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Родинний захід «Батьки і діти» 

Для вихованців гуртків 

основного рівня навчання 

Мета заходу: познайомится з батьками вихованців, допомогти батькам і дітям 

краще пізнати і зрозуміти один одного. 

Наочне оформлення: фотографії родин дітей. 

Музичне оформлення: записи ліричної музики; пісня «Ми – одна сім’я»; пісня 

«Родина». 

Обладнання: магнітофон, стелаж для виставки робіт гуртківців, мольберти, 

вази для квітів. 

Вступне слово 

Педагог: Шановні батьки! Ми раді вітати вас сьогодні у цій святковій залі. 

Ми запросили вас сьогодні для того, щоб надати можливість вам попишатися 

своїми дітьми, розповісти про них щось таке, що відомо лише вам, батькам. А 

наші вихованці мають сьогодні чудову нагоду розказати про вас, найближчих і 

найдорожчих їм людей, промовити вам сердечні й теплі слова вдячності, 

висловити свої почуття. 

Хотілося б, щоб ця зустріч допомогла вам, шановні батьки, краще пізнати і 

зрозуміти наше молоде покоління, а дітям – побачити в вас люблячих, чутливих 

та вимогливих друзів. 

Звучить пісня «Родина» 

Педагог: Через сім'ю наші діти входять в суспільство. У сім'ї їм вручають 

естафету досвіду поколінь, котру вони повинні нести далі, щоб передати своїм 

дітям і внукам. Жоден навчально-виховний заклад не може дати того, що дає 

нормальна сімейна атмосфера, спілкування малюків із членами родини. Діти 

уподібнюються дорослим, копіюють їх, орієнтуються на їхню поведінку як на 

прообраз власних дій. То ж не дарма в народі кажуть: «Від доброго дерева – 

добрий пагінець одійде, од добрих батьків – добра дитина». 

Розповіді «Моя сім'я». Фотовиставка «Світ сімейних захоплень» 



Педагог: Як ви бачите, діти підготували для нашого свята фоторозповіді 

«Моя сім'я». Давайте попросимо їх ще раз розказати про своїх матусь і татусів, 

про сімейні традиції, свята. 

(Розповіді дітей) 

Педагог: А зараз я хочу надати слово батькам. Можливо, хтось хоче 

доповнити розповіді своїх дітей.  

(Розповідіь батьків) 

Педагог: Що найкраще вміють робити ваші мами і тата?  

(Відповіді дітей) 

Педагог: Чи маєте ви спільні з дітьми захоплення і чи допомагає це вам у 

вихованні ваших дітей? 

(Відповіді батьків. Гаврищук Таїса виконує вірш про маму) 

Сімейна гра «Чи знаю я тебе?» 

Педагог: А зараз я хочу запропонувати усім взяти участь у сімейній грі «Чи 

знаю я тебе?». Правила гри такі: і діти, і батьки відповідають на всі запитання 

письмово, потім звіряють запис, якщо відповіді батьків і дітей співпадають – 

зараховується правильна відповідь на сімейний рахунок в окрему графу. 

Командам нараховуються бали.  

Отже, першими ми перевіримо, як батьки знають своїх дітей. 

1. Що проситиме ваша дитина в той день, коли їй ні в чому не буде 

відмовлено? (Дозволяється написати два бажання, якщо вони співпадуть – на 

рахунку сім'ї 2 бали, якщо тільки одне – 1 бал) 

2. Чим ваша дитина, одержавши повну свободу, почне займатися перш за 

все? (Дозволяється вказати дві улюблені справи – бали 1 + 1) 

3. Чи знаєте ви друзів ваших дітей? Назвіть імена або прізвища трьох 

найближчих. (Якщо все співпадає, на рахунку сім'ї 3 бали: 1 + 1 + 1) 

4. Який предмет у школі для вашої дитини найцікавіший? (Дозволяється 

назвати 2 предмети, бали 1 + 1) 

Педагог: А зараз перевіримо, як діти знають своїх батьків! 

1. Якого кольору очі у твоєї мами? Батька? (Бали 1 + 1) 



2. Який улюблений колір у мами? Батька? (Вказувати по 2 кольори; бали: 1 + 

1 + 1 + 1) 

3. Яка найулюбленіша квітка твоєї мами? (1 бал) 

4. Яку пісню любить слухати мама? Батько?. (Бали 1 + 1) 

5. Чи можеш ти відразу, нікуди не глянувши, назвати дати народження 

батьків? Запишіть ці дати (бали 1 + 1) 

Педагог: Діти, підійдіть до своїх батьків і разом з ними підрахуйте кількість 

балів. 

(Музична пауза. По черзі сім’і оголошують кількість набраних балів) 

Музична гра 

Педагог: А тепер пропоную всім взяти участь у музичній грі. 

(Під запис пісні «Ми – одна сім’я» присутні утворюють коло, під музику 

виконують рухи, про які говориться в пісні) 

Привітання батьків-іменинників 

(Батькам вручаються квіти, даруються подарунки, 

зроблені власноруч дітьми) 

Конкурс «Народна мудрість» 

Педагог: А тепер слово надаємо нашим дітям. Вони проведуть з вами 

конкурс «Народна мудрість». 

1-а дитина: Від народження дитини до кінця свого життя батьки турбуються 

про долю своїх нащадків. Мати не тільки береже своїх дітей, а й навчає усьому: 

охайності, працьовитості тощо. Батько – захисник роду, годувальник сім’ї. 

Споконвіку сини слухалися батька, брали з нього приклад. 

2-а дитина: У багатьох народних піснях, прислів’ях, приказках 

розповідалося про це. Пропонуємо вам взяти участь у конкурсі «Народна 

мудрість». За кожну правильну першу відповідь на рахунок сім’ї зараховується 

бал. Вам потрібно назвати прислів’я до кінця. 

1-а дитина 

Прислів'я про схожість батьків і дітей 

1. Яке дерево, такі в нього квіточки, які батьки,... (такі їхні діточки). 

2. Який корінь, такий одросток, які самі,... (такі й сини). 



3. Який кущ, така й калина, яка мати,... (така й дитина). 

4. Який дуб, такий тин, ... (який батько, такий син). 

5. Не навчив батько,... (не навчить і дядько). 

2-а дитина 

Прислів'я про щастя мати рідну маму. 

1. Як під сонцем квітам, ... (так з матір’ю дітям). 

2. Як мати рідненька, ... (то й сорочка біленька). 

3. На сонці тепло, ... (а біля матері добре). 

4. Нема того краму,   ... (щоб купити маму). 

1-а дитина 

Про покарання і про те, як мати сприймає біди своїх дітей 

1. Дитина плаче,… (а матері боляче). 

2. Мати однією рукою б’є,... (а другою гладить). 

3. У дитини заболить пальчик,... (а в матері – серце). 

4. Мати сильно замахне,... (та легенько вдарить). 

Молитва за батьків 

(Смолич Богдана зачитує слова Молитви, діти хором повторюють за нею) 

Дитина: Всемилосердний Боже! Дякую тобі за наших батьків, за все добре, 

що ти нам дав через них. Вони виховують нас, навчають любити твої Святі 

Заповіді, не грішити. Ми любимо їх і хочемо завжди, шанувати і слухати. А ти, 

Господи, поможи нам у цьому. Твоєю ласкою благослови, їх, Господи, добром, 

здоров’ям довгим і щасливим життям, бережи від усього злого, дай їм силу 

перемогти труднощі. Амінь! 

Заключне слово. Родинний пиріг 

Педагог: Шановні батьки! Дозвольте закінчити нашу зустріч щирим 

зиченням добра вам і вашим родинам. Хай будуть ваші руки сильними, а душі – 

зрячими! Хай кожна дитина, яка приходить у цей світ, має люблячих і мудрих 

батьків! 

А зараз ми просимо всіх покуштувати наш великий родинний пиріг, який 

символізує сімейний добробут, взаємну любов та злагоду. 

(Звучить лірична музика) 


