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«Якщо ми хочемо бути розвинутим,
суверенним, щасливим народом, то
маємо розгорнути процес пізнання себе
як нації і держави, в минулому і
сучасному, в процесі розвитку
вселюдства; пізнати нашу ментальність,
долю та історичну місію. Без цього
неможливо ні розв’язати проблеми
сучасності ні передбачити ефективні
шляхи розвитку в майбутньому».

М. Грушевський



З далекого краю

З далекого краю, з  далеких світів
Журавлик на крилах додому летів.
Минав океани ліси і моря, 
Вдивлявсь крізь тумани,- чия це земля,
Чиї це долини,чиї це луги,
Чию це калину гойдають вітри?
Впізнав Батьківщину,- моя це земля!
Моє тут гніздечко і мова моя.

Л. Пилип’юк



Завдання ознайомлення дошкільників з 
витоками українознавства

•Пізнавальні завдання
•Навчальні завдання
•Розвиваючі завдання
•Виховні завдання



Методи роботи
•Бесіди, читання дитячої художньої літератури;
•Спостереження; 
•Екскурсії;
•Дні відкритих дверей;
•Дидактичні, народні, авторські, сюжетно-рольові ігри;
•Родинні свята;
•Ігри-драматизації, театралізована діяльність;
•Виставки, ярмарки, вечорниці;
•Концерти, виконання народних українських пісень;
•Зустріч з народними умільцями;
•Вивчення віршів, прислів’їв та приказок, читання 
легенд.



Тематика занять з українознавства
I. Я, моя сім’я, рід, родовід.
II. Моя рідна домівка.
III. Моя друга домівка – дитячий садок.
IV. Моє рідне місто.
V. Старовинні предмети побуту і вжитку українців. Сучасне 

облаштування людського житла
VI. Мої перші іграшки та ігри.
VII.Національний одяг українців. Сучасний одяг та взуття.
VIII.Українська національна кухня.
IX. Хатні обереги.
X. Усна народна творчість українців.
XI. Національні свята, обряди, традиції.
XII.Наша Батьківщина – звичаї України та національна символіка.
XIII.Історія України для дітей.
XIV.Мовний етикет.



Синьо-жовтий прапор маємо,
Синє небо, жовте жито.
Прапор свій оберігаємо.
Він – святиня, знають діти.



У краєзнавчому музеї

Ми шануємо і пам’ятаємо минуле рідного краю.



Ніде так не співають солов’ї
Закохано, красиво і натхненно,
Як у Березному замріянім моїм, 
В краю квітучім, світлім і зеленім.



Дидактична гра в навчально-виховному 
процесі



Віночок народних ігор.



Свята та розваги

Ми веселі та завзяті,

Любим гратись й розважатись.



Знайомство дітей з народними 
майстрами та умільцями Березнівщини.

Глина в кого ожива?
Творить з неї хто дива?
В кого посуд ніби жар?
Ну звичайно, це – гончар.



Форми роботи з батьками.

•Батьківські збори.
•Дні відкритих дверей.
•Клубні зустрічі.
•Виставки, ярмарки, вечорниці.
•Бесіди за круглим столом.



Ми своїми вправними руками 
Вишивали рушничок для мами.

(М. Сингаївський)



Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер і трави і води.
В годину щасливу і в радісну мить, 
Любіть і в годину незгоди.


