
«Погоджено» 

Заступник директора школи  

з навчально-виховної роботи 

Л.М.Миргородська 

 «Затверджую» 

Директор школи 

 

В.А.Бондар 

 

План проведення 

декади презентації роботи кафедри початкових класів 

комунального закладу освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради Дніпропетровської області»  

17.01.2011 – 28.01.2011 
№ 

п/п 

Назва заходу, клас Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 Весела ігротека «У колі друзів» (понеділок, 17.01.2011) 

1.  Відкриття тижня 

початкових класів: 

лінійка для учнів 1 

– 4 класів 

9.45 ІІ поверх Миргородська 

Л.М. 

 

2.  Розучування та 

презентація нової 

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) 

Протягом дня 

– 

розучування, 

протягом 

декади – 

презентація та 

гра 

ІІ поверх 

ІІІ поверх 

Класні керівники  

1 – 4 класів,  

Купрій О.М. 

 

3.  Підготовка 

матеріалів до 

шкільної газети 

«Пульс школи» 

Протягом 

тижня 

 Учасники тижня  

«Мовне намисто» (вівторок, 18.01.2011)  

1.  День відкритих 

дверей «Школи 

методичної 

допомоги» (для 

вчителів району) 

Протягом 

дня 

Навчальні 

кабінети 

Вчителі 

початкових класів 

 



№ 

п/п 

Назва заходу, клас Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

2.  Урок української 

мови із 

використанням 

технологій 

критичного 

мислення 

2 урок №16 Сутуга К.І.  

3.  Конкурс загадок 

«Мудре слово 

народу»  

3 урок №32 Тищенко Т.Г.  

4.  Урок навчання 

грамоти «Дружно 

жити в рукавичці» 

1 урок №19 Лугова О.Г.  

5.  Урок-казка «Зв’язок 

прикметників з 

іменниками в 

реченні. Граматичне 

значення 

прикметників» 

3 урок №17 Скулінець Г.В.  

6.  Урок української 

мови  по темі 

«Спостереження за 

багатозначними 

словами – назвами 

дій. Роль дієслів у 

побудові прислів’їв» 

2 урок №33 Кулик Л.В.  

7.  Гра «Зоряний час» 1 урок №18 Бугрієнко В.І.  

8.  Гра на розширення 

кругозору та 

лексичного запасу 

дітей «Земля, вода, 

вогонь, повітря» 

4 урок №30 Зеленіна О.В.  

9.  Урок-свято «Ой яка 

чудова українська 

мова» 

3 урок №20 Бакуменко В.В.  

10.  Інтелектуальна гра 

«АБВГДЕЙКА» 

(російська мова) 

5 урок №33 Миргородська 

Л.М. 

 

«Математичний калейдоскоп» (середа, 19.01.2011) 

1.  Комп’ютер – гра, 

комп’ютер – 

навчання. Екскурсія 

учнів 1-х класів до 

комп’ютерного 

кабінету. Оглядове 

знайомство із новим 

навчальним 

предметом. 

4 урок №29 Величко І.О.  



№ 

п/п 

Назва заходу, клас Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

2.  Математичний КВК 

«Нумерація чисел 

першого десятка» 

2 урок №32 Тищенко Т.Г.  

3.  Гра «Розумники та 

розумниці» 

2 урок №34 Голуб Л.О.  

4.  «Математична 

розвага» 

3 урок №18 Бугрієнко В.І.  

5.  «Година цікавої 

математики» 

5 урок №33 Кулик Л.В.  

6.  Математична 

вікторина  

1 урок №20 Бакуменко В.В.  

7.  Інтегрований 

(математика, 

природознавство) 

урок-подорож на 

південний берег 

Криму 

1 урок №17 Скулінець Г.В.  

8.  «Математична 

веселка» 

3 урок №31 Олех Л.І.  

9.  «У світі цікавої 

математики»: випуск 

стіннівки «Ану, 

розв’яжи!» 

Протягом 

дня 

№17 Скулінець Г.В.  

10.  Математична гра 

«Лотерея призів» 

5 урок №17 Скулінець Г.В.  

11.  Математичний КВК 3 урок №16 Сутуга К.І.  

«Музична карусель» (четвер, 20.01.2011) 

1. «Караоке в нашій 

залі»: 

 3 класи; 

 2 класи; 

 1 класи; 

 4 класи                                                     

 

2 урок  

3 урок  

4 урок 

5 урок                                                   

Актова зала Гандрабурова 

Ю.В.,  

Купрій О.М. 

 

2. День народної пісні 

«Ой є в лісі калина» 

3 урок №32 Тищенко Т.Г.  

3. «Співаєм славу тій 

події і тепер» (до 

Дня Соборності 

України) 

3 урок №34 Голуб Л.О.  

«Із спортом дружити – ніколи не хворіти» (п’ятниця, 21.01.2011) 

1. Відкритий урок з 

фізичної культури у 

3Б класі у рамках 

програми «Здоров’я 

через освіту» 

5 урок Спортивно-

ігрова 

кімната 

Бакуменко В.В.  



№ 

п/п 

Назва заходу, клас Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

2. Спортивно-

пізнавальна гра 

«Світ навколо нас»: 

змагання між 2А та 

2Б класами у рамках 

програми «Здоров’я 

через освіту» 

1 урок Спортивно-

ігрова 

кімната 

Олех Л.І., Кулик 

Л.В. 
 

3. Інсценування казки 

валеологічного 

спрямування 

«Колобок на новий 

лад» 

5 урок №18 Бугрієнко В.І.  

4. Конкурс загадок 

«Спортивні 

перевесла» 

4 урок №31 Олех Л.І.  

5. Урок-тренінг з основ 

здоров’я «Правила 

безпечного 

користування 

електроприладами» 

4 урок №30 Зеленіна О.В.  

7. Спортивне змагання 

«Ану, постривай!» 

3 урок №17 Скулінець Г.В.  

 «Поетична і читацька палітра» (понеділок, 24.01.2011) 

1. Конкурс юного 

журналіста «Уклін 

тобі, ветеране!» 

 3 – 4  класи; 

 1 – 2 класи                          

 

 

5 урок 

4 урок 

Актова зала Миргородська 

Л.М., класні 

керівники  

1 – 4 класів 

 

2. Урок читання із 

застосуванням 

проектної технології 

по темі «Совість у 

людині головне» 

1 урок №18 Бугрієнко В.І.  

3. Урок читання 

«Ліниві охайними не 

бувають» 

2 урок №33 Кулик Л.В.  

4. «Морозові 

заморочки» - 

конкурс загадок про 

зиму 

3 урок №34 Голуб Л.О.  

5. Гра-подорож 

«Казковий вернісаж» 

3 урок №19 Лугова О.Г.  

6. В гостях у казки. 

Інсценування казки 

«Колобок» 

5 урок №32 Тищенко Т.Г.  

7. Свято Книги 5 урок №33 Кулик Л.В.  



№ 

п/п 

Назва заходу, клас Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

8. «Сторінками 

дитячих журналів»: 

виставка-розповідь 

про улюблені дитячі 

журнали 

1 урок №30 Зеленіна О.В.  

9. Урок-читання 

«Зима-красуня, біла 

чарівниця» 

1 урок №20 Бакуменко В.В.  

10. Вікторина «Чарівний 

книжковий світ» 

4 урок №17 Скулінець Г.В.  

11. Конкурс ерудитів – 

знавців російської 

мови 

3 урок №30 Миргородська 

Л.М. 
 

«Всі професії важливі – вибирай на смак» (вівторок, 25.01.2011) 

1. Конкурс малюнків: 

 «Професії 

наших 

батьків»;  

 «Мрію 

стати…» 

Протягом 

дня 

ІІ поверх 

ІІІ поверх 

Класні керівники 

 1 – 4 класів 
 

2. Презентація «Всі 

професії важливі –  

вибрали на смак» 

(складання 

асоціативного куща 

важливості обраної 

професії»: 

 3 – 4  класи; 

 1 – 2 класи 

 

 

 

 

3 урок 

4 урок 

№29 Класні керівники  

1 – 4 класів 
 

3. Рольова гра «Землю 

прикрашає сонце, а 

людину – праця» 

5 урок №19 Лугова О.Г.  

4. «Ярмарок професій» 1 урок №18 Бугрієнко В.І.  

5. Захист проекту «Мої 

мрії про майбутнє» 

3 урок №30 Зеленіна О.В.  

6. Конкурс загадок 

«Абетка професій» 

4 урок №17 Скулінець Г.В.  

7. Мандрівка у світ 

професій «Від малої 

стежини – у велику 

дорогу» 

5 урок №16 Сутуга К.І.  

На гостини до друзів «Абетка ввічливості та порядку» (середа, 26.01.2011) 

1. «Лисеняткова 

пригода» - 

інсценування казки 

про важливість 

дотримання правил 

дорожнього руху 

4 урок №34 Голуб Л.О.  



№ 

п/п 

Назва заходу, клас Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

2. Школа етикету для 

маленьких лицарів 

1 урок №19 Лугова О.Г.  

3. «Школа 

ввічливості»: 

інсценування казки 

«Рукавичка на новий 

лад» 

3 урок №18 Бугрієнко В.І.  

4. Виховна година 

«Людина 

починається з добра, 

із ласки та великої 

любові» 

5 урок №33 Кулик Л.В.  

5. Виховний захід 

«Подорож у країну 

небезпечних 

предметів» 

4 урок №31 Олех Л.І.  

6. Година спілкування 

«Чи важко бути 

добрим?» 

0 урок №30 Зеленіна О.В.  

7. Інсценування казки 

«Ріпка» 

4 урок №17 Скулінець Г.В.  

8. Театралізований 

урок-ранок «З 

вогнем не грають» 

5 урок №16 Сутуга К.І.  

9. Виховна година «Є 

чарівне слово 

«Дружба» 

0 урок №16 Сутуга К.І.  

«Тато, мама і я – щаслива і міцна сім’я» (четвер, 27.01.2011) 

1. Виставка родинних 

газет 

 

Протягом 

дня 

ІІ поверх 

ІІІ поверх 

Класні керівники  

1 – 4 класів 
 

2. Заходи у рамках 

«Єдиного 

батьківського дня» 

3 15.00 Навчальні 

кабінети 

Класні керівники  

1 – 4 класів 
 

3. Рольова гра «Батьки 

і діти»: урок-тренінг 

з основ здоров’я на 

тему «Сім’я як 

чинник здоров’я» 

3 урок №30 Зеленіна О.В.  

4. Свято «Тато, мама і 

я – дружна сім’я» 

5 урок №31 Олех Л.І.  

5. Виставка предметів 

народного побуту 

Протягом 

дня 

№32 Тищенко Т.Г.  

6. Виставка сімейних 

поробок «Умілі руки 

та рученята» 

Протягом 

дня 

№17 Скулінець Г.В.  

7. Виставка дитячих 

робіт 

Протягом 

дня 

№16 Сутуга К.І.  



№ 

п/п 

Назва заходу, клас Час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

8. Батьківські збори: 

зустріч  із батьками 

майбутніх 

першокласників (у 

рамках комплексно-

цільової програми 

«Психолого-

педагогічна 

підтримка школярів, 

наступність між 

дошкільною освітою 

та початковою 

освітою» 

17.00 Актова зала Миргородська 

Л.М., 

 Ніколіна О.М. 

 

«Овації найкращим» - підсумки декади (п’ятниця, 28.01.2011) 

1. Фотомонтаж-

блискавка, 

присвячений 

активним учасникам 

заходів предметної 

декади 

Протягом 

дня 

ІІ, ІІІ 

поверхи 

Класні керівники  

1 – 4 класів 
 

2. Лінійка, відзначення 

переможців 

 

10.30 ІІ поверх Миргородська 

Л.М. 
 

 

Керівник шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів 

Г.В.Скулінець 

 


