
Палієнко Г.В., класний керівник 9 класу 

Бесіда «Дерево» з коріння починається, а людина – з родини 

Роль матері в житті людини 

Мета: розкрити роль матері в сім'ї, розширити знання учнів про поняття 

«родина» ,  «обов'язки», реліквії, розвивати зв'язне мовленя учнів, навички 

виразного читання поезії, виховувати любов до своєї родини, повагу до 

родинних традицій та реліквій, до матері. 

Перебіг заходу 

I. Організаційний момент  

II. Мотивація навчальної діяльності 

Учитель. Діти, я вам пропоную скласти пазл (матеріал у конверті). 

(Учні збирають пазли) 

Бесіда: 

-Що зображено на пазлі, який ви зібрали? 

-Родина 

-Яка ця родна? 

-Щаслива 

-З чого це видно, що родина щаслива? 

-Чи добре мати таку родину? 

Учитель. Ми всі хочемо мати щасливу родину, сім'ю. 

Яка ж роль родини для кожного з нас? Яка роль матері у нашому житті? Про це 

ми поговоримо сьогодні. 

Родина 

Прийом «Асоціативний кущ» 

Учитель. З чого складається добробут людини? У  чому секрет сімейного 

щастя? Яка роль мами, тата у сім'ї? Ким вона для вас є? Кожен з вас має аркуш, 

на якому зображено дерево, яке символізує ваш рід, вашу родину. 

Підпишіть кожну гілочку, даючи відповідь на попередні питання. 



 

 

Бесіда: 

- Чи потрібно виконувати в родині якісь обов'язки? 

-Чи любите ви свята в родинному колі? 

-Чи приємно вам, коли у вашій родині панує злагода і ніхто не свариться? 

-Чи любите ви членів своєї родини?  

-Хто є оберегом у вашій сім'ї? (мама) 

-Кого ми називаємо родиною? (группа людей, яку складають чоловік, жінка, 

діти та інші близькі родичі, які живуть разом. 

Учитель. Родина має велике значення, вона готує людину до життя в 

суспільстві, де кожен має не лише права, а й обов'язки. Пропоную переглянути 

фрагмент мультфільму «Восьминіжки», де герої мають певні обов'язки. 

Бесіда: 

-Які обов'язки мала мама восьминіжок? 

-А яка роль мами у вашій родині?  

-Чи відрізняються обов'язки мами і тата у вашій сім'ї? 

-Чи потрібен розподіл обовя'зків між дорослими? 



-А якщо мамі доведеться кудись  терміново  поїхати по роботі ч на відпочинок? 

Як бути? 

-До чого призводить невиконання обов'язків? 

Учитель. Але і діти повинні мати свої обов'язки. 

-Які ваші обов'язки в родині? 

-А чи любите ви збиратися родиною на свята?  

-А яке свято ми будемо відзначати 13 травня? (День матері) 

Учитель.Так, День матері. 

Мама, матуся, матінка. Скільки тепла та ніжності таїть у собі це магічне слово, 

бо називає людину, яка завжди для нас - найближча, наймиліша, найдорожча. Її 

материська ласка зігріває нас змалку і аж до старості.  

 Чи знаєте, де і коли було започатковано свято День Матері?  

Історія його виникнення сягає XX століття, коли молода американка з 

Філадельфії Анна Джервіс втратила свою матір. Смерть була ранньою і 

передчасною. Анна боляче переживала цю важку втрату і звернулася з листами 

до Президента Америки й законодавців з пропозицією присячувати один день 

року вшануванню матерів, символізуючи його кольорами квітів. Ті, у кого 

матері живі, мали припнути до одягу рожеву квітку, а в кого вже залишили цей 

світ – білу. 1914 року Конгрес ухвалив постанову про святкування Дня Матері, 

обравши для цього травень – час весняного буяння квітів. Після Першої 

світової війни його почали відзначати і в європейських країнах Швеції, 

Норвегії, Австрії. День Матері вдзначають у травні, бо  це є місяць Пречистої 

Діви Марії. В Україні цей день широко почали відзначати у 1929 році у Львові. 

А потім – у Галичині. Цього дня в церквах правили молебні за здоров'я матерів 

і за упокій померлих. З усіх-усюд з'їжджалися до рідної домівки діти. Мати 

пригощала їх смачними стравами, очищала свяченою водою. День Матері 

повернувся до нас нині, щоб стати відліком кращих справ у ставленні до жінки-

матері. 

Учитель. Діти, а які вірші чи пісні ви знаєте про матір? (діти рекламують 

вірші). 

Учитель. Пам'ятайте! У вас – єдина у світі мати, у вас – єдиний у світі батько. 

Шануйте  їх. Діти, привітайте своїх мам з цим святом.  

 



І ви вклоніться матерям своїм,  

Чиїм темлом навіки ви зігріті, 

Вклоніться, за їхні руки їм 

Й за те, що просто вони є на світі. 

Вклоніться, люди, нашим матерям,  

Шайнуйте і лібіть свою свою родину.  

З родини йде життя людини. 


