
Ранкові зустрічі



Коло



Ранкові зустрічі допомагають:

• навчати дітей піклуватись про себе та інших;

• створювати чутливу, відповідальну та 

дружелюбну атмосферу дня; 

• встановлювати ритуали та розклад дня;

• забезпечувати можливості участі кожного й усіх;

• навчати важливим навчальним умінням, зокрема 

слуханню, мовленню, виділенню інформації, 

вирішенню проблем, прийняттю рішень, читанню, 

письму та математичним навичкам. 



Структура

• Привітання.

• Обмін інформацією. 

• Групове заняття.

• Щоденні новини.



Привітання

• Прості вітання.

• Вітання і відповіді (додавання жестів, 

нових слів, зміна послідовності).

• Рекомендації та вітання.

• Коди (“таємні” вітання).

• Ігри-привітання (передача предмета, 

павутина, алфавітні, математичні).



Методи обміну інформацією

Завдання для того, хто ділиться думками:

• говорити голосно й чітко;

• стежити, щоб новини були стислі та сфокусовані;

• добирати новини, що відповідають особливостям 

групи;

• позитивно сприймати запитання та коментарі не 

тільки від кращих друзів, а й від інших 

однокласників;

• із повагою реагувати на всі запитання та 

коментарі.



Обмін інформацією 

Обов’язки слухача:

• зосередьте увагу на особі, яка ділиться 

інформацією;

• уважно слухайте повідомлення;

• з повагою ставтеся до нових ідей; 

• формулюйте запитання і коментарі, що 

демонструють справжню зацікавленість;

• намагайтеся зустрітися з особою, яка ділиться 

інформацією упродовж дня для того, щоб 

продовжити обговорення теми, що вас 

зацікавила.



Групове заняття 

• Заохочення до дії та рухів.

• Розвиток мовлення.

• Отримання досвіду застосування 

математичних дій. 

• Проведення наукових експериментів.

• Використання музики, пісень.

• Поточні теми навчальної програми або теми, 

що викликають інтерес.

• Досвід проведення групових занять.



Щоденні новини

• Особливе вітання.

• Календарна інформація.

• Повідомлення або інформація про поточну тему 

навчальної програми або тему обговорення.

• Пояснення щодо плану роботи на день.

• Інформацію про конкретні види роботи або 

обов’язки.

• Особливе прохання або завдання, що потребує 

виконання.

• Спеціальні оголошення. 



Щоденні новини

Доброго ранку!  Я рада, що ви тут.

Сьогодні вівторок, 21 березня.

Особа дня – ОКСАНКА.

У нас буде цілеспрямований обмін.

Ми йдемо на заняття з природознавства.

________

З днем народження, Сергійко!





Щоденні новини

Доброго ранку, мислителі з другого класу!

Сьогодні вівторок , 21 березня .

Ми всі будемо обмінюватися

Своїми ідеями стосовно змін.

У нас відбудеться запис у центр грамоти.

Напишіть,який ваш улюблений десерт,у 

відведеному місці.

У нас буде особливе свято!





Планування щоденних новин

• Бути візуально та фізично доступними для всіх.

• Сприяти розвитку навичок читання й давати змогу 

постійно здійснювати адаптацію.

• Бути чіткими, простими та стислими.

• Бути розбірливо й охайно написаними.

• Ураховувати мовні знання, що відповідають віку.

• Ураховувати вміння читати, що відповідають віку.

• Ураховувати вміння писати, що відповідають віку.

• Мати  сталий формат.





Створення спільноти

• Учитель – фасилітатор (людина,яка 

допомагає зробити так, щоб все 

відбувалось належним чином).

• Співпраця.

• Спільне навчання.



Очікувані результати
• Самостійно мислити.

• Чітко висловлювати ідеї,як в усній,так і в 

письмовій формі.

• Ефективно спілкуватись.

• Брати на себе відповідальність за себе та інших.

• Піклуватись про інших.

• Бути відкритими до нових ідей.

• Отримувати задоволення від навчання.

• Поважати один одного.

• Знаходити спільну мову з іншими, товаришувати.

• Критично мислити.


