Про підсумки тижня початкових класів
З 17 по 28 січня в Солонянській середній загальноосвітній школі №1 тривала
декада початкових класів. Його відкриття відбулося на загальношкільній робочій
лінійці, де учнів ознайомили із планом його проведення. План містив багато цікавих
заходів, і вже по завершенню декади можна сказати, що сподівання на отримання
позитивних емоцій справдилися.
Кожен день декади мав певне спрямування:
 Весела ігротека «У колі друзів»;
 «Мовне намисто»;
 «Математичний калейдоскоп»;
 «Музична карусель»;
 «Із спортом дружити – ніколи не хворіти»;
 «Поетична і читацька палітра»;
 «Всі професії важливі – вибирай на смак»;
 На гостини до друзів «Абетка ввічливості та порядку»;
 «Тато, мама і я – щаслива і міцна сім’я»;
 «Овації найкращим» - підсумки декади.
Вже самі назви днів декади говорять про широку палітру цікавих заходів, які
відбулися у класних колективах. Їх режисерами-постановниками виступали класні
керівники, вони були і фоторепортерами, адже усі заходи супроводжувалися роботою
знімальної групи, тому до кінця декади було зібрано фотомонтаж, кадри якого
знайомлять із цікавим та різноманітним шкільним життям.
Перший день декади відкривала весела ігротека «У колі друзів», де класні
керівники розучували із своїми вихованцями та презентували іншим школярам
рухливі гри:
 «Бездомний заєць» (1А клас);
 «Подоляночка», «Голка, нитка, вузлик» (1Б клас);
 «Гусячі перегони» (1В клас);
 «Прочитай напис» (2А клас);
 «Вовк і кози» (2Б клас);
 «Голуби» (2В клас);
 «Фарби» (3А клас);
 «Ведмідь і діти» (3Б клас);
 «Усміх», «Скільки годин до вечора» (4А клас);
 «Сміх» (4Б клас).
Справжнє «Мовне намисто», (бо саме таку назву мав другий день декади)
нанизували вчителі, а допомагали їм у цьому учні, на низку цікавих справ цього дня:
 Конкурс загадок «Мудре слово народу» (Тищенко Т.Г.);
 Урок навчання грамоти «Дружно жити в рукавичці» (Лугова О.Г.);
 Урок-казка «Зв’язок прикметників з іменниками в реченні» (Скулінець Г.В.);
 Гра «Зоряний час» (Бугрієнко В.І.);
 Урок-свято «Ой яка чудова українська мова» (Бакуменко В.В.);
 Інтелектуальна гра «АБВГДЕЙКА» (російська мова) (Миргородська Л.М.);
 Урок української мови із використанням технологій критичного мислення
(Сутуга К.І.);

 Гра на розширення кругозору та лексичного запасу дітей «Земля, вода, вогонь,
повітря» (Зеленіна О.В.);
 Урок української мови по темі «Спостереження за багатозначними словами –
назвами дій. Роль дієслів у побудові прислів’їв» (Кулик Л.В.).
Як показує досвід, засвоєння математики супроводжується значним розумовим
напруженням учнів. Для запобігання їхньому перевтомленню існує чимало
різноманітних методів і прийомів. У молодшому шкільному віці елементи гри є
лідируючими: вони підвищують працездатність, сприяють фізичному розвитку дітей,
формують в них конкретні уявлення про явища навколишнього, полегшують
оволодіння абстрактними поняттями.
Щоб зацікавленість учнів до вивчення математики не знижувалась, доречно
систематично проводити ігри з використанням інтерактивних технологій.
«Математичний калейдоскоп» містив багато саме таких цікавих заходів:
 «Комп’ютер – гра, комп’ютер – навчання»: екскурсія учнів 1-х класів до
комп’ютерного кабінету, оглядове знайомство із новим навчальним предметом.
(Величко І.О.);
 Математичний КВК «Нумерація чисел першого десятка» (Тищенко Т.Г.);
 Гра «Розумники та розумниці» (Голуб Л.О.);
 «Математична розвага» (Бугрієнко В.І.);
 «Година цікавої математики» (Кулик Л.В.);
 Математична вікторина (Бакуменко В.В.);
 Інтегрований урок-подорож на південний берег Криму (Скулінець Г.В.);
 «Математична веселка» (Олех Л.І.);
 «У світі цікавої математики»: випуск стіннівки «Ану, розв’яжи!» (Скулінець
Г.В.);
 Математична гра «Лотерея призів» (Скулінець Г.В.);
 Математичний КВК (Сутуга К.І.).
«Музична карусель» запросила у широке коло «Караоке в шкільній залі» учнів
початкових класів. Зважаючи на значний інтерес учнів, конкурсні змагання проводили
між класами-паралелями, тому актова зала протягом усього дня відлунювала співом,
гучними оплесками. Все було, як у справжньому «Караоке на майдані», і вчитель
музики Гандрабурова Ю.В. та старша вожата Купрій О.М. зробили, щоб музичне
свято запам’яталося надовго. Як і годиться, переможці отримали медалі «Найкращий
співак» та «Найкраща співачка», а щоб визначити їх, юні співаки збирали в капелюхи
жетони. У чесній боротьбі перемогу здобули:
 Соловей Роза (учениця 1В класу);
 Козлова Дар’я (учениця 1А класу);
 Єрьомка Ліана (учениця 2В класу);
 Мануйленко Станіслав (учень 3Б класу);
 Подвисоцький Артем (учень 4Б класу);
 Прокопчук Валерія (учениця 4А класу).
Пісню на «біс» виконала переможниця минулого конкурсу Бойченко Росіана.
День народної пісні «Ой є в лісі калина» провела із своїми вихованцями Тищенко
Т.Г..

«Із спортом дружити – ніколи не хворіти», - говорить народне прислів’я. Саме
під таким гаслом проходив черговий день. Він був багатий на спортивні змагання, на
заходи виховного характеру, які вчать дбайливого ставлення до власного здоров’я та
здоров’я оточуючих:
 Спортивно-пізнавальна гра «Світ навколо нас»: змагання між 2А та 2Б класами
у рамках програми «Здоров’я через освіту» (Олех Л.І., Кулик Л.В.);
 Відкритий урок з фізичної культури у 3Б класі у рамках програми «Здоров’я
через освіту» (Бакуменко В.В.);
 Спортивне змагання «Ану, постривай!» (Скулінець Г.В.);
 Інсценування казки валеологічного спрямування «Колобок на новий лад»
(Бугрієнко В.І.);
 Конкурс загадок «Спортивні перевесла» (Олех Л.І.);
 Урок-тренінг з основ здоров’я «Правила безпечного користування
електроприладами» (Зеленіна О.В.);
 Театралізований урок-ранок «З вогнем не грають» (Сутуга К.І.).
У рамках дня «Поетична і читацька палітра» школярі поринули у світ чарівної
мелодії художнього слова, пройшлися сторінками дитячих журналів, завітали в гості
до красуні-зими, побували на вернісажі героїв улюблених казок, здійснили ігриподорожі до Читайликового палацу. Діти із задоволенням працювали під час
проведення заходів:
 Конкурс юного журналіста «Уклін тобі, ветеране!»
 Урок читання із застосуванням проектної технології по темі «Совість у людині
головне» (Бугрієнко В.І.);
 Урок читання «Ліниві охайними не бувають» (Кулик Л.В.);
 «Морозові заморочки» - конкурс загадок про зиму (Голуб Л.О.);
 Гра-подорож «Казковий вернісаж» (Лугова О.Г.);
 В гостях у казки. Інсценування казки «Колобок» (Тищенко Т.Г.);
 Свято Книги (Кулик Л.В.);
 «Сторінками дитячих журналів»: виставка-розповідь про улюблені дитячі
журнали (Зеленіна О.В.);
 Урок-читання «Зима-красуня, біла чарівниця» (Бакуменко В.В.);
 Вікторина «Чарівний книжковий світ» (Скулінець Г.В.);
 Конкурс ерудитів – знавців російської мови (Миргородська Л.М.)
Учні 3 – 4 класів мали можливість виявити свою обізнаність у знанні російської
мови. Конкурс ерудитів «Знавці російської мови» назвав їхні імена:
 Лісконог Карина (учениця 4А класу);
 Полякова Катерина (учениця 4А класу);
 Котенко Роман (учень 4Б класу).
Дорослі із сумом згадують своє дитинство, бо його не повернеш, а діти з радістю
мріють про майбутнє. Свої мрії вони втілили у яскравих малюнках, які розмістили на
стінах коридорів під час проветення тематичного дня «Всі професії важливі –
вибирай на смак»:
 Конкурс малюнків: «Професії наших батьків», «Мрію стати…»;
 Презентація «Всі професії важливі – вибрали на смак»
 Рольова гра «Землю прикрашає сонце, а людину – праця» (Лугова О.Г.);

 «Ярмарок професій» (Бугрієнко В.І.);
 Захист проекту «Мої мрії про майбутнє» (Зеленіна О.В.);
 Конкурс загадок «Абетка професій» (Скулінець Г.В.);
 Мандрівка у світ професій «Від малої стежини – у велику дорогу» (Сутуга К.І.).
На гостини до друзів «Абетка ввічливості та порядку» завітали школярі на
перегляд театралізованих вистав. Господарі запропонували:
 «Лисеняткова пригода» - інсценування казки про важливість дотримання
правил дорожнього руху (Голуб Л.О.);
 Школа етикету для маленьких лицарів (Лугова О.Г.);
 «Школа ввічливості»: інсценування казки «Рукавичка на новий лад» (Бугрієнко
В.І.);
 Виховна година «Людина починається з добра, із ласки та великої любові»
(Кулик Л.В.);
 Виховний захід «Подорож у країну небезпечних предметів» (Олех Л.І.);
 Година спілкування «Чи важко бути добрим?» (Зеленіна О.В.);
 Інсценування казки «Ріпка» (Скулінець Г.В.);
 Виховна година «Є чарівне слово «Дружба» (Сутуга К.І.).
Сім’я – невичерпне джерельце народної педагогіки, практична школа духовності
дитини. Родина для дитини – це найголовніше, де всі разом живуть цілеспрямованим і
радісним життям маленького колективу, де всі люблять одне одного, де панує
атмосфера взаємодопомоги, тепла, справжньої турботи. Один день тижня мав саме
таке спрямування: «Тато, мама і я – щаслива та міцна сім’я». Заходи дня були націлені
на нерозривну єдність цієї маленької спільноти:
 Виставка родинних газет;
 Заходи у рамках «Єдиного батьківського дня»;
 Рольова гра «Батьки і діти»: урок-тренінг з основ здоров’я на тему «Сім’я як
чинник здоров’я» (Зеленіна О.В.);
 Свято «Тато, мама і я – дружна сім’я» (Олех Л.І.);
 Виставка предметів народного побуту (Тищенко Т.Г.);
 Виставка сімейних поробок «Умілі руки та рученята» (Скулінець Г.В.);
 Виставка дитячих робіт (Сутуга К.І.);
 Батьківські збори: зустріч із батьками майбутніх першокласників (у рамках
комплексно-цільової програми «Психолого-педагогічна підтримка школярів,
наступність між дошкільною освітою та початковою освітою».
Надзвичайно привабливою виявилася виставка родинних газет: інтерес до них
був викликаний не тільки з боку учнів початкових класів, із цікавістю їх розглядали
учні старших класів, учителі, батьки. Дивлячись на веселі, радісні, усміхнені,
подекуди кумедні обличчя, розумієш: родина щаслива, і це – головне.
Урочисте закриття тижня початкових класів відбулося на лінійці, під час якої
були підведені підсумки, переможців нагороджено грамотами, батьків – подяками.
Саме таку назву мав останній день: «Овації найкращим» - підсумки декади.
І на довершення… Ми прагнемо зробити нашу школу острівцем людяності і
гуманізму, творчості й постійного пошуку. А допоможуть у цьому – наші вихованці
та їхні батьки.
Заступник директора з навчально-виховної роботи Л.М.Миргородська

