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Перший урок – це урок патріотизму,

єдності українського народу. Цього річ у

початковій школі він відбувся під гаслом

«Україна - єдина країна!». З метою зміцнення

державного статусу української мовидо

30-річчя незалежності України був проведений

урок  «Україна – мій рідний край» .

Щорічно 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності.

Цей день нагадує світовій спільноті про важливість поширення освіти. Молодші

школярі вчатьсяграмотно говорити, писати без помилок, покращувати своє

мовлення та письмо. Вихователі ГПД провели ряд заходів, присвячених

українському правопису (квести, мовні ігри).До Дня рідної мови діти взяли

участь у грі-мандрівці «Мандрівка країною Словограй», до Міжнародного дня

освіти – у олімпіаді з математики та з ЯДС.У День української мови та

писемності учні долучились до онлайн-вікторини «Мова- найцінніший скарб».

У цікавій формі школярі змоги перевірити свої знання з української мови.

Приготували вислови про мову на бейджиках і поділилися один з одним,

розвиваючи при цьому компетентність - спілкування українською мовою.

Задля збереження і примноження славних спортивних традицій

школярикищодня робили ранкову зарядку на свіжому повітрі (5-ти хвилинки

здоров’я), займалися спортом.Педагоги активно впроваджували і зелену

педагогіку у ліцейні будні малечі. Захоплюючі уроки мистецтва, дизайну і

технологій, читання, ЯДС були проведені класоводами на осінньому та

зимовому подвір’ї ліцею. Уроки просто неба вчили дітлахів спостерігати,

аналізувати.

Мир у рідній Україні – це найзаповітніше бажання усіх українців.

Другокласники присвятили вересневий урок «Я пізнаю світ» Міжнародному

Дню миру. Учні перших класів створили плакат «Мирного неба тобі, Україно!».

Формуючи толерантне ставлення до людей, діти

брали участь у різних благодійних акціях.Учні



початкової школиоб’єднали свої зусилля зі старшокласниками ліцею та взяли

участь в акції «Монетки дітям», яку організовав Національний Банк України та

благодійний фонд «Таблеточки». Разом ми зібрали 5967,60 гривень (по 25

копійок). Усі зібрані кошти перерахували на допомогу онкохворим дітям.

З нагоди Всесвітнього дня дитини у початковій школі провели конкурс

«Листівка найкращому другу, подрузі» з метою підтримки діяльності,

спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. У

доброзичливій атмосфері минув і День Доброти, проведені морально-етичні

бесіди на тему “Доброта об'єднує людей”, а також виготовлені дітьми поробки

— невеликі сюрпризи. Школярі з посмішкою на обличчі та з хорошими

побажаннями дарували, виготовлені власноруч “Долоньки доброти”

однокласникам та подарували їх батькам, бажаючи їм вдалого дня, хорошого

настрою, а натомість отримували слова щирої вдячності, веселі посмішки і

гарний настрій. А з нагоди Дня спонтанного прояву доброти організували у

соціальній мережі челенджДоброДвіж (челендж добрих справ).

Традиційно восени молодші школярі долучаються до місячника «Увага!

Діти на дорозі!». Протягом тижня безпеки дорожнього року були проведені

заходи: єдиний національний урок "Безпечна дорога додому", тематичні

інтегровані уроки «Дотримуйся правил збережи життя», під час яких повторили

правила дорожнього руху, сигнали світлофора, ігрові заняття «Твій шлях від

дому до дому».

Протягом навчального року проводилась рання профорієнтаційна

робота. До Міжнародного дня кухаря і кулінара учні 2-х класівподілились

кулінарними лайфхаками, пригостили один одного власноруч приготовленими

смаколиками; першачки похизувалися вміннями прикрашати солодощі,

провівши майстер-клас під час уроку мистецтва; на паралелі 3-4-х класівбуло

проведено багато цікавих і пізнавальних конкурсів. Корисно було дітям

познайомитись із професією листоноші у час, коли навколо панує інтернет. А

найбільшою радістю було отримати паперового листа від друга!



Цього річ відбулося запровадження шкільної політики «розумного

використання», «мінімізації» відходів та сортування сміття тощо.Одним з

обов’язків людини є збереження і охорона природи. Екологічна грамотність і

здорове життя – це одна із комтентностей. Діти взяли участь у екологічних

акціях та проєктах ліцею: «Кришечки збирай – на необхідні речі переробляй»,

«Врятуй дерево!» (збирали макулатуру), “Екоялинка”. Учні піклуються про

навколишнє середовище, яке не хочуть забруднювати пластиком, тому активно

збирали кришечки для того, щоб їх переробити на контейнери для сміття, які

розмістять в ліцеї. І в той же час придумали, як ще можна використати

кришечки (творчий підхід, креативність) – створили екологічне панно та

новорічні еко-прикраси.

Наш ліцей долучився до Всеукраїнського проєкту “Навчання суспільної

доброчесності в українській початковій освіті як довготривалий та ефективний

інструмент подолати “побутову корупцію”. У поточному навчальному році

запроваджено курс “Уроки доброчесності” для 3–4 класів. Протягом року

адміністрацією ліцею здійснювався контроль за  інтеграцією матеріалів курсу

«Уроки доброчесності» у навчальний процес. Класоводами 3-4 класів були

проведені цікаві тематичні зустрічі. Діти отримали знання, які вчать їх жити та

спілкуватися, наближають до сьогодення. А другокласники не пасли задніх -

практикувализаняття з морального орієнтування“Як поводити себе в

конфліктній ситуації”, “Вмій відповідати за свої вчинки”.

Молодші школярі залюбки брали участь у заходах

національно-патріотичного спрямування. Маленькі українці створили лепбук до

Дня козацтва «Козацтво в Україні».До Дня української хустки першачки

розпочали челендж, а другокласники долучились до флешмобу "Українська

хустка" та з великим задоволенням поділились своїми світлинами, класні

колективи3-4 класів підготували відео із фото-колажамидівчаток в українських

хустках, розповіли про значення хустки в житті української жінки та

продемонстрували її різновид.У Старий Новий рік 14 січня учні засівали,

співали щедрівки і колядки. Демонструючи таким чином, що свято бережуть

https://www.unian.ua/lite/holidays/shchedrivki-na-stariy-noviy-rik-2021-dobirka-krashchih-shchedrivok-teksti-video-11279012.html


традиції українського народу.Діти активно долучилися до святкування Дня

Єднання. Україна єдина - Україна одна! Цей день об’єднав і консолідував

українців перед загрозою з боку агресора і потужним інформаційним тиском. О

10:00 годиніусі учні ліцею виконали Державний Гімн України. У єдності наша

сила! Усі класні колективи приєднались до флешмобу «Одягни вишиванку!». У

день вишиванки діти дізналися про цей народний оберіг.

У рамках міні-проєкту методичної комісії вчителів початкової школи

«Моя професія – школяр» були заплановані тематичні тижні. На жаль,

карантинні обмеження та війна завадили реалізувати їх у повній мірі. Але деякі

з них нам все ж вдалося провести. На «Тижні новорічного настрою»малюкам

кожен новий день приносив нові сюрпризи та радощі. Разом із іншими учнями

ліцею вони приміряли новорічні шапки , додавали до своїх образів різноманітні

аксесуари, шкарпетки та светри. Щодня новий аксесуар підіймав всім

новорічний настрій. 

Протягом року молодші школярі мали змогу здійснити екскурсії і не

лише онлайн (віртуальна подорож до бібліотеки тощо).Учні 2-Б класу побували

в Державному музеї іграшки.Діти із задоволенням поринули у цікавий світ

іграшок, якими гралися наші дідусі, бабусі, мами і тата. Хлопчики та дівчатка

2-А класу відвідали хлібозавод “Кулиничі”.Тут на дітей чекала

захоплююча екскурсія по хлібозаводу, де вони змогли побачити весь процес

виробництва.Дізналися більше про науки на екскурсії в Музей науки учні 3-В

класу.Частими були екскурсії молодших школярів в природу «Досліджуємо

об’єкти живої та неживої природи».

Невід’ємною складовою навчання молодших школярів була проєктна

діяльність. Працюючи над груповим проєктом «Як зберегти природу?», діти

склали правила поводження в довкіллі. Проєктна робота «Чи потрібно читати

книжки?» переконала учнівство у користі паперового помічника. На

уроцілітературного читання третьокласники ознайомились із казкою «Кирило

Кожум’яко» та створили проєкти «Анімація до мультфільму». На уроках ЯДС

школярі досліджували, експериментували, спостерігали.Перелік проєктів



чималий: «Великдень», «Моя мала і велика Батьківщина», «Мамина сорочка»

до Дня вишиванки, «Україна понад усе», «День Європи в Україні», «Буду я

природі другом!»…

У цьому навчальному році дистанційне навчання не оминуло молодших

школярів також. Спочатку карантинні обмеження змусили учнів змінити

шкільні парти на різноманітні гаджети. Діджиталізацію освітнього простору

довелось запровадити педагогічному колективу і навесні 2022р.Певні події в

країні внесли зміни в наші шкільні будні. Це були виклики, з якими педагоги

впоралися (психологічна підтримка один одного, адаптація до нового життя). І

продовжили творити далі, навчати, спілкуватися і рости! Не зважаючи на всі

труднощі, учителі змогли не лише виконати освітню програму у повному

об’ємі, а й внести свою частинку у виховання здорової особистості,

урізноманітнити дистанційні будні цікавими виховними, розвивальними

заходами. Не забули класоводи і про відновлювальні силі релаксації. Під час

кожного онлайн-уроку приділяли 3-5 хвилин веселій і активній грі для того,

щоб здригнутися, весело і активно розслабитися, відновити енергію, не

виходячи з онлайн-класу (адже під час дистанційного навчання зростала

емоційна і розумова напруга, навантаження). Співпраця в Zoom спонукала учнів

розвивати і вдосконалювати інформаційну компетентність, вільно

користуватися гаджетами, використовувати комп‘ютер як засіб пізнання

навколишнього світу.

Насиченими виявилися дистанційні будні молодших школярів.

Наприклад,у День космонавтики учні 2-х класів провели дистанційно конкурс

«Перший космонавт незалежної України»,згадували біографію Каденюка та

його історичний політ у космос. Першокласники підтримали фото-флешмоб

«Розквітай, моя Україно». Діти щиро вірять в те, що наша ненька-Україна

розквітне ще яскравіше, ніж коли-не будь до цього. Учні 3-х класів на уроці

української мови, написали листи подяки, склали власні вірші нашим

захисникам. Четвертокласники приєдналися до флешмобу «З турботою про

Землю» -проведений онлайн урок “Земля- наш спільний дім”.Учні початкової



школивзяли участь в акції «Хай буде мир!»,приєдналися до флешмобу

«Щаслива родина - душа України!», у День пам'яті та примиреннявшанували

подвиг українського народу, його визначний внесок у перемогу

Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловили повагу всім

борцям проти нацизму!Учні 2-Б та 3-Б класів присвятили онлайн виховну

годину темі Героїв України. Це було цікаве, пізнавальне заняття із

різноманітними завданнями та ребусами. Молодші школярі, вимушено

перебуваючи в різних країнах світу, із задоволенням спілкуються зі своїми

іноземними однолітками. У різних куточках світу дуже вболівають за нашу

неньку-Україну. Радо долучилась малеча до загальноліцейного заходу «Подякуй

друзям з різних країн світу за підтримку і допомогу Україні». З нагоди

відзначення Дня Європи та з метою поширення знань про об’єднану Європу,

організації змістовного дозвілля молодших школярів було проведено ряд

заходів: віртуальні подорожі європейськими країнами, тематичні виховні

години, бесіди з учнями, фото-колажі та творчі проєкти«Україна – Європа:

спільні цінності», фестиваль європейських

держав - віртуальне знайомство з традиціями та

культурою країни; дослідили, що означають

кольори на прапорах європейських

державтощо.Учні 2-3-х класів взяли участь у

Всеукраїнському інтернет-конкурсі «На

Урок»«Ми з України».Конкурс із захопливими завданнями, присвяченими

Україні. Діти дізналися про здобутки, якими сьогодні відома наша країна, та про

людей, які її прославляють. Школярі впевнилися - нам є чим і ким пишатися. Це

особливе випробування, яке не просто тестує знання учнів, а й гартує нашу

зібраність та самостійність. У травні відбулися нестандартні уроки української

мови, присвячені перемозі гурту «KalushOrchestra» на Євробаченні 2022. Діти

дізнались багато цікавої та пізнавальної інформації про гурт, його історію та

шлях до перемоги. Учні відчули себе справжніми редакторами, коли виконували

творчі завдання із редагування слів пісні гурту, знаходили основу речень. Це



було дуже цікаво і пізнавально. Під час дистанційного навчання учні активно

виступали в підтримку миру в Україні.Діти малювали малюнки, робили

поробки, закликаючи закрити небо над Україною та зупинити війну. Навесні

школярі долучились до проєкту «Тварини, які рятують нас від війни»,

поділились своїми історіями; доєднались до онлайн-конкурсу «Малюнки для

порятунку» (передали на аукціон свої світлини, кошти від продажу яких підуть

на порятунок життя українських дітей та їхніх сімей).

Учителі та вихователі ГПД активно висвітлювали шкільні моменти,

публікуючи світлини на ліцейній сторінці у Facebook. Як минають будні

молодших школярів, можна ознайомитись детальніше у соціальних мережах,

використавши хештег #мояпрофесіяшколяр144.

Результати внутрішньошкільного контролю розглядались на нарадах при

директорові, засіданнях педагогічної ради, МК, докладно проаналізовані та

оформлені у вигляді довідок, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків,

виявлених під час перевірки, намічено заходи щодо підвищення

результативності роботи педагогів.Аналіз підсумкового (річного) оцінювання

навчальних досягнень учнів початкової школи (Таблиця 1).

Таблиця 1

АНАЛІЗ РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Клас Всьогоучні
в

Рівеньдосягнень
(характеристики результатівнавчання) Якістьзнан

ьвисоки
й

достатні
й

середні
й

початкови
й

3-А 32 3 20 9 - 71,9%
3-Б 33 5 20 5 3 75,8%
3-В 30 3 13 12 2 53,3%
4-А 29 11 13 5 - 82,8%
4-Б 30 9 14 7 - 76,7%
4-В 31 4 19 8 - 74,2%
4-Г 30 5 15 7 3 66,6%
Всьог
о

215 40 114 53 8 71,6%



Уже другий рік поспіль для ведення ділової документації ми успішно

використовуємо платформу «Єдина школа». Це дає можливість вчителю

здійснювати поточне (під час дистанційних буднів) та підсумкове оцінювання,

задавати й перевіряти домашні завдання, спілкуватися з учнями та батьками,

слідкувати за відвідуванням школи. Робота з електронним журналом розширила

знання педагогів і вдосконалила використання IT-технологій у роботі.

Педагогічні спостереження під час дистанційного навчання виявили

надмірну допомогу деяких батьків дітям, яка заважала учнівству. Тому одним з

важливих для вчителів завданням у наступному навчальному році – привчати

дітей до самоконтролю, взаємооцінювання та самооцінювання.

Актуальним викликом сьогодення для нас є інформаційна та кібербезпека.

Завданням вчителя, як надавача освітніх послуг, є уміння навчити дітей

орієнтуватися в інформаційному просторі, правильно і свідомо вибирати

потрібну інформацію. Педагоги і надалі проводитимуть тематичні бесіди,

навчаючи школярів користуватися тільки перевіреними сайтами, щоб захистити

їх від небезпечного впливу інтернет-простору.

Проведені у початковій школі заходи охоплювали різні сфери діяльності

вчителя та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та

творчому розвитку дітей. Вони несли зміст та спосіб допомогти сучасним дітям

у майбутньому стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними

ланками команди, суспільства, країни.

Плануючи роботу кафедри на 2022-2023 н.р., варто врахувати

наступне: 1. Спонукати вчителів опубліковувати власні розробки; поступово

сформувати власне освітнє портфоліо зі своїми освітніми ресурсами.2.

Провести майстер-класи «Упорядкування контенту до уроку засобами

веб-ресурсів», «Інструменти для візуалізації сучасного уроку», залучивши,

наприклад, кафедру інформатиків, (Висвітлити певні способи подання

контенту, їх переваги та ризики, запропонувати відповідні сервіси, надати

окремі методичні коментарі).3. Практикувати взаємовідвідування в рамках

методичного об’єднання вчителів, а також між учителями різних кафедр.


