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Тема. Телеміст «Україна – Європа». 

Мета: Формувати власну ідентичність та готовність до змін, толерантного 

ставлення до культурного різноманіття. 

Хід заняття: 

Ведучий(У). Поле широке, небо високе 

В променях сонце сія. 

Верби. Калина…В даль пісня лине - 

То Україна моя. 

Ведуча(У). Я маю право на Землі, 

Творити, дихати, учитись, 

Примножувати багатства всі її, 

Своєю Україною гордитись. 

Ведучий (Україна): Щоб рухатись уперед, потрібно не лише любити 

Батьківщину, а й знати та поважати своїх сусідів. 

Ведуча (Україна): Ми живемо в унісон з Європою, мислимо по-

європейськи, у нас спільні ідеали. 

Ведучий (Європа): Європа – наш спільний дім, 

Ведуча (Європа): Європа – колиска усіх країн! 

Ведучий (Україна): Шляхом єдиним, прямуй до мети, 

Ведуча (Україна): Європа – це дім, де живем я і ти! 

Ведучий (Європа): Усі ми різні, бо ми народ! 

Ведуча (Європа): Усі ми рівні, шукай, знаходь! 

Ведучий (Україна): Хай буде мир на всій землі, 

Ведуча (Україна): Країни різні, а ми одні! 

Ведучі (разом): Європа багатолика: єдина,близька, велика! 

Ведуча (Україна): Ми раді вас вітати і запрошуємо на телеміст 



Ведучі (разом): «Україна – Європа»  

Ведучий (Україна): Добрий день, дорогі 

європейці! 

Ведуча (Європа)Вітаємо вас, дорогі 

земляки, українці! 

Ведучий(Україна) Україна - найбільша за 

площею держава Європи. На її території могли б 

розміститися дві такі за площею країни як Італія, 5 - як Греція, 20 -  як Бельгія, 

30 -  як Словенія. 

 

  



Ведуча(У): Ми маємо добре пізнати цю 

частину планети, де ми живемо і познайомитися 

з країнами Європи, їх досягненнями і 

традиціями, культурою і мистецтвом. 

Ведучий (Є): Раді будемо вам допомогти. 

Ведуча (Є): Так, саме для цього ми тут і 

зібралися. 

Ведучий (Європа): Сучасна Європа - це Євросоюз, що поєднав 

європейські країни. 

Ведуча (Є): Прапор Євросоюзу - синє полотнище з дванадцятьма жовтими 

зірками, 

 які утворюють коло посередині. На тлі блакитного неба зірки символізують 

народи Європи в колі. Число зірок є незмінним, рівним дванадцяти. Це число 

символізує досконалість і повноту. 

Ведучий(Є): Нині Євросоюз об’єднує 28 країн-учасниць: Бельгія, 

Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Франція, Великобританія, Данія, Ірландія.  

Ведуча(Є): Греція, Португалія, 

Іспанія, Австрія, Фінляндія, Швеція, Латвія, 

Литва, Естонія, Мальта, Польща, Словаччина, 

Словенія, Чехія, Угорщина, Кіпр, Болгарія, 

Румунія,Хорватія. 

Ведучий (Є):Тож, познайомимося з деякими з них. 

(Пісня на польській мові і на українській) 

(Слова про пісню) 

Ведучий(Є): Відкриває ворота Європи -  Польща.  

Ведучий (У): Тобі не здається, що наші мови дуже схожі? 



Ведучий(Є): Розповідь про Польщу  

Польща - країна в Центральній Європі, 

одна з найближчих сусідок України. Столиця 

– місто Варшава. Клімат країни сприяє 

розвитку сільського господарства, 

птахівництва та садівництва. 

Ведуча (Є): Культура Польщі має прадавню історію і зберігається в 

пам’ятках архітектури, книгах, витворах мистецтва, народних традиціях. 

 

 

Ведучий(Європа): Одним із таких культурних куточків країни є парк 

«Королівські Лазєнкі» у Варшаві. Це колишня літня резиденція Станіслава 

Августа Понятовського. Він будував цю резиденцію для своєї коханої Касандри 

Лючі. Сьогодні Королівські Лазєнкі – це обширний парк з мальовничими алеями, 

каналами, водоймами, прикрашений численними чудовими скульптурами. Дуже 

гарною архітектурною спорудою є палац на воді, в якому знаходилася лазня, 

через що і пішла назва парку. 

 

Ведуча(У): Цікава історія. Я теж хочу розказати про схожий наш чудовий 

парк Софіївку. Сам  граф Станіслав Потоцький створив цей чудовий парк для 

своєї чарівної дружини Софії. На будівництво парку пішло 6 років і в далекому 

1802 графиня вже насолоджувалася своїм подарунком. Відмінний стан парку 



приваблює щороку велику кількість 

туристів. В Уманському парку кожен 

знайде собі заняття до душі: пішохідна 

екскурсія, водна прогулянка на човні, катання 

на конях.  

 

(Дитина розказує вірш німецькою) 

Берлін- унтер ден лінден 

вірд іх діх відер фін ден 

дорт, во ді вельт цу хаузе іст 

лірт дер плату, ден ду ні 

Ведуча(Є): Гутен таг! 

Ведучий(Є): Вітання німецькою  

Ведуча(Є): Як ви зрозуміли нас запросили 

до Німеччини. Столиця цієї країни -  Берлін. 

Ведучий(Є): Німеччина славиться такими 

визначними місцями як: Нова Ратуша, Кафедральний 

Собор, Палац Цвінгер  

 

Ведуча(Є): Брандебурзькі ворота- єдині збережені міські ворота Берліну. 

Вони символізують воз’єднання Східного і Західного Берліну. 



Ведучий(У): Чи не здається вам, що вони схожі на наші Золоті ворота в 

.Києві. «Золоті ́ воро́та» — головна брама стародавнього Києва, пам'ятка 

оборонної архітектури Київської Русі, одна із найдавніших датованих споруд 

Східної Європи, символ Києва. 

 

Ведуча(Є): Італія – не просто Італія,  

Італія – країна тепла і сонця. 

Венеція, Флоренція, палаци, 

Собори, церкви, вежі величезні, плаци. 

Ведучий (Є): Захоплює вишуканість 

старого світу. В кожному місці можна зустріти 

сотні пам’яток історії та культури. Столиця Італії – Рим.  

 

Ведуча(Є): В Мілані знаходиться відомий на 

весь світ театр Ла Скала. 

Ведучий (Є): Будинок театру 

побудований у 1776—78 роках архітектором 

Джузеппе Пермаріні. В театрі Ла Скала співали 

й видатні українські співачки — Соломія 

Крушельницька, Євгенія Зарицька, Марія Стефюк, Вікторія Лук’янець, Лев 

Сибіряков. Квиток до театру коштує 2000 євро. 

Учень. Гумореска Павла Глазового «Пилип у Римі» 



Не доводилось Пилипу бувать далі Криму,  

А недавно взяв путівку і махнув до Риму 

Оглядаючи музеї й різні Колізеї, 

Він загавився й відбився від групи своєї 

« Зайду, дума в ресторанчик», 

Ледве сів за столик, 

А вже кельнер біля нього , крутиться соколик. 

Пилип меню розглядає, кінчик носа чуха, 

Не знаж мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. 

І сказав він: - Пардон, гарсон! Стакан компотесо, 

Порціоно біфштексіно, гарнір – картоплесо. 

Шугнув кельнер блискавично у сусідні двері. 

Приніс м'ясо і картоплю і коньяк в фужері 

Зрадів Пилип, як дитина: - Штука непогана! 

Не така вже й вона хитра мова італ’яна. 

Береш слово яке знаєш і кінець доточиш: 

 – І вже тобі несуть випить і їсти, що хочеш. 

Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою 

І звернувся до Пилипа мовою такою: 

- Ві тут єль бі шото с маком, а нє картоплєсі,  

Єслі б не біль мой бабушка родом із Одеси. 

Ведучий(Є):Італійська мова перша за милозвучністю. 

Ведучий (У): Українська мова посідає друге місце. 

Ведуча(Є): А французька – третє місце… 

(Звучить музика: виконується український та французький танець) 

Ведучий(Є): Велична Франція вітає вас.  



 

Ведучий (У): Франція, де правила Анна Ярославна??? 

Ведучий (Є): Французька імператриця, дружина Генріха І. 

Ведуча (У): Дочка київського князя Ярослава Мудрого. 

Ведуча (Є): Франція – країна з найбільшою кількістю пам’яток в Європі. 

Ведучий(Є): Ейфелева вежа, Тріумфальна арка, Лувр - лише мала кількість 

найпопулярніших місць. 

 

Ведуча(Є): Запах парфумів, Версаль, Єлисейські поля, собор Паризької 

Богоматері. 

 

Ведучий(У): Ми побували в сусідній Польщі, відвідали педантичну 

Німеччину. 

Ведуча(У): Захоплювались сонячною Італією, милувалися краєвидами 

Франції. 

Ведучий (Є): А ще запрошуємо до колоритної Угорщини. 



Ведуча(Є): До Великобританії - чудової країни зі старовинними 

пам’ятками і дивовижною культурою.  

Ведучий(У) Зупиніться! Подивіться! Квіти-символи цих держав 

утворюють український вінок-оберіг. 

 Всі виходять на середину 

1. Усі країни будуть разом – 

Майбутнє світле будувати. 

Братерство буде нам дороговказом. 

Щоб разом у Європі панувати. 

2. - Куточків різних на Землі багато. 

Європа серед них найкраща нам усім,  

Бо саме тут нас народила мати.  

Європа – наш великий спільний дім. 

3. Давайте, ми не будемо черстві! 

Давайте, будемо терпимі, 

І миром хай освітяться серця, 

Ці істини такі прості незримі, 

Нехай не буде у добра кінця. 



 


