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Мета: ознайомити учнів з символікою, культурними та історичними  пам’ятками 

рідного краю; Формувати у школярів ціннісне ставлення до Батьківщини, 

виховувати  любов до рідного краю. 

 

Корекційна: розвивати пам'ять, увагу, процеси мислення – аналіз, синтез, вміння 

порівнювати, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки.  

 

 Обладнання: мультимедійна презентація, карта України та карта  Кіровоградської 

області, державна символіка, «Кіровоградщина. Історія та сучасність 

центру України» І та ІІ томи,  ілюстративні матеріали  

   

Мій край чудовий -   Україна, 

Тут народились ти і я. 

Тут над ставком верба й калина. 

Чарівна пісня солов'я. 

 

 Хід уроку 

   

I. Організаційний момент.  

II. Актуалізація опорних знань. 

Бесіда з учнями. 

– Яку землю ми називаємо рідною? 

– Яку назву має наша мала Батьківщина? 

   

 III. Оголошення теми та завдань уроку. 

 На дошці ви бачите тему нашого уроку: «Мій край —  Кіровоградщина».  Я 

сподіваюсь, що ми з користю для всіх проведемо його. Безумовно, ви здогадалися, 

нашу роботу ми присвятимо вивченню своєї рідної Кіровоградщини – «степової 

перлини» України, тих куточків планети, де все надзвичайно знайоме, рідне і 

близьке кожному з нас. Ми оглянемося довкола і ще раз переконаємося, що рідна 

домівка, вулиця, місто, село – це те, без чого не існує Батьківщина. Сьогодні ми з 

вами будемо багато подорожувати просторами рідного краю та виконувати цікаві 

завдання, з них ви дізнаєтесь те, чого не знали і повторите те, що було вам 

відомим. 

   

 IV. Мотивація роботи на уроці 

 1. Побудова асоціативного куща.  

 – Що для вас означає слово "рідний край"?    

 Спробуйте підібрати слова, які для вас характеризують це поняття. 

 (Виконується на дошці) 

   



 – Рідний край – це дійсно наша велика Батьківщина – Україна, це,  

Кіровоградська область, Знам'янський район, м. Знам’янка, край,  де  ми 

народилися і живемо, це  край, де родючий степ, терпкі запахи чебрецю й полину, 

Житниця України. Край  хліборобів. Усе це – КІРОВОГРАДЩИНА.  В цьому році 

нашій Кіровоградській області виповнюється 75 років.  

В світі є краї багаті, 

Та дорожчий той, де в хаті 

Слухав ти пісні матусі, 

Де зостались кращі друзі, 

 

Де спинався ти на ноги, 

I куди тебе дороги 

Знов ведуть, немов до Рима, 

Де душа твоя незримо 

Вже давно перебуває,- 

Кращих бо країв немає… 

 

Для одних то – сиві гори, 

А для інших – синє море, 

А для нас, синів козацьких,- 

Спів степів Кіровоградських. 

     

 2. Бесіда на знання символіки .  

Кожна країна, область, місто село  обов’язково має свою символіку. Що ж 

означає слово символ? (Відповіді дітей) 

Підніміть очі на екран, а один з вас зараз нам всім прочитає значення цього 

слова. (Слайд 2) 

Символ – це умовне позначення якогось предмета, поняття, чи явища.  

Зараз ми познайомимось з прапором  Кіровоградської  області.   Ви можете 

його побачити  на екрані. Хто знає, що символізують кольори на прапорі? (Слайд 

3). 

 (Діти дають відповіді, пояснюють, являє собою прямокутне полотнище із 

співвідношенням сторін 2:3, яке складається з двох вертикальних рівновеликих 

смуг малинового і жовтого кольору. У центрі малинової смуги жовтий орел 

(основний елемент герба області). 

 Зараз ви бачите герб  Кіровоградської  області. (Слайд 4) Що на ньому 

зображено? (Відповіді дітей)  

(Опис: У червоному щиті золотий степовий (скіфський) орел із повернутою 

вправо головою; над щитом прямокутна синя хоругва з жовтим тризубом, 

оздоблена по периметру жовтою лиштвою й охоплена декоративними гілками; 

обабіч щит, обрамований золотим колоссям, знизу — дубовим листям, перевитими 

синьою стрічкою, закріпленою знизу золотим сувоєм, на стрічці подано золотими 

літерами девіз: «З добром до людей».) 

   

Ми всі повинні знати символіку рідного краю, адже це його візитна картка! 



 

Ми матимемо можливість познайомитися з усією областю: спробуємо 

відправившись сьогодні у заочну експедицію. Ви отримаєте маршрутний лист-

завдання. Через 10 хвилин ви проінформуєте про результати ваших досліджень. 

 Наше завдання – визначити особливості географічного положення області. 

 

Маршрутний лист 
1. Визначить положення Кіровоградської області на карті України. 

2. Знайдіть на карті та запишіть крайні точки області 

3. Яку протяжність має область з заходу на схід, з півночі на південь. Якою є 

ця відстань від нашого населеного пункту? 

4. З якими областями межує Кіровоградщина?  

5. Зробіть висновок про географічну положення області. 

 

 (Учні працюють з картами України та Кіровоградської області. 

Відповідають на питання, які записані на першому маршрутному листі та 

наносять крайні точки, сусідні області, географічний центр України на 

картосхеми Кіровоградської області) 

 

 Очікувана інформація: 

Кіровоградська область займає площу 24,6 тис кв. км. Це -4,07% території 

України або 11-е місце. Розташована Кіровоградщина в центральній частині 

України, у межиріччі Дніпра та Південного Бугу. На півночі межує з Черкаською, 

на північному-сході – з Полтавською, на сході й південному сході – з 

Дніпропетровською, на півдні – з Миколаївською, на південному заході – з 

Одеською, на заході – з Вінницькою областями. В Добровеличківському районі за 

105 км на захід від обласного центру розташований географічний центр України – 

смт.  Добровеличківка (48 21‘ пн ш та 31 10‘ сх д). Протяжність області зі сходу на 

захід – понад 300 км, а з півночі на південь – майже 150 км. Крайні точки 

Кіровоградщини розташовані поблизу таких населених пунктів: 

 

Заочна екскурсія Кіровоградщиною 
   Історична довідка: Тепер уже далекого 1939 року на карті України з'явилася 

Кіровоградська область. Вона стала спадщиною південної Київщини та північної 

Херсонщини, східного Поділля та західної Катеринославщини, та ще й невеличкої 

частинки Полтавщини. Край став місцем, де виплавлялися славетні долі, нині 

відомі всьому світу. Досить згадати Івана Карпенка-Карого і Василя 

Сухомлинського, Юрія Яновського і Володимира Винниченка, Марка 

Кропивницького і Юрія Олешу, ...    

 

 Учень 1. Найбільше багатство Кіровоградщини - унікальні родючі чорноземи, 

які дають можливість вирощувати високі врожаї. Це неодноразово засвідчували 

наші славні земляки Олександр Гіталов та Леонід Шліффер. Їх імена і до сьогодні 

залишаються символом працелюбності, бажання і вміння доглядати матінку - 



землю. За вагомі трудові здобутки 150 працівників села Кіровоградщини удостоєні 

урядових відзнак.   

  

Учень 2. Серед підприємств агропромислового комплексу лідирують відкриті 

акціонерні товариства "Кіровоградолія", "Птахокомбінат", "Імперія  С", ВО 

"Креатив", Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів, Бобринецький завод 

хлібопродуктів та багато інших. Область має вигідне географічне положення і 

розвинену транспортну мережу. Одними із перших в Україні кіровоградці 

одержали можливість користуватися зв'язком з усім світом. У 1996 році в області 

було впроваджено мобільний зв'язок.   

   

 Учень 3. Культура - це та перлина, яку з давніх-давен плекала наша степова 

Кіровоградщина. Це унікальна і яскрава квітка щоразу розквітає   по - новому, 

підносить, надихає, захоплює, дивує увесь світ. Серцем української культури 

називають Кіровоградщину у мистецьких колах.  

 Вона є колискою нашого професійного українського театру, заснованого його 

корифеями М.Кропивницьким та І.Тобілевичем.   

 

  Учень 4.  Візитною карткою області стали театр української музики, пісні і 

танцю "Зоряни", народна артистка України Антоніна Червінська, дитячий 

зразковий художній хореографічний ансамбль "Пролісок" обласного ліцею 

мистецтв (яким керує народний артист України, професор Анатолій Коротков), 

заслужений ансамбль народного танцю України «Ятрань» (керівник заслужений 

працівник культури Василь Босий), Бобринецька хорова напела (художній керівник 

Ніна Матюхіна) та багато інших.   

                                                     

Станція 1. « Кіровоградський дендропарк» 
 

 Дендропарк у Кіровограді - одне з найпопулярніших місць відпочинку 

городян. Парк площею 45 га створено в 1958 р. На першому етапі було висаджено 

близько 50 видів різноманітних дерев і чагарників. А в 1972 рік. парк був 

віднесений до категорії парків-пам'яток. У 2001 р. що прийшла з часом в 

запустіння паркову зону почали відроджувати: відтворили зелену зону, побудували 

дитячі майданчики, реставрували атракціони та поставили нові - зараз їх у парку 

40. У 2008 році кіровоградський дендропарк визнаний кращим парком в Україні. 

Справжня його родзинка - 100 тис. тюльпанів, які розцвітають в кінці квітня. А в 

2009 р. в парку було висаджено алею туй на честь 70-річчя Кіровоградської 

області. На території парку розважальна зона з 44 атракціонами. Круглий рік 

відвідувачів пригощає чаєм величезний самовар. Також на території є 2 кафе та 2 

ресторани. 

   

  

  



Станція2. «Театр української музики, пісні і танцю 

"Зоряни", народна артистка України Антоніна Червінська» 
 

 Колектив створений у 1984 році. З 1988 до 1997 року його очолював народний 

артист України, патріарх вітчизняної хореографії Кривохижа Анатолій 

Михайлович. Головне завдання колективу — відродити гармонію трьох складових: 

музики, пісні і танцю. Центром, навколо якого обертаються творчі надбання 

колективу — є пісня, яку несе через усе своє життя солістка  ансамблю, народна 

артистка України Антоніна Червінська. Антоніна Миколаївна — невтомний 

пропагандист української народної пісні, яка у її виконанні набуває нових 

неповторних барв. Червінська А. М. глибоко вивчає фольклор, звичаї та обряди 

Кіровоградщини, збирає давні пісні степового краю. Всі творчі звіти майстрів 

мистецтв та художніх колективів Кіровоградщини різних років представлені її 

талановитим співом. Творче обличчя «Зорян» — це ліричні, патріотичні, 

жартівливі народні та сучасні пісні, сумні і запальні оркестрові мелодії, яскраві 

танці та музично-хореографічні композиції. Високою професійністю та блискучим 

виконанням відзначаються музиканти оркестру.   

 

 Станція 3. «Дитячий зразковий художній хореографічний 

ансамбль "Пролісок" обласного ліцею мистецтв (яким керує 

народний артист України, професор Анатолій Коротков)» 
   

Ансамбль створено у лютому 1970 року, а вже 9 травня того року відбувся 

перший виступ колективу. 

За історію було поставлено більше 100 хореографічних номерів та ряд 

концертних програм ("Квіти України", "Вівчарські ігрища", "Ярмарок в 

Сорочинцях", "Земля Кіровоградська", "Вечорниці на хуторі "Надія", "Болеро" на 

музику М.Равеля, "Україна молода" тощо). 

Колектив їздив на гастролі до Польщі, Чехії, Італії, Австрії, Іспанії, Бразилії та 

ще до багатьох країн світу. Наразі в ньому виступає понад 120 учнів гімназії. 

Із часу заснування колектив очолює народний артист України, професор 

А. Є. Коротков. 

 Гран-прі Міжнародного фестивалю «Слов'янський базар» (Білорусь, 

1997 рік); 

 Гран-прі «Срібний дельфін» Міжнародного фестивалю «Music World» 

(Італія, 2002 рік); 

 лауреат І Всеукраїнського фестивалю народної хореографії імені Павла 

Вірського (2003 рік); 

 лауреат Міжнародного музичного фестивалю дітей та молоді 

«Метаморфози замків» (Чехія, 2005 рік); 

 лауреат Міжнародного фестивалю «County Wandering» (Угорщина, 2006 

р.); 



 лауреат Міжнародних музичних фестивалів Португалії та Іспанії (2007 

р.); 

 Гран-прі II Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії 

імені Павла Вірського (2007 р.); 

 Гран-прі та диплом абсолютного переможця VIII Міжнародного 

фестивалю-конкурсу на Півдні Чехії — Італії «Чеська казка» (2010 рік); 

 Гран-прі ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії 

імені Героя України Мирослава Вантуха (2011 рік); 

 Почесний гість XVIII Національного фестивалю українського танцю 

(Бразилія, 2011 рік). 

 

 Станція 4. « Хутір Надія» 
   Державний музей-заповідник І. Карпенка-Карого (Тобілевича) «Хутір Надія» 

створений на території садиби, що належала визначному драматургу, театральному 

діячеві кінця 19 — початку 20 ст. І.Карпенку-Карому (Тобілевичу). 

 Садибу закладено в 1871 р. батьком драматурга К.Тобілевичем і названо 

іменем його дружини Н.Тарковської. Згодом І.Карпенко-Карий обирає садибу 

постійним місцем проживання. 

 Спочатку сім'я Тобілевичів вела тут скромне власне господарство. З того часу і 

збереглися «Батькова хата» та стара чумацька криниця. Після повернення з 

трирічного політичного заслання, навесні 1887 року Іван Карпович оселяється на 

хуторі і вирішує перетворити його на мальовничий куточок рідної природи — за 

його власним висловом «оазис в степу». 

 На хуторі Надія ним написано 11 п'єс із 18, які увійшли в золотий фонд 

національної класичної драматургії. Це «Сто тисяч», «Хазяїн», тут же були 

написані ним історичні драми «Сава Чалий», «Ґандзя» та інші. 

 У садибі у різний час проживали Микола Садовський, Панас Саксаганський, 

М. Садовська-Барілотті. Тут зустрічалися талановиті митці М.Заньковецька, 

М.Кропивницький, М.Старицький та багато інших відомих театральних діячів, 

письменників, художників. 

 До комплексу садиби входять: батьківська хата, меморіальний будинок, 

приміщення літературно-меморіального музею, парк-пам'ятка садово-паркового 

мистецтва площею 11 га та ставок. Встановлено пам'ятник-погруддя І. Карпенка-

Карого. Нині тут постійно проводяться традиційні театральні свята «Вересневі 

самоцвіти». 

 Неподалік хутора, на Карлюжинському кладовищі, похований Іван Карпович, а 

також члени його родини. 

 1956 року «Хутір Надія» оголошено державним заповідником-музеєм. Відтоді 

заклад працює на правах відділу обласного краєзнавчого музею. Його унікальність 

відзначена багатьма видатними діячами української культури, серед яких Юрій 

Яновський, Петро Панч, Олесь Гончар, Олександр Корнійчук тощо. 

 У 1970 році, під час святкування 125-річчя від дня народження Івана 

Карповича Тобілевича (Карпенка-Карого) за участі найвидатніших сучасних 

українських письменників та діячів театру започатковано щорічне свято 



театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти», яке з 1990 року стало 

Всеукраїнським. 

 У 1982 році, до 100-річчя заснування українського театру корифеїв, відновлено 

будинок драматурга, що був зруйнований 1944 року. Напередодні відзначення 150-

річного ювілею драматурга в ньому відкрито нову театрально-літературну і 

меморіальну експозицію. 

 У заповіднику-музеї «Хутір Надія» експонується біля 2 тисяч предметів, 

значна частина з яких передана сім'єю Тобілевичів-Тарковських. 

 Щорічно «Хутір Надія» відвідують понад 4 тисячі гостей з різних регіонів 

України та зарубіжжя. 

   

 Станція 5. « Театр Кропивницького» 
Кропивницького, який прагнув кардинальних змін у сценічній творчості. У 

1882 р. він організовує свою трупу, яка приблизно через рік зливається з трупою 

Михайла Старицького, де Кропивницький стає провідним режисером. Починається 

нова епоха в історії українського професійного театру, на сцені якого виступали, 

визначаючи його творче обличчя, Марія Заньковецька, Микола Садовський, а дещо 

пізніше — М. Садовська-Барілотті, Г. Затиркевич-Карпинська, Панас 

Саксаганський, Іван Карпенко-Карий. Виставляючи твори І. Котляревського, Т. 

Шевченка, Г. Квітки-Основ'яненка і власні, видатні митці утверджували принципи 

народності й реалізму. 

 Збірка творів М. Кропивницького, що вийшла у Києві в 1882 р., включала п'єси 

«Дай серцю волю, заведе в неволю», «Глитай, або ж Павук» та «Невольник». 

 У перше двадцятиліття Кропивницький писав переважно твори комедійних 

жанрів — «Помирились» (1869), «За сиротою і Бог з калитою, або ж Несподіване 

сватання» (1871), «Актор Синиця» (1871) — переробка водевілю Д. Ленського 

«Лев Гурич Синичкін», «Пошились у дурні» (1875), «По ревізії» (1882), «Лихо не 

кожному лихо — іншому й талан» (1882), «Вуси» (1885) — за оповіданням О. 

Стороженка. Цим водевілям, як і створеним у цей період драмам «Невольник» 

(1872) за поемою Т. Шевченка, «Беспочвенники» (1878, остаточна редакція — 

1898), «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» (1882), «Глитай, або ж павук» (1882), 

притаманні жанрова визначеність, традиційність системи художніх засобів 

(зокрема, розгортання конфлікту навколо головного героя або головної пари, яким 

протиставлені інші персонажі). У драмах «Де зерно, там і полова» («Дві сім'ї») 

(1888), «Зайдиголова» (1889), «Олеся» (1891), «Перед волею» (1899), «Розгардіяш» 

(1906) поряд з основним конфліктом розгортається додаткова сюжетна лінія. 

   

Станція 6. «Чорноліська» 
Серед чотирьох найбільш популярних об’єктів Кіровоградської області 

визначено ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Чорноліський», 

розташований у кварталах №№ 1-118 Богданівського лісництва Чорноліського 

лісгоспу у Знам'янському районі. 

Як відзначають дослідники, “Чорний ліс” унікальний завдяки кільком 

природнім характеристикам. Зокрема, він є класичним прикладом одного з 



найбільших масивів корінних грабово-дубових та дубових плакорних лісів 

лісостепових ландшафтів. На його території розташоване найбільш південне в 

Україні сфагнове озеро-болото з унікальним складом реліктової флори. У 

заказнику зростають 12 видів червонокнижних рослин, близько 20 регіонально 

рідкісних видів флори та 6 типів фітоценозів з переліку Зеленої книги України. 

«Чорний ліс» відомий і як осередок поширення низки рідкісних видів тварин, 

зокрема 25 видів з переліку Червоної книги України.    Чорний ліс - так називається 

лісовий масив на Кіровоградщині (на території Знам'янського та 

Олександрійського районів) загальною площею понад 26 га. Чорний ліс 

складається в основному з грабових та дубових лісів, хоча тут успішно ростуть 

берези, верби, осоки, вільхові дерева. Природа тут первозданна і дуже красива, 

особливо навесні. Мальовничо і якось по-казковому виглядають величезні 

реліктові дерева та напівзатоплені корчі, благополучно окуповані місцевими 

рослинами. У давні часи тут був степ, який згодом поглинули Чорний ліс і болото. 

 

Деякі ділянки лісу - суцільна буйна рослинність гігантських розмірів. Тільки 

динозаврів не вистачає, зате удосталь водяться дикі кабани, зайці, лисиці та інша 

живність. Крони дерев настільки близько розташовані одна до одної, що 

утворюють щільний шатер, який не пропускає сонячне світло. 

 

У минулому територія Чорного лісу простягалася на сотні кілометрів та 

займала набагато більшу площу, ніж сьогодні. Деревина, видобута в цих лісах, 

йшла на будівництво кораблів Чорноморського флоту та міста Єлисаветграда 

(стара назва Кіровограда). З 1975 року частина території Чорного лісу (3491 га) 

була оголошена ландшафтним заказником загальнодержавного значення 

«Чорноліський». Багато видів рослин, які ростуть на території заказника, є 

рідкісними та нетиповими для центральної України і півдня лісостепу (бересклет 

низький, вахта трилисна, осока парвська, грушанка круглолиста, в’язіль 

витончений). Деякі з них занесені до Червоної книги (аконіт Бессера та ін.). 

 

У глибині Чорного лісу, неподалік від села Водяне, яке знаходиться в 

підпорядкуванні міста Знам'янка, розташоване унікальне сфагнове болото «Чорний 

ліс». Воно покрито сфагнумом - особливим видом торф'яного моху, папороттю, 

лишайниками, хвощами, орхідеями, комахоїдними росичками, очеретом та іншою 

рослинністю. Є припущення, що колись тут було озеро, яке з часом перетворилося 

на болото. 

У центральній частині болота «Чорний ліс» розташоване озеро Берестовате, або 

як його називають в народі Чорне або Бездонне озеро. З 1975 року болото «Чорний 

ліс» та Чорне озеро, що примикає до нього, є гідрологічним пам'ятником природи. 

Чорне озеро - загадка і диво природи. Це найзагадковіше та найтаємничіше озеро 

не тільки в Кіровоградській області, але й в усій Україні. Загадкове - більшою 

мірою тому, що воно й досі до кінця не вивчене. 

 

 Приблизна площа болота «Чорний ліс» разом з озером Берестоватим - близько 

16 га (з яких заповідними вважаються лише два гектари). Визначити більш точні 



межі досить проблематично. Досі залишається загадкою і глибина озера. Всі 

спроби виміряти глибину Чорного озера не були успішними, оскільки через кілька 

шарів торфу, що скупчувався у водоймі протягом століть, озеро має не одне дно. 

Дістатися до «справжнього» дна ще нікому не вдавалося. Тому і вважають Чорне 

озеро бездонним. Купатися в ньому заборонено. Вода у водоймі залишається 

холодною цілий рік - і взимку, і влітку. У сильну спеку Чорне озеро трохи 

прогрівається на глибину до метра. Навіть у сильні морози Чорне озеро не 

замерзає. Єдиний вид риб, який здатний вижити в таких умовах, - земляний карась 

(різновид сріблястого карася). Цей унікальний вид риб живе тільки в Чорному 

озері у Кіровоградській області. Неодноразові спроби населити озеро іншими 

видами риб були приречені на невдачу. 

Доцент кафедри географії та геоекології Кіровоградського педуніверситету 

Валентина Мирза–Сіденко каже: на території Чорного лісу є унікальний кизилово–

дубовий масив, який становить цінність не лише для України. І взагалі, згідно з 

міжнародною програмою ІРА, територію Чорного лісу в Кіровоградській області 

віднесено до однієї з восьми найбільш цінних у Європі ботанічних територій. Тут 

же збережено повний комплекс льодовикового рельєфу. 

Зустрічаються у лісі й рідкісні тварини — аж 25 видів із переліку Червоної 

книги України. 

Науковці певні: особливої уваги потребують культурні та історичні пам’ятки. 

Адже тут і кургани брДоцент кафедри географії та геоекології Кіровоградського 

педуніверситету Валентина Мирза–Сіденко каже: на території Чорного лісу є 

унікальний кизилово–дубовий масив, який становить цінність не лише для 

України. І взагалі, згідно з міжнародною програмою ІРА, територію Чорного лісу в 

Кіровоградській області віднесено до однієї з восьми найбільш цінних у Європі 

ботанічних територій. Тут же збережено повний комплекс льодовикового рельєфу. 

Чорний ліс із його дивинами - мальовничим болотом та бездонним Чорним 

озером - приваблює всіх любителів первозданної, дикої, природи, грибників, 

ботаніків. Той, хто шукає тут цивілізації, він її не знайде. Єдина споруда на березі 

Чорного озера - старий, занедбаний будинок - ні, не сторожка лісника, а колишня 

урядова дача, куди приїжджали на відпочинок від справ насущних державні мужі.  

У ході археологічних розкопок, що проводилися неподалік від Чорного озеро в 

1949 році, були виявлені залишки городища чорноліської культури та 265 

стародавніх курганів (ІІІ століття до н. е.). Це свідчить про те, що людина 

освоювала цю місцевість здавна.  

  

Станція 7. « Знам’янська» 
Розповідь про визначні місця Знам’янки  

Залізнична станція, паровоз, танк, парк відпочинку, «Будинок Лисенка» 

 

Станця8. «Рідна школа» 
За матеріалами шкільного сайту 

 

  



V. Закріплення та осмислення знань. 

Своїми добрими знаннями, гарними вчинками ми уже сьогодні робимо вагомий 

внесок у розбудову рідної країни, міста, села, району, області. Наша область в 

цьому році святкує  своє 75-річчя. Давайте нашою маленькою родиною зробимо 

дарунок рідному краю. 

 Здавна в Україні дівчата і хлопці плели вінки. І нам з вами потрібно заплести 

віночок побажань для рідного краю. Ось на столі є букет квіток, кожна з яких є 

рідною для нашої землі.  

 Ви, називаючи побажання, «вплітаєте» квіти у вінок.  

 (Примітка: на дошці намальоване коло, в центрі якого невеличка карта 

Кіровоградщини. Учень, виголошуючи побажання, бере квітку і прикріплює її 

магнітом).  

 – Як гарно уквітчалась земля рідної Кіровоградщини, нехай же ваші побажання 

обов’язково стануть реальністю, яка швидко втілиться в життя! 

 – Але чогось не вистачає віночку українському. Чого саме?  

  

 VІ. Підсумок уроку  

Ось і закінчується наша захоплююча подорож рідним краєм. У бібліотеці Ольга 

Василівна підготувала для вас цікаву виставку книг. Тут ваші улюблені книги 

українською мовою про далекі походи, про наших дідів і прадідів, що жили на 

нашій землі, про людей, які славлять Україну в наші дні. Багато матеріалу про 

нашу малу батьківщину – місто  Кіровоград,  м. Знам’янку та всю  

Кіровоградщину. Є і історично цінні записи, і збірники дитячої літератури авторів 

рідного міста, фотографії рідного краю в далекому минулому і сьогоденні  та 

багато цікавої  і корисної інформації. Вона обов’язково стане вам у нагоді не лише 

на уроках в школі, але і у вашому повсякденному житті. 

Любімо свій край рідний, цінуймо те, що мова наша українська бринить у 

серцях людей, що маємо прекрасну, незалежну державу і живемо в чудовім краї. 

 Тож посміхайтеся та будьте щасливими!  

 

Мій край чудовий — Україна! 

Тут народились ти і я. 

Тут над ставком верба й калина, 

Чарівна пісня солов’я. 

 

Все найдорожче в цілім світі, 

Бо тут почався наш політ. 

Цвітуть волошки сині в житі, 

Звідсіль ведуть дороги в світ. 

 

І найдорожча рідна мова — 

Джерельцем радісно дзвенить. 

І мила пісня колискова, 

Чумацький шлях кудись зорить. 

 

Усе найкраще і єдине, 

І радощі усі, й жалі... 

Мій рідний краю, Україно! 

Найкраще місце на землі! 

 


