
 

 

Свою роботу щодня вихователі розпочинають із ранкової зустрічі. 

Ранкова зустріч – це запланований структурований збір, який займає 

важливе місце в повсякденному розкладі діяльності групи, де панує атмосфера 

спілкування, якого так бракує дітям . Вона створює позитивну атмосферу у 

групі на весь день перебування дітей у дитячому садку, дає вихователю 

можливість навчити дітей взаємній повазі та доброму ставленню один до 

одного, сприяє формуванню в групі цілісного колективу, допомагає дитині 

повірити в себе, побачити свою значущість.  

Піклування одне про одного, відчуття безпеки, якої вистачає для того, аби 

ділитись важливими ідеями, думками, готовність допомагати друзям  - це 

саме   ті якості, що віддзеркалюють сутність ранкової зустрічі. 

Важливою складовою кожної ранкової зустрічі є привітання - важливий 

елемент демократичного освітнього середовища, зорієнтованого на дитину. 

Привітання є ефективним засобом для формування дружнього колективу та 

вироблення взаємної поваги. Вітання створює спокійний і розважливий настрій. 

Усі діти вітаються, і розуміють що вони є важливими членами групи. 

Існує багато різноманітних веселих та приємних форм привітання, які 

можна використовувати:  

o привітання різними мовами,  

o грайливі вигуки з використанням описових прикметників, 

o  офіційні знайомства,  

o використання вербальних і невербальних засобів, кодів, 

пісень і мелодій. 

o привітання у віршовій формі. 

Будь яка форма привітання дає змогу розпочинати новий день у дитячому 

садку з позитивних емоцій кожного разу цікаво й кожного разу по-іншому ,а це  

є реальною нагодою для вихователя використати творчий підхід, виявити 

винахідливість і кмітливість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОБІРКА ПРИВІТАНЬ У ВІРШОВІЙ ФОРМІ 

( Матеріал із різних джерел, який стане в нагоді  

при проведенні ранкової зустрічі). 

 

1. Тільки сонечко зійде, 

Зазирне в вікно світанок, 

До вікна ми підійдем 

І промовим: "Добрий ранок!" 

Доброго дня вам, любі малята, 

Хлопчики милі мої і дівчата. 

Щирою посмішкою я вас вітаю, 

Доброго настрою на весь день бажаю. 

Хай на милих ваших личках 

Привітні розцвітуть усмішки. 

Вліво, вправо поверніться 

І сусідам посміхніться. 

За руки один одного візьмем - 

І дружно привітаємось - 

Добрий день! 

 

2. Встаньте, дітки, всі рівненько, 

Посміхніться всі гарненько. 

Посміхніться всі до мене, 

Посміхніться і до себе. 

Привітайтесь: Добрий день! 

Хай гарно розпочнеться новий день! 

 

3. Ви сьогодні вже проснулись? 

Мамі зранку посміхнулись? 

наш садочок вас вітає! 

Настрій кожен гарний має? 

Станьмо разом в дружне коло! 

Радість та усмішки 

Хай сяють навколо. 

 

4. Доброго ранку - сонце привітне! 

Доброго ранку - небо блакитне! 

Доброго ранку - в небі пташки! 

Доброго ранку - зелені дубки! 

Доброго ранку - люди привітні! 

Я всім бажаю щоб посмішки квітли! 



5. Я всміхаюсь сонечку, 

Здраствуй золоте, 

Я всміхаюсь квіточці, 

Хай вона росте. 

Я всміхаюсь дощику, 

Лийся мов з відра, 

Друзям посміхаємось, 

Зичим їм добра. 

6. Добрий день, малята, 

Хлопчики і дівчата. 

З давніх пір і понині 

Кажуть в нас в Україні 

Здоровенькі були! 

 

7. Сонечко встало, 

Іде новий день. 

Любі малята 

Усім: "Добрий день!" 

Пташечка в небі 

Співає пісень. 

Ніби вітає усіх: 

"Добрий день!" 

Дзвоник видзвонює 

Дзень! Дзень - дзелень! 

Любі малята, 

Всім: Добрий день! 

 

8. Треба разом привітатись: 

Добрий день. Добрий день. 

Дружно й весело сказати: 

Добрий день. Добрий день. 

Вправо, вліво повернутись. 

Добрий день. Добрий день. 

Один одному всміхнутись. 

Добрий день. Добрий день. 

Як вас, друзі, всіх багато 

Синьооких і чорнявих, 

Карооких і білявих, 

І високих, і низеньких, 

І товстеньких, і худеньких... 

Всіх вас рада привітати 

І найкраще побажати. 



Добрий день! 

 
9. Доброго ранку! Доброго дня! 

Хай плещуть долоньки, 

Хай тупають ніжки. 

Працюють голівки, 

І сяють усмішки. 

Доброго ранку! Доброго дня! 

Бажаєте ви. Бажаю вам я! 

 

10. Станем дружно всі у коло. 

Тихо ходимо навколо. 

Вгору тягнемось усі, 

Мов трава в дрібній росі. 

Потім легко всі присіли, 

Наче ноги заболіли. 

Потім встали, руки в боки 

І зробили два підскоки. 

Вліво, вправо поверніться 

І сусідам посміхніться. 

 

11. Добрий ранок 
Стали ранком 

Ми на ґанок 

І сказали: 

— Добрий ранок! 

Сонцю, полю 

І травичці, 

Добрим людям, 

Тихій річці... 

Добрий ранок, 

Світе мій, 

Мирний, чистий, 

Голубий! 

 

 

12. В нашій групі друзі всі: (три хлопки) 

Я і ти, і ми, і ви. ( три хлопки) 

Добрий день, тому, хто зліва. (поворот наліво) 

Добрий день, тому, хто справа. ( поворот направо) 

Ми - одна сім'я. (розвести руки в сторони, показати на всіх) 

В нашій групі друзі всі: (три клацання пальцями) 

Я і ти, і ми, і ви. ( три клацання пальцями) 

Не лякайся, той, хто зліва. (торкнутися плеча сусіда зліва) 



Не лякайся, той, хто справа.(торкнутися плеча сусіда справа) 

Ми - одна сім'я. (розвести руки в сторони, показати на всіх) 

В нашій групі друзі всі: (три плескання по грудях) 

Я і ти, і ми, і ви. ( три плескання по грудях) 

Пожалій того, хто зліва. (погладити по голові сусіда зліва) 

Пожалій того, хто справа.( погладити по голові сусіда справа) 

Ми - одна сім'я. (розвести руки в сторони, показати на всіх) 

В нашій групі друзі всі: (три плескання по колінах) 

Я і ти, і ми, і ви. ( три плескання по колінах) 

Помирися з тим, хто зліва. (взяти за руку сусіда зліва) 

Помирися з тим, хто справа. ( взяти за руку сусіда справа) 

Ми - одна сім'я. (розвести руки в сторони, показати на всіх) 

В нашій групі друзі всі: (три притопи ногами) 

Я і ти, і ми, і ви. ( три притопи ногами) 

Посміхнись, тому, хто зліва. (посміхнутися сусідові зліва) 

Посміхнись, тому, хто справа. ( посміхнутися сусідові справа) 

Ми - одна сім'я. (розвести руки в сторони, показати на всіх) 

В нашій групі друзі всі: (триматись за руки) 

ви і ми, і ти, і Я    

Ми - одна сім'я! 

 

 

13. Доброго дня Вам, 

Світлої днини! 

Хай кожен день для Вас 

Буде щасливим! 
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