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 Список рекомендує науково-популярну і художню 

літературу для молодших школярів, яка познайомить дітей з 

державними символами України. У додатку представлено - вірші, 

вікторини, кросворди, які  можна використати при підготовці до 

уроку, або патріотичного заходу. 
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Любі діти! 

 Для кожного з нас найдорожча і найрідніша та земля, на якій ми з 

вами народилися. Де живуть наші батьки, рідні, де жили наші предки. Це – 

наша рідна земля, наша Україна. 

Скільки ніжних, ласкавих слів 

придумали люди, щоб висловити 

свою гарячу любов до краю, до його 

культури. Сьогодні ми з вами є 

свідками великих перетворень, що 

відбуваються в нашій країні. А ви, діти 

- майбутнє України. Тож своїми 

знаннями, працею, здобутками, 

підносьте її культуру, славте її, поважайте історію, мову, традиції і звичаї 

українців.  

 А чи хотіли б ви більше дізнатися про свою країну? Тож увага, 

сьогодні ми з вами познайомимося із символами нашої держави. Бо кожна 

країна обов'язково має свої символи. Символ – це предмет, який 

характеризує державу, відображає її побут, традиції, історичне минуле і 

прагнення народу. 

 Отже, ви повинні знати, що наша країна – Україна, має три Державних 

символи: це Прапор, Герб і Гімн. Тож вирушаймо з вами в історичну 

мандрівку. А допоможе нам у цьому рекомендаційний список літератури 

«Всім серцем любіть Україну свою!». З книг, які представлені в списку, ви 

дізнаєтеся коли з’явився  - прапор, герб та гімн, та що вони означають.  

 Отже, Золотий тризуб -  це символ влади. В ньому відображена 

триєдність життя: батько, мати, дитина, які символізують силу, мудрість і 

любов. 

 А синьо-жовтий прапор означає: жовтий колір – колір хліба, життя і 
сонця; синій – колір неба, води і миру. 

 Національний гімн – це святкова пісня «Ще не вмерла України ні 

слава, ні воля…» (слова Павла Чубинського, музику написав композитор 

Михайло Вербицький).  

 А ще список включає літературу і для ваших батьків і вчителів за 

темою. У додатку представлено матеріали (вірші, вікторини, кросворди), 

які ви можете використати в підготовці до уроку, або патріотичного 

заходу. 



 
4 

 

Україна в символах 
 

 Гімн України / сл. П. Чубинського; муз. М. Вербицького // Святкова 

читанка / ред. О. І Донічева ; худож. Ю. Харьков. – Київ, 2005. – С. 

 Государственная и национальная символика // Любимая моя 

Украина: увлекательные страницы истории и культуры для детей и 

взрослых / авт.–сост. М.В. Богатыренко; худож. Л.Е. Колесниченко. – 

Донецк, 2009. – С. 37-42. 

 Государственная и национальная символика // Родина моя – 

Украина / авт.-сост. М. В. Богатыренко ; худож. Л. Е. Колесниченко. – 

Донецк, 2006. – С. 37-42. 

Державний гімн України / П. Чубинський ; муз. М. Вербицького // 

Маленька фея та сім гномів. - 2016. - № 8. - С. 2.  

Дітям про державну та народну символіку 

України / упоряд. Л.М. Римар. – Харків: Основа, 

2004. – 96 с. 

Зав’язкін О.В. Велика книжка маленького 

українця для допитливих дорослих і дітей 

/ О. В. Зав’язкін. — Київ : Кристал Бук, 2018. — 16 

с. : іл. — (Велика книжка). 

  Зав'язкін О.В. Велика книжка маленького 

українця: для допитливих дорослих і дітей / 

О.В. Зав'язкін. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2015. - 16 

с. : кольор. іл. - (Світ навколо нас).  

Україна - наша Батьківщина. Ми повинні берегти духовні скарби, ща 

належать нашому народу. У цій книжці розповідається про державні і 

народні символи, видатних українців, знакові події та предмети 

культури, ща складають основу національної самосвідомості 

Адресовано українців. Яскраві фотоілюстрації чудово доповнюють 

видання. допитливим хлопчикам та дівчаткам та їхнім дбайливим 

батькам.  

 Звідки до нас прийшов тризуб? // Що? Як? Чому? Світ моєї України : 

попул. дитяча енцикл. / ред. В.Г. Біляєв ; худож. П.В. Мірончик. – Харків, 

2003. – С. 10-12. 

 Іваницька Д. Україна : [символи : прапор, герб, гімн] / Д. Іваницька 

// Дітям про Україну / Д. Іваницька. - Львів, 2016. – С.5-7. 

http://e-catalog.mk.ua/irbis.php?Z21ID=&I21DBN=OBD&P21DBN=OBD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%BD%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%92%2E
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Крижановська О. Диво-край : символи України / О. Крижановська // 

Колосочок. - 2017. - № 28. - С. 1-4. 

 Луценко І.О. Українська держава / І. О. Луценко // Моя країна – 

Україна : укр. народознавство для дошкільнят / І.О. 

Луценко. – Київ, 2008. – С.56-64. 

Автор розповідає про історію заснування Києва, 

Запорізької Січі, про українські символи, які 

збереглися до нашого часу і про те, як створювалася 

наша держава. 

Магічна сила українського гімну : [з історії 

Державного гімну України] // Я сам(а). - 2015. – № 2. 

- С. 11 : фот. 

 Москаленко Ю. Україно моя…: для дітей 5-10 рр. / 

Ю. Москаленко, А. Олешко; фото С. Гладкевича [та ін.] – 

Київ : Країна Мрій, 2008. – 48 с. : фотоіл.  

 Кожна сторінка книжки – це цікава і пізнавальна 

 інформація про Україну – давню європейську 

 державу. Автори розповідають про державні, 

 національні символи, традиції, побут та досягнення 

 українців у різних галузях народного господарства. 

Національна символіка України : [історія герба, написання гімну] // 

Україна : дит. енцикл. / авт.-упоряд. В.М. Скляренко та ін.; худ. І.В. Осипов. 

– Харків, 2008. – С. 99-104. 

 Національна символіка України : [історія герба, написання гімну] // 

Україна : повна енцикл. / авт.-упоряд. В.М. Скляренко, Т.В. Іовлева, 

В.В. Мирошнікова, М.О. Панкова ; худож.-оформл. Л. Д. Киркач-Осипова. – 

Харків, 2007. – С. 82-85. 

Рідна країна моя - Україна / авт.-укл. М. В. Богатиренко. — Донецьк : 

БАО, 2006. — 64с.  

Свято прапора : [День Державного прапора в Україні] // Маленька 

фея та сім гномів. - 2016. - № 8. - С. 16-17.  

 Святокум О.Є.  Державні символи України / О.Є. Святокум. - Харків : 

Ранок, 2010. - 64 с. - (Моя Батьківщина).   

Посібник у доступній і цікавій формі познайомить вас з історією 

Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну, із 

http://e-catalog.mk.ua/irbis.php?Z21ID=&I21DBN=OBD&P21DBN=OBD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%84%2E
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порядком використання державних символів, із людьми, з іменами 

яких пов’язане створення державних символів тощо.  

 Сокол А. Символи України / А. Сокол, О. Конечна // Моя країна – 

Україна / А.Сокол, О.Конечна; худож. О. Мяснікова, Л. Зотова. – Чернігів, 

2004. – С. 36-43. 

 Стадник О.Г. Україна на карті світу: дит. іл. енцикл. / О.Г.Стадник. - 

Харків : Веста : Ранок, 2011. - 64 с. : іл.  - (Моя країна).  

 Читачі книги отримають інформацію про корисні копалини, про 

 народні звичаї та систему господарювання в усіх регіонах України. 

 Тризуб – державний символ і оберіг // Україна / упоряд. Н.Ю. 

Беспалова, В.Г. Біляєв, Г.В. Железняк; худож.П.В. Мірончик, Н.О. Ель-

Маулюд. – Харків, 2009. – С. 128-129. – (Світ навколо тебе). 

 Тризуб – державний символ і оберіг // Україна / упоряд. Н.Ю. 

Беспалова, В.Г.Біляєв, Г.В. Железняк; худож. П.В. Мірончик, Н.О. Ель-

Маулюд. – Харків, 2006. – С. 128-129. – (Світ навколо тебе). 

Чебоненко Г.М. Герб, Прапор, Гiмн - державнi символи України / 

Г. М. Чебоненко // Розкажiть онуку. - 2006. - № 11-12. - 8-9 

 Чим зумовлені кольори наших державних символів? // Україна / 

упоряд. Н.Ю. Беспалова, В.Г. Біляєв, Г.В. Железняк ; худож. П.В. Мірончик, 

Н. О. Ель-Маулюд. – Харків, 2006. – С. 129-130. – (Світ 

навколо тебе). 

 Чим зумовлені кольори наших державних 

символів? // Україна / упоряд. Н.Ю. Беспалова, В.Г. 

Біляєв, Г.В. Железняк ; худож. П.В. Мірончик, Н. О. Ель-

Маулюд. – Харків, 2009. – С. 129-130. – (Світ навколо 

тебе). 

 Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний 

прапор? : [історія] // Що? Як? Чому? Світ моєї України : 

попул. дит. енцикл. / ред. В. Г. Біляєв ; худож. П. В. Мірончик. – Харків, 

2003. – С. 13-14. 

 

 

 

 

 

 

http://193.107.172.154/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=EBD&P21DBN=EBD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%93%2E%20%D0%9C%2E
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Художня література про державну 

символіку 
 

 Дубів П. Прапор України : 

[вірш] / П. Дубів // Святкова 

читанка /відп. ред. О.І.Донічева; 

худож. Ю. Харьков. – Київ, 2005. 

– С. 39. 

 Лупій О. Під рідним 

прапором : [вірш] / О. Лупій // 

Надійний друг школяра / ред.-

упоряд. Н. Павловська. – Київ, 

2008. – С. 305. 

  Мацко І. Золотий 

тризубець : легенда / І. Мацко 

// Зернятка мудрості : зб. казок, 

переказів та оповідок / уклад. 

І. Мацко. – Тернопіль, 2013. – С. 96-97. 

 Мензатюк З. Український прапор / З. Мензатюк // Казочки-

куцохвостики / З. Мензатюк ; намал. С. Хміль. – Львів, 2012. – С. 30. 

 Моя Україна: [вірші] / упоряд. В.І. Паронова; худож. 

О. С. Томків. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2007. – 32 с. : 

іл. 

 Олесь О. Наш прапор : [вірш] / О. Олесь // Мої 

улюблені вірші / уклад. В. Паронова. – Тернопіль, 2013. – 

С. 146.  

 Палійчук О. Герб держави: [вірш] / О. Палійчук // 

Святкова читанка: зб. віршів для дітей / упоряд. та 

передм. М. Морозенко. – Київ, 2007. – С. 70. 

Палійчук О. Рідна Україна / О. Палійчук // Іван-космонавт / 

О. Палійчук. - Київ, 2015. - С. 6. 

 Паронова В. Тризуб : [вірш] / В. Паранова // Мої улюблені вірші / 

уклад. В. Паронова. – Тернопіль, 2013. – С. 146. 

Поклад Н. Гімн : [вірш] / Н. Поклад // Мої улюблені вірші / уклад. 

В. Паронова. – Тернопіль, 2013. – С. 145. 
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Поклад Н. Наш прапор  / Н. Поклад // Мої улюблені вірші. – 

Тернопіль, 2014. - С. 13. 

  Поклад Н. Прапор;  Державний гімн : [вірші] //  Я 

все люблю в своїм краю: оповідання, казки, вірші / 

упоряд. Г.М. Кирпа. – Харків, 2014. – С. 16 – 17. : іл. – 

(Веселка).  

 Святкова читанка : [вірші : для дошк. віку] / худож. 

Ю.А. Харьков. - Київ : Країна Мрій, 2005. - 48 с. : іл. 

 Святкова читанка : збірка віршів для дітей : / упоряд. 

та передм. М. М. Морозенко ; худож. М. Антипова. - Київ : 

Країна Мрій : Компанія ОСМА, 2015. - 80 с. : кольор. іл. 

 Чубач Г. Батьківщина Україна : патріотичні вірші 

для дітей / Г. Чубач ; худ. Ю. Правдохіна. – Донецьк : 

Вид-во «Сталкер», 2004. – 48 с.: іл. 

 Збірка дитячих віршів патріотичного змісту. Віршики 

легкі для  сприйняття і запам’ятовування.  Познайомлять 

вас, любі дітки, зі столицею України – містом Києвом, 

державними символами України, красою різних 

природних куточків нашої країни. А художниця Юлія         

   Правдохіна з великою любов’ю все це змалювала для вас. 

Чубач Г. Прапор нашої країни / Г. Чубач // Моя країна – Україна / Г. 

Чубач. – Київ, 2008. – С. 4. 
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(Вихователям, батькам, вчителям) 

 

Бібік Н.М. Зростаймо громадянами : розповідь про Конституцію 

України : навч. посіб. / Н. М. Бібік, М. М. Ілляш. – Київ : Веселка, 2000. – 

85 с. 

Цей посібник створено для курсу «Ознайомлення з навколишнім 

світом», що входить до навчального плану початкової школи. У 

ньому розглядаються загальні питання (що таке держава, демократія,  

громадянський обов’язок і права людини, нація й національні 

меншини, закон і державні символи тощо) й конкретні статті 

Конституції України, передбачені для вивчення молодшими 

школярами. 

Виховний захід «Державні символи України» : [1 кл.] // Ми - діти 

твої, Україно! : сценарії виховних заходів національного спрямування: 1-4 

кл. / Л.В. Пономаренко, С.В. Тютюнник. - Харків : Основа, 2015. - С. 5 - 8.  

 

Незалежність – наше  

свято 

Слово горнеться до слова – 

Гімн співається святковий. 

Урочисто мовить тато: 

- Незалежність – наше свято! 

Тож баритися не треба. 

Ти ідеш! І я – іду! 

І вітає сонце з неба 

Україну молоду. 

Серпень тішиться, що діти 

Прапорці в руках несуть. 

І шумить в каштанах вітер: 

- Українчики ідуть! 

Г. Чубач 
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Всім серцем любіть Україну свою! : [збірка статей] // Розкажіть 

онуку. - 2016. - № 8. - С. 6-12. 
Державні і національні символи України : матеріали для проведення 

занять із старшими дошкільнятами / упоряд. О.В. Гноїнська. – Харків : 

Веста: Ронок, 2011. – 80 с. – (Дошкільна освіта). 

Державні символи України // Розкажіть онуку. - 2016. - N 2. - С. 8-11. 

 Розповідь про герб, прапор, гімн, казки про Україну. 

Державні символи України : усний журнал // Позакл. час. – 2014. - 

№ 7. – С. 83-86. 

Дітям про державну та народну символіку України : метод. материал 

/ упоряд. Л.М. Римар. - Харків: Вид. група «Основа», 2004. - 96 с. - («Б-ка 

ж-лу «Початкове навчання та виховання»). 

Посібник містить основні відомості про національну державну 

народну символіку України, а також - добірку кращих зразків 

фольклору і творів українських письменників. Призначений для 

учителів-практикантів школи 1 ст., вихователів груп подовженого 

дня, керівників народознавчих гуртків, студентів педагогічних 

факультетів вищих навчальних закладів. 

Журавель О. Наші символи : [сценарій] // Розкажіть онуку.  – 2013. - 

№ 11-12. – С. 29. 

Колісніченко В. Урочиста : [пісня] / сл. і муз. В. Колісніченко // 

Позакл. час. – 2015. - № 1. – С. 6. 

Кошевенко В. В. Пісня, приречена на безсмертя : [історія написання 

тексту «Ще не вмерла України»] // Позакл. час. – 2007. - № 5. – С. 35-38. 

Крастиченко В. Головна пісня держави : урок музичного мистецтва, 

4-й клас / В. Крастиченко // Шк. світ. - 2016. - № 15. - С. 10-11. 

Національні символи України : [вих. год. у 3 кл.] // Ми - діти твої, 

Україно! : сценарії виховних заходів національного спрямування: 1-4 кл. / 

Л. В. Пономаренко, С. В. Тютюнник. - Х. : Основа, 2015. - С. 71 - 74. 

Рижова Т. Роль державних та народних символів України в 

морально-естетичному вихованні учнів 4-х кл. на уроках музики : метод. 

материал / Т. Рижова // Початк. шк. - 2007. - № 8. - С. 36-38. 

Світлична А. В. З історії державних символів // Шкіл. б-ка. – 2015. - 

№ 2. – С. 12.  

Стаднiк В. Нацiональнi символи України : [вих. захiд. 2 кл.] / 

В. Стаднiк // Розкажiть онуку. - 2004. - № 31-32. - 52-53. 

 

http://193.107.172.154/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=EBD&P21DBN=EBD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BDi%D0%BA%2C%20%D0%92%2E%20
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Федорова С. Символи України : інтегроване заняття для ст. дошк. / 

С. Федорова // Дошкіл. виховання. - 2011. - № 8. - С. 26-27.  

Чорна І.В. Бібліотечний диліжанс «Народні символи України» // 

Шкіл. б-ка. – 2015. – 10. – С. 46-47. 

 Що таке Гімн : [матеріали для бесіди] / Позакл. час. – 2009. - № 11-

12. – С. 119-126. 

Я люблю рідну Вкраїну: національні та державні символи України // 

Розкажіть онуку. – 2015. - № 12. – С. 44-48. 

Ягупа І.Д. «Я і моя Батьківщина» : тема дня «Що таке Батьківщина?» 

/ І.Д. Ягупа // Розкажіть онуку. - 2019. - № 9. - С. 3-7. 

Мета заходу виховання у дітей усвідомлення себе, як невід'ємної 

частини українського народу, любові до Вітчизни, поваги до 

Державних символів України. 
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Додат ок 

Легенда про державні символи 
З глибини віків дійшла до нас ось така легенда.  

Жила собі жінка. І мала вона трьох синів. Сини зростали чесними, 

сміливими, дуже любили свою неньку і готові були віддати за неї своє 

життя. 

Виросли сини і розійшлися по світах, прославляючи свою матір. 

Найстаршому мати подарувала на згадку про себе золоту корону з трьома 

промінцями. Корона зігрівала людей, вела вперед. За цю трипроменеву 

корону люди дали першому синові ім'я Тризуб. 

Середньому сину мати дала в дорогу блакитно-жовтий одяг. 

Сміливий і сильний був середній син, і прославив він свою матір добрими 

звитяжними вчинками. Люди запам'ятали його і назвали Прапором. 

А найменший син отримав у дарунок від матері соловейків голос. І 

де б він не був, усюди лунала його дзвінка урочиста пісня. За цей голос та 

величний спів люди дали йому ім'я Гімн. 

Так і донині по всьому світу золотий тризуб, синьо-жовтий прапор і 

урочистий гімн прославляють рідну неньку – Україну.
  

Вірші про державну символіку

Прапор 
Загадка 

Синьо-жовт е полот нище 

Гордо майорит ь. 

Це ознака сили й слави 

Української держави. 

           (Прапор) 

Наш прапор 

Із блакиті й колосків 

 В небі прапор наш розцвів, 

 Увібрав він синє небо 

 В золотисту пору жнив. 

Н. Бондаренко 
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Прапор 

Прапор – це державний символ, 

Він є в кожної держави; 

Це для всіх – ознака сили, 

Це для всіх – ознака слави. 

Синьо-жовтий прапор маєм: 

Синє – небо, жовте – жито; 

Прапор цей оберігаєм, 

Він – святиня, знають діти. 

Прапор свій здіймаєм гордо, 

Ми з ним дужі і єдині, 

Ми навіки вже – народом 

Українським в Україні. 

          Н. Поклад 
 

Наш прапор 

Крилатий вітер розвіває стяг – 

Блакить із золотом на нім переплелися, 

Наш прапор майорить неначе птах: 

Народ не вмер й нікому не скорився! 

Ми пишемо історію землі, 

Своєї незалежної країни, 

Ми –  громадяни, хай іще малі. 

Держава наша – вільна Україна. 

З часів далеких відгомін іде 

Про прадідів, відвагу, мужність, славу. 

Наш прапор житнім золотом цвіте; 

Він – символ незалежної держави. 

Знамення сяє сонцем золотим, 

Небесною виблискує блакиттю… 

З ним здобували все, що є святим; 

І нас із ним нікому не скорити 

                   С. Коробова 
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Прапор 

Синій, як море, як день, золотий – 

З неба і сонця наш прапор ясний. 

Рідний свій прапор високо несім! 

Хай він, уславлений, квітне усім! 

Гляньте, на ньому волошки цвітуть. 

Гляньте, жита в ньому золото ллють. 

З жита, з волошок наш прапор ясний. 

З неба і сонця, як день весняний. 

                      О. Олесь 

 

    Прапор 
Прапор нашої Вкраїни 

Має колір жовто-синій. 

І повинен кожен знати, 

Як два кольори єднати: 

Синє небо – верхня смуга, 

Жовте поле – нижня смуга. 

Я підношу із любов’ю 

Прапор ніжно кольоровий 

  Г. Чубач 

   

 

 Рідна Україна 
...Є священний диво-птах 

в синьо-жовтих кольорах; 

нас ніколи не покине, 

хоч летить на всіх вітрах. 

Він веде вперед вождя, 

він присяга, він суддя. 

Бачить нас крізь мури-стіни 

і – спитає, чи козак… 

Онде прапор України –  

Честі нашої маяк. 

  О. Палійчук 
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Під рідним прапором 

Стань під прапор синьо-жовтий —  

Стяг відважних прабатьків,  

Доторкнися позолоти  

Запорозьких козаків, 

Доторкнися голубизни  

Патріотів-вояків.  

Стань під прапором Вітчизни  

Серед гордих юнаків. 

І засяє над тобою  

Найдорожче із клейнод,  

Шануватимеш з любов’ю  

Рідну армію і флот, 

Будеш гордим за чесноти  

Героїчних прабатьків.  

Стань під прапор синьо-жовтий  

Запорозьких козаків. 

  Поклад Н. 

Український прапор 

Вітер весняний на площах 

Стяг український полоще, 

В прапорі — просинь небесна, 

Золото поля чудесне. 

    Н. Поклад 

     Прапорець 
…«Батьківщина в нас одна – 

Мила, рідна сторона, – 

Завжди пам’ятай! 

Ми – державні прапори, 

Вічні наші кольори – 

З неба і землі: 

Синє – чисті небеса, 

Жовте – то ланів краса, – 

Що дарують хліб»… 

      Дерманський С. 

    Наш прапор 

 Небеса блакитні 

 Сяють з глибини, 

 А пшеничні й житні 

 Мерехтять лани. 

 Образ цей не зблідне, 

 Хоч минуть жнива. 

 Це знамено рідне – 

 Злото й синява. 

 Прапор наш, як літо, 

 В сонці майорить. 

 По долині – жито, 

 По горі – блакить. 

 Прапор наш – не битва, 

 Не рушничний дріб: 

 По горі молитва, 

 По долині – хліб. 

    Д. Павличко 
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  Прапор України! 

Прапор звивається стрімко у вись 

Синьо-жовтим мереживом долі, 

В ньому мрії одвічні сплелись, 

В ньому щедрості неба і поля. 

Прапор Вкраїнський, вклонімось 

йому. 

Доторкнімося спрагло вустами, 

Пригорнім золотаву канву, 

Щоб історії гомін був з нами. 

                    Пасічник А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знак країни головний – 

Це тризубець золотий. 

Він – як сонце в небі синім, 

В ньому слава, в ньому сила. 

В нім священне слово «воля», 

Що рятує від неволі. 

Будь же рідно Україно,  

Під гербом цим вільна й сильна 

Хай про тебе в цілім світі  

Знають всі: дорослі й діти. 

 

    Прапорець 
Прапорець, що я тримаю, 

Для мене – єдиний. 

Прапорець цей, що я маю, - 

Символ України. 

Нема в світі більш святого 

Й не буде ніколи 

 Від крайнеба голубого 

 Над пшеничним полем.                                                       

       М. Хоросницька 

 

 

 

 

 

 

Загадка 

Знак держави головний — 

всяк його повинен знат и. 

Воля, слава, сила в нім.  

Символ нашої держави – 

Це (тризуб) жовт о-яскравий. 
 

Тризуб 

Наш герб — тризуб. У ньому сила 

Отця небесного і сина.                    

Уважно придивись до нього —        

На Духа схожий він Святого,          

Що голубом злетів з небес 

І у людських серцях воскрес. 

Тризуб, немов сім'я єдина, 

Де тато, мама і дитина 

Живуть у мирі і любові 

На Україні вольній, новій. 

   В. Паронова 
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     Тризуб 
Тризуб, гострі три зубці, 

Малювали молодці. 

Молодцям сестричка Ала 

Малювати помагала. 

Вийшло гарно й дуже просто: 

Всі зубці стирчали гостро. 

Ну, а потім вийшло так: 

Два, що менші, - по боках, 

Третій, більший, - всередині. 

Змалювали на картині,  

Об’єднали їх ізнизу. 

І став гербом гордий  

Тризуб. 

              Г. Чубач 

 

 

 

 

 

 

 
Лине пісня незабут ня, 

Горда, величава. 

В ній надія на майбут нє,  

України слава. 

До нових здобут ків кличе 

Пісня України, 

А зовут ь її велично 

Всі Державним …. (Гімном) 

 

Золотий не покірний тризуб 
Як птах золотий, в переливах 

На прапорі має, горить. 

Це знак наш, це фабрики й ниви, 

Це символ, що будем ми жить. 

Це хліб наш, вугілля і цукор, 

Степи плодовиті, моря... 

Це в праці змозолені руки, 

Що подвигом завжди горять.   

Це наша любов, наша мужність, 

Вогняний порив боротьби, 

Це наша згуртованість дружня, 

Це пісня нової доби. 

Це юність, це клич поколінням, 

Що йдуть крізь життєву грозу, 

Це слава твоя, Україно, 

Золотий непокірний тризуб. 

М. Сопілка 

 

 

Ти бачив, як співають 

Гімн… 
Ти бачив, як співають Гімн, 

То всі встають, повір, при цім, 
Ти чув, як велично співа 

Свій гімн країна дорога? 

І ти ще змалечку гордись, 

Що українцем народивсь, 

Бо гімн – найкращу пісню в нас, 

Співає кожен, славить час. 

Нехай вона ще у руїнах, 

Та буде жити Україна,  

Гордися нею і співай 

Найкращу пісню про свій край 

  О. Лижник  
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 Гімн 
Зупинись. У цю хвилину, 

В цю святкову світлу мить 

Гімн величний України 

Піднімається в блакить. 

 Лиш почуєш його звуки, 

 Повні волі й чистоти, 

 Притисни до серця руку – 

 В душу їх свою впусти. 

Пісня крила розпростерла 

І в полон серця бере. 

Заспіваєм: «Ще не вмерла…» 

Присягаємо: «І не вмре!». 

  Н. Гоменюк 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гімн 

Слова палкі,  

Мелодія врочиста, 

Державний гімн  

Ми знаємо усі. 

Для кожного села,  

Містечка, міста - 

Це клич один  

З мільонів голосів. 

Це наша клятва,  

заповідь священна, 

Хай чують друзі й вороги, 

Що Україна вічна, 

Незнищенна, 

Від неї світло навкруги. 

          Н. Поклад 
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Державні  символи. 
Ребуси. Кросворди 

 

(Герб) 

 

(Гімн) 

 

(Прапор)  
 

Кросворд «Символи України» 
1. Київський князь  (Ярослав) 

2. Композитор, автор Гімну України (Вербицький) 

3. Урочиста пісня (Гімн) 

4. Великий український поет (Шевченко) 

5. Жовто-синій символ держави (Прапор) 

6. У вінку зеленолистім, 

У червоному намисті, 

Видивляється у воду 

На свою хорошу вроду (Калина) 

7. Поет, автор Гімну України (Чубинський) 

8. Національний символ України. Матері його дарують своїм    дітям на 

щастя, на долю, виряджаючи у далеку дорогу (Рушник) 

9. Сплелися у коло 
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Усі квіточки з поля. 

Барвисті, душисті, 

В стрічках шовковистих. 

І кличе в танок 

Український (Вінок) 

10. Символ держави (Герб) 

11. Рослина – символ молодості і вроди (Барвінок) 

12. Місто столиця України (Київ) 

Я Р О С Л А В  

В Е Р Б И Ц Ь К И Й  

 Г І М Н  

Ш Е В Ч Е Н К О 

П Р А П О Р  

  К А Л И Н А  

Ч У Б И Н С Ь К И Й 

 

 Р У Ш Н И К 

В І Н О К  

 Г Е Р Б  

 Б А Р В І Н О К 

 К И Ї В  

 Д Н І П Р О  

Х О Р Т И Ц Я  
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Кросворд «Прапор» 

1. Найбільша річка України (Дніпро) 

2. Державний герб України (Тризуб) 

3. Місто в якому ти живеш (Миколаїв) 

4. Назва гір на заході України (Карпати) 

5. Синій колір українського прапора символізує (Небо)  

6. Жовтий колір прапора – це колір (Зерна) 

 Д Н І П Р О 

 Т Р И З У Б 

М И К О Л А Ї В 

 К А Р П А Т И 

Н Е Б О  

З Е Р Н А 

 

Кросворд «Тризуб» 

1. Основний Закон України (Конституція) 

2. Відомий історик і композитор Миколаївщини (Аркас) 

3. Символ України – червона (Калина) 

4. Найбільший звір в Україні (Зубр) 

5. Державна мова України (Українська) 

6. Чоловік – голова родини (Батько) 

 

К О Н С Т И Т У Ц І Я 

 А Р К А С  

К А Л И Н А 

 З У Б Р  

У К Р А Ї Н С Ь К А 

Б А Т Ь К О  
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«Чи  знаєш  ти  Україну?» 

Вікт орина 

1. Назва нашої держави? (Україна)  

2. Державна мова України (Українська)  

3. Столиця України? (Київ)  

4. Основні кольори нашого прапору? (Синій і жовтий)  

5. Назвіть державні символи України. ( Герб, Гімн, Прапор України)  

6. Що зображено на гербі? (Трезубець) 

7. Національна валюта.  (Гривня) 

8. Назвати рослини - символи України. (Верба і калина)  

9. Що символізують кольори українського прапора? (Блакитний – небо, 

жовтий – пшеничне поле.)  

10. Швидкий український танок. (Гопак)  

11. Яка велика річка протікає на Україні? (Дніпро)  

12. З чим українці зустрічають гостей? ( З хлібом - 

сіллю)  

13. Батьківщина знаменитого роспису. (Петріківка) 

14. Національний одяг українців (Вишиванка) 

15. Щонайдовший музичний інструмент в світі? (Трембіта) 

16. З якого металу виготовлена булава символ влади?  (Серебро) 

17. Коли святкують День Незалежності України? (24 серпня)  

18. Кого називають Кобзарем країни? (Т.Г. Шевченко)  

19. Як звати президента України? (Володимир Олександрович 

Зеленський)  
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Загадки про Герб, Гімн, Прапор, 

Конституцію 

Символ нашої держави – 

це тризуб жовто – яскравий. 

   (Герб) 

По ньому ми живем із вами – 

це основний закон держави. 

    (Конст ит уція) 

По радіо звучить щоденно 

патріотична пісня, 

що возвеличує Вкраїну 

і прославля навічно. 

  ( Гімн) 

Коли звучить він – всі встають, 

До серця руку прикладають, 

І вголос, й подумки співають, 

І Україну прославляють. 

         (Гімн) 

Синє небо, жовте жито – 

цю святиню знають діти. 

    (Прапор) 
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Я дитина українська 

Я дитина українська, 

Вкраїнського роду, 

Українці – то є назва 

Славного роду. 

Україна – то край славний, 

Аж по Чорне Море, 

Україна – то лан пишний 

І степи і гори. 

І як мені України 

Щиро не кохати? 

Мене ненька по-вкраїнські 

Вчила розмовляти. 

І як мені України 

      Щиро не любити? 

Мене вчили по-вкраїнські 

Господа молити. 

За свій рідний край і нарід 

Я Господа молю: 

Зішли, Боже, Україні 

І щастя і долю! 

                   Ю. Шкрумеляк 
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