїх національних

особливостей;

• почуття власної гідності як представників свого

народу;

• толерантне ставлення до представників інших

національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших

людей.



При ознайомленні з природою рідної країни акцент 

робиться на її красі, розмаїтті, багатстві, на її

особливостях. Діти повинні отримати уявлення про те, 

які тварини живуть в наших лісах, які ростуть дерева, 

за яким деревом можна відразу визначити Україну

(„Без верби і калини нема України”), які квіти цвітуть

на українських полях і луках (кульбабки, волошки, 

маки).

Важливим напрямком роботи з виховання любові до 

Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей 

рідної країни.



Перш за все, необхідно згадати тих людей, які

прославили нашу країну - художників, 

композиторів, письменників, винахідників, 

вчених, мандрівників, філософів, лікарів (вибір

залежить від учителя). Необхідно на конкретних

прикладах, через конкретних людей 

познайомити дітей з „характером” українського

народу (творчі здібності, вмілість, пісенність, 

гостинність, доброзичливість, чутливість, 

вміння захищати свою Батьківщину).



У народі кажуть: добрий приклад — кращий за сто слів. 

Втілюючи цей мудрий педагогічний прийом у життя, 

педагогам необхідно запрошувати до школи відомих

людей, фахівців, чиї справи гідні наслідування та 

популяризації і можуть стати прикладом для учнів. 

Діти бачать, що звичайні люди, які їх оточують, пишуть

гарні вірші, випікають смачні хліби, керують

складними машинами та механізмами, виборюють

нагороди у спортивних змаганнях тощо. Тож і наші діти, 

коли виростуть, стануть особистостями. 



Цікавими і повчальними є заняття, спрямовані на 

прищеплення шанобливого ставлення до різних

професій та власне праці, зокрема, екскурсії на 

сільськогосподарське виробництво. Діти, 

спостерігаючи, як вирощується хліб, і переконуються, 

як багато терпіння, енергії та вміння докладають

люди, аби на столі з'явилися смачні булочки.



Наочними та вельми цікавими для дітей є заняття з

теми "Праця твоїх батьків". На них ведеться щира й

цікава розмова про батьківську роботу, яка дуже

корисна для суспільства. Провідною у цих бесідах є

думка про працьовитість українців як їхня

національна риса.

Неабияке значення для виховання свідомого

громадянина є прищеплення шанобливого ставлення

до героїв війни, ветеранів, до пам'яті про тих, хто

загинув, захищаючи Вітчизну; поваги до воїнів —

захисників, кордонів Батьківщини. Діти з щирою

вдячністю йдуть разом із батьками та учителями до 

обеліска Слави, покладають квіти. Дуже великий 

вплив мають бесіди, зустрічі з ветеранами, екскурсії, 

використання пісень, віршів.



«Любити свої враження  
дитинства, свою школу, 

своє місто чи село, свою країну, 
свою культуру і мову необхідно 
для морального вибору людини. 

Адже людина - це не степова 
рослина перекотиполе, яку 

осінній вітер гонить степом».
Д.С.Лихачов





Патріотичне виховання -
це сфера духовного 

життя,
яка проникає в усе, що
пізнає,робить,до чого

прагне,
що любить і ненавидить
людина, яка формується.

В. Сухомлинський




