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 Збірник практичних матеріалів містить методичні розробки виховних заходів у 

початкових класах, які працюють за системою розвивального  навчання Д.Ельконіна-

В.Давидова,   проведених у рамках проекту «Школа – соціокультурний центр громади». 

Матеріал допоможе вчителеві спрямувати виховну роботу на формування у 

молодших школярів національної свідомості, створення атмосфери довіри і відкритості 

у спілкуванні з дітьми. 

Видання  адресоване  вчителям початкових класів, методистам, студентам вищих 

педагогічних навчальних закладів, а також усім,  хто зацікавлений у перетворенні 

школи на дієвий центр активності місцевої громади.  

 

 

 

Рекомендовано до друку на засіданні навчально-методичної  ради  Олешківського 

районного методичного кабінету Олешківської районної ради (протокол № 3 від 

22.02.2017 р.) 
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Вступ 

 

                                                                     «Соціалізація — процес, який відбувається 

                                                                     протягом всього життя  людини» 

                                                                                                                               О. Брім 

 

Головними завданнями освіти є виховання громадянина України, формування 

соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманні почуття власної 

гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків, гордість за 

свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у 

соціальному житті країни. У формуванні означених важливих якостей, розвитку 

соціальної компетентності, вихованні особистості громадянина сучасної демократичної 

держави важливе місце займає середовище - все те, що оточує дитину від народження 

до кінця життя, починаючи з сім’ї, школи і завершуючи середовищем соціальним, у 

якому вона народжується і яке створює умови для її розвитку і виховання.  

Важливим соціальним простором для дитини молодшого шкільного віку є школа, 

адже її провідна функція виявляється в тому, що вона своєю дією задає головний 

напрям і зміст соціальних впливів, їхню орієнтацію в контексті цілеспрямованої педа-

гогічної дії. Нині школа розглядається з позицій відкритої соціально-педагогічної 

системи. Така гуманістично орієнтована школа має багатофункціональний характер, 

тобто орієнтована на роботу з учнями, на розвиток їх міжособистісного і міжгрупового 

спілкування . 
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Методичні розробки виховних заходів 

 

Крецу Т.І. 

1. Формування національної свідомості  молодших школярів методом проектів.  

Проект «Зустріч весни» 

Традиційна освіта розглядається як засвоєння учнями певної суми знань, умінь і 

навичок, що обумовлюються Державним стандартом з того чи іншого предмета. Але, 

щоб бути успішною людиною в сучасному світі, цього недостатньо. Важливо, щоб 

дитина, яка йде у доросле життя, не була пасивним об’єктом впливу, а могла самостійно 

знайти певну інформацію, була здатна критично мислити, розв’язувати складні 

проблеми шляхом аналізу обставин й інформації, враховувати альтернативні думки, 

приймати важливі рішення, дискутувати, спілкуватися. Великі можливості для цього 

відкриваються під час роботи над проектами. Метод проектів заснований на взаємодії 

педагога і вихованців між собою і з навколишнім середовищем. Він сприяє соціальній 

адаптації дітей, формуванню їхньої життєвої компетентності, дає змогу набути певні 

знання, уміння, навички в усіх сферах діяльності. 

Працюючи над проектами, учні спілкуються, співпрацюють, допомагають один 

одному в роботі, вчаться взаємодіяти, розвивають соціальні, комунікативні вміння і 

навички. 

Найефективніші види проектної діяльності — це колективні проекти, які 

забезпечують творчу самореалізацію, соціальний і комунікативний розвиток учнів. 

Співпраця під час спільної колективної діяльності привчає до свідомого, критичного 

оцінювання своїх і чужих можливостей. Колективна проектна діяльність дає змогу 

розширити сферу спілкування вихованців і активізувати потребу в набутті соціальне 

корисних конструктивних якостей. 

Тема проекту. «Зустріч весни» 

Обґрунтування вибору проблеми. 

Весна – це пора року, що приносить нам особливу радість, адже з її приходом 

весь навколишній світ, все навколо одягається у свіже запашне листя, квіти. Весна була 

шанована в українських обрядах і традиціях ще й тому, що для наших далеких 

пращурів вона була початком нового року. Це свято святкували дуже весело. Хотілося 

б, щоб ці чудові, багаті, поетичні обряди повернулися в наше життя. Тому разом з 

дітьми ми вирішили попрацювати над питаннями, пов'язаними з дослідженням 

святкування цього свята і зустріти весну так, як її колись зустрічали наші пращури.  

Мета проекту: розширювати знання учнів про природні явища та пов’язані з ними 

народні звичаї та обряди; формувати  уміння самостійно збирати необхідну 

інформацію, аналізувати її; з'ясувати, чи збуваються народні прикмети,  розвивати 

творчі й дослідницькі здібності, фантазію, уміння спостерігати; прищеплювати дітям 

шанобливе ставлення до українських обрядів і традицій, бережливе ставлення до при-

роди.  
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Об'єкт пізнання — зустріч весни нашими пращурами 

Завдання проекту: залучити учнів та їхніх батьків до пошуку інформації про зустріч 

весни; підібрати прислівя; веснянки, народні ігри, дізнатися рецепт випікання 

жайворонків. 

Способи реалізації завдань: збирання інформації в бібліотеці, періодичній пресі, через 

Інтернет та під час зустрічей з людьми старшого віку. 

Ресурси: 

матеріально-технологічні: наявність комп'ютера, фотографії, музичні записи, дитячі 

малюнки, вироби з тіста (жайворонки) 

інформаційні: Інтернет-ресурси, методична література, дитячі книги, журнали, 

художня література. 

Результати роботи: 

1.Розучування та проведення народних ігор. 

2. Вивчення веснянок. 

3. Виставка дитячих малюнків «Знов прийшла весна!». 

4.Оформлення сторінки весняних прикмет. 

5. Проведення виховного заходу «А вже весна, а вже красна» 

Вид проекту — пошуково- творчий, груповий.  

Тип проекту — короткої тривалості (2 місяці). 

Етапи роботи над проектом 

1. Організаційний етап 
Визначення теми, мети, виду проекту, його тривалості. 

2. Підготовчий етап 
Визначення джерел інформації: книги, підручники, журнали та Інтернет. 

Формування груп для проведення дослідження:  

«Дослідники» , «Краєзнавці», «Фольклористи» 

3. Діяльнісний етап 
Самостійна пошукова робота учнів: обговорення в групах, збирання матеріалу, 

опрацювання зібраної інформації, корегування зібраного матеріалу. 

Завдання для груп: 

«Дослідники» — зібрати, дослідити народні прикмети, прислів'я, приказки про весну і 

перевірити їх;  

«Краєзнавці» — дізнатися про традиції проведення весняних свят нашими пращурами; 

знайти відповідні загадки, вірші;  

«Фольклористи» —зібрати веснянки та народні ігри. 

4. Етап оформлення результатів проекту. Оформлення виставки малюнків та 

сторінки весняних прикмет. 

5.  Презентація проекту. 
Демонстрація результатів роботи груп. Звіти груп. 

6.  Підбиття підсумків проекту. Висновок. Самоаналіз: 

• 

-Чи я виконав те, що задумав? 

-Що було зроблено добре? 

- Що було зроблено погано? 

- Що особливо запам'яталося? 

- Що є головним результатом роботи? 

-Кому я хотів би подякувати за 

допомогу? 

-Хто міг би мені подякувати за цей 

проект? 

-Як дорослі оцінили мою роботу? 
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- Як оцінили мою роботу друзі?  

Моя оцінка проекту: 

 

 

 

Завдяки роботі над проектом учні зацікавились дослідницькою працею. Це дало 

гарний результат: у дітей виник інтерес до пошуку інформації з різних джерел, вони 

почали більше читати. Школярі ознайомились із народними традиціями, святами, при-

кметами та прислів'ями, пов'язаними з весною. У ході роботи над проектом у дітей 

виникла потреба творити, спілкуватися, творчо застосовувати знання. 

 

 

Крецу Т.І. 

2.«А вже весна, а вже красна» 

(виховний захід) 

Мета: розширювати уявлення учнів про українські народні традиції, обряди, спосіб 

життя, духовне багатство української молоді в минулому; показати учням, як зустрічали 

весну наші предки, вивчати заклички, пісні, вчити дітей водити хороводи, грати в 

народні ігри; викликати бажання вивчати історичне минуле свого народу, його 

культуру, працю, звичаї; виховувати в дітей інтерес до української народної спадщини. 

Обладнання: учні в українських костюмах, зал, прикрашений квітами, паперовими 

птахами; в центрі -  сонце з різнокольоровими промінцями-стрічками; випечені з тіста 

жайворонки. 

Відеозапис  про весну. 

Вчитель.  Весна — це оновлення і відродження природи. Це — сонце і тепло, це — 

зелень і пахощі квітів, це — нове життя. 

З року в рік ми з великим нетерпінням чекаємо приходу весни. Ми лічимо дні, 

виглядаємо, коли пташки на своїх крилах з далекого вирію принесуть нам весну-красну. 

Ми чекаємо, коли весна прогоне холод, устелить землю травичкою зеленою, уквітчає 

квітами, а пташки наповнять гаї та діброви своїм веселим щебетанням.  

1 -учень 

Гей дівчата й хлопці, з хати! Будемо весну зустрічати! 

Вчитель. Сьогодні ми зібралися разом, щоб згадати про один із найцікавіших звичаїв 

наших предків – закликання весни. Колись давно ще наші дідусі й бабусі веселими 

піснями закликали в гості чарівницю весну. Вони уявляли весну цілком реальною 

особою — стрункою, веселою, заквітчаною, співучою, молодою дівчиною. Там, де вона 

з'являлася, все оживало, квітло, дзвеніло піснями. То ж згадаймо давні звичаї і 

зустріньмо весну-красну так, як її колись давно зустрічали. 

 Свято закликання весни завжди починалось і закінчувалось «кривим танцем» 

“Кривий танець” - це символ пробудження життєвої енергії, цим танком дівчата вітали 

Весну і запрошували її швидше вступати в свої права. 

(хлопчики сідають, а дівчатка танцюють і співають) 

2 -учень 

  Благослови, мати, 

  Весну закликати! 

  Весну закликати, 

  Зиму проводжати! 

 3 -учень 

  Весну закликати, 

  Зиму проводжати. 
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  Зимонька в возочку, 

  Літечко в човничку. 

 4 - учень 

  Ой виходьте, дівчата, 

  Та в цей вечір на вулицю 

  Весну красну стрічати, 

  Весну красну вітати. 

5 - учень 

Будем весну стрічати, 

Та віночки сплітати, 

А віночки сплетемо 

Хороводом підемо. 

Хоровод «Ой минула вже зима» (по двох колах йдуть у різні боки)  

Вчитель.  

Благословляю вас, діти, 

Весну закликати. 

Весну закликати, 

Зиму проводжати! 

З веселою посмішкою, 

Із жайворон-пташкою, 

З водою свяченою, 

З колосками хліба, 

І добром у серці. 

Вчитель. 

Був у нашого народу дуже цікавий звичай. З нетерпінням чекали люди весну і вважали, 

що це птахи на своїх крилах приносять її з далекого вирію, проганяють люту зиму з її 

морозами та завіями. Жінки випікали з тіста пташок. 

Цих випечених пташок називали жайворонками. Старі люди розповідали, що ніби ця 

пташка народилася із сонячного жару. Вона прокидається разом із сонечком і своїм 

срібним голосочком сповіщає про те, що вже весна прийшла. 

Учитель виймає з кошика булочки у формі пташок “жайворонки”, роздає їх дітям і 

каже: 

Вчитель. 

Діти, мої діти, 

Діти боженята, 

Йдіть до мене “гурточком”, 

Виберіть жайворонята. 

Жайворонки беріте, 

На високу гору йдіте. 

Пісеньок гарних співайте, 

Весну-красну величайте. 

Просіть жита, пшениці, 

Всякої пашниці, 

Дощика дрібненького, 

Сонечка ясненького. 

(Діти піднімають жайворонків і декламують) 

Діти разом. 

Пташок викликаємо з далекого краю! 

Летіть, жайворонки, з теплої сторонки. 

Летіть, соловейки, на наші земельки. 

Спішіть, ластівоньки, пасти корівоньки. 

Роздають гостям вироби із тіста. 

Пісня «Щебетала пташечка» 

Вчитель.  Ну ось і настав час весну покликати! 

6 – учень 

Прийди,Весно, прийди, 

Прийди, прийди, красна, 

Принеси нам збіжжя, 

Принеси нам красок! 

7 – учень 

Прийди до нас, Весно, 

Із радістю, із великою, 
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До нас із милістю! 

Кожна дівчинка вигукує по рядку: 

- Із житом зернистим! 

- Із пшеничкою золотистою! 

- Із вівсом кучерявим! 

- З ячменем вусатим! 

- Із просом, із гречкою! 

- Із калиною, малиною! 

- Із порічками, смородиною! 

- Із грушами, із яблуками! 

- Із усякою садовиною! 

- Із квітами лазуровими! 

- Із травою муравою! 

8- учень 

Весна, весна,весняночко, 

Прийди до нас, подоляночко, 

Прийди, прийди, теплом утіш, 

А ти, сонечко, світи, ясніш. 

9 – учень 

Ти, рясненький, дощику, упади 

На городи, на левади, на сади. 

На багаті наші землі, на родючі, 

Щоб пшениці колосилися, як тучі. 

10 – учень 

Щоб родило і у полі, і в дворі, 

Щоб співалось од зорі і до зорі, 

Весна, весна, весняночко 

Прийди, прийди ,подоляночко. 

Разом. 

Прийди, весно, прийди, 

Прийди, прийди, красна, 

Принеси нам квітів, 

Радість, сонце ясне! 

Пісня «Прийди , прийди, весно-красна» 

Виходить «Весна» з квітами і кошиком 

«Весна».Доброго дня усім в цій залі! Я – Весна, прийшла до вас із теплом та радощами. 

Дякую, що гостинно мене зустрічаєте, веселих пісень мені співаєте. 

 Хлопчики  звертаються до дівчинки-весни 

11 – учень 

 - Ой весна, весна, днем красна, 

Що ж ти нам, весно, принесла? 

«Весна». 
Принесла я вам літечко, 

Ще й рожеву квіточку, 

Хай вродиться житечко, 

Ще й озимая пшениця 

І усяка пашниця. 

12 – учень 

  - Весна-красна, що ж ти нам принесла? 

Весна 

Коробочку з веретенцями, 

А скринечку з червінцями, 

Старим дідам по кийочку, 

Старим бабам по серпочку, 

Малим дітям по яблучку. 

13 – учень 

- Ой весна, весна, ти красна,  

Що ж ти нам, весно, принесла? 

Весна 

Принесла я вам літечко, 

Ще й запашнеє зіллячко, 

А дівчатам по вінку 

З хрещатого барвінку. 

А хлопчикам батіжки 

Випасати корівки. 

14 – учень 

-  Ой весна, весна,  

Що ти, весна-красна, нам принесла? 

Весна 

Принесла я вам 

Зеленую травицю,  

Холодную водицю, 

Принесла я вам ягнятко,  

Ще й маленькеє телятко. 

Разом: А що ж ти нам веснонька принесла? 

«Весна». 

А я весна, весна – царівна, 

Куди ступаю, сонце сяє, 

Міста і села оживають, 

Землю матір прославляють. 

А про це дізнаєтесь 

Коли зі мною пограєтесь. 

У коло ставайте 
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І пісню – весняночку починайте! 

 

Хоровод «А вже красне сонечко» 

Вчитель. 

Згадала я, діти, звичай, про який мені ще моя бабуся розповідала. Коли з҆ являлися в гаю 

перші квіти, перша трава, виходили люди за село до гаю, на луки, топтались на молодій 

траві й промовляли: 

Топчу, топчу ряст, ряст 

Бог здоров′я дасть , дасть. 

Іще буду топтати, 

Щоб на той рік діждати. 

Колись люди вважали, що розбуджена теплим сонечком земля передає свою силу траві, 

рослинам і від них сила переходить до людини. 

З давніх-давен люди спостерігали за явищами природи: за небом, хмарами, 

сонцем,поведінкою тварин і птахів. З їхніх спостережень і народилися прислів′я, 

приказки та загадки. Давайте пригадаємо і ми цю народну мудрість. 

 Березень березовим вінком зиму вимітає, а весну в гості запрошує. 

 У березні кожух і без гудзиків теплий. 

 Квітневий день рік годує. 

 Хто у квітні не сіє, той у вересні не віє. 

 Сон на зиму відклади, а діло в квітні зроби. 

 Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі. 

 Зозуля почала кувати – морозам більше не бувати. 

 Травень ліс прибирає – літо в гості накликає. 

Пісня «Знов прийшла весна» 

Вчитель. А тепер послухайте загадки, які для вас «Весна» приготувала. 

«Весна» загадує загадки 

Пісня «Сопілонька» 

Вчитель. Жодного разу свято не обходилось без веселих ігор та пісень. 

Саме у грі висловлювалось бажання прискорити прихід весни. 

Гра «Подоляночка» 

Вчитель. Сонечко пригріло, пора хліборобам в поле. Ще в давніх-давен збереглася гра 

«Просо» 

Гра «А ми просо сіяли…» 

Вчитель. 

А коли весною бракувало дощу, діти вибігали на вулицю і закликали дощик у гості. 

15 – учень 

 Дощику, дощику, припусти, 

Ти, зелена веснонько, ой прийди. 

Дощику, дощику, поливай, 

Нас, маленьких діточок, не минай. 

16 – учень 

 Дощику, дощику,полини, 

Щоб озерця були, 

Щоб капусти росли. 

17 – учень 

 Падай, падай, дощику 

На бабине зіллячко 

На наше подвір’ячко. 

На весняні квіти, 

На маленькі діти, 

На дідове жито, 

Щоб нас веселити. 

«Весна» 
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Дівчата-гороб'ята,радьмося, 

Та виходьмо на травицю - граймося! 

Та виходьмо на травицю в добрий час, 

Нема таких таночків, як у нас! 

Танок «Сонячний віночок» 

18 – учень 

Вийди, вийди, Іванку, 

Пісню нам заспівай! 

Зимували, не співали,  

Усе весни дожидали! 

19 – учень 

Вийди, Грицю на вулицю, 

І ти, Коваленку! 

Та винеси сопілочку 

Хоч на оберемку! 

(Хлопці виконують пісню) 

Пісня « Ми – маленькі козачата» 

Вчитель. Закінчували свято весни завжди кривим танцем. 

(Дівчатка виконують кривий танець) 

Вчитель. От і зустріли ми весну за давнім українським звичаєм,відтворили 

пісні,магічні танці та ігри,яким понад тисячу років В них наше коріння,краса,талант і 

мудрість українського народу. Тож,давайте берегти їх, вивчати,співати і весну красну 

закликати. 

«Весна». 

Зичу радості ясної - два крила. 

Щоб весна у вашім домі завжди квітами цвіла. 

На дерева – цвіту, а на поле - жита, 

Жита та пшениці, всякої пашниці. 

А на травку – росу, на дівчаток - красу, 

На хлопчиків –сили, щоб росли і міцніли. 

Вчитель. 
Дорогі діти, гості! 

Нехай Вам щастя Господь посилає. 

Нехай Вас лихо завжди обминає. 

Нехай вам весняне сонечко світить. 

Цього Вам бажають всі вчителі і діти! 

Пісня «Це – весна» 

 

Льода О.Є. 

3.Презентація «Співпраця класного керівника з родиною» 

 

Мета: висвітлити роботу батьківського колективу та вчителя, формувати інтерес 

до справ класу, сприяти зближенню шкільної родини; виховувати почуття колективізму 

та полікультурності, взаємодопомоги, товариськості, обов’язку. 

Форма проведення: круглий стіл, презентація. 

Підготовча робота: оформлення класної кімнати в українському стилі, 

організація виставок «Портфоліо родин» і «Батьки-умільці», костюми українки і 

кореянки, відеоролик, презентація в Power Point, обереги.  

Оформлення класу: вишита скатертина, українські рушники та посуд; комп’ютер 

та відеопроектор.  

Хід заходу 

Стільці стоять півколом. Звучить музика про родину, відеозапис родини Гасанових. 



12 
 

  Гассанов Н.  Доброго дня гості, батьки, вчителі. Доброго дня, шкільна родино. 

Вас вітає родина Гасанових. Ми -  батьки Нелі, учениці 3-А класу. 30 років наша сім’я 

жила в Азербайджані, а тепер ми є жителями України. Просимо вибачення, що не 

можемо особисто вас побачити: так склалися обставини. Та навіть у цій ситуації ми 

хочемо бути з вами, не залишатися осторонь шкільного життя. Ми дякуємо вам, 

українці, за гостинність, а також вам, шкільна родино,  - за розуміння, підтримку і 

теплоту. Ми обов’язково повернемося в Україну, бо ми знаємо, що нас тут чекають. 

Бажаємо вам безтурботливого життя, ну а нам побажайте щасливої дороги і 

повернення. До зустрічі! 

До класу заходить кореянка. 

Пак І. Приветствую вас и я Пак Ирина. Хочу присоединиться к словам Назира. Да, 

мы разные, но нас объеденяет то, что мы родители и у нас есть общая цель - воспитание 

всесторонне развитой и гармоничной личности ребенка. А достичь ее можно только 

путем тесного сотрудничества. И кто бы мы не были: азербайджаны, корейцы, 

украинцы, мы -  люди, а в даный момент мы  - школьная семья. 

Заходить українка і всі батьки. Стають півколом. Батьківські збори веде учитель 

разом з батьками. 

Голомашевич О. Так ми – родина. Добра, гостинна і щедра, а за українським 

звичаєм,  гостей завжди зустрічали хлібом-сіллю. То ж, шановні гості, прийміть від нас 

хліб-сіль. І як говорять у народі, раді  бачити вас на нашій презентації.  

Слайд 1 

Вручають гостям хліб на рушнику. 

Учитель. Дивлюся я на своїх батьків, а в уяві постає казка Михайла 

Коцюбинського «Десять робітників». У мене ж їх дванадцятеро і я ними пишаюся. Їх 

працелюбності та любові до праці можна тільки позаздрити. І хоч одна людина всього 

вміти і зробити не може, та в гурті, в колективі –це можливо.  

Батьки. А зібралися ми невипадково, а щоб показати вам цікаве, захоплююче, 

творче, комфортне, затишне та  багате шкільне життя.  

У руках батьки тримають вирізану модель руки. На одній стороні якої написана 

буква. Після виступу модель  прикріплюють  на спеціальний стенд півколом, щоб 

утворилося слово співпраця. Посередині прикріплено фото класу.  

Голомашевич О. А від того як почалося спілкування, залежить його подальший 

перебіг. Першим кроком для дітей і нас батьків були адаптаційні заняття. (Слайд 2-

8). Ми були особисто на них присутніми, проймалися почуттями, співпереживали і 

розуміли, що являємося основною  ланкою із тріади «вчитель – батьки – психолог», 

здатною реально вплинути на успішне проходження процесу адаптації  дитини до 

шкільного навчання й життя. Кому ж як не найріднішим людям бути опорою й 

підтримкою для дитини у цьому досить нелегкому пристосуванні, яке є важливим для 

всього подальшого життя. 

Особливістю занять стало покращення взаємостосунків, зняття напруження у дітей, 

довільності поведінки, гармонізації взаємовідносин, зменшенню тривожності. 

Новохижний М. Коли бачиш щасливу дитину, зробиш усе, щоб це щастя 

примножити. Звичайно зіткнулися з багатьма проблемами, зокрема благоустрій класу. 

(Слайд 9-13). Своїми руками взялися робити ремонт, придбали все необхідне, 

адміністрація допомогла. Працювали однією командою і пам’ятали, що людина, яка 

долає труднощі і перешкоди, заслуговує на похвалу і повагу. Цього року наш клас  
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знову змінився і ви у цьому переконалися особисто, бо як відомо, нічого не стоїть на 

місці, хочеться творити і творити. 

Учитель. Так, проблем було доволі. Та вирішуючи їх, них ми і почали прокладати 

«Родинний міст» (Слайд 14-15). Ознайомлення батьків зі змістом і методикою 

навчально-виховного процесу стало першою сходинкою нашого знайомства. Адже 

чимало батьків сумнівалися, чи варто віддавати дітей до класу розвивального навчання. 

Все нове, це незвідане але цікаве. 

І ось 2010 рік -1-А клас, учитель Льода О.Є. (Слайд 16). 

Новохижний М.  Перші батьківські збори( Слайд 17-18). Ми, дорослі люди, 

починаємо вчитися з початку, намагаємося бачити все очима дітей. Для нас були 

прочитані лекції та проведені практичні заняття з метою не нашкодити дитині, а 

підтримати і зрозуміти. Щоб бути не сторонніми спостерігачами, а активними 

помічниками. 

Учитель. Ці збори не є запланованими, вони проводяться по мірі необхідності, 

запрошую тих батьків, які хочуть дізнатися, що вивчає її дитина у школі. Можу 

похвалитися, явка на зборах стовідсоткова. 

Для батьків, які хочуть отримати індивідуальні консультації влаштовую «Дні 

довіри», не пройде і дня, щоб ми не поспілкувалися у телефонному режимі. Якщо є 

дзвінок, то знаю, що родини працюють. 

З метою покращення взаємин між батьками та дітьми практикую, ще таку форму 

роботи як тренінги, які допомагають батькам усвідомити наявні проблеми родини, 

прагнуть змінити взаємодії з власною дитиною, зробити її більш відкритою та 

довірливою. Ну і звичайно виникає необхідність у набутті нових знань та умінь у 

вихованні (Слайд 19-21). «Зрозумій свою дитину», «Доля дітей у батьківських руках». 

Бабич С. Світ дорослого відрізняється від дитячого, тож нам корисно було 

аналізувати причини поведінки дитини з огляду на її позицію, прийняти її як 

особистість, без негативних установок. 

Страхов А. Нещодавно, а саме у жовтні місяці був проведений тиждень 

відкритих дверей для батьківської громади. Кожен з нас зробив для себе певні 

висновки, завершилося все живою дискусією з приводу удосконалення спільної роботи 

класу та сім’ї, складений план корекційної роботи з учнями (Слайд 22-23). 

Опаріна Н. Традиційними стали проблемні «Круглі столи», на обговорення яких 

виноситься найрізноманітніша тематика. Наприклад, «Авторитет, особистий приклад і 

педагогічний такт батьків». Жодне зібрання не обходиться без подарунків у вигляді 

пам’яток «Рекомендації батькам», «Десять не можна», «Як навчити дитину швидко 

читати», «Як виконувати домашні завдання» (Слайд 24). 

Учитель. Я точно знаю одне, що все залишається на папері доти, доки не буде 

пережито особисто. Діти у класах розвивального навчання готові до будь-яких 

несподіванок, а батьки? Прошу вас розділитися на дві групи. Вам необхідно розіграти 

дану ситуацію так, щоб протилежна команда змогла її пояснити і зробити правильні 

висновки. 

Батькам однієї команди пропонується роззіграти ситуацію, а команді суперниці – 

обговорити її.  

Наприклад,  
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Ситуація 1. Хлопчик пізно повертається додому. Батьки, що втомилися чекати, 

кидаються на нього з докорами й сварять, не даючи йому вставити слова. Хлопчик 

мовчки іде до своєї кімнати. 

Ситуація 2. Ви повертаєтеся з роботи після важкого робочого дня, втомлені,  

роздратовані, заходите у вітальню. А там розкидані по підлозі іграшки. Необережний 

крок і ви падаєте. Потім починаєте голосно кричати на дитину. 

Учитель. Я лише помічник, який скеровує роботу, а головне моє багатство  - це 

батьки і діти. Звісно, це ще не все, це лише золота середина. 

Снігур Н. Час не просто йде, він летить. За два навчальні роки, завдяки фінансовій 

підтримці батьків діти  встигли побувати (Слайд 25-35): в обласній бібліотеці ім. Ол. 

Гончара, обласному краєзнавчому музеї, у ляльковому театрі, в Асканії Новій, у 

драмтеатрі ім. М.Куліша, у Миколаєвському зоопарку і аквапарку, планетарії. 

 Що таке батьківське щастя? Це коли ти бачиш в очах своїх дітей іскру(Слайд 36).  

А наше завдання зробити все, щоб вона не згасла. 

Густенко І. З 1-го класу привчаємо дітей бути активними в шкільних конкурсах, а 

саме: «Мій паперовий друг», «Букет замість ялинки», конкурс малюнків, «Колосок», 

«Кришталева сова», «Кенгуру», «Патріот», «Соняшник». 70 відсотків з класу взяли 

участь у конкурсах.  У конкурсі «Welkome to Ukraine”  ми отримали диплом учасників, 

а також заохочувальні призи: дитячу енциклопедію, карту світу та підписку на журнал 

«Професор Крейд». У «Малюнку на плиті» посіли І місце. Відповідно диплом і приз у 

300 гривень. «Учитель року» - переможець районного конкурсу 2010 р. 

Тільки разом ми  - сила, тільки разом ми -  переможці (Слайди 37-47). 

Коршун Т. З метою налагодження зворотного зв’язку сім’ї та школи створений 

батьківський комітет ( Слайд 48). Його функціями є організація навчально-виховного 

процесу (конкурс на кращий зошит та дбайливий портфелик), допомога в позакласній 

роботі (організація свят, екскурсій, виставок), вирішення господарсько-побутових 

питань (ремонт класу, харчування у їдальні, дотримання санітарно-гігієнічних норм).За 

певних обставин маємо право відвідувати проблемні родини. 

Нашою гордістю є зовнішній вигляд дітей, чорно-білі костюми роблять їх 

привабливими і привчають до дисципліни. У 2011 р. перемогли у конкурсі «Шкільна 

форма». Були нагороджені шкільним батьківським колективом тортом. 

Ми, батьки, і наш учитель є партнерами, активними співучасниками творчого 

процесу виховання дітей. 

Учитель. Із 12 сімей  10  чоловік є працюючими,  6  мають вищу освіту. У наш 

складний час, коли село не забезпечене робочими місцями, мої батьки зуміли поєднати 

роботу зі шкільним життям. Нами була започаткована рубрика «Що я особисто можу 

зробити для класу?». Я хочу, щоб вони про це розповіли.(Батьки розповідають про 

свою роботу для класу та діляться перспективним планом). 

Снігур Н. Я у 2010 році організувала роботу батьківського комітету, який зараз 

вдало працює. 

Страхов А. Я разом з Бабич С., Новохижним В., та Голомашевич О. були акторами 

під Новий рік. 

Коршун Т. Ми з чоловіком були ведучими свята 8 Березня. Відчули на собі всю 

відповідальність, а також зрозуміли, що ми  - команда. 
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Новохижний М. Можу із задоволенням сказати, що я в шкільному житті не 

пропустив нічого: грав у сценках, брав участь у всіх конкурсах, навіть заспівав із сином 

для любих жінок. 

Голомашевич О. Працюю у будинку культури, залучаю дітей до свят, проводжу 

репетиції, дискотеки. 

Опаріна. Н. У школі проводиться багато творчих конкурсів, то ж я перший 

помічник. Планую провести урок малювання. 

Пак І. Щоб хоч якось розрядити мам, мабуть, організую для них аеробіку. Як ви 

думаєте? 

Густенко І. Планую організувати поїздку на «Зелені хутори Таврії». 

Голубніченко Т. Допомагатиму у господарських питаннях класу. 

Глодік Т. Я працюватиму над покращенням поведінки свого сина. 

Бабич С. Хочу цього року бути знову Снігуронькою, а також виступити на 

батьківських зборах. 

Учитель. Вірність, любов, доброта, відповідальність у вихованні дітей – це основа 

людського благополуччя. Говорити можна багато, а краще вам самим побачити і 

пересвідчитися у цьому. 

Перегляд відеоролика про участь батьків у шкільних святах та житті класу 

Учитель. Співпраця батьків, дітей та учителя – це формула нашого шкільного 

щастя. 

Приспів пісні про родину. (Співає матуся акапельно. Виходять діти в українських 

костюмах і підспівують) 

Голомашевич О. та Новохижний М. Ви знаєте, чому ми такі щасливі?  Бо у нас є  

люблячі жінки, а в кого чоловіки, бо ми здорові і завзяті.  

А щоб у ваших родинах було все гаразд, даруємо вам обереги, зроблені власними 

руками. 

Звучить мелодія. Діти дарують українські обереги, зроблені власними руками. 

Дякуємо вам.  

Україночка запрошує гостей до столу. 

(Батьки приготували українські страви) 

 

Радіонова І.Г. 

4.Свято шкільної родини «Партнерство заради майбутнього» 

Сьогодні сучасна школа повинна дати учням не тільки певні знання, уміння та 

навички, а й виховати соціально адаптовану та громадсько орієнтовану особистість, яка  

успішно займе своє місце в житті. Саме школа має стати ініціатором розвитку місцевої 

громади, сучасним освітнім,  інформаційно-ресурсним центром села. 

Запропонований виховний захід спрямований на виховання почуття гордості за 

свою шкільну родину. Він ознайомить присутніх із результатами тісної співпраці 

школи, батьків та громади села. Даний захід спрямований на виховання любові до 

рідного краю, спадщини предків, поваги до традицій та звичаїв українського народу. 

Мета: у рамках проекту «Школа – соціокультурний центр громади» презентувати 

співпрацю Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст., родини та громади, створити у присутніх 

позитивний емоційний настрій, сприяти творчому залученню дітей до навчально-

виховного процесу та їхніх батьків до загальношкільних справ; розвивати навички 

колективної роботи, співпраці із сільською громадою; виявлення та інтеграція 
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допоміжної діяльності й свідомих послуг, які надає школі та дітям місцеве оточення 

(особи, організації). 

Форма проведення: шкільне свято за участі заступників директорів з НВР ЗНЗ 

району, шкільної адміністрації, практичного психолога, батьків та учнів, громадських 

організацій села. 

Обладнання: святково прибраний зал, на сцені емблема «Партнерство заради 

майбутнього». Мультимедія, акустична система, стенд для фарбування «Україна - єдина 

країна». 

Хід шкільного свята 

I блок «Школа» 

Презентація «Дерево»  

На фоні мелодії  

Вчитель. Стоїть біля школи старе-престаре дерево. Восени тривожно шумлять 

його голі віти, взимку одягається воно у білі шати, весною покривається зеленим 

листям, а влітку крона його така густа, що крізь неї не просвічується небо.  

Скільки пам’ятаю, стоїть дерево як сторож, і вдень, і вночі несе свою варту, стоїть 

як живий свідок історії, як оберіг, пам’ятає імена тих, чиї кроки лунали на шкільному 

подвір’ї із року в рік. 

Скільки літ дереву? Хто його посадив? Не знаю. Росте платан біля школи. Дерево-

пам’ять. Росте собі й росте. Десятиліттями зустрічає й проводжає школярів. Тс-с-с-с! 

Чуєте? Шумить. То вітер заблукав у його густих ще оголених вітах. Здається, ніби він 

розмовляє. Послухаємо з ким? 

Голос за кадром (розмова дерева зі школою). Школо моя, подруго моя, 

невпізнанною зробили тебе роки … Та все ж ти така рідна, світла, дорога. Бо ти – 

колиска, ти – гавань, ти – рідний дім великої дружної сім’ї. Як я тобі заздрю. Згадую 

той далекий 1967 рік. У тихому, затишному куточку, в центрі села піднеслася ти над 

землею, оточена ще зовсім юними, тендітними вербами. І потекли дзвінким, веселим 

потоком до тебе твої перші учні. Уже через декілька років про тебе, школо, знали всі. 

Знали і тут, у рідному селі, і далеко за його межами.  

Пройшли роки, десятиліття… А ти, школо, така ж рідна і близька. Заглядаючи у 

вікна класів, мені здається, що сьогодні твої коридори ніби ширші, а класи – світліші. 

Та так воно, дійсно, і є, бо тут все по-новому: і інтер’єр, і дух новітніх технологій, і 

комп’ютерні класи, і бібліотека , і кабінети психолога, соціального педагога, спортзал, і 

світла, затишна їдальня. Одне тільки тут залишилося таким, як і майже 48 років тому: 

великий, дружний, працьовитий і творчо мислячий колектив учителів, батьків і учнів. 

Це – сім’я, у якої і радощі, і невдачі – навпіл. Це колектив-шукач, який прагне до всього 

нового, прогресивного.  

Я все пам’ятаю, я все бачу… Ось і сьогодні спішать, до тебе учні, батьки, гості. Бо 

в тебе сьогодні велике свято – свято дружби, надії, свято миру і добра. Нехай тече 

голубим безмежжям щастя твоїх вихованців, хай врожайною буде твоя педагогічна 

нива, хай високо в небі, обнявшись із сонцем, пливе веселкою доля твоєї великої, 

дружної , шкільної родини. 

(виходять ведучі учитель і двоє випускників) 

Учитель. Доброго дня, шановна родино! Я не помилилася, сказавши саме так, бо 

сьогодні наше свято – це свято великої шкільної родини. Наші щирі вітання і найкращі 

побажання всім, хто завітав до нас. 
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Усе життя ми кого-небудь любимо. Іноді ця любов буває скороминущою, іноді 

нерозділеною, іноді божевільною. І тільки одна любов може витримати все, пройти 

через усі іспити, піддатися всесвітньому руйнуванню, але все-таки бути нездоланною. 

Це любов, яку випробовує кожна людина, хороша й погана, добра та зла. Це 

любов, яку зберігає у своєму серці кожна дитина. Це любов до своєї родини. 

Альона. У дітей дві родини. Перша - це їхні батьки, які дали їм життя, сестрички 

та братики і близькі люди, які оточують їх з народження. Друга - це шкільна родина, 

членами якої є ми з вами. 

Богдан. Ми родина з того самого дня, як пролунав для нас перший дзвоник, з того 

часу, як ми переступили шкільний поріг. Поріднила нас усіх школа. Ми живемо разом, 

ми вчимося разом, ми мріємо разом і тільки разом школа сьогодні працює. 

Разом. Ласкаво просимо  на свято «Партнерство заради майбутнього!» 

На фоні пісні «Шкільна родина» виходять учні 11, 7, 3 класів 

Учитель. Знайомтеся – представники шкільної родини: мої дорогі випускники та 

їх шановний класний керівник Щербина С.І., мої учні розвивального 7 класу з класним 

керівником Онопченко О.І., мої маленькі помічники, учні 3-А розвивального класу. 

Звучить пісня «Шкільна родина»  у виконанні учнів 

Учень 1.  
Зібралась знову вся наша родина, 

Бо звикли ми разом свята зустрічати. 

І радісно нам в цю врочисту годину  

Хороших і щирих гостей привітати! 

Учитель. На нашому святі присутні шановані гості: начальник відділу освіти 

Буганов Костянтин Миколайович, заступники директорів з навчально-виховної роботи, 

голова Нагребецький В.Г., голова сільської ради Бідашку А.Д., завідуючі дошкільних 

навчальних закладів сіл Тарасівка, Клини, Привітне, випускники, педагогічний 

колектив, працівники закладу, батьки. 

Школа —  величезний світ, і є два центри цього Всесвіту — Учитель і Учень. І 

саме учні й учителі перетворюють звичайну будівлю на особливий — вируючий, 

шумний, але добрий будинок, де з кожним роком одні стають розумнішими, інші — 

мудрішими і всі разом — ближчими й ріднішими один одному. 

Учень 2. 

Дружня шкільна спільнота. 

          Високий натхнений наш злет. 

В науці, у спорті, в мистецтві 

Ми разом крокуєм вперед. 

Учень 3.  

Життя школярів мінливе 

Вирує у світлій оселі, 

Воно і тривожне, й щасливе, 

У світ відкриває нам двері! 

Учень 4.  

Життя школярів стрімке і натхненне, 

Веде нас вперед до вершин майбуття. 

Ми прагнемо стати надією краю, 

Ми славнії діти його – ти і я! 
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Звучить пісня «Школа» у виконанні учениці 3-А кл. Іванець А.. 

Учитель. У світі настільки все пов’язане, що одне явище спричиняє появу 

іншого. Якщо існує яблуко, то, звичано, існує і дерево, на якому воно виросло. Наша 

школа – це дерево, на гілках якого ростуть плоди науки – його учні, які живляться 

мудрістю вчителів, а, виростаючи, стають справжніми особистостями, громадянами 

своєї держави.  

На фоні мелодії «вилітають» лелеченята - першокласники. Між ними відбувається 

діалог. 

Голос за кадром.  

Запитала в небі птаха птаху:  

          «Чи існує десь така земля, 

Де всі рівні й щастя там багато 

І пісні веселі линуть іздаля?» 

Уляна. 

- Є така земля, я її знаю,  

У степах розкинулась вона, 

У тарасівськім славетнім краї 

школа там стоїть здавна. 

Ця школа – земля дитячої мрії, 

          Що зігріта сонячним теплом, 

Там і мудрість, і знання панують 

Сповнені любов’ю і добром. 

Учитель. Наша школа - це земля дитячої мрії.А діти - найцінніший скарб, який 

ми плекаємо та оберігаємо. Це яскраві особистості, заради їхнього здоров’я, щастя, ми 

сьогодні зібралися всі разом. Наші учні - майбутні Кутузови і Рафаелі, це Шевченки і 

Клички, це Піфагори і Енштейни. Це майбутнє нашої країни. Сьогоднішнє свято - це 

доказ того, що тільки спільними зусиллями, разом, у тісній співпраці ми зможемо 

зберегти наше майбутнє, майбутнє України – дітей! 

Звучить пісня «Діти України» у виконанні мами Ногай Н. у супроводі танцю «Діти-

квіти» 

Альона. Народна мудрість говорить: «Вогонь, запалений на вершині гори, не 

зігріє тих, хто у її підніжжя». І щастя наше, що серед нас ті, хто не говорить про добро, 

а творить його, хто розводить свій вогонь так, щоб люди могли у нього зігрітися. 

Завдяки саме таким людям народилася і живе наша шкільна сім'я.  

Богдан. Життя прожити - не поле перейти, і це добре знаєте ви, наші дорогі 

вчителі. Педагог – одна з найбільш неспокійних професій. Від людини, що ступила на 

цей шлях, вимагають з самого першого кроку – зрілості і до останнього кроку – 

мужності і бадьорості. 

Альона. 

     Ваша праця й любов до дітей нерозлучні, 

Кожен паростки вічності в серці плека. 

Адже всі вчителі – це ще трішечки учні, 

Бо знання невичерпні, як мудрість людська. 

Богдан. 

      Адже в кому покликання серця відсутнє,  

Усвідомлює навіть в теперішній час, 
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Що на терені школи зростає майбутнє. 

А майбутнє сьогодні залежить від вас.  

Звучить пісня «Знову в школу» у виконанні учнів 7 класу 

Учитель. Багатьма своїми учнями школа може пишатися. Нехай хтось не зривав 

зірок з неба, але запам'ятався дитячою безпосередністю, дотепністю, добрим 

ставленням до оточуючих. Ми пам’ятаємо кожного випускника, знаємо, чим живуть 

вони, як склалася доля кожного з них, радіємо їхнім успіхам, разом переживаємо їхні 

невдачі.  

Альона. А ще наша школа може пишатися випускниками, які повернулися в її ж 

стіни вже дорослими і продовжили справу своїх наставників. 21 вчитель-випускник 

нашої школи повернулися в рідне село і сіють у душі дітей, розумне, добре, вічне. 

Богдан. 

Учителю! 

В тобі живуть і доброта і мудрість. 

Краса думок твоїх захоплює завжди! 

Ти сієш зерна знань в дитячі душі, 

Щоб розквітали мрії на Землі. 

Привітний, ніжний, відданий, дбайливий, 

Спокійний й доброзичливий в житті 

Ти з легкістю переконати вмієш, 

Розрадити й пробачить вмієш ти. 

В своїй натхненній праці ти щасливий. 

Ти бачиш в учнях кожен день себе. 

У творчій долі ти знаходиш сили, 

Учителю, ми любимо тебе. 

Вас вітає колектив вчителів «Училка» 

Звучить пісня «Вчителька» у виконанні колективу молодих вчителів 

II блок «Родина» 

Учитель. У наш непростий час школа як ніколи потребує мудрих, розумних 

друзів. Без них було б дуже важко вижити нашому шкільному будинку. На щастя, у нас 

такі друзі є, це наші батьки і ми ніколи не відчували дефіциту в добрих словах, завжди 

відчували їхню моральну і фінансову підтримку. Сьогодні ми хочемо подякувати 

всьому батьківському колективу за розуміння та співпрацю. 

Життя по-різному складається в людини, 

Бо це вже, як судилося кому, 

В одних воно, як пісня лебедина. 

А в інших наче зовсім не було. 

Та наша мова нині про родину, 

Про дітвору й поважних їх батьків, 

Про те, що має кожен з нас чудових дочку й сина 

І хай так буде упродовж усіх віків. 

Одинадцятикласник 1. Для добрих, люблячих батьків немає нічого дорожчого, як 

дитина. Це життєва істина, бо сенс людського життя в тому, щоб повторити себе у 

новій людині, підняти дітей своїх на найвищий рівень розумового, морального, 

естетичного розвитку, ніж вони самі. Спочатку батьківські очі дивляться на дитину з 

любов’ю, потім – з гордістю, а далі – з надією. 
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Одинадцятикласник 2.  

Сім’я, родина, ці слова святі, 

Пов’язуючи цілі покоління, 

Мов сонце сяють в нашому житті, 

Поваги вимагають і сумління. 

 

Одинадцятикласник 3. 

  Родина – чарівний, міцний місток, 

Що пращурів з нащадками єднає. 

Тонкий, проте могутній ланцюжок 

Завжди в усьому він допомагає. 

Одинадцятикласник 4. 

   Родина – це пристань і гавань, 

Сюди повертаймося знову і знов. 

Із мандрів далеких і плавань 

Тут вічно панує любов. 

  

Одинадцятикласник 5. 

  Як добре нам і затишно в родині! 

Тут так цікаво, весело всім нам. 

Тому вклонитися доземно ми повинні 

За диво й за життя – своїм батькам. 

 Одинадцятикласник 6. 

  І хай здоров’я буде у родині,  

Щоб радість й сміх веселий наш 

дзвенів. 

Родині ми складаєм славу нині 

І скажемо багато добрих слів. 

Звучить пісня «Родина» у виконанні мами і доньки Федоришиних та учні 11 класу 

Вероніка, учениця 2-А  класу, мама Оксана Іванівна. Слово «мама» росте з 

нами тихо, як ростуть дерева, сходить сонце, розквітає квітка. Рідна мамина рука ніжно 

гладить по голівці дитину. Із букви - краплинки та звука - сльозинки народиться одного 

дня на світ святе слово „мама", мовлене устами янголятка, і осяє хату.  

Марія, учениця 5-А  кл., і  мама Оля. 

Розкажи мені, мамо, як я 

Виростала у твоїх долонях, 

Як спліталася доля моя. 

У журбі у твоїй, у безсонні, 

Розкажи мені, мамо, про те, 

Як летіли за вітром дороги, 

Як калина, що в лузі цвіте, 

Поверталася до твого порога. 

Розкажи про квітучі сади, 

Де мені у колисці співала, 

І стежиною знов поведи, 

Що весна лиш тобі дарувала. 

Розкажи про пташині пісні, 

Про чумацькі шляхи над рікою 

І про те, що приходить у сні 

І вкривається рано росою. 

Євген, учень 5 класу, і мама Тетяна Анатоліївна. 

Мамо, ти моя сила, віра, наснага, 

Ти - моє щастя, ти - моя слава. 

Кожного дня крило твоїх рук 

Горе й біду розрадить навкруг. 

Люба матусю, ти ніжність моя, 

Лиш на тобі тримається наша сім'я. 

Боже, дай сили тобі і здоров'я. 

Щедрою буде тобі нехай доля. 

Звучить пісня «Мама» у виконанні дітей разом з їхніми мамами 

Віолета. 

Моя сім’я і дорога родина — 

Це тато, мама, бабуся і дідусь, 

Сестричка, братик і любов єдина, 

І я у них також любити вчусь. 

Мені тут тепло, затишно і тихо, 

Надійно, світло, радісно завжди. 

Мене в родині оминає лихо, 

З усім на світі я біжу сюди. 

Чи радість світла в серденьку буяє, 

Чи сльози гіркі ллються із очей. 

Я йду в родину, я ж бо добре знаю, 

Як люблять у моїй сім’ї дітей. 
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Валерія. 

Пригорне ніжно матінка дитину, 

Положить тато руку на плече. 

Я завжди можу спертись на родину, 

Тут серце біль тяжкий не обпече. 

Бо є любов, підтримка і увага, 

Є тепле слово — щастя джерело. 

Панує у родині в нас повага, 

Любов прадавня, ласка і тепло.  

Катерина. Шановні гості,  для вас і наших бабусь ця пісня. 

Звучить пісня «Дякую бабусю…» у виконанні Іванець А., учениці 3 класу 

Богдан. 

Одного роду ми і племені одного. 

Зростаємо у непрості часи. 

Тому усе, що в роду є святого, — 

В своєму серці з гордістю неси. 

Любов до праці, прагнення до волі, 

Гостинність, щедрість і красу душі. 

І доброту, і пісню на роздоллі 

В характер свій ввібрати поспіши. 

Ти — українець, пам’ятай щоденно, 

Що ти свого народу славний син. 

До всього стався творчо і натхненно — 

Ти неповторний і такий — один. 

Тому затям, що треба чесно жити, 

Повинен досягнути висоти. 

В житті своїм завжди добро творити 

І промінь сонця до людей нести.  

На фоні ніжної мелодії виходить Королева Доброта, в її руках – квіти. Говорить слова, 

спускається в зал і роздає всім по квіточці 

Королева Доброта. 

Доброго дня, друзі! 

Я — вічна доброта. 

На свято ваше щирі побажання  

та квіти щастя я вам принесла  

— Наповніть душу ніжністю, 

— Теплом, 

— Добром, 

— Любов'ю. 

— Мудрістю зігрійте! 

— На зло ніколи не віддячте злом, 

— Серця людей добром своїм зігрійте. 

— На доброті існує світ, 

— І добротою пахне хліб, 

— І мирне небо. 

— І в школу йти — це вияв доброти. 

— А все — із доброго чи злого, 

— Починається з малого. 

— Дорогою добра в житті ступай, 

— Образи вмій прощати й люте зло, 

— Бо ти — людина, завжди пам'ятай, 

— Роби добро, щоб менше зла було. 

Я помітила, що всі посміхнулися, усім стало приємно і тепло. І справді, щира 

посмішка, добре слово і краплиночка тепла мають велику силу — силу любові і добра. 

А нам зараз ой, як треба бути добрими, чуйними,толерантними.  

Звучить пісня «Добра пісня» у виконанні дівчаток 3 класу 

III блок «Село» 
Альона. Любов до батька й матері міцно пов’язана з любов’ю до рідного краю. Бо 

рідний край починається від батьківського порога, стежини до школи, калини біля 

хати, з барвінку, який ніжно стелиться у садку. А ще він починається з прадавніх 

коренів нашого народу. Моя батьківщина починається з мого рідного села.  

Голос за кадром. Не за синіми морями, не за високими горами, а на благодатній 

квітучій таврійській землі розкинулось мальовниче село Тарасівка. Тарасівко! Ну хто 

про тебе знає? 

Перегляд відеофільму про село Тарасівка 

Третьокласник 1. 

Серед степів село моє чудове. 

Там на світанні запахи медові, 

Теплом вітрів овіяні степи,  

і в цьому краї народились ми. 
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Третьокласник 2. 

Стоїть, заціловане всіма вітрами,  

Колиска любові і пісня душі. 

Тут стелеться легко дорога до мами 

Стежина дитинства веде в спориші. 

 

Третьокласник 3. 

Пісенний мій краю, любов моя вічна, 

Тут пам’ять козацька і слава батьків. 

Так хочеться довше дивитися в вікна, 

Вдивлятися в очі своїх земляків. 

Третьокласник 4. 

З поклоном синівським тобі побажаю 

Селянського щастя не втратити суть. 

Хороших пісень і рясного врожаю 

Лелеки ж побільше хай діток несуть. 

Третьокласник 5. 

Краю наш Таврійський, рідна сторона, 

Краю барвінковий, батьківська земля. 

Тут я народився (лась), тут я виростаю, 

І землі на світі кращої не знаю. 

Звучить пісня «Село моє»  у виконанні вихователя Тарасівського ДНЗ Пальчак Л. В. та 

колективу будинку культури «Іскряночка» 

Учитель.Село наше красиве і квітуче. Справжньою його окрасою є люди. Ми 

бачимо їх щодня, вони живуть поруч, вони скромні і працьовиті. Вони не звикли до 

слави, але їх щоденна праця, життя – то джерело людської мудрості і самовідданості. 

Немало добрих слів можна сказати про моїх земляків, але краще за них скажуть ось ці 

рядки: 

О, люди добрі із мого села! 

Ні, ні не принци і не ворожбити. 

Робота завжди є в вас і була 

Робити вам і не переробити! 

Красиві, ясночолі, як жнива, 

Таким не гріх і в ноги поклонитись.  

О, люди добрі із мого села! 

Любити вас, і не перелюбити! 

Звучить пісня «Ой на городі..»  у виконанні батьків та учнів 3 класу 

Богдан. У народі кажуть: який господар, такий і дім. Нам, учням та вчителям, 

пощастило. Школою завжди керували, керують і нині мудрі, далекоглядні наставники. 

Таким управлінцем є директор школи Садова О.Г. Надаємо їй слово. 

Директор школи. Богам — славу і дари, Батькам – шану та любов, Учителям  - 

повагу й розуміння, Школі – життя. І ми живемо, живемо завдяки тим, хто сьогодні у 

цій залі. Дуже приємно, коли відчуваєш, що про тебе хтось дбає, хтось допомагає. Що 

інтереси школи не байдужі. І сьогодні в залі знаходяться люди, яким ми вдячні за їхнє 

добре серце, за допомогу, за те, що вони не байдужі до нашого шкільного життя. Ми 

хочемо висловити подяку тим людям, завдяки яким наша школа і надалі зростає. З 

кожним роком вона стає все кращою та багатшою. Від імені всього колективу нашої 

школи, учнів та батьків велике вам спасибі. 

IV блок «Україна» 

Учениця.  

Я народилась в Україні 

І почала життя своє. 

Тут небеса безмежні, сині... 

На що не глянеш — все моє! 

Трава для мене зеленіє, 

Для мене світлі дні ясні. 

І сонце пестить та леліє, 

До серденька летять пісні. 

Тут кожна квіточка співає, 

Струмочок ніжно жебонить. 

І краю кращого немає, 

Де б я могла так вільно жить!
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Звучить пісня «Україна»  у виконанні учнів 7 класу. 

 

Альона. 

Мені над усе більш нічого не треба: 

Домівка матусі, волошки в житах, 

Вишневий світанок, полив’яне небо, 

І сиза роса на траві при шляхах. 

Таке все тут миле, доступне і гідне – 

Високі тополі і тихе село… 

Таке сокровенне, насущне і рідне, 

Воно в мою душу навіки вросло. 

Коралі калини і мамині очі, 

І доля – з лелечого наче крила… 

Я більшого щастя на світі не хочу, 

Щоб лиш Україна міцніла й цвіла. 

Звучить пісня «Пісня щастя»  у  виконанні учнів 7 класу 

Альона. Україна! Наша рідна земля, наша Батьківщина. Вона для всіх, хто її 

поважає і любить, вона - колиска найкращих у світі пісень, вона – вічна надія на волю і 

кращу долю. Ми сподіваємося, що наш завтрашній день буде мирним та щасливим. Ми 

за волю, ми – за мир! 

Пісню «Україна – мати» виконують учні 11 класу. 

Третьокласниця 1. 

Ми живемо у мальовничій Україні, 

Де є озерні плеса, гори і ліси. 

У рідній, люблячій і славній батьківщині, 

Де дзвенять пташині ніжні голоси. 

Я і Україна, я — й моя держава, 

Ми сини і доньки на святій землі. 

Ми — її майбутнє, честь її і слава. 

Знаємо про це ми, хоч і ще й малі. 

Третьокласниця 2. Сьогодні ми ще діти, вчимось у школі, здобуваємо знання, 

вивчаємо історію свого народу,слідкуємо за змінами в суспільстві. Ми стоїмо на порозі 

нового життя. Наше серце сповнюється добрими почуттями, любов’ю до свого роду, до 

рідного українського народу, до нашої Вітчизни, до нашої нової України.  

Звучить пісня «Нова Україна» у виконанні третьокласників.Виходять учні 7 класу. 

Учень1.  

На світі багато чудових країн, 

Мені наймиліша, найкраща країна, 

Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, 

Безсмертна моя Україна. 

Учень 2.  

Ти з давніх віків непокірна була  

І волю свою боронила невпинно.  

Нарешті збулося - її здобула  

Звитяжна моя Україна. 
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Учень 3. 

На землях твоїх неозорих степів 

Живе працьовита і чесна родина, 

Хвилюється колосом стиглих хлібів 

Моя золота Україна. 

Учень 4. 

В садах і дібровах в вечірні часи  

Чарує нас пісня дзвінка солов'їна  

І чути співочі дівчат голоси, - 

Пісенна моя Україна. 

Учень 5. 

Тепер ще не легко живеться тобі, 

Є в тому, мабуть, особлива причина. 

Та все подолає в тяжкій боротьбі 

Незламна моя Україна. 

Учень 6. 

Квітуй, мов калина, над плесами вод,  

Будь в дружбі і праці міцна та єдина.  

Хай буде щасливим твій вільний народ,  

Прекрасна моя Україно!  

Звучить пісня «Україна – це ми» у виконанні учнів 7 класу. 

Учитель. Ось і перегорнута остання сторінка нашого сімейного альбому, в якому ми 

розповіли вам про нашу велику шкільну родину. 

Бажаєм здоров’я і щастя в усьому. 

сімейного затишку рідному дому. 

наснаги в роботі і в справах везіння, 

крім того, достатку, а також терпіння . 

нехай же всього у вас буде багато 

і радість щодня в вашім домі луна. 

найменша дрібниця стане приводом свята, 

а в серці завжди розквітає весна. 
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Фотоматеріали 

Виховний захід «А вже весна, а вже красна» 
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Презентація «Співпраця класного керівника з родиною» 

 



28 
 

Свято шкільної родини «Партнерство заради майбутнього» 
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