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Мета 

Ознайомити батьків з метою і завданнями освітньої реформи Нової 
української школи, продемонструвати методики проведення уроків, 
мотивувати їх на співпрацю.   

Результати навчання

Наприкінці заняття учасники:
 ознайомлені зі структурою уроків, правилами поведінки на 

занятті, особливостями освітньої реформи;
 демонструють готовність допомагати вчителеві у створенні 

сприятливої психологічної атмосфери у класі, проведенні занять.

Обладнання і матеріали

 Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.
 Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор

(бажано).

Що підготувати заздалегідь

 Роздрукувати Додатки 1–4 у необхідній кількості.
 Підготувати плакат «Правила групи», розрізаний на пазли.

Рекомендації до організації освітнього простору

 Розстановка стільців колом.

Сценарій до батьківських зборів

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН УРОКУ

Ранкове коло 20 хв
Перегляд і обговорення відео 7 хв
Бесіда «Навчальні зони» 3 хв
Руханка 5 хв
Робота в групах 8 хв
Підсумкові завдання 17 хв

Усього тривалість 60 хв
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Ранкове коло 

1. Привітання.
2. Вступне слово: «Шановні друзі! 

У цьому навчальному році ваші 
діти прийдуть до Нової української 
школи. Дехто, можливо, збентежений 
новаціями, переживає через зміну 
підходів до навчання. Але зміни в освіті 
вже назріли, тому що за старих підходів 
більше половини дітей не засвоюють 
шкільну програму, і значна їх частина 
втрачає мотивацію до навчання ще в 
перші два роки». 

Продемонструйте відео.

http://autta.org.ua/ua/materials/material/
Sud-nad-sistemoy-obrazovaniya/
Запитання для обговорення:
• Яка головна думка цього відео?
• З чим ви можете погодитись, а з чим 

— ні?
Слово вчителя: «Сучасні діти 

народилися в епоху швидких змін, 
вони живуть в часи, коли необхідно 
вчитися упродовж життя. Тому школа 
повинна насамперед зберегти мотивацію 
до навчання, навчити дітей вчитися 
самостійно із задоволенням і без надмірних 
зусиль. Школа повинна готувати дітей 
до дорослого життя.   Наразі на ринку 
праці цінується не так конкурентність, 
як вміння працювати в команді. В 
зв’язку зі зменшенням кількості великих 
підприємств, збільшується кількість 
невеликих організацій, які працюють за 
проектним методом (коли група фахівців 
збирається для виконання певного 
проекту). У таких випадках на перший 

план виходить здатність до співпраці, 
колективної роботи. Для розвитку таких 
навичок в школах починають широко 
застосовувати методи групового навчання, 
коли діти працюють в групах, в парах, 
спільно виконують завдання, працюють 
над проектами.

А щоб ви отримали повне уявлення 
про методи навчання і не дивувалися, 
коли діти розповідатимуть вам про уроки 
в школі, ми сьогодні проведемо нашу 
зустріч  у формі такого заняття».
3. Знайомство. «Давайте розпочнемо нашу 

зустріч  з такого обов’язкового елемента 
початку кожного дня, як Ранкова 
зустріч  або Ранкове коло. Урок за 
уроком ця вправа допомагатиме дітям 
більше дізнаватися одне про одного, 
а це, своєю чергою, допомагатиме 
їм поліпшувати стосунки, знаходити 
нових друзів». 
Роздайте учасникам по 1 білому аркушу 
А4 і фломастеру та запропонуйте обвести 
свою руку і на пальцях написати: 

• на 1-му — «Мене звати...»;
• на 2-му — «Мою дитину звати...»;
• на 3-му — «Моїй дитині ... років»;
• на 4-му — «Моя дитина любить...»;
• на 5-му — «Я люблю свою дитину ... ».
Запропонуйте учасникам по черзі 
представити себе та свою дитину.
4. Правила уроку. Заздалегідь запишіть 

на великому аркуші правила (можна 
їх оформити в ілюстрованому вигляді, 
зобразивши на сонячних променях чи 
пелюстках квітки). Розріжте аркуш 
на пазли і розкладіть їх на столі чи на 
підлозі. Скажіть, що для ефективної 
співпраці в будь-якому колективі 
необхідні правила. Попросіть учасників 
зібрати цей пазл і зачитати правила, 
яких учні будуть дотримуватися в 
школі:
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• Приходити вчасно.
• Говорити по черзі.
• «Мобільна тиша».
• Поважати один одного.
• Бути активними.
• Правило «Пас».
• Правило піднятої руки.
Підсумуйте: «Учні на перших уроках 
приймають і добровільно дотримуються 
цих правил. Це допомагає мені 
підтримувати на уроках демократичну 
дисципліну і доброзичливу психологічну 
атмосферу».

Перегляд та обговорення відео 
«Нова українська школа»

http://autta.org.ua/ua/materials/material/
Nova-ukrainska-shkola--Bezpechna-
shkola-dlya-ditini/
Запитання для обговорення:
• Який вид діяльності переважатиме на 

уроках за концепцією НУШ? (Ігрова 
діяльність, дослідження).

• Що нового ви помітили в оцінюванні 
навчальних досягнень учнів, в 
організації уроків, порівняно зі 
стандартними методами навчання? (Не 
буде щоденників, не буде домашнього 
завдання., будуть використовуватися 
планшети,  мультимедійні прилади).

Підсумуйте: «Головна ідея Нової 
української школи — компетентнісне 
навчання. Це означає, що учні не просто 
набуватимуть знань, а вчитимуться 
використовувати їх на практиці й 
опановуватимуть навички. Оцінювання 
буде спонукальне, а не каральне. 

Діти не боятимуться помилятися, 
а будуть вмотивовані самостійно 
виправити  помилки і досягати кращих 
результатів».
(За бажанням, можете запропонувати 
батькам вдома переглянути інші 
відеоролики в мережі Інтернет для 
ознайомлення із досвідом пілотних 
шкіл,  в яких учнів вже навчаються за 
реформами НУШ).

Слово вчителя: «Аби діти розуміли 
взаємозв’язки й мали цілісну картинку 
світу, у початковій школі запропоновано 
інтегрувати (об’єднувати) предмети. 
Новим предметом у початковій школі буде 
інтегрований курс “Я досліджую світ”». 
Продемонструйте учасникам наступний 
відеоролик.

http://autta.org.ua/ua/materials/material/
Nova-ukrainska-shkola--SHkola-dlya-
zhittya-u-HH--stol-tt-/

Слово вчителя: «Оскільки навчання 
передбачає застосування мультимедійних 
приладів, зокрема планшетів для 
ідивідуального навчання, то розроблено 
спеціальні інтерактивні підручники, які 
діти можуть завантажити на планшет. Як 
приклад, мультимедійним видавництвом 
“Розумники” розроблено електронний 
підручник “Я досліджую світ”».

http://autta.org.ua/ua/resources/ya_
doslidzhuyu_svit/
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Підсумуйте: «Для деяких дітей 
навчальний процес може стати 
стресовим: змінюється режим дня, 
змінюється оточення, вид діяльності. 
Тому, щоб полегшити адаптацію учнів 
до навчання та уникнути пов’язаних 
з цим ризиків, в школі створюються 
комфортні умови для учнів».

Бесіда «Навчальні зони» (визначити 
навчальні зони, які можна створити в 
класі)

Слово вчителя: «За концепнією Нової 
української школи» класна кімната стає 
осередком навчально-ігрової діяльності. 
Для зручності та ефективного використання  
простору класу, у класі створено навчальні 
зони (у Наказі МОН рекомендовано 
створити наступні осередки. Назвіть 
батькам ті, що є у вашому класі):
1) навчально-пізнавальної діяльності (з 

мобільними партами/столами, які 
можна розставляти колом, півколом, 
групами тощо);

2) змінні тематичні осередки (дошки/фліп-
чарти/стенди для діаграм з ключовими 
ідеями);

3) гри (настільні ігри, інвентар  для 
рухливих ігор);

4) художньо-творчої діяльності (полички 
для зберігання приладдя та стенд для 
змінної виставки дитячих робіт);

5) куточок живої природи для проведення 
дослідів (пророщування зерна, 
спостереження та догляд за рослинами, 
акваріум);

6) відпочинку (з килимом для сидіння 
та гри, стільцями, кріслами-пуфами, 
подушками з м’яким покриттям);

7) дитяча класна бібліотечка;
8) осередок вчителя (стіл, стілець, 

комп’ютер, полиці/ящики, шафи для 

зберігання дидактичного матеріалу 
тощо).

При цьому меблі у класі мають відповідати 
декільком важливим критеріям, серед 
яких: мобільність (щоб діти змогли 
самі переставляти їх), ергономічність, 
безпечність, міцність, естетичність».
Примітка: для проведення ранкового 
кола потрібно, щоб діти сиділи в колі. 
Якщо ваші стільці занадто важкі для 
дітей, запропонуйте батьками придбати 
пластикові стільці, які складаються один 
на одного для економії місця у класі.

Руханка «Зоопарк» 
(продемонструвати батькам методи, 
які використовують для встановлення 
позитивної психологічної атмосфери, 
фізичного і психічного розвантаження)

Слово вчителя: «Сучасні уроки для 
першокласників  складаються  з набору  
вправ, що полегшують сприймання 
навчального матеріалу, запобігають втомі. 
Наприклад, для зняття фізичного та 
психоемоційного напруження проводять 
руханки. Зокрема, діти дуже люблять 
руханку «Зоопарк», яку ми з вами 
проведемо».
Учасники сидять у колі, лише один 
порожній стілець стоїть праворуч  від 
вас. Запропонуйте кожному учасникові 
по черзі назвати себе якоюсь тваринкою 
(тигренятко, кошенятко, лисенятко тощо), 
уникаючи повторів.
Хід вправи:
Крок 1. Той, біля кого праворуч  є 
порожній стілець, двічі плескає руками по 
своїх колінах, називаючи свою тваринку 
(наприклад: «Зайченятко, зайченятко...»), 
а потім двічі плескає по порожньому 
стільцю і запрошує до себе іншу тваринку 
(«...кличе до себе лисенятко»).



5

Крок 2. Той, чию тваринку назвали, має 
перебігти і сісти на порожній стілець. 
Учасник, праворуч  біля якого звільнився 
стілець, повторює Крок 1.
Примітка: доцільно щоразу обирати 
різних тваринок, щоб якомога більше 
учасників помінялися місцями.

Робота у групах (визначити кола 
спілкування дітей)

Об’єднайте учасників у 6 груп, роздавши їм 
вирізані кружечки з Додатку 1. 
Повісьте на дошку або продемонструйте 
малюнок з підручника на с. 37 (слайд з 
презентації).
Роздайте учасникам матеріал про кола 
спілкування (Додаток 2) і попросіть  групи 
підготувати розповідь про кожне коло 
спілкування. 
Запропонуйте групам по черзі розказати 
про кола спілкування і назвати тих, хто 
може належати до цього кола спілування у 
їхніх дітей.  
Запитання для обговорення:
• Які кола спілкування було 

розглянуто? (Сім’я, друзі, знайомі, 
помічники,незнайомці).

• Пригадайте і розкажіть, чи відомі вам 
ситуації, коли дитина довірилась не тим 
людям? 

• Як можна уберегти дитину від 
небезпечних  ситуацій, наприклад, 
викрадення незнайомцями? 

Примітка: розкажіть батькам, що 
може виникнути така ситуація, коли їм 
доведеться послати когось незнайомого 
до дитини, щоб забрати її зі школи чи 
з додому. Для таких випадків корисно 
придумати з дітьми слово-пароль, яке діти 
запитають у цієї людини. Якщо людина 
назве його, то дитина  знатимете,що йти 
з цією людиною безпечно.

Підсумуйте: «Кола спілкування — 
візуальна інструкція розрахована на 
дітей 5–10 років. Називається вона circles 
of relationshi ps — кола спілкування, кола 
стосунків і може допомогти запобігти 
небезпечним  ситуаціям із незнайомцями, 
тому що дитина зрозуміє,  що відбувається 
щось неправильне.  

Підсумкова вправа (отримати 
зворотний зв’язок від учасників)

1. Запропонуйте учасникам почергово 
висловити свої враження від заняття.

2. Подякуйте батькам за активну участь і 
вирішіть організаційні питання.

3. Запропонуйте їм заповнити анкети 
(Додаток 3) та віддати вам. 

4. Роздайте батьками слова пісень з 
Додатку 4 та попросіть їх вивчити з 
дітьми ці пісеньки до першого уроку.

5. На завершення запропонуйте батькам 
переглянути вправу «Австралійський 
дощ».

http://autta.org.ua/ua/materials/
material/Zvuki-doshchu/  

Скажіть, що такі ігри допомагають 
сконцентрувати увагу, налаштувати 
дітей на роботу перед уроком або зняти 
психологічну напругу в кінці уроку.

6. Проведіть вправу разом з батьками. 
Учасники стають в коло. Створіть 
дощ разом, передаючи рухи по колу.
Рухи: тертя долонями, клацання 
пальцями, плескання долонями по 
грудях, плескання по стегнах, тупіт 
ногами і далі у зворотньому порядку. 
Закінчити вправу, піднявши руки.
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Додаток 1
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ

СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ

СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ

СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ

НЕЗНАЙОМЦІ
СІМ’Я

ДРУЗІ

ЗНАЙОМІ

ПОМІЧНИКИ
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1. Фіолетове коло — я, мій особистий простір.
Отже, фіолетове найголовніше коло — це ми самі. Наше тіло належить тільки нам, і
тільки ми самі можемо вирішувати, хто може перебувати близько біля нас, токатися
нас. І ніхто не повинен робити це без дозволу.

2. Синє коло — сім’я.
Це коло нашої сім’ї і тих, кого ми любимо. Повага, довіра і любов — за цими
ознаками ми визначаємо, хто належить до цього кола, хто найближчий нам. Та слід
пам’ятати, що навіть з тими, кого любимо, ми не повинні нехтувати своїм особистим
простором, однак і самі маємо поважати простір  наших близьких.

3. Зелене коло — друзі.
Це оточення «далеких обіймів». Коло наших друзів і тих, з ким нам подобається
спілкуватися. Дружба дуже важлива і охоплює багато складових. Наприклад,
спільні ігри, розмови, веселощі та іноді дружні обійми. Дружба завжди ґрунтується
на довірі, повазі. І такі вияви, як обійми, повинні бути засновані на обопільній згоді.

4. Жовте коло — знайомі.
Коло знайомих (ті,кому ми махаємо рукою при зустрічі,з ким знайомі поверхово
і не дуже близькі). Це можуть бути діти в шкільному автобусі, у дворі, спортивній
команді, або друзі батьків.

5. Помаранчеве коло — люди,від яких чекаємо професійної допомоги.
Ці люди можуть допомогти нам за необхідності, але вони не наші друзі. Це
вчителі, вихователі, поліцейські, пожежники, медсестри та лікарі. У цих людей є
розпізнавальні знаки, уніформа, посвідчення, і вони допомагають у разі небезпеки.

6. Червоне коло — незнайомці.
Ми не знаємо цих людей (навіть якщо вони говорять, що знають нас, це не важли-
во).
Не всі незнайомці погані, але оскільки ми не знайомі, то не знаємо, погана людина
перед нами чи хороша. Ми не довіряємо незнайомцям. Ми не розмовляємо з ними,
не розказуємо нічого про себе або близьких. Ніколи не йдемо з ними і не сідаємо в
машину. Ми не беремо цукерок, не йдемо «шукати собачку» і не допомагаємо знайти
вулицю, тому що дорослі ніколи не повинні просити допомоги у тих, хто молодший
і слабший.

Додаток 2
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Додаток 3
Анкета для батьків першокласників

1. ПІБ дитини: _______________________________________________________
_________________________________________________________________-
2. Дата народження дитини: ___________________________________________
3. Домашня адреса, телефон: ___________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
4. Інформація про батьків (ПІБ, телефони; за бажанням: вік, місце роботи, посада): 
Мати:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Батько
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Чи відвідувала дитина дитячий садок?  Так/Ні .  З якого віку? ______ ___
Номер  ДНЗ ________      Чи охоче туди ходила?  Так/Ні/Частково.
6. Хронічні захворювання, алергії,відхилення в органах зору, слуху, дефекти мов-
лення, інші особливості( травми, операції). _______________________________
____________________________________________________________________
7. Які форми заохочення застосовуються вдома? ___________________________
____________________________________________________________________
8. Які покарання застосовують вдома? ____________________________________
__________________________________________________________________
9. Чи є у дитини вдома обов’язки? Які? __________________________________
____________________________________________________________________
10. Як спілкується з ровесниками? (обведіть) 
 а) ініціативний; б) очікує, коли з ним (нею)заговорять;  в) уникає спілкування.
11.  Як реагує на зауваження дорослих?
а) перемовляється;             б) плаче;       в) погоджується, виправляється.
12. Чи вважаєте Ви, що Ваша дитина добре підготовлена до школи?
а) так;     б) ні;     в) скоріше так, ніж ні;       г) скоріше ні, ніж так.
13. Чи знає дитина (обведіть, допишіть):
а) букви;  б) вміє читати ( по складах, словами); в) вміє лічити ( в межах ___);      
г) вміє додавати ( в межах ____); вміє віднімати ( в межах ____)
14. На Вашу думку (потрібне обведіть):
а) дитина відповідає віковим особливостям;   б)випереджає ровесників; в)має про-
блеми розвитку.
15.Що ви очікуєте від Нової Української Школи? __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 16. Що вплинуло на вибір нашої школи?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Додаток 4

Перший раз у перший клас

Перший раз у перший клас ми йдемо охоче
Ніжним голосом для нас продзвенів дзвіночок
І сміється в небесах сонце як ніколи
В мами сльози на очах – я іду до школи. 2 р

Приспів.
А у школі, а у школі є веселка кольорова
І найкраща в цілім світі перша вчителька моя
А у школі, а у школі не сумуєм ми ніколи
Бо учора дошкільнята, а тепер  – одна сім’я.

Прощавайте іграшки, гомінкий садочок
Кличе в класі дітлахів золотий дзвіночок
І сміється в небесах сонце як ніколи
В мами сльози на очах – я іду до школи.2 р

Приспів.

Посмішка

Плаче дощик за вікном, хмарка хмуриться,
Заховалось сонце - не відшукать,
Не пускають погуляти на вулицю,
Але я не з тих, хто буде сумувать!..

Приспів:
Посмішку свою ношу я з собою,
Нею пишаюся всюди й завжди,
Нею поділюся я із тобою,
Вона допоможе у всякій біді!

Посварюся з другом я, плачу і тужу,
Ллються сльози із очей як горох,
Посміхнуся щиро я і «пробач» скажу,
Швидко посмішка помирить нас обох!

Приспів.


