
 

 

Бесіда за круглим столом  

«  Які ми батьки » 
 

 

 

 

 

 

 

 



Мета. Розбудити у батьків інтерес до педагогічної самоосвіти; підвищити 

батьківську компетентність в питаннях виховання, удосконалювати взаємини 

між батьками та педагогами; розширити уявлення батьків про значення 

емоційних відносин між батьками та дітьми; розглянути позитивні та 

негативні моменти виховного впливу батьків на дітей. 

Підготовка до зустрічі з батьками: 

       дитяче есе на тему « Я – тато(мама) і люблю свою дитину так…»; 

        малюнки на тему «Сімейне щастя»; 

        анкета «Моя сім’я». 

Хід  

На початку  батьки розділяються на 3 окремі групи-столи по кольору 

листівки-запрошення, які підготували діти (червоні, сині, зелені). 

 І. Вступне слово 

- Добрий вечір, шановні батьки! Сьогодні ми проведемо незвичайні ба і 

поговоримо з вами про найголовніше почуття в нашому житті та в житті 

наших дітей.  

БАТЬКО Й МАТИ 

Як мені вас не любити, 

Рідний батьку, нене, 

Та ж ви мене згодували 

І дбали про мене. 

Батько розуму навчає, 

Мати приголубить. 

Ніхто мене так на світі, 

Як вони, не любить. 

Дай же, Боже, щоб я виріс, 

Щоб я батькові і ненці 

За все відплатився. 

 ІІ. Мозковий штурм (почуття) 

- Яке почуття в нашому житті найнеобхідніше? 

 ІІІ. Повідомлення теми бесіди за круглим столом 



Почуття, які ви перерахували, дійсно дуже важливі. Їх можна об’єднати 

одним словом «любов».Розмова за круглим столом допоможе нам з’ясувати, 

яку роль відіграє любов батьків у вихованні дітей. 

 ІV. Робота над темою круглого столу 

1. Дискусійна сітка 

Так --- Чи завжди ви сприймаєте свою дитину такою, яка вона є?----Ні 

2. Есе на тему «Батьківська любов – це…» 

Будь-які батьки завжди дають позитивну відповідь на питання «Чи любите ви 

свою дитину?» А що ж таке «батьківська любов»? Давайте продовжимо з 

вами цю думку. Працюватимемо у групах. 

3.  Намалюйте, на що схожа батьківська любов 

4. Виховувати  дитину потрібно постійно, навіть, коли вас не має поряд: 

мовчанням, поглядом, мімікою, жестами, власним прикладом 

Батьки постійно скаржаться на зайнятість. Соціологи підрахували, що на 

виховання своєї дитини у батьків щодня залишається 17 хвилин. Подумайте, 

що ви можете дати дитині за цей час? 

5. Робота в групах «Краплини любові» 

 Діти – це квіти життя. Тендітні, вразливі, беззахисні… Вони постійно 

потребують нашої батьківської любові. Для того, щоб наші квіти життя росли 

і милували око, потрібно їх постійно підживлювати. Давайте подаруємо їм 

краплини своєї любові. (На краплинках батькам потрібно написати лагідне 

слово для своєї дитини.) 

6. Відпочинок.  У галереї «Сімейне щастя» 

Батьки розглядають малюнки, намагаючись знайти роботу своєї дитини. 

7. Гра «З погляду дитини» 

Пропоную анкету «Моя сім’я». Відповідати на питання батьки повинні з 

погляду своїх дітей. Після анкетування дорослих, роздаю анкети дітей для 

порівняння відповідей. Пропоную батькам зробити висновки. 

8. Групова робота «Три помилки у вихованні» 

V. Рефлексія 



 


