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"Барвінкова країна" – організація, що об’єднує наймолодших школярів віком від 6 до 10
років, які за бажанням створюють групи за інтересами у класному колективі. Членами
або друзями цього об’єднання можуть бути дорослі (батьки, учні старших класів), усі хто
бажає зробити життя молодших школярів цікавим та різноманітним.

В країні є свої традиції, символи і атрибути. Кожен колектив має знаки розрізнення –
емблему, а також він може мати і власну назву.

Подорожуючи країною, діти стають учасниками різноманітних конкурсів, ігор, свят,
набувають нових знань і умінь, навчаються діяти спільно, турбуватися один про одного,
допомагати всім, хто цього потребує.

До того ж, діти знайомляться з основними законами життя, звичаями, традиціями, а
працюють за такими напрямками:

1. “Моя родина, Україна”
(вивчення народознавства, краєзнавства)
Швидше, хлопче, повертайся,
Треба все барвінку знати,
Розпитай, почуй, дізнайся,
В дідуся, у мами й тата
Знайдеш тайну калинову
В скрині кожної родини:
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Казку, пісню, чисту мову,
Долю неньки – України.

2. “Рости розумним, працелюбним”
(оточення турботою тих, хто її потребує)
Гей, барвінки, любі братця,
Досить пустощів і сміху,
Руки загартує праця, розум загартує книга.

3. "До кришталевих криниць"
(ознайомлення з живою природою)
Де барвінків гурт ступає,
Сяє сонце променисте,
Веселкові барви грають,
Б’є вода джерельно чиста.

4. "У колі друзів"
(налагодження стосунків з усіма жителями Барвінкової країни)
У Барвінковій країні
Дуже добрі й чесні діти:
Всіх дорослих поважають,
Й меншеньким допомагають

5. “Рости сильним, міцним, здоровим”
(фізичне загартування, зміцнення здоров’я)
Як барвіночок росою,
Вмийся вранці, приберися,
Руки в бік, над головою,
Відштовхнися, підтягнися.
Нежить – грип слідкує пильно,
Ходить, бродить по оселям.
Не лінуйся бути сильним,
І здоровим, і веселим.
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6. “Подорож у світ прекрасного”
(розкриття та розвиток своїх талантів, здібностей)
Усміхнися, потисни руку,
Стань у коло барвінкове,
Хай лежить в дарунок другу,
Щира пісня, добре слово.

ЗАКОНИ, ЗА ЯКИМИ ЖИВУТЬ БАРВІНЧАТА
1. Барвінок традиції поважає, Історію України добре вивчає.
2. Барвінок закони добра й честі добре знає, Близьких і рідних він поважає.
3. У Барвінка завжди навчання і труд, Спорт і здоров’я поруч ідуть.
4. Барвінок завжди людей поважає І про повагу до себе не забуває.
5. Барвінок безліч друзів має,
6. Їм допомагає, з біди виручає.

Кожен напрямок роботи має свій колір веселки та номер:
1 – червоний, 2 – жовтий, 3 – зелений, 4 – блакитний, 5 – синій, 6 – фіолетовий.

А оскільки Барвінкова країна казкова, то й усі дійства проходять у формі гри, що
здійснюється в кілька турів. На виконання завдання дається необхідний термін. Підсумки
підводяться по завершенні кожного туру. Тому барвінковому колективу, що найкраще
виконав завдання, буде вручено талісман гри “Барвіночок”. Переможцем гри стане той
клас, який отримав найбільше талісманів протягом усієї подорожі. А клас буде
нагороджений подарунком, грамотами та призами.

Керує роботою Барвінчат у школі заступник директора школи РОЗКИДАНА Антоніна
Віталіївна, тел. 379472
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