
Звіт 

про проведення Тижня початкової школи 

“Кожна дитина талановита” 
 

в Калуській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

з 26.11 по 30.11 2018 р. 

Реалізація основних завдань у рамках тижня: 

▪ 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; 

▪ обмін педагогічним досвідом. 

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 цього ми організували «Ярмарку цікавих 

ідей» і в кожному класі «Скриньку побажань». Для учнів було дуже важливо те, 

що вони були ініціаторами якоїсь вікторини, конкурсу чи гри. 

 

Понеділок «День юних художників» 

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 «Світ моїх захоплень». 

 



 

Олінкевич Надія Йосипівна провела інтегрований урок з природознавства 

"Як тварини готуються до зими. Звірі восени". На уроці діти працювали в 

групах. В ігровій формі вони виконували завдання: "Посади пташку до 

годівнички", "Опиши, як звірі готуються до зими", малювали малюнки, 

виготовляли аплікації і роботи з пластиліну; проводилась інсценізація казки 

"Як їжачок до зими готувався". Лідери команд презентували свої відповіді. Під 

час рефлексії була проведена вправа "Інтерв'ю". Для визначення настрою дітей 

були використані смайлики. Урок пройшов цікаво та захопливо. 

 

 

 

Вівторок «День юних артистів» 

З метою виявлення та презентації обдарованих дітей цього дня 

організовано та проведено концерт «Юні таланти»  

                                                                           



 

 

Середа «День юних казколюбів» 

28 листопада в актовій залі школи відбулася вікторина  ,,У світі казки 

чарівної'', в якій брали участь учні 2-Б класу. Гравці  та глядачі поринули у 

чарівний світ, з азартом впізнаючи улюблені  казки та їх героїв, складаючи 

казкові пазли. А на завершення маленькі актори потішили присутніх 

інсценізаціями відомих казок. 

                 

 

У середу, 28 листопада, вчитель Прокопів Валентина Василівна провела в 1 

– В класі відкритий інтегрований урок на тему «Завітала в гості казка. 

Складання казки «Ріпка» за кольорами цеглинок LEGO». Весь урок проходив в 

ігровій формі. На початку уроку учні привіталися з казковими героями і 

пригадали, в якій казці вони живуть. Протягом усього уроку учні працювали з 

цеглинками LEGO DUPLO: відповідали на запитання і складали цеглинки за 

кольорами веселки, виконували ритмічні вправи з цеглинками, складали казку 



за кольорами цеглинок, замінюючи кожного казкового героя цеглинкою, 

висували припущення, фантазували, виконували музичну руханку разом з 

героєм казки, проводили руханку в колі, імітуючи інгредієнти салату з ріпки, 

розфарбовували казкових героїв, складали звукові моделі їх назв. В кінці 

заняття учні звернулись до куточка настрою, показавши свій настрій на 

сьогоднішньому уроці. А на завершення відобразили свої емоції у «Щоденнику 

вражень». 

    

 

 

Четвер «День умілих ручок» 

Оформлено виставку саморобок «Творимо дива своїми руками». Молодші 

школярі презентували вироби з природного матеріалу, дитячі малюнки, фігурки 

із зображенням казкових героїв створені у техніці мозаїки, аплікації з паперу і 

картону 

 



               

 

П’ятниця «День чомучок» 

У п’ятницю, 30 листопада, в актовій залі школи відбулося свято 

першокласників «100 днів у школі», в якому взяли участь 118 учнів перших 

класів. Свято проходило у цілком новому форматі. Учні інсценізували, будучи 

героями сучасних мультфільмів, відгадували загадки про цифри, щоб знищити 

вірус на ноутбуці, у віршованій формі представляли себе глядачам, складали 

слова з живих букв, допомагали збиратися першокласникам до школи, 

розв’язували віршовані задачі, проводили гру на увагу, створювали правила 

ввічливості, інсценізували усмішки, співали, танцювали. Цікавою була 

анімаційна фізкультхвилинка, яку провели учні 9 – Б класу. На завершення 

свята усі першокласники сплели віночок дружби. Вчителі привітали своїх 

вихованців із почесним званням – учень і вручили медалі. 

    

 



 

 

Тиждень початкової школи ще раз переконує у тому, що дитяча творчість, 

мов кринична вода, яку черпаємо, а їй немає ні кінця, ні краю. Будемо й надалі 

пізнавати її глибинні джерела! 


