ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Позакласна робота  Громадянська освіта

ВКЛОНІМОСЯ НИЗЬКО СЬОГОДНІ
ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЇ СОТНІ!
Виховна година для учнів 4-го класу
до Дня Гідності і Свободи

Алла ПРИШЛЮК, учителька початкових класів,
Жашківська СШ № 1, Черкаська обл.

Чи потрібно молодшим школярам розповідати про революційні події в сучасній Україні, чи не зарано? Висновок однозначний: щоб виросли гідні громадяни, їх слід виховувати змалку. Цьому сприятиме поданий матеріал.

Те м а . Революція Гідності. Герої Небесної сотні.
М е т а . Сформувати уявлення учнів про поняття
“гідность” і “свобода”. Вшанувати пам’ять героїв Небесної сотні. Ознайомити з історією Революції Гідності. Формувати уявлення про справжні життєві
цінності, про цілісність та неподільність України, усвідомлення власної відповідальності за долю рідної
держави. Розвивати бажання стати гідним громадянином України. Виховувати почуття національної самосвідомості, готовність служити Батьківщині, любов
до рідної землі.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : мультимедійний комплект, відеофайл “День Гідності та
Свободи: хронологія двох революцій”, аудіозапис
народної пісні “Пливе кача”; шаблони до вправи
“Пантбук”, картки “Хмари слів”, макет “Голуб миру”,
схема до вправи “Фішбоун”; іграшка у вигляді серця,
тлумачний словник, стікери, білий аркуш паперу
(для кожного учня), картки зі смайликами (по 3 шт.
на учня).
Хід уроку
І. Емоційне налаштування на урок (1–2 хв)
Вправа “Від щирого серця”
Діти стоять колом. Учитель нагадує, що для активної та ефективної роботи протягом уроку вони мають
бути щирими, відвертими й толерантними, дає комусь із дітей іграшку у вигляді серця. Той має передати її комусь, висловивши добрі побажання, починаючи їх словами “Від щирого серця бажаю тобі…”.
Так іграшка йде по колу.
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ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
(3–4 хв)
1. Вступна бесіда
Учитель організовує бесіду про інформацію.
Орієнтовний зміст запитань
y
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Як часто ви отримуєте нову інформацію?
Для чого, на вашу думку, людині інформація?
У які способи ви отримуєте інформацію?
За один день людина вимовляє близько 7 тисяч
слів. А чи багато корисних справ кожен з вас може
зробити за день?

Діти відповідають і повторюють правила роботи
на уроці.
Правила уроку
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Говорити по черзі і від свого імені.
Слухати інших.
Поважати думку однокласників.
Не говорити зайвого.
Не критикувати.
Бути позитивним і толерантним.

2. Робота з тлумачним словником
Учитель нагадує, що 21 листопада в Україні відзначають особливу подію —“День Гідності і Свободи”,
просить сказати, як діти розуміють значення цих слів.
Після того, як учні висловили міркування, пропонує
звернутися до тлумачного словника.
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку (3–4 хв)
— Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з історією
ще однієї події державного значення, дізнаєтеся,

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Бажаєте підвищити кваліфікацію?
Завітайте на сайт журналу “Учитель початкової школи”

upsh.com.ua
Відтепер усі охочі мають змогу підвищити свій фаховий рівень за публікаціями
авторів часопису — досвідчених учених і практиків.

Переваги навчання онлайн:







можливість самостійного вибору програми
зручний для вас час навчання
інтерактивні завдання
можливість опановувати тему поетапно
додаткові матеріали з теми

По завершенні навчання Ви отримаєте СЕРТИФІКАТ,
що підтверджує успішне підвищення кваліфікації
Охочі мають змогу оприлюднити власний творчий доробок
з опанованої теми й отримати СВІДОЦТВО ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

З нами навчатися легко!

