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Вчитель Щоброго дня, любi друзi. Ми радо BiTacMo вас. Як це чудово, що тут
зiбралися однiею сiм'сю батьки i дiти, бабусi, дiдусi i онуки, щоб краще пiзнати
одне одного, цiкаво вiдпочити.

Учень 1 !озвольте сьогоднi yciM побажати
Багато хороших i сонячних лiт.
Щiдусям i татам,
Бабусям i мамам,
Сестричкам з братами
Палкий наш привiт

Учень 2 Здрастуйте, здрастуйте, здрастуйте
Iз нашого класу батьки.
Радiсно, радiсно, радiсно,
IЩо ви до нас нинi прийшли

Вчитель Темою сьогоднiшнъоТ виховноi години буле "Щоля мосТ родини в долi
укратни", сьогоднi ми будемо вiдкривати невiдомi сторiнки вашого сiмейного
альбому повертаючись назад у минуле. Адже як сказав класик "не знаючи
минулого ми не BapTi майбутнього".

Звучumь у BuKoHaHHi учнiв пiсня "Корiння", В. Вuхруuу
Вчитель. Саме про ваше корiння i йтиме сьогоднi мова. Але спочатку давайте

згадаемо, що таке сiм'я.
Учень. Сiм'Я - це звиЧайно, я, моi братикИ та сестрИчки, тато i мама, бабуся i

ДiДУСЬ. ТО найрiднiшi люди, якi шанують i люблять, пестять i голублять мене.
Вчитель
Сiм'я - що значить це, то кожен знае.
Хто зрiс в ciM'T i хто сiм'ю сам мас.
I хоч як не приховуй, не таТ:

Залежить наше щастя вiд ciM'i.
Якщо змiцнiе хоч одна родина -
Мiцною стане й наша УкраТна
Про сiм'ю ми вже з'ясували. А от що таке родина? (вidповidi учнiв)
А зараз розкажiть будь ласка кожен про свою родину, або про якийсь цiкавий

епiзод з icTopiT свосi родини.
Qэозповidi учнiв)
1. Блаrцук Iрина
Bipu,t "Яка ж mu еарна"
2. Стрелюк В.
З. Гродська С.
Biptu "PidHa хаmа"
4. Баян В.
5. Мороз С.
6. Обуховська I
7. Горобець О
8. опалько Т.
Пiсня "В зед4лянке"
9. Баян М.
Вiръu "Чуеъоt браmе... "
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10.Рибчинська Ю
1 1.Бик А.
висновки вчителя
Вчитель
Одна Батькiвщина i двох не бувас
Мiсця, де родився, завжди святi.
Хто рiдну оселю свою забувае,
Той долi не знайде в життi
!iйсно дiти забувати свою сiм'ю, свою домiвку не можна. Недарма icHye безлiч

прислiв'тв i приказок про родиннi стосунки. Послухаемо деякi з них.
Прuслiв'я у BuKoHaHHi учнiв/ Яке дерево, TaKi в нього й квiточки. Якi батьки TaKi й дiточки/ Який кущ, така й к€uIина. Яка мати, така й дитина/ Якиil дуб, такий тин. Який батько, такий син.
/ Навiщо лiпший лад, коли в ciM'i лад
/ Нема такого краму, щоб купити маму/ Щобрi дiти - батькам вiнець, а злi дiти - батъкам кiнець
/ Мати одною рукою б'с, адругою гладитъ/ У кого с ненька, у того й голiвка гладенька
,,/ Шануй батька й неньку, то буде тобi скрiзь гладенько

Вчитель Мати й батько - найрiднiшi i найближчi для вас люди. Вiд них ви
одержуете життя. Вони вчать вас людських правил, оживляють ваш розум,
вкладають в вашi уста добрi слова. IЦе в колисцi немовля слово мама промовля.

Учень 1

Мати, MaTiHKa, матуся,
Мама, мамочка, мамуся
Називаю тебе я,
Рiдна ненечко моя.
Учень 2
€ немало мам на cBiTi -
Мами добрi, мами свiтлi.
Та едина наймилiша.
Хто така? Скажу я вам -
Рiдна MaTiHKa моя.
Учень 3
Як люблю тебе, матусю,
Нiжну, дорогеньку.
Все найкраще я дарую
Щля тебе, рiдненька.
Вiд Bcix ти наймилiша.
Лебiдонько мила.
IЦиро дякую тобi,
Що мене зростила.
Учень 4
Над колискою мосю

-2-



Пiсеньку спiвала.
I в любисточку духмянiм
Перед сном купаJIа.
В любисточку ти купаJIа,
Нiжно цiлувала.
Тепло мене пригортала,

Щастя заклик€ша.
Вчитель. Щiти, пам'ятаймо завждИ, Що найрiднiшi слова, - Батькiвщина та

Вiтчизна - походять вiд слiв "батько" "отець"
Учень 1

Разом з татком вранцi-рано
Ми виходим за ворота.
На заняття в клас пора нам
Ну, u татку - на роботу!
Учень 2
Погляньте на TaTKoBi руки -
Якi в них натрудженi жили!

Дуби щонайбiльшi, та липи, та буки
Мiцнiють вiд iхньоi сили
Учень 3

Я навчаюся у тата
Молоток в руках тримати
Буду скоро майструвати,
Бо навчаюся у тата
Вчитель. А як звуться мами ваших мам i тат? (бабусi)

Учень
В мене е бабуся
Все бабуся знае.
I пiснi спiвас,
Танцювати любить.
I мене голубить, дорога моя.
Ми навiки друзi, знаю добре я

вчитель. Послухайте одну повчальну iсторiю. Колись старих людей, якi вже

нiчого не могли робити, спуск€Lли на лубках у провалля, щоб дарма хлiба не iли. А
один чоловiк Дуже любив свого батька i, не виконавши жорстокого закону, заховав

його у хлiв й годував тасмно. Через деякий час трапився недорiд. Нiчим людям

було сiяти. Старий побачив, що син чогось зажурився, розпитав про все i порадив

зняти зi стрiхи снопи, ще раз обмолотити iх i засiяти. Так син i вчинив. Зiйшов у
нього хлiб найкращий, i найбiльша нива була засiяна. Bci люди допитуютъся, як BiH

до такого додумався. Чоловiк спочатку мовчав, а тодi розповiв, що батько так

навчив. З того часу люди перестали старих на лубках вивозити, а шанували до

самоi cMepTi, бо вонИ мудрi, життяМ битi завЖди розуму вчать.

Отож, дiти, скажiть, як потрiбно ставитися до своТх рiдних? (вidповidi: з

любов'ю, поваzою, чуйнiсmю, бережлltво, не завdаваmu прuкроtцiв)

Пiклуйтеся дiти про cBoik рiдних - це найдорожче, що у вас с,

А ми з вами, наш клас, теж родина? Як ви думаете?
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Так, родина - це не тiлъки рiднi, родичi. Ще i наш клас, школа i весь народ, NIи з

вами украiъський народ , якийскладаетъся з родин великих i малих, лружнiх i

працьовитих' 
л-:--- -.ллл- ,-,пгп лtrпD\/ 2ёI\лпlп с,р,( 

- 
бо

Потрiбно вивчати, шанувати свiЙ народ, Його мову, землю свою, рlднии краи,

ми частина всього цього нам рlдного й близького, Могутнiсть i слава нашот

Украiни з€lJIежитъ вiд кожноТ ciM'T, родини, вiд того хоча й невеликого, але вкладу

кожноi родини в долю цiлоТ держави,
на землi великiй
е одна краТна -
Гарна, неповторна,
Красна, як каJIина.

I живуть там люди

,Щобрi, працьовитi.
I скажу до речi -
IЦе й талановитi
Вчитель Сформуемо ж наш родинний BiHoK, BiHoK нашого класу, зав'язавши на

нъому стрiчки, як симвоJI 
"д"оaii, 

як символ вкладу кожного з вас i вашоi родини в

долю нашого класу i УкраТни
Пiсня "Роduна;', y ru*o"aHHi Н, Ярелlчука. Учнi вuконуюmь xopoBod навколо

роduнноzо BiHKa класу.

вчитель. от i закiнчусться наша виховна година про долю родини в долl

Украiни. На цiй виховнiй ми гIереконалися, що кожна родина с будiвелъником,

"п"t 
по цеглинi булуе державу, та i] майбутнс. I закiнчити хочу словами, якими

розпочала виховну'iНе знаючи минулого ми не BapTi майбутнъого"

Учень 1

на останок побажасм:
Всю рiдню свою велику
Ви не забувайте.
повсякчас своiм теплом

Щиро зiгрiвайте!
Учень 2

Вiд цiсi теплоти
Стане бiльше доброти.
А вiд усмiшок ласкавих
Стане в cBiTi менше зла

Учень 3

Вам бажаю BciM добра,

Щоб у кожнiм добрiм дiлi
Щосягнуть зумiли чiлi.
Хай вам Бог допомага!
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