
Кожна країна має свої державні символи. Зазвичай це прапор, гімн, герб, 
печатка, рослини, тварини. Але часто країна нам асоціюється навіть не з її 
прапором чи гербом, а з певною стравою, визначною особою, архітектурною 
пам’яткою, незвичними традиціями чи одягом.

Якими б символи не були, державними чи народними, вони гуртують людей, 
втілюють цінності, історію та звичаї окремого народу. Розгляньмо детальніше 
найбільш впізнавані символи країн. Для початку, зіграймо у вікторину!
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І: 1. Б. 2. Б, Г. 3. В. 4. Б. 5. Г.

1.  Цей інструмент поширений у різних країнах: Болгарії, Польщі, Ірландії, але 
найбільше – у Шотландії. Що це?
А. Сопілка.
Б. Волинка.
В. Віолончель.
Г. Кларнет.

2.  Хто з них зображений на українських купюрах? Вибери дві відповіді.
А. Ліна Костенко. Б. Григорій Сковорода. В. Володимир Кличко.
Г. Іван Мазепа. Д. Леонід Кучма.

3.  Німецький блогер вирішив перемалювати кон-
тури багатьох країн Європи. Одна з них йому 
схожа на сову. Впізнай цю країну, традиційним 
хлібом якої є багет, а національним гімном – 
„Марсельєза”.
А. Італія.
Б. Польща.
В. Франція.
Г. Норвегія.

4.  Найбільша ящірка у світі мешкає в острівній державі Індонезії та є її симво-
лом. На захист цієї тварини навіть створили Національний парк Комодо. 
Вибери назву цієї незвичної тварини.
А. Комодський баран.
Б. Комодський варан. 
В. Комодський пітон. 
Г. Комодський скунс.

5.  Кого з відомих українців називають Кобзарем?
А. Богдана Хмельницького. Б. Івана Франка.
В. Андрія Шевченка. Г. Тараса Шевченка.

міжнародний природничий інтерактивний конкурс
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Одяг виник як засіб захисту від холоду, вітру, піску, зміни температур та уку-
сів комах. Поступово людство удосконалювало свої вміння у пошитті одягу, ви-
никали нові фасони, тканини. Тепер одягом людина підкреслює свою особис-
тість та оригінальність. З’явилася мода на певний одяг. Але поза будь-якими 
віяннями моди є національне вбрання – одяг окремих народів та країн. Його 
створювало й вдосконалювало не одне покоління, а тому таке вбрання збері-
гає у собі весь колорит свого народу. Національний одяг – культурне надбан-
ня кожної країни та його народний символ.

ЯПОНІЯЯПОНІЯ
Кімоно – національний одяг японців, який носять і 

жінки, і чоловіки. Жіночі комоно – барвистіші, мають 
різні орнаменти і візерунки, а чоловічі – однотонні, 
більш стримані. У кімоно досить широкі рукави – до 
75  см. Обі – широкий пояс, що завдовжки до 4 м, а 
вшир 60 см.  Хакама – широкі чоловічі штани. Незмін-
ний атрибут – віяла і парасольки грибоподібної, кону-
соподібної і майже пласкої форми.

НАЦІОНАЛЬНІНАЦІОНАЛЬНІ  
КОСТЮМИКОСТЮМИ

НАЦІОНАЛЬНІ 
КОСТЮМИ

УКРАЇНАУКРАЇНА
Українки носять вишиту сорочку, плахту чи спід-

ницю, пояс-крайку; верхній одяг: кожух, кептар. Го-
ловні убори – хустки, очіпки, намітки. З прикрас – 
намисто (з коралів, скла, металу, каміння чи монет), 
рідше – сережки у формі кілець, півмісяця. Чолові-
ки теж носили сорочку, вишиту біля коміра та гор-
ловини, шаровари і широкий тканинний пояс (або 
шкіряний, що мав назву черес); верхній одяг – різні 
плащі та накидки: свита, кожух, сердак, кирея.

ІНДІЯІНДІЯ
Жіночий одяг – сарі (тканина, завдовжки 

до 9 м). Один її край чіпляють до пояса, обви-
ваючи ним стегна і ноги, другий – накидають 
на плече або на голову. Легна-чолі – ще одне 
жіноче вбрання: це довга спідниця і коротка 
блуза. Одяг оздоблювали вишивкою золотими 
нитками, бісером, блискітками чи камінням. З 
прикрас – намисто, браслети (на руках і ногах), 
сережки,  перстні, носові кільця. Одяг чолові-
ка: курта (довга сорочка), дхоті (шмат тканини, 
який обвивають навколо ніг, стегон), шервані 
(довге пальто чи піджак).

ГРУЗІЯГРУЗІЯ
Грузинки носять картулі (довгі приталені сукні) з на-

грудною вставкою іншого кольору. Додають сарткелі 
(пояс), прикрашений вишивкою чи камінням, кінці яко-
го спускають додолу. Головний убір – лечак (картонна 
облямівка з вуаллю). Чоловіки носять перангі (білу со-
рочку), штани (ніпхаві, шарвалі). Як верхній одяг – чоха, 
а на ній газир (кишеньки на грудях для боєприпасів). 
На додаток – поясний ремінь і кинджал.

ШОТЛАНДІЯШОТЛАНДІЯ
Шотландці одягають білу сорочку, 

піджак, кілт – великий шматок тканини 
у клітинку (тартан), яким обв’язуються 
навколо стегон і фіксують ремнем, спо-
рран – шкіряну сумку-гаманець, яку 
кріплять на поясі. На ногах панчохи–
гольфи, а на голові – берет із помпоном 
(тем-про-шентер). Шотландки  носять 
білу блузу, корсет та спідницю з тартана. 



Ще одне культурне надбання народів, що теж є народним символом, – танці. 

Український народний танець – гопак. 
Він походить ще з козацьких часів, але і 
донині не втратив своєї популярності. У 
гопаку використовують віртуозні склад-
ні стрибки у швидкому темпі. 

У Польщі виникла мазурка – лірич-
ний, ритмічний і швидкий танець, який 
виконують парами. 

Народи Кавказу створили лезгинку, 
що може бути як сольний чоловічий та-
нець, так і парний. Існує думка, що лез-
гинку танцювати чоловіки перед відпо-
відальним боєм.

Австрія – батьківщина вальсу. Що-
року в лютому у Віденській опері відбу-
вається найбільш знаний бал всієї Єв-
ропи – Опернбаль. На цей час зала для 
глядачів та сцена перетворюються на ве-
личезний танцювальний майданчик.

Танго – аргентинський танець, що 
походить з околиць Буенос-Айреса. Він 
включає паузи і зміну ритму – приско-
рення та уповільнення. Щороку 11 груд-
ня святкують День танго.

Ірландські кейлі – танці відомі на 
увесь світ, їх можна виконувати у парі, 
але зазвичай танцюють гуртом (по 
10 осіб приблизно). Танцівники синхрон-
но й ритмічно переміщуються один біля 
одного, вправно перебираючи ногами.

Полька зародилася у Чехії, а не у 
Польщі, як часто вважають.  Цей швид-
кий парний танець завоював популяр-
ність по всій центральній Європі і став 
незамінною частиною балів.

ТАНЦІТАНЦІТАНЦІ

В Іспанії зародилося фламенко – емо-
ційний, драматичний танець, що супро-
воджується постукуванням підборами, 
вигинанням стану та рук.

В іспанському регіоні Арагон заро-
дився національний танець хота. Він 
швидко поширився по всій країні. У тан-
ці використовують швидкі ритмічні під-
стрибування і підскоки.

Кажуть, що італійський народний та-
нець тарантелла виник як засіб ліку-
вання від укусу тарантула. Хтозна чи це 
правда, але сам танець дуже жвавий, 
енегрійний і красивий.



Символом країни може стати і людина завдяки своїй діяльності й таланту. 
У світі багато відомих письменників, науковців, винахідників, спортсменів, по-
літиків, художників та людей з інших сфер діяльності, які своєю працею про-
славили рідну країну.

Можливо, ще деяких із них ти не знаєш. Але вони – люди із світовим іменем, 
тобто відомі у різних куточках світу. Разом з іменем людини асоціюється її рід-
на країна і здобутки, винаходи чи твори, що знакові для кожного з нас. Пере-
глянь фото визначних осіб і прочитай інформацію про рідну країну та заслуги 
кожного з них. Постав відповідну цифру біля усіх портретів.

ВОНИ ПРОСЛАВИЛИВОНИ ПРОСЛАВИЛИ  
СВОЮ КРАЇНУСВОЮ КРАЇНУ

ВОНИ ПРОСЛАВИЛИ 
СВОЮ КРАЇНУ

А. Сальвадор Далі

Ж. Ілон Маск

И. Альберт Ейнштейн

К. Джоан Роулінг

Л. Шарль Перро

Б. Марк Цукерберг

В. Єлизавета ІІ

Г. Вільям Шекспір

Д. Волт Дісней

Е. Ріана

1. США, художник-мультиплі-
катор; засновник компанії „Walt 
Disney Productions”

6. Велика Британія, письменник, 
автор п’єси „Ромео і Джульєтта”

5. Франція, письменник, автор 
казок „Кіт у чоботях”, „Попелюшка”, 
„Спляча красуня”

4. США, співачка

3. Іспанія, художник

2. Німеччина, фізик і винахідник

7. США, засновник соцмережі 
„Facebook”

8. Велика Британія, письменни-
ця, авторка серій книг про Гаррі 
Поттера

9. США, засновник аерокосміч-
ної компанії „SpaceX”

10. Велика Британія, королева
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ВИДАТНІВИДАТНІ  УКРАЇНЦІУКРАЇНЦІВИДАТНІ УКРАЇНЦІ
Вони  з різних епох, сфер діяльності, але об’єднує їх одне – вони прослави-

ли Україну своїм талантом і навичками. Розглянь фото відомих українців. Кого, 
крім них, ти ще знаєш?

СПОРТСМЕНИСПОРТСМЕНИ

ПОЕТИ І ПИСЬМЕННИКИПОЕТИ І ПИСЬМЕННИКИ

СПІВАКИ І МУЗИКАНТИСПІВАКИ І МУЗИКАНТИ

ПРОКЛАЛИ ДОРОГУ В КОСМОСПРОКЛАЛИ ДОРОГУ В КОСМОС

ВЧЕНІ ТА ВИНАХІДНИКИВЧЕНІ ТА ВИНАХІДНИКИ

Андрій Шевченко
футболіст, 

футбольний тренер 
(2016 – 2021 рр.), 

заслужений майстер 
спорту України

Володимир і Віталій 
Кличко

чемпіони світу з 
боксу у важкій вазі

Василь Вірастюк
заслужений майстер 

спорту України,
володар титулу „Най-

сильніша людина 
світу” (2004 р.)

Леся Українка
письменниця і 

поетеса, 
перекладачка

Тарас Шевченко
письменник і поет, 

художник

Іван Франко
письменник і поет, 

перекладач, 
науковець

Ліна Костенко
поетеса-шістдесятниця 

і письменниця

Джамала
переможниця пісен-

ного конкурсу 
„Євробачення” у 

2016 році

Руслана Лижичко
переможниця пісен-

ного конкурсу 
„Євробачення” у 

2004 році

Святослав Вакарчук
лідер гурту

„Океан Ельзи” 

Володимир Івасюк
композитор-вико-

навець, автор пісень 
„Червона рута”, „Я піду 

в далекі гори”

Леонід Каденюк
перший астронавт 

незалежної України

Юрій Кондратюк
автор „траси Кондратюка” 

(траєкторії польоту на Місяць)

Сергій Корольов
керував запуском першого 
штучного супутника Землі

Іван Пулюй
відкрив радіоактивне 

випромінювання

Борис Патон
розробив новий 

принцип зварювання 

Ігор Сікорський
авіаконструктор

Микола Амосов
лікар, розробляв нові 

методи лікування



Користуючись підказками, впиши відповідні цифри біля зображення. Якщо ти 
зробиш це правильно, то сума чисел у кожному рядку, колонці і по діагоналі до-
рівнюватиме 15. 1. Японію називають „країною Сонця, що схо-

дить”, але крім цієї відомої фрази, вона славиться 
запашними сакурами. На час їхнього цвітіння тут 
відбувається Хунамі – свято цвітіння сакури: люди 
милуються запахом і красою квітів, влаштовують 
пікніки і фестивалі.

2. Туманний Альбіон – неофіційна назва Англії. Її 
незмінними символами залишається двоповерхо-
вий червоний автобус і телефонні будки, Біг-Бен, 
Букінгемський палац, Стоунхендж.

3. Мавзолей Тадж-Махал, храм Лотоса у Нью-
Делі, корови як священні тварини – це все відразу 
спадає на думку при спогаді про Індію.

4. На території Бразилії розкинулися шикар-
ні ліси Амазонії і найдовша ріка у світі – Амазон-
ка. Ще один символ Бразилії – карнавал у Ріо-де-
Жанейро (щорічний фестиваль, народне свято, 
яке проводять за 40 днів до Великодня).

5. Теплий клімат, давні ієрогліфи, фараони, Ве-
ликий Сфінкс, піраміди, і врешті-решт вислів „ко-
лиска цивілізацій” – це все про Єгипет. 

6. Біля узбереж Австралії розташований уні-
кальний цілісний організм із коралових рифів – 
Великий бар’єрний риф.

7. Мадагаскар – острівна держава, що стала ві-
домою завдяки однойменному мультфільму. Його 
теж називають островом лемурів, адже їх там чи 
не найбільше з усіх тварин.

8. Країна у формі чобітка, Італія, відома не 
лише пастою й апетитною піцою, а й визначними 
пам’ятками архітектури: Колізеєм, Пантеоном, Пі-
занською вежею, Фонтаном ді Треві.

9. США має багато символів: Статуя свободи, Бі-
лий дім (резиденція президента), гора Рашмор (на 
якій висічені обличчя чотирьох президентів США), 
Великий каньйон (один з найбільших у світі).

МАГІЧНИЙ МАГІЧНИЙ КВАДРАТКВАДРАТМАГІЧНИЙ КВАДРАТ



ЇЖАЇЖАЇЖА

А які страви готують в інших країнах? Які з них, ставши відомими на весь світ, 
є народними символами своєї країни?  Нумо дізнаватися більш детально!

Віденський шніцель, шоколадний торт 
„Захер”, яблучний струдель – відомі страви 
Австрії, ковбаски та квашена капуста – Ні-
меччини. Франція вже давно асоціюється із 
запашними красунами, Канада із кленовим 
сиропом, Китай із качкою по-пекінськи, а Япо-
нія із суші. Тако, бурито, фахіта – звичні стра-
ви Мексики. США, мабуть, у кожного асоцію-
ються бургерами, поп-корном і кока-колою. 
Різні пасти, лазанья, равіолі, сири (моцарела, 
горгонзола, пармезан; рикота і маскарпоне) і, 
звичайно ж, піца – „їстівні символи” Італії. А чи 
знаєш ти, які національні страви нашої сусід-
ки – Польщі? Їх назви ти знайдеш, виконавши 
інструкцію.

Не бери до уваги слова:
1) написані зеленим;
2) що починаються на літеру „М”;
3) що закінчуються на літеру „А”.

ЛОБІО   КАСАТА   МАКАРОНИ   ЖУРЕК   МАЙОНЕЗ   ХІНКАЛІ   МЕД
ПОЛЕНТА   ХАЧАПУРІ   МЮСЛІ   ХАРЧО   БІГОС   ШАУРМА

До речі, слова, написані зеленим, – національні грузинські страви. 

ВІДПОВІДЬ: Національні польські страви – журек (густий суп, заправлений 
борошном) і бігос (страва з капусти і м’яса). 

1.  Вибери зі списку символи США.
1) білоголовий орлан; 
2) калина; 
3) Голлівуд; 
4) Колізей; 
5) Діснейленд; 
6) Міланський собор.
А. 1, 3, 5.
Б. 1, 3, 4.
В. 2, 4, 6.
Г. 1, 3, 6.

2.  На гербі Австралії зображені дві тварини, що є символами цієї країни. 
Впізнай їх!
А. Кенгуру. 
Б. Коала. 
В. Опосум. 
Г. Страус ему. 
Д. Качконіс.

3.  Цей український музичний інструмент внесено до Книги рекордів Гіннеса 
як найдовший у світі. Розшифруй його назву, поставивши склади у при-
вальному порядку.
А. БІ-ТРЕВ-ТА 
Б. ТРЕН-ТА-БІ.
В. ПІ-ТРЕМ-ТА.
Г. ТА-БІ-ТРЕМ.

4.  Впізнай країну за її визначною пам’яткою.
А. Польща. 
Б. Велика Британія. 
В. Бразилія.
Г. Латвія. 

5.  Вибери назви трьох дерев, що є символами України.
А. Осика. 
Б. Калина. 
В. Верба. 
Г. Дуб. 
Д. Граб.

ВІКТОРИНАВІКТОРИНА  ВІКТОРИНА Через географічне положення, клімат, певні традиції та звичаї у кожного на-
роду сформувалася своя національна кухня. Країнам притаманні свої особливі 
страви, які теж стали їх символами. Найвідоміші українські – борщ, вареники, 
сало. Здавна у нас готували також галушки, куліш, банош, вергуни або плетуни 
(дивись малюнок 1) та ще не один десяток страв, як менш відомі за борщ чи 
вареники, але не менш смачні!

Мал. 1. 1 – куліш; 2 – банош; 3 – галушки; 4 – вергуни
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