
Звіт 

про проведення тижня початкових класів 

 Полянської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

З      05.11.2018 по 09.11.2018 

«Веселковий тиждень» 
    МЕТА ПРОВЕДЕННЯ: 

 активізація методичної роботи, розвиток творчої діяльності, 

професійної майстерності та компетентності педагогів; 

 створення у навчально-виховному процесі атмосфери успіху, яка 

сприяє розвитку особистості дитини, розкриттю унікальних 

здібностей вихованців, відчуття радості за свої досягнення, віри у 

власні сили, наполегливості у подоланні труднощів; 

 розвивати спостережливість, допитливість, здатність естетичного 

сприйняття, образного бачення, уміння створювати загальну 

картину;  

стимулювати дитячу фантазію, уяву;  

 виховувати дружні, доброзичливі стосунки між дітьми, любов до 

прекрасного, бажання творчо працювати. 

План  

 
№ 

п.п 

Ден

ь 

тиж

ня 

Назва заходу Початок заходу. 

 Місце проведення 

Відповідальний 

вчитель 

1. 

п
о
н

ед
іл

о
к

 Різнобарвний день 
1.Відкриття тижня початкових класів. 

Ознайомлення з планом роботи на 

тиждень. 

2.Виставка малюнків «Кольоровий 

настрій» 

 
09.45 коридор школи 

 

 

10.40 стенд  

« інформаційна 

сторінка» 

 
Класні 

керівники поч. 

класів 

2. 

в
ів

т
о
р

о
к

 

 Зелений день 

природолюбів 
1.Майстер-клас з виготовлення 

аплікацій «Бедрик», «Рибка», Їжачок». 

2. Кросворди, загадки, прислів’я 

«Природа навколо нас» 

3.Виставка розмальовок « Ми 

збережемо навколишній світ» 

 

 

 

10.40.Каб №13 

 

11.35. каб .1-4 кл 

 

12.40. коридор школи 

 

 

Петрик І.В. 

 

Коваль Т.І.  

 

Петрик І.В. 

 

3. 

се
р

ед
а
 

Жовтий день творчості 
 

1. Арт-терапія « Світ у долоньках 

дітей» 

2. Акція «Розмалюй смайлик» 

3. Інсценізації казок « Колосок», 

Рукавичка» 

 

 
 

10.40. коридор школи 

 

 

11.35 актова зала 

 
 

Абрамович Р.М. 

 

Дячук М.В. 

 



 

4. 

ч
ет

в
ер

 Синій день здоров’я і 

спорту 
1.Ранкова руханка 

2.Флешмоб «Бути здоровим –здорово!» 

3. Спортивно-розважальне свято 

«Веселкові  змагання» 

 
09.20 каб. поч. класів 

 

13.50 актова зала 

 
Вителі поч.кл. 

Онищук В.В 

Самойлюк Т.В. 

5. 

п
’я

т
н

и
ц

я
 

Червоний день 

української писемності 
1. До дня писемності «Всеукраїнський 

диктант єдності для початківців» 

3. Броунівський рух  «Мову добре 

знаємо, правила вивчаємо» 

4. Підведення підсумків тижня. 

Нагородження переможців 

 
 

  

11.00 каб поч. кл. 

 

11.35. коридор школи 

 

13.50 коридор школи 

 

 

 

 Петрик Н.Л 

 

Вчителі укр. 

мови 

Новачок М.В. 

Кл. керівники 

 поч. класів 
 

Враховуючи різнобарвність, індивідуальність учнівського колективу школи, 

тиждень носив назву 

«Веселковий» і відповідав 

певному кольору веселки. Робота 

була спланована так, щоб заходи 

охоплювали різні сфери 

діяльності вчителів та учнів, 

були цікавими, корисними, 

сприяли інтелектуальному та 

творчому розвитку учнів. При 

складанні плану заходів вчителі 

врахували побажання та інтереси 

дітей. Для учнів було дуже 

важливо те, що вони були 

ініціаторами якоїсь вікторини, 

конкурсу чи гри. 

Понеділок «Різнобарвний» 

Кожен учень повинен одягатись 

або мати елемент одягу відповідно 

кольору дня. 



           Розпочався тиждень 

організаційною лінійкою, на якій 

учні познайомилися з планом 

проведення тижня та були 

налаштовані на творчий підхід до 

отриманих завдань та активну 

участь у всіх запланованих заходах. 

Цього дня було організовано 

виставку малюнків «Кольоровий 

настрій» і за підсумками  суддів 

найкращий малюнок був від учнів 

4-Б класу.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 Вівторок «Зелений день природолюбів» 

Вівторок поєднав різні заходи .  Молодші школярі активно долучились до майстер-

класу від вчителів та презентували аплікації «Бедрик», «Рибка», Їжачок».    

 

А виставка розмальовок « Ми збережемо навколишній світ» не залишила нікого 

байдужим. Кожен споглядач  зрозумів глобальну проблему людства та виніс для себе 

висновок в нагальній охороні 

навколишнього середовища. Учні із 

задоволенням розгадували ребуси, 

кросворди та доповнювали прислів’я про 

природу. Найактивнішими виявились  

учні 3-Б,  2-А, та 2-Б класу.   

                                                                 

 

 

 



 

   Середа «Жовтий день творчості»                                                        

Арт-терапія « Світ у долоньках дітей» та акція «Розмалюй смайлик» націлили на 

дружні, доброзичливі стосунки між дітьми,  сприяли розвитку любові до прекрасного, 

бажанню творчо працювати.   

  

 Інсценізації казок «Колосок» та «Рукавичка» у виконанні першачків НУШ та їх 

вчителів, створили у навчально-виховному процесі атмосферу успіху, яка сприяє 

розвитку особистості дитини, розкриттю унікальних артистичних здібностей 

вихованців, відчуття радості за свої досягнення, віри у власні сили, наполегливості у 

подоланні труднощів. 

 

 

 

 

 

 



 

Четвер «Синій день здоров’я і спорту 

Ранковою веселою руханкою  розпочався цей день у кожному класі.  

Флеш-моб «Бути здоровим –здорово!»  організований учнями 4-х класів, поєднав учнів  

різних вікових категорій  в актовій залі і сприяв  створенню позитивного настрою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Під час спортивно-розважального свята «Веселкові  змагання»,  дві команди під 

назвою «Веселка» та «Сонечко»  яскраво відобразили спортивний настрій та фізичну 

підготовленість, спритність, швидкість та вправність у виконанні поставлених завдань.  
Як наслідок,  перемогу здобула - дружба.    

 

 

 



П’ятниця «Червоний день»  присвячений  9 листопаду – дню української писемності.  

        
У  цей день учні, вчителі та працівники школи долучились до Всеукраїнського  

диктанту єдності , чим проявили національну свідомість, компетентність щодо знання 

рідної мови. Переможцем серед початківців став учень 3 –А класу Міщук Віталій.  

   Вперше у нашій школі пройшли мовно- літературні  змагання під назвою «Мову 

добре знаємо, правила вивчаємо!» за « Броунівським  рухом». Дітям ця форма 

проведення дуже сподобалась. Переміщаючись від зупинки до зупинки різними 

видами ходьби, команди класів захопливо виконували завдання і залишились приємно 

враженими, а переможцями виявились учні 4-А класу.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Завершився тиждень початкової 

школи святковою лінійкою, на якій 

відбулося підведення підсумків 

тижня, нагородження переможців 

грамотами, подяками та врученням 

сувенірів, солодощів. Учні висловили 

свої захоплюючі враження та 

побажання на майбутнє.  

       Тиждень початкових класів 

закінчився, але продовжуватиметься 

праця вчителів, які пробуджують 

творчість і пізнання, 

підтримуватимуть  інтерес та бажання вчитися.  

      Учителі початкових класів ще раз довели, що вони справжні фахівці своєї справи, а 

учні нашої школи – неординарні, найрозумніші та найталановитіші.   

 


