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Міцна родина — та, у якій цінують одне одного, допомагають за потреби,
а ще вміють весело проводити час разом, тож мають чимало спільних приємних спогадів. Поданий сценарій допоможе згадати моменти, з яких почалася родина, показати
кожного як дорогоцінну перлину в ній, наголосити на важливості маленьких повсякденних радощів.

Зала святково прикрашена, у ній облаштовано фотозону. Дорослі з різних родин сидять за окремими
столами. Свято проводять двоє ведучих.
Хід свята
1-й ведучий. Добрий вечір, дорогі друзі, тата й
мами, доньки і сини! Ми раді вітати вас на родинному
святі.
2-й ведучий. У кожного з нас є справжній скарб,
і цей скарб — наша родина. Саме в родині ми вчимося любові й поваги, мудрості й терпіння. Саме родина плекає у нас віру в себе та спонукає творити
добро.
1-й ведучий. А тепер зазирніть в недалеке минуле
і згадайте, як народилися ваші сім’ї.
2-й ведучий. “Все починається з любові”, — говорив поет. Перенесімося ж у ті часи, коли ви ще
не стали родинами, а ваших чарівних малят взагалі
не було на світі. Майбутні подружжя ще тільки знайомилися. Звісно, ви дбайливо зберігаєте в пам’яті
день вашої першої зустрічі. Тож пригадайте в деталях, як це було.
Конкурс “Знайомство”
Грають пари мам і тат з кількох родин. Кожна пара
отримує грифельну дошку з крейдою або аркуш і маркер. Ведучі ставлять запитання, на які одна людина
з кожної пари записує відповідь, а друга відповідає
усно. Відповіді звіряють. За кожен збіг пара отримує
сердечко. Перемагає подружжя, яке збере найбільше
сердечок.
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Орієнтовний зміст запитань
yy Якої пори року ви познайомилися?
yy Пригадайте дату знайомства якомога точніше —
число, місяць, рік, день тижня.
yy Де відбулася зустріч?
yy У що був одягнений майбутній чоловік?
yy Яка зачіска була в жінки?
yy Чи сподобалися ви одне одному з першого погляду?

1-й ведучий. От щасливі закохані одружилися,
і в родині з’явилися діти. Хай осяває материнська
і батьківська любов їхні долі!
Виходять учні й виконують пісню про родину
(за вибором учителя музики).
Учні (по черзі)
Наші любі мами й тата!
Як же вас не шанувати?!
Ви гляділи нас, ростили,
Бути людяними вчили.
Добре хай живеться нині
Всім родинам в Україні.
Анонс
І хай буде кожна хата
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Сучасний дружній до дитини формат
Багато матеріалів для дослідницької діяльності
Завдання, які допомагають малятам активно
конструювати знання
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ЗАМОВИТИ

Набір сюжетних картин

Набір ігрових полів

Яскраві малюнки-історії для групової роботи,
які пов’язують всі освітні галузі й можуть стати
центром тижня — його яскравим початком
і чудовим підбиттям підсумків

Захопливі настільні ігри для
групової роботи, які допомагають
закріпити та поглибити знання,
набуті протягом тижня

А3

А3

Е-матеріали
на сайті svitdovkola.org
Планування освітньої діяльності, конспекти
тематичних тижнів, інтерактивні презентації,
матеріали для роздруковування тощо

Безкоштовно!

Безкоштовно!
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Навчальні матеріали стануть добрими
помічниками творчого вчителя і вдало доповнять
будь-який підручник курсу “Я досліджую світ”
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