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Казки «Ріпка» та «Колобок» інсценізували учні 3 
класу Сунківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів   Дуже часто діти соромляться співати 
або танцювати. Казкотерапія та лялькотерапія 
допомагають дітям розкритися. Коли дитина 
бере ляльку-рукавичку, одягає її на свою руку, 
вставляє пальці у м'які руки рукавички-ляльки, 
яка по розміру така ж сама як рука дитини, то вже 
співає або танцює лялька, а дитина нібито 
ховається за неї. За допомогою ляльки 
формується соціальна стійкість дитини. Спільна 
участь у художній діяльності сприяє створенню 
відносин емпатії і взаємного прийняття, розвиває 
почуття внутрішнього контролю. Результатом є 
почуття задоволення, яке виникає в результаті 
виявлення прихованих талантів та їх розвитку.

https://www.facebook.com/groups/22489560596593
2/permalink/249122460209913

Конкурс читців-декламаторів до 207-річниці 
з дня народження Тараса Шевченка
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
1058347194649025&id=100014212632711
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У Сунківській ЗОШ І - ІІІ ст. під час перерв школярі початкових класів беруть участь у 
музичних руханках, під час яких вчаться виражати свої емоції, керувати ними, 
розуміти емоції інших.

Адже так важливо розвинути в собі навички свідомо впливати на свій емоційний 
стан задля свого здоров'я та здоров'я інших.

У нас весело!!! Запрошуємо на музичні перерви!

https://www.facebook.com/100007913198240/videos/2839819479625131

З приходом весни у Сунківській ЗОШ І - ІІІ ст. відновлено проведення традиційної 
ранкової зарядки. Адже ранкова гімнастика це: поліпшення фізичної форми, 
бадьорість впродовж дня, підвищення настрою, зміцнення сили волі та здоров'я. 
Всім гарного настрою та здоров'я!!!

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/250521863403306/

Арт-терапія для вчителів під час перерв

https://www.facebook.com/photo?fbid=861350951264988&set=pcb.2855269438054083

Настільні ігри - це один із засобів згуртувати колектив. Особливо, якщо цю гру діти 
самі отримали як нагороду за участь в конкурсі  від ЮНІСЕФ "Танцюй завзято - щоб 
вірус прогнати" https://www.facebook.com/100014212632711/videos/993328941150851/ 

Діти активно вчаться відповідально ставитись до свого здоровя та здоровя нашої 
планети.

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/251065523348940/

https://www.facebook.com/100007913198240/videos/2839819479625131
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https://www.facebook.com/photo?fbid=861350951264988&set=pcb.2855269438054083
https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/251065523348940/


Сьогодні учні 6 та 11 класів  Сунківської загальноосвітньої 
школи писали роздуми, вірші,слухаючи класичну 
музику.Шестикласники відчули себе поетами.В 
позитивній емоційній атмосфері в кінці заняття бажаючі  
читали свої вірші.

https://www.facebook.com/photo?fbid=861339377932812&s
et=pcb.248540160268143

Учні 6 та 7 класу Сунківської школи І-ІІІ ступенів 
створювали свої портрети та "портрети" класу за 
допомогою малюнків.Цікаві,яскраві та нестандартні 
рішення учнів зацікавили учителів та дали можливість 
класним керівникам та соціальному педагогу спланувати 
подальшу виховну  роботу, а учням - висловити свої 
емоції та почуття і  в дружній атмосфері гарно провести 
час.

https://www.facebook.com/photo?fbid=861325681267515&s
et=pcb.248524973602995

https://www.facebook.com/photo?fbid=861339377932812&set=pcb.248540160268143
https://www.facebook.com/photo?fbid=861325681267515&set=pcb.248524973602995


Мандала-терапія є однією з технік ізотерапії, що полягає у 
створенні циркулярних композицій – мандал. Поняття 
«мандала»  означає «магічне коло» Створюючи мандалу, 
людина підсвідомо створює символ власної особистості, 
який

допомагає  зрозуміти себе, хто чого  вартий, допомагає 
звільнитися від почуття напруженості, досягти своєї 
цілісності.

Американська психолог Дж. Келлог казала: "Мандала 
може сприйматися як крапля взятої на аналіз крові, за якою 
можна визначити, які зміни відбуваяться в організмі і який 
ефект від лікування". Мандала-терапія виконує корекційні 
функції; має медитаційний ефект; дозволяє заглибитися у 
несвідомі шари психіки особистості; створює відчуття 
цілісності та  переживання гармонії із внутрішнім та 
зовнішнім світом. Створенням власних мандал займались 
школярі Сунківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 
Діти малювали свій внутрішній світ зараз, стан, самість, 
себе справжнього, поза соціумом, свою духовну сутність. В 
наших планах створення мандал з природного матеріалу та 
з ниток. Далі буде...

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permali
nk/249097320212427/

https://www.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/249097320212427/


Відеорепортаж про Масницю від шкільного фотокореспондента  
Максима Крючкова.    Закінчився тиждень у Сунківській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Масницею.        Свято, схоже 
на українську Масницю, святкують у багатьох країнах Європи. 
Це своєрідні проводи зими та зустріч весни. Для них характерні 
масові гуляння, під час яких люди співають пісень, влаштовують 
костюмовані дійства та смачно їдять. 

У Франції аналогом Масниці можна назвати свято Марді Гра, 
тобто "жирний вівторок". Це також останній день перед 
початком Великого посту, але вже католицького.

В Данії до святкувань найбільше залучені діти, які 
переодягаються в яскраві костюми та гучно веселяться. Схожі 
свята з різними традиціями є у більшості європейських країн.

Наші учні веселились та не стримували емоцій!!!

https://m.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/28568297345647
20/

В.О.Сухомлинський писав, що одним із засобів гармонійного 
розвитку особистості, формування її культури є музика. Вона 
збуджує думки і почуття, викликає натхнення і насолоду, 
збагачує духовний світ людини, адже «музика – це джерело 
думки…, музика – це найсприятливіший фон, на якому виникає 
духовна спільність вихователя і дітей»

Учні Сунківської школи та громада села Сунки активно 
долучаються до прекрасного засобами музикотерапії.

https://m.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/25131
9503323542/

https://m.facebook.com/groups/hs.ukr/permalink/2856829734564720/
https://m.facebook.com/groups/224895605965932/permalink/251319503323542/


Висновки та відгуки учнів:

 Учні дуже задоволені такими змінами в школі та є активними 
учасниками та ініціаторами  всіх заходів. 

 Ми залучаємось до життя в громаді.

 Проект HealthySchools оживив шкільне життя та додав 
позитивного настрою.

 Супер! Дуже круто!!!


