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  Виховання –  

це насамперед людинознавство.                             

  Без знання дитини – її розумового 

розвитку, мислення, інтересів,                                                                                   

захоплень, задатків, нахилів – немає 

виховання.                                                 

    Василь Сухомлинський  
 

           

             



Мета виховної роботи:  

      Формування  у дітей навичок самостійної діяльності, соціальної 
відповідальності, здатності відчувати, розуміти себе та іншу людину; 
формування в учнів позитивного ставлення до школи.                                           

     

 Основні  завдання  виховної  роботи класовода початкової 
школи: 

1.Створити умови для успішної адаптації дітей до шкільних умов, 
зниження шкільної тривожності. 

2.Формувати інтерес до процесу та змісту навчальної діяльності .  

3.Створити умови для розвитку моральних якостей особистості.  

4.Формувати комунікативні навички, працювати над створенням 
учнівського колективу.  

5.Створити умови для розкриття творчого потенціалу дітей.  

6.Формувати у дітей бережливе ставлення до природи, 
поглиблювати знання з екології.  

7.Прищеплювати любов до праці, бережливого ставлення до 
шкільного та класного майна.  

8.Формувати основи національних та загальнокультурних 
цінностей, толерантного ставлення до інших членів суспільства. 

 



 







 
 

 





НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 
   Любов до батьківщини сумісна 
з любов’ю до всього світу. Народ, 
набуваючи світла знань, не 
завдає тим шкоди своїм сусідам. 
Навпаки, чим просвітницькі 
держави, тим більше вони 
повідомляють один одному ідей і 
тим більше збільшуються сила та 
діяльність всесвітнього розуму  

К. Гельвецій. 



СВЯТО «МОВА – ДУША НАРОДУ» 

 



ПОСВЯТА В КОЗАЧАТА 



ПРЕВЕНТИВНЕ 

ВИХОВАННЯ 

   

 Немає нічого важчого, 
як перевиховати 
людину, погано 
виховану.  

                  Ян Амос 
Коменський 



ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ 



ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ 

   
Щоб 

насолоджуватися 

здоров’ям, потрібно 

працювати над 

собою П.Брегг. 
 





БЕСІДА «ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ» 



БЕСІДА 
«ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА» 



ХУДОЖНЬО-

ЕСТЕТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 

   
Мистецтво – пошук 

прекрасного в 

буденному... 

Мистецтво — це 

витвір людського 

духу, що надихає до 

творчої праці. 



ВЕСЕЛИЙ КВЕСТ 
«ДРУЖБА» 



КЕНГУРУ 



КОНКУРС МАЛЮНКІВ 



ОСІННІЙ ВЕРНІСАЖ 



СВЯТО БУКВАРЯ 



ЕКОЛОГІЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 

      Природа - це вічне життя, 

становлення і рух. 

Природа не визнає жартів, 

вона завжди правдива, 

завжди серйозна, завжди 

сувора; вона завжди права; 

помилки ж і омани виходять 

від людей. 

Природа - творець всіх 

творців  І.Гете. 







НОВОРІЧНА 
КАЗКА 



ТРУДОВЕ  

ВИХОВАННЯ 

   Соромно людині, якщо їй 

радять у працелюбності 

наслідувати мурашку, 

подвійно соромно, якщо вона 

цієї поради не дотримується 

(Талмуд).  



ПРАЦЮЄМО РАЗОМ 



РОДИННЕ 

ВИХОВАННЯ 

      Виховання людини 

починається з його 

народження; він ще не 

говорить, ще не слухає, але 

вже вчиться. Досвід передує 

навчанню  Руссо Жан –Жак. 



 





ЕКСКУРСІЇ 

   

Слово ―екскурсія‖ походить з 

латинського ―ex‖ (з) і ―currere‖ 

(вибігти), що означає ―вибігти з 

приміщення‖. 

Екскурсія – це вихід з учнями за межі 

класних приміщень та відвідування 

наперед  визначеного місця з метою 

розвитку знань, вмінь та 

компетентностей учнів. 










