Моя рідна школа
Мета: дати дітям уявлення про те, що в школі можна здобути знання;
розвивати вміння логічно мислити, обґрунтовувати свої відповіді, думки;
розвивати пізнавальні інтереси учнів, бажання працювати творчо,
оволодівати знаннями щоденно; виховувати повагу до школи – джерела
знань.
Обладнання: Конституція України, прислів’я про школу, вірші, альбомні
аркуші паперу для кожної дитини, олівці.
Хід уроку
Добрий день, мої любі діти!
Ви прийшли нині в перший клас
Вчитись будете і радіти
І рости кожен день і час.
Школа двері для вас відчинила
І запрошує вчитися вас,
Бо знання – це велика сила.
Тож, навчайтеся! В добрий час!
- Дорогі мої діти! Ви переступили поріг Країни Знань. Всі мешканці цієї
країни носять звання Учень! Зараз за допомогою цієї чарівної палички ви із
звичайних хлопчиків та дівчаток перетворитесь в учнів.
Тепер ви всі учні, дорогі мої першокласники. Сьогодні розпочалося ваше
шкільне життя. Я вітаю вас з першим шкільним днем, з першим у вашому
житті уроком. Ми з вами пройдемо багатьма стежками Країни Знань. Маю
надію, що ви будете старанними і гарними учнями. У цій школі ви кожний
день будете отримувати подарунки. Але це не цукерки, не тістечка, це –
знання. Тож побажаю вам бути добрими, чесними і трудолюбивими, щоб
ваші портфелики були важкими лише від гарних оцінок. І з вами завжди буду
я – ваша перша вчителька.
Сьогодні багато дітей і дорослих сяде за парти, щоб здобути знання,
тому що знання – це великий неоціненний скарб, позитивна зброя, яка робить
людину сильною. Від самого народження непомітно для себе маленька
людина починає вчитися. Як ви думаєте, хто дає дитині знання ?
(Батьки, книги, навколишній світ, учитель, школа)
Усі відповіді вірні. Але сьогодні ми ближче ознайомимося з одним із
значним джерелом знань, з яким – здогадайтесь самі.
Дає здоров’я спорт
Вагу – солодкий торт.
Мед – працьовиті бджоли,
Знання глибокі - … (школа).

- Правильно, діти, це – школа.
(Учитель читає запис на дошці)
Знову школа дітей стрічає
Перше вересня на дворі!
Срібно-срібно дзвоник лунає,
Ясне сонечко угорі.
Позбігались до школи діти,
Бо ж до знань всі стежки ведуть.
Сміх і радість, повсюди квіти,
Світлі класи давно вас ждуть.
Знов уроки, нові предмети.
Добрі друзі, пісні і сміх.
І відкриються знань секрети,
Що їх школа дає для всіх.
Учитель: Школа – це не лише приміщення, до якого ви щойно зайшли.
Це велика Країна Знань, країна дитинства і юності.
Скажіть мені, любі дітки, чого навчає школа?
Учні: Треба добре дітям знати:
В школі вчать дітей читати,
І писати будуть вчити,
на екскурсії водити.
Будуть вчити рахувати.
Танцювати і співати.
Тут навчать, як в світі жити,
З усіма дітьми дружити.
Вчать у школі працювати,
Труднощі перемагати.
Завжди правду говорити,
В світі лиш добро творити.
Учитель: На урочистій лінійці ви побачили, що в школі навчаються не
лише маленькі, а й дорослі учні. Усі школярі одержують відповідні знання,
які просто необхідні для кожної людини. Малюки вчаться читати, писати,
рахувати, а старші пізнають секрети інших наук, але без уміння читати,
писати, рахувати ніхто обійтись не може. Тому з цього починають усі учні.
Саме з цього почнете своє навчання і ви. А допоможу вам я.
(Знайомство зі школою)
Учитель: От ми з вами і познайомилися зі школою, в якій будемо
навчатися дев’ять років. Відсьогодні ми станемо хоча і маленькою, але
однією дружною сім’єю. Ми з вами одне ціле, одна родина.
Пропоную започаткувати ведення альбому класного літопису. У ньому
для кожного з вас відведений чистий аркуш, де ми будемо записувати ваші

перемоги. А у кожного з вас, сподіваюсь, таких перемог буде дуже багато.
Усі ви швидко навчитеся читати й писати, хтось матиме кращі успіхи з
математики або малювання, хтось чудово співатиме або танцюватиме, хтось
досягне неабияких успіхів у навчанні. Ще будуть конкурси, свята, екскурсії.
Все ми також будемо заносити до нашого літопису. Поки що його аркуші
чисті й білі. Сьогодні я пропоную намалювати на них свої долоньки.
(Кольоровим олівцем кожна дитина обводить свою долоньку)
Вчитель: Молодці, діти! Ви добре впорались з вашим першим
завданням і наш літопис дарує нам загадки.
 Хто мовчить, а всіх навчить? / книжка /
 Снігові поля, чорні грачі,
Хочеш розуміти – бери і вчи! / книжка /
Вчитель: Молодці, діти! Загадки ви вмієте відгадувати, мені дуже
приємно. Це означає, що ви хочете вчитися. Навчання – це життєва
необхідність для кожної людини. А чому треба вчитися, для чого потрібні
знання? Як ви гадаєте?
- Правильно, знання потрібні людині. Щоб усе розуміти, щоб усе знати,
щоб добре жити, бути грамотними. Кажуть же люди, що «Книжку читай –
розуму набирай», «Мудрим ніхто не вродився, а навчився».
- Ще раз скажіть, будь ласка, де людина здобуває освіту, де вона
вчиться? / в школі /
* Фізкультхвилинка
Правила для учнів
Учитель заходить – треба встати.
Сісти дозволить – треба сідати.
Якщо знаєш – відповідай,
Тільки руку піднімай.
Щоб не сутулилась спина,
Сиди ти рівно неодмінно.
Уважно вчителя ти слухай
І не поводься як папуга.
- Про які правила ви дізналися з цього віршика?
- Як ви гадаєте, навіщо треба виконувати ці правила?
/ відповіді учнів /
Учитель: Щоб бути здоровими, красивими, необхідно правильно сидіти
за партою. Подивіться на цю таблицю, як сидить дівчинка. Сядьте за партою
правильно, тримайте спинку рівно, ноги поставте на підлогу, руки покладіть
на парти, до парти не прихиляйтесь. Виконання цих правил на уроці дуже
важливе.
Щоб урок був ефективним і якісним, треба вміти до нього підготуватися,
правильно зібрати шкільні речі. А щоб дізнатися куди слід збирати шкільні
речі, відгадайте загадку.

Кожен ранок йдеш до школи
І в мене складаєш знову
І зошити, і книжки.
Як ти звеш мене, скажи? / портфель /
 Гра «Загадки мудрого портфеля»
То в клітинку, то в лінійку
Написати тут зумій-но,
І намалювати зможеш,
Називаюся я … / зошит /.
Невеличка хатка,
В ній живуть малятка.
Ми їх гостроносих
У портфелях носим. / олівці /.
Не вмію читати,
А весь вік пишу

/ ручка /.

Язика не має,
А науки навчає.
Що воно таке? / підручник /
- А які ще шкільні речі кладуть до портфеля?
- Як треба ставитися до шкільних речей?
- Чого не можна з ними робити?
У ваших портфеликах лежать підручники, зошити, олівці, ручки. Їх
треба берегти й поважати.
- У нашій рідній Україні школа доступна для всіх дітей і навчання у ній
обов’язкове і безкоштовне. Це передбачено Конституцією – Основним
Законом нашої країни.
Школа навчає, дає знання, але ви повинні бути допитливими і
наполегливими, працьовитими, докладати максимум зусиль, щоб ці знання
засвоїти. Скоро скінчиться наш перший урок. Скажіть, а чим він
розпочинався?
Правильно, на початку уроку, як і наприкінці його, лунає веселий,
дзвінкоголосий дзвоник. На ваших аркушах є дзвіночок, який буде вашим
вірним супутником протягом всих років навчання у школі. Розфарбуйте його
красивими кольорами, щоб ваше шкільне життя теж було таким.
Підсумок
- Отже, школа – це велика країна, де діти здобувають знання, вчаться
перемагати, творити, розкривають свої таланти і здібності. Сьогодні ви стали

її мешканцями. Віднині її стіни стануть вашою другою домівкою. І на згадку
про перший урок я кожному із вас хочу подарувати такі рядки:
І ось ви в школі. Це наш клас.
Ви всі прийшли сюди учитись.
Життя цікаве буде в вас,
Лиш треба добре потрудитись.
Бо тільки праця нам дає:
Знання, уміння й інше диво!
Коли ж у тебе все це є,
То ти зростатимеш щасливо!
Багато доброго, нового
Життя відкриє тут для вас.
Як перша сходинка до нього
Для всіх вас буде перший клас.

