
Звіт про проведення 

Тижня початкових класів 

«Сузір’я початкової школи». 

 

Щорічно ми поринаємо у багатогранний світ почуттів та емоцій, 
яскравих зустрічей та неперевершених пригод, цікавих уроків та творчих 
конкурсів, повчальних заходів та розваг, що організовуються в режимі Тижня 
початкової освіти. Цього року перші  дні лютого видалися по особливому 
теплими на яскраві посмішки, прихильними на чуйні та відверті розмови. У 
проведенні тижня активну участь взяли молодші школярі 1 – 4 класів. 
Головна організаторська роль належала учителям. Їх ентузіазм, творчий 
підхід допомогли зробити цей тиждень справжнім улюбленим святом як для 
дітей, так і для дорослих. Цікаво, весело та пізнавально для молодших 
школярів пройшов Тиждень початкової школи. 
 Конкурси, ігри, змагання розвивали творчість школярів, вчили бути 
спостережливими, кмітливими та креативними.  

Згідно з планом роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік та з метою 
створення сприятливих умов щодо підвищення рівня зацікавленості учнів у 
вивченні предметів у початкових класах, створення сприятливого освітнього 
середовища щодо формування предметних та ключових компетентностей 
учнів у період з 07 лютого по 13 лютого 2018 року було проведено Тиждень 
початкових класів: «Сузір’я початкової школи».  
 Кожен день проходив під певним гаслом:  

 
• середа – день літературного читання «Хто багато читає – той багато знає». 
Лінійка «Наша школа початкова відкриває двері». Відкриття Тижня 
початкових класів «Сузір’я талантів». 
• четвер – день рідної  мови «Мова наша солов’їна – чиста мов перлина». 
•п’ятниця – день цікавої та пізнавальної математики «Математична 
мозаїка». 
• понеділок – день природи «Цікавий світ навколо нас»  



• вівторок – день мистецтва «Добре в світі тому жити ,хто уміє все робити». 
Лінійка «Овації найкращим». Закриття Тижня початкових класів. 
 07 лютого 2018 року відкрився тиждень з урочистої лінійки «Наша 
школа початкова відкриває двері»., на якій діти познайомилися з планом 
проведення. 

Тиждень відкрили учні 4-Б класу, які підготували справжнє свято  
«Сузір’я талантів ». 

Для охоплення усіх предметів кожен день тижня відповідав певному 
напрямку. 

Так, 07 лютого було проведено день літературного читання. Девіз: 
«Хто багато читає, той багато знає». У цей день класні керівники 
організували в класах виставку книг «Моя золота полиця». 

 

 Випустили літературну газету «Українські поети дітям". 

 

 Провели конкурс читців «Зимонька Снігуронько..», журі із 
задоволенням спостерігали, як майстерно декламують вірші молодші 
школярі. У конкурсі взяли участь учні  1-4 класів. Учасники зачитували 
поетичні вірші  про зиму.  
 Найкращими аматорами слова серед учнів 
1-х класів стали: Пастернак Г.(1-А), Виборнова В.(1-А), Усачова В.(1-А), 
Бура Д.(1-Б ).Воронціва Є.(1-Б), Назаров Д.(1-Б). 



 2-х класів стали: Лазебник Г.(2-А), Алагірова С.(2-Б), Ібрагімов Р.(2-В), 
Савицька М. (2-В), Вознесенська Г.(2-В), Канева В.(2-В). 
 3-х класів стали: Мершавка Д.(3-А), Саркісян С.(3-А), Саркісян М.(3-А), 
Макаренко А.(3-Б), Білоусова А(3-Б), Колибанцева В.(3-Б), Портапова Т.(3-
В), Чапні А.(3-В), Шишман А.(3-В) 
 4-х класів стали: Верескун М.(4-А), Матушкіна В.(4-Б), Чистюхін І.(4-Б), 
Яковенко М. (4-Б). 
  В бібліотеці пройшла екскурсія «До міста Читайликів», під час якої 
учні залюбки пригадали народні казки, збагатили свій читацький досвід, 
творчу уяву. Школярі із задоволенням відповідали на запитання, розгадували 
ребуси і кросворди, спробували самостійно складати загадки. В кожному 
класі пройшов перегляд улюблених мультфільмів у другій половині дня, де 
наймолодші школярі приготували виставку іграшок «Улюблений казковий 
герой». 
 08 лютого всі учні початкових класів мали змогу заглибитись у світ 
української мови. День рідної мови  пройшов під девізом: «Мова наша 
солов’їна – чиста мов перлина!». Проведені заходи були спрямовані на 
розширення знань учнів про мову, формування шанобливого ставлення до 
неї. Тому першокласники та другокласники  із задоволенням познайомились 
з мовними цікавинками, учні 3-4 класів брали участь в іграх, розвагах, 
розгадували кросворди, шаради під час проведення інтелектуальних перерв 
«Мовне намисто». 
 Другокласники провели творчий конкурс  «Народні символи України». 

 

 



 Третьокласники провели гру – змагання «Золоті зернята народної 
мудрості» (вчитель Кошубинська І.В.). Захід пройшов у вигляді змагання на 
кращого знавця прикмет і прислів’їв стосовно пір року та погоди. 

Учителі Дейнека К.Г., Бескровна Л.І. організували флешмоб «Вислови 
свою думку. З любов’ю до української мови» (запуск повітряних кульок). 

 
 Учні 4-х класів показали свої уміння висловлюватися та оформлювати 
свої думки відповідно теми. Кожен клас захищав свою колективну роботу, 
доводив правильність висловлених думок.  

 
Захоплюючим та цікавим став для учнів конкурс «Шануймо пані 

Каліграфію». Найкращі роботи учнів були представлені у класі на виставці та  
були взірцем для наслідування іншим школярами. Його метою є привчати 
учнів до чіткого, акуратного, усталеного письма, старанного та охайного 
виконання письмової роботи, виховання шанобливого ставлення до рідної 
мови, українського народу. 

 Переможцями стали: 
1-А клас – Воєводенко Анастасія, Іванов Василь, Гололобова Уляна, 

Аверченко Веронвка, Пастернак Ганна. 
1-Б клас – Воронцова Єлизавета, Івко Катерина, Тищенко Владислав. 
2-А клас – Лазебник Уляна. 
2-Б клас – Ляшко Вячеслав. 



2-В клас – Савіцька Мілана, Ципенко Валерія, Вознесенська Ганна, 
Кулабухова Емілія, Гончаренко Михайло, Ібрагімов Руслан. 

3-А клас – Лисак Кіра, Саркісян Софія. 
3-Б клас – Білоусова Аліна, Картавова Єлизавета, Макаренко Даря. 

3-В клас – Чапні Анна, Астафєв Єгор, Здоровець Кирило. 

 
4-А клас – Пустоваров Максим, Бурлай Олена, Булат Альбіна.  
4-Б клас – Іванов Віктор, Михайленко Катерина, Рябушкіна Катерина, 

Щебетова Анастасія. 
  Усі заходи 09 лютого  у початкових класах було присвячено дню 
математики і  проведено під девізом: «Математична мозаїка». Учителі 1-х 
класів: Сергіна С.В.,Турська А.В., Вовченко О.В. провели математичну гру – 
змагання  « Клубочок математичних заморочок» . На перервах для учнів 1-2 
класів проводилася «Математична ігротека». Для учнів 3-4 класів пройшли 
інтелектуальні перерви «Розум. Кмітливість. Швидкість.» Учні поринули у 
світі математичних кросвордів і ребусів, вони не тільки відгадували 
кросворди та ребуси, а й намагались самі їх скласти.  

 
 Діти мали змогу позмагатися та показати свої знання та вміння. Для 
учнів 2-х- 4-х класів (вчителі Шевченко Н.М., Старчикова І.М., Дейнека К.Г.) 
підготували і  провели  І шкільний етап олімпіад з математики. Учні із 
задоволенням взяли участь у математичних олімпіадах.  



 
  Переможці : 

Серед 1-х класів – Іванов Василь(1-А клас), Герченова Уляна(1-А клас), 
Ткачов Тимур(1-А клас), Назаров Денис(1-Б клас), Бура Діана(1-Б клас), 
Тищенко Владислав(1-Б клас). 
Серед 2-х класів –  Гончаренко Михайло( 2-В клас), Покатаєв Артур (2-Б 
клас), Ібрагімов Руслан(2-В клас). 
Серед 3-х класів – Матвєєва Домініка( 3-А клас), 
Макаренко Анастасія (3-В клас). 
Серед 4-х класів - Шагута Володимир(4-А клас) 

Класні керівники 1 – 4-х класів організували проведення колективної 
творчої справи «Геометрична мозаїка» з виготовлення аплікацій предметів та 
об’єктів , утворених з геометричних фігур.  

        1-2 класи виготовили аплікацію «Ковдра для ведмедика Клишолапика». 
3 – класи виготовили аплікацію  «На рушнику хай доля квітне». 
4 – класи виготовили аплікацію «Українська хустина». 

Четвертий день тижня пройшов  під загальною назвою день любителів 
природи «Цікавий світ навколо нас». Першокласники оформили фото  
виставку на тему: «Домашні улюбленці» , а учні 2-4-х класів оформили 
виставку ілюстрацій про природу «Дивосвіт». Учні 2-х класів (вчитель 
Тупіціна Є.В.) побували на галявині чудес та провели природничу гру «Юні 
слідопити». 
           І місце 2-Б клас 

ІІ місце 2-А клас 
ІІІ місце 2-В клас.  
Учні розширили  свої знання про загадковий світ дерев, розповіли про 

цікаві види дерев, які є на нашій планеті, виконали 
завдання на складання віршів по рослини, 
відгадували загадки, малювали малюнки. 
 Учні 3-х класів (вчитель Олійниченко О.І.) 
провели  гру – змагання «Зоряні шляхи», у ході 
якої третьокласники ознайомились з історією 
космонавтики, шляхом використання ігрових 
елементів вчителі організували змагальну 
діяльність між командами, активізували 
пізнавальну діяльність учнів, розвивали ерудицію, спритність, кмітливість. 



Учні 1-4-х класів взяли участь у акції «Допоможи птахам взимку». 
Птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Тих запасів, що були зроблені 
восени, не вистачає. Тому й гинуть птахи у сильні морози. В наших силах 
врятувати птахів від голодної смерті: розвісити годівнички та постійно 
підгодовувати їх. 

 

 

 За ініціативи учнів 1-В класу  (вихователь Мержук О.В.) в нашій школі 
була проведена акція "Допоможи птахам взимку". Мета акції – виховання 
дбайливого ставлення до природи рідного краю, розвиток почуття 
відповідальності за довкілля, практична допомога птахам – виготовлення та 
вивішування годівничок. В цій акції взяли участь учні початкових класів. 
Діти разом з батьками виготовили годівнички для пташок, а потім із членами 
учнівського самоврядування розвісили їх на подвір’ї школи. Щодня діти з 
радістю приносять птахам різні ласощі: пшоно, шматочки сала, хліба та 
булочок. Гадаємо, що пташки будуть вдячні дітям за таку допомогу. Відтепер 
дітлахи кожного дня будуть приходити до власноруч виготовлених 
годівничок, щоб упевнитись, що вони вщерть заповнені зернятками, адже з 
настанням холодів пташки потребують особливої уваги. 

У кожному класі пройшла виставка «Вироби народних майстрів». 



 

На цій художній виставці широкому загалу були представлені творіння 
українських майстрів, виконані в різноманітних видах декоративно-
прикладного мистецтва. Тут можна побачити майстерну ручну вишивку, 
живопис, дивовижної краси прикраси з бісеру, ткацькі вироби, чудернацькі 
витинанки, неймовірно розмальовані писанки, авторські і традиційні ляльки-
мотанки, унікальні іграшки, виконані в різних техніках, вироби з кераміки, 
глиниплетіння з природних матеріалів і багато іншого. 

Заключним етапом проведення Тижня початкових класів стало 
проведення заходів 13 лютого 2018 року під девізом :«Добре в світі тому 
жити, хто уміє все робити», в рамках якого учні 1-4 класів прийняли участь у 
виставці творчих робіт учнів та батьків «Світ наших захоплень», де вони 
показали свої творчі уміння й навички. 

 

 



 Пройшов конкурс на кращий вишиваний український костюм 
«Україно, я краплинка маленька твоя». 

 
 

 
 

 
 
  Саме цим конкурсом в учнів виховується повага до національних та 
культурних цінностей українського народу, привертається увага до 
громадської та культурної спадщини України. Кожного року учасників 



конкурсу все більше і більше. Ми тішимося з того, що конкурс живе і 
прагнемо, щоб він далі жив і розвивався. Кожного року ми бачимо розмаїття 
вишиванок, особливо цінні для нас ті вишиванки, які вишиті руками наших 
матусь, бабусь та предків, такі твори про дружбу та школу. 
  Та найбільше чекали школярі благодійної ярмарки домашньої випічки 
«Смаколики», яку допомогли організувати і провести батьки наших учнів.  
 

 
 

 
 

 
 



Учні 4-А класу  в цей день  провели справжнє  свято «Твори добро на 
радість людям», (вчитель Дейнека К.Г.)  

 

 
 

 
 
Протягом тиждень проводилися спортивно – масові заходи під гаслом: 

«У здоровому тілі-здоровий дух» (вчителі  фізичної культури Марчук О.М., 
Сусла Д.В.).  
 Для учнів 1-х класів провели змагання «Веселі старти » – де була 
створена святкова атмосфера в грі-змаганні. Виховували любов до 
фізкультури, та спорту, почуття дружби, колективізму.  
І місто – 1-А клас 
ІІ місто – 1-Б клас 
ІІІ місто – 1-В клас 
 
Для  2-х класів проведено твікс : «Сильна 

парочка » 

 І місто – 2-В клас 
ІІ місто – 2-Б клас 
ІІІ місто – 2-А клас 



Для учнів 3-х класів твікс «Дружня парочка» 

 І місто – 3-Б клас 
ІІ місто – 3-А клас 
ІІІ місто – 3-В клас 

Для учнів 4-х класів проведено спортивно розважальну гру «Поклик 

джунглів». 
Перемогла дружба . Рахунок -  66:66.  

Діти змагалися в спритності, силі 
та швидкості в естафетах, а перемогла 
– дружба. Рухливі ігри на перервах 
принесли величезне задоволення 
наймолодшим школярам. На перервах 
учні 3-х класів залучали всіх 
бажаючих до розучування народних 
ігор. Це дало позитивний результат, 
так як учні під час великої перерви 
проводили вільний час організовано. 
  Весело пройшов Тиждень. Ранки розпочиналися із руханки для учнів 
початкових класів. На всіх уроках відповідно до нормативів проводилися 
фізкультхвилинки в цікавій формі. В режимі дня проведено заходи, що 
яскраво відобразили спортивний настрій та фізичну підготовленість учнів, 
спритність, швидкість та вправність у виконанні поставлених завдань: 
розучування народних ігор, організовано веселі розваги на свіжому повітрі. 

Під час проведення Тижня початкових класів працювала виставка 
вернісаж «Місто майбутнього», 

 

 
 

 Де діти проявили художнє уявлення, творчу фантазію, високий 
естетичний смак. 
 В кожному класі створено фото –  колаж на тему: «Багата Україна коли 
у кожної дитини щаслива родина».  



 
 

 
 

 За підсумками Тижня переможці та активні учасники конкурсів і 
тематичних виставок були нагороджені грамотами та подяками. 
  Тиждень завершився урочистою лінійкою «Овації  найкращим»   

 

 



 
 Підведені підсумки роботи і винесено подяку всім активним 
учасникам. 
 Школа – це велика родина. Діти в родині – це, поза сумнівом, щастя. А 
коли ці діти ще й талановиті, то це щастя, помножене на їх кількість. 
 Продемонструвати таланти та поділитися своїми вміннями прийшли 
учні від першого по четвертий клас. Присутні насолоджувались цілим 
різнобарв’ям талантів: від пісень і гуморесок до танців та потішок. 
 Протягом тижня кожен учитель доцільно і важливо показував дітям, 
що він вірить у їхні сили, разом з ними радіє успіхові кожного. 
 Кожна дитина по-своєму неповторна. Скільки дітей – стільки 
здібностей. І в кожної свої мрії. Ми сподіваємося, що усі дитячі мрії 
здійсняться, таланти розквітатимуть, а дорослі, будуть їм у цьому 
допомагати. І в нашій школі кожного року з’являтимуться нові талановиті 
зірочки, які сяятимуть ще яскравіше! 
 Продемонструвавши свою роботу під час проведення відкритих уроків 
та виховних заходів, учителі початкових класів ще раз довели, що вони є 
справжніми фахівцями своєї справи, а учні школи – талановиті, розумні, 
активні і допитливі. А гаслом до кожного уроку стали слова 
В.О.Сухомлинського: «Щоб дитина була палко зацікавлена у навчанні, їй 
необхідне багате, різноманітне, приваблююче інтелектуальне життя». 
 Тиждень початкових класів став яскравою сторінкою шкільної родини. 
І на завершення… Ми, вчителі, прагнемо зробити нашу школу острівцем 
людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку. А допоможуть у 
цьому наші вихованці та їхні батьки. 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
  


