Ігрова програма «Морально-патріотичне виховання дітей
дошкільного віку»
Мета: продовжувати створювати передумови для ефективної роботи
педагогів щодо морально-патріотичного виховання з дітьми дошкільного
віку. Вміти використовувати інтерактивні форми роботи з малюками під час
проведення навчальної діяльності. Формувати атмосферу продуктивної та
результативної співпраці.
Хід
Вступне слово: Що таке «патріотизм»? Поняття патріотизм - це почуття
любові до Батьківщини. Патріотизм включає в себе: формування в дитині
загальнолюдських моральних якостей особистості (робити добрі справи і
вчинки, почуття причетності до навколишнього і розвиток таких якостей, як
співчуття, співчуття, винахідливість, допитливість); прилучення до витоків
національної регіональної культури; формування духовно-морального
ставлення до природи рідного краю і почуття причетності до неї; у вихованні
любові, поваги до своєї нації, розуміння своїх національних особливостей,
почуття власної гідності, як представника свого народу, і толерантного
ставлення до представників інших національностей (одноліткам та їх
батькам, сусідам і іншим людям).
Ведуча. Запрошую Вас відправитися у незвичайну подорож.
1. Станція «Відповідай!»
Ведуча. Пропоную Вам швидко відповідати на запропоновані питання.
(в режимі «мозкової атаки»)
1. Чи можна назвати дитину повноцінною особистістю?
2. Що потрібно дитині від дитячого садка?
3. Які свободи потрібні дитині?
4. Чи правомірно говорити про патріотичне виховання стосовно до
дітей дошкільного віку?
5. Через які заняття проходить патріотичне виховання в програмі
виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»?
6. Якими особистісними якостями Ви володієте, які можуть служити
позитивним прикладом у вихованні патріотизму у дітей?
7. Які форми роботи з сім’єю з патріотичного виховання ви
застосовуєте у своїй роботі?
8. Які дозвілля і розваги з патріотичного виховання ви можете
провести з дітьми своєї групи.
9. Назвіть імена українських богатирів. (Кирило Кожум’яка,
Котигорошко, Вернигора, Верни-дуб та інші)
10. Те, що перейшло від одного покоління до іншого, що успадковане
від попередніх поколінь? (Традиція.)
2. Станція «Відгадай!»
Ведуча. Пропоную Вам розгадати кросворд.
1. Індивід, що належить до конкретної держави і перебуває під її
владою та захистом (Громадянин)

2.
3.
4.
5.
6.

Цілеспрямований розвиток людини (Виховання)
Захисник батьківщини (Патріот)
Місце, де найчастіше проходили уроки В. Сухомлинського (Природа)
Жива істота, що має дар мовлення та мислення (Людина)
Сукупність норм та правил, що визначає поведінку людей (Мораль)

Ведуча. І основне слово, яке ми відкрили – це ДИТИНА. Вона - частинка
великого колективу - дитячого садка, класу, школи, а потім і всієї нашої
країни. Громадська спрямованість вчинків поступово ставати основою
виховання громадянських почуттів і патріотизму. Але щоб закріпити цю
основу, потрібно постійно поповнювати досвід участі дітей у спільних
справах, вправляти їх в моральних вчинках.
3. Станція «Цікавинка»
Ведуча. Пропоную на цій зупинці розгадати ребуси.

Відповіді: держава, патріот, совість, духовність, виховання, народ,
Україна.
4. Станція «Дерево пошани»
Ведуча. Пропоную Вам переглянути портрети видатних діячів України. Їх
треба вгадати, назвати та розповісти про них. (Використовується
презентаційна дошка, з деревом, на якій по черзі з’являються портрети
відомих діячів).
Тарас Григорович Шевченко – український поет, філософ,
письменник, графік, художник, фольклорист, політик, громадський діяч, і, як
кажуть самі українці, духовний батько сучасного українського народу.
Григорій Сковорода – педагог, поет, просвітитель, філософ, автор
трактатів, байок, пісень.
Сергій Прокоф’єв, всесвітньо відомий видатний композитор,
українець за походженням. Всесвітню славу приніс балет «Попелюшка»,
«Ромео і Джульєтта», опера «Борис Годунов». Вчитель видатних музикантів
Святослава Ріхтера і Мстислава Растроповича.
Микола Гоголь
Микола Лисенко, український композитор, автор опер «Тарас
Бульба», «Наталка Полтавка», «Енеїда», автор дитячих опер і оперет,
народився в 10 березня 1842 році в Полтавській губернії.
Анатолій Луначарський народився Полтаві – письменник,
політичний діяч, перекладач, літературний критик і мистецтвознавець,
академік.
Довженко Олександр Петрович - видатний український
кінорежисер, письменник, художник .
Микола Амосов – видатний український лікар, вчений у сфері
серцево-судинної хірургії, біокібернетик.
Сергій Корольов, геніальний український вчений із Житомира,
вчений, академік ракетобудування і космонавтики, відомий конструктор
перших космічних кораблів і штучних супутників Землі.
Андрій Тарковський - всесвітньовідомий сценарист та режисер.
Лобановський Валерій Васильович Видатний радянський і
український футбольний тренер, заслужений тренер СРСР (1975), відомий
завдяки своїй роботі в київському «Динамо», збірній СРСР і збірній України.
Каденюк Леонід Костянтинович - перший український космонавт.
Бубка Сергій Назарович - видатний радянський і український
спортсмен-легкоатлет зі стрибків з жердиною. Заслужений майстер спорту
(1983). Чемпіон Олімпійських ігор (1988), світу (1983, 1987, 1991, 1995),
Європи (1986), СРСР (1984, 1985). Переможець Кубків світу та Європи
(1985).
Блохін Олег Володимирович Колишній головний тренер збірної
України. Легенда футболу СРСР, володар «Золотого м’яча». Заслужений
майстер спорту.
Шевченко Андрій Миколайович - великий український футболіст,
володар Кубка Чемпіонів, кращий футболіст Європи 2004 року.

Лілія Олександрівна Підкопаєва — гімнастка, заслужений майстер
спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубку
Європи (1995), має 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалі.
Оксана Сергіївна Баюл. Українська фігуристка. Перша олімпійська
чемпіонка (1994) незалежної України в зимових видах спорту.
Яна Олександрівна Клочкова — українська плавчиня, яка виграла 5
олімпійських медалей, серед яких 4 золоті.
Ірина Іванівна Дерюгіна — заслужений майстер спорту СРСР (1977)
з художньої гімнастики в індивідуальній першості. Єдина радянська
гімнастка, яка двічі була абсолютною чемпіонкою світу в 1977 і 1979 рр.
Лариса Семенівна Латиніна — дев'ятиразова олімпійська
чемпіонка зі спортивної гімнастики. З 1964 по 2012 роки була володаркою
найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію Олімпійських
ігор — 18 (9 золотих, 5 срібних, 4 бронзових). В 1966-77 роках Л. Латиніна
(Дирій) була старшим тренером жіночої збірної команди СРСР.
Брати Кличко – одні з найупізнаванійших українців у світі. У 1996
році в Атланті Володимир виграв олімпійське «золото» в суперважкій вазі.
Унікальне досягнення для білого боксера! Пізніше обидва брати пішли у
професіонали, і в 1999 році Віталій першим з Боксерів екс – СРСР став
чемпіоном світу профібокса! Його досягнення повторив брат. А 3 липня 2011
Віталій та Володимир втілили свою мрію. Завдяки перемозі Володимира над
Американцем
Девідом
Хеєм
українці
стали
володарями
всіх
найпрестижніших чемпіонських поясів світового професійного боксу у
суперважкій вазі.
Василь Вірастюк у 2003 році поставив світовий рекорд коли
протягнув 5 трамвайних вагонів на 10 метрів і 10 зачеплених між собою
машин майже на 20 метрів. У 2004 році отримав титул «Найсильніша людина
у світі», протягнув ланцюг з 5 трамвайних вагонів вагою 101,5 тонни на 18
метрів і 20- тонний літак Ан-32П на 15 метрів за 25,5 секунди. А в 2007 він
став чемпіоном світу з силового екстриму IFSA.
Досягнення Дмитра Халаджі зафіксовано в Книзі рекордів України і
Книзі рекордів Гіннесса. Він ламає телеграфні стовпи і згинає рейки,
розгинає підкови, розриває на 4 частини колоди карт і сковорідки, піднімає
мізинцем 150 кг…

5. Станція «Додай»
Ведуча. Пропоную Вам слово «Україна», на кожну букву якого потрібно
назвати прикметник.
У – унікальна
К – красива, квітуча
Р – рідна, різна
А – автономна
КРА Ї НА
Н – незалежна, найкраща, надзвичайна
А – активна
6. Станція «Ми - українці»
Ведуча. Пропоную Вам назвати якості, які притаманні українцям.
Підсумовуючи відповіді можна використати вірш:
Ділові, немов американці,
Пристрасні, неначе мексиканці,
І співучі, наче італійці,
І розсудливі, немов оті англійці.
Як китайці, дуже працьовиті,
Винахідливі, такі талановиті!
Може, навіть трохи скупуваті,
Та душею щедрі і багаті.
А також веселі та гостинні —
В цьому, мабуть, схожі на грузинів.
Як цигани трохи галасливі,
Інколи хитрющі та кмітливі.
Як ніхто, завзяті і дбайливі,
І дотепні, й мудрі, жартівливі,
А іще міцні, сміливі, дужі,
До чужого горя не байдужі.
Ще — охайні, чемні, незрадливі,
А до того всього — ще й вродливі!
Ось такі з тобою ми, земляче...
І терплячі, надто вже терплячі.
Підведення підсумку ігрової програми.
Україно, земле рідна,
Земле сонячна і хлібна,
Ти навік у нас одна,
Ти як мати, найрідніша,
Ти з дитинства наймиліша,
Ти і взимку найтепліша –
Наша отча сторона.
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