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Україна – це наш край. Це країна, де ми 

народилися і живемо. Це наша Вітчизна, наша 

Батьківщина.  

Україна – рідний край,  

Поле, річка, синій гай,  

Любо стежкою іти,  

Тут живемо я і ти.  

 

Пісня  «Моя  Україна» - Андрій  Князь 

Презентації: «Моя  Батькіщина», «Мій рідний  край» 

 

         Ми живемо у тривожний, але прекрасний час, у час, коли 

відроджуються національні традиції, відроджується все те, що було забуте 

з роками. Кожний народ має свої святині, свої символи, опоетизовані образи 

дерев, квітів, рослин, птахів, тварин.  Є вони і в нашого українського народу. 

Калина, верба, тополя, дуб, чорнобривці, мальви, барвінок, червона рута, 

волошки... Вони віддавна уособлюють красу України, духовну міць її народу, 

засвідчують любов до рідної землі.  

"Без верби і калини нема України", – каже народне прислів'я.  



"Хто не знає свого минулого, той не вартий щасливого майбутнього", 

–писав відомий український поет Максим Рильський. І це справді так.    

У поезії „Символи України" В. Бутріма читаємо про калину: 

Криниця з журавлем і кущ калини – 

 Безсмертя символ, символ батьківщини, 

Це символ вірності, це символ чистоти, 

Людського милосердя й доброти. 

Калину і до столу подавали, 

Весільні короваї прикрашали. 

Як символ долі і краси, 

І чистої дівочої коси...  

Калина – символ України, вірна супутниця людини від народження до 

останніх днів. Вона була потрібна в різних обрядах, коли приходили 

вітати батьків з народженням дитини, приносили хліб, як символ 

достатку, корінь життя, гроші, як символ багатства і обов'язково 

калину, як символ краси, здоров'я, рідної землі. Використовують калину 

й у весільному обряді: кетягами прикрашають коровай, заквітчують 

гільце молодої. Калина біля материнської хати – не тільки краса, а й 

наша берегиня.  

Пісня «Одна  калина  за  вікном» - Софія  Ротару 

А зараз згадаємо легенди, які дійшли до нас з давніх часів. У них 

розповідається про живі символи Вітчизни, як про живі істоти, вони 

розмовляють, відчувають біль, радість, просять допомоги.  

Є легенда, що калина така цілюща тому, що виросла з великої 

дівочої любові. А було це так... Один парубок кохав вродливу дівчину 

Калину. Але батько не дозволив її брати, а посватав синові багачку Ганну.   

На весілля прийшла й Калина. Запросила коханого до танцю і непомітно 

завела у сад, а тоді – до пічки. Тут їх і застала Ганна. Калина вигукнула: 

„Нехай же не буде і тобі життя з моїм коханим!” – і потягнула Ганну у 



воду... потонули обидві. Ганну поховали на цвинтарі, а Калину, як 

душогубку, – на кручі. І виріс там кущ з гіркими червоними плодами. 

Назвали його люди калиною. І стала вона уособленням дівочої краси і 

нещасливого кохання.  

Давно жила в оселі бідна родина: батько, мати і син. Коли син 

підріс, то пішов по світу щастя-долі шукати. Йшов він і йшов, бачить, 

що росте при дорозі на узліссі кущ калини. Сів він під ним відпочити. А 

калина так ласкаво шепоче гілочками, наче хоче щось розповісти. Юнак 

вирізав з калини сопілку і заграв. Як же він здивувався, коли заговорила 

сопілка людським голосом: Ой помалу-малу, юначе, грай.Та не вразь мого 

серденька вкрай.  Мене сестриця зі світу згубила.  В моє серденько 

гострий ніж устромила.  Коли юнак дійшов до села, то розповів людям 

про дивну пригоду. І вони повідали йому про ту страшну трагедію, що 

трапилась тут, де виросла калина. Бабина дочка, заздрячи красі дідової 

дочки, убила її і закопала в лісі. На місці, де пролилася кров бідної дівчини, 

виріс кущ калини, навесні він зацвітає білим цвітом, улітку ховає 

подорожніх від спеки і дощу. А восени і взимку пломеніє червоними 

кетягами.  

Рубінові плоди калини здавна символізують мужність людей, які 

проливали кров за Батьківщину в боротьбі з ворогами. Насіння ягід 

калини схоже на серце. У народі живуть легенди про сміливих дівчат, які 

заводили у непрохідні хащі загони татаро-монгольських ординців, 

прирікаючи їх на загибель. Саме з крові цих патріоток нібито і зросли 

калинові кущі. У легенді „Дівочий ліс" розповідається, як мужня 

дівчина Марійка завела турків у непрохідні хащі, і вони там загинули. А 

султан стяв за це Марійці голову. І там, де падали краплі крові, 

виростала калина.  

Пісня «Калина»- Федішін Ріна, вірш 

Я не перший день тебе люблю.  

Але всеодно любов мою.  

Холодно, не помічаєш ти.  

Не даруєш квітів, як завжди.  

За тобою ходжу наче тінь.  

И чекаю так на погляд твій.  



Тільки слів сказати, що люблю.  

Не знайду...  

 

Приспів:  

Цвіте калина біля джерела.  

Цвіте черемха, але тільки я.  

Я так сумую без твоїх очей.  

Без тебе я...  

А ти проходиш поруч, як завжди.  

Мене не бачиш, як ніколи ти.  

Ти моє щастя, ти любов моя.  

И біль моя...  

 

Сонце не зустріне місяця,  

Ми, як літо і зима.  

Ти почуй мене, коханий мій,  

Найрідніший, дорогий.  

Мрії ти мої не розбивай.  

Квіти подаруй не відпускай.  

И мені, прошепочи, що любиш ти. 

 

Живе образ калини не тільки в піснях, казках, легендах, а й у 

прислів'ях та приказках.  

Ми знаємо їх чимало: 

"Весною калина білим цвітом квітує, а восени червоні ягідки дарує". 

"Запишалася калина, наче красная дівчина". 

"Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина". 

"Пам'ятай, дитино, що сказала мати. Посади калину в себе біля хати". 

"Нема цвіту білішого, як цвіт на калині, нема в світі ріднішого, як мати 

дитині".  

Озирніться навкруги, адже ліки, якими можна лікувати себе і своїх 

близьких, ростуть просто на городі, в саду, в навколишніх лісах і полях.  

А ще в народі кажуть: "Червона калина від ста хвороб лікує", лікувальні 

властивості калини відомі людям здавна. Описані вони в перших українських 

травниках – збірниках рецептів і описів в XVI столітті (слайди презентації). 

«Моя  Україна» - композитор Ніколо Петраш, слова Юрія Рибчинського, виконавець 

пісні Наталя Бучинська (Відеоролик) 


