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Зміст  

 

І. Теоретичний блок. 

    -Що таке «ранкова зустріч»? 

ІІ. Практичний блок. 

     Розробки ранкових зустрічей 

 

ІІІ. Додатки. 

      Ігри для ранкових зустрічей 

 

ІV. Джерела.  
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                         Найкращий спосіб налагодити 

стосунки з дитиною з перших хвилин її 

перебування у школі – це привітатися з нею не 

лише словами, а й посмішкою, грою, уважним 

ставленням до настрою маленького школяра. В 

цьому вчителеві допоможе щоденна гра-

привітання, яку він може щоранку моделювати, 

додавати , доповнювати разом із дітьми в 

залежності від пори року, дня тижня, погоди за 

вікном, настрою дітей. 

                Ця брошура  містить авторські твори 

вчителів міста. Роботи різноманітні за 

тематикою, жанрами, спрямовані на 

гармонійний та різнобічний розвиток молодших 

школярів, урізноманітнять ранкові зустрічі з 

учнями.  

               Добрих вам ранків! 
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Вступ 

 

Ранкова зустріч з дітьми дає педагогам можливість навчити 

дітей взаємній повазі та позитивному ставленню один до одного, 

сприяти формуванню цілісного колективу. Під час ранкової 

зустрічі вчителі моделюють поведінку, яку вони очікують від 

дітей: як слід розмовляти з людьми, як слухати їх, як дивитись 

один одному в очі, як читати повідомлення, як обмінюватись 

думками, правильно відповідати тощо. Ранкові зустрічі дають 

можливість показати дітям, що вони є колективом і водночас 

часткою більшої спільноти.   

Вправа 1: Привітання 

1. Формування кола 

 Запросіть всіх дітей у коло. Скажіть їм: «Сьогодні наша 

ранкова зустріч розпочнеться з того, що всі сядуть у коло».  

 У міру того, як учасники будуть формувати коло, коментуйте 

процес. Наприклад: «Я бачу, що ви допомагаєте один одному 

знайти своє місце», «Як дружно ви працюєте» або «Я бачу, що 

ви турбуєтеся про безпеку та зручність кожного і надаєте всім 

достатньо місця для зручного сидіння».   

 Після того, як учні створили коло, скажіть, що ранкові зустрічі 

мають починатися саме таким чином. Звичайно, коло може 

бути сформоване і за іншим принципом. 

 

Різні способи формування кола  

 Запропонуйте дітям сісти у коло так, щоб хлопчики і дівчатка 

чергувалися.  
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 Запропонуйте 

створити коло, у якому всі сидять у алфавітному порядку. 

 Запропонуйте дітям утворити коло у послідовності відповідно до 

їхніх днів народження. У цьому випадку може бути корисним на 

початку кола покласти картку з написом "січень", а у кінці — з 

написом "грудень". 

 Викличте половину дітей у групі і скажіть їм сісти у коло так, 

щоб між ними залишились вільні проміжки. Запропонуйте решті 

дітей приєднатися до кола і сісти у цих вільних місцях.  

 

2. Привітання 

Перед тим, як привітатися, необхідно продемонструвати, як це 

треба робити. Таку демонстрацію поведінки слід проводити 

щоразу, як діти знайомляться з чимось новим. Приєднайтеся до 

кола і поверніться обличчям до людини, яка сидить праворуч від 

вас. Попередьте сусіда, що зараз ви скажете: «Доброго ранку, .... 

(ім'я)», на що він має відповісти аналогічно. У відповідь йому 

скажіть: «Я дуже рада бачити тебе сьогодні». Після демонстрації 

скажіть учаснику повернутися до свого сусіда праворуч й виконати 

те ж саме і так далі. Таким чином привітання пройдуть по всьому 

колу. Нагадайте учасникам, що коли до них звертаються, необхідно 

дивитися співбесіднику в очі.  

Інші види привітань 

 Діти стають у коло і беруться за руки. Перша дитина починає 

привітання, кажучи: «Це мій друг Мишко», піднімає руку 

Мишка, а всі в цей час разом його вітають: «Доброго ранку, 

Мишко!» Мишко діє аналогічно і так продовжується доти, доки 

всі руки всіх дітей не будуть підняті. Тоді всі кажуть: «Доброго 

ранку, друзі!» і опускають руки.  
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 Наведена вище 

послідовність може бути видозмінена. Наприклад, звернення 

«Доброго ранку, .................. (ім'я)!» може супроводжуватися 

помахом руки, потиском рук, обіймами. 

 Запропонуйте кожному учню привітати сусіда, кажучи: «Мене 

звуть .................. (ім'я) і я хочу побажати тобі сьогодні всього 

найкращого».  

 

 Привітання жестами. Запропонуйте учасникам привітатися 

один з одним мовою жестів. 

 Гра –« Побажання»  

Створення спільної сітки – пряжу кидають хаотично один до 

одного, одночасно говорячи один одному побажання. Коли нитка 

передається від одного учасника до іншого, кожен з них деякий час 

тримає її, перш ніж кинути в новому напрямі. Кидаючи новому 

учаснику, спочатку називають його ім` я, а потім побажання для 

нього. 

 Компліменти 

Запропонуйте учасникам по колу зробити комплімент сусідові 

праворуч, пояснюючи, що таке комплімент (та риса, ознака, яка 

подобається і хочеться підкреслити). 

 

 Міні-лекція 

 

Поясніть, що коли діти збираються разом, у них виникає почуття 

спільноти, що сприяє формуванню дружного колективу. Вітаючись 

з кожною дитиною окремо, ви показуєте, що вона є важливою 

часткою спільноти, і якщо вона буде з якихось причин відсутня, її 
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всім не вистачатиме. 

Знайомлячи учнів з новими ситуаціями, вчитель спочатку сам має 

продемонструвати бажану поведінку, а потім для кращого 

засвоєння нових знань слід задавати дітям відповідні запитання 

(наприклад, під час навчання учнів привітанням запитайте, чи 

важливо дивитися в очі особі, до якої ти звертаєшся і чому). Коли 

діти по черзі вітаються один з одним, це сприяє розвитку 

комунікативних навичок, а також навчає їх поважати інших. 

Привітання — це перша важлива складова ранкових зустрічей. 

Починати їх слід як тільки діти утворять коло.  

 

 Повна кишеня привітань 

 

           Педагог має використовувати різноманітні веселі та приємні 

форми привітання, які поважають та підтримують дітей. Вітання 

різними мовами, грайливі вигуки з використанням описових 

прикметників, офіційні знайомства, використання вербальних і 

невербальних засобів, кодів, пісень і мелодій – популярні та 

випробувані педагогами в усьому світі. Використання кожного 

конкретного вітання має плануватися з урахуванням навчальної 

програми та навичок дітей. 

 

Види привітань 

 

Прості вітання 

 Рукостискання 

 Вітання англійською, польською та іншими мовами 
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 «Хай-файв» (вітання, коли одна людина плескає піднятою 

долонею в долонь іншої людини) 

 

Вітання і відповіді 

Діти передають один одному якесь конкретне привітання і 

відповідь, наприклад: «Доброго ранку, Дмитрику» – «Доброго 

ранку, Маринко» доти, звернення не обійде коло дітей. Вітання 

можна легко змінювати шляхом: 

 Зміни або додавання нових слів, наприклад: «Привіт, Олексію, я 

рада, що ти прийшов». 

 Використання іншої мови, можливо тієї, яку діти використовує 

вдома. 

 Додавання жестів, таких як рукостискання, махання рукою, або 

інструкцій, наприклад: «Вставайте, коли почуєте своє ім’я». 

 Зміни послідовності привітання інших, наприклад, оминають 

кожну другу дитину, яка сидить у колі. 

 

Привітання з представленням 

Привітання з представленням дають дітям змогу краще пізнати 

інших. 

 Зробіть картки з іменами кожного учня. Кожна дитина вибирає 

картку і вітає того, чиє ім’я на ній написане. Якщо в групі 

присутні відвідувачі, зробіть картки з їхніми іменами, щоб була 

можливість привітати і їх. 

 Запропонуйте кожній дитині відрекомендувати особу, що сидить 

поруч з нею, якимось особливим чином. Наприклад: «Соломійка, 
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я рада, що ти прийшла. У тебе дуже гарні малюнки». 

 Вітання з представленням може бути формальним або 

особистим: «Це моя подружка Юля. Їй шість років. Юля любить 

гратися з м’ячем». 

 

Коди або «таємні» вітання 

«Таємні» вітання – найпопулярніші серед дітей. Код є «таємним», 

оскільки він невідомий іншим учасникам. «Таємні» або 

«закодовані» вітання бувають простими або складними (складність 

може зростати упродовж кількох днів або тижня). Приклад 

«таємного» коду: у понеділок – два моргання, у вівторок – два 

моргання й одне примружування ока, у середу – два моргання і 

примружування ока, легке смикання правого вуха. Цей сигнал по 

черзі передається  кожній дитині, доки перший «відправник» не 

отримує зворотне послання.   

 

Ігри 

 

 Передавання предмета – в той час як окремі діти вітають один 

одного, по колу передається м’яч, пряжа або нитка, камінь або 

якийсь інший предмет, що може мати особливе значення. 

 

 

 Підсумок 

Ранкові зустрічі і привітання є ефективними засобами для 

формування дружного колективу та вироблення у дітей взаємної 

поваги.  
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Вправа 2. Групове заняття 

 Формування кола 

Запросіть десять-п'ятнадцять учасників-добровольців приєднатися 

до вас і утворити коло на вільному місці. 

 Загадкова скринька 

Скажіть учасникам, що сьогодні ви будете вчитись проводити 

дослідження та вирішувати проблеми. Покажіть їм закриту 

скриньку і скажіть, що ви поклали у неї певний предмет і 

запропонуйте визначити, що це може бути. При цьому діють 

наступні правила: 

 Скриньку не можна відкривати. 

 Її можна трусити. 

 Кожен може задати одне запитання про об'єкт усередині.  

 Якщо хто-небудь гадає, що знає, який предмет знаходиться 

всередині, він може задати згадане одне закрите запитання на 

зразок: «Це . . . ?» 

(Ці правила можуть бути записані на заздалегідь приготованому 

плакаті).  

 

Вчитель має розповісти дітям, що трапиться, якщо хтось правильно 

вгадає, що саме заховано у скриньці, а також що буде, коли він 

помилиться. Обговоріть з дітьми, що відчуває людина в тому чи 

іншому випадку, це допоможе дітям правильно поводитись під час 

самої гри. Завжди обговорюйте такі речі перед будь-якими 

заняттями та іграми і пам'ятайте, як важливо нагадувати дітям, що 

кожен з них є важливою часткою колективу.  
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Почніть передавати скриньку по колу. Обов'язково робіть 

учасникам компліменти на зразок: «Я помітила, що ти уважно 

слухаєш запитання інших», «Хоча це і змагання, але я бачу, що ви 

допомагаєте один одному вгадати, що знаходиться всередині» 

тощо.  

 

Якщо учасникам довго не вдається визначити предмет, ще до 

закінчення повного кола ви можете дати їм певні підказки 

(наприклад: «Це щось їстівне»). Якщо незважаючи на допомогу 

ніхто так і дав правильної відповіді, зробіть додаткові підказки і 

почніть спочатку.  

 

 «Що у нас спільного». Запропонуйте учасникам обговорити 

зі своїми сусідами, які вони мають спільні вподобання чи 

захоплення. Після обговорення потрібно по черзі назвати, що 

спільного у вас з сусідом. 

 

 «Коло підтримки». Ця гра проводиться з м`ячем. Потрібно 

передати м’яч по колу ногами.  

 

 Міні-лекція 

 

Обговоріть з учасниками, як можна видозмінити гру, 

використовуючи різні об'єкти. Нагадайте, як важливо завчасно 

поговорити з дітьми про правильну поведінку під час ігор та шляхи 

встановлення добрих стосунків з іншими дітьми. Наголосіть 

учасникам на тому, що під час проведення групового заняття, 
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використовуються ігри 

або робота з календарем, або виконання якогось завдання, залежно 

від планування. Запропонований матеріал має бути пов’язаний із 

темою одного з уроків (навчальних занять), що дає можливість 

активізувати учнів, зацікавити і підготувати їх до сприйняття. 

 

 Підсумок:  

          Ігри сприяють розвитку мовленнєвих навичок у дітей і 

навчають їх правильному поводженню у колективі. Ігри 

допомагають дітям у цікавий спосіб засвоїти багато нової і 

корисної інформації, вони дають можливість зробити ранкові 

зустрічі цікавими та стимулюючими. Ігри допомагають створити 

спільноту однодумців, здружити дітей. 

 

Вправа 3: Щоденні новини   

 Робота з календарем. 

        Попросіть учасників пригадати, який сьогодні день (можна 

запропонувати пригадати всі дні тижня, сказати, які з них вихідні); 

яке сьогодні число, місяць, пора року. Вчитель підбирає такі 

завдання, які стануть переходом до вивчення нової теми, 

підготують дітей до сприйняття. Наприклад, складіть речення зі 

словом літо (підберіть прикметники до слова і т.д.), назвіть сусідів 

числа 7 (7 липня), складіть приклад, сума чисел в якому 7 та інше. 

Продемонструйте учасникам те, що всі відповіді не лише 

озвучуються, а і записуються дитиною на дошці або великому 

аркуші паперу. 

 Щоденні новини 

1. Скажіть слухачам, що ви збираєтесь продемонструвати, як 

правильно збирати інформацію та розповідати новини у групі.  
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2. Запропонуйте підняти 

руку тим дітям, у кого є які-небудь новини, якими вони бажають 

поділитися з іншими.  

3. Використовуйте цей час для розвитку спілкування та активного 

слухання.  

4. Ви маєте вислухати двох-трьох учасників демонструючи техніки 

активного слухання.  

 

 Міні-лекція 

              Обмін новинами є третім важливим компонентом ранкових 

зустрічей. Кожна вищезгадана складова дозволяє навчати дітей 

правильній поведінці у різних ситуаціях. Обмін новинами дає змогу 

кожній дитині досить регулярно розповідати про що-небудь решті 

дітей. Завдяки цьому діти починають відчувати як те, що вони 

говорять, є важливим і цінується та поважається іншими. Інколи 

діти можуть повідомляти речі, які незручно або недоцільно 

виставляти на загальний огляд. Наприклад: «Моя мама і тато 

посварилися». Щоб попередити такі випадки, корисно на початку 

навчального року поговорити з дітьми про те, що деякі новини є 

приватними і говорити про них краще лише з членами родини. 

Якщо все ж таки ви чуєте подібні речі, просто скажіть: «Твої 

новини є приватними. Чи є у тебе ще про що розповісти?» Згодом, 

якщо це потрібно, ви можете продовжити розмову з дитиною на цю 

тему наодинці.  

Обмін новинами можна проводити не кожного дня, а чергувати з 

ранковими повідомленнями. Ранкові зустрічі не повинні бути 

занадто довгими, щоб дітям не було важко сидіти на одному місці. 

На початку навчального року вони можуть продовжуватись 5-20 

хвилин. Звичайно, їх можна скорочувати або подовжувати залежно 

від настрою дітей.  
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 Ранкові повідомлення слід писати на великих аркушах 

паперу і вивішувати (або закріплювати на мольберті) так, щоб 

усі діти могли їх добре бачити зі свого місця у колі. Формат 

цих повідомлень має бути один і той самий щодня. 

Наприклад, вчитель може написати: 

Доброго ранку, діти! 

Сьогодні понеділок. 

Сьогодні 1 квітня 2018 року.  

Погода сонячна і прохолодна.  

На нас сьогодні чекає ……. (Сьогодні ми будемо ... )  

 

У подальшому виділений текст залишається незмінним, а самі 

повідомлення змінюються. Коли діти звикнуть до ранкових 

повідомлень, вчитель може змінювати їх таким чином, щоб 

спонукати дітей до творчого мислення. Наприклад: 

Доброго ранку, усміхнені личка! 

Сьогодні (дні тижня, і дитина маж вибрати) 

Сьогодні 1 квітня 2018 року.  

Погода (поставити картинки із запропонованих).  

Сьогодні ми будемо вивчати нову пісню. 

 

Ранкові зустрічі також сприяють формуванню колективу, оскільки 

в цей час діти вчаться слухати людей, дивитись їм в очі, 

обмінюватись новинами, доброзичливо і з повагою ставитись до 

інших, вчаться бути відповідальними.  
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Підсумок:  

Метою ранкових зустрічей є підготовка дітей до робочого дня. У 

цей час педагоги демонструють дітям бажану поведінку та 

закріплюють раніше набуті знання та вміння.  

 

Вправа 4: Обмін інформацією  

 Моделювання ситуації 

           Для виконання цієї вправи необхідно заздалегідь одному із 

учасників підготувати цікавий матеріал для учасників для 

повідомлення у «кріслі автора». «Крісло автора» - це стілець у колі, 

який має відрізнятися від інших стільців. Це особлива форма 

роботи, яка дає можливість кожній дитині бути почутою. 

У кріслі автора дитина може розповідати про: 

 Місце проживання 

 Свою родину 

 Свої захоплення та вподобання 

 Цікаву інформацію 

По завершенню запропонуйте учасникам відповісти на запитання: 

- У чому користь такої форми роботи? 

- На що варто звертати увагу вчителю? 

 Міні-лекція 

        Практика обміну інформацією – це найважливіший компонент 

ранкової зустрічі. Під час обміну інформацією діти висловлюють 

свої власні ідеї, стурбованість, досвід, почуття, а також 
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обмінюються 

важливими для них речами. Діти ставлять запитання або 

коментують. Особа, яка висловлює свої думками, відповідає на 

запитання. Таким чином діти дізнаються про інших і надають 

можливість іншим пізнати себе. 

        Обмін інформацією розвиває у дітей навички вільно 

висловлюватися перед однолітками та батьками. Діти потребують 

практики, аби спокійно й компетентно висловлювати свої ідеї у 

класі. Певні моделі, пов’язані з обміном інформацією, дають дітям 

досвід відчувати до себе відповідну увагу. Діти впевненіше 

висловлюються, коли знають, що їх поважатимуть і слухатимуть, 

що вони зможуть чітко висловлювати свої думки. 

        Коли повідомлення адресують усій групі, а не лише близьким 

друзям, руйнуються соціальні бар'єри. Відповідно, уважне 

слухання, що практикується під час ранкової зустрічі, приводить до 

розуміння кожної дитини та її проблем, сприяючи розвитку 

соціальної свідомості. 

 

Методи обміну інформацією 

          Важливо обговорити вимоги щодо обміну інформацією з 

дітьми. Дітям потрібно запропонувати приклади завдань і показати, 

як ділитися своїми думками, як слухати. Педагоги можуть 

допомогти дітям визначити коло своїх обов’язків. Наприклад: 

«Завдання для того, хто ділиться думками», мають відповідати 

таким вимогам: 

 говорити голосно й чітко; 

 стежити, щоб новини були стислі та сфокусовані; 

 добирати новини, що відповідають особливостям групи; 
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 вітати запитання та 

коментарі не тільки від кращих друзів, а й від інших дітей; 

 з повагою реагувати на всі запитання та коментарі. 

 

       Слухання передбачає активну участь і пов’язане з певними 

обов’язками. Шляхом мозкового штурму педагоги можуть 

допомогти дітям розробити список «обов’язків слухачів». 

«Обов’язки слухача» охоплюють такі правила: 

 Зосередьте увагу на особі, яка ділиться інформацією. 

 Уважно слухайте повідомлення. 

 З повагою ставтеся до нових ідей. 

 Формулюйте запитання і коментарі, що демонструють 

справжню зацікавленість. 

 Демонструйте повагу до особи, яка ділиться інформацією. 

 Уважно слухайте інші запитання і коментарі. 

 Намагайтеся зустрітися з особою, яка ділиться інформацією 

упродовж дня для того, щоб продовжити обговорення теми, 

яка вас зацікавила. 

 Аналізуйте та оцінюйте нові та вже відомі ідеї й поняття 

        Обмін інформацією передбачає як невербальне, так і вербальне 

спілкування. Коли педагоги демонструють моделі активного 

слухання, діти наслідуватимуть те, що бачать. Відповідні жести 

висловлюють справжній інтерес до інформації, що надається, 

демонструють турботу до особистих почуттів, а також передають 

відчуття безпеки в межах спільноти. 
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Підсумок:  

Ранкова зустріч – це зустріч на початку дня учнів класу з 

педагогом. Сидячи в колі один проти одного, кожна дитина 

вдумливо і поважно вітається з іншими дітьми, після чого 

впродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми 

товаришами, які з повагою слухають її, ставлять свої запитання 

та коментують відповіді. Після цього вся група бере участь у 

короткій груповій вправі, спрямованій на розвиток академічних 

навичок, почуття команди та відчуття єдності. Ранкова зустріч 

закінчується обміном щоденними новинами, які зазвичай готує 

педагог, щоб представити навчальні завдання цього дня. 

             Ранкова зустріч – це запланована, структурована зустріч, 

яка займає важливе місце в повсякденному розкладі діяльності 

класу, де панує атмосфера піклування та відповідальності. 

Педагоги визнають особливу роль ранкової зустрічі в житті дітей 

і присвячують 15–25 хвилин на початку дня, аби створити 

позитивну атмосферу в учнівському колективі на весь навчальний 

день у школі.  

                                         Нова українська школа 

Тренінг для тренерів  з питань впровадження проекту Державного 

стандарту початкової загальної освіти / 4-8 липня 2017 року  
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«Сімейні свята» 
 

                          Розробка вчителя початкових класів 

        Бахмутської ЗОШ I-III ст.№ 18 

      ім.Дмитра Чернявського 

                                           Євсюкової Ю.М.  
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День перший 

Тема: Що таке свято?  

Мета :сформувати лексику до теми «Свято»; 

познайомити з класифікацією свят; вчити поважати 

інших людей; розвивати навички доброзичливого 

відношення один до одного.  

Обладнання: картки зі словами (свято, Великдень, 

Новий рік, Різдво); чарівна паличка і капелюшок 

Чарівника.  

I.Оргмомент  

а)ранкове вітання:  

Доброго ранку!  

Я вас вітаю!  

Гарного дня всім сердечно бажаю!  

Знання чекають тихенько в куточку.  

«Вчіться, малеча!»-на вушко шепочуть.  

б)коло вітань:  

(звучить тиха музика)  

Вчитель:Діти , а ви любите свята?  

-Так , звичайно.  

-Тоді будемо вітатися таким чином.  
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Діти вітаються 

таким чином:  

-Я , Андрій , я люблю свята тому ,що…(і так далі по 

колу)  

II.Обмін інформацією  

Вчитель: -Діти , як ви думаєте про що будемо 

говорити сьогодні? (про свята)  

-А що ж таке свято?  

а)висловлення за зразком:  

Свято-це …радість,це –особливий день,це-день,коли 

щось відзначається…тощо  

б) інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»:  

-А які бувають свята?( Державні, Релігійні, народні, 

родинні) 

в) ситуація «Уяви себе чарівником…» (даю чарівну 

паличку)  

-Яке б незвичайне свято ти б ще хотів призначити ? І 

чому?  

III.Групове заняття  

а)колективна гра «Я йду на свято»:  

Опис гри.  
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Діти йдуть по колу 

, один за одним. Вчитель плескає в долоні,один раз-

діти підстрибують та йдуть далі, два рази-присідають, 

та йдуть далі ,три рази-піднімають руки вгору .  

б)складання та читання назв свят з розрізаних карток: 

Новий  

Різд- во, Велик- день, свято 

IV.Щоденні новини  

-Читання слів , які склали на картках.  

-Знайомство з календарем свят на грудень та січень.  

-Повторення зимових місяців.  

-Заповнення календаря природи.  

-Складання речення зі словом СВЯТО(з двома 

словами,з трьома словами,з чотирма словами.)  

-Знайомство з планом на день.  

День другий 

Тема: Що таке сімейне свято?  

Мета : вчити шанувати сімейні традиції ,свою сім’ю; 

обговорити питання підготовки до сімейних свят; 

вивчити пісню про сім’ю.  
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Обладнання:фонограма пісні, календар , календар 

природи.  

I.Оргмомент  

а) ранкове вітання:  

Любі хлопчики й дівчатка!  

Ви –маленькі янголятка!  

Добрий день, мої рідненькі ,  

поговорим спокійненько.  

б)коло вітань:  

-Діти ,а ви любите свою сім’ю?Чому?  

Діти вітаються таким чином:  

-Я, Діана,люблю свою сім’ю тому,що в ній мені 

затишно.А ти?...  

II.Обмін інформацією  

а)Сьогодні ми поговоримо про сімейні свята,тому що 

зараз ви живете в сім’ї ,  коли станете дорослими , 

будете мати свої сім’ї.  

-А які свята можна назвати сімейними?(вправа 

«Асоціативний кущ»)  

-Чому?  
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-Чи подобаються 

вам сімейні свята?  

б)читання і розучування віршика:  

Сім’я-це щастя,любов і удача.  

Сім’я –це влітку поїздка на дачу.  

Сім’я –це свято,сімейні дати,  

Подарунки, покупкисімейні витрати.  

III.Групове заняття  

-А яке свято без пісні?  

а )розучування пісні  

«Моя сім’я»  

1.Тато любить 

мене,мама 

любить мене.  

В нашім домі 

завжди світла 

радість живе.  

Добре разом усім 

і щасливий наш 

дім.  

Ми чудова сім’я 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

.знаю я ,знаю я.  

Приспів  

Ми- щаслива сім’я,  

Тато , мама і я.  

Тато , мама і я,  

Ми-щаслива сім’я  

2.Тата я обійму,маму я обійму.  

Поцілую я їх і тихенько скажу:  

«Хочу я ,щоб завжди ви зі мною 

були,  

Ми чудова сім’я, знаю я, знаю я.»  

Приспів(повтор.)  

б) А зараз ми спечемо на сімейне 

свято булочку з маком (колективна гра «Булочка з 

маком»)  

Опис гри  

Вчитель запитує: «Хто любить мак?». Ті, хто його не 

любить, стають посередині кімнати, беруть одне 

одного за руки, створюючи ланцюжок. Ті, хто 

полюбляє булочки з маком, пиріжки, солодощі з 
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маком, теж до них 

приєднуються, аж поки всі не стануть у ланцюжок.  

Тоді ведучий бере останнього учасника за руку і 

починає, ходячи навколо першого, «намотувати» всю 

групу на нього — «пекти булочку з маком». Коли всі 

щільно «намотаються», треба хвилину так постояти, 

щоб відчути всіх разом, прислухатися до цього 

відчуття, й аж тоді розійтися.  

IV.Щоденні новини  

-Повторення пісеньки.  

-Повторення віршика.  

-Заповнення календаря.  

-Знайомство з календарем сімейних свят:  

7 січня - Різдво 

14 лютого-День Святого Валентина  

8 березня-Міжнародний жіночий день  

1червня –День захисту дітей  

30 листопада –День матері  

31 грудня –Новий рік.  

-Складання речення зі словом СІМ’Я.  

-Знайомство з планом на день .  
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День третій 

Тема: Як влаштувати сімейне свято?  

Мета: вчити творчо підходити до влаштування 

сімейнихсвят; цінувати час , проведений в колі сім’ї.  

Обладнання:картки зі словами 

«частування,напої,ігри,міні-концерт,стиль 

свята,побажання ,сюрпризи ,подарунки»  

I.Оргмомент  

а)ранкове вітання:  

Добрий ранок-нам!  

Добрий ранок-Вам!  

Добрий ранок –Всім!  

б)коло вітань:  

(звучить тиха музика)  

-Діти вітаються один з одним ,називаючи себе 

ласкавими іменами,т ак як їх називають вдома:  

-Я ,Свєточка,т ак мене називає мама.А тебе?  

-Свєточка ,а мене мама називає Ірішка. А тебе?...  

І отримують завдання :називати один одного цілий 

день тільки ласкавими іменами.  

в)співаємо ранкову пісню «Наша сім’я»  
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II.Обмін 

інформацією  

-Сьогодні поговоримо про те ,як влаштувати сімейне 

свято?  

-Розкажіть , а як в ваших сім’ях проходять сімейні 

свята?  

а) ситуація «Уяви себе фотографом на сімейному 

святі»:  

-Створи кілька колективних фото.  

(Вчитель дає фотоапарат «фотографу»,розподіляє ролі 

«тата» «мами» тощо і «фотограф» робить сімейні 

фото)  

III.Групове заняття  

а)вчитель ділить учнів на дві групи «дітей»і 

«дорослих»  

Кожна група витягує наосліп чотири картки із шести і 

придумує яке буде :  

напої ,частування , Міні-концерт ,побажання 

,сюрпризи ,подарунки  

IV.Щоденні новини  

-Співаємо пісню.  

-Заповнюємо календар.  
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-Розминка з датою:  

-якими цифрами написане сьогоднішнє число?  

-скільки в ньому десятків ,одиниць?  

- -Підбирання споріднених слів до слова СІМ’Я.  

-Знайомство з планом на день.  

День четвертий 

Тема : День народження  

Мета: продемонструвати , що всі люди різні, але їх 

треба поважати, шанувати, любити.  

Обладнання:фонограма пісні, «дерево бажань» на 

великому аркуші паперу.  

Хід заняття 

I.Оргмомент  

а)вітання вчителя:  

Встаньте, дітки, всі рівненько, 

Посміхніться всі гарненько. 

Посміхніться всі до мене, 

Посміхніться і до себе. 

Привітайтесь: Добрий день! 

Хай гарно розпочнеться новий день! 
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б)коло вітань:  

-Діти давайте сьогоднішню зустріч розпочнемо з 

побажань,тому що говорити ми будемо сьогодні про 

день народження ,а в цей день імениннику 

висловлюють свої побажання.  

-Доброго ранку ,Марійко,я бажаю тобі веселого дня.  

-Вітаю тебе ,Тетянко,я хочу ,щоб день у тебе був 

щасливим.  

II.Обмін інформацією  

-А в який день ми бажаємо щось приємне іншій 

людині?  

( В день народження)  

-Чи шанують в вашій сім’ї дні народження?  

-Яким чином це відбувається?  

(Діти обмінюються інформацією за темою)  

а)читання віршика:  

День народження — це свято! Чарівний, казковий 

день! Від людей звучить багато Світлих, радісних 

пісень.. День народження — це диво! Все із нього 

почалось. Світ тобі відкривсь щасливо, Все для тебе 

відбулось! Поздоровлень і натхнення, Слів хороших 

від душі, Побажань, благословення... Зичать всі 
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товариші. Ще 

бажаємо багато Світла, сонця і тепла, Щоб завжди у 

будні й свята Ти щасливою була!.  

б)розповіді дітей про особисті дні народження.  

III.Групове заняття  

а) «Дерево бажань»  

На великому аркуші намальоване дерево без листя 

.Кожному учню роздаю сніжинки, які діти 

прикріпліють на гілля і говорять про те, який би 

подарунок вони хотіли отримати на день народження, 

якщо цей подарунок реальний для їх батьків , то 

сніжинку вішають на праву сторону дерева, а якщо 

якийсь нереальний , то- на ліву сторону дерева.  

-Де більше сніжинок?справа чи зліва?  

-Чому?  

-Які подарунки треба просити у батьків?  

IV.Щоденні новини  

-Читання ранкового віршика;  

-співаємо пісеньку «Моя сім’я»;  

-заповнення календаря;  

-математична розминка з датою;  
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-планування на 

день.  

День п’ятий 

Тема : Сімейне свято –Новий рік.  

Мета : дізнатися про традиції святкування Нового 

року в сім’ях.  

Обладнання: новорічні картинки, сніжинки, 

новорічні прикраси, гірлянди.  

Хід заняття 

I.Оргмомент  

а)вітання вчителя:  

-Добрий день , малята,  

Любі хлопчики й дівчата!  

З давніх пір і понині  

Кажуть всі в Україні:  

«Здоровенькі були!»  

Привітаймося всі разом:  

«Здоровенькі були!»  

б)коло вітань:  

«Піднеси настрій»  
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Діти стоять у 

колі,взявшись за руки. 

В цьому класі друзі всі: (три хлопки) 

Я і ти, і ми, і ви. ( три хлопки) 

Добрий день, тому, хто зліва. (поворот наліво) 

Добрий день, тому, хто справа. ( поворот направо) 

Ми - одна сім'я. (розвести руки в сторони, показати на 

всіх) 

 II.Обмін інформацією  

- А в який день , раз у рік, на якому святі ніколи не 

буває сумно?  

- Висловлення учнів за зразком:  «Новий рік-це…»  

а) Спів новорічної  пісні за вибором. 

б ) гра «Уяви себе Дідом Морозом» (даю шапку Діда 

Мороза).  

Вислови новорічне побажання Діда Мороза. 

III.Групове заняття  

-Щоб на новорічному святі було весело, треба знати 

багато новорічних ігор. Я хочу вас навчити таким 

іграм.  

а)  Гра №1  
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Кожній дитині 

видають по "сніжинці", тобто по маленькій грудочці 

вати. Діти розпушують свої сніжинки і за сигналом 

запускають їх в повітря і починають дмухати на них 

знизу, щоб ті якомога довше втрималися в повітрі. 

Перемагає найспритніший.  

б) Гра №2 (математична гра)  

Збираємо і рахуємо сніжинки, сніжки, які розкидані 

по всьому класу та складаємо їх у торбинку.  

IV.Щоденні новини  

-Читання ранкового віршика.  

-Співаємо новорічну пісеньку в колі.  

-Заповнення календаря.  

-Складаємо речення зі словосполученням «Новий 

рік».  

-Плануємо день.  
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Ранкові зустрічі   

  «Жовтень в гості завітав.» 

 

                          Розробка вчителя початкових класів 

        Бахмутської ЗОШ I-III ст.№ 24 

      Е.Д. Мітяєвої  
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Зустріч 1 

                                                Жовтень в гості завітав.  

М е т а. Розширити знання учнів про стародавні назви 

місяця жовтня, створити хорошу дружню атмосферу.  

О б л а д н а н н я: осіннє листя з різних дерев; 

стовбур дерева, вирізаний з паперу. 

                              Хід зустрічі  

1. Привітання.  

Діти стають у коло і разом з учителем промовляють 

вітання, супроводжуючи слова рухами рук. Доброго 

ранку містам і містечкам, (руки розводять у сторони, 

а потім зводять, опускаючи донизу) B 34 Селам 

великим, малим хуторам! (повторюють попередні 

рухи) Доброго ранку бажаєм сердечно! (руки кладуть 

на ліву сторону грудей) Доброго ранку, люди, всім 

вам! (руки розводять від грудей у сторони, 

посміхаючись один одному).  

2. Читання вірша.  

Під вікном об стежечку – брязь! брязь! Аж заходить 

ЖОВТЕНЬ – осінній князь. Двері так несміливо 

прочиня: – Не твоє згубилося каштаненя? Любов 

Пшенична 
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 3. Бесіда за 

змістом вірша. 

 – Що відбувалося під вікном? 

 – Хто зайшов у двері?  

– Чому заходив несміливо? 

 – Чому автор назвав цей місяць князем?  

4. Повідомлення учнів. 

 – Чому цьому місяцеві дали таку назву.  

– Як його називали у давнину і чому. Грязень (від 

грузьких доріг), хмурень (надмірно похмурих днів), 

листопадник (період опадання листя), зазимник 

(поява перших відчутних заморозків)… 

 5. Гра "Створи дерево".  

На підлозі розкидані осінні листочки з дерев 

(листочки вирізані з паперу). До стіни прикріплено 

паперовий стовбур. Кожен учень бере листочок, 

прикріплює його до гілки і каже, яким стає дерево 

(красивим, різнокольоровим, різнобарвним, осіннім, 

веселим, чудовим…). 

 6. Колективна робота.  

Діти стають у коло, беруться за руки. Кілька 

підготовлених учнів читає вірш, а інші, рухаючись по 
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колу, повторюють 

його рядок за рядком. Золота осінь В парках і в 

садочках На доріжки й трави Падають листочки 

Бурозолотаві. Метушні немає, Тиша й прохолода – 

Осінь золотая Тихоніжно ходить. Катерина Перелісна  

                                                                                 

Зустріч 2.  

                                      У вирій птахи полетіли.  

М е т а. Поглибити знання учнів про перелітних 

птахів, налаштувати на доброзичливі стосунки у 

дитячому колективі. 

 О б л а д н а н н я: осіннє листя, фонозаписи голосів 

птахів, альбом "Пори року" П.І.Чайковського, 

малюнки перелітних птахів.  

                             Хід зустрічі  

1. Привітання.  

Діти стають у коло і разом з учителем промовляють 

вітання. Доброго ранку Сонцю! (руки піднімають 

угору, розводячи в сторони) Доброго ранку Землі! 

(руки опускають додолу, вклоняються) Доброго ранку 

всім вам! (руки розводять у сторони, усміхаються 

один одному) Доброго ранку мені! (руки кладуть на 

груди) Доброго ранку, Україно! (широко розводять 

руки, піднімаючи вгору).  
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2. Читання вірша.  

Лунає мелодія з альбому "Пори року" 

П.І.Чайковського. Учень читає вірш. Не барись 

Дрозде, дрозде, Не барись! Вже опав Черлений лист. 

Йде зима У ліс та гай, Відлітай у теплий край! 

Анатолій Камінчук  

3. Гра "Чий голосок?".  

Лунає запис голосів птахів, а учні називають, кому 

вони належать і котрі із цих птахів перелітні.  

4. Слухання твору. 

 Лунає мелодія з альбому "Пори року" 

П.І.Чайковського. Вчитель читає твір. Як птахи 

готуються летіти у вирій Сонячний осінній день, небо 

чисте, ясне. Раптом вдалині зза лісу з'явилася темна 

хмара. Вітру нема, а хмарка сунеться швидкошвидко, 

так і зростає на очах. Ось вона вже зовсім близько… 

Та це зовсім і не хмарка, а величезна зграя шпаків. 

Навесні та на початку літа вони живуть парочками, а 

зараз зібралися у зграї. Це вони готуються до відльоту 

в далекі теплі краї – у вирій… Хліба давно вже 

покосили й зібрали, а по стерні походжають чорні 

граки – хлібні зерна підбирають, різних черв'яків, 

жуків їдять. Тут і старі граки, й молоді – всі разом до 

відльоту готуються. А подивись на ластівок. Скільки 
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їх восени вздовж 

дороги на телеграфних дротах сидить. Посідають 

щільнощільно одна до одної. Здаля поглянеш – ніби 

намистинки чорні на разочок нанизані. Щебечуть 

ластівки, хвилюються, метушаться, – це вони теж у 

дальню путь зібралися. А то ще осіннім днем раптом 

долинає звідкілясь згори: крукрукру… Подивишся – 

високовисоко, аж під хмарами, летять у вирій ключем 

журавлі. То вже значить – до зими недалеко!  Де не 

глянь, навколо Килим кольористий, Віти напівголі Й 

небо синє, чисте.   

5. Колективна робота. 

 Лунає запис голосів птахів. Під ногами розкидане 

осіннє листя.  

У ч и т е л ь. Підніміть один листочок, помахайте 

услід птахам і побажайте їм легкої дороги та 

щасливого повернення додому навесні. 

      Зустріч 3.  

                     Осінні ягоди усім здоров'ячко дарують.  

М е т а. Поглибити знання про лікарські рослини, 

виховувати бережливе ставлення до природи. 

 О б л а д н а н н я: зображення ягід осіннього лісу 

(брусниця, горобина, калина, глід, журавлина, 
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шипшина, бузина, 

терен), фонозапис легкої музики, сушені ягоди.  

                               Хід зустрічі  

1. Привітання. 

 Діти, сидячи або стоячи, утворюють коло. Кожен по 

черзі говорить одну фразу, яка починається так: 

Привітайте мене плеском у долоні ті, хто, наприклад:  

– цього літа був на морі;  

– має карі очі; 

 – вміє добре плавати;  

– швидко бігає; 

 – вміє лазити по деревах;  

– у кого зараз гарний настрій і т. д. 

 У ч и т е л ь. Хто любить їсти різноманітні ягоди? 

Про них ми зараз поговоримо. 

 2. Слухання твору.  

Лунає легка музика. Калинонька Ось калина над 

водою віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй 

намистечко надів? Червонясте, променисте, розцвітає, 

як вогні. Дай хоч трішечки намиста, калинонько, і 

мені. Марія Познанська  
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3. Відгадування 

загадок.  

– Які ще ягоди достигають восени?  

– Чим вони корисні? 

 – Розпізнайте їх. 

 Причепилась намистинка  

На тонесеньку стеблинку, 

 Соковита, червоненька,  

Тільки дуже вже кисленька. (Ж у р а в л и н а) 

 В лісах у Карпатах 

 Росте їх багато. 

 Чорненькі сестриці. 

 Як звуться?.. (Ч о р н и ц і)  

Цвіте у лісі рожеве диво,  

Правда, це диво трохи спесиве:  

Не дозволяє себе торкнути,  

Боляче може, як кицька, дряпнути.  

Але плоди цього дива чудові:  

Ті, хто вживає їх, будуть здорові. (Ш и п ш и н а)  
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Стигнуть ягоди на 

ньому, Цьому кущику густому. 

 Темносині і терпкі. Що за ягоди такі? (Т е р е н)  

4. Повідомлення.  

Підготовлені учні розповідають про лікарські 

властивості ягід. Глід. Препарати плодів глоду 

знижують збудливість, посилюють кровопостачання, 

поліпшують сон та самопочуття. У народній медицині 

глід знаходить застосування при лікуванні головного 

болю, нервового збудження, при тяжких травмах. 

Калина. Плоди з медом – від простудних 

захворювань; сік – при виразковій хворобі шлунка, 

покращує апетит. Чорниця. Застосовується при 

лікуванні хронічного коліту, цукрового діабету. 

 5. Підсумок.  

Учитель частує дітей стиглими ягодами і примовляє: 

Їжте на здоров"я і не хворійте!  

                                                                                        

Зустріч 4. 

                                        Сім'я весела під пеньком.  

М е т а. Виховувати бережливе ставлення до свого 

здоров'я, створити хороший настрій у дітей.  
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О б л а д н а н н я: 

вальс "Казки Віденського лісу" Й.Штрауса, муляжі 

грибів.  

                               Хід зустрічі  

1. Привітання.  

Учні об'єднуються в пари. Після виконання кожного 

нового завдання учасники змінюють партнерів. 

Партнерам пропонується привітатись один з одним. 

 – Якби ви були деревами, як би ви привітались? 

(Учасники рухами демонструють привітання). – Якби 

ви були зірками, як би ви привіталися?  

– Якби ви були машинами…  

– Якби ви були хвилями…  

– Якби ви були повітряними кульками… 

 – Якби ви були рибками… 

 – Якби ви були грибочками… 

 Вітання відбувається у супроводі музики у досить 

швидкому темпі. 

 2. Слухання тексту.  

Під звуки вальсу "Казки Віденського лісу" Й. 

Штрауса вчитель читає текст, а учень ходить між 

партами з кошиком та імітує збирання грибів. По 
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груздики та 

опеньки Уже по осінньому світить сонечко. 

Спорожніло поле. Притих ліс. Відлетіли в ірій птахи. 

Поховались від холоду жаби, вужі, ящірки. І комашня 

заснула аж до весни. Тільки опенькам, вовнянкам, 

груздикам воля – ростуть собі під щедрим осіннім 

дощиком усім грибникам на втіху.  

3. Гра "Впізнай гриба".  

Ученьгрибник відкриває кошик. Бажаючі підходять, 

дістають гриб, називають його і вказують чи їстівний 

він, чи ні.  

Пригадайте анекдот: “11 років, за що?! – плаче 

Вовочка першого вересня. Чому початок навчання не 

для всіх дітей радісний? Ось що радять 

першокласнику психологи. 

 • З’ясуй спочатку, що саме дратує тебе в навчальному 

закладі. Обмеження свободи, надмірна 

завантаженість? Чи байдужість до твоєї персони 

вчителів, невміння налагодити стосунки з одно 

класниками? Шукай відповіді на ці запитання, ділися 

з батьками.  

• Приховуй свій поганий настрій, не конфліктуй. 

Тренуй витримку, не дозволяй верховодити над 

собою. 
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 • Школа не винна 

в тому, що деякі науки – не твій коник. Попроси 

позайматися з тобою додатково. 

 • Зроби так, щоб було весело тобі та оточуючим. Вчи 

вірші, співай під гітару, танцюй. Геть комплекси!  

• Зрозумій, що світ навколо тебе не має бути 

ідевльним, сприймай його таким, який він є.  

4. Читання вірша.  

Гриби Підберізки, 

 під дуби поховалися гриби. 

 Ось маслята біля хвої,  

сироїжки та рижки,  

коло стежки лісової –  

підберезники стрункі.  

Ну, а ось боровик,  

до пошани він звик.  

Під рудим торішнім листям  

він ховається в пітьму.  

Хто гриба нагнеться рвати, 

 – той уклониться йому.  
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Надія Приходько  

5. Підсумок.  

У ч и т е л ь. Пам'ятайте, діти, що про своє здоров'я 

людина повинна піклуватися в першу чергу сама. 

Збирайте тільки ті гриби, які добре знаєте. Візьміться 

за руки і подякуйте Осені за дарунки. – Дякуємо, 

Осене, за щедрість! 

                                                                                        

                                                                                    

Зустріч 5. 

                          Знаннями збагатить тебе природа.  

М е т а. Розширювати знання про витоки духовної 

культури українського народу, спонукати до 

спостережливості.  

О б л а д н а н н я: сюжетні малюнки осінньої 

природи, м'яка іграшка.  

                               Хід заняття  

1. Привітання "Ланцюжок".  

Учасники стають у коло, і кожен представляє себе, 

продовжуючи фразу: "Мені весело, коли…". Потім 

передає іграшку іншому учаснику. 
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 Варіанти речень : 

Мій друг сказав би про мене, що…; Мої батьки 

сказали б про мене, що…; Я відчуваю себе щасливим, 

коли…; Я мрію про те, як я…; Я люблю, коли… . 

Останній (підготовлений) учень говорить: Зараз я 

відчуваю сум, тому що за вікном іде холодний дощ. 

Але мене зігріває те, що я поруч із вами. Тому щиро 

всім кажу: "Доброго ранку!". Клас відповідає: 

"Доброго здоров'я!"  

2. Читання вірша.  

Лунає запис шуму дощу. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі. 

Стали чорними кущі, І дерева чорні стали, Бо 

листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі І 

калинонька в намисті. Марія Познанська  

3. Бесіда.  

У ч и т е л ь. Багато хто із вас не взяв парасольки, бо 

не знав, що буде дощ. А як про це дізнатися 

заздалегідь? (Учні висловлюють свої думки). А ось 

наші предки вміли передбачити погоду самостійно. 

Для цього вони спостерігали за природою і складали 

свої правила прогнозування. Називають їх народними 

прикметами. (На дошку вчитель вивішує сюжетні 

малюнки осінньої природи, а запрошена бабуся 

розповідає про народні прогнозування погоди).  
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Прикмети.  

*Якщо до середини жовтня не осипалося з беріз листя 

– сніг ляже пізно.  

*Граки відлетіли – чекай снігу. 

 *Червоний місяць – на вітер, блідий – на дощ.  

*Грім у жовтні – на малосніжну, м'яку і коротку зиму. 

*Пізній гриб – пізній сніг.  

*Якщо кроти роблять входи до нори з півночі – до 

теплої зими, з півдня – до холодної, зі сходу – до 

сухої, а із заходу – до мокрої.  

*Яка погода на Покрову, такою буде і зима.  

*Якщо восени сірий ранок, то жди ясного дня. 

 У ч и т е л ь. Спостерігайте за природою і вона вам 

відкриє багато своїх таємниць. З часом ви станете 

самі собі синоптиками.  

4. Підсумок.  

Гра "Будинок вітрів".  

– Уявіть, що кожен з вас є вітром. Вітер здатен 

рухатися з будьякою швидкістю, залітати туди, куди 

йому заманеться, а ще він полюбляє танцювати під 

музику і шуміти. Ведучий вмикає один за одним 

кілька різних за характером музичних творів, і діти зі 
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стрічками в руках 

або без них роблять на місці різні рухи, 

перевтілившись у вітер. 
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Маркелова о.в. 

Учитель початкових класів 

 бахмутської зош І-ІІІ ступенів №18 

ім. Дмитра Чернявського  

Бахмутської міської ради 

Ранкові зустрічі 1-й клас 
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ЗУСТРІЧ ПЕРША «Пташки поруч з нами» 

Мета: формувати вміння говорити щиро компліменти, 

викликати бажання дізнаватися нову інформацію про 

птахів, виховувати ціннісне ставлення до природи. 

Хід ранкової зустрічі 

І. Організаційна частина 

 

привітання 

Сонечко збудилося  

Промінцями вмилося 

Посміхнулось пташці, 

Зайчику й ромашці. 

І мене збудило 

В личенько пригріло. 

Вправа«добрі слова» 

(учні говорять добрі слова одне одному.) 

 ІІ. Основна частина 

Спостереження  за погодою 

(доповідає метеоролог, діти роблять позначки в 

календарі природи.)  
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(називання дня 

тижня, числа, місяця, пори року.) 

 

новини класу 

 

(кожна дитина розповідає про ті власні новини, якими 

їй би хотілося поділитися з друзями.) 

 

Гра «Назви птаха» 

(учні передають квіточку, кожна дитина називає 

птаха. Гра закінчується, коли діти назвуть всіх птахів, 

які їм відомі.) 

 

Учитель.  Відгадування загадок про птахів 

Довгі ноги, довгий хвіст, по болоті ходить 

скрізь. (лелека.) 

Білий, як сніг, надутий, як міх, лопатами ходить, а 

рогом їсть. (гуска, качка, лебідь.) 

В'ється   молоток, поправляє наш садок. (дятел.) 

Двічі  родиться, один раз вмирає. (птах.) 

Має  гребінь — не може ним чесатися. (півень.) 

Маленький , сіренький, на соняшник сів, надзьобався 

добре і далі полетів. (горобець.) 
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Плавала , купалася, 

сухенька зосталася. (качка.) 

уночі  гуляє, а вдень спочиває, 

Має круглі очі, бачить серед ночі. (сова.) 

Швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає, за 

вікном гніздо будує, тільки  в нас він не 

зимує. (ластівка.) 

 

Учитель. Назвіть, як звуться пташенята цих птахів. 

Виконання вправи. Знайди зайве слово 

(ластівка, журавель, соловей, шпак; сорока, ворона, 

горобець, куниця; півень, індик, качка, гуска; страус, 

пінгвін, кішка.) 

вивчення скоромовки 

 

летів горобчик, 

сів на стовпчик. 

Прибіг хлопчик, 

утік горобчик. 

Гра «загадкова скринька» 

 

Учитель. Давайте пригадаємо правила гри. 

1 скриньку не можна відкривати. 
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2. Її можна 

трусити. 

3. Кожен може поставити одне запитання про об'єкт 

усередині. 

скринька передається доти, доки хтось не відповість, 

що там лежить. 

 ІІІ. Підсумок зустрічі 

заохочення найактивніших учнів 

  

 

ЗУСТРІЧ ДРУГА «Пташки у нашому житті» 

Мета: учити учнів бачити позитивне в буденних 

справах, розширювати знання учнів з обраної теми, 

виховувати ціннісне ставлення до фольклорних 

творів. 

Хід ранкової зустрічі 

(діти сідають на подушечках на килимку.) 

 І. Організаційна частина 

 

привітання 

Миле в ранці привітання, 
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Це він серце 

побажання.  

Хай тобі цей день сміється, 

 добре вчитися вдається, 

Хай живуть між нас забави, 

Гарні вчинки, добрі справи 

Вправа: « твої бажання» діти висловлюють свої 

побажання на день. 

ІІ. Основна частина 

спостереження за погодою 

доповідає метеоролог, діти роблять відмітки в 

календарі природи. 

Називання дня тижня, числа, місяця, пори року. 

Учитель. Чим особливе число 7? 

7 днів тижня, 7 кольорів у веселки, 7 нот, 7 чудес 

світу. 

Учитель. У яких  прислів’ях ужито це число? 

сім п'ятниць на тиждень. 

Семеро одного не ждуть. 

Один з сошкою, а семеро з ложкою. 

Сім разів відміряй, а один раз відріж. 

Краще один раз побачити, ніж сім разів почути. 

Де сім господинь, там хата неметена. 
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Учитель. 

Послухайте легенда про горобців! 

Горобець — «проклята» богом пташка  

«прокляття» горобців тісно пов'язують з розп'яттям 

христа. Про це є декілька доволі близьких за 

основним своїм мотивом легенд. У маріупольському 

повіті розповідали, що коли розпинали на хресті ісуса 

христа, то горобці гукали: «жив! Жив! Жив!». Тоді 

мучителі христа ще з більшою силою почали 

знущатися над ним. За це господь прокляв горобців і 

не дозволив їм відлітати на зиму в теплі краї. Восени, 

коли сонячні дні змінюються дощовими, горобці 

літають невеличкими зграйками. Узимку їх багато 

гине. 

А ще кажуть, що господь не лише прокляв горобців, а 

й не благословив їх у їжу і спутав їх, щоб вони не 

ходили по землі, а стрибали. 

Учитель. Чим корисні птахи? 

Учитель демонструє зображення птахів, діти 

визначають, до якої групи можна віднести цих птахів.  

складання чистомовки 

до-до-до — мостить пташка... (гніздо). 

Ді-ді-ді — пташенята... (у гнізді). 

Да-да-да — лізе кіт до... (гнізда). 
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Ду-ду-ду — 

жовтороте... (вкраду). 

Де-де-де — ой, рятуйте, бо... (вкраде). 

Ди-ди-ди — пташенят не... (кради)! 

вивчення вірша на пам'ять 

Повернулися гусоньки рано  

повернулися гусоньки рано,  

а земля ще в біле убрана. 

Повернулися гуси додому, 

принесли з моря краплю солону. 

Посідали 

і мовчки голосять — 

позмерзали у ніженьки босі. 

Ой ви, гуси, 

гусяточка сірі, 

чом так рано 

сюди прилетіли? 

Гуси низько 

голівоньки хилять. 

Гуси тихо 

у відповідь квилять: 

«як журитись 

в краї чужому, 

краще мерзнуть 
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у рідному домі». 

                         Г. Чубач 

ІІІ. Підсумок зустрічі. 

Заохочення найактивніших учнів 

 ЗУСТРІЧ ТРЕТЯ «Голоси птахів» 

 

Мета: учити учнів взаємної поваги та доброго 

ставлення одне до одного, обмінюватися думками, 

розширити знання учнів з обраної теми, виховувати 

бережливе ставлення до птахів. 

Хід ранкової зустрічі 

І. Організаційна частина  привітання  

Встав раненько — посміхнись, 

бо чудово в світі жити! 

В синє небо подивись 

й починай добро творити! 

Учитель. А зараз передайте тепло своїх долоньок одне 

одному. 

(діти по колу доторкуються одне до одного 

долоньками і посміхаються.) 

ІІ. Основна частина 

Спостереження за погодою 
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Доповідає 

«метеоролог», діти роблять позначки в календарі 

природи. 

Учитель. Чому вівторок має таку назву? (відповіді 

дітей.) 

Цікавинки числа «9» 

(відповіді дітей.) 

Учитель. Які зміни в житті птахів ви помітили?  

- як змінилася поведінка свійських птахів восени, 

взимку і  навесні? (відповіді дітей.) 

Учитель. Що дають нам птахи? 

діти працюють у групах. 

Учитель. Що ми можемо зробити для збереження 

птахів? 

слухання аудіозапису співу птахів. 

відгадування голосів птахів. 

 

Робота з прислів'ями 

 

Не вчи солов'я співати, а орла літати. 

Краще битися орлом,ніж жити зайцем. 
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Де лелека 

водиться, там щастя родиться. 

Де пташки — там гинуть комашки. 

Учитель. Поясніть речення 

Лягати спати з курми. 

Сорока на хвості принесла. 

Перелітний птах. 

Кури не клюють. 

Стріляний горобець. 

Лебедина пісня. 

Гра «посели птахів у гнізда» 

 

(на аркуші паперу — малюнки із зображенням гнізд 

птахів. Діти прикріплюють малюнки із зображенням 

птахів до тих гнізд, у яких вони живуть.) 

Повторення вірша «повернулися гусоньки рано» 

Гра «загадкова скринька»  

 

у скриньці є шматочок сала. 

Учитель. Яких птахів можна підгодувати цим 

несолоним продуктом взимку? 

 

ІІІ. Підсумок зустрічі 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУСТРІЧ ЧЕТВЕРТА «Бережливе ставлення до 

птахів» 

 

Мета: учити учнів взаємної поваги та доброго 

ставлення одне до одного, обмінюватися думками, 

розширити знання учнів з обраної теми, виховувати 

бережливе ставлення до птахів. 

Хід ранкової зустрічі 
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І. Організаційна частина привітання  

- Доброго ранку!  

- Доброго дня! Вітаємось ми.  

- І вітаю вас я. Хай плещуть долоньки, хай тупають 

ніжки,   працюють голівки і квітнуть усмішки.  

- Доброго ранку!  

- Доброго дня! Вітаємось ми.  

- І вітаю вас я.  

 

Учитель. Дівчатка називають,як зовуть хлопчиків, а 

хлопчики дівчаток. 

ІІ. Основна частина спостереження за погодою 

доповідає «метеоролог», діти роблять позначки в 

календарі природи. 

Учитель. Складіть красиве речення про сьогоднішню 

погоду.  

Учитель. Гра в колі «назви птаха» (діти передають  

листочок , називаючи птаха).  

Отож, сьогодні ми продовжим говорити 

про птахів.    

Учитель.  
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 - На які групи 

можна поділяються птахи?  

- Який це птах :осілий чи перелітній?  

Якщо осілий – присісти, якщо перелітній – помахати 

руками.  

Учитель. Робота с прислів’ями 

З’єднати частини прислів’їв про птахів.  

Ластівка день починає, золотої клітки.  

Воля пташці дорожче там нема комашок  

де багато пташок, а соловей його кінчає.  

 

Учитель. Цікаве про птахів  

Синичка вистилає гніздо шерстю та пір’ям.  

Шпак живиться комахами, павуками, взимку 

насінням. Шпаки харчуються комахами, павуками, 

равликами, маленькими ящірками. Їдять і рослинну 

їжу: пшеницю, ячмінь, фрукти.  

У дятла яйця висиджують самка і самець 2 тижні. 

Приносять дитинчатам корм біля 300 разів на день.  

 

Гра «крісло автора»  

Розповідь про пам’ятники птахам. 
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У американському місті бостоні вдячні жителі 

спорудили в центральному парку пам’ятник 

горобцям, які врятували їхні поля і сади від 

шкідників. А було це так: у 1953 році декілька сотень 

горобців було завезено до америки. Вони там 

розселилися і почали свою роботу – знищувати 

шкідників. Інколи знищенню підлягали цілі полчища 

гусені і шкідливих для сільського господарства комах. 

За це бостонці спорудили горобцям пам’ятник у 

найкращому парку міста 

Гра «загадкова скринька» 

 

Учитель. «чим корисні птахи?»  

 

ІІІ. Підсумок зустрічі 

 

 

Нагородження кращих учнів. 
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ЗУСТРІЧ  П’ЯТА «Розмова пташок» 

 

Мета: учити учнів взаємної поваги та доброго 

ставлення одне до одного, обмінюватися думками, 

розширити знання учнів з обраної теми, виховувати 

бережливе ставлення до птахів. 

 

Хід ранкової зустрічі 

 

І. Організаційна частина 

привітання:  

Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте! 

 я всміхаюсь квіточці – хай вона росте 

 я всміхаюсь дощику – лийся, мов з відра!  

Друзям усміхаюся, зичу всім добра 

 

Учитель. - поверніться один до одного, подаруйте 

сусідові посмішку. 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

 

спостереження за погодою 

доповідає «метеоролог», діти роблять позначки в 

календарі природи. 

 

Учитель.       

 - Який сьогодні день тижня ?  

 - А чому  назвали? 

  - Яка сьогодні дата?  

  - Який був попередній місяць? 

   - Який буде наступний місяць? 

   - А чим славиться в народі місяць цей?  

 

Учитель. Які зміни в житті птахів ви помітили? 

-        А як зимують пташечки взимку? 

-         Чи можемо ми допомогти птахам? 

-         А чим можна підгодовувати пташок узимку? 

Учитель. Загадки про пташок 

Загадки зачитують діти. (снігур, сова, сорока, синиця)  

Учитель.   
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2. Інсценізація. 

-    Послухайте розмову дітей і горобчика біля 

годівнички. 

-  Горобчику, горобчику, чому ти сумний? 

- Я сумую, бо зима лютує. 

- Горобчику, горобчику,  чому так дрібно скачеш? 

- Скачу я , діти, щоб лапки зігріти. 

- Горобчику, горобчику, поклюй крихти хліба. 

- Я  горобець, полюбляю хлібець! 

- Горобчику, горобчику, чом ти розцвірінькався? 

- Я «цвірінь-цвірінь» співаю, бо весноньки чекаю!  

-    Діти, а як ви гадаєте, чому горобчик так чекає 

весни? 

(хоче, щоб прилетіли 

його друзі – птахи). 

Ну, а ми  зможемо 

сьогодні 

приготуватися до 

зустрічі з весною 

і птахами. Для цього 

ми з вами 

виготовимо 
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журавликів у 

техніці «орігамі».  

Учитель. Гра «загадкова скринька» 

 

ІІІ. Підсумок зустрічі 

Нагородження кращих учнів 
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Ранкові зустрічі 

для першокласників 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала 

вчитель початкових класів 

спеціаліст вищої категорії 

Сорока Олена  Вікторівна 
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Тема ранкових 

зустрічей 

«Посмішка» 

День перший 

Тема: Що таке 

День сміху?  

Мета :сформувати 

лексику до теми «День сміху»; вчити 

поважати інших людей; розвивати навички 

доброзичливого відношення один до одного.  

Обладнання: чарівна паличка і капелюшок 

Чарівника., презентація, музика.  

I.Оргмомент  

а)  ранкове Коло  

Добрий день! Вітаю з 

святом  

Всіх, хто любить 

жартувати!  

Перше квітня всі 

чекають,  

Бо сміятись 

полюбляють.  

Сьогодні буде торба 

сміху,  
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Вам, любі діти, на 

утіху.  

Хай звучить веселий 

сміх,  

Щоб гарний настрій був 

у всіх! 

II. Ранкове повідомлення  

Доброго ранку, діти! 

Сьогодні________ 

Сьогодні - 1 квітня -- р.  

Погода __________ 

Дитина тижня_________  

Сьогодні нас чекає________  

Вчитель: -Діти , як ви думаєте про що будемо 

говорити сьогодні? (День сміху)  

-А що ж таке День сміху ?  

а)  висловлення за зразком:  

День сміху - це –особливий день,це-день,коли ……. 

б) інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»:  
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в) ситуація «Уяви себе чарівником…» (даю чарівну 

паличку)  

-Зробіть подарунок своїм друзям, щоб викликати у 

них щіру радість і посмішку. 

III. «Щоденні новини»  

1. Як веселяться 1 квітня в різних країнах  

   З  XVIII століття практично у всіх країнах світу всі з 

задоволенням 1 квітня жартують над своїми друзями.  

Ви, звичайно, теж любите розігрувати батьків, друзів і 

навіть вчителів. Що ж, чому б і ні? Головне, 

пам'ятайте, що жарти повинні бути добрими - навіщо 

ставити людину в незручне становище? Є таке 

правило: кращий жарт - це жарт, над яким голосніше 

за всіх сміється той, над ким пожартували.  

День 

сміху 
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1 квітня - цей День не 

внесений ні в які календарі знаменних дат і 

всенародних свят, але його цілком можна віднести до 

міжнародних, оскільки він з однаковим успіхом 

відзначається і в Україні і в Росії, і в Німеччині, і в 

Англії, і у Франції, і в Скандинавії , і навіть на Сході. 

       В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в 

інших - Днем дурня. Принаймні, так вважають в 

Англії і США, а в Шотландії - «Днем зозулі», в Японії 

- «Днем ляльки» і зовсім вже неделікатно називають 

своє першоквітневе свято жартів в Італії - «День 

дурня». В Україні ж це «День сміху». Правда, не 

дарма стверджує народ: коли на носі квітень, нікому 

не вір! 

    В цей день кожен не проти пожартувати над 

оточуючими, ніхто не застрахований від розіграшів і 

навіть найсерйозніші мимоволі посміхаються.  
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     Прийнято 

розігрувати родичів, друзів, знайомих і просто 

незнайомих людей. 

IV. Колективна гра 

Якщо весело живеться!

Якщо весело живеться, роби так (плеск у долоні)
Якщо весело живеться, роби так (плеск у долоні)
Якщо весело живеться (3 останні фрази співають всі разом),
Друг хай другу посміхнеться (посміхаються сусідам справа і
зліва),
Якщо весело живеться, роби так (плеск у долоні)

Якщо весело живеться, роби так (1 підскок)
Якщо весело живеться, роби так (1 підскок)
Якщо весело живеться (3 останні фрази співають всі разом),
Друг хай другу посміхнеться (посміхаються сусідам справа і
зліва),

Якщо весело живеться, роби так. (1 підскок)

Рухлива вправа для дітей під музику.

 

 

V. Підсумок. 

- Чи сподобалась вам ранкова зустріч? 

- Давайте візьмемося за руки, побажаємо один одному 

веселого дня і з гарним настроєм почнемо працювати. 

 

 

 

День другий 
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Тема: Що таке 

посмішка?  

Мета : вчити шанувати друзів ,свою сім’ю; 

обговорити питання підготовки до веселих розваг; 

вивчити пісню про сім’ю.  

Обладнання:фонограма пісні, малюнки, презентація.  

I.Оргмомент  

а) ранкове вітання:  

Треба разом 

привітатись: 

Добрий день!. Добрий 

день!. 

Дружно й весело 

сказати: 

Добрий день. Добрий 

день. 

Вправо, вліво 

повернутись. 

Добрий день. Добрий 

день. 

Один одному 

всміхнутись. 

Добрий день. Добрий 

день. 

б)  коло вітань: «Піднеси настрій» 

Діти стоять у колі,взявшись за руки.  

В цьому класі друзі всі: (три хлопки) 

Я і ти, і ми, і ви. ( три хлопки) 

Добрий день, тому, хто зліва. (поворот наліво) 
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Добрий день, тому, хто справа. ( поворот направо) 

Ми - одна сім'я. (розвести руки в сторони, показати на 

всіх)  

II.Обмін інформацією  

а) Сьогодні ми поговоримо про ваші посмішки. 

-Чи подобаються вам посміхатися?  

б) інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»:  

                         

 

 

 

 

III. Довідкове бюро 

посмішка 
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б)читання і розучування віршика:  

 

Сміх-це просто та прекрасно.  

Не буває сміх невчасно.  

Сміх-це казка, все можливо. 

 Щирий сміх-це чудо-диво! 

III. Групове заняття  

-А яке свято без пісні?  

а ) розучування пісні ( танцюють) 

«Стежка щастя»  

Дощ на вікнах Чистих світлих 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

Ритми самби 

вибивав. 

Вітер хмарам 

Під гітару 

Про кохання щось 

співав. 

Ну, а хмари, 

Наче пари, 

Танцювали досхочу. 

Їх заводив 

В хороводи 

Сміх веселого дощу. 

 

Приспів: 

На долоні 

Сонця промінь 

Із краплинами звела – 

І веселка 

Щастя стежку 

В добру казку провела. 

 

IV.  Щоденні новини  
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2) Хто чим 

славиться? 

Соловейко - ... (піснею), 

Джерельце - ... (своєю водою), 

Колосок - ...(зерном), 

Сонечко - ...(ласкою і теплом), 

Квітка - ...(ніжним запахом). 

V. Підсумок. 

- Чи сподобалась вам ранкова зустріч? 

- Давайте візьмемося за руки, побажаємо один одному 

веселого дня і з гарним настроєм почнемо працювати. 

 

 

День третій 

Тема: Користь сміху для здоров'я 

Мета: вчити цінити щасливі моменти проведений в 

колі друзів, розвивати навички доброзичливого 

відношення один до одного. 

Обладнання:  картки зі словами 

«частування,напої,ігри,міні-концерт,стиль 

свята,побажання ,сюрпризи ,подарунки». 

I.Оргмомент  

а)  Ранкове вітання:  
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Доброго ранку!  

Я вас вітаю!  

Гарного дня всім сердечно бажаю!  

Усмішки гарної чекаю від вас 

Щоб посмішки веселі були увесь час.  

б)   Коло вітань:  

Діти  отримують завдання :називати один одного 

цілий день тільки ласкавими іменами.  (5-6 чол. –

приклад) 

II.Обмін інформацією  

-Сьогодні поговоримо про те , чи корисний сміху для 

здоров'я?  

а)  -Розкажіть , а як в ваших сім’ях проходять сімейні 

свята?  

б) ситуація «Уяви тренером»:  

-Які веселі вправи ви вмієте робити?.  

III.  Групове заняття « Відгадайка» 

а)  вчитель об’єднує  учнів на дві групи  

Кожна група витягує наосліп чотири картки і показує 

малюнок мімікою і жестами, 2 група відгадує.(  напої 
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,…. , міні-концерт , 

побажання , сюрпризи, подарунки ) 

IV. Довідкове бюро 

- Чому потрібно сміятися щодня? 

 

Лише сімнадцять м’язів потрібно напружити, аби 

усміхнутися, і цілих сорок три — щоб насупитися. 

Тож посміхайся щодня, адже це так легко і приємно! 

V.  Щоденні новини.       Користь сміху для здоров’я 

СМІЙТЕСЯ НА ЗДОРОВ'Я. Науковці встановили: 

сміх є кращими ліками від усіх хвороб, зміцнює 

здоров'я і сприяє найшвидшому одужанню. 

Сміх заспокоює. При виникненні позитивних емоцій 

організм виробляє ендорфіни (“гормони щастя”), які 

мають заспокійливу дію. 

Зміцнює імунітет. Організм краще протистоїть 

бактеріям, вірусам і навіть онкозахворюванням. 

Доведено, чим веселіша людина, тим міцніша її 

імунна система. Сміх збільшує кількість лімфоцитів, 

здатних виявляти інфекцію, тому почуття гумору і 

позитивний погляд на життя рятують не лише від 

депресій та ангін, але й від розладів імунної системи. 
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Частіше 

посміхайтеся, обнімайтеся, цілуйтеся – тактильні 

відчуття звільняють людину від негативу. Коли 

людина часто посміхається, то оздоровлюється серце, 

нормалізується кров’яний тиск, зменшується ризик 

серцевих захворювань. 

Лікує органи дихання. Завдяки активній діяльності 

легень кисень насичує кров, прочищаються дихальні 

шляхи. 

Сміх перемагає стрес. В організмі меншає “стресових 

гормонів” – адреналіну та кортизону, що допомагає 

позбутися фізичного та емоційного напруження. 

Зрештою сміх підтримує належну форму, адже 

активізується робота внутрішніх органів, 

укріплюються м’язи живота і спини. За 10 хвилин 

сміху в організмі спалюється 80 калорій. 

Сміх убиває старість. Учені підрахували: якщо 

людина впродовж дня сміється не менше як 17 

хвилин, то вона продовжує своє життя. 

СМІХ  

  Сміх-це ліки від 

хвороби,  

Сміх вбиває всі мікроби.  

http://www.poetryclub.com.ua/upload/poem_all/00648278.jpg
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Сміх лікує біль розлуки, 

 Гонить геть душевні 

муки.  

Сміх-це радість із 

глибин, 

Крутить крилами,як 

млин. 

 Сміх-це край живих 

чудес.  

Сміх-це промінь із 

Небес. 

 Сміх-це квітне вся 

природа.  

Сміх-це мрія,це свобрда.  

Сміх сипле сонечка 

проміння, 

Тепле́ньке це,мале 

створіння. 

Сміх-це гра веселки з 

нами,  

Вона сміється 

кольорами. 

 Сміх-обняти всі 

планети... 

 Сміх-це довгий хвіст 

комети.  

Сміх душі-це сміх 

дитини,  

Щасливої до сліз 

людини.  

Сміх-це найсильніша 

зброя. 

 Наповал разить героя.  

Сміх-це просто та 

прекрасно.  

Не буває сміх невчасно.  

Сміх-це казка,все 

можливо. 

 Щирий сміх-це чудо-

диво! 
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VI. Підсумок. 

- Чи сподобалась вам ранкова зустріч? 

- Давайте візьмемося за руки. Назвіть друг друга 

ласкавими словами. 

 

    

 

 

 

День четвертий 

Тема : Веселе спілкування 

Мета: продемонструвати , що всі люди різні, але їх 

треба поважати, шанувати, любити.  

Обладнання: фонограма пісні, «дерево бажань» на 

великому аркуші паперу.  

Хід заняття 

I.Оргмомент  

а) ранкове вітання:  

Встаньте, дітки, всі рівненько, 

Посміхніться всі гарненько. 
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Посміхніться всі 

до мене, 

Посміхніться і до себе. 

Привітайтесь: Добрий день! 

Хай гарно розпочнеться новий день! 

II.Привітання - руханка. (коло) 

Промінь падає в долоні – 

Другу посміхнись. 

Очі у небес бездонні – 

За руки візьмись. 

Шелестить над нами 

листя – 

Весело стрибай. 

Хвиля мружиться 

іскристо – 

Тож і ти моргай! 

 Вже метелик не сумує – 

З радістю танцюй. 

Квіти хтось комусь 

дарує – 

Тож і ти даруй. 

На поляні гриб-грибочок 

– 

В кошик поклади. 

А на річці є місточок – 

Швидше перейди. 

 Заховалася суничка – 

Нахились мерщій. 

Вітер вже лоскоче личко 

– 

Ти його закрий. 

В небо пташечка злетіла 

– 

Спробуй полети. 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

Десь за лісом 

сонце сіло – 

Тож сідай і ти. 

 Задощила раптом 

хмарка – 

Руки підставляй. 

Потім знову стало жарко 

– 

Голову сховай 

Ось така у нас погода – 

В небо задивись. 

Пісня лине понад світом 

– 

Другу посміхнись! 

III. Вправа «Дзеркало» 

Мета: розвити здібності невербального спілкування 

дітей. 

        Учням пропонується об’єднатися в пари по два. 

У кожній парі обирається ведучий, його партнер – 

його „дзеркало”.  

Завдання ведучого – здійснення спонтанних рухів 

руками. Другий учасник повинен синхронно 

повторювати ці рухи як би в реальному відображенні. 

Потім учасники міняються ролями – ведучий стає 

„дзеркалом”, а „дзеркало” – ведучим.  

Учитель говорить про те, щоб кожен член групи на 

своєму досвіді відчув, які індивідуально-динамічні 

відмінності існують між людьми, і як важливо 

налаштуватися на свого партнера по спілкуванню, 

щоб його правильно зрозуміти і  відчути.  
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IV. Обмін інформацією  

 

 

V. Групове заняття  

а) «Дерево бажань»  

На великому аркуші намальоване дерево без листя . 

Кожному учню роздаю листочки,  які діти 

прикріпліють на гілля і говорять про те, що вони 

хочуть побажати своїм рідним і друзям. 

V. Підсумок. 

- Чи сподобалась вам ранкова зустріч? 

День п’ятий 
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Тема : Весела 

людина створює собі веселий світ, похмурий людина 

створює собі похмурий. 

Мета: розвивати навички доброзичливого 

відношення один до одного.  

Обладнання:. Словник, небилиці, м’яч. 

Хід заняття 

I.Оргмомент  

а)  вітання вчителя:  

-Добрий день , малята,  

Любі хлопчики й 

дівчата!  

З давніх пір і понині  

Кажуть всі в Україні:  

«Здоровенькі були!»  

Привітаймося всі разом:  

«Здоровенькі були!»  

б)  коло вітань:  

«Піднеси настрій»  

Діти стоять у 

колі,взявшись за руки. 

В цьому класі друзі всі: 

(три хлопки) 

Я і ти, і ми, і ви. ( три 

хлопки) 

 

Добрий день, тому, хто 

зліва. (поворот наліво) 

Добрий день, тому, хто 

справа. ( поворот 

направо) 

Ми - одна сім'я. 

(розвести руки в 
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сторони, показати 

на всіх) 

II.   Вправа «Кинь іграшку» 

Мета: розвити уміння невербального спілкування, 

взаєморозуміння, навчити контакту очей. 

Діти стоять у колі. Вчитель бере в руки м’яч (або 

м’яку іграшку), він знаходить очима учня і кидає 

йому м’яч. Тепер те ж саме повинен зробити учень, 

який отримав м’яч. Треба уміти знаходити 

невербальний контакт. 

III.   Обмін інформацією  

- Навіщо нам потрібне почуття гумору і від чого 

воно залежить? 

Почуття гумору - це вміння ставитися до людини,  

життєвих ситуацій легко і невимушено.  

- Що це дає? 

Саме таке почуття дозволяє нам легше ставитися до 

невдач, яких, на жаль, не уникнути.  

IV. Щоденні новини  

Гумор - це те, що допомагає розрядити обстановку в 

напружених ситуаціях, а також відволіктися від 

проблем. Якби не жарти, то жити було б нудно і 

сумно. 
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Але чому одні 

люди вміють жартувати і роблять це легко, а інші не 

розуміють навіть простих жартів? Від чого залежить 

почуття гумору?  

  В ході досліджень було з'ясовано, що таке почуття 

залежить від інтелекту людини. Дійсно, адже щоб 

пожартувати, потрібно спочатку оцінити ситуацію та 

прокрутити її у себе в голові, а потім побачити 

смішну сторону і сформулювати свою думку. 

Основне майстерність жартівника полягає в тому, 

щоб жарт був смішний для всіх, а не для нього 

одного. І для цього, безсумнівно, потрібні певні 

розумові здібності. 

інші ні. Важливу роль відіграє і ставлення до життя. 

Якщо людина - песиміст, і сміятися над смішним 

йому буде не так просто, особливо якщо жарт буде 

стосуватися певної неоднозначній ситуації. 

V. Групове заняття « Поясни» (думки дітей) 

 

2.  Небелиці-небувалиці 
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Словник. Що ж 

означають ці слова? Небилиці-небува-лиці — це 

назви розповідей про те, чого не буває. 

-  Чому поети вигадують небувалиці?  Щоб 

посмішити і здивувати нас. Прочитаймо ці веселі 

фантазії. 

ЩО ВОНО ЗА ДИВО? 

Що воно за диво 

хлопця здивувало: 

де такого зроду 

в світі не бувало. 

На перчині — сливи, 

на тополі — вишні. 

А на ґанок — з грядки 

маківки дві вийшли. 

  

Що на клені — морква,    

На вогні — криниці, 

на вербі — кислиці, 

на даху — корова, 

на печі — синиці. 

а на річці — хата... 

Щось у тебе, хлопче, 

мова кострубата. 

             Микола 

Сингаївський
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- Яка 

небувалиця тебе найбільше здивувала? Спробуйте 

скласти свою небилицю. 

V. Підсумок. 

- Чи сподобалась вам ранкова зустріч? Чому 

присвячений був весь  наш тиждень? 
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Бахмутська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №12 

Бахмутської міської ради 

 

 

 

Ранкові зустрічі 

в 1 класі 

 

Підготувала  

вчитель 

початкових  

класів 

Орел Віра 

Василівна 
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День1.«У колі 

добрих друзів» 

Мета: -    встановлювати настрій дітей для сумлінного 

навчання; 

- навчати самостійно мислити, ефективно 

спілкуватися, отримувати задоволення від 

навчання; 

- формувати вміння знаходити спільну мову з 

іншими, товаришувати; 

- виховувати повагу один до одного. 

 

Хід зустрічі: 

І. Вітання 

Вчитель: Любі діти! Я пропоную стати всім в коло і 

взяти один одного за руки. Хай це коло стане «колом 

добрих друзів». А друзі, зустрічаючи один одного, з 

радістю вітаються і називають ім’я тих, до кого вони 

звертаються. Давайте і ми почнемо цей день з такого 

привітання. 

(Учні вітають один одного по колу, називаючи імена 

тих, 

до кого звертаються) 
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ІІ. Заповнення ранкових повідомлень: 

1. Визначення дати: 

          а/ число місяця: 

- Відгадайте віршовані загадки, додайте першу 

відповідь до другої і ви дізнаєтесь, яке сьогодні число. 

 

Загадка 1. 

             На лугу пасуться гуси, 

Їх пасе мала Маруся. 

Сім гусей ще біля броду. 

Троє вже ввійшли у воду. 

Ми попросимо дітей 

Полічити всіх гусей. 

                                    (7+3=10) 

Загадка 2. 

Дві машини мав Петро, 

П’ять приніс йому Дмитро, 

Діти разом стали грати 
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І машинки 

рахувати. 

Підкажіть, будь ласка, їм 

Скільки всіх машинок? 

                                         (2+5=7) 

- До десяти додати сім дорівнює 17. Сьогодні – 17 

число. 

* Назвіть число, яке передує числу 17 (16).) 

* Назвіть наступне після 17 число (18). 

б/ назва місяця: 

- Яка зараз пора року? (Осінь.) 

- Назвіть осінні місяці (Вересень, жовтень, 

листопад). 

- Чому місяць листопад має таку назву? 

      2. «Гілка загадок» 

(на зворотньому боці дубових листочків прикріплені 

загадки) 

Вчитель: Осінь така мила! Осінь – щедра! Коли я 

вранці йшла на роботу, подув холодний осінній 

вітерець, і мені під ноги впала гілочка з дерева. 

Впізнайте, з якого дерева ці листочки? (Дубові). 
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Відгадайте загадки 

від дубочка (загадки прикріплені на зворотньому боці 

листочків). 

Загадки: 

 У сірій шубці зимовій, 

      А влітку у рудій. 

                               (Білка) 

 Хто в зиму холодну 

     Ходить злий і голодний? 

                                (Вовк) 

 Хто гнізда свого не має, 

     Яйця іншим підкидає. 

     Та у лісі в холодку 

      Все кує: ку-ку. 

                                 (Зозуля) 

3.   Динамічна пауза. 

(рухливі вправи на мотив вірша «А я у гай ходила…») 

ІІІ. Особа дня: 

- Сьогодні незвичайний день. Сьогодні день 

народження (Назвати ім’я дитини) 
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     а) колективне 

привітання; 

     б) «кошик побажань»; 

     в) виконання пісні «День народження». 

 

ІV. Ігровий тренінг «Я обираю настрій …». 

Вчитель:- А тепер, я пропоную прислухатись до 

власних почуттів і обрати той малюнок, який 

відповідає вашому настрою і який ви хотіли б 

зберегти на цілий день (малюнки вибираються з 

«кошика настрою»). 

                  

 

 

 

V. Підсумок зустрічі: 

- А зараз з хорошим настроєм ми розпочнемо урок. І 

нехай девізом сьогоднішнього дня стануть слова : 

* Клас у мене 1 – А.   На всі питання відповіда. 

День2   Я та інші 
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Мета: формувати вміння говорити щиро 

компліменти, 

викликати бажання дізнаватися нову інформацію про 

птахів,     виховувати ціннісне ставлення до природи. 

  

Хід ранкової зустрічі 

(Діти сідають на подушечках, на килимку.) 

 І. Привітання 

  

- Доброго ранку! — 

Ми друзям бажаєм. 

- Доброго ранку! – 

Всіх друзів вітаєм. 

Доброго ранку 

тобі і мені. 

Щирі слова 

нехай линуть рясні. 

- Доброго ранку, ___________ (ім’я дитини)! 

- Доброго ранку, _______________________! 

 

(Під час привітання потискують руки товаришеві, 

який поруч.) 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

  

Вправа «Комплімент»      (Учні говорять 

компліменти одне одному.) 

  

ІІ. Заповнення ранкових повідомлень 

 Спостереження за погодою 

(Доповідає метеоролог, діти роблять позначки в 

календарі природи.) 

Учитель. Чому грудень має таку назву? (Відповіді 

учнів.) 

 - Як називали цей місяць наші пращури? 

- Як можна пояснити ці старовинні назви? (Відповіді 

учнів.) 

- Складіть речення про погоду сьогодні. 

 

Новини класу 

(Кожна дитина розповідає про ті власні новини, 

якими їй би хотілося поділитися з друзями.) 

 

Гра «Назви птаха» 

(Учні передають квіточку, кожна дитина називає 

птаха. Гра закінчується, коли діти назвуть всіх птахів, 
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які їм відомі.) 

Відгадування загадок 

 

● Довгі ноги, довгий хвіст, по болоті ходить 

скрізь. (Лелека.) 

  

● Білий, як сніг, надутий, як міх, лопатами ходить, а 

рогом їсть. (Гуска, качка, лебідь.) 

 

● В'ється молоток, поправляє наш садок. (Дятел.) 

 

● Двічі родиться, один раз вмирає. (Птах.) 

 

● Має гребінь — не може ним чесатися. (Півень.) 

 

● Маленький, сіренький, на соняшник сів, 

надзьобався добре і далі полетів. (Горобець.) 

 

● Плавала, купалася, сухенька зосталася. (Качка.) 

 

● Уночі гуляє, а вдень спочиває, 

Має круглі очі, бачить серед ночі. (Сова.) 
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● Швидко скрізь цей птах літає, безліч мушок поїдає, 

за вікном гніздо будує, тільки в нас він не 

зимує. (Ластівка.) 

 

Учитель. Назвіть, як звуться  пташенята цих птахів. 

 

Групові заняття 

-         Об’єднайтесь, будь ласка, у групи за кольором   

ваших листочків. (4 групи). Оберіть спікера 

(головного). 

Діти отримують картки, де записано слова. Їм 

потрібно відновити слова, додати голосні звуки. 

 

Лствк,    жрвл,    слвй,    шпк; 

срк,        врн,        грбц,   снц; 

пвн,      ндк,         кчк,      гск; 

стрс,     пнгвн,    ків. 

(Ластівка, журавель, соловей, шпак; сорока, ворона, 

горобець, синиця; півень, індик, качка, гуска; 

страус, пінгвін, ківі.) 

 

Учитель. За якою ознакою згруповані птахи в 

кожному рядочку? 
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(Діти визначають спільну ознаку для птахів, назви 

яких записано у кожному рядку.) 

перелітні, 

зимуючі, 

домашні, 

птахи, які не вміють літати. 

 

 

Вивчення скоромовки 

 

Летів горобчик, 

Сів на стовпчик. 

Прибіг хлопчик, 

Утік горобчик. 

  

Гра «Загадкова скринька» 

 

Учитель. Давайте пригадаємо правила гри. 

 

1 Скриньку не можна відкривати. 

 

2. Її можна трусити. 
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3. Кожен може поставити одне запитання про об'єкт 

усередині. 

 

Скринька передається доти, доки хтось не відповість, 

що там лежить. 

  

ІІІ. Підсумок зустрічі 

Заохочення  найактивніших  учнів 

День 3   .  «День починається з добра» 

1. Привітання «Добрий день!» 

Учитель. Треба разом привітатись. 

Діти. Добрий день! 

Учитель. Дружно, голосно сказати… 

Діти. Добрий день! 

Учитель. Вліво, вправо поверніться, 

                Своїм друзям посміхніться. 

Діти. Добрий день! 

Учитель. Дружно всі, не відставайте. 

Діти. Добрий день! 
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2. Створення у 

класі позитивного настрою. Вправа «Спіймай мій 

настрій» 

Роздайте кожному по одній картці, на якій записано 

цифру 1 або 2 або 3 або 4 або 5. 

1 2 3 4 5 

Запропонуйте дітям об’єднатися у пари так, щоб 

сума двох чисел дорівнювала 6. 

Діти домовляються, хто почне першим. 

Діти виконують дії, які називає учитель. 

- Посміхніться, «зніміть» посмішку зі свого 

обличчя долонькою та «киньте» своєму сусідові. 

«Спіймайте» посмішку, «прикрасьте» нею своє 

обличчя. 

- Зобразіть на обличчі радість, «подаруйте» її 

своєму товаришеві. 

3.Розгадування загадок 

Ця тварина добра дуже,                                                

Познайомся з нею, друже!                         

В морі плаває,пірнає, 

Із води людей спасає. 
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Виринає із глибин 

Щирий помічник — …(дельфін) 

На голові його корона з гілля, 

Копитця топчуть буйнее зілля. 

На спинці плямки білі, наче день, 

Звірятко звати це ... (олень) 

 

 

Рудий м’ячик вправно скаче 

з гілочки на гілку. 

— То не м’ячик, — кажуть діти, — 

ми впізнали … (білку). 

 

 

У кішки китиці на вухах, 

Щоб звуки всі уважно слухать. 

Ти не скажеш кішці: «Брись!» 

Обережно, бо це — … (рись). 

 

Ой, великий упертюх 

Цей сіренький капловух. 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

Кличе «І-а» до 

ясел, 

Називається… (осел) 

Назвіть тварин, зображених на малюнках. 

Де вони живуть? 

Як називають тварин, які живуть біля людей? 

Наведіть власні приклади свійських тварин. 

Гра «Хто живе на моєму подвір’ї / у квартирі / 

коло будинку» 

Нагадайте учням, що свійські тварини потребують 

нашого догляду, а деякі з них – наші друзі, про яких 

ми повинні турбуватися, наприклад, бездомні котики 

коло наших будинків. 

4.Гра «Кошенятко» 

Діти уявляють, що матуся принесла додому покинуте 

кошенятко, якому страшно, сумно та зовсім 

безрадісно. Кожна дитина по черзі перетворюється на 

кошенятко, решта гладить його й говорить добрі 

слова.  

5.Визначаємо тему тижня 

Запропонуйте учням назвати перший звук у кожному 

слові- відгадці. 
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Яку слово 

уторилося із названих звуків? («ДОБРО») 

Вчитель наголошує, що протягом тижня на заняттях 

говоритимуть про добрі справи, добрі вчинки, добрий 

настрій. І добрим день має бути не лише протягом 

цього тижня, а кожного дня.  

6. Ознайомлення з правилами доброти 

  -  Правила доброти дуже прості, треба тільки 

навчитися їх виконувати: 

 Допомагай слабким, маленьким, хворим. 

 Жалій інших, а не себе. 

 Ніколи не заздри. 

 Бережи природу та охороняй її. 

 Шануй працю інших людей. 

 Допомагай друзям у біді. 

 Прощавай іншим їхні помилки. 

 Не будь жадібним. 

 Люби своїх батьків та близьких. 

 А щоб день був добрим, його треба розпочати з 

усмішки. 
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- Прослухайте 

«Пісню про усмішку» (музика В. Шаїнського, слова 

М. Пляцковського) з мультфільму «Крихітка Єнот» і 

поміркуйте, чого вона нас навчає. 

Варто наголосити, що під час слухання пісні потрібно 

відобразити рухами, мімікою настрій, характер пісні.   

Вчитель. А тепер сідайте зручно, заплющіть оченята, 

руки покладіть долонями догори. Привітаймо 

природу і людей, повто¬рюйте за мною: 

Доброго ранку, життєдайна земле! 

Доброго ранку, джерельна водице! 

Доброго ранку, чисте повітря! 

Доброго ранку, звірі! 

Доброго ранку, люди! 

Повітря, земля і вода — це Природа. 

Тварина, рослина і птах — де Природа. 

Природа — це я.  

І ти — Це Природа. 

Повинні ми жити у злагоді. 
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      Наприкінці 

діти утворюють коло, беруться за руки, стискають їх 

легенько і усміхаються одне одному, а потім дарують 

свою усмішку Всесвіту. 

День 4.  «Добрі друзі» 

1.Привітання «Комплімент» 

Учитель і діти стоять у колі, взявшись за руки. 

Учитель.  

Як багато нас тут друзів… 

Білочубих, карооких, 

Синьооких і чорнявих, 

І високих, і низеньких, 

І кругленьких, і худеньких. 

Всіх вас рада привітати 

І найкращого бажати… 

Учитель і діти передають по колу яскравий м’яч (або 

будь-яку іграшку) і говорять одне одному «приємні» 

слова – компліменти: «Оленко, ти сьогодні така 

весела!», «Назаре, у тебе сьогодні такий хороший 

настрій!», «Сергію, у тебе сьогодні дуже гарна 

футболка!» тощо. 
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Замість похвали, 

компліменту, можна сказати «добреньке», 

«солоденьке», «кольорове», «молочне», «тепле» 

слово. 

2. Вправа «Незакінчені речення» 

Запропонуйте учням поміркувати проте, хто такий 

друг і попросіть продовжити речення: «Я вважаю, що 

друг – це той, хто …., тому що .…» 

При цьому зазначимо, що учні мають наводити 

приклади з життя на підтвердження думки, яку вони 

сформували в незакінченому реченні. 

 

3.   Вправа «Дерево Дружби».  Лічба 

На дошці вивішується великий малюнок дерева з 

гілками. 

Із різнокольорового паперу заготуйте сердечка. 

Попросіть учнів виконати індивідуальне завдання – 

записати на сердечках за допомогою писаних чи 

друкованих літер, малюнків, позначок усіх друзів. 

Наголосіть, що це можуть бути учні з їхнього класу 

чи старші діти, сусіди, друзі з дитсадка або ж тварини 

– домашні улюбленці.  
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Попросіть учнів 

підписати кожного друга.Запропонуйте учням 

полічити їхніх друзів (за кількістю сердечок). 

З’ясуйте, хто має найбільше друзів, а хто – найменше, 

на скільки? Визначте, хто має однакову кількість 

друзів. 

Обов’язково підсумуйте, що в дружбі важлива не 

кількість. Ми можемо мати одного справжнього 

друга, і він буде ціннішим за десяток інших. Важливо, 

якими рисами характеру володіє наш друг. 

Кожен учень називає записані імена своїх друзів, 

говорить «добре» слово про них і прикріплює  

сердечки на одну з гілочок дерева за допомогою, 

наприклад, пластиліну. 

                     

4. Гра «Чарівний стілець» 
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Вчитель 

наголошує, що учні мають товаришувати й з 

однокласниками, пропонує стати дітям у коло, 

ставить  у центр кола стілець і каже: «Зараз я 

доторкнуся своєю чарівною паличкою до цього 

стільця, і він вмить стане чарівним. А чари його 

полягають у тому, що якщо хтось сяде на цей стілець, 

оточуючі люди відразу починають про цю людину 

(дитину) говорити тільки хороші слова. Педагог 

пропонує дитині сісти на «чарівний стілець» і зразу 

починає про цю дитину говорити що-небудь приємне, 

добре. Потім «чарівна паличка» передається дитині, 

яка стоїть праворуч від вчителя, і та продовжує 

говорити добрі слова про того, хто сидить на стільці. 

Дорослий дає можливість висловитися кожному 

учаснику гри, а потім цікавиться у дитини, що сидить 

на стільці, як вона себе відчувала, і чи приємно було 

чути добрі слова на свою адресу. Потім посидіти на 

«чарівному» стільці запрошують іншу дитину.  

5. Гра «Якого кольору твої очі?» 

Вчитель пропонує описати свого однокласника.Діти 

діляться на пари, уважно розглядають одне одного, а 

потім, за сигналом учителя, сідають «спина до спини» 

або по черзі заплющують очі і відповідають на 

питання партнера, учителя: 
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- Якого кольору в мене очі? Волосся? 

- Яке взуття? Одяг?  

6. Дослідження «Сила дружби» 

Принесіть до класу оберемок із 20 тоненьких 

дерев'яних прутиків, зв'язаних докупи і запропонуйте 

їх зламати. 

- Чи вдалося це зробити? Чому? Відповідь 

обгрунтуйте. 

Розв'яжіть оберемок, дайте кожному одну паличку і 

запропонуйте її зламати. 

- Чи вдалося це зробити? Чому? Відповідь 

обгрунтуйте. 

- Який висновок ми можемо зробити? 

- Поясніть, чому люди повинні перебувати разом, 

взаємодіяти? 

7. Вивчення й виконання пісні «Справжній друг»  

(музика Б. Савельєва, слова М. Пляцковського, 

переклад  О. Пархоменка) 

Варто наголосити, що під час виконання пісні 

потрібно відобразити рухами, мімікою настрій, 

характер пісні. 
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1 

Дружба віддана не зламається,  

Не розклеїться від дощів і хуг.  

Друг в біді не лишить, щирим словом втішить - 

Отакий він, незрадливий, справжній друг!  

Друг в біді не лишить, щирим словом втішить - 

Отакий він, незрадливий, справжній друг. 

2 

Ми посваримось -  і помиримось,  

"Нерозлийвода", - кажуть всі навкруг.  

Вдень чи в ніч негожу друг мені поможе - 

Отакий він, незрадливий, справжній друг.  

Вдень чи в ніч негожу друг мені поможе - 

Отакий він, незрадливий, справжній  друг. 

3 

Друг завжди мене прийде виручить,  

Він не жде подяк і не жде послуг.  

Буть комусь в пригоді вбудь-якій негоді -  

Отакий він, незрадливий, справжній друг.  

Буть комусь в пригоді в будь-якій негоді -  

Отакий він, незрадливий, справжній друг. 

8. Запитання для обговорення: «Чи може казковий 

герой бути другом?» 

Запропонуйте запитання для обговорення. 
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Якщо діти 

погодяться, що казкові герої можуть бути друзями, то 

запитайте, хто з них найбільше підходить на роль 

друга. 

Вправа «Оживи друзів» 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

9. Рефлексія 

Запропонуйте стати всім у коло, взятися за руки. 

Зверніться до дітей такими словами: 

- Заплющте очі. Уявіть у своєму серці вогник 

добра, ніжності, дружби. Уявіть, як він 

збільшується, його сила переходить у вашу 

долоньку, а далі передайте у долоньку того, хто 

стоїть праворуч. 
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- Пригадайте, 

що сьогодні приємного і корисного відбулося, що 

вам запам’яталося найбільше? 

Усміхніться один одному. Спробуйте завжди 

дарувати один одному тільки добро і дружбу 
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Понеділок 

(Соковиті фрукти) 

I.Організаційна частина. 

Діти стають з вчителем у коло. 

II. Привітання. 

Треба разом привітатись: 

Добрий день!. Добрий день!. 

Дружно й весело сказати: 

Добрий день. Добрий день. 

Вправо, вліво повернутись. 

Добрий день. Добрий день. 

Один одному всміхнутись. 

Добрий день. Добрий день. 

Як вас, друзі, всіх багато 

Синьооких і чорнявих, 

Карооких і білявих, 

І високих, і низеньких, 

І товстеньких, і худеньких… 

Всіх вас рада привітати 

І найкраще побажати. 

Добрий день! 
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III.Вправа «Кинь 

іграшку» 

Мета: розвити уміння невербального спілкування, 

взаєморозуміння, навчити контакту очей. 

Хід роботи. Діти стоять у колі. Вчитель бере в руки 

м’яч (або м’яку іграшку), він знаходить очима учня і 

кидає йому м’яч. Тепер те ж саме повинен зробити 

учень, який отримав м’яч. Треба уміти знаходити 

невербальний контакт. 

IV. Вчитель. Наші ранкові зустрічі цього тижня 

будуть присвячені рослинам і називатимуться «Такий 

знайомий світ рослин». 

Рослини- це великий світ. На які групи його можна 

поділити? ( Дерева, кущі, трави, ягоди, фрукти, овочі, 

декоративні, садові...т.д. ). 

Сьогодні ми поговоримо про фрукти. 

Фрукти (які?)  - солодкі, соковиті, смачні, корисні... 

Відгадування загадок. 

Народжується з квітки,  

Його всі люблять дітки,  

Заліза в нім багато,  

Рум'яне і хрустке. 

А ну, скажіть, малята, 

То що ж воно таке?  
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(Яблуко) 

Лампочка вгорі висіла,  

Стала смачна, пожовтіла.  

Діти лампочку зірвали, 

З апетитом скуштували.  

(Груша) 

Зелені сережки  

На гіллі висіли, 

На сонечці підсмажились 

І почервоніли!  

(Вишня, черешня) 

Чи то жовта,  

Чи то синя  

Соковита господиня.  

Чи то сонце, 

Чи то злива — 

Пригостить нас влітку... (Слива) 

Мовби на одній нозі.  

Він зростає на лозі.  

Подивись скоріш в віконце —  

Грона сповнені всі сонця!   

Кожен скуштувати рад  

Соковитий...  

(Виноград) 

Я жовтенька, я маленька, 

Мов медочок солоденька. 
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На баштані 

достигаю, 

Тепле сонечко вітаю. 

(Диня) 

Сонечко маленьке,  

Кисло –солоденьке.  

На частинки поділю 

Своїх друзів пригощу.  

Здогадалися, що це?  

Корисне, з вітаміном ”С”? 

(Апельсин)  

На кущах росте низенько 

Оця ягідка кисленька.  

Рвеш, так не подряпай ручки,  

Бо на тих кущах колючки.  

(Аґрус)  

Ця жовтогаряча пані 

В бархатистому жупані.  

І солодка, і пригожа 

На компот й варення гожа.  

(Абрикоса)  

Лист різний із оксамита,  

Соком ягідка налита.  

А для хворої дитини 

Кращі ліки – чай з _ _ _ _ _ _. 

(Малини). 
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V. Підсумок. 

- Чи сподобалась вам ранкова зустріч? 

- Давайте візьмемося за руки, побажаємо один одному 

вдалого дня і з гарним настроєм почнемо працювати. 

 

Вівторок 

(Варимо борщ) 

I.Організаційна частина. 

II.Привітання. 

Промінь падає в долоні – 

Другу посміхнись. 

Очі у небес бездонні – 

За руки візьмись. 

Шелестить над нами листя – 

Весело стрибай. 

Хвиля мружиться іскристо – 

Тож і ти моргай! 

 Вже метелик не сумує – 

З радістю танцюй. 

Квіти хтось комусь дарує – 

Тож і ти даруй. 

На поляні гриб-грибочок – 
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В кошик поклади. 

А на річці є місточок – 

Швидше перейди. 

 Заховалася суничка – 

Нахились мерщій. 

Вітер вже лоскоче личко – 

Ти його закрий. 

В небо пташечка злетіла – 

Спробуй полети. 

Десь за лісом сонце сіло – 

Тож сідай і ти. 

 Задощила раптом хмарка – 

Руки підставляй. 

Потім знову стало жарко – 

Голову сховай 

Ось така вона, ця осінь – 

В небо задивись. 

Пісня лине понад світом – 

Другу посміхнись! 

III. Вправа «Знайомство» 

Мета: згуртувати першокласників, більше дізнатися 

про інтереси один одного.  

Хід роботи: всі діти сідають у коло.  

Вчитель, в руках якого знаходиться м’яч, розповідає 
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правила гри,  про 

себе, про  свої інтереси, задаючи тим самим характер 

гри. Учень, який отримав м’яч, представляє себе: 

називає своє  улюблене заняття, хобі, захоплення. 

М’яч передається по колу. 

IV.Вчитель. Вчора ми з вами говорили про фрукти, а 

сьогодні поговоримо про овочі. 

-Де ростуть овочі? 

Загадки про овочі. 

Зелений чуб, червоний бік,  

Смачний із нього чавлять сік.  

Ґадзині варять з ним борщі,  

Росте в городі на кущі.  

(Помідор)  

В полі хороше мені  

Зеленіти навесні. 

Чим же я — не молодець?                         . 

Маю диво-корінець,  

Все про нього дбаю,  

Цукор відкладаю.  

(Буряк) 

Некрасива, шишкувата,  

Як прийде на стіл вона,  

Скажуть весело хлоп'ята: 

— Ну й розсипчаста, смачна!  

(Картопля) 

Без рук, без ніг, 

А в'ється, як батіг.  

(Квасоля) 
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Хто хустиночку 

свою  

Влітку покриває? 

І по двадцять хустин 

На голівці має?  

(Капуста) 

Кажуть, щоб хвороб не знати, 

Треба всім мене вживати. 

Може, ви мене й з’їсте, 

Тільки сльози проллєте. 

(Цибуля) 

Помаранчева і гарна,  

У землі сиджу не марно:  

Соковита, солоденька,  

Вже я стала чималенька.  

Собою пригощу дитину.  

Хай корисну з’їсть _ _ _ _ _ _ _ _. 

(Морквину)  

V. Гра «Варимо борщ» 

У нас є кошик з овочами (малюнками), кошик 

передаємо по колу, кожен бере малюнок, якщо 

зображений на ній овоч,  то кладем його у каструлю , 

якщо ні – в інший кошик. 

VI.Підсумок 

- Молодці, діти, ви зварили смачний борщик. Вам 

сподобалось? 

- А що ще вам сподобалось?  
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Середа 

(Рослини –мандрівники) 

I.Організаційна частина. 

II. Привітання 

Сонечко встало, 

Іде новий день. 

Любі малята 

Усім: «Добрий день!» 

 Пташечка в небі 

Співає пісень. 

Ніби вітає усіх: 

«Добрий день!» 

 Дзвоник видзвонює 

Дзень! Дзень – дзелень! 

Учні, школярики, 

Всім: Добрий день!  

III. Вправа «Дзеркало» 

Мета: розвити здібності невербального спілкування 

дітей. 

Хід роботи: учням пропонується об’єднатися в пари 

по два. У кожній парі обирається ведучий, його 

партнер – його „дзеркало”.  

Завдання ведучого – здійснення спонтанних рухів 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

руками. Другий 

учасник повинен синхронно повторювати ці рухи як 

би в реальному відображенні. Потім учасники 

міняються ролями – ведучий стає „дзеркалом”, а 

„дзеркало” – ведучим. Психолог говорить про те, щоб 

кожен член групи на своєму досвіді відчув, які 

індивідуально-динамічні відмінності існують між 

людьми, і як важливо налаштуватися на свого 

партнера по спілкуванню, щоб його правильно 

зрозуміти і  відчути.  

IV.Сьогодні ми поговоримо про рослини, які 

приїхали здалеку. Нам здається, що вони завжди 

росли на Україні, але це не так. Прибули вони до нас з 

різних кінців світу.( Бажано робити позначки на карті 

світу) 

- Чарівниця роду польових. 

Батьківщина картоплі – Південна Америка, де вона 

росте в Андах, від Чилі до Центральної Америки. В 

Європі картоплю вперше пізнали близько 400 років 

тому. У Росію картопля була завезена за часів Петра 

І., але “заморського гостя” зустріли з недовірою, 

навіть почалися “картопляні бунти”. Дехто їв 

картоплю сирою або намагався їсти отруйні зелені 

плоди. Індіанці називали картоплю “папа”. “Папа” не 

раз рятувала місцевих жителів від голоду. Довгий час 

милувалися лише її квітками, прикрашали ними одяг, 

а жінки ще й зачіски. Квіти ці розводили на 

спеціальних грядках, і коштували вони дуже дорого. 

- Сонячна квітка. 
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Батьківщини – 

південь Північної Америки. Там ця рослина 

поважалася, її називали “сонячною квіткою”. До 

Європи соняшник був завезений іспанськими 

моряками на початку ХVІ ст. і посаджений у 

ботанічному саду в Мадриді під назвою “квітка 

сонця”. Його розводили як декоративну квітку. У 

Росію він потрапив за часів Петра І з Голландії. В 

1826 році в селі Олексіївна Воронезької губернії 

селянин Б.Бокарьов відкрив людям нову властивість 

цієї рослини, виявивши в ній джерело смачної олії. 

- Королівство Зеа Маїс. 

Переселилася 500 років тому із Центральної Америки. 

Індіанці називали її маїсом і обожнювали. Від урожаю 

маїсу залежав їхній добробут. Свою другу назву 

“кукурудза” – ця рослина одержала значно пізніш, 

вже на Європейському континенті. Христофор 

Колумб з подивом дивився на екзотичні рослини з 

високими стеблами і качанами, що їх вирощували на 

своїх полях індіанці. 

Індіанці готували з кукурудзи чимало страв: варили 

суп, начиняли пилком паляниці; із молодих стебел 

одержували солодкуватий сироп. Зерна їли вареними, 

а товчені йшли на кашу. 

- Рис звичайний і незнайомий. 

Рис походить з верхів’в Нілу. Сьогодні вирощують у 

багатьох країнах світу. Перше знайомство людини з 

рисом відбулося у верхів’ях Нілу, коли первісні 

землероби почали збирати зерно цієї дикої рослини і 
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вживали його в 

їжу. Зараз у деяких племен дикий рис – один з 

основних продуктів харчування. 

- Хай буде гречка 

Серед рослин, знайомих нашим предкам, була і 

гречка. Уперше людина натрапила на дику гречку в 

далекій Індії. Її кущики рослин високо в горах 

Гімалаях. Куці, побувавши в Індії, везли з собою на 

батьківщину її зерна. Ми не знаємо точно, коли саме 

гречку почали вирощувати на території нашої країни, 

проте міцно прожилася вона тут із ХV ст. 

Цю рослину ще називали “чорним рисом”, “чорною 

пшеницею”. Сьогодні гречку вирощують у багатьох 

країнах Європи, Азії, у США і в Канаді. В її зернах 

10% білка, 70% крохмалю, 2-3% жиру, а також 

фосфор, залізо, мідь. Ось чому гречана каша дієтична. 

Лікарі радять годувати нею дітей, включаючи до 

меню дорослих, хворих на розлад серцево-судинної 

системи, недокрів’я. 

Якими смачними та звичайними здаються нам наші 

овочі і фрукти. Але виявляється, що батьківщина 

багатьох культурних рослин знаходиться далеко за 

межами нашої країни. Історія їх переселення зв’язна з 

цікавими історичними фактами, про що зараз 

повідомить група учнів-дослідників. 

- Огірок – це трав’яниста рослина, батьківщина якої 

Індія. Огірок був відомий за декілька тисячоліть до 

нашої ери. Важке стебло огірка прикрашало стіни 

єгипетських храмів. У Давньому Єгипті багаті люди 
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для здоров’я пити 

огірковий сік із трояндовою водою. Із 

Середземномор’я ця рослина розповсюдилась в інші 

країни Європи. А от в Україну була завезена не з 

Європи, а зі Східної Азії. 

- Томат – один з найпопулярніших овочів. Його 

батьківщина – Південна Америка Індіанці племені 

ацтеків називали цю рослину “тумантла”, що означає 

“велика ягода”. Іспанці почали називати “томат”. 

Через океан цю рослину завезли в Італію, де її назвали 

“помідоро”, що означає “золоте яблуко”. 

У Росії помідори з’явилися за часів царювання 

Катерини ІІ з чуткою, що вони отруйні. Тільки в 1850 

р. наші співвітчизники дізналися, що томати смачні й 

корисні. 

- Капуста – один з найдавніших видів овочів. За 

шість тисячоліть до нової ери її широко вирощували 

єгиптяни. Нашим предкам капуста також припала до 

душі. І зараз вона посідає одне з почесних місць серед 

вітчизняного овочівництва. 

- Буряк столовий. – родом із Середземномор’я. У 

ХІV-ХV сторіччях буряк завезли в Україну. Від 

буряка – родоначальника пішли інші види буряків – 

буряків столовий , з якого варять борщ; буряк 

цукровий і буряк кормовий. Раніше використовували 

лише заморський тростинний цукор, який коштував 

дуже дорого. І ось у 1747 р. німецький хімік 

Маркграф знайшов у білому буряку цукор не гірший 
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за тростинний. 

Тепер наш країна посідає одне з перших місць з 

виробництва цукру. 

V.Підсумок 

- Отже, ви зрозуміли наскільки важкий шлях пройшли 

культурні рослини, перш ніж потрапити на наші 

городи і порадувати нас своїми смаковими якостями.  

 

 

Четвер 

(користь, яку приносять рослини)                       

I.Організаційна частина. 

II.Привітання 

Доброго ранку – сонце привітне! 

Доброго ранку – небо блакитне! 

Доброго ранку – в небі пташки! 

Доброго ранку – зелені дубки! 

Доброго ранку – люди привітні! 

Я всім бажаю щоб посмішки квітли!  

III.Вправа-гра «Збери портфель»  

Мета: розвити мотиваційну готовність дитини до 

школи. 

Хід роботи. Вчитель розкладає перед дитиною різні 

предмети: іграшки, речі, навчальне приладдя.  

Дитині потрібно за 1 хвилину зібрати портфель до 
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школи. Якщо 

дитина обрала предмети правильно (навчальне 

приладдя) і встигла у відведений час, вона впоралася 

із завданням.  

IV.Сьогодні ми поговоримо про користь, яку 

приносять нам рослини. 

- Що ви знаєте про це? (відповідь дітей). 

1.Рослини – очищують повітря. 

2.Овочі і фрукти ми використовуємо у їжу. 

3.Дерева - будівельний матеріал, папір. 

4.Про наше здоров'я дбають лікарські рослини. 

- Як ми з вами можемо берегти природу?  

V.Чи знаєти ви, що ... 

1. Найстаріше дерево на Україні – дуб, якому 1300 

років. 

2. Велетенський кактус може прожити понад 200 

років 

3. Є рослини – хижаки, вони харчуються дрібними 

комахами (Росянка) 

4.Є рослини – паразити, вони живуть за рахунок того, 

що прикріплюються до інших рослин і живляться від 

них .(Повитиця ) 

VI.Підсумок 

- Що нового ви дізналися ? 

П'ятниця 

(рослини – символи України) 
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I.Організаційна 

частина. 

II.Привітання 

Разом з сонечком встаємо ми. 

На ранкову зустріч в школу поспішаємо. 

Поділившись настроєм своїм, 

Ми частинку серця друзям залишаємо. 

Другу руку простягни 

І міцніше обніми, 

Подаруй йому тепло своїх долонь 

З добрим ранком привітай, 

 Добра й щастя побажай. 

 Щоб міцнішим стало наше дружне коло. 

III.Гра „Пташка”  

Мета: розвити увагу і пам’ять. 

Хід роботи: всі гравці сідають в коло і вибирають 

ведучого. У кожного гравця є фанти. (Фанти – будь-

яка дрібна іграшка, річ тощо). Він сідає в середину 

кола і всім гравцям дає назви дерев (дуб, клен, липа, 

ялина і т. п.). Кожен повинен запам’ятати свою назву. 

Ведучий говорить: „Прилетіла пташка, сіла на дуб”. 

Дуб повинен відповісти: „На дубу я не була, відлетіла 

на ялинку!” Ялинка викликає інше дерево і т.д. Хто 

проґавить, віддає фант. В кінці гри фанти 

відіграються. 
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IV.Сьогодні ми 

поговоримо про рослини, що є символами України. 

Кожен народ має свої  символи, якщо говорять 

«клен», то це Канада. Символами Росії є береза, 

ромашка, горобина. А які символи рослини України 

ви знаєте? (калина, верба, дуб, тополя, барвінок, 

чорнобривці). 

Верба та калина найбільш улюблені рослини України. 

30 видів верби є на Україні.  

Калина- символ дівочої краси і ніжності. 

Тополя – символ нещасливої дівчини. 

Дуб – сила, мужність, довголіття. 

Барвінок, чорнобривці та калину вишивали на 

рушниках, сорочках. Вони були оберегами від лиха та 

хвороб. 

V. Гра «Плетемо віночок»  

Вчитель. У моєму кошику є квіти й листочки рослин-

символів, давайте сплетемо незвичайний віночок 

(діти беруть один з предметів і клеять листочки і 

квіти у вигляді віночка на  папір ). 

VI. Підсумок 

- Нехай цей віночок буде з нами протягом уроків, 

зігріватиме наші серця і милуватиме своєю красою. 
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Жовтень 

1. Вивчення привітання «Доброго ранку» 

Усміхнися всім навколо: 

Небу, сонцю, квітам, людям 

І тоді обов'язково 

День для вас веселим буде! 

2. Вправа «Звірятка»  

Мета: розвиток моторно - рухової уваги.  

Час виконання: 5 хв.  
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Інструкція. Учні 

пересуваються по колу. Дітям пропонують 

виконувати по команді рухові дії, які імітують тварин:  

 - «зайчик» - стрибають;  

 - «раки» - задкують;  

 - «коні» - цокають;  

 - «гуси» - ходять, махаючи руками;  

 - «лелека» - ходити, високо піднімаючи ноги.  

3. Малюнок «Добрий вчинок» 

   Роздайте дітям картки з намальованими птахами, 

тваринами, комахами. Діти мають подумати і 

намалювати, як і чим вони можуть допомогти 

мешканцям лісу, які потрапили в несподівані пригоди. 

Наприклад, лисичка наздоганяє зайчика. Ваші дії: 

• зайчик замерзає в холодному лісі;  

• білка загубила дитинчат, 

• дятел зламав крило тощо. 

 1. Привітання  «Доброго ранку» 

2. Створення проблемної ситуації. 
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- Діти, а ви 

знаєте хто такий Василь Сухомлинський? Давайте 

послухаємо казку і відповімо на питання: 

 «ЯК  БІЛОЧКА  ДЯТЛА  ВРЯТУВАЛА» 

    Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову 

замерзло. Вкрилися льодом дерева, зледеніли шишки 

на ялинках. Не має чого їсти дятлові, стукає об під, а 

до кори не достукається. Сів дятел на ялинці й плаче. 

Падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться 

білка з дупла – дятел плаче. Стриб, стриб прибігла до 

дятла. «Чого це ти, дятле плачеш?» – «Немає чого 

їсти, білочко». 

    Жаль стало білочці дятла. Винесла вона із дупла 

велику ялинову шишку. Поклала між стовбуром і 

гілкою. Сів дятел біля шишки та й ну довбати її 

дзьобом. 

    А білочка сидить біля дупла й радіє, і білченята в 

дуплі радіють, і сонечко в небі радіє. 

 

Запитання і завдання до казки: 

1. Подумайте і назвіть, які риси характеру проявилися 

у білочки в цій казці? 
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2. Уявіть, що перед 

вами – голодний птах. Як би ви діяли? 

3. Розкажіть про подібний вчинок, який трапився у 

вашому житті. Уявіть собі, що білочка запросила б 

вас до лісу саме в той час, коли трапилась ця історія. 

Що б ви зробили? 

1.Привітання «Доброго ранку» 

2.Перегляд  мультика «Уроки тітоньки Сови» - Уроки 

гарного поводження 

Час перегляду: 10 хв. 

1. Привітання  «Доброго ранку» 

2.  Створення проблемної ситуації. 

                    «КРАПЛИНКА  РОСИ» 

   Рано-вранці на квітці троянди прокинулась 

Краплинка роси. 

– Як я тут опинилась? – думає Краплинка. – Увечері я 

була високо в небі. – І захотілось їй знову в небо. 

Пригріло Сонечко. Випарувалась Краплинка, 

піднялась високо-високо у блакитне небо, до самого 

Сонечка. А там тисячі інших краплинок. Зібрались усі 

в чорну хмару і затулили Сонечко. 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

– Чого це ви 

заховали мене від людей? – розгнівалось Сонечко. 

І поспало на хмару вогненну стрілу. Вдарила 

вогненна стріла, загримів грім. Злякалась чорна хмара 

й розійшлася. Пішов дощ. Упала Краплинка на землю. 

– Дякую тобі, Краплинко, – промовила Земля. – Я так 

скучила за тобою. 

Запитання і завдання до казки: 

1. За що подякувала Земля Краплинці? 

2. Яке добро зробила Краплинка? 

3. Уявіть, що одна краплинка потрапила на пшеничне 

зернятко, і з нього виріс чарівний «колосок доброти». 

Розкажіть, як цей колосок допоможе людям. 

 

Гра «Добрий дощик» 

    Діти стають у коло. Всі вони – добрі краплинки. У 

середині кола стоїть мама – хмаринка. Цій дитині 

дають склянку з чарівною «водою доброти». 

Вмикається весела музика, і всі «краплинки» 

танцюють та кружляють навколо мами-хмаринки. 

Коли музика стихає, всі краплинки зупиняються, а 

хмаринка-мама по черзі збризкує водою зі склянки на 

кожного в колі і запитує у «краплинок», кому вони 
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допомогли. Кожна 

«краплинка» має придумати відповідь. Наприклад, я 

побачила квіточку, яка зів'яла від спеки, і напоїла її; – 

я побачила на дорозі брудну машину і помила її; я 

розвеселила дітей тощо. 

Бесіда 

Запитання і завдання для бесіди: 

1. Покажіть дітям насінину будь-якого фруктового 

дерева і попросіть їх намалювати, який матиме вигляд 

дерево за десять років. Після цього діти мають 

перелічити всіх, чия доброта допомогла цьому дереву 

вирости. (Доброта сонечка, землі, повітря, садівника 

тощо.) 

2. Потім попросіть дітей перелічити всіх, чия доброта 

допомагає їм рости. (Доброта батьків, бабусь, дідусів, 

вихователів і вчителів, друзів та подружок тощо.) 

1.Привітання «Доброго ранку» 

 

Гра  «Чарівний стілець». 

       Посередині кола ставиться стілець. Діти йдуть по 

колу і співають :  

Хто найкращий з нас сьогодні,  

Найщасливіший сьогодні,  
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Поскоріше вибігай,  

І на цей стілець сідай. 

Коли пісенька закінчується, той, хто опинився 

найближче до стільця, сідає на нього. Кожен по черзі 

повинен сказати про того, хто сидить на стільці щось 

хороше і добре. 

Перед початком гри доцільно розповісти дітям про 

якості чарівного стільця. Про те, що той, хто сідає на 

нього, втрачає всі погані якості і у нього залишається 

тільки все хороше, добре і красиве. Щоб побачити це, 

слід дивитись чарівними очима на того, хто сидить на 

чарівному стільці. 

Етюд «Аплодисменти» 

-  - А давайте проявимо доброту один до одного. 

Зазвичай на концертах, виставах, змаганнях 

аплодують артистам, спортсменам. Але кожній 

людині приємно почути аплодисменти . Подивіться, 

тут зібрались розумні, здібні, симпатичні, талановиті 

діти. Давайте поаплодуємо один одному. Гучніше, ще 

гучніше, бурхливі оплески! Відчуваєте, як у всіх 

піднявся настрій? То ж давайте навчимося аплодувати 

тому, хто заслуговує на оплески: тому, хто добре 

відповідає, здійснює гарний вчинок, або просто 

покращити настрій. 
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«Ранкові зустрічі як прийом  

адаптації першокласника                    

до навчальної діяльності» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: вчитель початкових класів  

Бахмутської  загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 5 з профільним навчанням 

Бахмутської міської ради Донецької області 

Конюшенко Наталя Юріївна 
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Тема: «Знайомство» 

Ранкова зустріч 

1. Привітання. 

(Діти беруться за руки, утворюючи коло). Учитель 

вітає дітей з початком навчання в школі, бажає успіхів. 

Потім діти разом з учителем вимовляють слова. 

Здрастуй - здрастуй, новий друг! 

Небайдужий кожен тут. 

Станемо всі - одна сім'я: 

Будемо друзями - ти і я. 

(Діти тиснуть руки один одному, посміхаються) 

2. Робота з календарем (народним)  

            «Чому перший місяць осені називають 

вереснем». 

3. Гра «Чарівні звірята». 

Для гри необхідно приготувати контурні малюнки 

звірів: котиків, собачок, мишок, зайчиків, лисичок, 

вовченят і т.д. Кожна дитина вибирає собі малюнок 

звіра, який їй сподобався. Потім учитель пропонує 

дітям вийти в центр кола всіх «котиків». 

Учитель Діти, хто може порахувати, скільки у нас є 

котиків. Порахуйте 
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(Діти рахують). 

— А тепер кожен «котик» розповість нам про себе, 

який він, де живе, 

чим займається, як його звуть, хто його мама і тато. 

(Гра триває до тих пір, поки всі діти не розкажуть 

про себе). 

— Давайте розфарбуємо малюнки. (Діти виконують 

роботу). 

— Малюнки подаруйте мамам і татам. Привітайте їх з 

Днем знань. 

Примітка. В ході ранкової зустрічі діти не тільки 

знайомляться один з   одним, а готуються до 

сприйняття нового матеріалу. З математики - «Рахунок 

предметів»; з навчання грамоти - «Звуки мови і 

природні звуки». А також тренують м'язи пальців, 

готуючись до листа і розвивають усне мовлення 

1. Планування роботи на день. 

Тема: «У природи немає поганої 

погоди» 

Ранкова зустріч 

 

1. Привітання 

Учитель:  Доброго ранку, доброго ранку! 

                    Всіх щиросердно вітаю я. 

                     - А тепер ви привітайте один одного. 
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(Діти беруться за 

руки, утворюючи коло (одна дитина - в центрі кола). 

Потім разом з учителем вимовляють слова). 

На чудовій каруселі 

... (Єгора) катаємо. 

Все, що знаємо про нього 

ми розповідаємо.  

(Діти розповідають про свого товариша ). 

2. Робота з календарем (народним)  

Учитель  - Яка сьогодні погода? (Йде дощ). 

- Вам подобається дощ? Чому? Будь ласка, поділіться 

своїми думками. (Ні, дуже сумно, мокро. Так, тому що 

дощ може напоїти рослини. Він корисний). 

3. Гра «Букводощ»: 

Учитель: Не засмучуйтеся, дощ може бути і 

незвичайним, веселим. Ось і до нас заглянув 

«Букводощ» 

Опис гри 

Діти ходять по колу. Учитель називає, хто з дітей буде 

«буквою а», «о», «е», «і», «у». Потім учитель розсипає на 

підлозі картки з буквами, вимовляючи: «Дощик пішов». 

Після цього учні повинні зібрати літери (кожен свою) і 

порахувати їх кількість. Так діти краще запам'ятовують 

букви, швидко їх вчать в усному рахунку. 
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4. Планування 

роботи на день.  

 

  

 

 

Тема: «Іменини» 

Ранкова зустріч 

1. Привітання 

(Діти беруться за руки, утворюючи 

коло і разом з учителем вимовляють 

слова).  

У нашій ... ... (Марини) 

Нині іменини 

Її ми вітаємо 

Красиво називаємо (або: Пісеньку 

співаємо). 

(Діти називають іменинника ласкавими, ніжними 

словами; говорять компліменти або виконують пісню на 

замовлення). 

2. Робота з календарем (класним) 

Повідомлення вчителя:: 

- Сьогодні наш класний календар поповниться новою 
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чудовою датою. Це 

дата народження ... ... (Марини) 

(Учитель кріпить на дошці лист з красиво оформленим 

записом). 

- Календар буде поповнюватися новими датами ваших 

днів народжень. 

Далі вчитель повідомляє звідки приходить ім'я і що воно 

означає в перекладі (Марина - морська). 

3. Виготовлення сюрпризів для іменинника. 

(Малюнки, аплікації і т.д.) 

4. «Крісло автора» 

Учитель. - Сюрпризи- подарунки вже готові, так 

подаруйте їх .... (Марині) і розкажіть їй, чому і що 

саме ви хотіли передати, показати в вашому малюнку. 

(Діти розповідають). 

5. Планування роботи на день. 

  

 

Тема «Вчимося граючи»  

Ранкова зустріч 

  

1. Привітання. 

(Діти беруться за руки, утворюючи коло, і разом з 

учителем вимовляють слова). 
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 Привіт, 

привіт тобі, мій друг, 

 Нудьгував я за тобою дуже, 

  Два довгих - довгих дні. 

                              Не бачачи в вихідні. 

(Обіймають один одного, розповідають, як згадували 

товариша, як нудьгували за ним). 

Учитель. - Я теж сумувала за вами. Добре, що ми всі 

разом. 

    А тепер - за роботу! 

2. Робота з календарем (народним) 

Учитель. - Яке сьогодні свято? (Покрова)  

(Довідка вчителя про свято) 

Розглядають приповідки, прикмети, які 

стосуються свята. 

3. Мовна гра «Буквоквітка» 

Для проведення гри необхідно 

приготувати пелюстки: 

- 6—червоного кольору (а, о, е, і, и); 

- 4 - фіолетового (я, ю, йо, є, і); 

- 1 - білого (в); 

- 1 - темно-синього (щ); 

- інші-  синього (Всі літери, які позначають приголосні 

звуки). 
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У дітей - картки зі 

стеблом квітки і серединкою, а також набори пелюсток. 

Учитель називає слово, а діти викладають його. 

Примітка. Гра допомагає розвивати навички читання, 

вчити букви і виконувати звуковий аналіз слів. 

4. Планування роботи на день. 

  

 

Тема: «Від серця до серця» 

Ранкова зустріч 

  

1. Привітання. 

(Діти беруться за руки, утворюючи коло, і разом з 

учителем вимовляють слова) 

 Від серця до серця звучать привітання: 

 -Прийміть щедро мої побажання! 

 Щоб ви були щасливі, щоб ви були веселі, 

 Щоб сміхом вашим наповнилась наша 

земля. 

 - А тепер привітайте своїх друзів, розвеселить іх, 

скажіть щось приємне і жартівливе. (Розповіді, жарти) 

 2. Робота з календарем (історичним) 
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 Учитель. 

Сьогодні святкують День Святого Валентина, хочете 

дізнатися, що це за день? ( Історична довідка) 

 А зараз ми пограємо в гру 

«Знайди свою половинку». 

 3. Гра «Знайди свою 

половинку» 

 Діти отримують картки у 

вигляді половинок серця. Картки 

розрізані навпіл по-різному. На них 

написані слова побажання або побажання у 

віршованій формі. 

 Завдання: скласти з половинок цілі серця і на 

зворотному боці прочитати побажання. 

 Учитель: коли ви складете частинки сердець, то 

дізнаєтеся, що я хотіла вам побажати. 

 4. Планування роботи на день. 

  

 

Тема: «Весна - красна до нас 

прийшла» 

Ранкова зустріч 

  

1. Привітання 
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(Діти беруться за 

руки, утворюючи коло). 

Учитель. Доброго ранку, мої маленькі. Ви сьогодні 

такі радісні, хороші. Напевно, нас чекають веселі 

пригоди і сюрпризи. Так давайте побажаємо один 

одному успіхів, гарного настрою перед тим, як піти в 

подорож новою стежкою знань. 

(Діти вітають один одного, промовляють 

побажання) 

2. Робота з календарем. 

(Учитель «знаходить» конверт з загадкою про весну. 

Діти відгадують загадку) 

Учитель: - Хто знає, який сьогодні день? (Перший 

день весни) 

 А як називаються весняні місяці? (Діти 

відповідають) 

 Які свята приносить весна? (Відповіді) 

 Давайте привітаємо весну піснею - веснянкою, яку 

ми       вивчили на уроці музики (Виконання пісні) 

3. Гра «Квітка дружби» 

Учитель. Що дарує нам весна? (Тепло, радість, квіти) 

 - Весна не забула і про вас. Подарувала 

чарівні пелюстки, з яких ви складете квіти. (Групова 

робота. Для проведення роботи діти діляться на 
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групи за кольором 

пелюсток) 

1 варіант гри. На пелюстках записані букви. 

Необхідно скласти квітку-слово і пояснити значення 

слова. (Щастя це ...) 

2 варіант гри. Кожна група придумує розповідь про 

весну і потім презентує її. 

3 варіант гри. Діти готують розповіді в групах. 

Сині пелюстки - розповідають про те, що сподобалося 

на вчорашніх уроках. 

Червоні пелюстки - розповідають про те, що радісного 

було вчора. 

Жовті пелюстки - розповідають про те, чим вчора 

займалися. 

Бузкові пелюстки - розповідають про те, що нового 

вчора прочитали. 

4. Планування роботи на день. 

  

 

Тема: «Найдорожчі в світі» 

Ранкова зустріч 

  

1. Привітання 

(Діти беруться за руки, утворюючи коло, і разом з 
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учителем проговорюють слова) 

 Ми всі - хороші друзі, 

 І весело нам в колі. 

 Ми всі - прекрасні діти, 

 Розумні й золоті. 

Учитель. - Я всіх вас рада бачити, мої улюблені, 

золоті діти. Добре, що у вас гарний настрій, саме з 

таким настроєм зустрічають гостей. А гостями у нас 

сьогодні будуть ваші батьки. Давайте зустрінемо їх з 

піснею (Виконуємо пісню «Здрастуйте, батьки») 

 Здрастуйте, здрастуйте, здрастуйте, 

 Першого класу батьки. 

 Низький уклін, вам, рідненькі, 

 Ми раді, що ви в гості прийшли. 

 Приспів:  Говоримо спасибі, ми, рідні, вам 

 Побажаємо щастя ми нашим 

батькам. 

 З вами і миліше, і добріш земля; 

 Бо без вас ніколи не  настане весна. 

 Миру, здоров'я і сонця 

 Ми завжди бажаємо вам 

 Ваші сини і дочки 
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 Квіти принесли вам. 

2. Робота з календарем (сімейний) 

Учитель. Сьогодні ми познайомимося з сімейним 

календарем сімей ... 

(Мама і тато показують фотоальбом, стенди, 

вишивки, коротко розповідають про свою сім'ю) 

- Наступного разу ми познайомимося з сім'ями ... ... 

3. Презентація «Ми з мамою удвох» або «З татом під 

силу» 

(Діти презентують малюнки, фотознімки, вироби, які 

вони приготували своїми руками з батьками) 

4. Планування роботи на день. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

ВИСНОВКИ 

 

     Створення ранкових зустрічей  – це вимога 

часу, це креативне та самобутнє мистецтво 

педагога. Якщо ми хочемо, щоб діти були 

відповідальними та турботливими, треба 

розвивати в них відповідні соціальні та емоційні 

навички, ставлення й цінності, приділяючи цим 

питанням таку ж саму увагу, як і традиційним 

академічним навичкам. 

      В сучасному світі  першочергова мета – 

навчити кожну дитину самостійно мислити, чітко 

висловлювати ідеї, ефективно спілкуватися,брати 

на себе відповідальність за себе та інших, бути 

відкритими до нових ідей, отримувати 

задоволення від навчання, поважати один одного, 

знаходити спільну мову з іншими та товаришувати 

з ними, критично мислити. 

Ранкові зустрічі – це перша, але одна з 

найважливіших сходинок у досягненні цієї мети, 

яка стимулює пізнавальну самостійність, творчу 

активність та ініціативу учнів. 
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ДОДАТКИ 
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Інтерактивні вправи на ранкових 

зустрічах 

А. Костецький 

 «Як зробити день 

веселим»: 

Усміхнися всім навколо: 

небу, сонцю, квітам, людям. 

І тоді обов'язково 

день тобі — веселим буде! 

 

 «Добридень»  

 

Діти стоять у колі, взявшись за руки, і співають, 

виконуючи певні рухи.  

- Добридень, добридень,  
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Добридень 

скажу.  

Як ранок настане — до школи біжу.  

Тут — очі, тут вушка, плече і рука,  

Тут — носик, тут ротик, а тут є п'ята  

(...сусіда п'ята).  

 

«Вітання. Знайомство» 

 

Діти стоять в колі: кожен з учнів називає своє 

ім'я так, як йому подобається, щоб його 

називали; усім дітям пропонується по колу 

проспівати лагідно своє ім'я, весь клас 

підспівує; діти потискують один одному руки і 

говорять приємні слова; діти по колу говорять 

слова-вітання, «ввічливі» слова.  

 

«Нетрадиційне вітання» 
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Учасники ходять 

по кімнаті та за командою керівника гуртка при 

зустрічі вітаються: долонями, колінами, 

носами, чолом тощо. 

Ситуаційна вправа 

«Хвилинка фантазії» 

 

Зібрались комахи на лісовій галявині і почали 

розповідати, хто як буде зимувати. 

Метелик-кропив’янка сказав: 

- Я буду зимувати під дахом старого хліва, 

там є тепла і суха щілини. 

- А я, - сказала мураха, - … . 

- А ми, - задзижчали бджоли, - … . 

- А я, - зашелестіла гусениця, - … . 

- А я, - сказав колорадський жук, - … . 

 

«Міні-презентація» 
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 Учасники представляються по черзі по 

колу. Першим говорить про себе вчитель: 

«Мене звати.... Я люблю творити добро». 

Другий учасник, методом «снігової кулі», 

повторює ім’я попередника (щоб ще раз 

наголосити на ім’я сусіда), називає власне ім’я і 

говорить про своє вподобання: «..(власне  ім’я)- 

читання» і так далі по колу. 

 

 

«Зуммер» 

 

     Настанови учням : « Хто з вас може співати? 

Ну, якщо ви вважаєте, що ви можете співати, 

більшість із вас може наспівувати із закритим 

ротом – я б хотіла, щоб ви назвали мені біля 

п’яти  відомих пісень». 
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Занотовую їх на 

дошці. Пропоную школярам одну пісню для 

наспівування, коли вони кружлятимуть 

кімнатою. Вони повинні знайти  всіх, хто 

наспівує одну й ту саму пісню. 

 

Казкотерапія 

 

Казкотерапія — це лікування казками, це, 

спільне відкриття тих знань, які живуть в душі і 

є в даний час психотерапевтичними. Групова 

діяльність на уроках «Казкотерапії» сприяє 

підвищенню успішності учнів класу, вирішує 

багато виховних і розвивальних задач. Зокрема, 

це успішне входження дитини у навчальну 

діяльність, формування самооцінки та 

саморегуляції, уміння пристосовуватись до 

темпу роботи групи, формування у школярів 

позитивного ставлення до навчання, підготовка 

учнів до спілкування. 
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«У якому ти сьогодні образі?» 

Учасники по колу розповідають про свій образ. 

Це може бути асоціація із квіткою, твариною, 

погодою, казковою істотою, фруктом, овочем, 

предметом побуту, музичним інструментом, 

будівельним інструментом тощо. У цій грі 

важливо не тільки назвати свій образ, а й 

аргументувати, чому обрано саме його. 

«Сьогодні я себе відчуваю як …. , тому що…» 

 

«Пори року» 

 

У гуртку створюються 4 команди з дітей, які 

народилися в ту або іншу пору року: «Весна», 

«Літо», «Осінь», «Зима». Кожна з команд за 

визначений час готує невелике представлення в 

захист «своєї» пори року. В представлені 

можуть бути використані вірші, пісні, пантоміма. 
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При бажанні за 

аналогічними правилами може проводитися 

гра «Зодіакальні сузір’я». 

 

 

«Не хочу хвалитися, але я ...» 

 

Усі учасники сідають у коло, кожен по черзі 

називає своє ім’я та говорить фразу, що 

починається зі слів: ”Не хочу хвалитися, але 

я...”. 

 

«Хто я?» 

На кожен стіл покласти олівець та папірець. 

Перший тест: напишіть у стовпчик сім 

представників фауни: тварин, птахів, риб, 

комах, рептилій. (Я, наприклад, написала: 

бегемот, фазан, гусениця, кенгуру, заєць, кобра, 

корова. Тепер за порядком дивіться на слова, 
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які ви написали, 

а я вам буду читати фрази, що пояснюють хто 

ВИ в залежності від обставин. Увага! 

- Вдома я, як ... 

- В класі я, як ... 

- З вчителем я, як ... 

- З однокласниками я, як ... 

- З родичами я, як ... 

- З друзями я, як ... 

- У громадському транспорті я, як ... 

Звичайно, це жарт, але, як казали у давнину: у 

кожному жарті е доля правди.  

Другий тест: на зворотній стороні паперу 

намалюйте людину, використовуючи при 

цьому тільки геометричні фігури: кола, 

трикутники, квадрати... 

Учасники малюють людину.  
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Вийшло? Уважно 

подивіться на свій малюнок та підрахуйте, 

скільки ви використали трикутників, кіл, 

квадратів. Готові? Тоді знайте: трикутник в 

цьому тесті - символ успішності у школі; 

квадрат - символ життєвого досвіду; коло - 

символ вашої ерудиції. Тепер ви знаєте, що 

саме у вас стоїть на першому місті. 
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Ігри на 

ранкових зустрічах. 

      Хороводна гра «Ми йдемо до сонечка» 

 

(діти беруться за руки і йдуть по колу) 

 

Ми йдемо до сонечка ля-ля-ля 

Щоб погрітись трішечки ля-ля-ля 

Нумо, діти, веселіше, не баріться 

І до сонечка ласкаво посміхніться, 

І долоньки ви разом з’єднайте 

І на місці покрутіться, покружляйте. 

А тепер присіли, встали 

Усміхнулись, заспівали:ля-ля-ля! 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 Гра «Що чути?» 

 

(діти сидять у колі на травичці) 

 

Легенько доторкніться до травички. Що відчули? 

По сигналу діти слухають, що відбувається навколо, 

розповідають. 
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                  Гра «На що схоже?» 

Сягнемо поглядом на верхівки дерев. На що схожі? 

А тепер поглянемо на хмарки. На що схожі? 

 

         Гра «Пташечка» 

 

Діти називають себе рослинами. Запам’ятовують  

попередню і наступну. По колу передають: 

- Цвірінь, цвірінь! Сиділа пташечка на _________, 

полетіла на _________ 

 

          Гра «Ти знаєш півня?» 

 

(діти по колу передають один одному) 

- Ти  знаєш півня? 

- Так! 

- Який він? 

- Ось такий (показує) 

- Як він співає? 

- Ку-ку-рі-ку! 

- Ти знаєш зозулю? 

- Так! 

- Яка вона? 

- Ось така! 

- Як вона співає? 

- Ку-ку! 

- Ти знаєш журавля? 

- Так! 
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- Як він курличе? 

- Курли-курли! 

- Ти знаєш солов’я? 

- Так! 

 

 

- Як він співає? 

- Тьох-тьох!  І т.д. 

 

    Гра-розминка  « Ми йдемо полювати на лева» 

 

Ми йдемо полювати на лева (впевнена ходьба) 

Не боїмося ми нічого! ( заперечливі рухи руками) 

Ой, а що це? Це – болото, чав, чав, чав ( обережна 

ходьба, високо піднявши коліна) 

Ой, а це що? Це море! Буль, буль! (Рух імітують 

плавці) 

 

 

 Гра – хоровод «Вийди, вийди сонечко!» 

 

Вийди, вийди сонечко 

На дідове полечко 

На бабине зіллячко. 

На наше подвір’ячко, 

На весняні квіточки, 

На маленькі діточки.  

Там вони граються, 

Тебе дожидаються. 
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Гра «Вітання, 

знайомство» 

 

Діти сидять у колі. Кожен з учнів називає своє ім’я 

так, як йому подобається, щоб його називали; усім 

дітям пропонується по колу проспівати лагідно своє 

ім’я, вест клас підспівує; діти потискують один 

одному руки і говорять приємні слова; діти по колу 

говорять слова – вітання, «ввічливі слова» 

 

Гра «Комплімент» 

 

Учитель і діти сидять на килимі, взявшись за руки.   

Учитель: 

Як багато вас тут, друзів, 

Білочубих, карооких, 

Синьооких і чорнявих. 

І високих, і низеньких, 

І кругленьких, і худеньких. 

Всіх вас рада привітати 

І найкращого бажати… 

                  Учитель і діти передають по колу яскравий 

м’яч (або будь-яку іграшку), й говорять один одному 

«приємні» слова – компліменти: «Оленко,  

 

 

 

ти сьогодні така весела!», «Назаре, у тебе сьогодні 

така гарна футболка!», «Сергійку, у тебе сьогодні 

такий гарний настрій!» тощо. Замість похвали можна 



РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ               

 

сказати 

«добреньке», «солоденьке», «кольорове», «молочне», 

«тепле» тощо. 

 

Гра «Тренуємо емоції» 

 

Дітям пропонується: 

- насупитись, як сердита людина, осіння хмарка; 

- посміхнутись, як кіт на сонці, як саме сонечко; 

-  позлитись, як два баранці на мосту; 

- злякатись, як дитина, яка загубилася в лісі; 

 - втомитись, як тато після роботи; 

- побуркотіти, як сварлива бабця, невдоволений 

дідусь, сердита дівчинка, ображений хлопчик; 

- показати, як радіє собачка, коли ви приходите 

додому зі школи; 

- показати вдоволене кошенятко, яке наїлося 

сметанки; 

 

Гра «Якого кольору твої очі?» 

 

Діти в колі повертаються один до одного парами, 

уважно розглядають одне одного, а потім, за сигналом 

учителя, сідають  «спина до спини» або заплющують 

очі і відповідають на запитання партнера, учителя: 

- Якого кольору у мене очі? Волосся? 

- Яке взуття? Одяг?  Тощо. 

 

Гра «Закінчи речення» 
Учням пропонується по черзі закінчити речення. 
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- Я мрію … 

- Я вірю … 

- Я прагну … 

- Я люблю…  

- Я турбуюсь… 

- Про мене турбуються… 

- У мене вірять… 

- Я сподіваюсь… 

- У майбутньому я хочу… 

- Я стараюсь    

- Мені сумно, якщо… 

- Я радію, якщо… 

- Я не люблю, якщо… 

- Мені подобається, якщо діти… 

 

 

 

- Мені соромно, коли… 

- Мені цікаво, коли … 

Інші діти мають право попросити прояснити ту чи 

іншу відповідь. 

 

Гра «Лагідне ім’я» 

Діти сидять у колі. За сигналом учителя починають 

перекидати м’ячик і придумувати лагідні імена 

кожній дитині. Лесик – Катруся – Натуся – Назарчик 

– Юлечка – Світланка – Сергійко – Юрчик і т.інше. 

 

Гра «Кошенятко» 
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Діти уявляють, що 

матуся принесла додому покинуте кошенятко, якому 

страшно, сумно та зовсім безрадісно. Кожна дитина 

по черзі перетворюється на кошенятко, решта гладять 

його й говорять добрі слова. 

 

 

Гра «Чиї долоньки?» 

 

Учень сідає в центр кола, заплющує очі. Діти по черзі 

тихенько підходять до нього, на декілька секунд 

кладуть  свої долоньки на його. Дитині треба 

здогадатись, чиї долоньки «приходили  до нього в 

гості». 

 

Гра «Чарівний клубочок» 

Діти сидять у колі. У вчителя в руках клубочок з 

яскравими нитками. Діти по черзі передають 

клубочок одне одному, намотуючи нитку на пальчик. 

Передавання клубка супроводжується 

висловлюванням про те, що вони зараз відчувають, 

чого хочуть для себе і що можуть побажати  іншим. 

Починає учитель. Потім він звертається до дітей, 

запитуючи, чи хочуть вони щось сказати. Діти 

натягують нитку. 

- Діти, а на що ми зараз стали схожі? 

- Якщо хтось зараз потягне за нитку, всі це відчують. 

Бо ми з вами єдине ціле, давайте похвалимо себе і 

скажемо усі разом:  «Я – хороший!», а потім 

похвалимо одне одного  :  «Ти – хороший!»  
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Гра «Мій друг (моя подруга)» 

 

Діти сидять у колі, говорять по черзі репліки: 

- Я дружу з Оленкою, тому що вона добра 

- Мій друг – Сергійко, він веселий, в нього завжди 

гарний настрій 

- Мені заважає бути хорошим другом ….. 

- Мені треба навчитися ділитися ….. 

 

 

 

Гра «Хто як говорить» 

 

Жабка говорить «ква» і вимовляє : « Квартопля, 

квапуста,квасоля» Придумайте ще слова жабки. 

А тепер скажіть, як би розмовляли каченята, козенята. 

Поросята, мишенята тощо. 

 

Гра «Логічний ланцюжок» 

 

Перший, хто починає ланцюжок, називає будь-яке 

слово, другий додає слово і пояснює, як воно зв’язане 

з першим. 

Наприклад: виделка – тарілка (щоб снідати) – ваза 

(теж зроблена з фарфору)- вода (наливають у вазу) – 

ріка (тече вода) – літо (добре влітку на річці) тощо. 

 

 

Гра «Добре – погано» 
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Діти у простій формі пізнають закони діалектики. Ця 

вправа навчає бачити протиріччя в предметах, 

явищах.   Наприклад, перша дитина говорить слово 

«дощ» . 

- Добре, що пішов дощ. Це означає прихід весни. 

- Погано, що він холодний 

- Добре, що дощ змиває весь пил з рослин і квітів. 

- Погано, що розмокне земля. 

- Погано, що не підеш на прогулянку. , тощо 

 

Гра «Що можуть робити…?» 
 

Діти сидять у колі. Вчитель ставить питання і 

пропонує дітям відповідати по черзі. 

- Що можуть робити очі? (дивитися, жмуритися, 

кліпати, плакати) 

- Що можуть робити носи?  (роти, дзьоби, ноги, руки, 

лапи, вуха, хвости)? 

Наприклад: собака – гавкає, бігає, кусається, спить, 

сидить, лащиться, їсть… 

- Хто як пересувається: бігає, повзе, стрибає, пливе 

або літає? 

Наприклад: вовк – бігає (білка, їжак, лисиця, лелека, 

олень, кит, ведмідь, горобець, гусак, ворона…) 

 

Гра «Мама, татко й дитинчатко» 

 

Учитель дає завдання і по колу пускає м’ячик. У кого 

м’ячик, той швидко відповідає. 
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- слон із слоненят 

ком 

- олень з … 

- коза з … 

- тигр із … 

- верблюд із …  

- ведмідь із … 

- лисиця з … 

- корова з 

… 

- їжак із … 

- кобила з 

… 

- павук із … 

- заєць із … 

- свиня з … 

 

 

          Ігри можуть бути й у музичному супроводі. 

Наприклад , гра «Музичні стільці» 

Коли грає музика, учні ходять навколо стільців, 

розставлених колом. Коли музика припиняється, 

кожна дитина має сісти на стілець. Якщо стільців 

недостатньо, діти вирішують, яким чином знайти 

кожному місце. Після кожного такого етапу один 

стілець забирають, аж поки не залишиться лише 

кілька стільців, на які мають сісти всі учні. 

 

Гра «Доторкнись до синього» 
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        Учні можуть 

розпочати гру у колі. Але потім їм потрібно мати 

можливість вільно пересуватися. Ведучий розпочинає 

гру  словами : «Доторкнись до синього!» (можна 

використовувати набір кольорових карток) Учні 

мають торкнутись синього кольору на своєму одязі 

або на одязі інших. Вони можуть торкнутись пальцем, 

головою, ліктем, коліном тощо. 

 Потім ведучий називає  червоний  колір. Діти, 

продовжуючи триматися за синій колір, мають 

водночас зуміти торкнутися червоного кольору.  У цій 

грі немає тих, хто програв або вибув з гри. Ця гра – 

зусилля усієї групи. Якщо хтось не в змозі утримати 

рівновагу або падає, гра починається спочатку. 

 

          Мета ранкових ігор та групових завдань полягає 

в об’єднанні групи і класу.  Кожен член групи та 

класу приєднується до спільних розваг – співає, 

грається  в ігри, бере участь у виконанні різних вправ. 

Ігри, які проводяться, не передбачають суперництва, а 

також завдання кооперативного характеру, де 

цінуються та враховуються індивідуальний рівень 

навичок критичного мислення і сприяють 

самовираженню. 
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