
Виховна робота для учнів 5-7 класів (13.04-24.04) 

1.  Дорогі учні,  ми продовжуємо працювати в дистанційному режимі.  
На вулиці весна, вже квітнуть дерева та квіти.  Разом із пробудженням 
природи від зимового сну в Україні починається цикл весняних свят, 
пов'язаний як із християнством, так і з ще давнішими традиціями та 
віруваннями. Ці весняні свята супроводжуються особливими піснями та 
обрядами, хороводами дівчат, забавами дітей, зустріччю птахів, що 
повертаються з вирію. Образ весни в українців – це образ краси, відродження 
та сили життя. Головним святом весняного циклу є ВЕЛИКДЕНЬ (ПАСХА) – 

найбільше християнське свято.                                                              
Завдання для тебе: переглянь презентацію. Запиши невідомі слова у 
словник. Презентація «Весняні свята в Україні» 

Дивись тут: 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vesnyani-svyata-ukra-ni-2020-r-141015.html 

2.  Напередодні Великодня  пропоную продовжити нашу віртуальну 
мандрівку Україною. Сьогодні до вашої уваги  Музей писанки в м. Коломия. 
Музей писанкового розпису було створено на основі колекції писанок 
Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини. Цей пам′ятник є 
найбільшою писанкою у світі.  Музей налічує понад 6000 видів яєць з різних 
регіонів України та світу. 
Дивись тут: https://www.youtube.com/watch?v=lWQlhxxP9fU 

3. У квітні  є ще одне важливе для нас усіх  свято - День навколишнього 
середовища, що відзначається в Україні щорічно у третю суботу квітня 
(цього року - це 18 квітня) з 1998 року згідно з Указом Президента України 
«Про День довкілля» № 855/98. Цього дня громадські організації проводять 
заходи, спрямовані на поліпшення стану навколишнього середовища, 
очищення водних джерел, озеленення, збереження заповідних об’єктів, 
поширення екологічних знань. Також цього місяця весь світ відзначає 
Міжнародний день землі (22 квітня).                                                                              

Дивись тут:                                            
https://www.youtube.com/watch?v=wWQsQh6P7G0                                          

Завдання для тебе: знайди в інтернеті картинки на тему: «Збережемо нашу 
планету (природу)». Намалюй малюнок. Запиши невідомі слова у словник. 

4. Гурткова робота. Великодні  вироби.       

Дорогі друзі, ми продовжуємо розвивати ваші творчі здібності. До вашої 
уваги декілька варіантів майстер-класів по виготовленню великодніх 
листівок та писанок. Вперед, проявіть свою креативність та оригінальність.  
Успіхів вам!  

Дивись тут:                                                                                                                             
1. https://www.youtube.com/watch?v=szX9qvi6N40 
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   2. https://www.youtube.com/watch?v=zzcRJhNQEhA 

3. https://www.youtube.com/watch?v=kfp-n0mED6A 

4. https://www.youtube.com/watch?v=xYgG2d4YA2k 

5. https://www.youtube.com/watch?v=86d5_mk6PXs 

6.https://www.youtube.com/watch?v=k6ivdNNvktQ 

Також за вашим бажанням можна зробити: 

 

 

5.Любі діти, знаю, що ви всі любите рухатися під веселу музику. Залучайте 
до музичної розминки своїх батьків, братів, сестер, бабусь та дідусів. 
Заряджайтеся гарним настроєм всією родиною і будьте здорові! 

Дивись тут: 
1.https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg 

2.https://www.youtube.com/watch?v=3LAjklSXpbI 

3.https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk 

4.https://www.youtube.com/watch?v=7TGbssGDvIA 
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