
«Я МАЮ ПРАВО ЖИТИ НА ЗЕМЛІ» 

(Виховний захід для учнів 1 – 11 класів) 

Мета:  

• Ознайомити учнів із основними положеннями Конвенції ООН про 

права дитини; з’ясувати обов’язки, права і свободи дітей, визначені 

нею; виробляти навички правомірної поведінки, негативне ставлення 

до правопорушень, умінні протистояти негативним впливам.  

• Виховувати в  учнів шанобливе ставлення до власної особистості та 

інших. 

• Формувати повагу до держави, її органів. Розвивати критичне 

мислення, здатність аналізувати навколишню інформацію.  

• Виховувати самоповагу, почуття гідності й відповідальності за себе 

та за свої вчинки. 

 

(Звучить  тихеньке щебетання птахів. Ведуча тримає у руках маленьку 

скриньку і звертається до дітей) 

 

Обладнання: мультимедійний проектор, музичний центр, виставка дитячих 

плакатів на тему «Наші права – щасливе дитинство», книжкова виставка 

на правову тематику. 

 

Ведуча: У мене в руках чарівна скринька, в ній зараз знаходиться 
найцінніший скарб нашої планети Земля. Правда ж цікаво? Хто із вас хоче 
побачити його, може зазирнути, але поки що не розповідати, кого (саме кого, 
а не що) він там побачив, аж доки всі найдопитливіші та найсміливіші не 
зазирнуть у скриньку. 

 

( Діти по черзі заглядають у скриньку. Кожен охочий відчиняє скриньку й 

зазирає у неї. Діти усміхаються, лине пташине щебетання) 

 

Ведуча:  Того кого ж ви побачили в чарівній скриньці? (Діти називають себе, 
бо на дні скриньки - дзеркало!) 
 

Ведуча:  Так, у чарівному дзеркалі ви побачили себе, Людину, - найцінніший 
скарб. Кожен із вас - неповторна особистість. Кожен із вас - Людина, яка 
живе сьогодні, і саме такої дівчинки чи хлопчика на цій землі немає і не буде.      
 



Ведуча: Відомий поет України В.Симоненко, який прожив життя-спалах (28 
років!), так написав про неповторність кожного, кому подарували життя. 

 

(Відео) 

Ведучі на фоні відео читає вірш  «Ти знаєш, що ти — людина?» 
 

Ведуча: Ти знаєш, що ти — людина?                                                                                                             
Ти знаєш про це чи ні?                                                                                                             
Усмішка твоя — єдина,                                                                                                             
Очі твої — одні.                                                                                                                            
 

Ведуча: Більше тебе не буде                                                                                                          
Завтра на цій землі.                                                                                                                      
Інші ходитимуть люди,                                                                                                               
Інші кохатимуть люди —                                                                                                       
Добрі, ласкаві і злі.                                                                                                               
 

Ведуча: Сьогодні усе для тебе:                                                                                                  
Озера, гаї, степи.                                                                                                                                 
І жити спішити треба,                                                                                             
Кохати спішити треба —                                                                                                                    
Гляди ж, не проспи.  
 

Ведуча: Бо ти на землі — Людина,                                                                                                      
І хочеш того чи ні —                                                                                                                
Усмішка твоя — єдина,                                                                                                                 
Мука твоя — єдина.                                                                                                                     
Очі твої — одні. 
 

Ведуча:  Минуло не одне тисячоліття, поки людство усвідомило 
неповторність кожної особистості і прийняло закони, які оберігають людину, 
її життя, індивідуальність. 

 

Звучить пісня «Неповторність» 

 

Ведуча:   Ми з вами - громадяни України. У нашій країні людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю. Так записано у Конституції України - Основному 
Законі нашої країни. 



Ведуча: 1991 року, коли Україна стала суверенною і незалежною державою, 
Президент нашої країни від імені України підписав міжнародний договір - 
Конвенцію про права дитини. Приєднавшись до Конвенції про права дитини, 
Україна зобов'язалася створити умови, засоби і заходи, за допомогою яких 
забезпечити права і свободи дитини.  
 

Ведуча: Діти – дзеркало будь-якої держави, її майбутнє. Кожна держава 
любить дітей і піклується про них. Конвенція ООН про права дитини набула 
чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною 
національного законодавства. 
 

Ведуча: Згідно з Конвенцією у 2001 році Верховна Рада України прийняла 
Закон „Про охорону дитинства". Ці закони створили умови для реалізації і 
захисту прав дитини. 
 

Ведуча: Конвенція ООН про права дитини – це твої права. Вони знайшли 
своє відображення у чинному законодавстві України. Ти можеш не думати 
про них. Ти можеш не використовувати їх щодня. Втім, ти маєш знати, що 
вони існують і вони невід’ємні від інших прав, гарантованих тобі державою. 
 

Ведуча:Знайте, що усі ви рівні,                                                                                                                  
Від народження в правах,                                                                                                                    
І людина – змалку вільна,                                                                                                                         
Наче в небі синім птах. 

 

Виступ учнів-читців 

 

Учениця:  Хочеш Людиною справжньою стати –                                                                                    
Наші закони навчись поважати.                                                                                                       
Навчись їх виконувать завжди і всюди,                                                                                             
Тоді і тебе поважатимуть люди! 
 

Учень:  Друзі мої! Права дитини                                                                                           
Ми мусим вивчити сумлінно.                                                                                                                             
Це так потрібно, так важливо                                                                                                 
Напевно знати в наші дні:                                                                                                           
Коли з тобою справедливо                                                                                                      
Вчиняють, а коли і ні. 



Учениця:  Тож прочитай, завчи напам’ять.                                                                             
Порадь і друзям прочитать.                                                                                                            
Хай прочитають тато й мама.                                                                                             
Закони всім потрібно знать! 
 

Учень:  Будь добрим сином (чи дочкою),                                                                             
Поганим вчинком не зганьби                                                                                                         
Ти роду власного ніколи.                                                                                                                           
Люби свою сім’ю і школу.                                                                                                          
Свою Україну люби! 
 

Ведуча: До вашої уваги відеоролик «Сторінками конвенції ООН» 
 

Перегляд відеофільму про права дитини  
 

Ведуча: Сьогодні ми ознайомимось із основними правами дитини, які 
проголошує Конвенція ООН. Давайте разом погортаємо цю важливу книгу. 
 

Ведуча: Сторінка перша —  Кожна людина має невід'ємне право на життя 

Життя кожної дитини є найціннішим не тільки для батьків. Кожна країна має 
забезпечувати гідне життя та здоровий розвиток дітей — своїх маленьких 
громадян. 
 

Ведуча: Дитя моє! Бог дав тобі життя, 
І щоб ніхто не заподіяв шкоди 
Тобі, маленький громадянин, 
Бог дав закони нашому народу. 
Від дня народження, від іменин – 
Він твій, цей світ широкий за вікном, 
Ти на життя і щастя маєш право 
Під золото-блакитним знаменом 
Своєї Української Держави. 
 

Виступ учнів-читців 

 
Учениця:  Я маю право жити на землі, 
Творити, дихати, учитись,  
Примножувать багатства всі її, 
Своєю Україною гордитись.  



Учень:  Я маю право Україну восхвалять,        
Боротися за неї і за честь стоять,  
Безкрайнії поля її любити,  
І щовесни журавликів із вирію зустріти.  
 

Учениця:  Я маю право на веселку й на весну,  
На щедру осінь і на тепле літо,  
На зиму, так безмежно чарівну,  
І на лани із стиглим житом,  
 

Учень: На золотаве сонце в небесах,  
Що щедро Україну зігріває,  
На соловейка спів в гаях,  
І на любов батьків, безмежну і безкраю. 
 

Всі разом: Яка це радість – жити! 
 

Ведуча: Є слово, з яким людина не розлучається ніколи. Народиться дитина - 
до неї це слово приходить першим. Воно має бути дзвінким і красивим. Це 
ваше ім’я. Дитині ім'я дають батьки. Воно вирізняє людину з-поміж інших 
людей. Ім'я з'єднує нас з батьківською хатою, рідною мовою і культурою, 
минулим і прийдешнім, з багатьма народами світу, з поезією слова. Імення 
окремих людей зливаються в симфонію краси, несуть у світи відлуння 
вічності. 
 

Ведуча: Як маленьке немовля 
У світ двері відчиня. 
То дарують йому слово, 
Слово це – його … (ім'я). 
 
Ведуча: Сторінка друга —  Кожна дитина має право на ім’я 

 

Виступ 6 класу – відеопрезентація на тему «Що означають наші імена» 

 

Ведуча: Кожна дитина відразу після народження має право  на отримання 
громадянства. Щоб реалізувати ці права, немовлят реєструють, тобто 
записують у державних документах ім'я, прізвище, дату народження, батьків, 
місце де дитина побачила світ. Дитина стає справжнім громадянином, а на 
підтвердження цього отримує свідоцтво про народження. 



Ведуча: Сторінка третя —  Право на громадянство 

 
У неньки народилося дитя.  
Дитя моє! Бог дав тобі життя. 
І щоб ніхто не заподіяв шкоди  
Тобі, малесенький громадянин, -  
Бог дав закони нашому народу. 
Від дня народження, від іменин – 
Він твій, цей світ широкий за вікном.  
Ти на життя і щастя маєш право 
Під золото-блакитним знаменом  
Своєї Української держави. 

 

Виступ 3 класу – вірші та пісня «Україно, ми – твоя надія» 
 

Ведуча: Сторінка четверта —  Усі діти мають право на освіту  
Дитина має право на освіту, і обов'язок держави – забезпечити доступну для 
кожної дитини безкоштовну обов'язкову початкову освіту та заохотити її до 
отримання середньої освіти. 
 

Ведуча: Дитина має право на освіту, 
Бо всім відомо, що без школи, 
Без знань, шо мусиш там набуть, 
Не станеш у житті ніколи 
Тим, ким з дитинства мрієш буть. 

 

Виступ 4 класу - пісня «Вчать у школі» 

 
Ведуча: Сторінка п’ята  —     Усі діти мають право на відпочинок  
Діти мають право на відпочинок, дозвілля та участь у культурному та 
творчому житті.  
 

Ведуча: Трішки ми попрацювали, 
Наші сили підупали. 
Отже, слід нам відпочити, 
Знову сили відновити. 
Хвилина відпочинку  для нас проведуть учні 1 класу 

 

(Виступ 1 класу, проведення гри «Фруктовий салат») 



Ведуча: Відпочили? Всі веселі? От чудово. А тепер до праці знову. 
 
Ведуча: Сторінка шоста  — Усі діти мають право на повноцінне 

харчування . 

Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, 
розумового, духовного, соціального розвитку. 
 

Ведуча:У сім'ї ми маєм право 
На добре харчування. 
Від того, що і як їмо, 
Залежить і здоров'я, і навчання. 

 

Виступ 7 класу – сценка «Українські смаколики» 

 

Ведуча: Сторінка сьома  —  Усі діти мають право на любов та піклування, 

право на повноцінну сім’ю  
Дитина має право на піклування батьків, родичів, громади та держави. 
Інтереси дітей є першочерговими. Особлива турбота про дітей-сиріт. 
 

Ведуча: До вашої уваги відеоролик «Родина кожній дитині» 

  
Перегляд відеоролика «Родина кожній дитині» 

 
Ведуча: Сім'я – це слово дороге. 
У слові цім тепло і ласка, 
Нехай же уряд захистить 
Дитяче і сімейне щастя. 
Сім'я – це родина, 
У родині – дитина. 
А для України – 
Сім'я головна. 

 
Виступ 5 класу – пісня «Моя сім'я»  

 

Ведуча: Сторінка сьома  —  Усі діти мають право на медичну допомогу  
Діти мають право на медичну допомогу за найвищими стандартами, які 
реально може забезпечити держава. Жодна дитина не може бути позбавлена 
доступу до ефективної охорони здоров’я.  



Ведуча: Якщо ж погано стало вам, 
Батьки заб'ють тривогу. 
Для цього право є у вас 
На медичну допомогу. 
  

Виступ 8 класу – сценка «Баба Яга і Кощій на варті здоров'я» 

 

Ведуча: Сторінка восьма  —  Всі діти мають право на розвиток талантів 

В кожній дитині закладений певний дар. Завдання держави полягає у тому, 
щоб  не лише  вчасно  помітити талановитих дітей,  а й сприяти   розвитку   
їхніх   талантів   та   обдарувань. 
 

Ведуча: В школі пишем і читаєм,                                                                                                      
І малюєм, і співаєм.                                                                                                                 
Пишем, шиєм, вишиваєм —                                                                                                  
Свій талант ми розвиваєм. 

 

Виступ 2 класу – танок «Білосніжка та семеро гномів» 

 

Ведуча: Сторінка дев'ята  —  Особлива турбота дітям-інвалідам 
Дитина-інвалід має право на особливе піклування та умови життя, які 
забезпечують її гідність та участь у житті суспільства.  
 

Ведуча: Щедре сонце палає 
Над пробудженим світом, 
Квіти й трави цвітуть 
У ранковій росі. 
Досить світла й тепла є 
Всім без винятку дітям, 
Щоб зростали й раділи, 
І сміялися всі! 
                                                      

Виступ 11 класу – відеопрезентація 

 «Піклуйтесь про нас – ми ваше майбутнє» 
 

Ведуча: Сторінка десята  —  Діти не повинні стати жертвами насильства, 

не повинні страждати від непосильної, примусової  праці  
 



Ведуча: Держава захищає дітей від брутального поводження з боку батьків 
або інших осіб. 
                                                           

Виступ 9 класу – пантоміма «Скажемо насиллю ні!» 

 

Ведуча: Не будьте байдужими один до одного. Розливайте свою любов на 
всіх людей, що живуть поруч. Старайтесь, щоб всім було з вами легко, 
приємно, комфортно. Візьміться, будь ласка,  за руки і подаруйте один 
одному посмішку. 
                                     

Звучить пісня «Вогонь сердець» 

 

Ведуча: Говорячи про права дитини, ми сьогодні не згадали  ще одне дуже 
важливе право.  
 

Ведуча: Сторінка десята  —  Це право на мирне, спокійне життя  
 

Ведуча:Мир на землі — це затишок і тиша, 
Це сміх дитячий і душі політ, 
Коли поет чарівні вірші пише 
Про незвичайний, дивовижний світ. 

Ведуча:Мир на землі — це росяні світанки, 
Краса і творчість, пісня у гаях. 
Мир на землі — це вечори і ранки 
Із радістю і щастям у серцях. 

Ведуча:Мир на землі — це дім і мама, й тато, 
Й любові стільки — просто через край! 
Це та земля, де щастя є багато 
І в кожній хаті — хліба коровай. 

Ведуча:Це та земля, де сміх і пісня лине, 
А діти йдуть до школи знов і знов. 
Й ніколи у боях ніхто не гине, 
Бо там господар — щастя і любов. 
 
 

Виступ 10 класу – відеокліп «Ми за мир!» 

 



Ведуча: Отже ми сьогодні переконалися, що від народження всі діти мають 
певні права, які гарантовані і захищаються державою. Їх ви повинні знати й 
реалізовувати щодня.  

 

Виступ учнів-читців 

 
Учениця: Ти на світ з’явився – хтось про це подбав. 
Бог змилосердився і в тебе є чимало прав. 
  
Учень: Ці права потрібно знати, щоб дитину захищати,  
Нагодувати і обігріти – ось і все, що хочуть діти. 
  
Учениця: Мають право діти на любов і піклування,  
А також на освіту і повноцінне харчування.  
  
Учень: Усі права записані, їх кожен має знати.  
Бо діти – це майбутнє, їх треба захищати! 
  
Учениця: Відкрити свій талант, творити і радіти, 
Під захистом і сироти, і діти – інваліди.  
  
Учень: Міжнародна допомога знищить усі біди.                                                           
Об’єднайтесь, діти, з дітьми усіх країн: 
Чорні, жовті, і білі – всі рівні, без відмін. 
  
Учениця: Знущання і насильство карається законом,                                                                      
І звати цей закон –  
 
Всі разом: Конвенція ООН. 

 

Ведуча: Дорогі діти, ваше майбутнє, майбутнє нашої України залежить 
цілком від вас, від того, з яким багажем знань залишите ви стіни нашої 
школи. Вам у майбутньому  розбудовувати наш великий дім, ім’я якому – 
Україна.  
 

Ведучі разом: То ж  зробимо цей світ прекрасним! 
 

Усі учасники заходу виходять на флешмоб 

Звучить пісня «Сонце нам сяє» 


