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БЕРЕЗЕНЬ
МІСЯЧНИК  родинно-побутової культури

«Тепло сімейного вогнища»
Завдання: формування педагогічної культури сучасної сім’ї, моральних цінностей з позиції 
добра, справедливості, правди, людяності; виховання гуманних взаємин між членами кожної 
родини, важливості ролі сім’ї у житті суспільства; виховання національної свідомості та 
самосвідомості, культури поведінки в сім’ї; залучення до традицій родинно-побутової культури 
українців, активної участі у всенародних і сімейних святах; розвиток інтересів до традицій 
свого народу, своєї родини; наслідування кращих моральних «зразків». 
№ 
п/п

ЗМІСТ Дата Клас Відповідальні

1. Виховна година «Що для мене є сім’я» 1 тижд. 1-10 Класоводи Класні 
керівники

2. Виставка малюнків «Щасливий день 
моєї родини»

1 тижд. 1- 4 Вихователі

3. Виставка вітальних листівок до  8 
Березня «Вітаємо Вас із святом весни!»

1 тижд. 1-10 Класоводи Класні 
керівники 
Вихователі

4. Година спілкування «Свято весни, 
краси, ніжності, жіночності»

1 тижд. 5 - 10 Вихователі

5. Загальношкільне свято до 8 Березня  
«Її величність Жінка!»

2 тижд. 1-10 Горобець Т.М., 
Тодавчич Т.Р.

6. Урок-тренінг «Не той друг, хто медом 
маже, а той, хто правду в очі скаже»

2 тижд 1-10 Вихователі

7. Година читання «Уклін тобі, Тарасе, 
великий наш пророче!»

2 тижд 1 - 4 Класоводи

8. Перегляд презентації «Дитинство 
Тараса»

3 тижд 5-10 Вихователі

9. Загальношкільний захід 
«Шевченкове слово у віках не старіє» 
( до Шевченківських днів)

3 тижд. 1-10 Рябко В.В., 
Браташ С.І.

10. Виставка літератури «Слово, пісне, 
душа Кобзарева, ви – окраса і суть 
нашого життя»

3 тижд. 1-10 Бібліотекар школи

11. Пізнавальна година «Твоє здоров’я у 
твоїх руках» (до Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом)

24.03 1-10 Вихователі

12. Тренінг «Живи вільно! Скажи «Стоп!» 
торгівлі людьми»

25.04 8-10 Соціальний 
педагог, психолог

13. Інформаційна хвилинка «Тиждень 
моєї України»

Щоп’ятни
ці

1-10 Вихователі

14. Конкурс малюнків «Знайомтеся, це – 
моя родина, частинка Батьківщини»

3 тижд. 1-10 Вихователі, вчитель 
образотворчого 
мистецтва

15. Профілактика дитячого травматизму на 
весняних канікулах. Правила поведінки 
біля водоймищ, у лісі, на дорогах.

Щосуботи 1-10 Класоводи
 Класні керівники 
Вихователі


