


Тема: сприяння розвитку особистості освіченої, 

особистості високої культури. 

 

Головна мета - виховання в дітей української 

національної свідомості, історичної пам'яті, любові до рідної 
мови, культури; виховання відповідального громадянина. 

 

   Основні завдання "Добрик": 
формування морально, інтелектуально і  

духовно розвиненої особистості; 
формування освітніх компетентностей в 

 інтересах сталого розвитку,   
   виховання в дітей української національної  

свідомості, історичної пам'яті, любові до  
рідної мови, культури. 

    організація гуманного спілкування,  
співробітництва дітей . 

    виховання екологічної культури молодших  
школярів. 



Базові документи 



Склад групи 

Засідання 
Порядок денний: 

1. Обговорення проблеми, мети і завдань Дитячої організації «Добрик ( Ващенко 

С.П. – голова засідання, вчитель початкових класів). 

2. Узгодження плану роботи. (Ващенко С.П. –голова засідання,  вчитель 

початкових класів) 

3. Розподіл доручень між вчителями. (Ващенко С.П. –голова засідання,  вчитель 

початкових класів). 

Ухвалили:  

1. План роботи дитячої організації «Добрик-Всесвіт на 2018-2019 навчальний рік. 

2. Випустити бюлетені про цікаві творчі справи з питань плану.  
 



Виставка малюнків з енергозбереження 

 "Збережемо та примножимо  
багатства України".  

 

 Найактивнішими  
учасниками виставки  

були учні 1-А класу. 



Всеукраїнський урок доброти 
 про гуманне та відповідальне ставлення до чотирилапих. 



 «Healthy schools» 

Складання раціону харчування здорової 
людини  «Healthy food» (Здорова їжа) 

 



  Фотовиставка  
«Здоров'я – цінність нашого життя» 

 



«Healthy schools»  День без ґаджетів. 

Головною метою акції було - 
спілкуватися з оточенням наживо, 

приділяти більше часу та уваги 
друзям, однокласникам, родині і як 
результат – покращити власний 
стан здоров`я та самопочуття. 



Акція "Годівничка" 



Акція «Не рубай ялинку!» 



Акція від Добрика «Знай, пам’ятай, виконуй» 

Розповсюдження агітаційних листівок «Бережи планету» 
 до Дня ВОДИ та Дня ЗЕМЛІ 



Акція Первоцвіти 



Урочистий прийом першокласників  
до «Країни Добриків» 



Критерії Показники 

1. Сформованість пізнавального 
потенціалу особистості. 

1. Навчання учнів.  
2. Розвиненість мислення.  
3. Пізнавальна активність. 
 

 2. Сформованість морального потенціалу 
особистості. 

1. Моральна спрямованість.  
2. Сформованість стосунків особистості до 
Батьківщини, сім’ї, школи, до себе, 
навчання, природи, праці, класному 
колективу. 
 

3. Сформованість комунікативного 
потенціалу особистості. 

1. Комунікабельність.  
2. Сформованість комунікативної 
культури. 
 

4. Сформованість фізичного потенціалу 
особистості. 

1. Стан здоров’я.  
2. Розвиненість фізичних якостей. 
 

5. Сформованість естетичного потенціалу 
особистості. 

Розвиненість почуття прекрасного і 
інших естетичних почуттів. 

Критеріями вихованості  
виступає система цінностей (смислів), здатність 

включитися у відповідний вид діяльності, проявити 
цілеспрямованість, осмисленість, самостійність, творчу 

активність, відповідальність. 



Іван Дмитрович Бех  

«Особистість у просторі  

духовного розвитку» 
 Опис 

Сучасне розуміння смисло-ціннісного ідеалу 
людства і моральної особистості орієнтує 
виховну систему на інтегрування юних поколінь 
у світ духовності і краси, осягнення ідеалів 
свободи і творчості, вироблення внутрішнього 
обов’язку відповідально жити і діяти. На цих 
засадах вибудувано структуру й організовано 
зміст пропонованого навчального посібника. 
Стратегічна його ідея — створення виховного 
простору, спроможного забезпечити ефективну 
духовно орієнтовану рефлексію, формування 
благочестивої особистості, для якої почуття 
совісті є глибинним ціннісним сенсом. 
Адресований студентам вищих навчальних 
закладів, а також учителям, класним керівникам, 
методистам виховної роботи, усім, зацікавленим 
виховними проблемами. 



Плани на наступний  
навчальний рік в роботі  

дитячої організації «Добрик» 

Акції до Всесвітнього дня 
доброти  

(World Kindness Day) 

 Все, що потрібно, – це зробити 

добру справу. Це може бути що завгодно: 

допомогти безхатькові чи бабусі, сказати 

добрі слова рідним або слова підтримки тим, 

кому вони потрібні.  

 Творити добрі справи – неймовірно 

просто, добро не вимірюється грошима, 

часом – не вимагає багато часу і сил, головне 

– почати. Навіть просто добра усмішка 

незнайомій людині – вже здатна творити 

чудеса, в тому числі й для самої людини, хто 

це Добро робить. Адже крім того, що добрі 

справи підвищують всім настрій, вони ще й 

впливають на самопочуття, підвищують 

життєвий тонус. 


