Виховна година:
«Без сім’ї і свого роду не має
нації, народу»
Вивчення свого родоводу,
свого генетичного коду – ознака
цивілізованої людини. І це
актуально саме в наш час, коли
Україна перебуває в такому
складному економічному та
суспільному становищі.
Любов
до
Батьківщини
починається з сім’ї. Рід, рідний,
родина, це не тільки рідні по
крові люди, це наша група, клас
– весь український народ. «З
родини йде життя людини – так
говорить народна мудрість». У
родині, сім’ї людина робить свої найперші кроки, звідки вона виходить у
широкий світ. І тому саме ця тема була запропонувала дітям 8-ї групи

відділення легкої атлетики.
Діти з ентузіазмом взялися до цієї роботи. Так, майже, всі діти нашої
групи взяли участь у спектаклі, а саме: Авторханова Ольга, Буряк Марія,
Калінченко Ярослава, Кулик Настя, Лисиця Дмитро, Котова Анастасія,
Саврасна Дар’я, Коробенко Дмитро, Помазан Дмитро, Євдокімов Валентин,
Соловйова Лілія, Декет Антон, Безименна Анна, Таран Аліна, Мухоброд

Валерія та Підлужний Олексій. Всі
вони добре декламували вірші, були
відповідальними та зібраними. Вони
ніби відчували, що кожен з них це
маленький струмочок у великій річці,
яка зветься український народ. І як з
струмочків складається ріка, так із
діянь кожного із них буде видна
робота цілої групи.
Починаючи з
прибирання
зали
і
закінчуючи
останнім акордом пісні Н.Яремчука
«Родина» всі діти показали свої
найкращі якості,
а саме: творчі
здібності,
активність,
колективну
взаємодопомогу, підтримку та бажання
виступити якнайкраще.
Так, пісні «Вишиванка» та
у
виконанні Авторханової Ольги звучали
під аплодисменти всієї зали, їй
підспівували Саврасна Дарина та
Кулик Анастасія.
Прекрасним
голосом
та
виконанням
пісень
«Це
моя
Україна»
та
«Моїй
Україні»
порадувала нас Буряк Марія. А пісні
про
«Рушник»
та
«Мамину
сорочку», яку виконували Кулик
Настя та Калініченко Ярослава
підспівував весь зал.

Запам’яталися і наші ведучі. Це були Лисиця Дмитро та Котова
Анастасія. Їх дикція була чітка і виразна. Запам’ятались їхні слова про те, що
саме сім’я та батьки навчають дітей неписаних правил поведінки в житті, а
найбільшою бідою для сім’ї є смерть, старість та невдячні діти.

Підтвердженням цього була вистава про «Блудного сина» у виконанні
Коробенка Дмитра, Помазана Дмитра та Євдокімова Валентина.
Лейтмотивом вистави є всепрощенська любов батька до свого блудного сина.
І з цим добре впоралися актори вистави.
Підводячи підсумок виконаній роботі, можна з повною
відповідальністю сказати, що під час цього виховного заходу діти не тільки
моєї групи, а й усього училища якоюсь мірою задумались над тим, якого вони
племені-роду, згадали про своїх батьків та свій родовід, розвинули творчу
уяву.
Цей вечір допоміг більшості дітей зрозуміти, що вони це майбутнє
України, і від їхньої поведінки та культури залежить подальша доля їхньої
держави.
Заключним акордом вечора стали слова Г.Сковороди: «Пізнай свій
край…себе, свій рід, свій народ, свою землю – і ти побачиш свій шлях у
життя».
Вихователь 8 групи відділення легко атлетики
Шельвінська Наталія Петрівна

