
Методичні рекомендації для вчителів початкової школи 

з проведення заходів Тижня психології, 

який буде проходити в школі з 23.04.2018 по 27.04.2018 

під девізом «Цінуй життя. Воно  прекрасне!» 

Дата Девіз дня Заходи Учасники 

23.04.2018 

Понеділок 

День доброти Акція «Скринька мудрих порад». Учні беруть участь в акції перед 1-м уроком. Протягом дня 

згадуєте з дітьми, що таке доброта, яку людину називають доброю та ін. За бажанням можете 

створити «Азбуку добрих справ», у якій діти напишуть, які добрі справи вони роблять. 

Учні 1-4 

кл. 

Години спілкування «Цінуємо життя. Воно прекрасне! Людина починається з добра 

(азбука добрих справ)» 

Учні 3-4 

кл. 

24.04.2018 

Вівторок 

День дружби Створення «Ланцюжка дружби». На початку 1-го уроку оголошуєте дітям, що сьогодні День 

дружби та створюєте з ними Ланцюжок дружби. Для цього можна стати в коло біля парт в 

кабінеті, або вийти в коридор, взятись за руки та сказати комплімент (або іншу позитивну 

фразу про дружбу) один одному. Таким чином, діти символічно «передають» один одному 

дружні побажання та налаштовуються на дружній лад на увесь день. 

Учні 1-4 

кл. 

Години спілкування «Цінуємо життя. Воно прекрасне! Дружба починається з посмішки» Учні 1-2 

кл. 

25.04.2018 

Середа 

День 

спілкування 

Хвилинки етикету «Правила безконфліктного спілкування». Зранку дітям оголошується 

тема дня – День спілкування. Протягом 5-7 хвилин разом з учнями необхідно  скласти правила 

безконфліктного спілкування  для кожного класу. Первинний варіант можна записати на 

дошці, а потім, за бажанням, можна естетично оформити ці правила та розмістити в кабінеті на 

видному для дітей місці. Увесь день діти стараються пам’ятати про правила етикету під час   

спілкування. 

Учні 1-4 

кл. 

26.04.2018 

Четвер 

День мрій і 

бажань 

Ранкові зустрічі «Я бажаю усім…» На початку 1-го уроку учні по черзі продовжують фразу 

«Я бажаю усім..», заряджаючись позитивними емоціями на увесь день. 

Учні 1-4 

кл. 

Арт-акція  «Дерево мрій і бажань». На заздалегідь приготованих листочках (вирізати із 

паперу листочки дерева по 1 на кожного учня) діти пишуть свої мрії та бажання. Потім 

виходять організовано цілим класом на І поверх, де будуть розташовані дерева, та 

прикріплюють листочки зі своїми мріями. 

Учні 1-4 

кл. 

27.04.2018 

П’ятниця 

День здоров’я Психологічна гра «Незакінчені речення»: «Я ціную здоров’я, тому що…» . На початку 1-го 

уроку дітям оголошується тема дня «День здоров’я». Діти по черзі продовжують незакінчене 

речення  та бажають один одному бути здоровими. Можна написати це речення на листочках 

та оформити у вигляді колажу або плакату. 

Учні 1-4 

кл. 

Танцювальний флешмоб «Ми прагнемо бути здоровими». На перерві після 3-го уроку 

дівчата 8-х класів прийдуть  і проведуть з учнями танцювальний флешмоб. Завдання вчителя – 

організувати дітей в коридорах  біля навчальних кабінетів. 

Учні 1-4 

кл. 

Можна застосовувати творчий підхід !!! 

 

 



Методичні рекомендації для вчителів 5-11 класів з проведення заходів Тижня психології, 

який буде проходити в школі з 23.04.2018 по 27.04.2018 під девізом «Цінуй життя. Воно  прекрасне!» 

Дата Девіз дня Заходи Учасники 

23.04.2018 

Понеділок 

День 

доброти 

Акція «Скринька мудрих порад». Учні беруть участь в акції перед 1-м уроком. Протягом дня згадуєте 

з дітьми, що таке доброта, яку людину називають доброю та ін. За бажанням можете створити «Азбуку 

добрих справ», у якій діти напишуть, які добрі справи вони роблять. 

Учні 1-11  

кл. 

24.04.2018 

Вівторок 

День 

дружби 

Створення «Ланцюжка дружби». На початку 1-го уроку оголошуєте дітям, що сьогодні День дружби 

та створюєте з ними Ланцюжок дружби. Для цього можна стати в коло біля парт в кабінеті, або вийти в 

коридор, взятись за руки та сказати комплімент (або іншу позитивну фразу про дружбу) один одному. 

Таким чином, діти символічно «передають» один одному дружні побажання та налаштовуються на 

дружній лад на увесь день. 

Учні 1-11 

кл. 

Акція «Думки на кожен день». На дверях кожного навчального кабінету розміщені вислови про 

дружбу, навчання, спілкування та ін. Протягом дня вчитель звертає увагу дітей, які приходять на урок в 

цей кабінет, на вислів, обговорює його значення з учнями, підводить дітей до висновків.  

Учні 5-11 

кл. 

25.04.2018 

Середа 

День 

спілкування 

Хвилинки етикету «Правила безконфліктного спілкування». Зранку дітям оголошується тема дня – 

День спілкування. Протягом 5-7 хвилин разом з учнями необхідно  скласти правила безконфліктного 

спілкування  для кожного класу. Первинний варіант можна записати на дошці, а потім, за бажанням, 

можна естетично оформити ці правила та розмістити в кабінеті на видному для дітей місці. Увесь день 

діти стараються пам’ятати про правила етикету під час   спілкування. 

Учні 5-11 

кл. 

Виставка-презентація газет (колажів) «Однокласники.ua». Класні керівники разом із учнями класу 

завчасно готують колаж, у якому презентують свій класний колектив. Форма довільна. У середу 

зранку здаєте роботи педагогу-організатору або психологу, які вивішують роботи на І поверсі. 

Учні 9-10 

кл. 

Години спілкування «Цінуємо життя. Воно прекрасне! Я та мій клас»  5-6 кл. 

26.04.2018 

Четвер 

День мрій і 

бажань 

Ранкові зустрічі «Я бажаю усім…» На початку 1-го уроку учні по черзі продовжують фразу «Я бажаю 

усім..», заряджаючись позитивними емоціями на увесь день. 

Учні 1-11 

кл. 

Години спілкування з профорієнтації  «Цінуємо життя. Воно прекрасне! Через гру – в доросле 

життя»  

Учні 9-10 

кл. 

27.04.2018 

П’ятниця 

День 

здоров’я 

Психологічна гра «Незакінчені речення»: «Я ціную здоров’я, тому що…» . На початку 1-го уроку 

дітям оголошується тема дня «День здоров’я». Діти по черзі продовжують незакінчене речення  та 

бажають один одному бути здоровими. Можна написати це речення на листочках та оформити у вигляді 

колажу або плакату. 

Учні 1-11 

кл. 

Години спілкування «Цінуємо життя. Воно прекрасне! Ми  - за здоров’я!» 7-8 кл. 

  Психологічний квест «Бережи здоров’я змолоду». Протягом уроку команда учнів кожного класу у 

кількості 6-7 учнів виконують різні завдання на станціях. Мета – пройти станції найшвидше, виконати 

правильно усі завдання. Кл. керівники 6-х класів отримають додаткову інструкцію. 

Учні 6-х 

кл. 

 

Можна застосовувати творчий підхід !!! 


