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Сценарій
літературно-музичного вечора
«Подорожуємо Україною»
І Ведучий: Географія - одна з давніх наук. Ось уже протягом 5000 років ця
наука тільки і займалася описом відкритих країн, різноманітних природних
багатств, мальовничих краєвидів, великих рівнинних територій, гір,
повноводних річок морів і океанів. Ви зараз думаєте собі, що робити
географу на Землі, як все уже відкрито?....Це питання сумне, але не
оригінальне.
Наук на світі є багато
їх навіть важко полічить
Та вам їх треба добре знати
Щоб всесвітом оволодіть.
II Ведучий: Можливості розвитку науки такі ж безмежні як і можливості
пізнання природи. Ми і наше покоління народжені і будуть продовжувати
досліджувати гірські вершини моря і океани, загадкові печери, казкові скелі,
замки, і відкривати інші географічні об'єкти.
Хто сказав, що все уже відкрито?
Нащо ж ми народжені тоді!
Як нам помістити у корито
Наші сподівання молоді?
Кораблі! Шикуйтесь до походу!
Мрійництво! Жаго моя! Жива!
В океані рідного народу
Відкривай духовні острови!
Геть із мулу якорі душа!
Б'ються груди об вітри туманів
Каравела в мандри вируша
Жоден вітер сонця не остудить
Півень землю всю не розгрибе!
Україно! Доки жити буду
Відкриватиму тебе
Мріяти й шукати, доки жити,
Шкварити байдужість на вогні!...
А якщо, відкрию вже відкрите
Друзі ! Ви підкажете мені.
В. Симоненко
І Ведучий: Ні, немає на світі кращого неба ніж небо України! Воно
благословляє свою Україну, береже у віках її материнську любов, тому його
ніколи не відділити від рідкої матінки - землі. Подивимось на своє небо і
думкою, як у тій чудовій пісні полиньмо аж до Бога і глянемо на трепетну

Землю - і тоді відкриється нам на земно-блакитному суцвіті планети край, що
нагадує собою серце, -Україна!
Моя Україна - зоря світанкова
Пшеничні лани, голубі небеса,
її солов'їна калинова мова
Світиться, наче на сонці роса.
Україна, Україно, серце моє,
Як згадаю твою долю ненько,
Заплаче серденько.
II Ведучий: Україна...В одному вже тільки слові і для нашого уха і навіть для
уха чужинців бринить ціла музика смутку і жалю...
Україна - це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці,
медовії та молочнії ріки...
Україна - це марні, обшарпані, голодні люди...Ідуть на панщину, чорні і ніякі.
Ідуть дітей ведуть...
Україна - це царське та панське бежмежне свавілля...Праця до сьомого поту...
Україна - розкішний вінок із рути і барвінку, що над ним світять заплакані
золоті зорі...
(С.Васильченко)
Рідна матір, Україно!
Подивись, твої лани
Вже посіяли свободу,
Вже колосяться лани
Ті, із кого кепкували
Насміхались, як могли,
Знов народом гордим сталі;
Більш вони вже не хохли,
Не лакузи не примари.
А герої та борці.
I Ведучий: Струмок серед гаю - як стрічка
На квітці метелик - мов свічечка.
Хвилюють, малюють, квітують поля –
Добридень тобі, Україно моя!
II Ведучий: Маєм сонце, маєм море,
Маєм Київ і Дніпро
Маєм землю неозору,
На якій росте добро!
Як казав Тарас Шевченко: Кращого нема нічого в Бога, як Дніпро та наша
славная країна.
Пісня «Назустріч долі»
I Ведучий: Шановні присутні! А зараз привітаємо учасників аукціону
оплесками (лунають оплески). Саме сьогодні і саме тут ви маєте нагоду
обміняти найдорожче - власні знання з географії. Тож не соромтесь своїх
знань!

II Ведучий: Як вам уже відомо, з почутого, що сьогодні ваша увага буде
звернена на найбільший материк планети - Євразію, а саме на частину Європи. Адже тут розташована наша Батьківщина - держава Україна. Знання,
отримані тут вами, будуть потрібні і в подальшому житті. Куди б не закинула
вас доля, ви зможете безперешкодно відшукати рідну землю - Україну.
Різні люди є на світі
Різні в світі є країни,
Різні трави, різні квіти.
А у нас одна країна
Та - прекрасна Україна.
І Читець: Україна знаходиться у східній півкулі у північній її частині. Саме
тут розташований найбільший материк Євразія, який поділений на дві
частини Європу і Азію. Україна знаходиться у Європейській частині, а саме в
центрі Європи. Україна самостійна, незалежна європейська держава.
Найбільша держава Європи: населення 46, 1 млн. (2012р.), площа нашої
держави становить 603, 7 тис.км . На території України знаходиться середина
Європи. Вона розташована поблизу села Ділового Рахівського району
Закарпатської області. Розмірами території Україна поступається лише Росії
та Казахстану, а у західній Європі перевищує площу найбільших країн Франції та Іспанії.
I Ведучий: Увага! Коли ти так гарно розпочав розповідати про географічне
положення, скажи мені, будь ласка, з якими країнам межує Україна? (Звучить
відповідь)
Добре! Сусідами України є Росія. Білорусь, Молдова, Польща, Словаччина,
Угорщина, Румунія. Найдовший кордон з Росією, протяжність усього
кордону України - 7643 км/
ІI Ведучий: Слухайте ще таке завдання. Назвіть етнографічний регіон,
розташований на півночі Івано-Франківської області

(Покуття).
Наступне питання.
 Відгадайте про яку область України йдеться
«Зовуся я красунею
Я вся в гаях, озерах і долинах,
Я вся в розлогих вербах і калинах. (Волинь).
 Що за острів, про який Д. Яворницький писав:
 «Найбільший, найбагатший острів Дніпра» (Хортиця).
 Яка територія знаходиться за найвищими в Україні горами
(Закарпаття).
 Яка найвища точка рівнинної частини України (гора Берда 515м.,
Хобинська височина).
Читець: Чорне море є частиною Атлантичного океану і займає величезну
глибоководну заглибину з плоским дном. Глибина 2245м. Уявіть і
порівняйте, ваш ріст 1,5 м. а глибина моря 2245м. Також Україна омивається

Азовським морем. Україна має сприятливі умови для розвитку морського
транспорту. Налічується 7тис річок і струмків. Солоність Чорного моря -18%.
ІІ Ведучий: (продовжує вікторину)
 Назвіть - найбільші річки нашої країни. (Дніпро, Дністер, Пд. Буг,
Сіверський Донець, Дунай)
 Прошу сказати глибину Азовського моря (15 м )
 Водосховище, яке знаходиться поблизу столиці України. (Київське)
 Територія України де зустрічаються, вулканічні породи. (Закарпатська
обл.) Річка, що була прикордонною до 1939 року. (Збруч)
 Льодовик цій річці віддав початок на південному сході від Альп у
горах. Вона проходить 9 європейських держав, щоб у Чорному морі
закінчити шлях. (Дунай)
 Яке озеро називається "гнилим" морем? (Сиваш)
 На цій правій притоці Дністра розташоване однойменне старовинне
місто, відоме з XIV ст. (Стрий)
 Які річки України називаються жіночими іменами? (Віта, Устя,
Меланка - басейну Дніпра).
 Найбільший порт на Азовському морі. (Маріуполь)
І Ведучий:
 Ця річка - символ України, вона як мати в нас єдина, її Славутичом
зовуть, у Чорне море її путь (Дніпро)
 На цій річці розташоване місто Тернопіль. (Серет)

 Скільки ГЕС, побудовано на Дніпрі. (6)
 Яку річку України можна переламати. (Прут)
 Це найвища вершина Українських Карпат, походить вона із
вулканічного терла а називається (Говерла)
І Ведучий: Київ - це столиця України. Це велике й красиве місто.
Розташоване на правому березі Дніпра. Тут багато красивих вулиць великою
кількістю дерев - каштанів, кланів та інше. Каштани - символи Києва, квітуча
гілка каштана зображена на гербі міста. Головна вулиця Києва - Хрещатик.
Саме на Хрещатику знаходиться центральна площа Києва Майдан
Незалежності, де в святкові дні відбуваються народні гуляння та святкові
паради.
І Ведучий:
Київ — корона моєї землі
Блакитним Дніпром оповитий
Славута на хвилях несе кораблі
Що славу розвозять по світу.
Київ - святиня, мов шпиль на горі
Софії і Лаври склепіння
А скільки прочан йшло туди, трударів
Натхнення знайти і спасіння.
Київ - колиска держави Русі

Мистецтва, освіти і слави
Зелена столиця Вкраїни - краси
Це серце моєї держави.
Київ - це казка зелена, ясна
А храми, мов золота крила
Блакитна легенда в історії сна
Криниці невичерпна сила.
Київ - перлина моєї землі
Зоря, провідна у дорогах
Стоїть, як безсмертний пророк на землі
Віщу для нас перемогу.
ІІ Ведучий: перевіримо що ви знаєте про міста України.
1. Стара назва міста Одеси співпадає з назвою Лиману. (Хаджибей)
2. Міста України де будують літаки. (Київ, Харків)
3. Де знаходиться Вороніж в Україні? (Селище думської обл.)
4. Друге за чисельністю м. України. (Харків)
5. Чим відоме м. Берестечко? (Під Берестечком у 1651р. польське військо
перемогло козаків завдяки зраді кримського хана, який зі своїм військом
залишив поле бою)
6 Місто засноване князем Данилом Галицьким і назване на честь його
сина.(Львів)
8. Історична назва міста - Станіслав. У 1962р. воно було перейменоване на
честь видатного українського поета, письменника і громадського діяча.
(Івано-Франківськ).
Ведучий І Україна! Скільки глибини у цьому слові… Це золото безмежних
полів, бездонна синь зачарованих небес.
Тихі плеса річок, сині очі озер і ставків. Це безмежні степи і ліси, зелені
долини і луки, Карпатські верховини і донецькі простори, Полісся і Крим,
біленькі полтавські хати і велич міських краєвидів - все це наша Україна.
Під синім небом України
Зазолотилися жита
У чуйнім серці воєдино
З'єдналась палітра та.
Бо ще дано нам споконвіку Душею, що не любить крику
Єднати землю й небеса.
Ведучий ІІ: Україна... Золота, чарівна сторона. Земля рясно уквітчана,
зеленню закосичена. Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб
висловити гарячу любов до краю, де народилися й живуть!
Читець В.Сосюра «Любіть Україну»
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води,
в годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди!

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.
Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…
Вона у зірках, і у вербах вона,
і в кожному серця ударі…
Як та купина, що горить -- не згора,
живе у стежках, у дібровах,
у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
і в хмарах отих пурпурових.
Любіть у коханні, в труді, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою -і вічні ми будемо з нею!

