
План  

проведення «Кольорового тижня початкової школи» 

(15.11.2021 – 22.11.2021)  
№ 

п/п 

Дата Назва заходу Клас Відповідальний 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2021 

Девіз дня: 

«Понеділок – день 

казковий, кольоровий 

веселковий» 

1. Привітання. Девіз дня.  

2. Радіолінійка. Відкриття тижня початкової 

школи «Наша школа початкова відкриває двері».  

3. Ознайомлення з планом проведення тижня. 

4. Ранкова зустріч «Подорож у Кольорову Країну» 

5. Перегляд український казок. 

6. КВК – вікторина знавців авторських та 

народних казок. 

7. Дискотека на перервах «Танцювальний 

калейдоскоп». 

8. Заняття з предмету «Я досліджую світ» на тему: 

«Фотографія, як джерело інформації. Вплив 

реклами на поведінку людини. Реклама в медіа. 

Письмові повідомлення».  

9. Арт-студія. Веселковий день «Долоньки 

єднання» (з долоньок вирізаних учнями з 

кольорового паперу утворити веселку з назвою 

тижня в фойє школи). Створення фотозони з 

кульками. 

10. Підведення підсумків дня (відеорепортаж на 

сайт школи). 

1-А клас 

Учнівське 

самоврядування 

12:10-12:45 

1-4 класи 

1-4 класи 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

2-В клас 

(каб.26, 

08:00-08:40) 

 

1-4 класи 

 

 

 

 

3-Д клас 

Новосад Т.В. 

Пед.-орг. 

Сполуденна Я.А. 

Керівник МО 

Класні кер. 1-4 класів 

Класні кер. 1-4 класів 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Коваль О.В 

 

 

 

Керівники паралелей 

Приймає готовність – 

Шахрайчук І.В. 

 

 

Борбуневич І.С. 

 

2.  

 

 

1. Привітання. Девіз дня. 

2. Ранкова зустріч «Знайомство з червоним 

кольором» 

1-Б клас 

1-4 класи 

 

Кордон О.Д. 

Класні кер. 1-4 класів 

 



 

 

 

 

 

16.11.2021 

Девіз дня: 

«Вівторок – день 

червоний, 

Він яскравий і 

святковий» 

 

3. Гра «Кольоровий ерудит» 

4. Заняття з предмету «Я досліджую світ» на тему: 

«Спостереження за тваринами рідного краю. Дикі і 

свійські тварини» 

5. Заняття з предмету «Я досліджую світ» на тему: 

«Діалог між персонажами. Дійові особи та 

виконавці. Словесні і несловесні засоби для 

створення образу персонажа на сцені. Режисер. 

Репетиція вистави» 

6. Флеш-моб на перервах «В здоровім тілі – 

здоровий дух» 

7. Інформаційний простір «Цікавинки для 

маленьких кольорознавців». 

8. Використання психологічного методу - 

кольоротерапії на заняттях впродовж дня 

(червоний колір). 

9. Усний журнал «Толерантність – це …». 

Виготовлення тематичного буклету-розмальовки з 

здобувачами знань. Проведення тестування . 

10. Зустріч-конференція з директором ІРЦ №1 – 

Гарлінською Ольгою Миколаївною «Корисні 

методичні підказки в роботі з особами з 

особливими освітніми потребами» 

11. Заняття з математики на тему : «Задачі на 

знаходження периметра прямокутника та квадрата. 

Розв’язання проблемних ситуацій (математичних 

задач) зі свого життя» 

12. Підведення підсумків дня (відеорепортаж на 

сайт школи) 

1-4 класи 

2-А клас 

(каб.35,  

08:00-08:40) 

3-Г 

(каб. 25,  

08:00-08:40) 

 

 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

 

1-4 класи 

 

 

15:00-16:00 

 

 

 

3-Б клас 

(каб. 32, 

15:35-16:15) 

 

4-Е клас 

Класні кер. 1-4 класів 

Чубатюк С.В. 

 

 

Зарічна В.А. 

 

 

 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Вч.-предметники, 

вчителі поч. школи 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

 

Вчителі та асистенти 

інклюзивних класів   

 

 

Голубович Ж.Л. 

 

 

 

Слободяник І.А. 

 

3.   

 

1. Привітання. Девіз дня. Пісня-руханка «Сонце». 1-В клас 

 

Безносюк О.О. 

 



 

 

 

17.11.2021 

Девіз дня: 

«Середа у нас – день 

жовтий, 

Теплий, сонячний, 

солодкий» 

2. Ранкова зустріч «Тепло і світло йде від нього 

(знайомство з жовтим кольором)» 

3. Інтелектуальні перерви (розгадування 

кросвордів, ребусів, загадок) 

4. «Творча майстерня» - виставка дитячих поробок 

з природних матеріалів. 

5. Інформаційний простір «Цікавинки для 

маленьких кольорознавців» 

6. Використання психологічного методу - 

кольоротерапії на заняттях впродовж дня (жовтий 

колір). 

7. Проведення міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика. 

8. Заняття з предмету «Я досліджую світ» на тему: 

«Спостереження за тваринами рідного краю. Дикі 

та свійські тварини» 

9. Заняття з математики на тему : «Додавання і 

віднімання способом округлення чисел». 

 

10. Заняття з математики на тему : «Побудова кола 

(круга) за допомогою шаблону. Розв’язування 

проблемних ситуацій зі свого життя та розуміння 

змісту арифметичних дій» 

11. Заняття з математики на тему : «Розряди та 

класи. Письмове множення багатоцифрових чисел. 

Задачі на зведення до одиниці. Рівні кути» 

12. Підведення підсумків дня (відеорепортаж на 

сайт школи) 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

 

3-4 класи 

 

2-Г клас 

(каб.34,  

08:00-08:40) 

3-В клас 

(каб.30,  

14:45-15:25) 

3-Д клас 

(каб. 36,  

15:35-16:15) 

 

4-А клас 

(каб. 25,  

12:45-13:25) 

4-Д клас 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Вч.-предметники, 

вчителі поч. школи 

 

Керівник МО  

Чубатюк С.В. 

Болюбаш А.В. 

 

 

Чульфа А.М. 

 

 

Борбуневич І.С. 

 

 

 

Волошинська А.В. 

 

 

Заданюк Л.Ю. 

4.   

 

 

1. Привітання. Девіз дня 

2. Ранкова зустріч «Знайомство із зеленим – 

ніжним і приємним» 

1-Г клас 

1-4 класи 

 

Можарова А.О. 

Класні кер. 1-4 класів 

 



 

 

 

 

18.11.2021 

Девіз дня: 

«А четвер в нас – день 

зелений. 

Ніжний, лісовий, 

приємний» 

3. Розучування народних ігор. Веселі розваги на 

перервах та на свіжому повітрі (за гарної погоди). 

4. Усний журнал «Цікавинки щодо економного 

використання енергії Сонця, води, вітру (зеленої 

енергії)».  

5. Інформаційний простір «Цікавинки для 

маленьких кольорознавців» 

6. Організація виставки фотографій дітей на 

природі (у лісі, парку, річці тощо). 

7. Використання психологічного методу - 

кольоротерапії на заняттях впродовж дня (зелений 

колір). 

8. Заняття з української мови на тему : «Виразне 

читання, слухання тексту. Велика буква в іменах 

людей, кличках тварин і деяких географічних 

назвах». 

9. Заняття з математики на тему : «Нумерація 

круглих чотирицифрових чисел. Одиниці 

вимірювання довжини. Задачі на спільну роботу. 

Трикутник». 

10.Заняття з української мови у формі квесту на 

тему: «Збережемо наш скарб – рідну мову». 

Виготовлення лепбуку «Наша рідна мова». 

11. Заняття з предмету «Я досліджую світ» на 

тему: «Організм людини. Основні системи 

організму людини та їх значення» 

12. Заняття з математики на тему : «Формула 

обчислення площі прямокутника, периметра 

прямокутника відомими способами». 

13. Підведення підсумків дня (відеорепортаж на 

сайт школи) 

1-4 класи 

 

 

 

 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

 

2-Б клас  

(каб.38,  

10:40-11:20) 

 

3-А клас 

(каб.24,  

09:45-10:25) 

 

4-Є клас  

(каб.31,  

12:45-13:25) 

4-Е клас 

(каб.24,  

13:45-14-25) 

4-В клас 

(каб.38,  

14:45-15:25) 

1-А клас 

Класні кер. 1-4 класів 

 

 

 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Вч.-предметники, 

вчителі поч. школи 

Класні кер. 1-4 класів 

 

 

Безверхня Н.В. 

 

 

 

Волосенко О.Ю. 

 

 

 

Федаш О.О. 

 

 

Слободяник І.А.  

 

 

Українець О.О. 

 

 

Новосад Т.В. 



5.  

 

 

 

19.11.2021 

Девіз дня: 

«П’ятниця у нас – день 

синій. 

Він холодний і 

спокійний» 

1. Привітання. Девіз дня 

2. Ранкова зустріч «Від нього віє холодом і сумом» 

(знайомство з синім кольором). 

3. Інформаційний простір «Цікавинки для 

маленьких кольорознавців». 

4. Спортивні веселі розваги на перервах. 

5. Використання психологічного методу - 

кольоротерапії на заняттях впродовж дня (синій 

колір). 

6. Участь в акції "НЕЗАБУДКИ ПАМ'ЯТІ". 

Виготовлення квітки-незабудки, як символу 

пам'яті жертв Голодомору в 1932-1933 рр. 

7. Участь в ІІ Відкритому марафоні з української 

мови. Етап ІІ – «Граматика (синтаксис, 

морфологія, словотворення). 

8. Позакласний захід для здобувачів освіти 4-тих 

класів «Сходинками до математичного Олімпу» 

9. Підведення підсумків дня (відеорепортаж на 

сайт школи) 

1-Д клас 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

 

1-4 класи 

1-4 класи 

 

 

1-4 класи 

 

 

3-4 класи 

14:00 

 

4 класи 

 

2-Г 

Губелюк А.М. 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

Класні кер. 1-4 класів 

Вч.-предметники, 

вчителі поч. школи 

 

Класні кер. 1-4 класів 

 

 

Класні кер. 3-4 класів 

 

 

Волошинська А.В. 

 

БолюбашА.В. 

 

6.  

 

 

 

22.11.2021 

Понеділок 

«Кавовий день» 

1. Створення фотозони у фойє закладу «Філіжанка 

кави». 

2. Зустріч-нарада «Брейк кава». 

3. Нагородження переможців іменними 

подарунками та подяками за краще декорування 

кабінетів до кольорового тижня початкової школи. 

4. Оголошення результатів міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика. 

Нагородження грамотами. 

5. Підведення підсумків «Кольорового тижня 

початкової школи». 

 

 

12:10-12:45 

Слободяник І.А., 

Шахрайчук І.В. 

Заступник з НВР 

Заступник з НВР 

 

 

Керівник МО 

 

 

Заступник з НВР 

 


