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Вступ 

     “Діти приходять до школи з відкритою душею, з щирим бажанням вчитися, - 

писав В.О.Сухомлинський. - Бажання добре вчитися - красиве людське бажання 

- здається мені яскравим вогником, що осяває весь зміст дитячого життя, світ 

дитячих радостей. Цей вогник легко загасити необережним дотиком до 

дитячого серця  - різким образливим словом чи байдужістю”. 

Ці слова великого педагога слід пам’ятати кожному вихователю групи 

продовженого дня. Адже їхня робота складна та багатогранна,  вона потребує 

великої віддачі сил, знань, творчих здібностей. Від організації другої половини 

дня залежить ступінь відновлення працездатності дитячого організму, настрій 

учня, його інтерес до навчання.  

“Групи продовженого дня за своєю ідеєю - дуже цінна форма виховання. 

Саме тут створюються сприятливі умови для того постійного духовного 

спілкування вихователя і дітей, без якого немислиме виховання емоційної 

культури”,- говорив В.О.Сухомлинський. Діяльність груп продовженого дня 

відкриває широкі можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у 

виконанні навчальних завдань, усуненні прогалин у знаннях, створює 

сприятливі умови для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації 

дозвілля вихованців,проведення позакласних заходів. 

             Основні завдання групи продовженого дня. 

Основними завданнями групи продовженого дня є : 

- організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, 

умінь та навичок, набутих на уроках; 

- створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та 

надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні 

домашніх завдань; 

- організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів; 

- формування в учнів ціннісних орієнтацій; 

- організація дозвілля учнів; 

- здійснення заходів, спрямованих на зміцнення та збереження здоров’я 

учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового 

способу життя; 

- виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці; 

- надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють у вихованні 

учнів; 

- патріотичне виховання молодших школярів. 

 

Хотілося б сказати декілька слів про те, що в роботі групи продовженого 

дня важливу роль повинно відігравати патріотичне виховання школярів. Його 

актуальність обумовлена процесом становлення України, як суверенної 

демократичної держави. Патріотизм сьогодні  стає нагальною потребою і 
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держави, і кожної особистості, яка своєю активною любов’ю до Батьківщини 

прагне досягти вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і 

суспільства, яке сприятиме саморозвиткові кожної особистості, становленню її 

патріотичної свідомості. 

Важливе значення для патріотичного виховання школярів, особистості 

взагалі, має виховання поваги до культурної спадщини українського народу на 

прикладі спадщини Т.Г.Шевченка - борця за становлення української 

державності.  

 Виховання патріотизму, як найважливішої духовно - моральної й 

громадянської цінності є важливим завданням загальноосвітньої школи і 

вихователів груп продовженого дня, зокрема. 

 

           Фізіолого-гігієнічні аспекти організації режиму ГПД.     

 

Підвищене навантаження протягом навчального  року може приводити до 

накопичення у дітей втоми, яка не знімається навіть після довготривалого 

нічного сну. Це , у свою чергу призводить до хронічної втоми або перевтоми 

учнів. Як результат - суттєве зниження працездатності школяра та його 

розумової активності. 

Найбільш високий рівень працездатності у більшості здорових дітей 7-10 

років припадає на ранкові години - з 8 до 11 години. До 14 години 

спостерігається поступове зниження розумової активності, особливо якісних її 

показників. Другий, порівняно менший, підйом працездатності спостерігається 

в проміжку 15 - 17 годин, після чого знову наступає її інтенсивний спад, 

гальмування в нервових клітинах. 

Знаючи це, варто спланувати в цей час заняття самопідготовки для учнів 2-

4 класів, які вимагають від дітей зосередженості, самостійності, 

відповідальності. Слід дотримуватися норм, відведених на виконання домашніх 

завдань. Учням другого класу на виконання домашніх завдань відводиться 45 

хвилин, в третього-1 год 10хв, четвертого-1 год 30 хв. 

Денна динаміка учнів 6-річного віку суттєво відрізняється від характерних 

змін працездатності властивих школярам 7-10 років. Спад працездатності 

відмічається вже після 20-30 хвилин занять й триває до кінця робочого дня. 

Така реакція організму маленьких школярів має двояке значення : з одного 

боку, вона є захисною реакцією головного мозку на можливу перевтому, а з 

іншого боку, втома, що розвивається при раціональному навантаженні, сприяє 

вдосконаленню працездатності організму. Слід враховувати , що домашні 

завдання учням першого класу не задаються. Тому заняття самопідготовки в 

першому класі замінюються заняттями розвивального характеру, плануючі які 

вихователь повинен забезпечити дидактичними іграми ,ребусами, кросвордами, 

цікавими завданнями, що сприяють розвитку пізнавальних здібностей 

першокласників. 

Вихователь під час самопідготовки є організатором і керівником 

самостійної навчальної діяльності учнів. 
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Разом з тим він зобов’язаний з глибоким знанням справи та специфічних 

особливостей цього виду навчальної  праці надавати конкретну індивідуальну 

допомогу тим школярам, які її потребують. 

Гігієнічні заходи,спрямовані на збереження відносно високої 

працездатності учнів, найбільш ефективні, якщо вони застосовуються на 

початковому етапі втоми. Це підтверджує необхідність введення організованого 

активного відпочинку в режим групи продовженого  дня. Рухова активність 

молодших школярів повинна займати близько половини всієї тривалості 

продовженого дня. Їй присвячується спортивна година,прогулянки, 

фізкультхвилинки й паузи під час проведення самопідготовки, ігри на свіжому 

повітрі. Адже рух є біологічною потребою дитячого організму і тісно 

пов’язаний перш за все з діяльністю центральної нервової системи. Завдяки 

м’язовому напруженню, що чергується з розслабленням, вища нервова 

діяльність дітей не тільки нормалізується,але й помітно активується. При цьому 

покращується здатність школярів до концентрації й активізації уваги. Діти, які 

в достатній мірі рухаються, як правило, мають високу розумову працездатність, 

гарну успішність,гармонійний фізичний розвиток,низьку захворюваність. Такі 

діти здатні швидко і ефективно засвоювати навики,потрібні для успішного 

навчання. 

Таким чином, підвищення рухової активності в режимі продовженого дня 

чергування розумових і фізичних навантажень - одні з головних заходів 

збереження й покращення здоров’я школярів, що сприяють їхньому 

гармонійному розвитку. 

У режимі продовженого дня важливо виділити достатньо часу для занять з 

технічної творчості, на суспільно-корисну працю і самообслуговування. 

Технічна, трудова, естетична діяльність надають учневі прекрасну можливість 

для організації колективної діяльності й спілкування. 

В умовах школи виникає необхідність раціональної організації вільного 

часу й відпочинку учнів у другій половині дня. Школярі повинні мати 

спортивний зал і майданчик, місце де є необхідні набори дидактичних ігор, а 

також гуртки за інтересами. 

Хотілося б звернути увагу на харчування дітей групи продовженого 

дня,адже воно відіграє важливу роль у збереженні й зміцненні їхнього здоров’я, 

є умовою нормального фізичного й нервово-психічного розвитку. Харчова 

повноцінність раціонів забезпечується у відповідності з нормами, 

затвердженими Міністерством охорони здоров’я України. 

Санітарно – гігієнічні умови навчання: освітлення,мікроклімат,меблі – 

повинні відповідати санітарним нормам. 

Провітрювання приміщень є обов’язковим. Температура повітря 

приміщень має бути не нижчою від встановлених гігієнічних норм. 

На стінах класної кімнати нічого не має бути зайвого, щоб не відволікати 

увагу учнів. Добираючи  ігри та іграшки для дітей  потрібно враховувати їх 

відповідність віку дітей та навчальним програмам. 
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                   Педагогічні аспекти організації ГПД. 

 

Загальний розвиток молодшого школяра ефективний за умови різнобічної 

діяльності дитини. Від педагогічно продуманої системи знань залежить 

успішність виховання дітей. Тому вихователь групи, продовженого дня, як і 

вчитель,повинен забезпечити організовану загально розвиваючу діяльність 

школярів в усіх напрямках. 

Режим продовженого дня складається з побутової, навчальної та довільної 

форм діяльності. 

Побутова діяльність учнів у режимі продовженого дня є складовою 

частиною усіх його компонентів. Ця діяльність спрямована  на створення умов 

для всіх дітей і кожного учня окремо. Вона може відбуватись, як в школі, так і 
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поза нею. Догляд за тілом, одягом, взуттям, приміщенням тощо здійснюється 

регулярно до відпрацювання у школярів стійких звичок тримати все в порядку. 

Ця робота виконується учнями, як індивідуально, так і колективно. Оскільки в 

ній переважають елементи обов’язку, особливої популярності вона не має, тому 

під час організації цієї роботи не можна покладатися тільки на зацікавленість 

дітей. Слід пам’ятати , що цей вид діяльності має велике значення для 

морального,естетичного та соціального становлення особистості. 

Навчальна діяльність займає в режимі продовженого дня значний час. Для 

різних вікових груп вона складає від 40 до 60 відсотків часу перебування у 

школі. Основою її є навчальна праця, направлена на придбання передбачених 

начальним планом і програмами мінімум загальноосвітніх знань, вмінь та 

навичок. На відміну від побутової цей вид діяльності суворо визначений і 

організовується в два прийоми. У ранкові години - уроки, в другій половині дня 

- самостійне приготування домашнього завдання, індивідуально-групові 

заняття. 

Довільна діяльність покликана заповнити дозвілля активним відпочинком. 

Вона може бути індивідуальною і колективною. Перша організовується для 

кожної дитини окремо під час коротких пауз між заняттями. Разом із цим учням 

надається право самим вибирати вид відпочинку. Колективна діяльність 

містить інтелектуальну, трудову, художньо-естетичну, спортивну та ігрову 

діяльність. З точки зору всебічного розвитку дітей вона різноманітна за змістом 

і формами та є потужним засобом впливу на вихованців у позаурочний час. 

Побутова, ігрова, довільна діяльність застосовується вихователем групи 

продовженого дня по-різному, згідно з режимом. Але слід пам’ятати: якщо 

перевага надається якомусь одному з видів, то не уникнути однобічної 

діяльності дітей, а це може призвести до нудьгування учнів через 

одноманітність занять. І навпаки,перебільшення видів діяльності зазвичай 

викликає у дітей втому і відчуття незадоволення. Прояви нудьгування або 

втоми призводять до порушення виховного процесу,зниження його 

ефективності. 

Велике значення має форма організації виховної діяльності. Особливу 

увагу  на групі продовженого дня слід приділяти систематичним заняттям . 

Адже  заняття,що проводяться у групі, це дещо середнє між уроком, гуртковим 

заняттям, з одного боку, і заходом, з іншого. Ця форма організації діяльності 

позбавлена таких властивостей,як суворість і обов’язковість вимог уроку. 

Однобічна направленість гурткового заняття, розрахованого на задоволення 

індивідуальних нахилів дитини. Вузько тематична обмеженість заходу. У той 

же час у своїй сукупності загально розвиваючі заняття наближаються своєю 

послідовністю і системністю до уроків і гуртків, а  задоволенням колективних 

інтересів - до заходів. Ця форма дозволяє здійснювати колективний і 

організований вибір видів діяльності під час відпочинку, не виключаючи й 

індивідуального вибору за інтересами. 

У роботі групи складається певна система загально розвиваючих занять: 

під час перебування дітей на повітрі проводяться екскурсії, ігри, спортивні 
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змагання. У приміщенні краще організувати короткочасні заняття:читацькі, 

музичні,образотворчі тощо. Створення системи загально розвиваючих занять 

допоможе упорядкувати як навчальну, так і вільну діяльність учнів початкових 

класів у позаурочний час. 

 

 

   
 

                              
 

 

       Організація самопідготовки в групі продовженого дня. 

 

Самопідготовка - одна з важливих форм організації навчального процесу в 

групі продовженого дня. Це обов’язкові заняття школярів кожного дня, під час 

яких вони самостійно виконують домашні завдання у суворо визначений час. 

Самостійна навчальна робота на цих заняттях сприяє  виробленню навиків 

самоосвіти,самовиховання. А також всебічному розвиткові особистості. При 

цьому необхідно формувати в учнів позитивне ставлення до навчання,стійкий 

інтерес до знань.  

Дуже важливо привчати школярів до регулярного приготування 

домашнього завдання в умовах групи продовженого дня, навчити їх економити 

час і сили. Самостійна робота учнів під час самопідготовки формує у них 

вміння використовувати знання, отримані на уроці при виконанні домашнього 

завдання. Слід пам’ятати, що успішність дітей у навчанні та працездатність 
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різняться. Одні учні працюють повільно, інші - швидко, для одних певні 

предмети є важкими,а для інших - навпаки. Тому учнів 2-х класів потрібно 

привчати самостійно виконувати домашнє завдання, даючи їм певні інструкції, 

план роботи, але, щоб школярі не звикли працювати за вказівкою. У 3-му класі 

слід прагнути до того, щоб учень самостійно обирав для себе найбільш 

доцільний спосіб виконання домашнього завдання з урахуванням загальних 

вказівок учителя й сам планував свою діяльність під час самопідготовки. 

Виконання домашніх завдань - важлива частина навчального процесу в 

групі продовженого дня. Мета - розширити і поглибити знання, уміння, 

отримані на уроках, запобігти їхньому забуванню, розвинути індивідуальні 

нахили, здібності, навчити самостійно набувати знання. Вона спирається на 

самостійність, активність, ініціативу самих учнів. В розвитку учня домашнє 

завдання не менш важливе, ніж робота в класі. 

Дидактичні функції домашньої роботи: 

- закріплення знань, умінь, отриманих на уроках; 

- розширення, поглиблення учбового матеріалу, опрацьованого в класі; 

- формування вмінь і навичок самостійної навчальної діяльності; 

- розвиток самостійності мислення, культури розумової праці. 

          Види домашніх завдань: 

- робота з текстом підручника (читання, розуміння, виписування нових слів, 

конспектування тощо); 

- виконання вправ, вирішення задач, прикладів; 

- виконання графічних робіт (малювання, розфарбовування, креслення тощо); 

- практичні роботи в природі: спостереження за живими і неживими об’єктами, 

- збір природного матеріалу, проведення дослідів тощо; 

- заучування  творів  напам’ять. 

        Самопідготовка на групі продовженого дня проходить відповідно до 

режиму дня і керується вихователем. Вихователь контролює правильність  

виконання завдань і надає при необхідності кваліфіковану допомогу.  

Проведення самопідготовки - найскладніше  в умовах сучасної школи. 

Більшість груп  продовженого дня - різновікові. В учнів перших класів 

домашніх завдань немає, але з ними необхідно проводити розвиваючі ігри, 

вправи, організовувати  художню діяльність.  
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Учні 2-х, 3-х, 4-х класів недостатньо володіють навичками самостійної 

навчальної роботи, тому багатьом дітям не вдається якісно виконати домашні 

завдання. 

Для того, щоб виробити в учнів уміння самостійно навчатися, потрібні 

наполегливі зусилля вчителів, вихователів, батьків. Однакові вимоги в класі, в 

групі продовженого дня і вдома - обов’язковий чинник успішної роботи по 

вихованню самостійності в навчанні. Починати спільну роботу бажано з 

відвертого обговорення проблеми.  Звичайно, погляди на проблему у вчителів, 

вихователів, батьків можуть кардинально різнитися, тому так важливо знайти 

спільну мову і виробити план спільних дій. А далі все залежатиме від того, 

наскільки чітко він виконується. 

Для якісного і самостійного виконання домашніх завдань від учителя 

вимагається:  

- задавати домашнє завдання своєчасно, за повної уваги учнів; 

- проводити обов‘язкові інструктажі виконання домашніх завдань; 

- обсяг домашніх завдань не повинен перевищувати норми (1\4 зробленого в 

класі); 

- враховувати посильність домашніх завдань; 

- здійснювати індивідуалізацію і диференціацію завдань; 

- систематично перевіряти домашні завдання з проведенням роботи над 

помилками; 

- підтримувати постійний зв’язок з вихователем ГПД і батьками. 

 Для вихователя ГПД проведення самопідготовки найважливіший час в 

режимі дня. Більшість батьків оцінюють роботу вихователя по якості 

виконання домашніх завдань дітьми. Їм важливо, щоб дитина отримала гарну 

оцінку за домашню роботу, а не те, чи самостійно вона виконана. Вдома учні 

початкових класів  часто виконують домашні завдання під керівництвом 

батьків. Така робота виконана правильно, написана охайно, Але користь від її 

виконання для учня мінімальна. Умови самопідготовки  зовсім інші. Домашні 

завдання виконуються в умовах, схожих з класними, є можливість отримати 

допомогу від вчителя або товаришів. Деякі вихователі ретельно перевіряють 

правильність виконання завдань на чернетках і тільки потім дозволяють 

переписувати їх в зошит. Якщо це різновікова група, то діти мають виконувати 

різні завдання, тому час самопідготовки значно затягується. Чекаючи своєї 

черги на перевірку, учні втрачають час, відволікаються, пустують. 

 Ефективна організація самопідготовки вимагає від вихователя: 

- створити гігієнічні умови для самопідготовки (вологе прибирання, 

провітрювання, достатнє освітлення, зручні меблі); 

- перед самопідготовкою організувати  такий вид діяльності, який дозволить 

учням налаштуватись на розумову працю; 

- для забезпечення ефективності самостійної роботи розсадити учнів на місця з 

урахуванням особливостей темпераментів, особистих симпатій, можливостей 

отримання допомоги тощо; 

- навчити учнів готувати робоче місце; 
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- активізувати  розумову діяльність, створити мотивацію до самостійної роботи 

- нагадати про економне витрачання часу; 

- забезпечити можливість швидкого отримання допомоги при виникненні 

утруднень при роботі з довідковою літературою, розказати, як нею 

користуватись; 

- навчити учнів самостійно виконувати фізкультхвилинки, щоб вони не 

відволікались при виконанні завдань, а робили вправи в паузі між завданнями; 

- дозволити вибір порядку  виконання завдань, пояснити, чому бажано 

починати з більш важких, об’ємних завдань;  

- вибрати найбільш ефективну форму  контролю до даних конкретних завдань; 

-  підвести підсумок роботи учнів, заохотити тих, хто працював старанно. 

 Самопідготовку можна проводити і в нетрадиційних формах: сюжетно-

рольової гри, проектної діяльності, Такі форми є хорошим засобом розвитку 

пізнавальних інтересів молодших школярів, викликають емоційну реакцію на 

новизну ситуації, що загалом перетворене виконання завдань на цікаву 

діяльність. На основі цікавості виникає допитливість, прагнення вийти за межі 

своїх знань і вмінь і розширити їх. 

Виконання письмових домашніх робіт обов’язково перевіряється 

вихователем, але здійснюється словесне оцінювання виконаної учнем роботи. 

Найважливіша роль відводиться змістовому аспекту оцінювання. Вихователь 

зобов’язаний лаконічно, але достатньо зрозуміло проаналізувати труднощі, 

зорієнтувати школяра на поліпшення результату. Водночас словесна  оцінка 

має бути об’єктивною щодо кожного учня,враховуючи його можливість й 

зусилля,вкладені в досягнутий результат. 
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          Організація активного відпочинку в групі продовженого дня. 

 

Рухливі ігри благодійно впливають на весь організм дитини, не тільки 

зміцнюючи й розвиваючи руховий апарат, але й сприяють її психічному 

розвиткові. Більшість фізичних навантажень діти, особливо в молодшому 

шкільному віці отримують у процесі активних ігор, під час яких природно 

розвиваються основні види руху:ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння тощо. 

Поступово ігри, окрім закріплення основних рухових навичок,розвивають 

основні фізичні якості: швидкість, силу, вправність, гнучкість, витримку. Разом 

з цим у дітей розвивається кмітливість, уважність,дисциплінованість,почуття 

здорового суперництва, виробляється ініціативність і самостійність,а в 

командних іграх - бажання робити все для досягнення спільної перемоги.  

Згідно з орієнтовним режимом дня, спортивну годину доцільно проводити 

після закінчення уроків. Вона проводиться з метою відпочинку дітей після 

розумової діяльності, загартування і зміцнення організму, фізичного їх 

розвитку, закріплення навичок поведінки у колективі. 

Особливістю цих занять є те, що вони проводяться у невимушеній 

обстановці, здебільшого у формі гри. Тривалість цих занять залежить від 

багатьох обставин:втоми, попереднього виду діяльності,активності 

учнів,погодних умов. При ознаках перевтоми необхідно перейти до легких 

вправ чи ігор або припинити їх виконання на деякий час. Оскільки перебування 

дітей на свіжому повітрі - важливий фактор загартування,зміцнення здоров’я, 

підвищення працездатності дітей,тому незалежно від пори року ці заняття слід 

проводити на свіжому повітрі. Лише в разі негоди(дощ,сильний 

мороз,завірюха) їх переносять у спортивний зал,актовий зал,коридори. При 

проведенні години дозвілля на відкритому повітрі широко використовуються 

м’ячі, скакалки,обручі,санчата,лижі, ключки. У план кожного заняття,як 

правило, включають від 3 до 5 основних видів фізичних вправ. Вправи мають 

бути нетривалими і чергуватися з короткочасним відпочинком. Інтенсивні 

фізичні вправи і рухливі ігри слід чергувати із спокійними. Спортивна година 

не дублює урок фізкультури, але має певну структуру. Заняття починається з 

організації групи і пояснення його змісту. Після шикування в шеренгу, колону 

чи коло й усвідомлення завдань заняття діти роблять невеличкий пробіг у 

повільному темпі(можна чергувати з ходьбою), виконують загально - 

розвиваючі вправи і переходять до основних вправлянь – бігу, стрибків, метань, 

рухливих ігор тощо. 

У режимі продовженого дня бажано організовувати змагання, фізкультурні 

свята, спортивні вечори. Спортивна година може бути дуже різноманітною, але 

обов’язково доступною віковим особливостям і можливостям школярів. До 

доступних можна віднести наступні види рухів: 

- ходьба звичайна і з різними рухами рук, ніг і тулуба, звичайна і швидка 

ходьба по периметру площадки і із змінами напрямку руху, ходьба на 

носочках і п’ятках; 
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- біг повільний і швидкий, з виконанням завдань по сигналу,біг у 

чергуванні з ходьбою, біг з подоланням нескладних перешкод; 

- стрибки на двох ногах і на одній, на місці і з переміщенням вперед, 

стрибки через скакалку, обруч і т.д.; 

- кидання і ловлення м’ячів великих і малих, перекидання м’ячів у парах; 

- метання м’ячів на дальність, у різні цілі; 

- лазіння, перелазіння через обручі,драбини та інші конструкції; 

- вис, упори на дитячих перекладинах; 

- вправи з предметами; 

- вправи в рівновазі; 

- вправи для рук, ніг, тулуба, голови, які виконуються на місці під час 

ходьби в окремих іграх; 

- рухливі ігри; 

- естафети з ходьбою, бігом, стрибками, метанням. 

У спортивній годині як одній із форм організації фізичного розвитку 

можна виділити три умовні частини. 

Перша частина - підготовча (10-15 хв.) - починається зразу після приходу 

дітей на ігровий майданчик, її зміст: шикування, організаційні вказівки 

вихователя, ходьба, повільний біг 300-500 м по майданчику в колоні по одному; 

загальнорозвиваючі вправи або під час ходьби, або в крузі, або в грі.  

Ходьба і біг на початку «спортивної години» використовується як ефективний 

засіб, активізуючий  і такий, що тренує діяльність серцево-судинної і дихальної 

системи, сприяє більш швидкому насиченню крові киснем, знімає застійні 

явища за рахунок покращання корово і лімфо обігу. Крім цього ходьба, біг, 

загально розвиваючі  вправи є засобом підготовки організму до наступних 

рухових дій дітей.  

 

  Другу частину спортивної години (20-40 хв.) можна назвати основною 

для активного відпочинку дітей. Вона складається, в свою чергу, із загальних 

для всіх дітей ГПД рухливих ігор, естафет, спортивних розваг 

дітей. Проведення зі всім класом рухливих ігор і естафет, які несуть у собі 

великий емоційний заряд, сприяє більш швидкому і повному переключенню 

дітей на другий вид діяльності, а, відповідно, і більш повному 

відпочинку. Активні рухи цієї частини сприяють розвитку швидкості, 

спритності, сили і витривалості, швидкісно-силових якостей; збагачують 

руховий досвід дітей та знання про рухливі ігри. Самостійні ігри дітей і 

спортивні розваги в парах, невеликих групах повніше задовольняють 

індивідуальні нахили дітей до різних рухових дій, сприяють подальшому їх 

відпочинку.  

Третя частина – заключна(5-7хв.) направлена на організаційний кінець 

активного відпочинку учнів. У неї входять загальне шикування, спокійна 

ходьба по майданчику або декілька вправ з тим, щоб привести організм дітей у 

відносно спокійний стан, при якому можлива ефективна наступна навчальна 

діяльність. 
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Необхідно пам’ятати, що рух є необхідною умовою для здорового 

розвитку дитини, попередження багатьох захворювань. Отже, рухову 

активність, яка впливає на здоров’я і життєдіяльність людини, необхідно 

прививати в ранньому дитинстві,укріплюючи здоров’я і формуючі водночас 

фізичну і розумову активність. 

 

      
 

 

                  Організація екскурсій в групі продовженого дня. 

 

Сучасні діти вкрай рідко бувають на природі,спілкування з нею їм 

найчастіше заміняють телевізійні передачі, комп’ютерні та телефонні ігри. 

Особливість такого проведення вільного часу - пасивна роль дитини, коли вона 

значною мірою виступає у ролі споживача інформації. Їй не потрібно нічого 

шукати, все бажане можна отримати в готовому вигляді, достатньо лише 

натиснути потрібну кнопку. Звичайно, телепередачі про тварин, природу,інші 

країни привертають увагу дитини,розширюють її кругозір . Але між яскравою 

картинкою на екрані і реальним лісом, луками - велика різниця. У природі ми 

сприймаємо навколишнє не тільки очима, але й через запахи, звуки. Ми 

можемо доторкнутися до квітки й відчути її тендітність або провести рукою по 

шкарубкій старій корі дуба. Все це дуже важливо для розвитку всіх органів 

чуттів дитини, її емоцій. До того ж від тривалого перегляду телепередач 

накопичується психологічна втома, у той час, як спілкування з природою 

завжди дає заряд бадьорості та здоров’я. 

Таким чином можно  зробити  висновок, що в наш час науково-технічного 

прогресу екскурсії відіграють неабияке значення в формуванні фізично 

здорової особистості. Але треба пам’ятати, що специфіка екскурсій на природу 

полягає не тільки в оздоровленні дитини, але і в естетичному розвитку її 

особистості. 

Екскурсії дозволяють вихователю групи продовженого дня вирішувати 

цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнавальних завдань. Під час  

прогулянок  широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та інші 

види фізичних вправ. Плануючи екскурсію, вихователь заздалегідь повідомляє 

про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися. Екскурсії є 
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тематичними і цілеспрямованими, У проведенні всіх заходів необхідно давати 

школярам більше самостійності і творчої ініціативи, не нав’язувати учням 

те,що їм не подобається, всі фізичні вправи треба проводити в ігровій формі. 

Під час  прогулянок діти займаються орієнтуванням на місцевості,вчаться 

визначати сторони світу, розучують різні пісні,спостерігають за змінами в 

живій та не живій природі тощо. Швидкість руху  під час екскурсії повинна 

бути невеликою,щоб найслабшому учневі було неважко. 

Готовність учнів до екскурсіі вихователь попередньо  перевіряє. У жаркі 

дні обов’язково головні убори. У зимовий період можна організувати походи з 

санчатами або на лижах. Після проведення прогулянки вихователь повинен 

поцікавитися, що найбільше сподобалося учням, куди б вони хотіли піти у 

наступний раз. Ці побажання необхідно враховувати при плануванні роботи 

групи. Це піднімає їх інтерес, робить екскурсії та прогулянки більш цікавими. 

Прогулянка в ліс – це спільний відпочинок,взаємне збагачення знаннями 

про природу, адже ліс – скарбниця народних лікувальних засобів, ягід, грибів, а 

також наукових ідей та відкриттів. Вчить дітей слухати природу. У лісі, на 

луках, біля річки багато мешканців,яких ми не помічаємо. Адже спостереження 

за ними дуже привабливі для дитини. Вміти слухати природу – це свого роду 

мистецтво. Можна запропонувати дітям разом прислухатись до навколишнього 

і вгадати,хто або що видає різноманітні звуки. Зверніть увагу на красу 

лісу,мальовничість лісової просіки,узлісся з пахучою високо травою. Саме тут 

народжується любов до природи рідного краю. Дітям корисно дізнатися про 

тваринний і рослинний світ лісу,зелену аптеку. Як правило, діти потрапивши на 

природу будь то ліс чи парк починають активно її досліджувати. Не треба їм в 

цьому заважати . Навпаки вихователь повинен запропонувати уважніше 

придивитися до жителів зелених насаджень та поспостерігати за їх життям. 

Дуже часто під час екскурсій  діти полюбляють збирати  різні речі: камінці, 

палички ,шишки,насіння, листочки і т.д. В такому разі варто запропонувати 

створити вироби з природних матеріалів, різні колекції, екібани і т.д., а потім в 

свою чергу провести виставку робіт. Формування колекцій,розглядання її 

об’єктів – це прекрасний привід для співпраці,спілкування, розмов, а значить, 

для  розвитку мовлення. Крім того дитині завжди хочеться дізнатися , як 

називається те, що вона знайшла. Не треба поспішати з відповіддю,надайте 

можливість дитині самостійно визначити назву каменя чи рослинки за 

енциклопедією. Адже дуже важливо виробити у школярів бажання працювати з 

додатковою літературою. 

На пам’ять про екскурсію можна замалювати й сфотографувати особливі 

моменти, а свої враження занотувати. 

Спостерігаючи за природою, необхідно постійно нагадувати дітям про те, 

що вона дуже вразлива і її існування в багатьох випадках залежить від наших 

дій, нашого відношення до неї. Як пояснити необхідність дотримання правил 

поведінки у лісі чи в парку? Можна запропонувати дітям уявити, що вони 

прийшли у гості до знайомих, з’їли все частування, а залишки їжі, пакети, 

склянки розкидали по всій кімнаті; бігаючи по кімнаті, випадково зламали 
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квітку, а потім ввімкнули на всю потужність музику на комп’ютері. Чи 

сподобається така поведінка знайомим? Звичайно діти скажуть, що - ні. Тому і 

в природі треба поводити себе, як виховані гості. Адже природа – наш дім. 

 

 

         
 

                                
 
 
 
           Організація виховної роботи в групі продовженого дня. 

 

Тематику виховних годин слід планувати в найрізноманітніших формах, 

що передбачають активну участь самих учнів(вікторини, брейн-ринги, 

конкурси, змагання, різноманітні тестування та анкетування). Діти повинні 

активно брати участь не тільки в самому заході, але й в його підготовці. 

Ефективними є проведення інтегрованих виховних заходів(свято-прогулянка, 

вікторина-прогулянка, конкурс-прогулянка, свято - екскурсія тощо). 

Для молодших школярів свято має особливе значення. Діти цього віку 

дуже емоційні, вразливі, їм притаманні яскравість та гострота сприйняття, 

прагнення до самовираження, реалізації своїх здібностей. Така співпраця є 

чудовою нагодою для неформального спілкування між дітьми та дорослими, 

батьками та вихователями. Кожен учасник святкового дійства може проявити 

себе і як виконавець, і як організатор. У дітей розвиваються творчі здібності, 

стимулюється впевненість у собі та ініціатива, укріплюються між особові 

зв’язки, реалізується потрібність у спілкуванні. Крім того, цікава спільна 
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робота створює сприятливі умови для формування дружнього колективу, що, 

звичайно, має неабияке значення у виховному процесі школярів. 

Безперечно одним із головних чинників  активізації позакласної, 

позаурочної виховної роботи в групах продовженого дня має стати глибоко 

продумана система її планування вихователем. 

Організація духовного розвитку дітей передбачає планування екскурсій, 

прогулянок, конкурсів, виставок, свят, ранків, культпоходів, бібліотечних 

годин, трудових десантів, уроків гарної поведінки, зустрічей з цікавими 

людьми, змагань, обрядових свят, днів іменинника, бесід, клубних годин, 

гурткової роботи. 

У розділі “Робота з батьками, індивідуальна робота з дітьми”, планується 

проведення тематичних батьківських зборів, лекцій, бесід, прес-конференцій 

“Ми і наші діти”, усних журналів, днів (тижнів) відкритих дверей, диспутів, 

зустрічей за “круглим столом”, конференцій по обміну досвідом сімейного 

виховання, вечорів запитань і відповідей, консультацій (групових, 

індивідуальних), відкритих заходів для батьків,  виставок. Слід приділити увагу  

і анкетуванню  для виявлення відношення батьків до групи продовженого дня, а 

також того, що вони очікують в подальшій роботі від групи. 

       Таким чином, у цих розділах вихователь планує такі виховні заходи, 

які дають йому можливість ефективного виконання поставлених перед собою 

виховних, пізнавальних завдань і завдань по згуртуванню колективу учнів. 

       Такий підхід до планування роботи дає можливість вихователю бачити 

перспективу розвитку учнівського колективу і кожної дитини, глибоко 

аналізувати окремі прорахунки в роботі, здійснювати дійовий самоконтроль за 

своєю діяльністю. 

Доцільно організована діяльність молодших школярів у групі 

продовженого дня сприятиме гармонійному поєднанню навчання й виховання, 

організації поза навчальної діяльності та дозвілля відповідно до інтересів і 

побажань кожної дитини. 

Виходячи з усього вище сказаного,  можна  зробити  висновок, що робота в 

групах  продовженого дня  вимагає високого рівня професійної підготовки 

вихователя. Головне завдання групи продовженого дня використання  всіх 

матеріально-технічних і організаційно-педагогічних можливостей навчального 

закладу для розвитку інтересів, індивідуальних нахилів та здібностей школярів. 

Специфіка режиму, організація навчальної діяльності, різноманіття форм 

виховних заходів створюють своєрідну атмосферу педагогічного впливу на 

особистість школяра, сприяють його всебічному гармонійному розвитку. 
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                                                                                         Додаток 1 

 

 

                                                Орієнтовна схема режиму дня ГПД 

                 12.00-12.15 Прийом учнів 

 

      12.15-13.15 Спортивна година 

      13.15-13.45  Підготовка до обіду. Обід 

    13.45-14.45 Прогулянка 

    14.45-16.15 Самопідготовка 

    16.15-16.45 Виховна година 

  16.45-17.05 Заняття за інтересами. Завершення роботи ГПД 
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                                                                                                            Додаток 2 

 

Нетрадиційні форми проведення самопідготовки на групі 

продовженого дня. 

«Відбір у космонавти» 

 Вихователь повідомляє учням, що сьогодні під час самопідготовки буде 

перевірятись, наскільки учні готові бути космонавтами. Для космонавтів 

особливо важливо мати розвинений самоконтроль, уміти зосереджено, не 

відволікаючись, виконувати різні завдання. Три ряди парт - це три екіпажі 

космонавтів. На дошці пишуться три правила, які обов’язково треба 

виконувати: 

1. Не розмовляти, бо це заважає іншим.  

2. При потребі допомоги, підняти руку і спокійно чекати, поки вихователь 

підійде.  

3. Зберігати правильну поставу під час  письма.  

Кожне порушення буде фіксуватись на дошці. Робиться перерва для 

фізкульхвилинки, яку проводить командир. Екіпаж-переможець отримує приз. 

 

«Сам собі вихователь» 

 Вихователь пропонує учням самим бути для себе вихователем. Їх 

завдання - навчити самостійно працювати учня (себе). Тому потрібно нагадати 

учневі ( собі), правила виконання домашніх завдань і слідкувати за їх 

дотриманням. В кінці самопідготовки треба буде  оцінити роботу учня ( себе). 

Цю ж гру можна провести в парах: учні по черзі стають один вчителем, другий 

- учнем. 

 

«Ми знімаємо кіно» 

 Вихователь пропонує учням «зняти кіно» про те, як треба правильно 

робити уроки для казкових героїв. Назначаються оператор і режисер. Всі інші 

діти – актори. Режисер пояснює, що саме він хоче зняти, які моменти 

найважливіші для розуміння того, як повинна проходити самопідготовка. 

Вихователь виконує роль консультанта. 

 

Видавництво 

 У видавництво поступило замовлення на посібник по виконанню 

домашніх завдань. Треба представити зразки правильного виконання домашніх 

завдань. Редактор перевірить завдання і вибере ті, що можуть служити 

зразками. 

 

Подорож по Країні виконаних уроків 

 Класна кімната поділяється на місто Математика, селище Граматика, 

заповідник Природознавство тощо. Всі учні вибирають, з якого пункту вони 

почнуть подорож (виконання домашніх завдань). На кожний пункт 
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призначається консультант-гід, який перевіряє виконання завдання і дає дозвіл 

«переїхати» до наступного пункту. В кінці подорожі всі учні «відвідують» 

столицю України Київ (або інше місто, музей). Вчитель показує слайди, 

відеофільм, листівки, розказує про визначні місця. 

 

Академія наук 

 Вихователь пропонує заснувати групову академію наук. Для того, щоб 

отримати звання академіка, потрібно написати дисертацію (виконати домашнє 

завдання). Обрана комісія визначить в кінці самопідготовки, хто стане 

академіком, хто членом-кореспондентом, хто доктором наук і отримає диплом. 

Острів скарбів 

 На острові скарбів пірати залишили скриньку з скарбом (скринька стоїть 

на столі вихователя). Три ряди парт - три команди шукачів скарбів. Остання 

парта кожного ряду залишається вільною. На першій парті повинні сидіти учні, 

що швидко справляються з домашніми завданнями. За командою вихователя 

учні починають виконувати уроки з одного предмета. Учні з першої парти по 

закінченню виконання уроку пересідають на останню парту і продовжують 

працювати над іншим уроком, а з другої парти учні сідають на першу, треті на 

другу і так далі. Перемагає та команда, в якій скоріше учні займуть свої  

початкові місця. Вони і отримують  скарб. Обов’язково враховується якість 

виконання завдань. 

 

Космічна подорож 

 Вихователь повідомляє, що отримано  повідомлення про космічну 

катастрофу на мильній планеті. Там почався нескінченний дощ і мильні  жителі 

тануть. Треба їх порятувати. Рятувальний космічний корабель вирушить на 

допомогу. Треба точно розрахувати маршрут. Для цього потрібно зробити 

обчислення . Учні виконують домашні завдання з математики. Тепер необхідно 

підготуватись до того, щоб навчити нашій мові  жителів мильної планети. 

Треба виконати домашні завдання з мови та читання. Для фізичної підготовки 

до подорожі виконуються фізкультхвилинки. Правильність виконання завдань 

оцінюється в парах. По закінченні самопідготовки «космічний корабель 

стартує», а екіпаж придумує, як врятувати мильних людей від дощу. 

 

                                                                                               Додаток 3 

 

Вправи і ігри, які можна  використовувати на групі продовженого дня 

для розвитку нестандартного мислення 

 

Завдання:  

- розказати про  своє відношення до події або явища, а потім подивитись 

на це очима інших людей або тварин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Приклад: іде перший сніг.  

- Як ти відносишся  до цього?  
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Тепер уяви, що ти водій великого грузовика, льотчик, що відправляється в 

політ, зайчик в лісі, ведмідь тощо.  

Всі учні захопились іграми у  космічних прибульців. Що про це думають 

батьки, вчителі, старшокласники,  твій домашній собака, кицька? 

 

Переказати відому казку або коротку розповідь від лиця її персонажів. Як 

би розповіла свою казку Червона шапочка, її мати, бабуся, вовк, лісоруби? 

 

Поміняти місцями в казках чи розповідях негативних і позитивних 

персонажів. 

 

Уявити,  як хто бачить предмет, наприклад: як бачить ложку ліліпут, 

велетень,  собака, мишка, тарілка. 

 

Скласти розповідь за заданим початком, кінцівкою. 

 

Скласти біографію різних казкових героїв: крокодила Гени, Баби-яги, 

Чахлика Невмирущого, Бармалея, доктора Айболита, старої Шапокляк тощо. 

 

Скласти розповідь про майбутнє своїх товаришів, казкових героїв. 

 

Розказати казку, починаючи з кінця. 

 

Поміркувати, при яких умовах названий предмет може бути корисним: 

гілка дерева, яблуко, лялька,  барабан тощо. А при яких він може бути 

шкідливим? 

 

Описати предмет очима людини, яка його ніколи не бачила і не знає, що це 

і навіщо. Наприклад, годинник очима австралійського аборигена, сніговика, 

очима жителя пустелі. 

 

«Казковий салат»  
Вибрати навмання 5 – 6 героїв різних казок. Скласти з цими героями казку. 

(Попелюшка, Мальвіна, крокодил Гена, Вінні -Пух, Сірий вовк). 

 

Гра «Так чи ні» 
Ведучий задумує якийсь предмет (персонаж, число). Інші повинні 

відгадати, що це, задаючи питання ведучому. Відповідати можна тільки «Так»  

чи «Ні». Прокоментувати, які питання  були найбільш вдалими і допомогли 

швидше вгадати предмет. 

 

«Телепат» 
Уявити, що отримали дар телепатії і можете не тільки читати думки людей, 

а й передавати їм свої. Як ви скористаєтесь цим даром? 
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«Рятівники» 
Згадати ситуації з казок, розповідей, коли позитивні герої попадали в 

критичну ситуацію. Придумати не менше 10 способів її порятунку (можна 

пропонувати  найфантастичніші). 

 

«Нове свято» 

Запропонувати учням придумати нові свята і правила, за якими їх 

святкують. Наприклад, свято першого комара, свято носових хусточок, свято 

дощику тощо. 

 

«Чорна скринька» 
Вгадати, що в чорній скриньці за трьома підказками, які даються 

послідовно. 

 

Метод фокального об’єкту 
Вибирається будь-який предмет, який треба удосконалити, наділити 

незвичайними можливостями (лялька, зошит, пенал, санчата, тварина, м’яч, 

підручник, стінгазета тощо). Другий крок: вибирають кілька випадкових  

об’єктів. Наприклад, електрична лампочка, повітряна кулька, телевізор. До них 

добираються ознаки:  електрична лампочка – світиться, тепла, прозора, 

перегоряє, вмикається в електромережу. Повітряна кулька – літає, надувається, 

не тоне, відскакує. Телевізор – показує, говорить, співає, має керування. 

Сформульовані властивості переносяться на обраний об’єкт. Приймаються 

найфантастичніші варіанти.  

Наприклад: візьмемо за об’єкт зошит. 

Вийде: зошит, що світиться в темряві; теплий, щоб можна було зігріти 

холодні руки, не тоне;  має дистанційне керування (сам  вискакує з ранця,  

посувається), його не загубиш; співучий зошит, якщо правильно пишеш, він 

співає, попереджає про помилки, дає поради, а якщо його рвати, він кричить; 

надувний: може стати більшим або меншим.  

 

«Найкраща назва» 

Запропонувати учням придумати нові назви до репродукцій картин, 

листівок, малюнків. Визначити найкращу назву. 

 

Фантастичні істоти.   

Запропонувати поєднати властивості  або частини двох – трьох об’єктів: 

риба + людина - русалка, кінь + людина -  кентавр. А слон і муха? Собака і 

півень? 

 

Придумати фантастичну рослину: дерево, на якому ростуть зразу кілька  

видів фруктів,  готові вироби, квітнуть декілька різних видів квіток, на одному 

дереві ростуть об’єкти живої і неживої природи тощо. 
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Придумати фантастичні види транспорту, будівель, меблів, видів зв’язку. 

 

Придумати загадку про заданий предмет: виделку, краватку,  пляшку тощо. 

 

Перетворити живу істоту в неживу і навпаки. Наприклад: яким неживим 

предметом можна уявити зайця? Їжака? Крокодила? Якою живою істотою може 

бути тарілка? Телевізор? Кеди? 

 

Уявити, що ожили персонажі казок і творів, які по сюжету загинули.  

Придумати продовження казок (творів). Снігуронька не розтанула, олов’яний 

солдатик не згорів, залишилась живою Русалонька. Або ожили персонажі 

картин, скульптур: запорожці, Альонушка, мисливці тощо. 

 

Ви попали на невідомий острів, де живуть аборигени. Придумати, в що 

вони одягаються, що їдять, яке в них житло тощо. 

 

Запропонувати учням визначити, з яким предметом меблів (посуду, 

транспорту) вони асоціюють членів своєї сім‘ї. Наприклад: тато – диван, мати – 

стіл, молодший брат - пуфик. 

 

Щоб ти хотів отримати на наступний день народження? Через рік? Через 

десять років? Через тридцять років? 

 

 Вчора, завтра. Проживи минулий день заново. Щоб ти хотів змінити в 

ньому? Як би ти хотів прожити наступний день? 

 

Якою повинна бути школа, щоб всім хотілося в ній вчитись? Що із 

запропонованого можна здійснити  насправді і зараз? 

 

Як зробити по іншому? Придумати інший спосіб якоїсь дії. Наприклад: 

замість того, щоб щось зшити, можна склеїти,  зв’язати, з’єднати скріпками; 

замість того, щоб писати, можна друкувати, вирізати літери, видряпати, 

випалити. 

 

Придумати органи почуттів, яких немає у людини: уміння бачити в 

темряві,  літати, дихати під водою, орієнтуватись без компаса. Яким буде життя 

людини, яка має такі якості? 

 

Уявити, що поки були в школі, для вас пройшло 10 років, а для всіх інших 

-день. Вам треба йти додому, а одяг замалий. Як вас зустрінуть  вдома? Щоб ви 

робили ввечері, куди пішли вранці. Як навчати такого дорослого? 
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У казці про лікаря Айболита є звір Тягништовхай. У нього дві голови. Які 

у нього переваги перед іншими тваринами? А які недоліки? 

 

Ви попали на планету роботів. Як там звучить казка про колобок? Про 

Червону Шапочку? Про козу і семеро козенят? 

 

«Портфель» 

Розкидайко поклав у портфель різні речі: пусту бляшанку, один носок, 

ложку, цвях, рогатку. При цьому він запевняє, що всі ці речі йому в школі 

потрібні. Як ти думаєш, для чого? 

 

«Який народ розповідав ці казки?»  
Учитель називає групу слів, що характеризують належність казки  певному 

народу. Наприклад: хата, свитка, піч, наймит. Або король, мантія, принцеса, 

лицар, маркіз. Або раджа, джунглі, антилопа. Надалі учні можуть самі складати 

набори слів, характерних для  різних народів.  

 

«Так чи не так» 

Треба визначити, чи є помилка реченні і довести свою думку. 

      У сосновому лісі ми збирали моркву. 

      На нашій яблуні виросло багато смачних шишок. 

      Жарким літнім ранком біленький зайчик ласував кактусом. 

      Все літо бджоли збирали квітковий пилок і нектар.   

      Сова вдень спить, а вночі шукає їжу. 

      Кит – це найменша риба в світі.. 

        

Вибрати одну з улюблених казок.  Уявити, що її  герої ожили. Про що ти               

хотів би їх запитати? 

Перенести дію улюбленої казки в нашу сучасність. Як би вона змінилася? 

Створити казку з учбового матеріалу. 
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                                                                                          Додаток 4 

 

                         “Веселі старти” у групі продовженого дня 

Мета. Прищеплювати школярам любов до спорту, до занять спортивною 

підготовкою. Шляхом проведення ”Веселих стартів “, колектив 

згуртовується,діти починають розуміти слова “дружба “, “взаємодопомога “. 

                                              Хід занять 

Вихователь. Дорогі діти! Сьогодні ми зібралися з вами в цьому залі, щоб 

провести спортивні змагання, а також подивитися, які ви спритні, 

розумні,винахідливі. Адже знаєте, що коли людина займається спортом, то вона 

і красива, і здорова. У сьогоднішніх змаганнях братимуть участь дві команди, 

які складаються з учнів нашої групи. Першим конкурсом буде привітання 

команд. Команда повинна була виготовити емблему, підготувати назву команди 

та привітання. 

Прошу: виступ команди №……………………………. 

А зараз: виступ команди №……………………………… 

Вихователь. Молодці! Спасибі вам за ці чудові привітання. Наступним 

конкурсом буде гра з м’ячем  “Передай-оббіжи”.Кожен з вас повинен взяти 

м’яч, добігти до протилежної сторони .І зробити все якнайшвидше. Цей 

конкурс оцінюється в 3 бали. Почали! Болільники,підтримуйте свою команду! 

Вихователь. Добре з цим завданням справилась команда…………… 

Наступним конкурсом буде”Верхом на м’ячі “. Кожен з учасників по черзі 

повинен дострибати до протилежної сторони,а потім взяти м’яч і прибігти 

назад. Цей конкурс оцінюється в 3 бали. Почали! 

Молодці! Тут перемогла команда………………….. 

Вихователь. Наступним конкурсом буде ”Павучок “. Правила гри: кожен з 

вас повинен присісти і, обіпершись на руки, пройти до кінця по черзі. Конкурс 

оцінюється в 3 бали. 

Молодці! В конкурсі перемогла команда…………………. 

А зараз надаємо слово журі. 

Вихователь. Наступним конкурсом буде конкурс капітанів,який 

називається “Бій півнів “. Умови конкурсу такі: ви повинні одну ногу зігнути, а 

руки закласти за спину. В такому положенні ви повинні виштовхати один 

одного з кола. Цей конкурс оцінюється в 1 бал. 

В цьому конкурсі переміг капітан команди………………… 

Вихователь. Для того , щоб трішки  відпочити проведемо 

конкурс”Подумай - відгадай “. Умови конкурсу: я задаю питання, а ви даєте на 

нього відповідь. В разі, коли відповіді немає, допомогти можуть вболівальники. 

За правильну відповідь 1 бал. 

Питання. 

1. Собою - не птиця,співати не співа, а хто до хазяїна йде, знак дає. 

(Собака) 

2. У ночі гуляє, а вдень - спочиває, має круглі очі, бачить серед 

ночі.(Сова) 



28 
 

3. Довгі ноги, довгий ніс, по болоту ходить скрізь.(Лелека) 

4. Іде в полі – як дощечка, а з поля, як бочечка.(Корова) 

5. Патлатий хазяїн в стріху прилетів.(Горобець) 

        Вихователь. А зараз надамо слово журі. 

Наступним конкурсом буде”Конкурс подолання перешкод “. Ви повинні до 

фішки пристрибати на одній нозі, а далі – на двох разом. Стрибати по черзі. За 

цей конкурс 3 бали. 

Молодці! Перемогла команда………………….. 

        Вихователь. А зараз буде конкурс, де повинна взяти участь вся команда  

“Перетягування канату “. Кожна команда повинна перетягти одна одну від цієї 

лінії. Цей конкурс оцінюється в 3 бали. Почали! 

       Надаємо слово журі. 

Наступний конкурс наших змагань – важкий і водночас цікавий -“Тачечка”. 

Бере участь вся команда по 2 учасники. Один стає на руки, а другий повинен 

взяти його за ноги. В такому вигляді вони повинні пересуватися до фішки і 

назад. Конкурс оцінюється в 3 бали. 

Перемогла команда……………………… 

Вихователь. І останній, але також цікавий конкурс” Висаджування 

картоплі“. Вам дається відеречко з картоплею. Перший учасник повинен 

висадити її, а другий – зібрати. І так далі. Почали! 

Вихователь. На цьому наші змагання закінчуються, але спочатку надамо 

слово журі для оголошення підсумків. 

Вітаємо команду……………..з перемогою. 
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                                                                                   Додаток  5                        

                 Виховна  година для учнів групи продовженого  дня 

Тема. «Т.Г. Шевченко  -   співець краси  рідного краю».  

Мета: виховання любові до рідної мови, скарбів поетичного слова, 

України;вшанування пам’яті видатного художника  слова, патріота України 

Т.Г. Шевченка; формування культури мовлення через красу і багатство рідної 

мови;Пропагування творчості і обдарування рідного краю. 

                                       Хід заняття 

      Вихователь. 

- Діти,  як ви розумієте слова - рідний  край? 

- Адже недарма говорять «Як у гостях  не добре,  а  вдома найкраще»,    

бо ти на своїй рідній землі. 

Зустріч  з поетом 

Колись,  діти,  давним-давно, на такій же  землі  і не за безкраїми  морями,  не 

за дрімучими лісами,  не за  високими  кам’яними горами, був веселий,  

багатий,  мальовничий,  але зачаклований злими людьми, зневолений двома 

неволями, край. Одна  неволя – панська,  друга  - царська. І жили  там рабами в 

тяжкі й чужі й роботі віддані в неволю люди. І називали  той край – Україна. 

Україна -  це не лише країна смутку  і жалю, а й країна великої краси. Краса її – 

це тихі води і ясні зорі,  зелені сади і  білі хати,  лани золотої  

пшениці і багатоводні  ріки,  співучі роботящі люди. 

І ось у такому краю  в Україні,  в  с. Маринцях   Київської губернії,  в хаті 

кріпака Григорія Шевченка серед морозної  темної ночі  блиснув на  

все село  один вогник – це народилася дитина. Для пана – нова кріпацька душа,  

а для України -  великий поет, буремний Тарас і  незламний Кобзар. 

 

                                
  

 Портрет. Яким  є  Т.Г. Шевченко? 

   

 

                                                   



30 
 

 

(Простота, доброта,  волелюбність, народність).      

  

Творчість поета. 

- Дитячі роки поета були тяжкими, сирітськими,  безрадісними. І лише 

мальовничі краєвиди  природи рідного  краю  розвіювали смуток,  і в серці 

заграла радісна сила. Всю Черкащину, як тепер називають  Шевченків край,   

малий Тарас сходив своїми босими ногами,  скропив дрібними росами-

сльозами. Милувався Тарас чарівністю  степу,  різнобарвністю гаю,  гомоном 

улюбленого Дніпра. І вже тоді  в душі зароджувалася любов до природи,  

рідного краю,  землі, мови. 

        Я так її, я так люблю 

Мою Україну убогу, 

Що проклену святого  бога, 

За неї душу погублю! 

- Все своє життя,  де б не був поет,  душею линув до рідного краю,           

рідної домівки. 

    Не називаю її  раєм, тії хатиночки  у гаї 

    Над чистим ставом край села 

    Мене там мати повила 

    І, повиваючи,  співала 

    Свою нудьгу переливала 

    В свою дитину …  В тім  гаю, 

    У тій хатині,   у раю, 

    Я бачив пекло … Там неволя… 

 

                              
 

Хоч як тяжко було Тарасові в рідній хатині,  але з якою любов’ю він думами 

лине до неї, як ніжно називає «хатиночка», як милується зеленим гаєм, чистим 

ставом. Згадка  про рідну домівку навіює на поета інші думи,  і він лине у  

квітучий вишневий садок на Україну. 

Учень декламує  вірш ”Садок вишневий коло хати “ 

Діти, яку  картину ви уявили,  прослухавши  вірш?  Що ви відчули? 

Так це прекрасна картина весняного  вечора  в українському селі. Ми бачимо 

красу саду, вечірньої  зіроньки. Чуємо спів дівчат,  гомін хрущів. 
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Думи мої, думи  мої 

Ви мої єдині, 

Не кидайте хоч ви мене 

При лихій годині. 

І знову,  ніби голуби  сизокрилі, прилетіли з-за Дніпра думи і перенесли  поета 

на рідну землю і побачив він картину неповторної краси рідного куточка. 

Зараз і ми з вами здійснимо подорож  у цей куточок. 

Розгляд малюнка за віршем  «Тече вода з-під явора». 

 

                                      
 

- Що ми бачимо на малюнку? 

-А що відчуваємо? 

І полилися думки, ніби вода з-під явора,  рядками поезії. 

Діти виконують Пісня «Ой є в лузі  калина» 

 

-Т.Г. Шевченко любив український світанок:  він  був небайдужий до його  

краси, яку описує у вірші «Сон». 

…світає, 

    Край неба палає, 

    Соловейко в темнім гаї 

    Сонце зустрічає. 
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А особливо поет любив часи надвечір’я – коли заходило сонце, м’які сутінки 

огортали  степ, долину, наступала тиша. 

Зоря  моя вечірняя, 

Зійди над горою 

Поговорим  тихесенько 

В неволі з тобою … 

 

 

                                 
 

Шевченків край -  співучий куточок України. Тарас  ще змалку  любив слухати 

народні  пісні,   сам любив співати, тому  багато його  віршів було покладено на 

музику.  Ці пісні допомагають  ще глибше відчути чарівність рідного краю. 

Послухайте пісню «Зацвіла в долині червона калина». 

Зацвіла в долині  червона калина, 

Ніби  засміялась дівчина –дитина, 

Любо,  любо  стало,   пташечка зраділа 

І защебетала. Почула  дитина 

І в білій свитині  з  біленької хати 

Вийшла  погуляти у гай на долину.  

 

                                      
Про що  йдеться в пісні? 

Особливе місце  у житті і творчості Шевченка займала природа,  особливо 

природа неньки-України.  
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- Ми дізналися скільки прекрасних   віршів написав Шевченко про свій рідний  

край,  його мальовничу красу. 

- У вірші «Заповіт»  поет  просить  поховати його після  смерті на рідній землі. 

Як умру,  то поховайте 

Мене на могилі, 

Серед степу широкого, 

На Вкраїні милій… 

- Народ виконав заповіт Шевченка. Поховали його в Каневі  на Чернечій горі,  

що тепер зветься Тарасовою,  над Дніпром - Славутечем. І щоденно пливе  

людський  потік, щоб вшанувати пам'ять  Кобзаря,  вклонитися його  могилі,  

покласти квіти. 

      
 

 

- Вшануймо ж  і ми,  діти,   пам'ять  про Тараса Григоровича піснею  на його 

слова  «Думи мої, думи  мої…» 

- Думи  поета живуть у серцях людей, у народних  переказах,  рядках книг, у 

малюнках  в українських  рушниках, вишиванках,  на сценах театрів,  у 

кінозалах,  у маминій пісні-колисанці,   у співучій український мові… 

- Діти, нехай же і у ваших серцях завжди живе українська мова та звучить 

рідна пісня. 
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                                                                                           Додаток 6 

 

   Конспект заняття-конкурсу малюнків ”В ніч на Святого Миколая” 

 

Тема.  В ніч на Святого Миколая 

Мета. Формувати уміння учнів передавати красу навколишнього світу 

через малюнок; збагачувати духовний світ дитини; вчити відстоювати свою 

громадянську позицію художніми засобами; виховувати повагу до історії свого 

народу та народних традицій. 

Завдання: 

- сприяти розвитку інтересу щодо вивчення історії свого народу та 

народних традицій ; 

- залучати учнів до активної участі у творчих конкурсах; 

- сприяти бажанню дітей зробити про себе заявку, як про творчу 

людину. 

Форма виховної діяльності: конкурс малюнків. 

Обладнання: малюнки учнів 2-4 класів на дану тему. 

План проведення. 

І. Організаційна частина 

ІІ. Підготовча частина. 

1. Слово вихователя про тематику конкурсу. 

- Діти, не має на нашій землі душі, яка б не горнулася до Святого Миколая. 

Ми звертаємося до нього зі своїми проблемами,проханнями, бо знаємо, 

що він може подати нам руку допомоги. 

Святий Миколай народився у місті Патарі, в Малій Азії близько 280 

року. Миколка уже змалку був набожним. Після смерті своїх батьків він 

роздав свою спадщину бідним людям. А сам вирушив до Палестини 

поклонитися святим місцям. Після повернення додому він прийняв сан 

священика. Відтоді Миколай допомагав усім, хто потребує його ласки. 

Своїми молитвами він утихомирював бурю на морі, рятував хворих, він 

нікому не відмовляв у пораді та дарував утіху. 

Кожна дитина з нетерпінням чекає на цей день. Бо Микола- 

чудотворець піклується про дітей, направляє їх на праведну дорогу. 

День Святого Миколая- це веселе народне  свято. Українські діти з 

нетерпінням чекають 19 грудня. Вони щиро вірять, що в цей день Святий 

Миколай  їм обов’язково щось подарує. 

Як в усьому світі діти чекають Санта Клауса, так на Україні діти 

пишуть листи святому Миколаю. У цих листах вони описують, що гарного, 

доброго вони зробили за рік, розповідають про свої мрії та бажання. 
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І справді,кожен з вас уранці знаходить під подушкою або в черевиках 

якийсь подарунок. Але Святий Миколай знає про все і тому тільки хороші. 

Чемні, ввічливі та слухняні діти отримають від нього дарунки, а неслухняні 

-різку. 

2. Пояснення щодо умов конкурсу малюнків. 

- Діти ,сьогодні ми з вами проводимо конкурс малюнків на тему “В ніч на  

Святого Миколая”. Перш ніж розпочати роботу, добре подумайте,що саме  

ви будете малювати, які кольори будуть переважити на вашому малюнку.              

3. Проведення даного конкурсу. 

       4.   Організація виставки малюнків. 

 

Очікуваний результат. 

Діти з великим бажанням будуть брати участь у творчих конкурсах 

та виставках. 

Виявлятимуть бажання показувати свої творчі уміння та нахили, як 

особистості. 

Учні будуть цікавитися історією свого краю, народними традиціями. 

Збагатять свій духовний світ. 
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                                                                                        Додаток 7 

 

    Конспект театралізованої гри за мотивами казки “Рукавичка” 

 

Мета. Сприяти бажанню дітей брати участь у театралізованій грі. 

Формувати артистизм, засоби емоційної виразності. Активізувати навички 

мовленнєвого спілкування дітей. Виявляти художньо-творчі здібності. 

Виховувати почуття взаємної приязні, дружби. Підтримувати позитивні емоції. 

Обладнання. Декорації лісу, бутафорна рукавичка,костюми казкових 

героїв. 

Вихователь. 

-Дорогі  діти,шановні гості!Сьогодні у нас незвичайне свято. Його немає в 

календарі,але воно є в серцях і душах тих людей,які люблять казки. Сьогодні 

ми зібралися тут всі разом для того,щоб побувати в гостях у казки. Діти дуже 

люблять слухати казки,а дорослі з великим задоволенням розповідають та 

читають їх дітям. Казка жила,живе і буде жити вічно. Вона буде існувати 

стільки скільки будуть жити люди. 

-Казка буває сумна і весела,казка навчає нас розуму,висміює ледачих і 

хвальків . Дарує щедрість і багатство хорошим людям. 

-Тому сьогодні ми допоможемо нашим дітям побувати у казці.  Ще раз 

перегорнемо сторінки улюблених книжок,зустрінемося із улюбленими героями. 

 

Існує книг багато на землі. 

Вони цікаві, мудрі, гарні. 

Та кожен з нас, дорослий чи малий,  

Всяк казочку читати полюбляє. 

 

Казка – це світ чарівний та незвичний,  

Казка – це диво, сповнене краси. 

Поринуть в казку, це ж бо так цікаво,  

Це справді свято, радість для душі. 

 

У казці звірі мову мають,  

Дерева розмовляють, мов живі. 

Добро і правда завжди зло долають,  

Тому і люблять казку діти всі. 

 

Мудра казко, казко-чарівнице,  

Ти даруєш ласку, вчиш ростить пшеницю. 

Поведи нас за собою  

В світ прекрасний і чудовий. 

 

Казочко, казочко, ти приходь до нас,  

Завітай любесенько у наш 1 клас. 
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В країну казок підемо я і ти,  

У казці всім цікаво побувати.  

Там вірних друзів можемо знайти,  

І з ними хочемо потанцювати. 

 

Сьогодні ми казку сюди запросили,  

Щоб бачити казочку, слухать гуртом,  

А казка в завії десь там заблудила.  

Давайте її погукаєм разом! 

Казко, казко, приходь до нас! 

 

Казка    

Вітаю вас, дорослі і малі,  

Від всіх казок низенький вам уклін. 

Я – казка мудра. Хочу вам сказати,  

Що кожен з вас мене повинен знати,  

Бо, кажуть, казка вчить на світі жити 

Та правду й волю завжди боронити.  

- Дякую, що ви запросили мене на свято. Я прийшла до вас не сама, а із 

своїми друзями казковими героями. Ми підготували для вас виставу. Щоб 

потрапити на неї, ви повинні доказати, що любите і знаєте казки. 

-Я читатиму уривки з казок, а ви будете відгадувати назву казки. Готові? 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Вікторина «З якої казки?»  

 «Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку…»( «Ріпка») 

«Я не пила , я й не їла: тільки бігла через місточок та вхопила кленовий 

листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку…»  («Коза-

дереза») 

«А мишка бігла, хвостиком зачепила, яєчко покотилося, впало та й 

розбилося.» («Курочка Ряба») 

«Уліз ведмідь – семеро стало…» («Рукавичка») 

«Призволяйся, Журавлику, призволяйся, лебедику…» («Лисичка та 

Журавель») 

«Котику-братику, несе мене Лиска  

 По каменю-мосту на своєму хвосту, 

 Порятуй мене!» («Казка про Котика і Півника») 

Молодці! Бачу що ви любите казки і знаєте. Отже запрошую Вас всіх на 

виставу . Але чекайте. Чую музику. Ще хтось поспішає до нас на свято. 

 

    Заходить Червона Шапочка з кошиком в руках. Співає. 

 

Якщо довго, довго, довго, якщо довго по доріжці, 

Якщо довго по стежинці бігти, тупати й стрибать,  
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То напевне, то напевне, то звичайно, то звичайно, 

Безперечно таким чином можна в школу завітать.  

А-а - там навчаються читати,  

А-а - і писати й рахувати,  

А-а – там цікаво всім завжди. 

- Привіт усім! Я дуже рада, що мені вдалося потрапити до вас на свято. 

Крім вітання, я приготувала для вас вікторину «Чарівний кошик». 

У моєму кошику знаходяться речі з казок. Я буду по черзі діставати якусь 

річ, а ви говоритимете, в якій казці вона зустрічається.(яйце, ключ, тарілка і 

глечик , солома, пір’я, черевичок, рукавиця.) Молодці, казки знаєте. А тепер 

всідайтесь зручненько і слухайте гарненько. 

 

Прийшла, нарешті, довгождана мить: 

Герої казки нас усіх вітають. 

Чарівна музика тихесенько звучить,  

І казка перед нами оживає. 

 

Якось Дід старий по дрова в ліс ходив,  

Та й у лісі рукавичку загубив. 

 

Бігла лісочком тим Мишка маленька,  

Бачить: лежить рукавичка старенька. 

А вже настала холодна зима,  

А в Мишки ні хатки, ні нірки нема. 

(Під музику вбігає Мишка, тремтить від холоду.) 

 

Мишка. 

 Вже прийшли зимові дні –  

Треба щось робити.(Помічає рукавичку.) 

Хатка буде тут мені,  

В ній я буду жити.  

 

Автор 

Ось і живе там Мишка-шкряботушка.  

Коли це скаче Жабка-скрекотушка. 

(під музику стрибає, бачить рукавичку, питає). 

Жабка 

Хтось там є, чи нікого нема? 

Мишка 

Я Мишка-шкряботушка. А ти хто? 

Жабка  

А я Жабка-скрекотушка. 

Пусти мене в хатку- 

Будемо разом жити,  
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Разом працювати . 

Та удвох дружити.  (Заходить до рукавички) 

Автор  

Живуть спокійно в рукавиці 

І день, і другий, мов сестриці. 

Стрибає по снігу якось Зайчик довговухий. 

Замерз. Побачив хатку та й постукав. 

(Стрибає під музику, зупиняється, тре лапки, переступає з ноги на ногу. 

Стукає в рукавичку.) 

Зайчик  

Хоч і шубку теплу маю, та мороз цей відчуваю. 

Де б це лапоньки погріти, де б тепло тепер зустріти? 

Зайчик  

В рукавиці хтось є чи нема? 

Бо мене застудила зима!(Кашляє). 

Вуха замерзли, 

Захололи і ноги –  

В рукавичці б мені 

Відігрітись трохи… 

  

Звірята  

Я Мишка-шкряботушка. 

Я Жабка-скрекотушка. 

А ти хто?(Разом) 

 

Зайчик 

Та я ж Зайчик-побігайчик. 

Пустіть мене в хатку, 

Будемо разом жити,  

Разом танцювати, 

Та утрьох дружити. 

(Зайчика пускають). 

Автор. 

Дружно так живуть –  

усі працюють. 

Хоч зима надворі – не  

горюють! 

Раптом Вовк біжить. 

Замерз. Від холоду  

дрижить. 

(Під музику по залу по тюпцем біжить Вовк, дмухає на лапи. Помічає 

рукавичку і зупиняється). 

Вовк. Ох і змерз я дуже-дуже, бо морозець дошкуляє,  

       Моя старенька кожушина чомусь мене не зігріває! 
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 (Помічає рукавичку. Стукає). 

В рукавичці хтось є чи нема? 

В лісі бродить сувора зима. 

Звірята (з рукавички). 

Я Мишка – шкряботушка. 

Я Жабка – скрекотушка. 

Я Зайчик – побігайчик. 

(Разом ). А ти хто? 

Вовк.  

 Та я ж Вовчок, сірий бочок. 

 Пустіть мене до себе, 

 Лякатися не треба,    

 Будем в мирі разом жити, 

 Працювати і дружити. 

(Вовка пускають). 

(Звучить музика (на вибір музичного керівника), падає сніжок (або діти 

виконують танець сніжинок)). 

Автор. 

 А зима все сніжку підсипає… 

 Білим землю, дерева вкриває. 

 В кучугурах нелегко ходить. 

 Ось іде ледве-ледве Ведмідь… 

(Під музику, перевалюючись, іде Ведмідь, не втримується, падає на 

чотири лапи, піднімається іде далі. Зупиняється перед рукавичкою). 

Автор. 

 Важко лапами переступає,  

 Бачить рукавичку, та й питає: 

Ведмідь. Яка тепла рукавичка тут  

лежить, 

Тож зимою в рукавичці  

можна жить. 

(Стукає). 

Хтось неначе  там шепоче,  

А мене пускать не хоче. 

 

Ведмідь. Ох і злюща настала зима! 

           В рукавичці хтось є чи нема? 

Звірята (з рукавички). 

Я Мишка – шкряботушка. 

Я Жабка – скрекотушка. 

Я Зайчик – побігайчик. 

Я Вовчок, сірий бочок. 

(Разом ). А ти хто? 

Ведмідь. 



41 
 

 Я Ведмідь волохатий,  

 Пустіть мене до хати. 

 Будем разом жити, 

 Працювати і дружити. 

(Ведмедя пускають). 

Автор. 

 Бігла тим лісом красуня Лисичка. 

 Бачить лежить на снігу рукавичка. 

(Під музики легко і красиво біжить Лисичка. Зупиняється ). 

Лисиця. 

 Хто живе в цій рукавиці? 

 Відгукніться до Лисиці. 

Звірята (з рукавички). 

Я Мишка – шкряботушка. 

Я Жабка – скрекотушка. 

Я Зайчик – побігайчик. 

Я Вовчок, сірий бочок. 

Я Ведмідь волохатий. 

(Разом ). А ти хто? 

Лисиця. 

Я руда, низького зросту,  

Хитра я і довгохвоста. 

На курей я вельми ласа, 

В них таке смачненьке м’ясо. 

Вовку-брату я сестричка,  

А зовуть мене Лисичка. 

 Буду вам допомагать, 

 Можу щей пісень співать. 

 Пустіть мене до рукавички. 

(Лисичку пускають). 

Автор. 

 Дружно так живуть, усі працюють, 

 Хоч зима надворі – не горюють! 

 Зайчик носить дрова. Вовчик їх рубає, 

 А Жабка лопатою сніг розгрібає. 

 Лисичка хату прибирає 

 І пісню весело співає. 

 А Мишка у печі борщу наварила 

 І потім обідати всіх запросила. 

(Звірята працюють під музику) 

 Працюють усі без утоми весь день, 

 А потім співають веселих пісень. 

(Звірята заходять до рукавички. Звідти чути пісню « Морозець».) 

Автор. 
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 Якось близько Сорока літала, 

 На весь ліс вона скрекотала, 

 Про те, що дужче сонце пригріло 

 І надворі потепліло. 

 Що вже тане кругом сніг і лід, 

 І до лісу іде знову Дід. 

 Мовляв, ідуть удвох з Буянком 

 Шукати рукавицю ранком. 

 Пес Буянко винюхує слід, 

 А за ним уже ступає Дід. 

(З лісу виходять Дід і пес Буян. Буян нюхає, відшукуючи слід, і приводить 

Діда до рукавиці). 

Дід. Добре, що у ліс прийшли, 

 Рукавицю тут знайшли. 

(з рукавиці виходять звірята, дякують Дідові за його рукавичку, яка 

лютою зимою була їм за хатку). 

Звірята.(по черзі). 

 Тепло нам було зимою в рукавичці 

          І ми кажемо: «Спасибі», як годиться! 

Дід. 

 І я радий, що без діла не лежала, 

 І усіх вас рукавиця зігрівала. 

 Тож на згадку про зустріч такую, 

 Всі давайте разом затанцюєм. 

(Звірятка танцюють навколо Діда. Обнімаються, прощаються і 

розходяться. На галявині залишаються Дід і Буян). 

Дід (до Буяна). 

 Допоміг рукавицю знайти мені, друже. 

 Тож за це, мій Буяне, тобі вдячний я дуже. 

 Ми ходили по лісу з тобою немало, 

 Тож приймай скибку хліба то ось шматок сала. 

(Сідають на пеньок і їдять). 

Автор. 

 Рукавичку знайшли, 

 На галявині спочили 

 Та додому пішли. 

 Наша казка скінчилась. 

(Дід і Буян встають і йдуть.)  

Якби не казка, хто б і знав,що стільки є чудес на світі.  

І хто б завісу відкривав у світ, 

 в якому грають діти. 

Казка  

От і настав час повертатись мені в своє королівство, а ввечері, коли будете 

лягати спати, ми знову зуcтрінемось. До зустріч 
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- Давайте, діти, попрощаємось дружно з Казкою і заспіваємо їй пісеньку. 

-Казка-це дитинство людства і його мудрість. Читайте і слухайте 

казки,переказуйте. Нехай вони ідуть по світу ,нехай живуть серед нас і після 

нас,нехай виховують нас і вчать,як треба жити по правді.  
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                                                                                                Додаток 8 

 

                                     Прогулянка до парку. 

Тема.      Спостереження за осінніми змінами у живій природі. Таємниця 

різнокольорових листочків. 

Мета: систематизувати уявлення дітей про послідовність змін у природі 

восени, розкрити зв'язок між настанням холоду і станом рослин; формувати 

елементи наукового пізнання світу; навчити бачити фарби золотої осені, 

розвивати образне мовлення, логічне мислення; виховувати любов до природи. 

 

Передує прогулянці читання казки "Як краса врятувала берізки", перегляд 

картин "Літо", "Осінь". Перед прогулянкою варто поставити такі запитання: 

"Які дерева ви знаєте?", "Якого кольору були у них листочки влітку?", "Якого 

кольору була влітку трава?", "Яка пора року наступає після літа?" 

 

 

                                             Хід прогулянки 

 

І. Організація класу 

 

Розповідь вчителя.  

 

У гайку кленовім,                           -Одягай, кленочку, 

У садку вишневім                            Золоту сорочку! 

Хто рясні обнови                           - Бери плаття, вишне, 

Роздає деревам?                               Кольорове, пишне! 

- Ти, дубок, не плач:  На бордовий плащ! 

                                                              Інна Кульська 

-    Хто ж це такий щедрий? Так, красуня-осінь. 

-    Діти, на осінню прогулянку нас запросили Горобинка і Берізка. Дорогою 

будемо збирати цікавинки. А допоможуть їх відшукати наші помічники: руки, 

очі, вуха, ніс, язик і думка. Діти підходять до дерев, вітаються з ними. 

- Помилуйтеся горобинкою. Яка вона красива!  

- Чим красива горобинка?  

- Кого вона вам нагадує?  

- Скажіть  горобинці компліменти, їй буде приємно почути їх.  

- Якою стала горобинка восени?  

- Якого кольору її ягоди?  

- Що вони нагадують?  

- Чи можна обривати ягоди горобинки? 

- Для кого горобинка приготувала їх?  

- А які гарні у горобини листочки! Які вони? (Великі, червоні.)  

- Що вони нагадують? (Перо жар-птиці.)  

- Горобинка загадає вам осінні загадки:  



45 
 

 

Сонце вкрилося хмарками.  

Хтось невидимий в імлі 

Небо сірими нитками  

Пришиває до землі. (Дощ) 

 

Голі поля.  

Мокне земля.  

Вітер гуляє  

- лист облітає. 

 Коли це буває? (Восени) 

 

У садах, гаях блукає.  

Жовту одіж зодягає, 

 Золотисту стелить постіль – 

Жде сестрицю білу в гості. (Осінь) 

 

Вночі на лузі –  

гляньте, ви!  

Сивко пасеться без трави. (Туман) 

 

-    Пограємось з горобинкою. (Хвилинка розваг.) 

Налетів тут вітерець, непосидько-пустунець. 

Заходився коло хати  

Жовте листя підмітати. 

Листя те, що натрусив  

Уночі із горобин. 

Подякуємо горобинці за чудові загадки і гру. 

 

-А ось і подружка її. Хто це,  діти? Так, берізка.  

Тремтить наша  берізка.  Боїться.  Не  бійся, миле деревце. Хоч нас і багато, та 

ми не заподіємо тобі шкоди.  Помилуйтеся берізкою. Пригадайте казку. Як 

краса берізки врятувала?  

- Кого вам нагадує берізка? Скажіть і їй красиві слова (лагідні, добрі). Якого 

кольору листочки на березі?  

-Уважно роздивіться дерево. Чиє на ньому червоні листочки? (Ні.)  

-У берізки ніколи не буває червоного  листя, а тільки золоте, жовте. Чому ж так: 

у горобинки листя восени червоне, а у берізки жовте? Увага! Відкриваємо 

таємницю різнокольорових листочків! 

 

Казка про різнокольорові листочки 

 

У кожному листочку живуть невидимі зернятка: зелені, жовті, червоні. Зелені 

зернятка люблять тепло і щедре сонячне проміння. І найкраща пора для них - 
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літо. їх багато, вони граються. І листочки на всіх рослинах зеленого кольору. А 

коли приходить осінь, стає холодно, коротшає день, і від цього зелені зернятка 

руйнуються і зникають. З'являються жовті і червоні зернятка. Листочки стають 

різнокольорові. 

-    Подивіться навколо. На яких рослинах жовті листочки? (Березах, липах.) 

Червоні? (Горобині, калині, вишні.) Зелені? (Бузку, вербі.) Жовто-червоні? (На 

кленах.) Багряні? Коричневі? (Дубі.) 

Здалеку листя на дереві здається одного кольору. А візьміть листочки берези у 

руки, придивіться до них. Чи справді це так? (Ні.) Ось листочок із зеленими 

цяточками. А цей - яскраво-жовтий. Ось - із коричневими смужечками на 

кінчиках. 

Пограємо гру: "Мій листочок красивий тому, що..." 

ІІ. Підсумок екскурсії 

-    Які цікавинки бачили у довкіллі? 

Подякуємо берізці та горобинці за такі чудові гостини. 

На закінчення прогулянки обираємо "Міс і містер чутливе вушко", "Всевидяче 

око", "Найкращий носик", "Слухняний язичок", "Працьовиті руки". 

 

ІІІ. Організоване повернення до класу.   
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                                                                                                 Додаток 9 

                                                  Вікторина. 

 

Тема. Знавці правил дорожнього руху. 

Мета. Активізувати знання дітей в області правил дорожнього руху; розвивати 

увагу, мислення; вчити працювати в групі; виховувати бажання бути 

грамотними та свідомими учасниками дорожнього руху, які дбають за 

збереження свого здоров’я та життя та  оточуючих людей. 

Форма виховної діяльності: конкурс 

Обладнання: дорожні знаки,  листочки для відповідей, табель для роботи журі, 

мікрофони на сцені, столи для команд. 

Очікуваний результат. 

1. Діти повторять правила дорожнього руху. 

2. Зрозуміють важливість дотримання правил дорожнього руху для 

збереження власного життя та здоров’я та оточуючих людей. 

3. Отримають навички роботи в групі, розвинуть уміння бути 

комунікабельними та відстоювати власну точку зору. 

Хід конкурсу. 

 І. Організаційна частина  

ІІ Повідомлення теми зустрічі. Мотивація участі в конкурсі. 

Вихователь. 

З кожним роком все жвавіше стає на вулицях міста: рухаються автомобілі, 

мотоцикли, автобуси.  

Одні машини везуть продукти, одяг до магазинів, інші - розвозять хліб, 

будівельні матеріали.  

Та для того, щоб автомобілі швидше постачали вантаж до місця призначення, 

необхідно створювати такі умови,  щоб вони могли без будь-яких перешкод 

рухатися містом.  

Діти, щоб зберегти своє здоров'я та життя, ми повинні чітко дотримуватися 

встановлених правил дорожнього руху.  

Впевнена, що ви з ними знайомі і добре їх знаєте, адже вони зовсім нескладні.  

Сьогодні  ми не тільки пригадаємо правила дорожнього руху, а й доведемо, що 

дотримуємося правил поведінки на вулицях міста. 

 ІІІ. Проведення конкурсу. 

1. Вступне слово педагога. 

2. Представлення членів журі. 

3. Розподіл учасників по командах. 

4. Вибір капітанів команд та назви команд. 
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5. Вікторина. 

6. Конкурс загадок. 

7. Азбука дорожніх знаків. 

8. Сигнали регулювальника. 

Вікторина. 

Умови: вихователь ГПД задає питання з ПДР. На обговорення відповіді кожній 

команді дається час 1 хв. Потім капітан пише відповідь на листочку. Помічники 

забирають листочки з відповідями у команд і віддають їх членам журі. За 

кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. 

1. Учасник дорожнього руху, який знаходиться у транспортному засобі, але 

не керує ним. (пасажир) 

2. Особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортним засобом. 

(пішохід) 

3. Як називають білі або жовті смуги на дорогах? (дорожня розмітка) 

4. Основний захисний одяг мотоцикліста. (шолом) 

5. Як називають лінію (суцільну або преривчасту), яка ділить дорогу 

навпіл? (основна лінія) 

6. Учасник дорожнього руху, який керує транспортним засобом? (Водій) 

7. Де у автобусі найбезпечніші місця? (у середній частині) 

8. Як правильно обійти автобус? (позаду) 

9. З якого боку має рухатися організована група людей? (з правого) 

10. Найбезпечніше місце в автомобілі? (позаду водія) 

11. З якого віку можна їздити на велосипеді дорогою? (з 14 років) 

12.  З якого віку можна керувати автомобілем при наявності документів? (з 

18 років)   

Конкурс загадок. 

1. Біжать чотири брати 

І один одного не можуть наздогнати. 

(Колеса) 

2. Як переходиш вулицю, 

То завжди зупинись, 

І перш за все з увагою 

На мене подивись. 

Я шлях вкажу надійний, 

Де небезпек нема, 

Трикольорові очі  

Я маю недарма... 

(Світлофор) 

3. Маленькі будиночки містом біжать, 
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Хлопчики й дівчатка в будиночках сидять. 

(Автобус, трамвай, тролейбус) 

4.  Тримаюсь лише на ходу, 

А як зупиниш - упаду. 

(Велосипед) 

5. Підморгне зеленим оком - ми йдемо, 

Підморгне червоним - стоїмо... 

(Світлофор) 

6. З рогами, а не коза, 

Є сідло, а не кінь. 

З педалями, а не рояль, 

З дзвоником, а не двері. 

(Велосипед) 

7. Полотно, а не доріжка, 

Кінь біжить сороко ніжка. 

(Поїзд) 

8. Довгий хвіст дугою тягне за собою. 

(Тепловоз) 

 

Азбука дорожніх знаків. 

Умови: кожна команда отримує по 5 дорожніх знаків і пояснює їхнє значення.  
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Правильна відповідь – 1 бал. 

 

Сигнали регулювальника. 

 

Умови: член гуртка ЮІР «Веселе колесо» показує сигнали регулювальника 

кожній команді, а учасники гри пояснюють, що цей сигнал означає.  

 

              
 

ІV. Підведення підсумку конкурсу. Нагородження. 
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                                                                               Додаток 10 

                                        Зустріч з батьками 

 

Тема. Емоції позитивні та негативні 

Задачі: 

1. Ознайомитися із самооцінкою учнів класу. 

2. Визначити причини переваги негативних чи позитивних емоцій в учнів. 

 

Хід заняття 
 

I. Вступне слово вихователя (варіант). 

 

На дошці таблиця з смайликами людських емоцій. 

                        
 

 

- Шановні мами й татка! У нас сьогодні з Вами зустріч, яку ми проводимо 

у формі сімейної ради. Сімейна рада збирається тоді, коли справа не терпить 

зволікань і вимагає всебічного аналізу. 

 - Перш ніж ми перейдемо до ради за оголошеною проблемою, послухайте, 

будь ласка, магнітофонний запис відповідей дітей на запитання: який я? 

(Наприклад, я - добрий, красивий, розумний і т. д.). 

Після прослуховування запису батьки повинні відповісти на запитання про 

мотиви вибору дитиною прикметників, що позначають позитивні та негативні 

якості. Відбувається обмін думками. 

Сьогодні ми поговоримо про людські емоції. Мені хотілося звернути вашу 

увагу на ті емоції, що стимулюють розвиток неврозів, руйнують здоров'я 

дитини. Це емоції руйнування - гнів, злість, агресія та емоції страждання - біль, 

страх, образа. Спостерігаючи за дітьми, доводиться констатувати, що емоції 

страждання, руйнування їм ближче, ніж емоції радості й добра. 
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II. Тренінг 

Питання: 

- Наведіть приклади ситуацій із вашого життя, з життя родини або ситуацій, що 

спостерігаються, пов'язані з негативними та позитивними емоціями. 

- Чи можете ви сказати, що у відповідях дітей на магнітофонній стрічці ви 

почули відзвуки негативних емоцій? (На думку психологів, позитивні емоції 

з'являються в людини тоді, коли її люблять, розуміють, визнають, приймають, а 

негативні - при незадоволенні потреб.) Як формувати позитивні емоції? Із чого 

починати? 

- Перед вами лежать аркушики паперу. Запишіть на них висловлювання, 

заборонені у спілкуванні з дитиною у вашій родині, а також висловлювання, що 

рекомендуються й бажані. 

 

Висновок. При спілкуванні з дітьми не слід уживати такі, наприклад, 

висловлювання: 

Я тисячу разів казав тобі, що... 

Скільки разів треба повторювати... 

Про що ти тільки думаєш... 

Невже тобі важко запам'ятати, що... 

Ти стаєш... 

Ти такий же, як... 

Відчепись, ніколи мені... 

Чому Олена (Настя, Ліля і т. д.) така, а ти - ні... 

 

При спілкуванні з дітьми бажане вживання таких висловлювань: 

Ти в мене найрозумніший (красивий і т. д.). 

Як добре, що в мене є ти. 

Ти в мене молодець. 

Я тебе дуже люблю. 

Як ти добре це зробив, навчи й мене. 

Дякую тобі, я тобі дуже вдячна. 

Якби не ти, я б ніколи з цим не справився. 

 

Постарайтесь використовувати перераховані бажані висловлювання 

якнайчастіше. 

 

III. Рекомендації батькам: 
 

1) Безумовно приймайте свою дитину. 

 

2) Активно слухайте її переживання, думки. 

 

3) Якнайчастіше спілкуйтеся з нею, займайтеся, читайте, грайте, пишіть один 
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одному листи та записки. 

 

4) Не втручайтесь у її заняття, що їй по плечу. 

 

5) Допомагайте, коли просить. 

 

6) Підтримуйте та відзначайте її успіхи. 

 

7) Розповідайте про свої проблеми, діліться своїми почуттями. 

 

8) Вирішуйте конфлікти мирно. 

 

9) Використовуйте у спілкуванні фрази, що викликають позитивні емоції. 

 

10) Обіймайте та цілуйте один одного не менше чотирьох разів на день. 

 

IV. Домашнє завдання батькам: напишіть листа своїй дитині, який їй варто 

розкрити у випускному класі школи. 

 

Анкета для батьків 

 

1. Чи стимулюєте ви прояв позитивних емоцій у своєї дитини? Як ви це робите? 

 

2. Чи виявляє ваша дитина негативні емоції? Чому, на ваш погляд, вони 

виникають? 

 

3. Як ви розвиваєте позитивні емоції своєї дитини? Наведіть приклади. 

Анкетування проводиться протягом ходу зборів, вихователь виділяє для цього 

10-15 хвилин. Листки з відповідями батьки віддають педагогу, який 

використовує їх у подальшій роботі з батьками й учнями. 
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                                                                                                Додаток 11 

 

                                Тест для дітей групи продовженого дня 
 

Тема. Хочеш мати друга - навчись другом бути. 

Мета. Виховувати в учнів гуманність, справедливість і вимогливість до людей 

уміння цінувати дружбу, здатність до самооцінки й потребу 

самовдосконалення. 

 

 

        
Хід проведення заняття. 

 

На дошці або на плакаті записані прислів'я, афоризми. 

 

Без вірного друга - велика туга. 

 

Дружба - велике багатство. 

 

З добрим дружись, а лихого стережись. 

 

Друг пізнається в біді. 

 

Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. 

 

Вихователь. Перед вами-прислів'я, один із видів народної творчості. Ви вже 

знаєте, що хоч вони коротенькі, але дуже влучні, і зміст у них глибокий. У 

прислів'ях втілена народна мудрість, дотепність і досвід, перевірений життям, а 

тому їх можна сприймати як істину. Прокоментуйте подані прислів'я, розкрийте 

їх зміст. 
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(Міркування учнів.) 

 

Я навіть не запитую, чи хочеться кожному з вас мати друга - справжнього, 

вірного, який завжди допоможе, підтримає, з яким біда - півбіди, а радість - 

подвійна. Звичайно, хочеться! І щасливий той, хто його має. Та чи всі мають те 

щастя? Буває, ніби й гарні товариші, а потім дивись - уже й перестали дружити, 

посварились або розчарувались один в одному. Поміркуймо сьогодні над тим, 

як берегти дружбу, чому не з усіма хочуть дружити. 

 

У свого друга ми хочемо бачити тільки позитивні риси: щоб був він для нас і 

приємний, і цікавий, добрий, щирий, вірний, щедрий. Отже, щоб з нами хотіли 

дружити, то й ми повинні бути такими ж. 

 

Спробуємо перевірити себе з допомогою тестів. Тільки умова: на всі питання 

відповідати щиро. Це - тільки для себе. Своїх відповідей нікому не показуйте. 

Головне, щоб кожен побачив себе, зрозумів і оцінив. На кожне з поставлених 

нижче запитань вибирайте й записуйте одну відповідь, наприклад: 1 - б; 2 - а і т. 

д. 

 

Тест. 

 

1) Що вас найбільше приваблює в тому, кого вважаєте своїм другом? 

 

а) врода, гарний одяг, акуратність; 

 

б) щедрість; 

 

в) тактовність, делікатність; 

 

г) відвертість, правдивість. 

 

 

2) Чим ви вмотивуєте свій вчинок, коли даєте списувати? 

 

а) вважаю, що це по-товариськи; 

 

б) знаю, що це неправильно, але боюсь образити; 

 

в) не даю, бо це — ведмежа послуга; 

 

г) він мені віддячить чимось іншим. 

 

 

3) Якщо ви посварились з другом, як ви себе почуваєте? 
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а) мені прикро, самотньо; 

 

б) я думаю над причинами сварки; 

 

в) хай не буде такий мудрий! 

 

г) знайду собі іншого друга. 

 

 

4) Ви будете чекати, поки друг першим прийде миритись, чи вибачитесь самі? 

 

а) він винен, хай і вибачається; 

 

б) очевидно, ми винні обидва, постараюсь порозумітись; 

 

в) визнаю себе винним, аби лише помиритись; 

 

г) побачу, як буде поводитись далі. 

 

 

5) Якщо в друга з'явилась річ, якою він дорожить, а вам її дуже-дуже хочеться, 

як ви вчините? 

 

а) попрошу помінятись за щось або продати мені; 

 

б) попрошу, щоб дав покористуватись; 

 

в) не буду просити, щоб не ставити його в незручне становище; 

 

г) зроблю вигляд, що мене це не цікавить. 

 

 

6) Якщо друг вам у чомусь відмовив, як ви відреагуєте? 

 

а) ображусь, але не викажу себе; 

 

б) перестану з ним дружити; 

 

в) спробую зрозуміти, чому він відмовив; 

 

г) іншим разом відплачу йому тим самим. 
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7) Якщо ваш друг не сподобався вашим батькам, як ви поведетесь? 

 

а) послухаю батьків; 

 

б) не буду запрошувати його до себе; 

 

в) доведу батькам, що він вартий моєї дружби; 

 

г) не послухаюсь батьків. 

 

 

8) Кого ви вважаєте лідером: себе чи друга? 

 

а) себе; 

 

б) друга; 

 

в) ми рівні; 

 

г) не думав над цим. 

 

 

9) Якщо вашого друга хвалять, ви не заздрите? 

 

а) ні; 

 

б) заздрю; 

 

в) трохи; 

 

г) я радію за нього і пишаюсь ним. 

 

 

10) Якщо ваш товариш пропонує вам списати задачу, як ви це сприймаєте? 

 

а) із вдячністю, як прояв товариськості; 

 

б) як борг, за який треба віддячити; 

 

в) як приниження, недооцінку моїх здібностей; 

 

г) списую, не задумуючись. 
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11) Якби ви з другом попались на якомусь необдуманому, поганому вчинку, 

ініціатором якого був друг, як ви поведетесь? 

 

а) скажу правду, що я не винен; 

 

б) подивлюсь, як він себе поведе; 

 

в) візьму на себе його вину; 

 

г) відповідатиму разом з ним. 

 

12) У вас дві цукерки: одна дорога і дуже смачна, а друга - дешевша і гірша. 

 

Яку ви даєте другові? , 

 

а) якщо немає порівну, то краще не показувати; 

 

б) дам першу; 

 

в) дам другу, а першу з'їм, щоб він не бачив. 

 

г) розділю обидві на половини. 

 

13) Чого б ви не вибачили своєму другу? 

 

а) зверхності, зневаги; 

 

б) скупості; 

 

в) зради; 

 

г) все б вибачив. 

 

- Ви вибрали й записали собі варіанти відповідей? Тепер напроти кожної 

поставте бали і підсумуйте. 

 

1)а-4;б-5;в-3;г-1; 

 

2)а-1;б-2;в-3;г-5; 

 

3)а-1;б-3;в-4;г-5; 

 

4)а-5;б-3;в-1;г-4; 
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5)а-5;б-3;в-1;г-4; 

 

6)а-3;б-5;в-2;г-5; 

 

7)а-5;б-4;в-1;г-3; 

 

8)а-5;б-1;в-4;г-4; 

 

9)а-2;б-5;в-4;г-1;, 

 

10)а-2;б-4;в-3;г-4; 

 

11)а-5;б-4;в-1;г-3; 

 

12)а-5;б-1;в-5;г-3; 

 

13)а-3;б-5;в-3;г-1; 

 

Додайте всі 13 цифр, визначте суму. 

 

Найбільша кількість набраних балів (від 52 до 65) -свідчення егоїзму. Така 

людина найбільше любить себе, у дружбі шукає вигоди для себе, знає собі ціну, 

не любить критики. Вона любить мати поряд слабшого, менш яскравого, 

непоказного, щоб на його фоні підкреслювати свої переваги. Врешті-решт, така 

людина приречена на самотність, бо, розкусивши її, ніхто з нею не захоче 

дружити. 

 

Взаємини тих, хто набрав від 39 до 51 бала, скоріше можна назвати 

співдружністю, ніж дружбою: вони готові відповідати добром на добро, але не 

захочуть жертвувати безкорисливо; їхнє ставлення до вас залежить від того, як 

ви ставитесь до них. 

 

Вимогливі до друзів і до себе ті, хто мають 26-38 балів. Вони здатні піти вам 

назустріч, зрозуміти й допомогти, але спочатку подумають, чи варто, чи 

корисно і розумно це; пожаліють слабшого, але не стануть потурати тому, хто 

не старається стати сильнішим. Вони поважають вас, але вимагають поваги й 

до себе. 

 

 

І найщиріші, найвідданіші в дружбі ті, хто мають найменшу кількість балів. Це 

люди милосердні, здатні вибачати, жертвувати власними інтересами заради 

друга. 

 

Мати такого друга - прекрасно, але треба вміти його цінувати. Розчаруватись у 
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ближньому, втратити друга - для таких людей це важкий удар. 

 

А тепер порівняйте своє "Я" із поданими характеристиками. Чи подобається 

вам бути таким? Звичайно, жодна із цих характеристик не стосується 

безпосередньо когось із вас. Але, вибравши ті чи інші варіанти відповідей на 

питання, ви цим виявили свої погляди, своє розуміння дружби. 

 

У житті ми не завжди аналізуємо свої вчинки, слова, не вміємо чи не хочемо 

подивитись на себе збоку, запитати у себе, чого ми варті. 

 

Якщо ви захочете мати ідеального друга, вам буде дуже важко його знайти. Бо 

у кожної людини є недоліки. Але подумайте, чи їх немає у вас. Чи маєте право 

вимагати ідеального, якщо самі не ідеальні? Приймай друга таким, який він є, 

сприяй тому, щоб він ставав кращим, сам прагни бути кращим.  
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                                                                                                      Додаток 12 

                                               Роботи учнів ГПД 

 

                                    Наша “Творча майстерня” 
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