


Тема: виховання гармонійно розвинутої 

 особистості молодшого школяра. 

Головна мета організації - сприяння розвитку 

особистості освіченої, особистості високої культури. Виховання 
розуміння власної національної ідентичності та поваги до 
розмаїття культурного вираження інших. Розвиток здатності і 
бажання дотримуватися здорового способу життя. 

  Основні завдання організації: 
 формування морально, інтелектуально і духовно розвиненої 

особистості, яка здатна критично мислити;   
 виховання в дітей української національної свідомості, 

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

 організація гуманного спілкування, співробітництва дітей, 
здатності співпрацювати в команді.  

 розвиток уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та 
приймати рішення; уміння конструктивно керувати 
емоціями; 

 розвиток уміння розумно та раціонально користуватися 
природними ресурсами в рамках сталого розвитку, 
усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і 
здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися 
здорового способу життя. 
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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,  вчителі 
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Ухвалили:  

1. План роботи дитячої організації «Добрик» на 2020-2021 навчальний рік. 

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



Акція «Економні й бережливі» 

Щороку у жовтні проходить акція "Економні і бережливі". На виставці дитячих 

робіт, яка відбулася 5 жовтня, були представлені  вироби із вторинної сировини та 

малюнки " Вчимося заощаджувати". 



Фотовиставка «Спорт і здоров`я – 
найліпші друзі» 



Акція "Твори добро". 
 До Всесвітнього дня доброти 



Акція 
"Твори добро". До Всесвітнього дня доброти 



Поробки з природнього матеріалу  
«Щедра осінь» 



Акція «Замість ялинки Новорічний букет!» 



Акція «Годівничка» 



Акція до Всесвітнього дня 
води та дня Землі. 



Акція до Всесвітнього дня 
води та дня Землі. 



Акція  
«Первоцвіти просять захисту» 



Вдалося 
Враховуючи особливості організації виховного процесу в 
умовах карантинних обмежень вдалося провести багато 

заходів запланованих на 2020-2021 навчальний рік завдяки 
плідній та творчій роботі класних керівників початкової школи.  

 
 

Проблеми 
На виконання Постанови КМУ від 25.03.2020 р. № 239 «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» та з 
метою запобігання розповсюдження гострої респіраторної 

хвороби, спричиненою коронавірусом, і гострих респіраторних 
інфекцій  у цьому навчальному році відмовилися від 

проведення свята «Посвята у добренята» 



Плани на наступний  
навчальний рік в роботі  

дитячої організації «Добрик» 

Розширити межі акції  
до Всесвітнього дня доброти  

(World Kindness Day) 
 13 листопада 1998 року Всесвітній рух доброти (World Kindness Movement) провів свою 

першу конференцію в Токіо. У цю організацію вступили волонтери і добровольці з Австралії, Канади, 

Японії, Таїланду, Сінгапуру, Великобританії, США, а пізніше приєдналися й інші країни. Учасники Руху 

творять добро по всьому світу, тим самим надихаючи мільйони людей на хороші вчинки. Вони також 

створили свою «Декларацію доброти», згідно з якою мета об’єднання — «створити добріший і 

наповнений співчуттям світ». 

 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. 


