
  Проект « Я – дитина України»  розрахований на 5 років  

     виноситься га обговорення педагогічної ради закладу 

 

Зміст проекту: 

Підготовчий етап  « Я- українець»  -  ДНЗ 

1 етап "Я – школяр!" – 1 клас 

     2 етап "Я – ужгородець!" – 2 клас 

     3 етап "Я – житель Закарпаття!" – 3 клас 

     4 етап "Я – громадянин України!" – 4 клас 

 

Підготовчий етап   "Я – українець!" – ДНЗ 

 

Періоди Тематичний зміст виховної роботи 

Підготовчий 

1. Розробка етапу проекту спільно з дітьмии та 

батьками. Запрошення членів родин у дитячий садок. 

2. Використання творів художньої літератури, в яких 

ідеться про історію і сьогодення України, життя 

дітей і дорослих. 

2. Екскурсії вулицями рідного міста, до історичних 

пам'яток, визначних місць. 

3. Розповіді вихователя; бесіди з цікавими людьми; 

узагальнюючі бесіди; 

4. Розгляд ілюстративних матеріалів; читання та 

інсценування творів художньої літератури. 

Основний 

1.Молодшій групі діти досліджують  назву рідного 

міста ,назву  вулиці, на якій знаходиться школа.  

тощо  

2.  В середній групі проводять бесіди, години 

спілкування про Батьківщину («Батьківщина — це 

місце, де людина народилась і живе, де народились і 

живуть її батьки.») 

 3.Старші дошкільники вивчають  прапор, гімн, герб 

України, назву її столиці, інших великих міст, 

значущі географічні назви ( Карпатські гори, 

Дніпро), пам'ятні місця (Тарасова гора у Каневі, 



Хортиця, заповідник Асканія-Нова тощо). 

 

 Цій меті підпорядковані заняття «Ми живемо в 

Україні, ми дуже любимо її», «Пам'ятні місця 

України», «Рідне місто », «Вулиці нашого міста», 

«Наш герб»  

4. Спільні з родинами виховні заходи (День сім'ї, 

свято бабусь тощо); 

 зустрічі з батьками за межами дошкільного закладу, 

за місцем роботи та ін. 

Доводять, що люди, які мають спільну батьківщину, 

— це народ, а ті, що народилися і живуть в Україні 

— український народ. 

 

      1 етап "Я – школяр!"  -  1 клас 

Періоди Тематичний зміст виховної роботи 

Підготовчий 

1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та 

батьками 

2. Пошукова експедиція "Моя рідна вулиця. Вулиця, 

на якій розташований мій заклад" 

3. Експрес-опитування "Що ти знаєш про символіку 

закладу?" 

 

Основний 

1. Урок громадянськості до Дня прав «Права людини 

очима дітей» 

2. Година спілкування "Пролісок – наш дім, 

    ми – господарі в нім" 

3. Бесіда "Виконую кодекс честі школяра" 

4. Свято "Посвята в першокласники" 

Заключний 

1. Оформлення матеріалів пошукової експедиції 

"Моя рідна вулиця. Вулиця, на якій розташований 

мій заклад 

2. Оформлення фотопрезентації "Посвята в 

першокласники"  

3. Конкурс фантастичних проектів « «Пролісок» 

майбутнього". 

 

4. Пізнавально-ігрова програма «Разом ми єдині». 



 

    

 

   2 етап   "Я – ужгородець!" –  2 клас 

 

Періоди Тематичний зміст виховної роботи 

Підготовчий 

1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та 

батьками 

2. Пошукова експедиція "Хто живе поруч зі мною?" 

(видатні люди мого міста 

3. Марафон ерудитів "Ужгород: історія і сьогодення" 

Основний 

1. Урок громадянськості "Право, обов’язок, честь" 

2. Усний журнал "Тепло своїх долонь, і розум, й 

серця стук я Україні милій віддаю" (про почесних  

воїнів, ветеранів Ужгорода) 

3. Свято української казки 

4. Екскурсія до краєзнавчого музею  

 

Заключний 

1. Оформлення матеріалів пошукової експедиції 

"Хто живе поруч зі мною?" 

2. Фотовернісаж  "Контрасти рідного міста". 

3. Марш пам’яті (Покладання квітів до пам’ятника 

воїнам Великої Вітчизняної війни) 

4. Пізнавально-ігрова програма «Разом ми єдині». 

 

  3 етап "Я – житель Закарпаття!" – 3 клас 

Періоди Тематичний зміст виховної роботи 

Підготовчий 

1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та 

батьками 

2. Пошукова експедиція "Історія моєї родини – в 

історії рідного краю", присвячена пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 рр. 

3. Урок громадянськості "Почуття громадянської 

совісті" 

4. Пошуково-краєзнавча експедиція "Чим славний 

мій рідний край?"(оформлення сторінок альбома) 

5. Майстер-клас по виготовленню  журавлика щастя 



Основний 

1. Година спілкування "Історія рідного краю. 

Символіка Закарпаття" 

 

2. Турнір лицарів до Дня Збройних сил України 

3. Екскурсія до  музею архітектури та побуту 

4.Традиції народу в нашій пам’яті. Свято 

«Закарпатські   вечорниці». 

5. Свято-репортаж "Сім чудес Закарпаття" 

6. Конкурс «Якби  я був мером Ужгорода» 

Заключний 

1. Оформлення звіту про  пошуково-краєзнавчу    

екскурсію  

2. Оформлення матеріалів. Створення презентації 

"Сім чудес Закарпаття"  

3. Пізнавально-ігрова програма «Разом ми єдині». 

4 етап "Я – громадянин України!" (4 клас) 

 

Періоди Тематичний зміст виховної роботи 

Підготовчий 

1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та 

батьками 

2. Бесіда "Основні державні та національні свята 

України". 

3. Батьківські збори (спільно з учнями) "Не 

примушувати, а зацікавлювати!" 

4.  Година спілкування "Державні символи України" 

5. Майстер-клас по плетінню фенічок 

 

Основний 

 

1. Урок громадянськості "Що означає бути 

громадянином України?" 

2. Анкетування «Чи любите ви свою країну» 

3. Брифінг інтелектуалів "Година геніального 

ліцеїста" (з історії України) 

4. Гра-змагання «Якби я був президентом України» 

5. Марафон ерудитів "Моя держава – Україна" 

6. "Без верби і калини нема України" Свято "МИ" 

(Презентація традицій українського народу") 



1. Випуск стіннівки " Найвидатніші Гетьмани 

України". 

Заключний 

2. Оформлення звіту про екскурсію "Запорізька Січ – 

історичний пам’ятник українського Козацтва" 

3. Урочиста лінійка « У єдності – наша сила» 

4. Пізнавально-ігрова програма «Разом ми єдині». 

 

 

 Прогнозований результат роботи з дітьми 

Класний керівник, організовуючи процес громадянського виховання 

учнів, допомагає їм усвідомити себе як частину нації, спонукає до 

вдосконалення громадянина-патріота, готовності стати на захист 

Батьківщини, прискорює процес кристалізації та шліфування 

громадянськості, почуття господаря держави. 

 Він допомагає розкритися особистісному "Я" в учнівському колективі, 

сприяє формуванню і згуртуванню класного колективу, використовуючи 

методи товариської виховної турботи. Використовуючи особистісно-

гуманний підхід до виховання, захоплює цікавими творчими справами, 

згуртовує однодумців, розвиває почуття взаємодопомоги, створює 

сприятливі умови для міжособистісних взаємовідносин, подолання скутості, 

сором’язливості, невпевненості окремих учнів, формує почуття честі 

класного колективу та власного "Я". 

Методика підготовки і проведення проекту передбачає залучення учнів 

до колективного планування, розробки доручень-завдань, глибоку і змістовну 

аналітичну роботу вихованців у процесі проведення справ. 
 


