
Тема: Класна родина, як зірка єдина. 

Мета: познайомити між собою сім’ї учнів класу; виявити інтереси, 

вподобання і захоплення кожної родини, щоб у перспективі успішно 

використовувати їх в організації навчально-виховної роботи з дітьми; 

виховувати у школярів почуття любові до батьків, свого роду та бажання 

примножувати родинні традиції; сприяти створенню дружної класної родини. 

Хід заходу 

Привітання. 

1. А чому це, а чому 

Ми такі веселі? 

Чом так радісно у нас 

Нині у оселі? 

2. Недарма, недарма 

Дружно сміх лунає, 

Що у нас? Що у нас? 

Хто з вас відгадає? 

3. Може ми поїдем в цирк? 

- Ні! 

Може прийде чарівник? 

- Ні! 

Може, в когось іменини? 

- Ні! 

Може, гості будуть нині? 

- Так! 

Хто ж це? 

- Вся наша родина. 

Вчитель: Наша класна родина об’єднує 11 сімей. І кожна особлива, по-своєму 

незвичайна і неповторна, з цікавими традиціями, звичаями, зі своїм життєвим 

досвідом. Сьогоднішня зустріч, я думаю, повинна зблизити, поріднити нас, 

щоб протягом всього шкільного життя не було ніяких непорозумінь, а лише 

повага, взаємодопомога і велика людська любов. Тож усміхніться щиро один 

одному і будьмо знайомі. 

4. Сім’я – це пристань і гавань,  

І ніжне тепло долонь. 

На тебе постійно чекають 

Увага, турбота, любов. 

5. Мамо, матусенько, мамочко, ненько! 

Матінко, усміх твій ніжний ловлю. 

Мамочко рідна, моя дорогенька, 

Над усе в світі тебе я люблю! 



6. Тато, татусенько, таточко, татко! 

Кращого в світі немає навкруг. 

Таточко, хочу тебе я обняти, 

Ти – мій порадник, заступник і друг. 

Вчитель: Хочу вас познайомити з талановитою родиною. До вашої уваги 

сценка у виконанні Шумейка Нікіти та його мами Ганни Валентинівни. 

- Матусю, а правда, що небо на залізних стовпах тримається? 

- Так, сину, правда. 

- А чому так багато зірок на небі? 

- Це коли людина на світ приходить, Бог свічку запалює, і горить та 

свічка, поки людина не помре. А як помре, свічка гасне, зірочка 

падає. Бачив? 

- Бачив, матусю, бачив… Мамо, а чому одні зірочки ясні, великі, а 

інші ледь видно? 

- Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледь-ледь тліє. А коли 

добра, любить людей, робить їм добро, тоді свічечка такої людини 

світить ясно, і світло це далеко видно. 

- Матусю, я  буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світила 

найясніше. 

- Старайся, мій синочку… 

Вчитель: Я дуже вдячна вам, батьки, що ви приділяєте велику увагу 

вихованню у дітей загальнолюдських моральних якостей. Навіть за такий 

короткий час я встигла розгледіти, що ваші доньки і сини добрі, щедрі, 

дружелюбні, чесні, справедливі, завжди прийдуть на допомогу своїм друзям. 

А найголовніше -  ваші діти з любов’ю відгукуються про свою родину. 

7. Перше слово маю я, 

В нас чудовий клас-сім’я 

Найщасливіші години –  

Як у зборі вся родина. 

8. Розквітає в серці свято 

Від родинного багаття. 

Я із батьківського дому, 

Йду до школи, як додому. 

9. Тут і там моя рідня, 

Ось учителька моя, 

Там бабуся, мама й тато 

І на друзів я багата. 

Безперечно – я щаслива. 

Бо родина в мене – диво. 

Вчитель: а зараз конкурс для батьків «Ранковий настрій».  



Запрошуємо до участі сім’ї ____________________________________ 

У конкурсі беруть участь тато і мама. Тато надуває кульку, мама 

зав’язує, тато малює обличчя вашої дитини зранку. 

Конкурс для вчителя «Впізнай немовля» (вчитель впізнає своїх 

учнів, коли вони були немовлятами) 

Вчитель: Шановні батьки, діти, як бачите, сьогодні у нас гості. І 

завітали вони не просто так та й не з пустими руками, як годиться. Надамо їм 

слово. 

Підсумок заходу. 

Руханка для батьків і дітей «Море побажань» 

-Діти стають в коло, беруть один одного за руки, піднімають  їх догори 

і під музику робимо тихеньке море, хвилі. А батьки будуть пливти по цьому 

морю, допомагати дітям і передавати наш човник зі словами-побажаннями та 

сподіваннями. 

 

 


