
 
 
 
 
 
 

                  Тиждень   

                        початкової  освіти 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 

 





                                 Понеділок , 14.11. 2016р.   
 

       1.Лінійка, присвячена відкриттю 

 Тижня початкової освіти.  

«Наша школа початкова  

       Вас запрошує у гості …» 

      2.Ранкова зустріч « Від щирого слова і світ 

радіє». 

Розвивальне заняття у 1 класі. 

      3.Виставка малюнків  

« Цікавий світ навколо нас…» 

       4.Презентація « Тиждень 2015». 



                                                        Вівторок, 15.11.2016р. 

                       День мови                      Вивчайте, любіть свою мову, 

                                                                   Як світлу Вітчизну любіть, 
                                                                   Як стягів красу калинову, 

                                                                      Як рідного неба блакить. 
                                                               В.Сосюра 

 1.Відвідування інтегрованих  уроків української мови  
( 4 кл), літературного  читання ( 3 кл.) 

        2. Конкурс читців віршів українських поетів. 
        3. Конкурс аплікацій «Мій улюблений казковий герой», 

1-2 класи 
        4. Створення колажу «Україна»,3 – 4 класи. 

        5. Конкурс рухливих ігор на перерві «Грайлики».  
        6.Флеш-моб «Вишиванка моя, вишиванка». 

        7. Заняття в ГПД « Традиції нашого народу », 3-4 класи. 
        8. Інтелектуальна гра «Я знаю українську мову» 

 (3-4 класи) 



                                     Середа, 16.11. 2016р. 
 

 

                День математики  та інформатики 
                                            У царстві Математики 

                                             Панують лад і мир, 
                                             Цариця любить точність –  

                                             Уважних і охочих, 
                                             Ретельних і кмітливих. 

 

1.Відвідування  уроку математики в 2 класі. 
2.Відвідування уроку інформатики в 4 класі. 

3. Виставка аплікацій «Геометрія в нашому житті». 
4.Рухливі ігрові перерви (Народні рухливі ігри). 

5. Математичні вікторини «Математика – це гімнастика розуму», 1- 
4 класи 

6. Заняття в ГПД . Перегляд пізнавального мультфільму  
« Це наше і це твоє». 



Четверг, 17.11. 2016р 
 

Естетично – трудовий марафон  
 

                     1.Відвідування бінарного  уроку  в 4 класі. 
2. Відвідування нестандартних уроків з музичного мистецтва, 
трудового навчання, образотворчого мистецтва у 1-3 класах. 

3. Зустріч із священником. 
4. Виставка творчих робіт «Творимо диво своїми руками». 

5. Години спілкування  в 1- 4 класах. 
   Музичний дивосвіт. Дискотека. 

6. «Казкова зустріч» (лялькова вистава). 
7. Трудовий десант. Збір макулатури. 



                                          П'ятниця , 18.11. 2016р. 
         День відкритих дверей 

 «Гостей зустрічаємо радо. 
 Все, що вміємо, покажемо і розкажемо» 

 

1.Відвідування відкритих уроків на замовлення. 
2. Зустріч з творчими людьми. 

 Майстер – клас із С. Корпанюк. 
3. Зустріч із учасниками АТО. 

4. Родинне свято «Каруселі мрій дитячих» 
 « Посвята в першокласники». 

5. Пісенно – ігрове свято «У дружньому колі»  
3 кл. 



                                            Понеділок, 21.11. 2016р. 
            День фізичної культури і основ здоров'я 

                   Із спортом ми дружимо -  
                    Завжди дужими будемо. 

1. Ранкова зустріч «Сьогодні - День пам'яті та свободи». 
2.Відвідування уроків фізичної культури ( 4 кл ),  
основ здоров'я ( 3 кл).  
3. Конкурс фізкультхвилинок. 
4.Спортивна забава . 2 кл. 
5.Засідання ШМО вчителів початкових класів, вихователів ГПД «Шляхи 
формування предметних компетентностей учнів ».    
6. Захист проектів «Бережи здоров'я змолоду», 3 -4 класи . Зустріч з 
лікарем.  
7. Майстер клас по виготовленню сирних коників. ( 4 кл). 
8. Благодійний ярмарок «Смакота» . 



                                           Вівторок, 22.11.2016р. 
 

1.Відвідування відкритих уроків з 

природознавства ( 2 кл.),  «Я у світі» ( 3 кл.). 

2.Конкурс ерудитів «Моя країна – Україна». 

3. Гра «Природоасорті» (зустріч з працівниками 

НПП « Гуцульщина»). 

3. Концерт «Кожна дитина має талант». 

4.Лінійка, присвячена закриттю Тижня початкової 

освіти.  

    Нагородження переможців. 



Лінійка, присвячена відкриттю 

 Тижня початкової освіти.  

«Наша школа початкова  

       Вас запрошує у гості …» 







Ранкова зустріч « Від щирого слова і світ радіє». 



Розвивальне заняття у 1 класі. 



Виставка малюнків  

« Цікавий світ навколо нас…» 





Відвідування інтегрованих  уроків української мови  
( 4 кл), літературного  читання ( 3 кл.) 





Конкурс аплікацій «Мій улюблений казковий герой», 
1-2 класи 







 Створення колажу «Україна»   3 – 4 класи 



Флеш-моб «Вишиванка моя, вишиванка». 



Флеш-моб «Вишиванка моя, вишиванка». 



Флеш-моб «Вишиванка моя, вишиванка». 



Флеш-моб «Вишиванка моя, вишиванка». 



Конкурс рухливих ігор 

            на перерві  

          «Грайлики» 











  Заняття в ГПД  
« Традиції нашого народу » 

 3-4 класи. 





  Інтелектуальна гра  
«Я знаю українську мову» 

 (3-4 класи) 





Відвідування  уроку математики в 2 класі. 



Відвідування уроку інформатики в 4 класі. 



Заголовок слайда Заголовок слайда Заголовок слайда 

           Виставка аплікацій «Геометрія в нашому житті». 





Математичні вікторини  
«Математика – це гімнастика розуму» 1- 4 

класи 



Заняття в ГПД . Перегляд пізнавального мультфільму  
« Це наше і це твоє». 



 Відвідування нестандартних уроків з трудового навчання, 
образотворчого мистецтва 



  Логопедичне  

       заняття 





 Зустріч із священником. 



Виставка творчих робіт  
«Творимо диво своїми руками». 





Музичний дивосвіт. Дискотека. 



Пісенно – ігрове свято «У дружньому колі»  
 



  
 Родинне свято «Каруселі мрій дитячих» 

 « Посвята в першокласники 



. Ранкова зустріч «Сьогодні - День пам'яті та свободи». 



 Спортивна забава  



 

                Спортивна забава  



              Майстер клас по виготовленню сирних коників.  



         Благодійний ярмарок «Смакота» . 



        Гра  «Природоасорті»  

(зустріч з працівниками НПП 

           « Гуцульщина»). 
 



     Концерт «Кожна дитина має талант». 





      Лінійка, присвячена закриттю               

Тижня початкової освіти.  

    Нагородження переможців. 











Дякуємо  

за увагу 


