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Клас: 5 

Тема. «Квітка - незабудька з паперу – значок пам'яті Голодомору» 

Мета: ознайомити учнів з трагічним минулим нашого народу, із страшними 

сторінками історії України; через відеоматеріал показати причини і результати 

голодомору 30-х років ХХ ст., спонукати дітей до глибокого аналізу життєвих 

ситуацій;  

вчити дітей бережно ставитися до хліба, співпереживати;  

виховувати здатність кожної людини на скорботу і пам'ять про 

мільйони загублених життів співвітчизників, співчуття, людяність, громадянські 

якості, почуття милосердя. 

Оформлення: кольоровий папір синього та жовтого кольорів, ножиці, клей, 

фломастери, наочні матеріали, відеоматеріали 

Хід заходу 

I. Організаційна частина. 

1)  Привітання 

2)  Актуалізація знань 

Наближається День вшанування жертв голодомору. Під час тематичного дня 

вшановування пам'яті жертв Голодомору 32 – 33 років змайструймо паперові 

незабудьки.  

II.     Основна частина 

Незабудька – це маленька дрібненька тендітна квітка з синьо-голубими 

пелюстками та жовтою серединкою. 

Незабудька – це квітка, яка подібно зветься в багатьох народах світу: 

 англійська – forget-me-not 

 фрацузька – ne m'oubliez pas 

 німецька – Vergissmeinnicht 

 нідерладська – Vergeet-mij-nietje 

 польська – niezapominajka 

 російська – незабудка 

Сьогодні квітка незабудька використовується, як символ пам'яті жертв 

Голодомору 1932 – 1933 років в Україні з дітьми середніх класів. Вона нагадує 

нам, що ми не маємо права забути мільйонів жертв Голодомору. 



Що означає квітка-незабудька? 

Квітка незабудька складається з двох кольорів – синього й жовтого – 

кольорів вільної та незалежної України. Під час репресій кінця 1920их та початку 

1930их років Сталін та, разом з ним радянська верхівка, хотіли зламати дух 

українського народу, знищити українців як нарід. 

Тому синьо-жовті кольори квітки незабудьки дуже символічні та відповідні 

для вшанування жертв сталінської політики, яка призвела до мільйонних жертв 

Голодомору 1932-1933. 

Незабудька чи незабудка? 

Слово «незабудька» – українське слово і походить від виразу «не забудь». У 

нашому випадку вона нагадує нам – не забувати жертв, які загинули на території 

України зимою 1932 – 1933 років штучно створеною голодною смертю. 

Натомість слово «незабудка», яке сьогодні широко використовується в 

Україні, – це русизм, який був запроваджений в українську мову УРСР у пізніх 

1960 их. В діаспорі незабудька так і лишилася пом'якшеною. 

Тендітна блакитно-жовта квітка кличе нас: Не забудь! Не забудь жертв 

страшного Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

Історія квітки незабудьки, як символа Голодомору. 

Знак квітки незабудьки, як символа пам'яті жертв Голодомору, розроблений у 

1986 році учителями цілоденної школи св. Софії в Миссиссаґа в Канаді. Це були 

часи, коли влада Радянського Союзу активно заперечувала мільйони жертв, 

замучених штучно створеним голодом на території України зимою 1932 – 1933рр. 

Але в 1986р. у діаспорі, а особливо в Канаді та США, пам'ять про Голодомор 

зберігалася, а інформація про події, замовчування правди та жертви – 

поширювалася. 

У 1986р. у цілоденній школі св. Софії в Миссиссаґа директором була Надія 

Луців. У школі навчалося приблизно 500 дітей віку від середньої групи дитячого 

садка до восьмого класу. Учителі цієї державної школи в Канаді постановили 

щорічно відзначати разом з дітьми пам'ять жертв Голодомору, який в той час 

називали Великим Голодом (The Great Famine). 

Навчальних матеріалів для молодших школярів про цю страшну тему взагалі 

не було. Оскільки тема виявилася дуже складною для донесення до дітей, учителі 



вважали за доцільне використати символи, які були б більше доступні дітям 

молодшого та середнього шкільного віку. Знак, який кожна дитина в школі 

отримала оформили Іванна Борткевич (Yvonne Bortkiewicz) та Влад Ружило (Vlad 

Ruzylo). 

 

 

  

Значок в пам'ять жертв Голодомору (1986р.) 

 

Згодом на початку 1990их років в незалежній Україні проводилися курси, під 

час яких учителі Канади ділилися досвідом з учителями України. Голодомор та 

події 1930их років були в той час мало відомі в Україні. Мірка Вербови-Онух та 

Галина Дитиняк порадили використати квітку незабудьку у роботі з дітьми для 

вшанування пам'яті жертв Голодомору. 

Сучасне використання квітки-незабудьки,  

як символа пам'яті Голодомору 

У 2011-2012 н.р. в.о. начальника управління освіти м. Львова Катерина 

Гороховська запропонувала незабудьку-пам'яті всім школам міста. В наступному 

році акція поширилася на Львівську область. 



У 2015р. з ініціативи співробітника Національного музею «Меморіал жертв 

Голодомору» Ярослави Музиченко, символ незабудьки – пам'яті поширився по 

різних куточках України. 

У 2016р. Міністр міжнародної торгівлі і член Парламенту Канади Христя 

Фріланд (Chrystia Freeland) використала незабудьку-пам'яті у своєму твіттері в 

День пам'яті жертв Голодомору. 

 

Твіттер Христі Фріланд – Член Парламенту Канади (2016) 

III.    Практична робота 

Рекомендую квітки незабудьки майструвати з цупкого синього та жовтого 

паперів. Якщо нема цупкого, – будь який папір або тканина, інший природний чи 

синтетичний матеріал підійдуть для виготовлення незабудьки – пам'яті. 

Робота за шаблонами. 

Дотримання техніки безпеки. 

 

IV.    Заключне слово. 

Згідно з Указом президента Леоніда Кучми від 1998 року в останню суботу 

листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодомору. З 2000 року ця 

дата стала відзначатися як День пам'яті жертв голодомору і політичних репресій. 



На знак вшанування пам’яті невинних жертв Голодомору у суботу 25 

листопада 2017 року візьміть участь у загальнонаціональній акції «ЗАСВІТИ 

СВІЧКУ!» 

 

Із настанням темряви засвітіть і поставте свічку на підвіконня так, щоб було 

видно знадвору. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і пам’ять про 

мільйони загублених життів співвітчизників. 

Це – святий вогник, якій зігріє душі загиблих. 

Це - світло очищення задля нашого майбутнього. 

 


