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Методичний коментар до сюжетної картини “Вихідний — маленьке родинне свято” 

Роздивіться з дітьми дуже домашню світлу сюжетну картину. 

 

Сюжетна картина розповідає про те, що разом добре не лише робити спільну справу, 

допомагати одне одному, а й відпочивати. 

Це привід поговорити з малятами про повсякденне життя, про сімейні цінності, 

пригадати хвилини, проведені з найріднішими людьми, навчити цінувати їх. 

Запропонуйте дітям створити серію картинок про родинне життя, цікаві спільні 

подорожі, різноманітні справи, або зробити добірку родинних фотографій. Потім усе зібрати 

у презентацію та створити слайд-фільм про родини учнів. 

Діти можуть пригадати цікаві пригоди під час сімейного відпочинку, скласти історію, 

змайструвати ляльок, розіграти з ними сценку й записати на відео. Це буде захопливий 

мультфільм. 

 Яка погода в місті? Чому ви так вирішили? 

 Як гадаєте, яка пора року зображена на картині? З чого це видно? Чи можна 

впізнати місяць? Що саме допоможе це зробити? Знайдіть якомога більше ознак. 

 Яких пташок на картині ви бачите? Чи є такі у вашому місці. 

Запропонуйте дітям розповісти про свої цікаві спостереження. 

 Прислухайтеся до звуків на картині. Що ви чуєте? 

 На картині більше дорослих чи дітей? Як ви гадаєте, чому? 

 Знайдіть на картині гурти людей. Розкажіть про кожний з них. Де на картині 

родичі? Знайомі? Незнайомі люди? 
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Завдання з робочого зошита (частина 4, завдання 1, с. 50) 

Поміняйте літери місцями так, щоб прочитати слова — назви близьких родичів. 

Запишіть їх. 

Розповісти дітям про родину і про те, що об’єднує близьких 

людей, допоможе вірш. 

 

 

 

 

Що таке сім’я? 

Розкажу вам, друзі, я, 

Що таке моя сім’я.  

Разом дружно проживаємо  

І пісні про це співаємо.  

Люба матінко моя —  

Як пишаюсь нею я!  

В неї руки золотії.  

Серцем кожного зігріє.  

Тато сильний і завзятий —  

Він господар в нашій хаті.  

Все майструє, все ладнає,  

Бо до всього хист він має.  

Дід і бабця — у пошані,  

Вони праці ветерани.  

Всіх онуків міцно люблять.  

І як пташенят голублять.  

Є у мене ще й брати —  

Кращих в світі не знайти.  

Ось і вийшло всіх сім “я” 

Знайте, це — моя сім’я. 

Н. Чемерис 

 Чи можна сказати, що від картини віє теплом? Звідки воно взялося? 

 Чому святковими можуть стати звичайнісінькі, на перший погляд, дні, проведені 

разом? 

 Як можна перетворити кожний день на маленьке свято? 

 Що може стати сюрпризом для батьків? Братиків і сестричок? Родичів? 
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