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Який він, ідеальний початок робочого дня в НУШ? Щирі
усмішки учнів і педагога, бадьорий настрій та багато захопливих ідей на весь день… Досягти цього допомагають ранкові
зустрічі. Вони можуть стати у пригоді й педагогам закладів дошкільної освіти.

Р

анкова зустріч — чудовий спосіб вдало почати день у колі друзів, обмінятися новинами
та думками, подарувати кожному комплімент і підбадьорити тих, хто має з якихось причин кепський
настрій.

“Ранкова зустріч — це запланована структурована
зустріч, яка займає важливе місце в повсякденному
розкладі діяльності класу, де панує атмосфера піклування та відповідальності” (з офіційного вебресурсу
Нової української школи nus.org.ua).

роботи діти виробляють та тренують навчальні
навички, удосконалюють математичні вміння та
мовленнєві здібності.
15–20 хвилин щодня — і в класі панує атмо
сфера єдності, турботи, піклування та доброзичливості. І повірте, ніякий булінг не приживеться
в такому осередку позитиву, адже діти розкриватимуться як особистості, ділитимуться одне
з одним та з учителем власними турботами, а головне — відчуватимуть підтримку у відповідь.

Основні компоненти ранкової зустрічі
 Вітання. Це дуже важлива частина ранкової зустрічі, адже вітаючись діти звертаються
одне до одного з повагою та на ім’я, що створює атмосферу приязні й згуртованості. Вітатися можна по-різному, все залежить від обраних
вправ і тем.
 Групове заняття. На цьому етапі пріоритет — об’єднання класу. Для цього вчитель може
використовувати ігрові методи, пісні, вірші та
цікаві завдання, що сприяють застосуванню навичок критичного мислення, розвивають уміння
працювати разом, без суперництва.
 Обмін інформацією. Кожен учень має можливість запитати про те, що його цікавить. Діти
можуть обговорити певну ідею, більше дізнатися
про однокласників. Так вони навчаються слухати
одне одного, а також розвивають навички спілкування.
 Щоденні новини. Педагог готує цікаве повідомлення для учнів. Щоденні новини можуть
містити різноманітні завдання, як-от заповнення
календаря, перегляд розкладу виконання робіт
та створення графіка погоди. На цьому етапі
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За емоцію цю голосуєм разом.
Хай весь день вона панує в нашім класі!
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НАЙВИГІДНІШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТ ОДРАЗУ НА ВЕСЬ РІК:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть зручний варіант передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

