Сценарій сімейного вечора "Традиції сім'ї"
Оголошення
Шановні батьки та діти! Запрошуємо вас на сімейний вечір „Традиції сім'ї “
Меню
1. Салат з традицій і їх ролі
2. Закуска: „Герб сім'ї “
3. Гаряче: „Презентація традицій своєї сім'ї “
4. Асорті: „Калейдоскоп ідей“
5. Десерт: „Майстер клас по виготовленню букету з цукерок“
Із собою мати:
– гарний настрій;
– бажання співпрацювати;
– запас вільного часу.
Цільова аудиторія: батьки з дітьми.
Мета:
– участь батьків і дітей на зборах об’єднує у спільній діяльності;
– на певний час зрівнює і змушує задуматися над одним питанням;
– активізувати в свідомості і підсвідомості питання приналежності до нації,
сім'ї.
– змушує задуматися над питаннями цінностей у суспільстві і в сім'ї;
– на родинному вечорі батьки ділитимуться досвідом із традицій у власній
сім'ї;
– збагачуватимуться новими ідеями для введення традицій.
Час проведення: 1,5 – 2 год
Попередня підготовка:
* анкетування дітей
1. Найулюбленіші свята у ваших сім'ях. Чому?
2. Як проходять свята у ваших сім'ях?
3. Чи берете ви участь у підготовці до свят. Яку?
4. Що б ви хотіли змінити при проведенні свят вдома?
* підготовка презентацій батьками і дітьми: «Традиції нашої сім’ї» (із
фотокартками, на мультимедіа).
* виготовлення запрошень на батьківські збори дітьми.
* створення слайдів під пісню Н. Яремчука «Родина, родина…»
* заготовка матеріалів для створення букетів з цукерок.
* роздруківка календарів свят.

Хід проведення.
Батьки і діти сидять за одним круглим столом, попередньо діляться на
команди.
Добрий вечір, шановні батьки та діти. Сьогодні ми проводимо вечір, на який
запросили молодше і старше покоління. Тому попрошу бути вас:
– активними, але не шумними;
– веселими, але не саркастичними;
– стриманими та не мовчазними.
Ви бачите, що сидите в підгрупах. Це означає, що для вас даватимуться певні
завдання, які ви виконуватимете разом, але це не змагання і не конкурси.
На наш погляд, справедливо зазначено: "Правильне виховання – це наша
щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це – наші
сльози, це – наша провина перед іншими людьми, перед усією країною".
Вправа 1. „Сімейні цінності“
На столах у вас лежать аркуші А4: спробуйте перерахувати цінності вашої
сім'ї.
Сімейні цінності:
– повага до старших;
– любов і терпіння до дітей;
– святкові традиції;
– читання книг і т.д.
Визначний український учений Іван Огієнко писав: " ... виховувати своїх
дітей треба у повній батьківській любові, з повним терпінням. Світ іде
вперед, а з ним і діти наші потребують поступу". Він доводив про важливу
роль рідної мови, історії, народного мистецтва, народних ігор, національних
традицій, звичаїв і обрядів як основних засобів родинного виховання. В його
баченні родинне виховання має базуватись на вітчизняному фольклорі,
літературних і мистецьких засадах. Це сприяє формуванню основних
складових духовності особистості: національного мислення, естетичних
смаків, етичних навиків, правосвідомості тощо. Багато перерахованих
цінностей можна віднести до традицій. І сьогодні ми говоритимемо про
традиції сім'ї і роль. Адже по телевізору ми часто бачимо катаклізми,
суперечки, дебати, розлучення. І після перегляду передач, новин все здається
у сірих кольорах. А сімейне життя може бути наповнене яскравими
пригодами, незабутніми зустрічами і сім'ї, яким комфортно і цікаво жити
разом випромінюють це світло і в такому середовищі живуть і батьки й діти.
Традиції – це шлях, який об’єднує і зміцнює сімю. Робить її одним цілим.
Кожна сім'я – унікальна по-своєму.
Вправа 2: „Герб сімї“ (колаж – 15 хв)
І ми пропонуємо показати визначну рису своєї сім'ї через створення герба,
враховуючи традиції, які у ній панують. Зазвичай у гербі відображаються

цінності сім'ї, герб – це символ єдності, духовної спільності. Герби почали
поширено використовувати в кінці 12 ст. причиною їх поширення стали
хрестові походи з їх битвами. Відмінні малюнки на щитах допомагали воїнам
впізнавати противника на віддалі, відрізняти соратника від ворогів. Ще до
хрестових походів древні народи вибирали собі символи як відмінну ознаку.
Але саме лицарські походи стали початком створення особливої
геральдичної символіки, в якій був певний смисл, пов'язаний з особистістю
чи життєвими віхами кожного із носіїв герба. Такими символами люди
гордились і через століття, оскільки вони вказували на древність роду і
героїчні вчинки предків.
Створіть герб власної сім'ї: можете використовувати олівці, фломастери,
вирізані картинки. Герб може бути будь-якої форми – для цього у вас є
ножиці на столах.
(презентація гербів)
Вправа 3: Роль традицій (мультимедіа)
У своїх гербах ви показали традиції і цінності сімї. Але що таке традиції?
Традиція – це досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися
історично і передаються з покоління в покоління. М. Г. Стельмахович.
У нашого народу споконвіку дотримувалися різних традицій:
1) традиції проведення свят;
2) традиції поваги до старших
(у родинах дотримувались таких моральних заповідей: "Шануй вітця твого і
матір твою, щоб тобі було добре і щоб ти довго прожив на землі", "Люби
ближнього як самого себе"; шанували моральні чесноти – мудрість,
справедливість, мужність, стриманість; поважали "дев'ять плодів Святого
духа": любов, радість, мир, терпеливість, доброту, милосердя, віру,
лагідність, поміркованість.).
3) традиція передачі трудового досвіду;
4) мистецькі виховні традиції;
5) релігійні виховні етнотрадиції.
6) традиції любові до дітей та відповідальності за їх долю. Відомо, що
найвпливовішими вихователями є батьки. Народ шанує тих батьків, які поряд
з вимогливістю і справедливістю проявляють чуйність до синів та дочок і,
водночас, засуджує ухиляння від батьківських обов'язків. Про батьківство і
материнство, сімю поширено багато народних висловів
Вправа 4: приказки.
Пропонуємо вам ці вислови зачитати. На столах у вас лежать конверти, у них
надруковані слова. З розрізаних слів складіть приказки про сім’ю.
(Дітям потрібні не повчання, а приклади. Жозеф Жубер)
Якщо дитина не буде відчувати, що ваш будинок належить і їй теж, вона
зробить своїм домом вулицю. Надін де Ротшильд

Дерево красне корінням, а людина родом.
Без сім'ї немає щастя на землі.
Добрі діти батькам вінець, а злі діти – батькам кінець.
Яке дерево – такі й квіточки, які батьки – такі й діточки.
Яка сім'я – такий і я.
Який дуб – такий тин, який батько – такий син.
Слухай старих людей, то й чужого розуму наберешся і свого не згубиш.)
Роль традицій у розвитку дітей:
* розвивається національна свідомість;
* виробляються мотиви приналежності до нації, держави;
* формується система поглядів, переконань, ідеалів, що на сьогоднішній день
є актуальним, оскільки у цій сфері спостерігається «вакуум»;
* сприяє всебічному розвитку дитини (інтелектуальному, духовному,
фізичному…);
* у сім'ї створюється атмосфера доброзичливості;
* формуються духовно-моральні якості;
* розвиток творчості та розвиток трудових навичок;
* сприяє відчуттю приналежності до системи (сім'ї. держави, нації…).
Чи важливо на це звертати увагу?
Сучасні вчені стверджують, що потенційні можливості сім'ї у вихованні
дитини не використані. І саме через це спостерігається велика кількість
одиноких людей, неповага до старості, егоїзм… А духовний світ особистості
та її інтелектуальна сфера є наслідком виховання в родині.
Вправа 5: Презентація традицій сімей. (30 хв)
Дехто з вас готував презентацію власних традицій у сімї, попросимо
поділитися досвідом.
(Сім'ї презентують традиції, які панують у їхніх сім'ях (батьки з дітьми
попередньо готують завдання на мультимедіа).
Вправа 6: Калейдоскоп ідей. (15хв)
Поділіться власними традиціями у ваших сім'ях (батьки й діти розповідають
– 10 хв).
Теоретична інформація:
У кожній країні є свої національні свята для дітей.
У Японії дуже своєрідно проходить "День дівчаток". У кожній сім'ї ставиться
спеціальна гірка, на яку поміщають всіх ляльок. Деякі ляльки зберігаються в
сім'ях десятки років. В „День дівчаток“ садять ляльок-дівчаток, а в „День
хлопчиків“ садять ляльок-хлопчиків. Цей ритуал дуже красивий і має дуже
велике значення, тому що виховує дбайливе ставлення до іграшок, вчить
ставитися до них як до членів сім'ї. Через це свято здійснюється зв'язок
поколінь – до ляльок торкалися руки прабабусі. Цьому навчають у Японії в
сім'ях.

У Данії є дуже цікаве свято ліхтариків. Діти самі виготовляють ліхтарики і з
настанням темряви обходять із запаленими ліхтариками навколо будинку.
При цьому вони співають обрядові пісні і потім отримують спеціальні
тістечка, подарунки.
Багато цікавих ритуалів у країнах Африки, в Китаї, Індії. Через участь у цих
святкуваннях людина долучається до духовної культури народу, відчуває
свою причетність до даної цивілізації. Світ доброти, краси, гармонії
відкривається перед людиною через свята.
У кожного свята – свої традиції. Новий Рік особливо багатий на усілякі
звичаї та ритуали. Приміром, у домівці неодмінно має бути прикрашена
ялинка або сосна, на столі – шампанське, а під бій курантів заведено
загадувати найзаповітніші бажання.
Але є ще традиції сімейні, які батьки та діти повторюють рік у рік, а іноді – з
покоління в покоління. Такі звичаї об’єднують домочадців, дарують відчуття
магії та неповторності новорічної ночі. Пропонуємо вашій увазі калейдоскоп
новорічних ідей.
1. В очікуванні дива
Підготовку до Нового року можна почати заздалегідь і жити в передчутті
свята. Наприклад, 19 грудня, в день Святого Миколая, повісьте на ручку
дверей або на камін смугасті шкарпетки для подарунків і покладіть туди
листи для Діда Мороза. А пізніше дідусь покладе туди подарунки та листівки
з побажаннями.
За 12 днів до Нового року кожного вечора на вечерю готуйте нову страву або
страви різних національних кухонь. У процесі приготування можна
розповісти дітям багато пізнавального про країни та континенти. А під час
вечері можна загадувати бажання.
2. Домашня стінгазета
Спробуйте зробити разом домашню газету. Нехай вона буде яскравою,
смішною, з добрими побажаннями. Намалюйте новорічну ялинку, а замість
кульок приклейте фотографії своїх рідних, напишіть побажання, вірші,
шаради, загадки, шаржі.
Можна навіть влаштувати змагання – батьки роблять свою газету про дітей, а
діти – про батьків. Цікаво буде спостерігати, як з кожним роком дедалі
серйознішими стають побажання дітей і як вони змінюються на фотографіях.
3. Ялинкова іграшка – своїми руками
Колись давно ялинкові іграшки майстрували своїми руками.
Використовували будь-які підручні матеріали – лялечки, сердечка,
обгортковий папір, вату, обрізки тканини. Може й у вашій сім’ї з покоління в
покоління передається така іграшка?
Якщо ні, ви можете розпочати з дітьми таку традицію, і нехай кожен із
нащадків зможе побачити іграшки, зроблені вашими руками. А ще можна
виготовити саморобні вітальні листівки для всіх членів сім’ї.

4. Сімейний альбом
Наприкінці грудня попросіть усіх домашніх написати про те, як минув рік,
що збулося із загаданого, що сталося хорошого. Зберіть усі твори в один
альбом, вклейте кращі фото. Можна змонтувати фільм з домашнього відео за
минулий рік, записати на диск і відправити в той же альбом, у спеціальну
кишеньку.
5. Мрії збуваються!
У перші хвилини Нового року роздайте усім членам сім’ї папір і ручки –
нехай кожен запише все, що хоче одержати та чого хоче досягти в новому
році. Потім записку треба згорнути в трубочку, підписати та покласти в
порожню пляшку від шампанського. Вона зберігатиметься до наступного
Нового року. Тоді ці записки прочитаєте й здивуєтеся – але ж багато чого
збулося!
6. Пошуки подарунків
Зазвичай подарунки кладуть під ялинку. А можна влаштувати міні-квест –
розвісьте на гілках записки із вказівкою місць, де шукати презенти. Записок
може бути кілька. Тож у пошуках подарунка рідним доведеться і під ліжко
зазирнути, і на балкон вийти.
Це лише кілька традицій для прикладу, але можна вигадати щось своє,
особливе – новий ритуал достеменно приживеться у сім’ї і стане одним із
довгоочікуваних новорічних чудес.
Вправа 7: „Створення сімейних календарів“
Свято – це особливий стан душі, радісний емоційний підйом.
Свята, пов'язані з історією країни, з її віковими традиціями, обрядами,
звичаями дозволяють людині усвідомити свою єдність з усім народом,
відчути єдність із сім’єю, родиною.
Календар свят змінюється як змінюється історія Вітчизни. Незмінними
залишаються традиційні християнські свята, інтерес до яких значно зріс. І це
не просто цікавість. Знання витоків вітчизняної культури, моралі і звичаїв
свого народу, допоможе зрозуміти історію своєї країни.
"Невідомо, якою буде людина через 1000 років, але якщо забрати у сучасної
людини цей успадкований і нажитий скарб свят, обрядів – тоді вона все
забуде, і всьому розучиться, і повинна буде все починати спочатку "
В. О. Ключевський
Для повноцінного розвитку дитини їй необхідне свято як повітря.
„Нехай кожний, – писав К. Ушинський, – пригадає своє дитинство, і він
побачить, що свято для дитини зовсім не те, чим воно є для нас, а це
справжня подія в річному дитячому житті, і що дитина лічить свої дні від
свята до свята, як ми лічимо свої роки від однієї важливої події нашого життя
до іншої“.

Звичайно, діти пам’ятають про своє день народження і чекають його із
трепетом, полюбляють новий рік, адже буде багато подарунків, і, як написала
одна дитина: „у святкові дні всі такі привітні і добрі…“. Тому виникає
питання, а чому тільки у святкові дні?
Дитина як губка, вбирає в себе все, і від того яким емоційним станом будуть
пофарбовані її святкові дні, буде залежати її особисте життя, майбутня сім'я.
Навчити дітей відпочивати, вести себе на дозвіллі - це важливе завдання
батьків і педагогів.
Але всі свята, а дитячі особливо, вимагають не стільки часу і грошей, скільки
душевного тепла і любові.
Зараз ми пропонуємо вам створити „Календар свят“, в якому відмітите свята
у вашій сім’ї. Ви бачите, що в календарях відмічені вже такі свята, як:
День матері – друга неділя травня (
День сім’ї – 15 травня
День захисту дітей – 1 червня
День батька – третя неділя вересня
Всесвітній день дитини – 20 листопада
Завдання: (роздаються календарі, в яких відмічаються свята кожної сім'ї: дні
народження усіх членів сім'ї, день матері, дитини, батька…).
Вправа 8: Майстер-клас по виготовленню букету з цукерок.
(проводить вчитель з трудового навчання)
Сюрприз.
Батькам презентується під музику слайди з показом фотографій (фотографії
були раніше зібрані в дітей, на яких зображені батьки з дітьми) під пісню
„Родина, родина“ Н. Яремчука.
Матеріал використано з інтернет-джерела:
http://teacher.at.ua/publ/scenarij_simejnogo_vechora_quot_tradiciji_nashoji_sim_
39_ji_quot/22-1-0-12847

