Методичні матеріали до проведення в закладах загальної середньої
освіти Міжнародного дня сім’ї
Місяць травень щедрий на родинні свята. 15 травня весь світ відзначає
Міжнародний День сім’ї. Це свято народилося з безмежної любові і
вдячності до тих, хто дав нам життя і виводить на самостійну дорогу.
Тож з нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї, рекомендуємо
провести:
• виховні години «Без сім’ї нема щастя на землі»;
• конкурси «Без родини – немає щастя для дитини!»;
• фотоконкурси «Моя родина – щасливі моменти»;
• літературний конкурси «Книга сімейних історій» (есе, оповідання,
в якому висвітлена одна або кілька сімейних традицій, цікава
історія з життя, пригоди, подорожі сім’ї);
• пам’ятки «Дружня родина».
Рекомендуємо добірку корисних та цікавих матеріалів, які допоможуть
провести свято:
Вправа «Продовжить речення»:
1. Безчесний той, хто не поважає батьків, адже – це…
2. Якщо ти не поважатимеш батьків, люди обов’язково це помітять і не
будуть тебе поважати. Ти можеш зовсім залишитися без...
3. Хоч би що робила людина, усі її справи, навіть найвидатніші, нічого не
варті, якщо вона не виконує свого обов’язку перед...
4. Усі протилежності сходяться в серці…
5. Кожна сім’я – це частина…
6. Найкраща спілка – чоловік і…
7. Розтане навіть льодяна глиба від слова теплого …
8. Зеленіє навіть пень, коли почує …
9. За смачний обід і ситий скажем мамі ми …
10.Хлопчик ввічливий і чемний, зустрівшись, каже …
11.А ось коли сварять за пустощі, ми кажемо …
12.Щоб мати друзів, необхідно …..
13.Ввічлива людина завжди ….
14.Коли звертаєшся до незнайомця, кажеш ….
15.Щоб пройти крізь натовп людей, кажеш ….
16. Щоб допомогти літній людині донести важкі речі, кажеш ….
«Велика сімейна вікторина»
1. Скажіть як звучить латиною слово «сім’я».

2. Тепер скажіть італійською «родина».
3.Як відомо, грецька богиня Афіна була богинею мудрості, і її птахом
вважалася сова. А ось богиня Гера, дружина Зевса, вважалася
покровителькою сім'ї взагалі і материнства зокрема. Здогадайтеся, яка птах
вважалася «птахом Гери»?
4.Як кажуть про тих, хто розголошує внутрішні сімейні неприємності і
сварки?
5. Ось російське прислів’я: «Жити для себе – тліти, для сім’ї – ... (пропущено
дієслово), а для народу – світити». Назвіть пропущений дієслово.
6. Перший, старший дитина в сім’ї – первісток. А як на Русі називався третя
дитина в сім’ї?
7. Як звучить «фруктове» прислів’я про те, хто успадкував погану, поведінку
від батька або матері?
8. Про яку іграшку ця цитата з енциклопедії: «Вона уособлює ідею міцної
сім’ї, достатку, продовження роду, несе в собі ідею єдності»?
9. З якого віку, відповідно до законодавства України, можна вступати в шлюб
без дозволу батьків?
10. Як називається прізвище жінки до її заміжжя?
11. Зміст однієї з статей Загальної декларації прав людини таке: «Шлюб може
бути укладений тільки при обопільній і вільній згоді обох сторін». Назвіть
казку Андерсена, в якій її героями ця стаття порушується.
12. В якій казці Андерсена порушено право дитини: «Діти мають право жити
зі своїми батьками, і нікому не дозволено їх розлучати»?
13. Назвіть сімейну геометричну фігуру.
14. Батьківський інструктаж одним словом – це...
15. Дитина мого батька, а мені не брат. Хто це?
16. Як називається житло великої працьовитої бджолиної сім’ї?
17. Яка рослина уособлює собою одночасно і рідної, і приймального родича?
18. Є буквена сім’я, в якій, згідно численним віршам, «тридцять три рідні
сестриці». Що це за сім’я?
19. У якому місяці відзначається Міжнародний день сімей?
Приказки про родину:
Батька з матір’ю поважати – горя не знати.
Братська любов міцніша за кам’яну стіну.
У сім’ї і каша густіша.
Вся сім’я разом, так і душа на місці.
Дерево тримається корінням, а людина сім’єю.
Дім зігріває не піч, а любов і згода.
За загальним столом їжа смачніша.

Сімейний горщик завжди кипить.
Материн гнів, як весняний сніг: рясно випаде, та скоро розтане.
Які мамка й татко, таке й дитятко.
Яблучко від яблуні недалеко відкотиться.
Син мій, а розум у нього свій.
Для того, щоб учні мали цілісне уявлення про склад власної сім’ї,
пропонуємо використати анімаційне відео з цікавими віршами за
посиланнями:
http://youtube.com/watch?v=1VJYEfUpjjw – Моя сім’я.
http://youtube.com/watch?v=noZxceyaL9k – Моя сім’я – Божий дар
http://www.ssyoutube.com/watch?v=VRv0mo0fM88 – Кожній дитині потрібна
сім’я
Родинні взаємини базуються насамперед на любові. Рекомендуємо для
перегляду мультфільм за посиланням «Джефф», який демонструє, що саме
вона мотивує нас рухатися вперед, створювати щось нове і досягати успіху:
http://youtube.com/watch?v=QA0iW6Pv_o4
А мультфільм «Чи можу я залишитись?» навчить дітей завжди
сподіватися на краще, допомагати іншим та не шкодувати зусиль для того,
щоб підтримати близьких. Це надзвичайно важливо, адже міцна родина
тримається саме на таких цінностях:
http://youtube.com/watch?v=33CD2Ie5oyg
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