
1 вересня 2020
Кожного року 1 вересня українська громадськість відзначає День знань. Перше
вересня – це не просто дата нового навчального року у всій країні. Це початок
нових кроків до успіхів і поразок, перешкод і перемог. Державним святом його
проголошено з 1 вересня 1984 року. Традиційно свято супроводжувалося
урочистими заходами – шкільними лінійками, на яких були присутні всі учні,
вчителі, запрошені гості. Із року в рік все більше українських шкіл знаходять
альтернативу традиційним лінійкам на 1 вересня, замінюючи їх іншими
заходами, активно ведуться пошуки нових форм його проведення.

Реформа Нової української школи передбачає, що вчителі, батьки та учні є
партнерами у освітньому процесі. Свято нового навчального року – це
можливість домовитися з батьками, бабусями, дідусями, іншими родичами про
створення єдиного виховного простору. Дайте можливість батькам почуватися
активними учасниками освітнього процесу: залучайте їх до підготовки,
проведення та участі у всіх локаціях, довіряйте батькам, делегуйте частину
обов’язків, дайте їм можливість на собі відчути всі принади вчительської праці.

Впевнені, що всі педагоги та директори закладів освіти – творчі, винахідливі,
оригінальні, талановиті, креативні, і вони мають своє нестандартне бачення
проведення цього свята.

Пропонуємо такі ідеї:

1. Цікаві квести.
Квести допоможуть яскраво та ефектно відсвяткувати День знань. Завдяки їх
динамічності та ігровій формі початок навчального року можна перетворити на
цікаве та захопливе змагання. Готуючи такі завдання, можна втілювати власні
ідеї (наприклад, пов’язати завдання та різні навчальні предмети) або використати
готові сценарії. Взявши участь у яскравих квестах, діти та їхні батьки зможуть
виявити максимум знань та винахідливості. А ще всі присутні краще
познайомляться одне з одним та знайдуть нових друзів.

2. Майстер-класи та воркшопи.
День знань має бути не лише цікавим, а й корисним. І щоб довести це, можна
логанізувати серію майстер-класів та воркшопів для дітей і дорослих. Можна
залучити батьків, які поділяться професійними знаннями чи розкажуть про свої
хобі.

3. Альбом шкільних вражень. Цікаво для 11-х класів
1 вересня – дуже емоційне свято! Цього дня хтось лише починає навчання в
школі, а хтось вже готується до закінчення школи і дорослого життя. Тож



запропонуйте присутнім зберегти святкові враження та емоції. Зробити це дуже
легко, адже гаджети з камерою є ледь не в кожного. Так, можна записувати на
відео святкові побажання та поради від батьків, дітей та вчителів. Крім того,
влаштуйте фотозону та попросіть охочих робити святкові фото. Це може стати
гарною традицією школи.

4. Перегляд відеоматеріалів

 Україна вражає
https://www.youtube.com/channel/UC7eQLqqZFCmlBFxRsScnDyw

 https://www.youtube.com/watch?v=9ICZ_LCkKDY
 https://www.youtube.com/watch?v=1NVokMzDJYs
 https://www.youtube.com/watch?v=hKHBFOwFYrU
 https://www.youtube.com/watch?v=Tp4s0oycvhQ
 https://www.youtube.com/watch?v=R795gjM3xj4
 https://www.youtube.com/watch?v=Pu8tL3ptXRM
 https://www.youtube.com/watch?v=lNvn2ZRyS1Q
 https://www.youtube.com/watch?v=e6NUTxK09bQ
 https://www.youtube.com/watch?v=0AHUAUbO-8E
 https://www.youtube.com/watch?v=dUpTjDqjQoo
 https://www.youtube.com/watch?v=vb0ZWc70gOk
 https://www.youtube.com/watch?v=VrcG_1JoZSk
 https://www.youtube.com/watch?v=wwdv1edbMl0
 https://www.youtube.com/watch?v=Tp4s0oycvhQ
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https://www.youtube.com/watch?v=X5mnYDunGn4
https://www.youtube.com/watch?v=79uOxY63038
https://www.youtube.com/watch?v=8TZHvZEG7VA
https://www.youtube.com/watch?v=g3z8tTTX7-A

5. Конкурс відео звернень учнів, батьків, вчителів на сторінках
соціальних мереж

6. Участь у віртуальних екскурсіях та виставках.
7. Створення серії мотивуючих відеороликів
8. Перший урок "Розкажемо Європі про себе". Дистанційний урок. 1

вересня 2020. Презентація для вчителя
https://www.youtube.com/watch?v=vFcZFMpkrYA

9. Конспекти уроків, сценарії виховних заходів
https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya

hts/wwyuuecmcanlU7QqZClFRSny
hts/wwyuuecmwthv9C_CK
hts/wwyuuecmwthv1VkzJ
hts/wwyuuecmwthvhHFwY
hts/wwyuuecmwthvT40yv
hts/wwyuuecmwthvR9gMx
hts/wwyuuecmwthvP8LpX
hts/wwyuuecmwthvlv2RSQ
hts/wwyuuecmwthveNTK9
hts/wwyuuecmwthv0HAb-
hts/wwyuuecmwthvdpjqQo
hts/wwyuuecmwthvv0W7g
hts/wwyuuecmwthvVc_JZ
hts/wwyuuecmwthvwd1dM
hts/wwyuuecmwthvT40yv
hts/wwyuuecmwthvXmYuG4
hts/wwyuuecmwthv7ux608
hts/wwyuuecmwthv8ZvE7
hts/wwyuuecmwthvgztT7A�
hts/wwyuuecmwthvvcFpr
hts/euy.e/ion-aoiknpkid--eena��


10. 15 ідей, як провести перший навчальний день у школі
https://osvitanova.com.ua/posts/2731-15-idei-iak-provesty-pershyi-navchalnyi-
den-u
shkoli?fbclid=IwAR2YiJAPftkYaFnwutjCXMdKIqM_or_mnYB8T52Csoh8ud
L5g-UPcTBiwT8

11. Гра-квест «Знову до школи» для проведення Першого уроку
https://vseosvita.ua/library/gra-kvest-znovu-do-skoli-dla-provedenna-persogo-uroku-
328330.html?fbclid=IwAR0-P4yhW8ivUV6ppKbY_35HdUWTfduwgObvYWr1vvB0j-
grMl2EJDK0AZw

12. Як зробити спільний букет квітів із фото учнів класу
https://mamabook.com.ua/yak-zrobutu-spilnuy-buket-iz-foto-
uchiv/?fbclid=IwAR38M6yxJSHy36Q4tMOwp3eo-
btje8bJYdTomHAz6Q6PmiZYUoPjQ_m8j6c

13. Легенди про Україну для дітей
https://vseosvita.ua/library/legendi-pro-ukrainu-dla-ditej-
304778.html?fbclid=IwAR32SVE4_yAuiNHCcxw1llSBKQ-ZCYIYCPIX-
LTOT4QIAmuYRNKdjmwhOoM

Указом Президента України, 2020/2021 навчальний рік оголошено Роком
математичної освіти в Україні, впродовж якого планується впровадити
найбільш нагальні й потрібні дітям та освітянам новації, а також закріпити
думку про те, що математика потрібна кожному з нас у повсякденному житті.
Проведення Року математики має допомогти привернути увагу всього
суспільства до розвитку математичної грамотності не лише у школярів, а у всіх
громадян.
Пропонуємо добірку корисних посилань, які можна використати у підотовці
Першого уроку:

1. Веселий початок: що робити на перших уроках вересня, щоб крига
скресла

https://nus.org.ua/articles/veselyj-pochatok-shho-robyty-na-pershyh-urokah-
veresnya-shhob-kryga-skresla/?fbclid=IwAR1zTM
mvfjFrsVh2QIyXLiwGi353PtrDmhI1OEE8TruRohp8DtPUv9biM4

2. Ігри та вправи на розвиток комунікативних навичок
https://urok.in.ua/taxonomy/term/140/all

3. Як знайомитися з класом?

hts/ovtnv.o.apss23-5ie-a-rvsyprhinvhly-e-%0hoifci=wRYJPtYFwtCMKq_rmY85Co8d5-PTiT�
hts/ovtnv.o.apss23-5ie-a-rvsyprhinvhly-e-%0hoifci=wRYJPtYFwtCMKq_rmY85Co8d5-PTiT��������������������������������������������
hts/ovtnv.o.apss23-5ie-a-rvsyprhinvhly-e-%0hoifci=wRYJPtYFwtCMKq_rmY85Co8d5-PTiT��������������������������������������������
hts/ovtnv.o.apss23-5ie-a-rvsyprhinvhly-e-%0hoifci=wRYJPtYFwtCMKq_rmY85Co8d5-PTiT��������������������������������������������
hts/vesiau/irr/r-vs-nv-osoidapoeen-esg-rk-230hm?bldIA0PyWiU6pb_5dWfugbYrvBjgM2JKA
hts/vesiau/irr/r-vs-nv-osoidapoeen-esg-rk-230hm?bldIA0PyWiU6pb_5dWfugbYrvBjgM2JKA
hts/vesiau/irr/r-vs-nv-osoidapoeen-esg-rk-230hm?bldIA0PyWiU6pb_5dWfugbYrvBjgM2JKA
hts/mmbo.o.aykzouusinybkti-oouhv?bldIA3MyJH3QtOpe-tebYTmA66mZUPQmj
hts/mmbo.o.aykzouusinybkti-oouhv?bldIA3MyJH3QtOpe-tebYTmA66mZUPQmj
hts/mmbo.o.aykzouusinybkti-oouhv?bldIA3MyJH3QtOpe-tebYTmA66mZUPQmj
hts/vesiau/irr/eed-r-kan-l-ie-078hm?bldIA3SE_AiHcwlSK-CICI-TTQAuRKjwO
hts/vesiau/irr/eed-r-kan-l-ie-078hm?bldIA3SE_AiHcwlSK-CICI-TTQAuRKjwO
hts/vesiau/irr/eed-r-kan-l-ie-078hm?bldIA3SE_AiHcwlSK-CICI-TTQAuRKjwO
hts/wwpeietgvu/ouet/10031
hts/nsogu/rilsvsljpcao-horbt-aprhhuoa-eenashbkyasrsa?bldIA1T%0vjrV2IXiG33tDh1E8rRh8tU9i4
hts/nsogu/rilsvsljpcao-horbt-aprhhuoa-eenashbkyasrsa?bldIA1T%0vjrV2IXiG33tDh1E8rRh8tU9i4
hts/nsogu/rilsvsljpcao-horbt-aprhhuoa-eenashbkyasrsa?bldIA1T%0vjrV2IXiG33tDh1E8rRh8tU9i4ho-eahkarabdAT0jVIi3thErht9⤴攍扯�jcohr
hts/uo.nu/aooytr/4/l


https://vseosvita.ua/news/ak-znajomitisa-z-klasom-4236.html

3. 12 фактів про математику та цікаві наукові знахідки
https://www.youtube.com/watch?v=6sQ9taGKU0o

4. Цікаві факти математики
https://www.youtube.com/watch?v=QYgH1lRkY1E

5. Роль математики в житті людини
https://www.youtube.com/watch?v=Xhzu2Yjo2VA

6. Презентація “Математика у повсякденому житті”
https://naurok.com.ua/prezentaciya-matematika-u-povsyakdenomu-zhitti-
39320.html



hts/vesiau/esa-njmts--lsm43.tl
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