
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

18.02.2022                                          №89-од 

Про проведення  

Тижня початкових класів 

 

На виконання річного плану роботи школи на 2021-2022 навчальний 

рік з метою підвищення пізнавальної активності молодших школярів, 

мотивації навчальної діяльності, виявлення здібних учнів, розширення 

кругозору молодших школярів,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у закладі Тиждень початкових класів з 21.02 по 25.02.2022 року. 

2. Затвердити план проведення Тижня початкових класів (додається).  
3. Затвердити оргкомітет для проведення тижня Тижня у складі: 

Голова оргкомітету:  

Козачук А.Д.- заступниця директорки з виховної роботи. 

Члени оргкомітету:   

            Луканюк О.С., вчителька початкових класів, керівниця ШМО вчителів    

            початкових класів; 

            Ткачук С.С. - вчителька початкових класів; 

            Пріц І.Г. - вчителька початкових класів; 

            Фединчук А.В. - вчителька початкових класів; 

            Семенів Н.Д. - вчителька початкових класів; 

            Чорней К.Л., вчителька початкових класів; 

            Горюк О.Д., вчителька початкових класів; 

            Федорощак Р.Д., вчителька початкових класів; 

            Клим Л.М., вчителька початкових класів; 

            Петрищук Є.В., вчителька початкових класів; 

            Радченко Г.П., вчителька початкових класів; 

            Старух С.Г., вчителька початкових класів; 

            Тарновецька Р.В., вчителька початкових класів. 

3. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д. забезпечити 

організаційний та науково-методичний супровід проведення Тижня 

початкових класів. 



4. Керівниці ШМО вчителів початкових класів Луканюк О.С. надати звіт про 

проведення тижня та виконання плану заходів. 

5. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту закладу Вадилюк 

І.Ю. матеріали про проведення тижня висвітлити на сторінці в соціальній 

мережі Facebook та сайті закладу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

                  

Директорка закладу      Оксана СИЧОВА 

 

 

      З наказом ознайомлено: 

                                                             

            ___________ Луканюк О.С.  

            ___________ Ткачук С.С.     

            ___________ Пріц І.Г.            

            ___________ Фединчук А.В. 

            ___________ Попадюк О.І 

            ___________ Чорней К.Л. 

            ___________  Горюк О.Д. 

            ___________ Федорощак Р.Д. 

            ___________ Клим Л.М. 

            ___________ Петрищук Є.В. 

            ___________ Радченко Г.П. 

            ___________ Старух С.Г. 

             ___________ Тарновецька Р.В. 

  



                                                                               «Затверджую» 

наказом по закладу 

від 18.02.2022 року № 91-од       

Директорка закладу  

________ О.Ю.Сичова 

 

План проведення  

тижня початкових класів 

Девіз тижня: 

«Кожний день у нас цікавий, веселий, плідний і яскравий» 

21.02 – День рідної мови 

1. Презентація тижня початкових класі. 

2. Мовні ігри «Весела абетка» (1 класи) 

3. Ребуси, мовні загадки, кросворди на уроках української мови (2-3 класи) 

4. Конкурс «Знавці рідної мови» (4 класи) 

5. Конкурс читців віршів про мову (2-4 класи) 

6. Гра-змагання «Народ скаже, як зав’яже» (3-Б клас) 

7. Диференціація звуків [л]- [в] усно і на письмі (1-2 клас) (логопед закладу - 

Кудрик Л.О.) 

22.02 - Вітамінний день 

1. Бесіда про користь вітамінів (1-4 класи) 

2. Гра «Відгадай вітамінний продукт» (1-4 класи) 

3. Відгадування загадок про овочі і фрукти (1-4 класи) 

4. Перегляд мультфільму «Ходить гарбуз по городу» (1-2 класи) 

5. Перегляд казки «Пригоди Цибуліно» 

23.02 – День природи 

1. Конкурс малюнків «Планета Земля – твій дім» (1-4 класи) 

2. Ранкові зустрічі «Людина і природа» (1-4 класи) 

3. Відеоподорож «Природа України» 

4. Бесіда «Як треба поводитись в природі» 

5. Колаж «Друзі наші менші» (1-4 класи) 

6. Галявина психологічної розгрузки (психологічна служба закладу  

- Швейка О.М., Мицкан А.Ю.) 

24.02 – День математики 

1. Усний рахунок із задоволенням (1-4 класи) 

2. Цікава математика для першокласників (1-ші класи) 

3. Математичне місто із цеглинок «Lego» (3-4 класи) 

4. Математична карусель (робота над цікавими задачами) (2-гі класи) 

5. Методичне об’єднання вчителів початкових класів на тему: «Розвиток 

математичних компетентностей молодших школярів». Майстер-клас 

класовода 2-В класу Тарновецької Р.В. 

25.02 – День поезії 

1. Урок позакласного читання на тему: «Творчість Лесі Українки» (1-4 класи) 

2. Конкурс на кращого читця віршів Лесі Українки (1-4 класи) 

3. Підведення підсумків «Тижня початкових класів». Нагородження 

переможців. 


