Звіт
про заходи з виховної роботи, проведені
протягом вересня 2017 року в 3-Б класі
Протягом вересня 2017 р. у 3-Б класі проводилась робота з національнопатріотичного виховання молодших школярів.
01.09 _ тематичний урок «Унікальна Україна».
Мета: поглибити знання дітей про куточки України, розширити уявлення учнів
про унікальність України, сприяти формуванню національної свідомості,
виховувати почуття патріотизму, гордості за свою країну.
Урок пройшов у вигляді розповіді з елементами довідок, повідомлень,
бесіди. Під час заняття учні поділилися враженнями про літні мандрівки
куточками України, переглянули і обговорили відео про унікальні речі та
предмети, про красу української землі, з великим зацікавленням переглянули
цикл мультфільмів «Це наше і це твоє», презентували інформацію «Що в Україні
най-най най…»

Урок «Україна унікальна»

З метою поглиблення знань учнів про історію виникнення і становлення
письма, історію українського правопису, виховання любові до рідної української
мови та поваги до мов інших народів було проведено бесіду «Міжнародний день
писемності (08.09).
22.09 до Дня партизанської Слави проведена бесіда «Хто такі партизани?»,
метою якої було ознайомлення зі сторінками історії боротьби українського народу
з фашистськими окупантами в роки Великої Вітчизняної війни та роллю
партизанів у цій боротьбі, виховання почуття, гуманізму, гордості за історичне
минуле нашої держави, пошану до подвигу загиблих і тих, хто пережив війну.
Особлива увага приділялася виховній роботі з охорони життя та здоров'я
школярів. Було проведено ряд бесід, занять, інструктажів, спрямованих на
збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров'я, попередження
дитячого травматизму. Так, з метою ознайомлення учнів з Правилами дорожнього
руху, з основними правилами переходу вулиці пішоходом, розвитку
кмітливості, спостережливості на дорозі, ознайомлення з безпечними місцями
для ігор, формування вміння оцінювати дії учасників руху, попередження
нещасних випадків на вулицях і дорогах були проведені бесіди «Безпечний шлях
до школи і додому» (01.09), інструктаж за темою: «Безпека дорожнього руху»
(05.09) , бесіда-роздум «Що так, а що не так?» (оцінювання дій казкових
персонажів) (11.09) проведена практична робота «Складання правил здорового
способу життя» . В рамках місячника здоров’я «Дитина йде до школи» школярі
взяли активну участь у конкурсі малюнків «Я знаю Правила дорожнього руху».

Вони також були активними учасниками міського заходу-квесту «Служба «101»»
(17.09), де посіли 2 місце серед 5 команд.

«Міцні горішки» у боротьбі за перемогу.

Незабутні враження від змагань.

З метою розвитку естетичних смаків, вихованню почуття прекрасного,
розвитку творчих здібностей, формуванню комунікативної компетентності для
учнів 3-А та 3-Б класів 01.09 було проведено конкурсно-розважальну програму
«Караоке».

Співаймо разом…

