Свята і розваги

День Державного прапора
України
Свято для дітей старшої групи
Світлана ЛУК’ЯНОВА,
вихователь-методист, ЗДО № 8 “Іскорка”,
м. Каховка, Херсонська обл.

Ознайомлення дошкільнят з державними святами, залучення
до їх урочистого відзначення сприяє формуванню в малят актив
ної соціальної й громадянської позиції, почуття гордості за свою
Батьківщину. Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня,
ми святкуємо День Державного прапора. Подане свято з сучасни
ми українськими піснями буде пізнавальним і цікавим для дітей.

Ведуча. Як приємно зібратися разом у нашо
му спільному домі — дитячому садочку! Правда,
діти? Скажіть, будь ласка, а де ви живете? (Відповіді дітей). Зверніть увагу: запитання одне, а відпові
ді на нього різні. Хтось сказав, що живе в квартирі,
хтось — що в Каховці, інші — в Україні, а дехто на
звав свою домашню адресу. Та в усіх нас є дещо
спільне — ми живемо в одній країні, яка назива
ється… (Україна). Заспіваймо про неї пісню.
Діти співають під фонограму пісню “Україна” (слова
і музика Ірини Федишин).

Ведуча. Україна — це наша Батьківщина, край,
де живуть українці, український народ. Наша кра
їна, як і інші, має свої державні символи. Прига
даймо їх.

Загадки про державні символи
 Це — величальна пісня слави
На честь народу і держави.
Слова палкі й мелодія врочиста
Звучать у кожному селі та місті. (Гімн).
 Він — немов сім’я єдина,
Де тато, мама і дитина
Живуть у злагоді й любові
В Україні вільній, новій. (Герб).
 Синьо-жовте полотно.
Гордо майорить воно.
Це — ознака сили й слави
Української держави. (Прапор).
Щоразу, коли діти називають відгадки, виходять
хлопчики і виносять відповідні державні символи.
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Хлопчик з прапором (робить крок уперед). Сьо
годні, 23 серпня, вся наша країна відзначає День
Державного прапора. Тож нехай він гордо майо
рить над нашим дитсадком.
Встановлюють Прапор на флагштокові. Коли його
піднімають, звучить Гімн. Тризубу також відводять почесне місце.

Ведуча. Прапор — офіційна емблема нашої
держави. Це полотнище прямокутної форми, що
складається з двох рівних за шириною горизон
тальних смуг. Верхня смуга… Підкажіть-но, будь
ласка, якого вона кольору. (Відповіді дітей). А нижня
смуга яка? (Відповіді дітей). Що ці кольори вам на
гадують? (Жовтий — колір пшеничного поля, синій —
ясного, чистого неба).

Діти, згадайте, де ви зазвичай бачите українсь
кий прапор. (Відповіді дітей). Державний прапор
України постійно майорить на будівлі Верховної
Ради, на всіх державних установах і закладах на
шої держави, на кораблях, літаках, на нашому са
дочку. Синьо-жовтий прапор завжди піднімають
при відкритті важливих міжнародних конферен
цій, офіційних церемоній, врученні державних і
спортивних нагород.
А де ви помічали Герб-тризуб? (Відповіді дітей).
Тризуб можна побачити на українських моне
тах, державних нагородах, на печатках держав
них установ, а ще на значках та малюнках дітей.
Коли і де ви чуєте Гімн? (Відповіді дітей). Гімн лу
нає під час урочистих подій та державних свят, а
також на початку дня — щоранку о 6 годині — по
радіо.
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