
План роботи  
з підготовки та проведення предметного тижня 

«Казковий тиждень» 
 

І. Організаційні заходи 

№ Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

1. Підготовка сценаріїв ігор, 

добірка матеріалів, 

укладання планів 

навчальних, позаурочних та 

позакласних заходів 

предметного тижня та їх 

затвердження на засіданні 

кафедри вчителів 

початкових класів. 

За два тижні до 

предметного тижня 

Голова кафедри 

Вершиніна Н.В. 

2. Розробка інтелектуальних 

ігор та розваг. 

До проведення 

тижня 

Вчителі  

початкових класів 

3. Підготовка конкурсів та 

вікторин 

До проведення 

тижня 

Вчителі  

початкових класів 

4. Залучення батьківського 

колективу до виготовлення 

прикрас і святкового 

оформлення класної 

кімнати, придбання 

листівок, грамот і сувенірів 

для учасників і переможців 

різних заходів предметного 

тижня 

До та під час 

проведення тижня 

 

 

 



ІІ. Навчальні заходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Зміст роботи Час проведення Відповідальні 

1. Відкритий урок «Мої 

улюблені казки» 

вівторок 2 – й урок Бескровна Л.І. 

2. Відкритий урок «У чому 

неповторність Атлантичного 

океану» 

середа 2 – й урок 

 

 

Тупіцина Є.В. 

3. Відкритий урок Я у світі: 

«Культура спілкування. 

Давайте жити дружно». 

четвер 2 –й урок Вершиніна Н.В. 

Федорченко С.В. 



ІІІ. Позаурочні заходи 

 

№ Зміст роботи Час проведення Відповідальні 

1. Інсценізація казок на новий 

лад. 

- «Курочка ряба» 

 

- «Червона шапочка» 

 

- «Ріпка» 

п’ятниця  

5 – й урок 

 

 

2-В клас 

БескровнаЛ. І. 

2- А  клас 

Дейнеко К.Г. 

2 – Б клас 

Лазаренкова Т.Є. 

2. Вікторина «Подорож по 

казкам» 

середа 1 – 2 класи 

четвер 3 – 4 класи 

Шевченко Н.М. 

3. Інтелектуальна гра КВК четвер Тупіцина Є.В. 

4- класи 

4. Відкриття предметного 

тижня «Свято казки» 

4 – А клас  Вершиніна Н.В. 

Криворогова В.П. 

5. Інтелектуальний  конкурс 

«Колосок» 

2 – 4 класи Вчителі   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Позакласні заходи 

 

№ Зміст роботи Час проведення Відповідальні 

1. Конкурс малюнків «У гості 

казка прийшла» 

понеділок Вчителі 

початкових класів 

2. Оформлення класів «Казкова 

мозаїка » 

понеділок Вчителі  

початкових класів 

3. Виставка аплікацій «Мій 

улюблений казковий герой» 

вівторок Вчителі  

початкових класів 

4. Спортивні змагання «Веселі  

Капітошки» 

13:30  спортзал 

2класи 

Сусла Д.В. 

5. «Мульткінозал»  - казкова  

вікторина 

1 класи Вчителі 1х класів 

6. Спортивні змагання 

«Котигорошки» 

14:30   спортзал 

3 класи 

 

Марчук О.М. 

7. Спортивні змагання 

«Барвінчата» 

14:30  спортзал  

4 класи  

Марчук О.М. 

8. Книжкова виставка в 

бібліотеці 

- «Чарівні казки» 

- «Казки про тварин» 

- «Авторські казки» 

 

 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

 

 

Бібліотекар 

 

 

 

 

 

 



V. Підсумкові та узагальнюючі заходи 

 

№ Зміст роботи Час проведення Відповідальні 

1. Щоденне підбиття 

підсумків навчальних, 

позаурочних та 

позакласних заходів. 

Після уроків Вчителі 

2. Записати – подяки у 

щоденники , заохочування, 

нагородження учасників та 

переможців змагань, 

конкурсів. 

Після проведення 

певних заходів 

Вчителі 

3. Узагальнення і підбиття 

підсумків колективної 

творчої справи. 

Після уроків Вчителі 

4. Нагородження учнів, що 

брали участь у міні- 

виставах. 

Після уроків  Вчителі 

5. Урочисте оголошення 

підсумків предметного 

тижня 

Після уроків  Вчителі 

 

 

Заступник директора з НВР                          В.О. Дейнека 

 

 


