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Любов велика у маленької дитини  

   до своєї неньки – України    починається  

від рідної стежини… 



Іще з дитинства  патріотів ми плекаємо, 

Про рідний край цікавинки збираємо, 

Міні – музеї  в  кожній групі маємо… 



Міні - музей  
 “ Поділ – моя маленька Батьківщина ” 



Задовольнити може всякий інтерес. 

Ця вулиця -  немов поле чудес. 

На ній придбати можна будь - який 

сюрприз. 

Славетне місце це …(Андріївський 

узвіз). 



Андрі́ївська це́рква —

 барокова церква  Св.. Андрія у Києві  

Подолу неповторная 

святиня, 

Духовності й моралі 

берегиня, 

Високі сходи ніби 

кажуть нам: 

«Ласкаво просимо у 

дивовижний храм». 

Ця  церква на Подолі 

визначна 

Скажіть,  як 

називається вона? 

(Андріївська). 



Свято-Іллінська церква – перший 

православний храм Київської Русі.  

Є на Подолі ще одна святиня –  

Це давня християнства берегиня, 

І саме тут, відомо нам , у давнину був 

перший храм. 

А  славна церква ця Подільська 

Називається… (Іллінська) 



Аптека-музей у Києві 

(Засновано   в 1986 році ) 
Їх зараз в Києві доволі, 

ну,  а колись  відкрилась 

саме  на Подолі 

Не лікарня, не бібліотека, 

а найперша в Києві… 

(аптека). 



Київський фунікулер у 1910 році 

Перше, що побачимо 

тепер, - 

Єдиний в Києві 

…(фунікулер). 



Памятний знак на честь пуску 

першого в російській імперії 

електричного трамвая. 

Встановлено в 1992р. 

 (ск. Кисельов Ю.О., 

 арх. Собцов В.М.) 

вул. Володимирський узвіз 

Нікого транспорт цей не об`їжджає, 

Можливості такої він не має. 

Однак упевнено доправить нас 

В потрібне місце і в потрібний час. 

І на Подолі, мабуть, кожен знає, 

Де  пам`ятник  найпершому… 

(трамваю) 



 

На славній площі Контрактовій, 

Також достатньо всім знайомий, 

Височить     неподалік      

Гостинного двору 

Визначний, величний  

пам`ятник…. (Самсону) 



Філософ цей 

прославив Україну, 

Тож у державі добре 

знають цю людину, 

І навіть за кордоном  

він відомий, 

Тож його пам’ятник  

чудово всім  

знайомий. 

Сказати можуть і 

старі, і молоді, 

Де  саме пам`ятник 

кому? … (Сковороді) 



Навчальний заклад цей престижний 

Славу має дивовижну. 

Тож недарма випускників багато 

За честь би мали тут освіту здобувати. 

(Києво – могилянська академія) 






