
«Від серця до 
сердечка» 



 
•  Почуття Батьківщини починає формуватися у дитини з 
стосунків  в сім'ї, до найближчих людей – матері, батька, бабусі, 
дідуся; з захоплення тим, що бачить перед собою маля, яке 
виховання він отримує в сім'ї і що викликає відгук у його душі. 
Дотик до історії своєї родини, дотримання сімейних традицій 
викликає у дитини сильні емоції, відкладає враження подальшого 
життя, змушує співпереживати, уважно ставитися до пам'яті 
минулого, до своїх історичних коренів. 

•         В даний час ця тема стала актуальною і особливо важка. 
Велике значення має взаємодія з батьками, їх ставлення до 
традицій, збереженню вертикальних сімейних зв'язків. Тому так 
важливо допомогти батькам зрозуміти, що розвиток 
особистості дитини не повинен йти стихійним шляхом. 

•         Відповідь проста – зберігаючи сімейні цінності, відроджуємо 
традиції! 



 

•      Формувати уявлення про значення сім'ї у житті дитини і 
про сімейні традиції; актуалізувати емоційний досвід дітей у 
сімейних взаєминах; сприяти розвитку доброзичливості, 
терпимості, поваги, взаємодопомоги. 

•       

  організувати  дослідницьку  діяльність; 
  створити колектив - як велику родину; 
  зібрати  інформацію про  традиції в родині;  
  виховувати сімейні  цінності; 
  виховувати  національні, патріотичні та громадські  
цінності	



 

  за  напрямом діяльності - учнівський	

  за кількістю учасників - колективний	

  за терміном виконання - 
довгостроковий	

  за змістом - виховний	



	
•        Проєкт допоможе розкрити дитині 
світ національних культур, виховання 
почуття гордості у вихованців за свою 
сім'ю, любов до кожного члена сім'ї; знання 
історії своєї родини, сімейних традицій і 
свят; головним критерієм ефективності 
даного проекту буде активність батьків у 
всіх заходах, що проводяться в рамках 
даного проекту, а також повнота знань 
дітей про традиції своєї родини. 



 
Ознайомити батьків з цілями проєкту 

1.  Бесіда з дітьми про їх сім'ї. 

2.  Бесіди: "У кожній родині свої традиції" 

•         Уточнити і поповнити знання дітей про сімейні 
традиції. 

•  1.Розподіл обов’язків між учнями	

•  2.Робота учнів з батьками над творчим завданням	

•  3. Обговорення з батьками теми проект            у. 

 

•  1.Оформлення результатів проекту. 

•  2.Оформлення  саморобок сумісних робот учнів з батьками. 

•  3.Спільні виступи (батьки, бабусі з учнями). 

•  4. Змагання між сім’ями. 
•  5.Родинне свято. 


