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Я все люблю в своїм краю
Конспект заняття в старшій групі
Вихователь дошкільного підрозділу
НВК «Берегиня» Гончар В.А.
Мета: закріпити та поглибити уявлення дітей про рідний край, про Україну. Формувати у дітей розуміння , що Україна – це рідна країна, де живе сама дитина, її родичі і друзі; закріпити знання дітей із назвою і визначними місцями рідного міста, державні та національні  символи України, героїв України, вірші та прислів’я про Батьківщину. Вправлятись у виділенні першого і останнього звуків у словах, у поділі слів на склади, вправлятись у рахунку та орієнтуванні. Розширити знання про квіти. Формувати основи громадянської поведінки, бажання розмовляти українською мовою. Закріпити вміння працювати з різними матеріалами (папером, нитками, гарбузовим насінням). Активізувати і розширити словник з цієї теми. Розвивати пізнавальну активність, мовлення, сприйняття, увагу, пам’ять, мислення, дрібні м’язи п’ястей рук, відчуття форми, окомір. Виховувати почуття гордості за велич і красу держави, любов до рідного краю, інтерес до джерел національної культури.
Матеріал:  іграшка – сонечко, ширма, кульки, пластикове яйце від кіндер - сюрпризу, букви, цифри, кольорові олівці, серветки, пензлики, клей, нитки, гарбузове насіння, коровай, вишитий рушник.

Хід заняття
Рано - рано сонце встало,
Україну привітало.
Побажало всім добра,
Усміхнулось до Дніпра,
Гарних діток привітало
І навчало:
 Разом    	Шанувать свою родину
		І любити Україну
		Бо вона у нас одна
		І дорожчої нема
	Ось так сонечко привіталось із Україною і усіма нами. А тепер ми привітаємось з рідною Україною


	А що ви знаєте про Україну? 

	Є багато країн на землі

       В них озера, річки і долини
       Є країни великі й малі
       Та найкраща з усіх Україна.

	Моя рідна Батьківщина

  Має назву – Україна.
  В мене є нація своя –
  Українець в мами я.

	В усіх людей своя святиня,

       Куди не глянь, де не спитай
       Нема без кореня рослини
       А нас людей без України.

	Ми є діти українські

       Хлопчики й дівчатка
       Рідний край наш – Україна  
       Красна і багата.

Пісня «Добрий день, матусю Україно»

Добрий день, матусю Україно!
Сходить сонце радості й добра.
Україно, я - твоя дитина,
Крапелька великого Дніпра.
Приспів:
Україно моя, золоті твої поля,
Небо ніжно-голубе,
Що під ним усе цвіте.
Яблуневі сади і смерекові ліси,
Ніжна пісня солов'я -
Рідна матінка Земля.

Не дивись, що ми такі маленькі,
Час мине - ми швидко підростем
І усю любов свого серденька
Ми тобі в дарунок принесем.
Приспів. (2)

І. Дидактична вправа «Що? Де? Коли?»
Як називаються люди, які живуть в Україні?
Якою мовою розмовляють українці?
	Скільки складів у слові Батьківщина?

Герб, прапор, гімн – це що ? (символи України)
Великодній символ  (паска)
Оберіг, на який кладуть хліб, коровай?
Як називається птах, що символізує родину; він приносить щастя?
Червона квітка, оберіг від нечистої сили (мак)
Що означають кольори прапора?
Як звати президента України?
Місто, в якому ми живемо?
Назвіть рослини-символи (верба, калина, тополя)
Яка найбільша річка  України?
	Ім’я директора «Берегині»?
	Ім’я співачки «Одна калина»

Лялька – оберіг,зроблена з ниток

ІІ. Диктант «Розкажи про себе»
Скільки років? – стільки крапочок
Якого кольору волосся? – такий 
Якого кольору очі? – такий 
Який настрій? 

ІІІ. Народні перлинки (закінчи прислів’я)
Без верби і калини – не має України
Де рідний край – під ялинкою рай
У чужій сторонці – не так світить сонце
Навіть у птахів є Батьківщина
Наша слава – Українська держава
Кожному мила своя Батьківщина

ІV. «Живі букви» :  прочитати, назвати перший і останній звуки

123456			1234			1234
прапор			герб			гімн


Фізкульхвилинка 
Ми крокуємо, ми крокуємо
По країні ми мандруємо.
Ось побачили Карпати:
Як вершини нам дістати?
Заглядаємо в озерця – 
Не торкнутися нам денця.
Далі ми йдемо поважно
Шлях долати нам не важко
Порівняйтесь, усміхніться,
Батьківщині поклоніться.
За щасливі дні в любові,
За пісні за колискові
Кругом себе обкрутіться
Раз присядьте, два присядьте
На місця тихенько сядьте.

V. «Поле чудес» :  фотогалерея
Герої України; герой – людина, яка зробила щось надзвичайне
Яна Клочкова, Володимир та Віталій Кличко, Л.Каденюк, Руслана Лижичко.
	 Фотовиставка «Чернівці – моє місто»
Різні видатні люди

Вчений Микола Амосов
Кінорежисер О.Довженко
Писменник Олесь Гончар
Композитори Лисенко, Філіпенко,Гнатюк
Художні поети Т.Шевченко,Л.Українка,І.Франко,О.Кобилянська

VІ .  Завдання «Орієнтир»
Що знаходиться у 3 рядку?
Які зайві речі у 2 рядку?
Що знаходиться праворуч, ліворуч
Де знаходиться…?

VІІ . Вправва «Умілі ручки»
Уквітчати  карту України

Підсумок:  Діти, кожен із вас рівноправний член своєї родини, свого народу, зі своїми правами і обов’язками. Хоч ви ще і маленькі, але маєте обов’язки перед родиною і Батьківщиною.
	Давайте разом дамо обіцянку
	Любити свою сім’ю

Шанувати свій народ
Бути гідним громадянином своєї держави, навчатися і бути корисним Україні.
Ось тоді пануватимуть мир і злагода в кожній родині і у всій Україні.

