
Календарний план навчально-виховної роботи ГПД                                                                  

 

ВЕРЕСЕНЬ  
№ 

з/п 

Дата       

проведення 
Зміст виховного заходу Зміст фізкультурно-оздоровчої години 

1  Правила культурної поведінки учнів: на 

уроці, на перерві, на вулиці 

Прогулянка – екскурсія територією школи: стадіон, 

пришкільна ділянка, ігровий майданчик. Бесіда «Техніка 

безпеки на шкільному подвір’ї» 

2  Ознайомлення із режимом ГПД Сюжетно – рольова гра «Розумники й розумниці знають 

мову вулиці». Ігри на свіжому повітрі. 

3  Розподіл доручень Цільова прогулянка «Сезонні зміни у довкіллі». Ігри за 

бажанням дітей. 

4  Правила особистої гігієни Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «До своїх 

прапорців», «М’яч  і гравець», «Другий  зайвий». 

5  Міні-бесіда «Як спілкуватися з 

незнайомцями» 

Пішохідна прогулянка територією школи «Вересень 

красне літо проводжає, золоту осінь стрічає». 

Спостереження за осінніми змінами у природі. 

6  Читання улюблених казок Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс загально – 

розвивальних вправ. 

7  Розповідь «Символи моєї Батьківщини» Прогулянка на свіжому повітрі. Спортивні змагання зі 

скакалками, м’ячем, обручами. Правила безпеки  під час 

рухливих ігор та змагань. 

8  Уроки гарної поведінки «По дорозі до 

школи» 

Цільова прогулянка «Вересень зустрічаємо – птахів до 

вирію проводжаємо». Закріплення комплексу загально – 

розвивальних вправ. 

9  Урок здоров’я «Без режиму неможливо 

існувати, щоб добре себе почувати» 

Фізкультхвилинки на свіжому повітрі. 

Рухливі  ігри за  бажанням дітей.  

10  Школа ввічливих наук «Хай оживає 

істина стара: людина починається з 

добра» 

Відкриття шкільної спартакіади «Спорт любити слід – 

проживеш сто літ». Спортивні змагання між командами. 

11  Екологічна стежинка «Ми всі господарі 

природи, тож бережімо її вроду» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Вартові та 

розбійники», «Совонька». 

12  День читача «Чим більше будемо 

читати - тим більше  будемо знати!» 

День довкілля. Трудовий десант на шкільному подвір’ї. 

13  Обмін думками «Хто хлібом кидає, того 

щастя покидає» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри з м’ячем. 

14  Абетка дороги «Дорожнього руху 

правила єдині, знати їх усі повинні» 

Екскурсія до природи «Покрова землю листом 

покрива». 

15  Азбука моральних заповідей «Рідна 

школа – святиня моя, люба і дружна 

велика сім’я» 

Сюжетно – рольова гра на свіжому повітрі «Правили 

дорожні обов’язково знати всім: і дорослим, і малим». 

16  Урок здоров’я  «Хто день починає з 

зарядки, у того справи в порядку» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

птахами. Пригадування характерних ознак та 

особливостей птахів. 

17  Бесіда з прав дитини «Хочеш людиною 

справжньою стати,  закони людські 

навчись поважати» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та 

спортивні естафети. 

18  Обмін думками «Рідна земля і в жмені 

мила» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс вправ на 

зміцнення мускулатури спини. 

19  Стежка здоров’я «Про чистоту хто  

всюди дбає, завжди здоров’я гарне має» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Третій 

зайвий», «М’яч і гравець». 

20  Конкурс малюнків «Чарівниця -  осінь 

завітала,  листячко розфарбувала» 

День довкілля. Трудовий десант на шкільному подвір’ї. 

21  Урок здоров’я «Хто з фізкультурою на  

«ти»,в житті досягне він мети» 

Екскурсія до  міста Запоріжжя на острів Хортиця. 

 

 

 

 



ЖОВТЕНЬ 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Зміст виховного заходу Зміст фізкультурно-оздоровчої години 

1  Урок здоров’я «Лимон, цибуля та часник – і 

вірус грипу швидко зник» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Повторення 

комплексу загально-розвивальних вправ. 

2  Народні та державні символи «Найкраща в світі 

моя Україна, її обереги – верба і калина» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження 

за сезонними змінами у природі та погоді. 

3  Дорожня абетка «Із зеброю треба завжди 

дружити, без знаків дорожніх не можна жити!» 

Сюжетно – рольова гра на шкільному подвір’ї 

«Друзі Світлофора та зебри» 

4  Відверта розмова «Із друзями разом весело 

жити, в школі вчимося міцно дружити» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри в 

футбол, бадмінтон. 

5  Бібліотечний урок «Скільки книг у бібліотеці та 

книгарні: книги різні, дуже гарні» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Заборонений рух», «Білі ведмеді», «Карасі і 

щуки». 

6  Абетка закону «Часу ми не гаємо, права дитини 

вивчаємо» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Горішки», «Мисливці та звірі»  

7  Екологічний вісник «До природи не неси 

шкоди» 

День довкілля. Трудовий десант на шкільному 

подвір’ї. 

8  Читання улюблених казок Прогулянка на свіжому повітрі. Ігри за вибором 

дітей. 

9  Конкурс віршів про осінь «Без пензлика, без 

олівця розфарбувала деревця» 

Пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям. 

Спостереження за осінніми  прикметами у 

природі та погоді. 

10  Бібліотечний урок «Знання – сонце, книга - 

віконце» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спортивні 

естафети зі скакалкою, обручем та м’ячем. 

11  Диспут «Зробив діло – гуляй сміло» Прогулянка на свіжому повітрі. Колективні ігри 

«Розривні ланцюги», «Хто підходив». 

12  Екскурсія до природи «Тихо осінь ходить гаєм, 

всі дерева роздягає» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

бажанням дітей. 

13  Урок здоров’я «Хто спортом займається, той 

сили набирається» 

День довкілля. Трудовий десант на шкільному 

подвір’ї. 

14  Свято осені «Гарне та барвисте осені намисто» Прогулянка на свіжому повітрі. Правила 

безпеки при проведенні рухливих ігор.  

15  Подорож до Країни дорожніх знаків. 

 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Земля, вода, вогонь, повітря», «Горидуб», 

«Подоляночка». 

16  Бібліотечний урок «Читання – світу нашого 

пізнання». 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри  за 

бажанням дітей. 

17  Урок безпеки «Хай дитина знає кожна – 

жартувати з вогнем не можна » 

Прогулянка на свіжому повітрі. Ознайомлення 

дітей з новим комплексом  загально-

розвивальних вправ. 

18  Відверта розмова «Добре там жити, де вміють 

дружити» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Козаки - розбійники», Мисливці та звірі», 

«День і ніч». 

19.  Урок здоров’я «Хто дружити з вітамінами буде 

– всі хвороби позабуде» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження 

за природними змінами восени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТОПАД 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Зміст виховного заходу Зміст фізкультурно-оздоровчої години 

1  Вікторина з  народних прикмет «Листопад зимі 

ворота відчиняє, уриває дні, а ночі накликає» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

вибором дітей. 

2  Бібліотечний урок «Як краплин у Дніпрі, як 

зірок угорі – стільки книг на землі» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження 

за змінами у погоді та природі. 

3  Школа етикету «Лагідні слова роблять 

приятелів, а гострі - ворогів» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри  

«Морозець», «Квачі маршем». 

4  Урок здоров’я «Листопад зовсім не лютий, а 

спитає, чи вдягнений, чи взутий» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та 

командні естафети.  

5  Дорожня абетка  «Щоб себе в безпеці почувати 

– світлофор потрібно поважати» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Сюжетно – 

рольова гра з правил дорожнього руху. 

6  Відверта розмова «Аби руки і охота, буде 

зроблена робота» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Білі ведмеді», «Білочка та горішки» 

7  Поради лікаря Айболить  «Щоб здорові мати 

зуби, треба чистити їх, любий» 

Прогулянка на свіжому повітрі. 

Фізкультхвилинки на вулиці. 

8  Державні та народні символи «Рушник – це 

дому давній оберіг, споконвіків родину він 

беріг» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

значення  свіжого повітря та фізкультури для 

здоров’я дітей. 

9  Бібліотечний урок «Письменники рідного краю 

дарують нам творів розмаї» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс 

загально – розвиваючих вправ. Ігри за вибором 

дітей. 

10  Урок безпеки «Будьте з вогнем обережні, 

вивчіть правила протипожежні» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження 

за змінами у природі та погоді. 

11  Екологічна стежина «Природа рідна – наша 

втіха, тож, хай вона не знає лиха» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Мишоловка», «Мисливці та звірі» 

 

12  Урок здоров’я «В фруктах, ягодах, дитино, є 

корисні вітаміни» 

Прогулянка на свіжому повітрі.  Правила 

безпеки під час рухливих ігор на спортивному 

майданчику. Ігри за вибором дітей. 

13  Державні та народні символи  «Прапор нашої 

країни має колір жовто-синій» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Курчата», «Снайпер», «Влуч у кільце». 

14  Диспут «Коли тобі сутужно, прийде на поміч 

дружба» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спортивні 

змазання між хлопцями та дівчатами. 

15  Конкурс народних прикмет «То сніг, то 

завірюха, бо вже зима коло вуха» 

Цільова прогулянка «Сезонні зміни у довкіллі». 

16  Відверта розмова «У товаристві лад – усяк тому 

рад» 

Прогулянка на свіжому повітрі. 

Рухливі ігри «Вартові та розбійники», 

«Космонавти», «Вовк у канаві». 

 

17  Школа  ввічливості «Друга з будь-якого краю за 

народним звичаєм стрічаю» 

Прогулянка на свіжому повітрі. 

Спостереження за природними змінами у кінці 

осені. 

18  Свято «Козацькому роду нема переводу» Прогулянка на свіжому повітрі. Козацькі 

розваги на спортивному майданчику. 

19  Урок здоров’я «Здоров’я в порядку – дякуй 

зарядці» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри на 

спортивному майданчику. 

20.  Народні та державні символи «Лелека – символ 

щастя і родини, любові до своєї Батьківщини» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Правила 

безпеки під час ігор на дитячому майданчику. 

Рухливі ігри за бажанням дітей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               

ГРУДЕНЬ 

 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Зміст виховного заходу Зміст фізкультурно-оздоровчої  години 

1  Конкурс народних прикмет та приказок «Їхав  

грудень возом, віз мішок морозу» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження 

за природними та погодними змінами  взимку.  

2  Конкурс малюнків «Безмежно з дитинства 

кохаю красу свого рідного краю» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

значення свіжого повітря та фізкультури для 

здоров’я дитини. 

3  Поради лікаря Айболита «Бережіть здоров’я 

власне, бо життя таке прекрасне» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Зимові розваги: 

гра у сніжки, ліплення снігової баби. 

4  Бібліотечний урок «Казкарі усього світу чудеса 

дарують дітям» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

попередження простудних та інфекційних 

захворювань. 

5  Урок безпеки «Сірники – добро і зло, знає місто 

і село» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Збий шапку», «Снігова фортеця». 

6  Права дитини «І дівчатко, і хлоп’я  мають право 

на ім’я» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Правила 

безпеки під час зимових розваг. Зимові забави. 

7  Уроки здоров’я «Цілу армію одужить той, хто з 

чистотою дружіть» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Влучний стрілок», «Сніговий тир», «Штурм 

фортеці». 

8  Екскурсія у природу «Грудень землю грудить, а 

хату студить» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Веселі зимові 

розваги. 

9  Дорожня абетка «Світлофор потрібен всім: і 

дорослим, і малим» 

Пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям. 

Спостереження за природою взимку. 

10.  Екологічний проект «Природа -  наша мати і 

треба її оберігати». Виготовлення годівниць для 

птахів. 

Прогулянка на свіжому повітрі. Розвішування 

годівниць для птахів, допомога пернатим 

друзям взимку. 

11  Школа ввічливості «Не скупіться на теплі слова, 

бо без них в житті мало тепла» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Снігова фортеця», «Влучний стрілок», 

«Перестрілка». 

12  Урок здоров’я «Мило та вода – для хвороби 

біда» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Зимові розваги: 

гра в сніжки, ліплення снігової баби. Допомога 

птахам взимку. 

13  Конкурс віршів «Відчиняйте двері, йде 

Миколай, він благословить весь рідний край» 

Прогулянка на свіжому повітрі. 

Рухливі ігри «Захист снігової фортеці», «Збий 

шапку». 

14  Святковий ранок «Святий Миколай, до чемних 

діток завітай» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Повторення 

комплексу загально-розвивальних вправ. 

15  Конкурс малюнків «Ой весела в нас зима, 

веселішої нема» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри  за 

бажанням дітей. 

16  Правила безпеки «Хай знає добре донька й син 

– пожежний номер 101» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Турбота про 

пернатих друзів взимку. 

17.  Конкурс малюнків «Дід Мороз на свято йде і 

Снігуроньку веде» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Попередження 

простудних та інфекційних захворювань. 

Рухливі ігри за вибором дітей 

18.  Диспут «Вірний друг краще сотні слуг» Прогулянка на свіжому повітрі. Ігри в сніжки, 

ліплення снігової фортеці. 

19.  Майстерня Дідуся Мороза «Ми з Дідом 

Морозом прикраси зробили, новорічну ялинку 

причепурили» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та 

зимові забави. Бесіда перед канікулами про 

охорону життя і здоров’я дитини. 

20  Новорічне свято «Ось ступає на поріг таємничій 

Новий рік» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Зимові розваги 

біля ялинки на шкільному подвір’ї. 



 

СІЧЕНЬ  
№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Зміст виховного заходу Зміст фізкультурно-оздоровчої роботи 

1  Конкурс народних прикмет та прислів’їв  про 

зиму та січень «Січень снігом січе, а мороз 

вогнем пече» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Повторення 

правил безпеки під час рухливих ігор. Веселі 

зимові розваги. 

2  Конкурс малюнків «Глянь, на вікнах візерунки, 

від Мороза подарунки» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

змінами у природі та за станом погоди. Рухливі 

ігри «Збий шапку», «Біг пінгвінів», «День і ніч». 

3  Бібліотечний урок «Казки небом криті, а вітром 

підбиті» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Повторення 

комплексу загально-розвивальних вправ. Зимові 

розваги. 

4  Дорожня абетка «Із знаками дружи – не 

знатимеш біди» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри у 

сніжки. Ліплення снігової баби. 

5  Урок здоров’я «Щоб здоровим довго жити – 

воду слід усім любити» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

бажанням дітей. Турбота про пернатих друзів. 

6  Народні  звичаї «На Водохреща все навкруг 

звабливе, зимове свято особливе» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Захист снігової фортеці», «Сніговий тир», 

«Перестрілка». 

7  Казкова вікторина «Книжка добрий, мудрий 

друг, книжка знає все навкруг» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

птахами взимку. Допомога  зимуючим птахам. 

8  Поради лікаря Айболита «Щоб мати здоров’я, 

слід правильно їсти, вживати поживне і тільки 

корисне» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

попередження простудних та інфекційних 

захворювань. Зимові розваги. 

9  Народні та державні символи «Чарівна і 

калинова наша мова веселкова» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Море хвилюється», «Мисливці та звірі». 

10  Урок здоров’я «Корисні звички вивчаємо – про 

своє здоров’я дбаємо» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Зимові розваги: 

ліплення снігової баби, гра у сніжки, захист 

снігової фортеці. 

11  Правила безпеки «Ти забудь про дискотеки, 

вивчи правила безпеки» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

вибором дітей. Допомога пернатим друзям. 

12  Екскурсія до шкільного етнографічного музею 

«Ми всі – одна сім’я, єдина  ми родина, у 

кожнім нашім «я» - частинка України» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Виконання вправ 

на зміцнення мускулатури спини та  для очей на 

збереження зору.  Зимові розваги. 

13  Відверта розмова «Усе добре переймай, а зла 

уникай» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Повторення 

комплексу загально – розвивальних вправ. 

Рухливі ігри «Мишоловка», «Розірвані ланцюги» 

14  Диспут «На дерево дивись, як родить, а на 

людину, як робить» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Проект «Пташина  

годівниця» - розвішування годівниць для 

пернатих друзів. 

15  Година спілкування – розучування щедрівок 

«Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

вибором дітей. Веселі естафети. 

16  Конкурс читців «Колядників запрошуємо до 

хати, будьмо, діти, колядувати» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

станом погоди та змінами у природі взимку. 

 

17  Усний журнал до дня Соборності України «Є у 

нас одна країна – то прекрасна Україна» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Сніговий снайпер», «Космонавти». 

18  Екологічний вісник «За життя без сміття» Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри  

«Море хвилюється», «Метелики».  

19.  Уроки безпеки «Парад корисних порад для 

дорослих та малят» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та 

зимові розваги. Допомога пернатим друзям. 

20  Відверта розмова  «Чемна, лагідна дитина – 

гордість кожної родини» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Веселі  естафети 

та змагання. Рухливі ігри «Мисливці і качка», 

«Карасі і щуки». «Штурм фортеці». 

 

 

 



ЛЮТИЙ  
№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Зміст виховного заходу Зміст фізкультурно-оздоровчої години 

1  Дорожня абетка «Світлофор стоїть високо, має 

три чарівних ока» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

змінами у природі та погоді. 

2  Бібліотечний урок «Книгу почитав – на крилах 

політав» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Зимові розваги: 

гра у сніжки, ліплення снігової баби. 

3  Урок здоров’я «Щоб міцне здоров’я мати, треба 

тіло й дух загартувати» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Ознайомлення з 

новим комплексом загально-розвивальних вправ. 

Ігри «Хто підходив», «Руки сусіда» 

4  Конкурс народних прикмет та прислів’їв 

«Лютий лютує, та весні дорогу готує» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

вибором дітей. 

5  Відверта розмова «Хто чисте сумління має, 

спокійно спати лягає» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Захист снігової 

фортеці – змагання між хлопцями та дівчатами. 

6  Бібліотечний урок «Письменники рідного краю 

у книгах дива відкривають» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та 

зимові забави. Допомога зимуючим птахам. 

7  Профілактика простудних та інфекційних 

захворювань «Місяць лютий  гостро кутий, 

питає, чи добре вдягнений та  взутий» 

Цільова  пішохідна прогулянка шкільним 

подвір’ям : спостереження за змінами у природі 

та погоді. 

8  Поради лікаря Айболита «Здоров’я – це сила, 

здоров’я – це клас, хай буде здоров’я у вас і у 

нас» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Влучний снайпер», «Захист снігової фортеці», 

«День і ніч». -  

9  Уроки мудрого світлофора «Знаки дорожні, як 

оберіг – це рятівний закон доріг» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Повторення 

комплексу загально-розвивальних вправ. 

10  Абетка моральних заповідей «Не той друг, що 

медом маже, а той, хто правду каже» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Сніговий тир», «Влучний снайпер». 

11  Конкурс знавців народних приказок та прикмет 

про природу «Народ скаже, як зав’яже» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

бажанням дітей. Допомога птахам взимку. 

12  Година спілкування «Жити – Батьківщині 

служити» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спортивні 

змагання  на спортивному майданчику. 

13  Усний журнал «Можна все на світі вибирати, 

сину, вибрати не можна тільки Батьківщину»  

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Мисливці і звірі», «Біг пінгвінів». 

14  Конкурс -  змагання до Дня захисника Вітчизни 

«А, нумо, хлопці. Наша мрія крилата – стати 

справжніми козачатами». 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Розірвані ланцюги», «Море хвилюється». 

15  Гра – вікторина до міжнародного Дня  рідної 

мови «Ніжна мова калинова – знань нових міцна 

основа» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

вибором дітей. Турбота про пернатих друзів. 

16  Урок здоров’я «Здоров’я – твій друг, а без нього 

як без рук» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

змінами у  природі та погоді. 

17  Школа Ввічливості «Дружбу в життя понесемо 

зі школи, друга в біді не залишимо  ніколи» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Совонька», «Сніговий тир». 

18  Усний журнал «Відродження народних 

традицій. Мріємо, щоб знову залунала козацька 

честь і слава» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Конкурс 

фізкультхвилинок на шкільному майданчику. 

19  Поради лікаря Айболита «Здоров’я – основа 

всього на світі, здоровими бути бажають всі 

діти» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс 

загально-розвивальних вправ. Рухливі ігри за 

вибором дітей. 

20  Уроки безпеки «Коробка сірників мала, та 

наробити може  зла» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри та 

зимові забави: гра у сніжки, ліплення снігової 

баби. 

21  Обмін думками «Якщо добре працювати, скрізь 

успіхи будеш мати.» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Море хвилюється», «Козаки - розбійники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ  



№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Зміст виховного заходу Зміст фізкультурно-оздоровчої години 

1  Конкурс прислів’їв, приказок та прикмет  про 

весну «Весною все оживає, танцює та співає» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

весняними змінами у природі та погоді. 

2  Конкурс малюнків «Мов на крилах диво – птиці 

мчить красна  Весна - дівиця» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс  

загально розвивальних вправ. Рухливі ігри за 

вибором дітей. 

3  Дорожня абетка «Щоб не трапилось біди – 

правил дорожніх дотримуйся завжди» 

Цільова пішохідна прогулянка шкільним 

подвір’ям  «Зустріч птахів. Розвішування 

шпаківень». 

4  Конкурс малюнків до жіночого свята «Дарую 

всю землю, ліси і моря! Ти краща у світі, матуся 

моя» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Земля, вода, вогонь, повітря», «Космонавти». 

5  Конкурс читців «Мати – то сонечко рідне, слово 

її заповітне» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

бажанням дітей.  

6  Святковий ранок «У світле та радісне свято 

жіноче матусю свою привітати я хочу» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс 

загально-розвивальних вправ. Рухливі ігри за 

вибором дітей. 

7  Конкурс малюнків, стіннівок до Дня 

народження Т.Г.Шевченка «Тарасові думки 

будуть жити віки» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «Біг 

пінгвінів», «Метелики», «День і ніч». 

8  Конкурс читців «Тарасів «Кобзар» народу 

великий дар» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

загартування дітей. Рухливі ігри «Вартові та 

розбійники», «Третій зайвий». 

9  Урок здоров’я «Повітря, сонце і вода – для всіх 

хвороб просто біда» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

весняний авітаміноз. Рухливі ігри. 

10  Народні звичаї. Розучування веснянок «А вже 

весна, а вже красна» 

Прогулянка на свіжому повітрі.  Виконання вправ 

на зміцнення мускулатури спини. Рухливі ігри 

«М’яч - гравець», «Футбол». 

11  Бібліотечний урок «Бібліотека – для душі 

аптека» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Руки сусіда», «Море хвилюється». 

12  Усний журнал «Нам чудово знайомі перлини 

рідної мови» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

весняними змінами у природі та погоді. 

13  Екологічний вісник «Де багато пташок, там 

нема комашок» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

птахами навесні. Рухливі ігри за вибором дітей. 

14  Дорожня абетка «На переході біля світлофору 

правил дотримуйтесь дуже суворо» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Правила безпеки 

під час рухливих ігор. Рухливі ігри «Чарівне 

коло», «Другий зайвий». 

15  Екологічна стежина «Зупинись, людино, на 

мить і відчуй, як планеті болить» 

Пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям, 

спостереження за красою природи. 

16  Урок здоров’я «Хто здоровий, той сміється, все 

в житті йому дається» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

вибором дітей. Бесіда «Весняний авітаміноз». 

17  Уроки безпеки «Діти разом кажуть «ні» всім 

пожежам на землі» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Виконання вправ 

за зміцнення макулатури спини. Рухливі ігри за 

бажанням дітей. 

18  Екологічна стежка до  Всесвітнього дня води 

«Хлюп-хлюп, водиченька, хлюп-хлюп на 

личенько». Презентація «Пригоди краплини» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Горидуб», «Вартові і розбійники». 

19  Поради лікаря Айболита «Гартуватись, друже, 

слід, щоб рятуватися від бід» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спортивні 

естафети, змагання на шкільному спортивному 

майданчику. 

20  Урок гігієни «Не поспішай гарно вдягатись, а 

поспішай умиватись» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс 

загально-розвивальних вправ. Рухливі ігри  з 

м’ячем, обручем, скакалкою. 

21  Конкурс малюнків «Людина в ріднім краю – 

мов квітка в травневім гаю» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Чарівне коло», «Метелики». 

 

 

 

 

КВІТЕНЬ  



№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Зміст виховного заходу Зміст фізкультурно-оздоровчої години 

1  Екологічна стежина «Зелена аптека – це трави і 

квіти, що в кошик збирають дорослі і діти» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Повторення 

правил безпеки під час рухливих ігор. 

2  Урок здоров’я «Хай кожен з вас запам’ятає, що 

без здоров’я щастя не буває» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Гномики – у домики», «Кольори».  

3  Бібліотечний урок «Книжкові іменини. Книги – 

кращі друзі всіх, ми вітаємо з іменинами їх» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс 

загально-розвивальних вправ. Рухливі ігри за 

вибором дітей. 

4  Екскурсія  в природу «Про майбутнє дбаємо – 

рідний край вивчаємо» 

Пішохідна прогулянка шкільним подвір’ям, 

спостереження за змінами у житті рослин та 

птахів. 

5  Дорожня абетка «Як здоровим хочеш бути, 

правил руху не повинен  забути» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Море хвилюється», «Вартові та розбійники» 

6  Уроки безпеки «Сірники не для забави, з ними  

страшно мати справи» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

загартування та про отруйні рослини. Рухливі 

ігри за бажанням дітей. 

7  Школа Ввічливості «Краще переконувати 

словами, ніж кулаками» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри  

«Чарівне коло», «Третій зайвий».  

8  Клуб  читачів «Книгу читай – розуму набирай» Прогулянка на свіжому повітрі. Конкурс 

фізкультхвилинок. 

9  Екологічна стежина «Флора – давня Богиня, 

зеленого  роду  берегиня» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

станом погоди та змінами у весняній природі. 

10  Уроки здоров’я «Ненажера риє собі яму 

власними зубами» 

Прогулянка  на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Струмочок», «Подоляночка». 

11  Обмін думками «Слова щирого вітання дорожче 

за частування» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Комплекс 

загально-розвивальних вправ. Рухливі ігри за 

вибором дітей. 

12  Конкурс малюнків  «Нумо, пензлик, потанцюй, 

гарну писанку малюй»  

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Струмочок», «Подоляночка». 

13  Екологічна стежина «Наше завдання – зберегти 

природу для всього народу» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри з 

м’ячем, скакалкою та  за вибором дітей. 

14  Поради лікаря Айболита «Щоб здоров’я добре 

мати,  слід про нього змалку дбати» 

Фізкультхвилинки на свіжому повітрі. Рухливі 

ігри з м’ячем, обручем, скакалкою. 

15  Екскурсія до шкільного етнографічного музею 

«Відроджуємо українську культуру: вишиванки, 

рушники та бандуру» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Вправи на 

зміцнення мускулатури спини, ніг. Рухливі ігри 

«Подоляночка», «Море хвилюється». 

16  Бібліотечний урок «Здається байка просто 

бреше, а справді ясну правду чеше» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Мишоловка», «Струмочок». 

17  Дорожня абетка «Пішохід, пішохід, помни ти 

про перехід – підземний, наземний, схожий на 

зебру» 

Сюжетно – рольова гра «У міському транспорті». 

Рухливі ігри за вибором дітей. 

18  Обмін думками «Де щира праця – там густо, а 

де лінь, там пусто» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Подоляночка», «Вартові і розбійники». 

19  Школа Ввічливості «Живи, добро звершай, та 

нагород за це не вимагай» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Веселі старти. 

20  Поради лікаря Айболита «До чудо – ліків в гості 

вирушаймо, зелену аптеку всі разом збираймо» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

лікарські рослини рідного краю. Рухливі ігри 

«Карасі та щуки»,  «День і ніч». 

  Обмін думками «Між людьми завжди в пошані 

ті, хто чемні і слухняні» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Міні – бесіда 

«Правильне дихання при ходьбі», рухливі ігри за 

інтересами дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ  



 

Режим  роботи  групи подовженого дня 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 
Зміст виховного заходу Зміст фізкультурно-оздоровчої години 

1  Конкурс знавців приказок та прикмет про 

травень «Кожне сільце має своє слівце» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Спостереження за 

змінами у природі та погоді травня. Рухливі ігри 

«Колесо», «Струмочок». 

2  Усний журнал «Привели шляхи – дороги наш 

народ до Перемоги» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

безпеку під час рухливих ігор та про отруйні 

рослини. Ігри за вибором дітей. 

3  Конкурс малюнків «На фронтових дорогах 

кував солдат Перемогу» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Вивчення нового 

комплексу загально-розвивальних вправ. Рухливі 

ігри «Подоляночка», «Мишоловка». 

4  Акція «Лист солдату Перемоги. Травневий день 

рахує мирні весни, щоб всі солдати в пам’яті 

воскреслі» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри за 

бажанням дітей. 

5  Дорожня абетка «Знаки дорожні силу мають, от 

біди охороняють» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри  

«Місяці», «Лови – не лови». 

6  Школа Ввічливості «Шабля ранить голову, а 

слово - душу». 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Горішки», «Вартові та розбійники». 

7  Усний журнал до дня матері «Шануй батька і 

неньку, буде тобі скрізь гладенько» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Виконання вправ 

для зміцнення мускулатури спини та ніг. Рухливі 

ігри за вибором дітей. 

8  Обмін думками «Знання людини, що крила 

пташині» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Самостійні ігри 

дітей за власним вибором. 

9  Екологічна стежина «Бережіть свій край – і 

зробіть із нього рай.» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Струмочок», «Лови – не лови». 

10  Екскурсія в природу «На екскурсію рушаємо – 

рідний край вивчаємо». 

Прогулянка на свіжому повітрі. Повторення 

комплексу загально-розвивальних вправ. Рухливі 

ігри за вибором дітей. 

11  Книжкова лікарня «Всі хлоп’ята і дівчата 

прийшли книги лікувати» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Веселі естафети з 

м’ячем, скакалкою, обручем. 

 

12  Урок здоров’я «Бережи одяг, доки новий, а 

здоров’я, доки молодий» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Карасі та щуки», «Подоляночка», «Квачі 

маршем». 

13  Відверта розмова «Не бери чужого, друже, це 

погано дуже-дуже» 

Цільова пішохідна прогулянка шкільним 

подвір’ям : спостереження за змінами у природі 

та погоді  у кінці весни. 

14  День довкілля «У чепурній оселі й життя 

веселе» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Трудовий десант 

на шкільному подвір’ї. 

15  Рейд бережливих «Давайте заглянемо у ранець, 

дітвора, бо портфель, усім відомо, це ж обличчя 

школяра» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри «У 

квача», «Чарівне коло», «Мисливці і качки». 

16  Обмін думками «Лиш в добро і правду віра 

відрізняє людину  від мавпи та звіра» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда про 

техніку безпеки під час рухливих ігор та про 

отруйні рослини. 

17  Школа Ввічливості «Задля друга нового, не 

покидай друга старого» 

Прогулянка на свіжому повітрі. Конкурс 

малюнків на асфальті «Казкова країна – моя 

Україна». 

18  Урок здоров’я «Гіркий тому вік, кому треба лік» Прогулянка на свіжому повітрі. Веселі старти, 

естафети  з м’ячем, кеглями, скакалкою, обручем. 

19  Екскурсія до шкільного етнографічного музею 

«Рушникове обличчя веселе, закликає нас до 

оселі » 

Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри 

«Третій зайвий», «Білі ведмеді», «Струмочок».  

20  Конкурс малюнків «Рідний край – земний рай» Прогулянка на свіжому повітрі. Бесіда з техніки 

безпеки  на літніх канікулах. Рухливі ігри за 

інтересами дітей. 

21  Свято останнього дзвоника. Урочиста лінійка. Прогулянка на свіжому повітрі. Спортивна  

олімпіада між класами на шкільному стадіоні. 



 

13.00 – 13.10 – Прийом учнів. 

13.10 – 13.30 – Прогулянка на свіжому повітрі. 

13.30 – 13.50 – Обід. 

13.50 – 15.50 – Прогулянка, ігри, спортивна година, виховна   

                          година. Робота в гуртках. Суспільно-корисна праця. 

15.50 – 16.00 – Завершення роботи групи подовженого дня; 

                          відправлення дітей додому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10 – 12.20 – Прийом учнів. 

12.20 – 13.00 – Прогулянка на свіжому повітрі. 

13.00 – 13.20 – Обід. 

13.20 – 14.50 – Прогулянка, ігри, спортивна година, виховна   

                          година. Робота в гуртках. Суспільно-корисна праця. 

14.50 – 15.10 – Завершення роботи групи подовженого дня; 

                          відправлення дітей додому. 

 

 
 


