Робота з батьками
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Батьківські збори у 3-му класі
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Початок навчального року — це нові сподівання, нові мрії, нові плани.
А в час шкільної реформи — ще й безліч запитань. Аби батьки не почувалися
розгубленими в інформаційному освітньому просторі, важливо вчасно й компетентно дати відповіді на запитання, які їх турбують. Найкращий спосіб — живе спілкування у колі батьків, класного
керівника, фахівців школи. Дружня атмосфера спонукатиме до обміну думками й плідної співпраці.

Т е м а. Плани роботи на рік. Співпраця школи
і батьків у вихованні й навчанні дітей.
М е т а. Ознайомити членів родин учнів із планом
роботи у 3-му класі. Надати фахову допомогу з актуальних для батьків на сучасному етапі питань. Створити позитивне емоційне тло, викликати бажання
співпрацювати, спонукати до тісної співпраці з дитиною, прийняття її як особистості.
Хід зборів
І. Вступна частина
1. Емоційне налаштування на роботу.
Привітання
— Восени, як правило, люди збирають урожай.
А ми з вами свій урожай будемо збирати навесні.
Тож продовжимо плекати, ростити, леліяти, надихати, вчити й виховувати наших дітей. Нехай їхні знання, вміння і навички розцвітають, як весняні квіточки.
А для цього потрібні співпраця, взаємодопомога, доброта і любов.
Учитель тримає в руках букет листя різних дерев.
— Чудова пора року осінь. Усе навколо сяє позолотою, чарує різнобарв’ям. Ідучи сюди, я милувалася
красою осені й зібрала цей букет. Усі листочки в ньому
різні, особливі, як і наші діти, як і ми з вами.
Педагог роздає батькам осінні листочки.
— Вітаю всіх вас. Підніміться, будь ласка, ті, у кого
карі очі. Вам осінь дарує кленові листочки. Тим, у кого
очі блакитні, осінь вручає листочки сливи й винограду.
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Підніміться, зеленоокі, — ось вам листочки груші
та яблуні. Карооким від осені дістануться дубові листочки, а сірооким — осикові.
На додачу осінь дарує всім здоров’я, наснагу, муд
рість і терпіння.
ІІ. Основна частина
1. Вправа “Кошик сподівань”
Педагог запитує, чого батьки очікують від зборів, і пропонує всім учасникам записати свої сподівання на стікерах, а потім опустити їх у “кошик
сподівань”.
2. Ознайомлення з планом роботи
впродовж року
— Що ж нас чекає протягом року, повідомить інформаційна таблиця (див. с. 52).
Учитель демонструє батькам таблицю з чотирьох колонок різного кольору і звертає увагу на те,
що у першій, жовтій, колонці записано назви предметів, які у 3-му класі оцінюють за допомогою балів,
а результати фіксують у класному журналі й табелі
досягнень. У другій, зеленій, представлено предмети, які оцінюють словесно. У третій, синій, подано
тривалість семестрів та канікул, а в четвертій, рожевій, — види діяльності, які діти будуть виконувати
протягом року: контрольні й самостійні роботи, тести
і проєкти. Також будуть проводитися виховні години,
класні збори, свята й зустрічі. І до всього цього мають бути дотичними й батьки.
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