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                               І.  Теоретична частина 

  В умовах існування України як незалежної держави чітко помітні дві домінуючі 

тенденції соціального розвитку: з одного боку, відродження національної 

самосвідомості українського народу, а з другого – прагнення до інтеграції у 

європейське і світове співтовариство, глобалізація та інтернаціоналізація різних сфер 

матеріального та духовного життя. 

 На даному етапі розвитку нашого суспільства однією з найважливіших засад 

теоретичної концепції та практичної діяльності школи є орієнтація на формування 

високоморальної особистості, виховання духовності майбутнього нашого суспільства.  

  Сьогодні особливо важливо привернути увагу педагогів до формування у вихованців 

особистісних цінностей, до таких якостей, як справедливість, свободолюбність, 

самоповага (гідність). У зв’язку з цим, проблема особистості набуває не тільки 

теоретичного, а й практичного значення. Цим пояснюється її актуальність. Крім того, 

у сучасному світі відбувається активне формування глобального освітнього простору: 

утворюється єдина система знань, широко застосовується англійська мова, 

відбувається експансія інформаційних технологій, діяльність освітніх інституцій 

набуває інтернаціоналізованого та інноваційного характеру. Такі трансформації 

спонукають освіту сконцентруватися на особистісних потребах людини, її ціннісних 

вимірах щодо пізнання світу, самопізнання, наданні можливості кожному досягти 

бажаного на основі розвитку власних якостей, за рахунок власних зусиль. З огляду на 

це досліджувана проблема людиноцентризму як форми реалізації управлінських ідей є 

надзвичайно актуальною. 

«Людиноцентризм» – це гуманістично орієнтований підхід до формування нової 

людини – активної, енергійної, розум і душа якої знаходяться в злагоді». 

 Як зазначається в Державній національній програмі "Освіта" (Україна XXI століття), 

сьогодні перед школою стоїть завдання "забезпечення можливостей постійного 

духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та 

культурного потенціалу як найвищої цінності нації." 

  Протягом століть українське духовно - моральне виховання вбирало в себе кращі 

здобутки світової матеріальної і духовної культури, які утверджують добро, любов, 

красу, милосердя, справедливість у всіх сферах життя.  

 Україна національна держава, що потребує адекватного та національного виховання 

дітей та молоді. Адже в національно свідомих, гарно вихованих українських дітях - 

наша надія, майбутнє нації, самостійної Української держави. Процес духовно - 

морального виховання - формування особистості і національної свідомості, підготовки 

її до життя, місця у суспільстві, де вона може принести максимум користі Україні й 

відчути власне задоволення. 

  І тому, одним із основних завдань сучасної школи є формування у дітей 

загальнолюдських духовних цінностей та орієнтирів. Серед них – доброта, любов до 

ближніх, повага до навколишніх. Сьогодні стає очевидним, що будь-які порушення 



або відсутність культури поведінки, її моральних норм, негативно відбиваються на 

моральному та емоційному стані суспільства, його фізичному та психічному здоров`ї. 

      Важливо на сьогоднішній день, щоб виховання мало чітко окреслену мету, яка б 

відображала потреби суспільства. 

     Загальна мета людиноцентризму полягає у тому, щоб сприяти становленню 

людини, здатної вести самовідповідальне життя, допомогти їй ввібрати 

європейсько-демократичні цінності та осягнути власну національну гідність. Набути 

соціального досвіду, успадкованих духовних надбань українського народу, досягти 

високої культури духовно – моральних відносин, формувати у молоді незалежно від 

національної належності особистих рис громадян Української держави, розвиненої 

духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, 

трудової, екологічної культури. 

  Згідно з Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, 

виховання — процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством 

цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного 

потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно 

значущих норм і правил поведінки особистості. 

      Сучасне українське виховання спирається на духовну силу традицій українського 

народу і орієнтується на ті потреби, що виникають. Виховання містить багато 

аспектів: моральний, національний, громадянський, сімейний, особистісний, 

екологічний. 

  У роботі з духовно-морального виховання важливим орієнтиром є особистісний 

підхід, який найефективніше реалізується за умов побудови виховного процесу на 

основі суб`єкт-суб`єктних взаємин педагога і вихованців. Виховання моральних 

цінностей у дітей молодшого шкільного віку передбачає органічне поєднання 

найбільш відповідних вимогам початкової школи методів, форм і засобів морального 

виховання. 

  Тільки в їхній органічній єдності можна виховати людину з високими моральними 

переконаннями, що досить чітко простежується у досвіді В. О. Сухомлинського, який 

прагнув того, щоб уже в молодших школярів за допомогою слова вчителя, прикладу в 

дитячій душі утверджувалися моральні цінності, які існували протягом тисячолітньої 

історії народу. Розкриваючи суть моральних цінностей на конкретних прикладах у 

своїх творах для дітей, педагог-гуманіст розвивав і збагачував духовне життя дитини. 

  Кожному вчителеві, на мій погляд, необхідні знання трьох ступенів морального 

виховання. На першому ступені відбувається засвоєння початкових правил поведінки, 

розвиваються моральні почуття; на другому – формуються етичні поняття; на 

третьому – виробляються моральні переконання, стійкі звички поведінки, 

продовжується розвиток моральних почуттів. Ступені морального виховання не 

завжди збігаються з віковими ступенями розвитку, тому й особливістю духовно-

морального виховання має стати одночасне, а не почергове формування духовно-

моральних якостей, як єдності і взаємозв`язку свідомості, почуттів і поведінки. 

  Серцевиною виховання є національні цінності. О.Вишневський у педагогічній праці 

«Сучасне українське виховання» пише: «Вирішення проблем сучасного українського 



виховання неможливе без чіткого погляду на систему цінностей, яку кладемо в його 

основу». 

     Особистісний підхід до духовного світу дитини проголошували Я. Коменський, 

Й.Песталоцці, Г, Ващенко, К.Ушинський, В.Сухомлинський. Зокрема Г.Ващенко був 

переконаний, що виховний ідеал має дві складові:духовність і патріотизм. 

      Національно-демократичний характер українського виховання зумовлює такі 

основні пріоритети: 

-    відродження духовності; 

-    розвиток почуття патріотизму і громадянського самоусвідомлення; 

-    гуманізація світогляду і поведінки людини; 

-    забезпечення умов для розвитку творчих можливостей, ініціативи; 

-    увага до власного фізичного здоров’я. 

  У час втрати людьми моральної сутності власного життя, що позначається на 

зростаючій агресивності, бездуховності, саме формування у дітей морально – 

духовних цінностей є найактуальнішим. До духовних цінностей відносяться цінності 

гуманістичні, естетичні, екологічні, і що дуже важливо, цінності пізнання, 

самовдосконалення і самореалізації особистості. 

  Основні істини з роками не змінюються. Все, чого нас навчили в дитинстві, ми 

використовуємо впродовж усього життя. Період дитинства характерний особливою 

сенситивністю до морально – духовних впливів. 

  Сьогодні потрібно створити такі умови, таке середовище, де б дитина не була 

ізольована від реального життя. 

   У цьому життєтворчому процесі, коли зростає роль життєвої компетентності, 

навчальний заклад повинен: 

- розвивати свідому орієнтацію на життєві цінності; 

- формувати здатність до самоосвіти, самовиховання, самооцінки; 

- розвивати у школярів свідоме ставлення до головних проблем життя; 

- сприяти виробленню умінь бачити перспективу свого стилю життя. 

   Б.Т.Ліхачов стверджує, що на кожному віковому рівні існує дев’ять вимог, які 

складають ядро особистості: знати, вміти, любити, дружити, працювати, боротися, 

берегти, допомагати, творити. 

  Основними критеріями морально-духовної вихованості є ставлення дитини до 

змісту понять: добро і зло щодо себе, оточуючих тебе, довкілля, Батьківщини. 

  Саме духовність і є тим джерелом, яке підживлює вольову наполегливість людини 

для здійснення процесу життєтворчості. Формування любові до держави, у якій вона 

живе, до людей , які її оточують допоможе подолати відчуття самотності у світі. 

Споконвіку любов завжди сполучена з такими не менш важливими почуттями, 

абсолютними цінностями як віра і надія. У площині життєвої компетентності віра 

виступає як форма довіри:до себе, іншого, до цінностей, і життя взагалі. Надія ж дає 

можливість бачити перспективу життя. 



  Звичайно, формування морально – духовних цінностей у дітей значною мірою 

залежить від педагога як особистості, який, сам володіє морально – духовними 

якостями. У процесі виховання не допустимі непослідовність, нещирість, будь – яка 

фальш. 

  Що стосується морально – духовного виховання, то тут принципово важливе 

значення має не стільки те, що ми кажемо своїм вихованцям, скільки те, як ми самі 

діємо в тому чи іншому випадку. Тобто, щоб морально-духовні закони дитина не 

тільки знала, а щоб повірила нам, прийняла їх і взяла за основу власного життя. 

  Виховання – процес формування особистості. Його особливостями є: 

цілеспрямованість, довготривалість, безперервність, систематичність, 

комплексність. 

   На сьогодні жодна з наук не дають єдиного, чіткого обґрунтованого поняття терміну 

«духовність». Виділяються чотири варіанти тлумачення даного терміну: 

• інтелектуальність (тобто, духовність ототожнюється з порівняльно-інтелектуальною 

активністю людини; 

•    творчість; 

•    емоційна чутливість, душевність, людяність, щирість; 

•    релігійність: відданість Богові (у вузькому розумінні). 

     Ці визначення є однобічними. Та існує думка про необхідність розгляду духовності 

як інтегрованого поняття, яке об’єднує різноманітні усвідомлені та неусвідомлені 

форми психологічної діяльності людини, що забезпечується дією пізнавально-

інтелектуальної, чуттєво-емоційної та вольовою сфер особистості й пов’язане з 

моральними якостями людини. 

      Вчені інституту психології АПН України (Ж. Юзвак) дали визначення терміну 

«духовність». Це прагнення та здатність людини до цілеспрямованого пізнання істини, 

Добра, Краси, Любові й ствердження у своїй життєдіяльності загальнолюдських 

цінностей, усвідомлення своєї єдності зі Всесвітом. Духовний розвиток-це виклик 

примітивізму, егоїзму та споживацтву. Розвиваючи в собі людські чесноти, керуючись 

духовними цінностями, дитина матиме шанс зробити своє життя гідним. 

  Дослідження і досвід показали: сьогодні назріла необхідність органічного включення 

в навчально-виховний процес системи морально-духовного виховання. Подорож 

морально – духовними стежинами сприятиме формуванню у дітей відповідального 

ставлення до свого життя, компетентностей у вирішенні складних життєвих проблем. 

  Серед якостей, якими визначається цінність людини, одне з перших місць посідають 

її морально-духовні якості: доброта, чесність, милосердя, скромність, 

доброзичливість, ввічливість та ін. Опановуючи ті якості, свідомо застосовуючи їх у 

свої вчинки, почуття і думки, діти з особливими потребами обов’язково стануть 

високоморальними людьми. Вони будуть здатні відчувати відповідальність за 

наслідки своїх дій перед іншими і в першу чергу перед собою. Якщо неповносправна 

дитина виховується на позитивних прикладах, то її самопочуття набагато краще, вона 

почувається більш упевнено. За таких умов, вона матиме можливість об’єктивніше 

оцінити себе і свої можливості. Це - оптиміст, який щиро вірить в успіх і надіється на 

краще. 



  Чим дорослішою стає дитина, тим частіше вона стикається з більш глибокими й 

тонкими духовними проблемами, справитися з якими здатна лише сама, покладаючись 

на власне розуміння обов’язку й відповідальності. Отож, дуже важливо, з самого 

дитинства закласти у свідомість дитини морально – духовний фундамент, правильне 

розуміння обов’язку і відповідальності як по відношенню до себе так і до інших. 

  Свідомість характеризується здатністю людини внутрішньо дистанціюватися від 

наявної дійсності і шляхом її ідеального відображення пізнавати, контролювати й 

прогнозувати процеси, які в ній відбуваються. 

  Самосвідомість – це є свідомість себе, передусім своєї ж власної свідомості. 

  Моральна свідомість – це не лише осмислення певних проблем та обставин життя з 

точки зору моральних цінностей, що їх визнає людина, це й власна самооцінка, спроба 

розібратися у справедливості й обґрунтованості самих моральних засад, якими вона 

керується. Без моральної свідомості людина не відає докорів сумління. 

 Кожен, хто хоче стати справжньою людиною, приносити користь іншим, творити 

добро й відчувати від цього задоволення, обов’язково має формувати собі морально-

духовні якості. 

  Подорожуючи морально – духовними стежками в школі, діти ставатимуть, великої 

душі людьми, готовими прийти на допомогу, долати перешкоди, будучи впевненими, 

що зло не може довго існувати, добропорядними громадянами України. А головне – 

намагатимуться жити так, щоб ніколи нікому не завдати болю, не скривдити, не 

образити. 

                           ІІ. З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ 

   Зерна добрих людських почуттів у душах молодших школярів можна розвинути 

тільки щирою любов’ю до них. Молодшим школярам потрібна ласка і любов, як 

світло й тепло рослинам, тому що виховані любов’ю і ласкою вчителя, молодші 

школярі впевнено підуть шляхом морального вдосконалення. 

   Також серед усіх найважливіших якостей учителя – доброта, тому ніщо так не 

прихиляє молодших школярів до вчителя, як його щира доброта. Вона позитивно 

впливає на формування моральних поглядів та переконань молодших школярів. Душа 

молодших школярів під впливом доброти вчителя розкривається, освітлюється, 

оживляється. Тому виховання доброти необхідне вчителеві, щоб оживити свою працю, 

а також позитивний приклад з боку батьків і вчителя, які необхідні для морального 

виховання 

   Систематичне духовно-моральне виховання діти дістають у школі. Зміст і завдання 

його визначаються любов`ю до Батьківщини, колективізму і непримиренності до 

порушень громадського обов`язку. Початок шкільного навчання серйозно 

позначається на розвитку психіки дитини, її особистості. Під впливом навчання і 

виховання змінюється поведінка учнів, збагачується їхній соціальний досвід, 

формується свідоме, відповідальне ставлення до своїх обов`язків. Цьому сприяють 

психофізіологічні особливості учнів початкових класів, які необхідно враховувати при 

роботі з учнями. 



   У навчально-виховному процесі молодших школярів я, як  педагог, вважаю, що 

духовно-моральне виховання тісно пов'язане з навчанням, але в деякій мірі вони 

незалежні одне від одного. Людина може мати визнання, вміти працювати, але в плані 

духовності та моральності бути не розвиненою. На мою думку, основним завданням 

учителя є зробити безцінні моральні багатства людства особистим здобутком кожної 

дитини. 

   У своїй роботі прагну до народження доброти в серці кожного школяра, бо 

переконана, що лише добро вміє захищатися. Надзвичайного значення у вихованні 

особистості приділяю формуванню духовності, яка є мірилом її людської цінності, 

суспільної значущості. 

   У своїй практичній діяльності керуюсь розумінням духовності великим педагогом-

гуманістом В. О. Сухомлинським, яке він розкриває так: ".... ми включаємо в поняття 

"духовний світ", "духовне життя" такий смисл: сфера духовного життя людини – це 

розвиток, формування і задоволення її моральних, інтелектуальних та естетичних 

запитів і інтересів у процесі активної діяльності. 

   Духовність – осмислення особистістю гуманістичного сенсу цілей власного життя, 

людської життєдіяльності загалом". Таке осмислення дає змогу збагнути високу мету, 

задля якої живе людина, відчути власну неповторність, усвідомити відповідальність за 

все, що вона робить, зрозуміти, "що життя – це постійна, невідступна боротьба зі злом 

в ім'я перемоги добра на землі". 

 

   Працюючи з молодшими школярами, завжди ставлю перед собою три основні 

завдання щодо формування морально-духовних цінностей дітей: 

 формування морально-духовних звичок, передусім звички поступитися власними 

інтересами, якщо треба віддати свої сили в ім'я добробуту іншої людини; 

 виховання моральної звички в саморозумінні, емоційному переживанні й 

самооцінюванні власних вчинків, особливо тих, які відображають ставлення до своїх 

рідних, близьких, праці; 

 розвиток педагогічних основ духовно-моральних звичок та рис. 

   Формування морально-духовних цінностей розглядаю як шлях від поняття до 

переконання, що включає виховання моральних почуттів, ідеалів, знань, вчинків, 

звичок. 

   Особливого значення у вихованні духовності особистості молодшого школяра 

приділяю формуванню моральної культури. Вивчаючи з дітьми азбуку моральної 

культури, намагаюсь використовувати методи роз'яснення, переконання, повчання, 

спонукання до діяльності. 

   При цьому орієнтую своїх вихованців на мудрі поради Василя Сухомлинського, а 

саме: "Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє 

бажання позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі 

хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої вчинки, запитуючи сам себе: чи не робиш 

ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, було добре". 



   Мій  досвід дозволив зробити висновок про те, що успіх виховних дій педагога 

залежить від того, що знає вихованець про самого себе, і головне, щоб саморозуміння 

було з погляду моральних цінностей суспільства і власної життєвої позиції. В 

емоційному переживанні самого себе вбачаю повагу до самого себе і почуття власної 

гідності. 

   Я вважаю, що справжнє виховання – це самовиховання. Саме в процесі 

самовиховання людина свідомо виявляє і позитивно трансформує свої індивідуальні 

риси. Критерії ефективності виховного процесу співвідносяться із здатністю учня 

самостійно продовжувати процес самотворення. Ефективним засобом залучення учнів 

до самовиховання у сучасних умовах вважається привернення уваги дітей до таємниць 

і духовних скарбів свого внутрішнього світу, до духовних цінностей. Першим кроком 

формування духовних цінностей можна розглядати самопізнання. 

   Багато важливих рис духовного світу дитини, її морального обличчя закладається в 

початкових класах. Саме тут дитина отримує основи знань, тут формується і 

розвивається особливості її характеру, волі, моральності. Якщо у вихованні дитини в 

початкових класах будуть якість огріхи, то ці вади, навіть якщо вони не помітні в 

початкових класах, обов’язково проявляються пізніше. 

  Сутність процесу виховання підростаючої особистості я вбачаю у культивуванні 

сердечності, адже виховання серця – це цілий світ турбот і тривог, про які ми, дорослі, 

ніколи не повинні забувати. Я бачу своє найголовніше виховне завдання в тому, щоб у 

дитячій душі стверджувалися співчуття, жалість, доброта до всього прекрасного, що є 

в світі, і насамперед до людини. Саме чуйність, піклування, емпатія і складають 

систему добрих почуттів, які в своїй єдності являють собою сердечність. 

Становлення сердечності перш за все має стосуватися всього живого на землі – 

рослин, тварин, людей. Щоб запобігти безсердечності, ми виховуємо дітей у дусі 

сердечної турботи, неспокою про живе і красиве, про рослини, про квіти, про птахів, 

про тварин. Дитина, яка бере близько до серця, що в зимову холоднечу синичка 

беззахисна, і рятує її від загибелі, оберігає деревце, ця дитина ніколи не стане 

жорстокою, безсердечною і щодо людей. Особлива роль у цьому належить урокам 

рідної мови, читання, природознавства. 

   Найважливіше завдання учителя у вирішенні проблеми духовно-морального 

виховання полягає у формуванні людини-патріота, людини-громадянина. Уже учень 

початкової школи повинен глибоко усвідомлювати, що наша Батьківщина – це 

Україна. Діти повинні знати все про свою рідну землю, про її звичаї, традиції, 

національну та державну символіку, минуле та сучасне свого краю. 

 Наведу приклад уроку з теми "Край, у якому ти живеш. Ти – громадянин України". 

Готуючись до уроку, передбачала наступну його мету: доповнити і поглибити знання 

дітей про нашу Батьківщину; формувати уявлення про Україну як суверенну державу з 

давньою історією, багатою культурною спадщиною; розвивати в учнів творче 

мислення, уяву, уміння працювати в команді; створювати умови для розширення 

пізнавальних інтересів; збагачувати активний словниковий запас; виховувати бажання 

піклуватися про країну, навколишнє середовище. 



   Як вчитель початкових класів, намагаюсь повсякденно вчити дітей розрізняти гарні і 

погані вчинки людей. Цьому присвячено зміст багатьох уроків читання, бесіди з 

учнями. Так у дітей поступово формується уявлення про моральну поведінку. 

   Багато уваги під час уроків та в позакласній роботі приділяю вихованню у школярів 

загальнолюдських якостей: чесності, правдивості, щирості, толерантності та ін. Для 

прикладу наведу урок з теми "Твоя активна життєва позиція. Життєве кредо: "Чесність 

і справедливість. Щирість і щедрість". 

              Твоя активна життєва позиція. Життєве кредо:      

«Чесність і справедливість. Щирість і щедрість». 
 

                                                               Урок  

 

Мета: Закріплювати уявлення учнів про моральні цінності людини; розширити змiст 

понять чеснiсть i правдивiсть; навчити розпiзнавати цi моральнi явища; формувати 

вмiння оцiнювати власнi вчинки та вчинки товаришiв;сприяти вихованню в учнів 

чесності і справедливості, щирості і щедрості. 

 

Обладнання: роздатковий матеріал, тлумачні словники, таблицi, вiршi та оповiдання за 

темою. 

 

                                                           Хід уроку. 

 

І. Органiзація класу. 

 

II. Створення проблемної ситуації.  

 

1. Розiгрування моральної ситуацiї «Розбите вікно» (розігрують заздалегідь 

підготовлені учні). 

 

Автор. Петрик вдарив по м’ячу, i м’яч влучив у вiкно. Вiкно розбилося, а м’яч, 

вiдскочивши вiд рами, впав прямо в руки Андрiйковi, який проходив бiля вiкна.  

 

(Виходить учителька. Оцiнивши побачене, вона звертається до Андрiя.) 

 

Учителька. Андрійку, хiба ти не знав, що гратись м’ячем пiд вiкнами не можна? Це 

призвело до того, що ти розбив вiкно. 

 

У даному випадку можливi два варiанти розвитку дiалогу: 

 

І варіант. Андрiй, не бажаючи видати Петрика, бере провину на себе. 

 

ІІ варіант. Петрик зiзнається, що це вiн розбив шибку. 

 

—Як ви оціните кожен із запропонованих варіантів?  



 

(Дiти висловлюють своє ставлення до вчинкiв Андрiя i Петрика, оцiнюють їх.) 

 

2. Складання портрета Андрія і Петрика. 

 

—Погляньте уважно на дошку, перед вами записані цінності людини, іншими словами 

– її характерні риси. Спробуймо, використовуючи зазначені цінності скласти 

характеристику хлопчиків. 

 

(Діти добирають із ряду чеснот ті, які властиві героям) 

 

—У будь – якому випадку, ми можемо стверджувати, що ту, чи іншу людину можна 

охарактеризувати з моральної сторони проаналізувавши її вчинки, слова, дії.  

 

Кожна людина є неповторною (вона наділена тими, чи іншими рисами характеру, 

темпераменту; має свою особисту думку на кожне питання (відмінну від інших), свій 

погляд на розв'язання різноманітних проблем). Проте кожну людину можна 

охарактеризувати, виділивши притаманні їй якості, тим самим створюючи її 

психологічний портрет. 

 

Іншими словами – кожна людина формує власну систему цінностей, та ідеалів, має 

свою власну життєву позицію. Складовими такої системи можуть бути: ввічливість, 

доброта, щирість, щедрість, правдивість, чуйність, дружелюбність, лагідність, 

милосердя, працьовитість, скромність, а також - лінь, байдужість, заздрість, підлість, 

злоба і т. д. 

 

ІІІ. Повідомлення теми уроку. 

 

—Тож сьогодні ми з вами поговоримо про такі цінності, як чесність, справедливість, 

щирість і щедрість. Познайомимося з термінами, визначимо кому притаманні ті, чи 

інші цінності. 

 

ІV. Робота над темою уроу. 

 

1. Складання сенкану (вiрша). 

 

Клас ділиться на групи. Кожнiй iз груп учитель роздає 4 картки з написами: 

 

• ввiчлива людина; 

 

• щедра людина; 

 

• добра людина; 

 

• справедлива людина. 

 



Дiти обирають собi картку, яка є першим рядком вiрша. 

 

Завдання: Скласти вiрш за схемою: 

 

• прикметик та iменник; 

 

• два прикметники; 

 

• три дiєслова; 

 

• речення про прикметник та iменник; 

 

• синонім до прикметника в першому рядку. 

 

(Схема записана на дошцi.) 

 

Презентацiя у групах. 

 

Пiсля завершення презентацiї вчитель збирає вiршi i вивiшує їх в авторському 

куточку. 

 

2. Бесіда «Культура спілкування – одна з найголовніших якостей школяра». 

 

— Психологи відзначають, що дітям молодшого шкільного віку важко оволодіти 

вміннями культури спілкування Батьки навчають вас бути людяними, охайними, 

шанувати працю, добре вчитися, проте свої корективи вносить і спілкуванні з 

ровесниками, старшими й молодшими. В основі культури спілкування лежить 

доброзичливе ставлення до людей.  

 

Ми з вами повинні міцно засвоїли правила спілкування, співжиття у колективі й 

виконували їх, адже від того як ми опануємо їх залежатиме як ставитимуться до 

кожного з нас, чи будемо ми цікавим співрозмовником, чи матимемо ми друзів… 

 

Зараз ми з вами переглянемо і проаналізуємо ці правила. 

 

(Учні працюють з «Правилами спілкування з однолітками» - пам’яткою, котра 

лежить у кожного на парті, - аналізують кожен пункт.) 

 

ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ З ОДНОЛІТКАМИ.  

 

1. Ти - хлопчик, сильніший за дівчаток, а це означає, що ти повинен допомагати, коли 

їм важко. Будь ввічливим у взаєминах з ними. Коли дівчинка йде разом з тобою до 

класу або виходить у коридор, пропусти її у дверях поперед себе. Якщо в неї впала 

книжка, олівець чи портфель, не соромся підняти й подати їй – тобі це неважко, а 

дівчинці твоя допомога буде приємною. Не гідний називатися хлопцем той, хто б’є 

дівчаток або кривдить їх. Навпаки, треба завжди захищати дівчаток. 

 



2. Ти - дівчинка. Будь скромною і ввічливою. Ніколи не говори своїм товаришам 

грубих і різких слів. Коли звертаєшся з проханням, не забудь сказати «будь ласка» (це 

чарівне слово). Якщо товариш зробив тобі послугу, не соромся подякувати. Це 

показує, що ти розумна і культурна людина. Будь для хлопчиків прикладом охайності, 

старанності, вихованості. 

 

3. Усі однокласники – твої товариші, але хтось один із них тобі подобається 

найбільше. Це - твій друг або твоя подруга. Допомагай другові. Ділися з ним усім, що 

в тебе є. А якщо він хоче зробити щось погане, відвертай його від такого вчинку, 

допоможи зрозуміти, що це недобре. 

 

4. Будь справедливим. Щоразу думай над власними вчинками і, якщо ти в чомусь 

помилився, чесно визнай свою помилку перед товаришами. Цим ти не осоромишся, а, 

навпаки, покажеш усім, що ти чесна, справедлива людина. Коли вчинив щось погане - 

чи ненароком, чи в пориві роздратування, - попроси вибачення. Тільки несправедлива 

людина відмовляється визнати свою провину і вибачитися за неї. 

 

5. Будь чесним у навчанні. Не списуй домашніх завдань, не підказуй і не чекай 

підказки від однокласників. Якщо відчуваєш труднощі, звернися за допомогою до 

товариша або чесно скажи вчителеві: «Я цього не можу зробити». 

 

6. Будь стриманим. Якщо в поведінці друга тобі щось не подобається, не гарячкуй, не 

кричи, не кидайся у бійку, не плач. Стримай себе і подумай: «Може, я й сам щось 

неправильно роблю?» Завжди краще спочатку подумати, а потім зробити, ніж навпаки. 

 

3. Робота з тлумачними словниками. 

 

—Сьогодні ми почули багато термінів, значення яких спробуємо знайти у тлумачному 

словнику.  

 

(Діти знаходять слова «чесність» i «справедливість», «щирість», «щедрість» 

читають їх тлумачення. Доходять до висновку, що слова «щирість» і чесність є 

близькими за значенням.) 

 

V. Фізкультхвилинка. 

 

VІ. Закріплення виченого. 

 

1. Читання вiрша Д. Павличка «Мухомори» 

 

     Мухомор сказав до мухомора: 

 

— В нашiм лiсi ти — найкращий гриб! — 

 

     І подумав: «От яка потвора — 

 

      де ти взявсь, чорти тебе взяли б!» 



 

      Мухомор одмовив мухомору: 

 

— В нашiм лiсi кращий ти за всiх! — 

 

     І подумав: «Хто таку потвору 

 

     Сотворив i виставив на смiх!» 

 

— Подумайте, як можна назвати таких мухоморiв? 

 

— Яких людей вони нагадують? 

 

—Чи не нагадує цей вiрш прислiв’я: «Два брехуни одної правди не скажуть»? 

 

—Яким терміном можна охарактеризувати Мухоморів? (Нещирі.)Чи володіють вони 

культурою спілкування? 

 

2. Читання казки «Хлопчик-пастух» 

 

— Інодi наслiдки вiд брехнi бувають непоправними. Як це i трапилося в однiй казцi. 

 

Троє братiв пасли отару овець. Двом старшим братам потрiбно було зiйти з гори в 

село. Вони залишили молодшому рiжок i сказали йому, що як тiльки буде загрожувати 

небезпека, одразу дути в рiжок. Не встигли брати вiдiйти, як пролунали звуки рiжка, 

що сповiщали про небезпеку. Вони швидко повернулись назад, але виявилось, що 

малий просто пожартував. 

 

Брати знову вирушили в дорогу та невдовзi змушенi були повернутись назад. Їх 

зустрiв живий-здоровий брат. Брати розсердилися i знову почали спускатись з гори. 

 

Почувся звук рiжка, але брати не зважали, вони думали, що це знову витiвки малого 

пустуна. Та на цей раз небезпека була насправдi: на отару напали вовки. Два рази 

збрехавши, на третiй не чекай, щоб повiрили. 

 

— Що неправильно зробив молодший брат? 

 

 Що б ви йому порадили пiд час зустрiчi з ним? 

 

—Навіть сказавши один раз неправду, людина втрачає частку довiри серед оточуючих, 

втрачає моральне право вимагати правдивого ставлення до себе. 

 

3. Читання та обговорення оповiдання Г.М.Кирпи «Маленька брехня» 

 



— Послухайте iсторiю про дiвчинку Наталку, яка вважала, що маленька брехня — це i 

не брехня зовсiм. 

 

Ганнуся впала i зламала ногу. Довелося в гiпсi лежати вдома. Вона дуже переживала, 

що багато в школi пропустить, а тодi зовсiм вiдстане вiд однокласникiв. 

 

Друзi вирiшили виручити однокласницю: домовилися щодня носити їй уроки i 

пояснювати, коли вона щось не зрозумiє. 

 

Коли настала черга Наталки провiдувати Ганнусю, вона не пішла до однокласницi. В 

класi збрехала, що у неї, мовляв, бабуся захворiла. 

 

— Як тобi не соромно! — обурилася Надiйка. Та ти ж учора цiлий день через скакалку 

на вулицi стрибала. 

 

— Подумаєш, злочин великий,— трохи зашарiлася Наталка.— Я зовсiм трiшечки 

збрехала. 

 

— Як ви гадаєте: брехня може бути малою чи великою? 

 

— Мала брехня спричиняє таку саму шкоду, що i велика. Адже i мала брехня - це 

неправда, i пiв брехнi — теж неправда. І починається все завжди з малого: пiшов у 

кiно, а мамi сказав, що був у школi. Гасав у дворi, а вдома сказав, що ходив до хворого 

товарища. 

 

Здавалося б дрiбницi. Аж нi! Мала брехня з часом переростає у велику брехню, якiй 

немає прощення. 

 

—Чи справедливо вчинила Надійка, виказавши таємницю Наталки? 

 

(Учні доходять до висновку, що «шила в мішку не сховаєш». Так і правда — десь 

випливе. І стане людині ще гірше: будуть з неї сміятися або дорікати. Тому треба 

намагатися відповідати за свої слова і вчинки, а якщо не так щось трапляється — 

казати щиро та чесно, не боячись. Адже «краще гірка правда, ніж солодка омана». А 

якщо бути чесним і справедливим — буде більше поваги до такої людини. І в її 

оточенні, і до себе самої.) 

 

4. Гра «Дайте вiдповiдь». 

 

— Як ви вчините, коли: 

 

• знаєте, що товарищ завинив, а карають iншого? 

 

• соромно сказати правду? 

 

5. Iнсценування пiдготовленими учнями смiшинки П.Кальченка «Мiй тато» 

 



Батько й мати поїхали з дому, а Данилко, лишившись на господарствi, до школи не 

пiшов. Раптом — телефонний дзвiнок... 

 

Данилко впiзнав по голосу свою вчителъку. 

 

— Чому сьогоднi Данилко в школу не прийшов? 

 

— Тому, що вiн захворiв. 

 

— А хто це зi мною розмовляє? 

 

 Мiй тато... 

 

— Як можна назвати вчинок Данилка? 

 

— Як, на вашу думку, оцiнять вчинок Данилка учнi його класу? 

 

 Як би ви вчинили на його мiсцi? 

 

—Не завжди легко говорити правду, особливо про некрасиві вчинки. Але, коли 

обманюєш когось, особливо близьку людину, — на душі стає ще гірше. Недаремно 

кажуть: «в обманщика має бути гарна пам'ять». Це означає, що він повинен пам'ятати, 

що і кому сказав, і постійно приховувати правду. А це породжує страх і відчужує від 

людей. Обманювати означає боятися. Тобто виходить, що обманщик — це найчастіше 

боягуз. 

 

—Аби на нас не поставили тавро брехуна, слід пам’ятати правила чесності. 

 

ПРАВИЛА ЧЕСНОСТІ 

 

 1. Сказав - зроби.  

 2. Не впевнений - не обіцяй. 

 3. Помилився - визнай. 

 4. Забув - попроси пробачення. 

 5. Говори тільки те, що думаєш. 

 6. Не можеш сказати правду - поясни, чому. 

 7. Не видавай чужу таємницю. 

 

6. «Скажи мені хто твій друг – і я скажу хто ти». 

 

—Товаришування, дружба —це взаємини між людьми, які народжуються, міцніють на 

основі спільного навчання, інтересів, уподобань. Товаришувати можна з багатьма 



ровесниками, а дружити — лише з одним чи кількома. Друзів пов'язує велика повага 

один до одного, принциповість у взаєминах, симпатія, взаємодопомога.  

 

Василь Сухомлинський писав: «Діти живуть своїми уявленнями про добро та зло, 

честь та безчестя, достоїнства людини; у них свої критерії краси, у них навіть свій 

вимір часу...». 

 

Дружба не може бути міцною, якщо в ній немає місця чесності, взаємоповазі, 

принциповості. Друг завжди допоможе в біді, захистить, підтримає, але він же перший 

скаже прямо про недоліки, запропонує їх виправити. 

 

Сьогодні ми звернемося до висловів про дружбу і перечитаємо їх. 

 

«Дружба — це, насамперед, щирість, це критика помилок товариша. Друзі повинні 

першими дати жорстку критику для того, щоб товариш міг виправити свої 

помилки». 

 

М.О. Островський 

 

«Дружба закінчується там, де починається недовір'я». 

 

 Поясніть, як ви розумієте ці вислови? 

 

(Відповіді дітей). 

 

— Кожна людина має право обирати собі друга самостійно, проте народна мудрість, 

як уже зазначалось, говорить: «Скажи мені хто твій друг – і я скажу хто ти». А чи 

вмієте ви обирати собі друга? 

 

 Чим ви мотивуєте свій вибір? 

 

(Коментарі дітей.) 

 

—Шановні учні! Погляньте на дошку і спробуйте дати відповіді на такі запитання. 

 

1) Які моральні якості ви найбільше цінуєте в другові? 

 

2) Як ви гадаєте, що саме людина шукає в друзях? 

 

3) Чи можливі суперечки і незгоди між друзями? 

 

4) Про які якості друга йдеться в прислів'ях: «Не той друг, що лащиться, а той, що 

печалиться», «У пригоді пізнавай приятеля»? 

 



5) Як ви ставитесь до дружби між хлопцем і дівчиною? 

 

6) Що характеризує культуру взаємин у колективі? 

 

7) Яке місце посідає людська щедрість при виборі друзів? 

 

VІІ. Підсумок уроку.  

 

— Кожна людина в праві обирати свою життєву позицію, у якій найбільш вагомі 

переконання стають «життєвим кредо».  

 

Мені б хотілося, щоб кожен із вас проаналізувавши сьогоднішній урок визначив і своє 

життєве кредо і пам’ятав – що ставлення інших до себе ми формуємо самі.  

 

Тож будьте завжди уважними, чуйними, добрими, чесними, щирими, справедливими і 

не забувайте про людську щедрість. 

 

 

  Метою уроків визначаю: закріплювати уявлення учнів про моральні цінності 

людини; розширити змiст понять чеснiсть i правдивiсть; навчити розпiзнавати цi 

моральнi явища; формувати вміння оцінювати власні вчинки та вчинки товаришів; 

сприяти вихованню в учнів чесності і справедливості, щирості і щедрості. У ході 

уроку включаю вихованців до аналізу поведінки героїв оповідань, вчу оцінювати їх 

вчинки, націлюю на те, щоб діти цінували у людях доброту порядність, щедрість, 

гостинність і засуджували жадібність, черствість, зазнайство і інші негативні моральні 

якості. 

  Працюючи з тим чи іншим матеріалом на уроці, доводиться вирішувати як 

дидактичні, так і виховні завдання. Виховні можливості навчального процесу 

приховані перш за все в його організації. У колективній діяльності чинником 

виховання стають самі умови, характер стосунків. Спілкуючись, діти вчаться 

працювати в колективі, співробітничати. За правильно організованого уроку успішно 

розвиваються такі моральні якості як колективізм, відповідальність, чесність, культура 

поведінки. 

   Взаємини між дітьми обумовлюються методами, способами і формами проведення 

уроку. Методами навчання не тільки вчу, передаю знання, формую уміння, а й 

організовую навчальну працю, спонукаю до активної роботи, впливаю на характер 

взаємин, що складаються. За їх допомогою створюються проблемні ситуації, 

висуваються такі пізнавальні та практичні задачі, які вимагають від учнів вольових 

зусиль, напруження думки й пам’яті. Тут стимулами самоорганізації є позитивні 

емоції й інтерес, що виникає у ході творчого надбання знань. 

  Кожний метод навчання використовую з метою виховання. На уроках письма та 

математики складні у смисловому відношенні вправи містять у собі пошукове 

завдання, мають творчий характер і вимагають інтенсивної, вдумливої роботи.    



Виконуючи такі вправи, учні набувають звички переборювати труднощі, привчаються 

до організованості й самостійності. 

  На характер стосунків у процесі навчання впливає правильне поєднання 

індивідуальних, парних, групових і колективних форм організації роботи учнів на 

уроці. Поєднання різних форм уроку активізує спілкування й товариську 

взаємодопомогу. Школярі краще пізнають один одного. Вчаться ділитися досвідом, 

передавати свої знання. Учні знайомляться з основними моральними нормами на 

яскравих прикладах з навколишнього життя, літератури і з власного досвіду. 

  Цілісний підхід до організації уроку потребує вмілого використання методів 

виховання і перш за все методів організації діяльності і поведінки – виховних 

ситуацій, змагання, ігрових прийомів, схвалення і заохочення. 

  На уроках часто виникають і створюються різні за значенням і змістом ситуації, що 

можуть вирішувати конкретні виховні задачі. Особливо велике виховне значення має 

ситуація успіху, яка викликає радість навчання, бажання дружно працювати. 

  Робота з духовно-морального виховання дитини – процес систематичний. Слідкую за 

тим, щоб діти, систематично отримуючи моральні знання і уявлення, опинялися в 

життєвих ситуаціях, які б сприяли емоційному переживанню отриманих знань, їх 

усвідомлення і закріплення. Як відомо, знання моральних норм і правил ще не є 

гарантією вихованості. 

  Щоб досягти їх свідомого виконання, потрібне тривале вправлення в різноманітних 

видах спеціально організованої діяльності: суспільно-політичній, трудовій, художній, 

спортивній тощо. Такі методи стимулювання дитячої діяльності, як гра, змагання, 

створення громадської думки, допомагають долати недоліки, виробляти свідому 

дисциплінованість, заохочувати дітей до сумлінного виконання обов’язків. 

   При цьому я прагну, щоб виховна робота приваблювала дітей змістовністю та 

емоційністю, викликала в них інтерес і активність, заохочувала до самоаналізу, 

самооцінки. Для досягнення поставленої мети я намагаюсь урізноманітнювати виховні 

заняття, проводячи їх у формі: бесіди ("Культура поведінки у школі", "З добрим 

водися, а лихого стережися", "Твої обов’язки в сім’ї", "Кого можна назвати справжнім 

другом". 

                                          Я — школярик 

                                               Бесіда про правила поведінки 

Мета: Закріплювати і розширювати знання учнів про правила поведінки у школі. 

Розвивати вміння застосовувати набуті знання практично. Виховувати свідому 

дисципліну, бажання виконувати правила і поводити себе зразково. 

Вчитель 

Ти проживаєш в суспільстві людському, 

Є порядки свої і закони у ньому. 

Правил багато, на все це зважай! 

Найголовніше — себе поважай. 



Що означає, діти, — себе поважати, як ви це розумієте? (Відповіді учнів). Себе 

поважати — це означає поводитись так, щоб з тебе брали приклад всі інші, щоб твоя 

поведінка викликали повагу і захоплення в оточуючих, а не осуд. Тоді люди будуть до 

тебе ставитись з повагою. А для цього треба добре знати правила поведінки і їх 

виконувати завжди і всюди. Але правила потрібно знати і виконувати не лише для 

того, щоб тобою захоплювались, але й для особистої безпеки. Адже та людина, яка 

знає і дотримується їх, не потрапить у біду, її обмине лихо, бо вона знає як потрібно 

поступити в тому чи іншому випадку. Тому правила поведінки треба знати всім дітям, 

щоб бути достойними членами суспільства, в якому вони живуть, та ще зберегти своє 

життя і здоров’я, яке у кожної людини лише одне. 

Кожен з вас уже знає, щоб жити у безпеці, треба виконувати правила. Правил є 

багатенько, але коли ти з ними ознайомишся, то зрозумієш, що майже всі ти 

виконуєш, бо і мама з татом вдома, а вчителі у школі вимагають одного і того ж — 

правильної поведінки, щоб ти привчився змалку до порядку, а далі буде дуже все 

просто. Тому відразу звернемось до цих правил. 

 На уроки приходь вчасно, ніколи не спізнюйся. Ви уявіть таку картину, коли ви 

вже зосередились на роботі, а тут відчиняються двері і заходить 

запізняйло... (Відповіді учнів). Запам’ятай народну мудрість: «Краще прийти на 

п’ять хвилин раніше, ніж на секунду пізніше». А щоб не поспішати — вийди 

завчасно, щоб у тебе був час на непередбачені ситуації. Мало що може 

трапитись? 

 Веди себе чемно, вітайся з учнями, вчителями, працівниками школи, батьками. 

Вам цього часом робити не хочеться і ви йдете по коридору шкільному , як 

буки-бяки, ні собі задоволення, ні людям радості... А хіба так гарно? (Відповіді 

учнів). І взагалі візьми собі за звичку вітатися першим з усіма, бо коли ти 

вітаєшся, то бажаєш добра людині, здоров’я, щастя. Запам’ятай просту істину: 

чим більше людина доброти і тепла віддає іншим, тим більше одержує! 

 На уроці не розмовляй, уважно слухай пояснення вчителя і відповіді учнів. Чому 

треба бути уважним? (Відповіді учнів). Навчись слухати — це дуже потрібно 

для людини, адже коли ти неуважний, то запросто можеш пропустити щось 

дуже важливе. Вміння слухати — це ознака високої культури! 

 Не вигукуй, а підніми руку, коли хочеш про щось сказати чи спитати. Уяви собі, 

коли всі почнуть вигукувати, що це буде? (Відповіді учнів). Шум, гам, крик, а це 

негативно впливає на розумові здібності, знижується працездатність, настає 

втома. 

 На перерві не бігай, не кричи, а грайся з друзями в ігри. Не бийся і не 

штовхайся. Чому це від вас вимагають порядку і тиші ще й на 

перервах? (Відповіді учнів). Гра — це завжди цікаво і весело, бо всі діти разом, 

радісно і приємно відпочивати. А ти добре знаєш, що хаотична біганина 

коридорами школи може привести до зіткнення і тяжкої травми, а крик 

негативно впливає на психіку. 

 В роздягальні охайно вішай свої речі і не розкидай одяг дітей. Ви повісили свою 

нову курточку і дуже нею тішитесь, а після уроку заходите в роздягальню, а 



вона на підлозі і по ній топчуться діти... Як воно вам? (Відповіді учнів). Це, по-

перше, привчає тебе до порядку і охайності, які так потрібні у житті, та й речі 

коштують недешево, їх потрібно берегти. А ще в роздягальні треба особливо 

дотримуватись порядку, щоб нікого не вдарити, бо ж місця там не так уже й 

багато, можна когось ненароком штовхнути. 

 Бережи власне і шкільне майно, не псуй парти, стільці, стіни, двері — це твій 

дім. Коли краще, як чисто й гарно чи, як брудно і все поламане?(Відповіді 

учнів). А у власному домі треба дотримуватись порядку, бо ж ти тут півдня 

проводиш, то ж краще у чистоті і в затишку сидіти, ніж у бруді, чи не так? 

 Не псуй книжок — вони тобі дають знання. А в якому порядку у вас книжки? 

Чому їх треба берегти? (Відповіді учнів). Ну, так ще ж зовсім малесеньку дитину 

мама навчає берегти книжку, а ти вже великий, сам розумієш, як культурна 

людина поводить себе з книжкою, правда? 

 Тримай у порядку своє робоче місце. Дотримуйся чистоти в класі, в школі. Ви 

згідні з цим правилом? Чому? (Відповіді учнів). Порядок — це головне! Бо 

завжди під рукою потрібна річ, а коли такого порядку нема, людина не може 

своєчасно приступити до роботи, бо завжди щось шукає, а часу на уроці не так 

уже й багато, щоб розтринькувати його на пошуки ручки чи олівця. А чистота — 

це те, без чого не буває здоров’я. Ось так! Хочеш бути здоровим — дотримуйся 

чистоти скрізь і в усьому! 

 В їдальні дотримуйся порядку і тиші, прибирай за собою посуд. Які правила 

існують в їдальні? (Відповіді учнів). Кожна мудра людина знає про це і ти 

також, бо ти теж мудра людина і знаєш, що в їдальні потрібно мовчати, щоб не 

подавитись кусочком, а посуд прибрати — це святий обов’язок кожного. Ну, 

коли з тобою в школу ходить няня, то нехай вже вона прибирає. 

 Правильно користуйся туалетом, поважай працю дорослих. Поясніть, які там 

правила повинні всі виконувати обов’язково і чому? (Відповіді учнів). Ти сам 

розумієш, що користуєшся туалетом у школі не тільки ти, тому думай про інших 

і про себе також. Бо якщо ти та інші погано поводять себе в туалетній кімнаті, 

ну, приблизно так, як собачка біля стовпа, то туди не можна буде зайти із-за 

антисанітарних умов, які ви там створите. А хіба це тобі потрібно у твоїй школі, 

де ти навчаєшся? 

 Не сідай на підвіконня і не залазь на вікно. Чому? (Відповіді учнів). Це може 

трагічно для тебе скінчитись, бо скло крихке, а ти можеш ненароком вдаритись 

у нього і вилетіти назовні. Ти можеш чогось злякатись, тебе і штовхнути хтось 

може, а падіння з висоти і розбита шибка довершать свою справу. 

 Не принось у школу сторонніх предметів, які можуть бути засобом травматизму. 

Чому? І які це сторонні предмети? (Відповіді учнів). Це ті речі, які тобі не 

потрібні у школі на уроках: цвяхи, скельця, леза, ножі, патрони, гільзи, вибухові, 

отруйні речовини і всі ті, які можуть принести шкоду здоров’ю дітей і які зовсім 

не треба, щоб відволікали увагу від навчання. 



 Не бігай по сходах, не влаштовуй на них забав, не з’їжджай з перил. 

Чому? (Відповіді учнів). Сходи — це велика небезпека. Ти в цьому не раз 

переконувався, дивлячись фільми, де людина падає зі сходів і стає калікою або й 

гине. Ти не думай, що це тільки в кіно показують для кращого ефекту картини, 

ні. Це взято з життя. Бо що таке сходи? Це така собі досить крута кам’яна гора, 

падаючи з якої, можна все поламати. А любителі покататись з перил можуть 

дуже легко перегнутись і не втриматись, а падіння з висоти небезпечне. І не 

треба казати, що ти весь час їздиш на перилах верхом і нічого не сталось. Від 

біди ніхто не застрахований. 

 Старанно і наполегливо вчись, багато читай. Як розуміють учні це 

правило? (Відповіді учнів). Бо, хто багато читає, той багато знає. А книжка 

вчить, як на світі жить. Про все на світі людина може дізнатись, читаючи 

книжки, наполегливо навчаючись. А ти до цього і прагнеш, правда? 

А тепер час для казки підійшов. А казка про те, як такий хлопчик, як ти ... Ні не скажу, 

краще почитай казку сам і мені розкажи, про що ти дізнався.(Казку читає вчитель або 

учень. Потім обговорюють поведінку Михайлика і його пригоди.) 

Казка про Михайлика та Горе-лихо (казка) 

Перевір себе! 

 Як поводився Мишко у школі? 

 Хто виростив Горе-Лихо? 

 Що зробило Горе-Лихо з Мишком? Як заставило вивчити правила? 

 Яким став хлопчик після зустрічі зі своїм Горем-Лихом? 

 Чому навчає казка? 

Згадай! 

 Для чого ти носиш шкільне приладдя? 

 Коли може воно стати предметом травматизму? Чому? 

Пам’ятай! 

 Ніколи не біжи по класу чи по коридору з ручкою, олівцем, лінійкою, косинцем 

чи циркулем — це дуже небезпечно, ти можеш впасти і поранити себе або 

когось іншого. 

 По класу і без шкільного приладдя не бігай, бо можна послизнутись чи 

перечепитись і впасти, вдаритись при цьому об кут парти або стільця. 

Відгадай загадку! 

Тоненьке, кругленьке, 

Серце чорненьке. 
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Хто на слід його погляне, 

Той думку його вгадає. (Олівець) 

Чорний Іван, дерев’яний каптан, де носом проведе, там помітку прокладе.(Олівець) 

Утрьох їдуть братці верхом на конячці. (Пальчики на ручці) 

Запам’ятай і вивчи! 

Ти живеш у суспільстві людському. 

Без людей ти не зміг би прожить. 

І хоч правил багато є в ньому, 

Ти всі правила мусиш завчить. 

Щоб поводитись гарно і чемно, 

Та й здоров’я, й життя зберегти. 

З тим, хто правила знає, приємно 

Спілкуватись і разом іти. 

А тепер всі вивчені правила ми повторимо у віршах і запам’ятаємо їх добре-добре та 

будемо їх виконувати, щоб мати зразкову поведінку та жити в безпеці. 

Учень 1 

Вчасно йди завжди до школи 

Та не спізнюйся ніколи. 

Вчись раніше пробудитись, 

Щоб до школи не спізнитись. 

Учень 2 

Чемним будь, завжди вітайся 

І при цьому — усміхайся. 

Всіх вітай: дітей, батьків, 

Друзів і учителів. 

Учень 3 

Слухай вчителя уважно 

І веди себе поважно. 

Щоб чогось не пропустити 

Та все добре зрозуміти. 

Учень 4 

На уроці не гукай, 

Завжди руку піднімай. 

Там, де шум і крик буває 

Працездатності немає. 

Учень 5 

На перерві в ігри грайся, 

А не бігай, не штовхайся. 



Як ведеш себе негоже — 

Завжди травма бути може. 

Учень 6 

До порядку сам привчайся. 

В роздягальні не штовхайся. 

Одяг власний зберігай 

І чужий не розкидай. 

Учень 7 

Школа — це твій рідний дім. 

Будь господарем у нім. 

Парти бережи і стіни 

Скрізь поводь себе відмінно. 

Учень 8 

Книжка всім знання дає. 

В кожній щось цікаве є. 

То ж по книжці не малюй 

Та не рви її, не псуй. 

Учень 9 

В нашій школі — учень ти. 

Скрізь дотримуйсь чистоти. 

Слідкувати завжди треба, 

Щоб порядок був у тебе. 

Учень 10 

У їдальні всі їдять, 

Там не бігають — сидять. 

Як їси — не поспішай, 

Все прожуй, тоді ковтай. 

Учень 11 

В туалет йдуть при потребі. 

Чистота там завжди треба. 

Пам’ятай, що ти — людина 

Й знати правила повинна. 

Учень 12 

Підвіконня , любі діти, 

Не для того, щоб сидіти. 

Там хай квіточки стоять. 

Діти ж поруч постоять. 

Учень 13 



В школу з книжкою ідіть. 

Зайві ж речі не беріть. 

Ними можна травмувати. 

Всім про це потрібно знати. 

Учень 14 

По перилах не з’їжджай. 

В гру на східцях теж не грай. 

Сходи — це вже небезпека 

Й до біди тут недалеко. 

Учень 15 

Наполегливо учися. 

У житті це знадобиться. 

Вчитись ти прийшов до школи — 

Не забудь про це ніколи! 

Вчитель. Ось і повторили ми з вами всі правила поведінки шкільного життя. Від 

кожного з вас залежить, яка у вас буде поведінка. А від поведінки буде залежати і 

успішність, і ваше здоров’я. Всі ви розумні діти і я впевнена, що ви обов’язково 

дотримуватиметесь всіх правил, щоб шкільне життя ваше було цікавим і безпечним, 

бо кожен з вас себе поважає. 

 

                                            Умій дружити.  
                                                       Година спілкування 

 

Мета: учити дітей під час рольової гри основних правил дружніх стосунків; учити 

обирати друзів, допомагати їм; розвивати пам’ять, мовлення, творчі здібності дітей; 

збагачувати словниковий запас; виховувати доброзичливість, бажання допомагати, 

любов до ближнього, почуття вдячності; сприяти зміцненню класного колективу. 

  

Хід заходу 

  

I. Організаційний момент 

Учитель. Погляньте, будь ласка, на мене! Погляньте одне на одного, посміхніться! 

Поділіться гарним настроєм з товаришем по парті. За виразом ваших облич я бачу, що 

все гаразд. 

  

Наше завдання сьогодні: 
 не просто слухати, а чути; 
 не просто дивитися, а бачити; 
 не просто відповідати, а міркувати; 
 дружно і гарно відповідати. 

  

— Як ми будемо працювати? 



  

Дружно— це слово-родич зі словами друг, дружити, дружній. 

  

Тема нашої години спілкування — «Умій дружити». 

— У вас є друг чи подруга? (Гра «Мікрофон».) 

— Я рада за вас! Це дуже важливо мати справжнього друга. 

— Спробуйте пояснити, що означає дружити. Свою відповідь починайте словами: 

«Дружити означає...». (Вправа «Незакінчене речення».) 

— Молодці, ви правильно розмірковуєте про дружбу. Сьогодні ми закріпимо ваші 

знання. Розгляньмо різні ситуації, збагатимо вашу скарбничку правилами дружби. 

  

II. Основна частина 

— Що краще — дружити чи сваритися? 

— Чому сваряться діти? 

— Трапляється, що ви посварилися. Що потрібно робити, щоб помиритися? 

— А ще в пригоді вам стануть мирилки. 

— Які мирилки вам відомі? 

— Молодці! Ми зараз вивчимо нову мирилку. 

  

Досить сердитись і злитись! 

Ну, давай скоріш миритись! 

Геть, образо, відійди! 

Жде нас дружба назавжди. 

  

— Як добре, коли друзі миряться!. Хто дружить, той уміє пробачати, уміє сказати 

добре слово. А ви знаєте добрі слова? Кожен із вас нехай скаже сусідові по парті. (Гра 

в парах «Добрі слова».) 

— А що говорить народна мудрість про дружбу? 

— Чи знаєте ви прислів’я? 

— Пограймо в гру «Закінчи прислів’я». (Робота в групах.) 

  

Сила птаха в крилах, а... ... людини — в дружбі. 

Без вірного друга — ... ... велика туга. 

Друга шукай, а... ... знайшов — бережи. 

  

— Ви правильно склали прислів’я. Можливо, й інші знаєте? Перевірмо! 
 Друг пізнається... (в біді). 
 З добрим дружи, а лихого... (стережися). 
 Дощ — із краплі, дружба — з посмішки. (Виконання пісні «Усмішка».) 

— Як краще спілкуватися з друзями? 

  

Оберіть правильну відповідь (робота в парах). 

Частіше посміхатися; бути сердитим і злим; 

називати друга на ім’я; вживати прізвисько; 

допомагати другові; залишати друга в біді; 

захищати друга; ображати, кривдити; 

ділитись з другом; відбирати все у друга; 



радіти успіхам друга; заздрити другові 

  

— Ми обговорили та ухвалили правила дружби. 

  

Правила дружби: 
 Радіти успіхам друга 
 Частіше посміхатися 
 Називати друга на ім’я 
 Допомагати другові 
 Захищати друга 
 Ділитися з другом 

  

— Щоб не сваритися, кожен з вас повинен дотримувати цих правил і намагатися бути 

справжнім другом. 

— А яким повинен бути справжній друг? 

  

Оберіть відповідні пелюстки-долоні та створіть квітку, пелюстки якої схожі на ваші 

долоні. Руки допомоги вірних друзів простягнені до тих, хто цього потребує. (Чесний, 

щедрий, жорстокий, терпеливий, злий, грубий, увічливий, байдужий, добрий, 

милосердний, боягуз, брехливий, жадібний, надійний) 

  

Квітка дружби 
 Милосердний 
 Надійний 
 Чесний 
 Щедрий 
 Терпеливий 
 Увічливий 
 Добрий 

  

Гра «Абетка дружби» 

А — акуратність О — освіченість 

Б — бадьорість П — повага 

В — веселощі Р — радість 

Г — гідність С — сміливість 

Д — доброта (дружба) Т — талановитість 

Е — ерудованість У — уміння 

Є — єдність Ф — фантазія 

Ж — життєрадісність Х — хоробрість 

З — злагода Ц — цілеспрямованість 

І — інтелігентність Ч — чесність 

К — красота Ш — шанування 

Л — любов Щ — щирість (щедрість) 

М — милосердя (мудрість) Ю — юність 

Н — надійність Я — ясність 

  

ІІІ. Підсумок заходу 



— Наостанок складімо з розрізних частинок вислів про дружбу, що ми будемо 

використовувати у своєму житті. 

  

Краще не 

сваритися, 

не битися, 

а розібратися 

і помиритися! 

 

 

                                     Твої обов’язки 

                                                               Урок 

Мета: вчити учнів виконувати свої обов'язки в родині і в школі; розвивати мислення, 

увагу; виховувати відповідальність, дисциплінованість. 

                                                         Хід уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності 

— Які права дитини ви знаєте? 

— Чи є у дітей обов’язки? 

III. Повідомлення теми і мети уроку 

— Сьогодні ви поповните свої знання про те, які обов’язки в родині 

І В ШКОЛІ Є у дітей. 

IV. Вивчення нового матеріалу 

1. Робота за підручником (с. 51-52) 

— Скористатися правом людина може тоді, коли цьому праву відповідає 

обов’язок інших осіб. Наприклад, аби ти використав своє право на освіту, дер- . 

жава зобов’язана забезпечити тобі безкоштовне та обов’язкове навчання. 

Ти, як і інші учні, маєш обов’язки в школі і вдома. Батьки та вчителі 

мають право вимагати від тебе їх виконання. 

— Розгляньте малюнки на с. 51, прочитайте і запам’ятайте свої обов’язки 

в школі та вдома. 

Обов’язок — те, що слід неодмінно виконувати. 



— Роздивіться с. 52. 

— Потрібно з повагою ставитися до своїх батьків, учителів, людей старшого віку. 

— Пам’ятайте: якщо людина не виконує своїх обов’язків, то несе за це 

відповідальність. 

— Які обов’язки повинні виконувати учні в школі? 

— Розкажіть про свої обов’язки вдома. 

— Як ви вважаєте, чому необхідно дотримуватися виконання своїх обов’язків? 

Робота у групах 

— Поміркуйте, яким був би світ, якби люди припинили виконувати свої обов’язки. 

2. Фізкульгхвилинка 

V. Узагальнення та систематизація отриманих знань 

1.Розповідь учителя з елементами бесіди 

— Звісно, у кожного є свої обов’язки в сім’ї. Наприклад, тато в сім’ї най- . 

частіше заробляє гроші, майже завжди важкою працею. Мами зазвичай пораються по 

господарству: готують їжу, прибирають у домі. Діти мають простіші 

обов’язки: помити посуд за собою, витерти пил з меблів. 

У тебе обов’язків не дуже багато, але ти дорослішаєш — і їх стає дедалі 

більше. Уранці ти мусиш застелити після себе ліжко. Якщо нікого немає вдома, то 

треба самому приготувати собі поїсти, в основному підігріти щось готове. Прийшовши 

зі школи додому, ти обідаєш. Потім можеш виконати деякі господарські справи: 

витерти меблі від пилу, підмести та у разі потреби помити 

підлогу у своїй кімнаті. Потім, якщо необхідно, піти за покупками: хлібом, молоком, 

яйцями тощо. 

У вихідні дні зазвичай справ стає більше. Це і допомога мамі носити сумки з ринку 

або магазину, допомога мамі після прання — розвішування одягу на балконі тощо. 

У дітей ще здавна були певні обов’язки, причому більше, ніж зараз, бо не було 

техніки, і тому дітям змалку доводилося рубати дрова, носити з колодязя воду тощо. 

їхні батьки теж з тієї самої причини були більш завантажені хатньою роботою. 

Отже, сімейні обов’язки існували здавна, існують і зараз, їх має кожна людина, що 

живе сама або з сім’єю. 

— Розкажіть, як у вашій сім’ї допомагають одне одному. 

— Як дбають про здоров’я? 



— Які хатні обов’язки виконуєш ти? 

— Як це впливає на здоров’я і щастя всіх членів сім’ї? 

Висновок. Між членами родини повинні бути доброзичливі і турботливі стосунки. 

Дорослі піклуються про дітей, а діти з повагою та пошаною ставляться до старших, 

прислухаються до їхніх порад. Потрібно знати свої права, але й не уникати обов’язків. 

2. Читання й обговорення вірша 

Якщо будеш черговий, 

Квіточки усі полий, 

Поборися з пилом — 

Це тобі по силах. 

На перерві клас провітри, 

Потім дошку чисто витри. 

Знає справу черговий. 

Буде клас твій як новий! 

 Л. Глоба 

— Назвіть обов’язки чергових у класі. 

3. Тестування 

1) Які обов’язки учня ти виконуєш? 

 О сумлінно вчитися; 

 (З поважати дорослих; 

 (З порушувати дисципліну; 

 (З бути охайним; 

 О дотримуватися правил шкільної поведінки. 

2) Запиши свої обов’язки вдома. 

VI. Підсумок уроку 

— Чи мають обов’язки молодші школярі? 

— Які ваші обов’язки в сім’ї? 

— Які обов’язки чергових у класі ви вмієте виконувати? 

 



Мета: виховувати повагу до оточуючих, прагнення до взаємодопомоги, 

співробітництва. 

Завдання: 

• формувати моральні якості: вміння дружити, цінувати дружбу; 

• формувати в учнів культуру спілкування (комунікативні вміння); 

• формувати вміння висловлювати свою думку, відстоювати її, а також визнавати 

свою неправоту в разі помилки. 

Обладнання: комп'ютер, аудиторська дошка, картки червоного та жовтого кольорів, 

квітка «ромашка». 

Хід класного години 

Добрий день, дорогі діти, гості званні і бажані! Ви присутні на класній годині 

«Дружба». 

Учень 1: 

Хто вірить у дружбу гаряче, 

Хто поруч відчуває плече, 

Той ніколи не впаде, 

У будь-якій біді не пропаде, 

А якщо і спіткнеться раптом, 

Встати йому допоможе друг! 

Завжди в біді надійний друг 

Йому протягне руку. 

Класний керівник: 

Хлопці, про що цей вірш? 

Класний керівник: 

Уявіть собі ваги. На одній шальці - дружба, а на іншій багатство. Яка гущавина 

переважить? Що важливіше? 

Звичайно, дружба переважить чашу ваг, тому що гроші рано чи пізно закінчаться, а 

дружба залишається назавжди. 

Що ж таке дружба? Дружба - відносини, засновані на взаємній прив'язаності, 

спільності інтересів. 

Класний керівник: 

А зараз ми з вами будемо вирішувати таку проблему: справжній друг, який же він? 

На дошці написані слова: допомагає, поважає, довіряє, захищає, говорить правду, 

безкорисливий, підтримує в біді, відвертий. Ви повинні протягом 5 хвилин 

продовжити речення, з використанням цих слів. Ви будете записувати ваші пропозиції 

на дошці. Тим самим дізнаємося, який же він - справжній друг? 

Ну а тепер спробуємо відповісти на питання, кого можна назвати «справжнім 

другом». (діти читають складені пропозиції) 

Учениця 1: 

Не стій осторонь байдуже, 

Коли у когось біда. 

Рвонути на виручку потрібно 

У будь-яку хвилину, завжди. 

І якщо комусь допоможе 

Твоя доброта і дружба твоя, 

Ти щасливий, що день 

не даремно був прожитий 



На світі ти живеш не даремно! 

Класний керівник: 

Уявіть собі, що ваш друг (чи подруга) отримав погану оцінку і дуже засмутився з - 

за цього. Як ви поступите в такій ситуації? (Будемо заспокоювати, втішати). 

Іншими словами ви будете співчувати своєму другові. 

У слова "співчуття" є дуже близьке за значенням слово. Згадайте, яке? 

("Толерантність"). 

Поняття "толерантність" більш широке. Що воно означає? 

Толерантність 

Терпіння 

Розуміння 

Повага 

Поблажливість 

Прийняття чужої думки 

Учениця 2: 

Якщо є друзі на світі - 

Все чудово, все цвіте. 

Навіть самий сильний вітер, 

Навіть буря не зігне. 

Ми і в дощ, і в сніг, і в холоднечу 

Будемо весело крокувати. 

При будь-якій погоді дружимо 

Дружби цієї не порвати. 

І кожен з нас відповість, 

Скажуть всі, хто молодий і сміливий: 

Ми з тобою живемо на світі 

Для хороших, добрих справ. 

Класний керівник: 

Давайте зараз спробуємо виявити свої кращі сторони при вирішенні проблемних 

ситуацій. (обговорення ситуацій) 

Ситуації: 

1. Два хороших одного, Саша і Коля, розмовляючи про своїх домашніх тварин, 

починають сперечатися і сваритися, бо Саші подобаються собаки, і він вважає їх 

кращими, а Колі подобаються кішки, він вважає їх Найкращими тваринами у світі. 

Хлопчики посварилися і більше не розмовляють» 

- Прокоментуйте ситуацію. Як би вчинили ви? 

2. "Погано". 

Собака люто гавкав, припадаючи на передні лапи. Прямо перед нею, притулившись 

до паркана, сидів маленький скуйовджений кошеня. Він широко розкривав рот і 

жалібно нявчав. Неподалік стояли два хлопчика і чекали, що буде. У вікно виглянула 

жінка і квапливо вибігла на ганок. Вона відігнала собаку і сердито крикнула 

хлопчикам: 

Як вам не соромно! 

А що соромно? Ми нічого не робили! дивувалися хлопчики. 

Ось це і погано, - гнівно відповіла жінка. 

Чому оповідання називається «Погано»? У чому вина хлопчиків? 



3. Клас спускався сходами в школі. І раптом одна з учениць Я Віра посковзнулася, 

змахнула портфелем і впала. Коли падала, то ненароком штовхнула попереду які 

спускалися Іру, а портфелем стукнула Колю. Як реагували на те, що сталося хлопці? 

Іра закричала: “Ти чого штовхаєшся? Ось незручна, тюхтій отака!" слідом за Ірою 

Петя голосно сказав: "Не тюхтій, а сліпа курка. Треба дивитися під ноги". Коля 

змахнув портфелем і намагався дати здачі впала дівчинці. Люда голосно сміялася. Інші 

діти йшли повз з таким виглядом, ніби нічого не сталося. І тільки Оксана сказала: 

“Хлопці, ну що ви на неї накинулися? Хіба вона навмисне штовхалася? Адже вона 

впала!" І Оксана підійшла до Віри, допомогла їй піднятися, скинула сукню. 

Хто з дітей повівся правильно і чому ви так вважаєте? 

Класний керівник: 

А тепер давайте відпочинемо. 

Физминутка 

Ти дрозд і я дрозд (показують) 

У тебе ніс і у мене ніс. 

В тебе щічки червоненькі, 

І в тебе щічки червоненькі. 

У тебе губки аленький 

І у мене губки аленький. 

Ми два друга, ми любимо один одного (обіймаються) 

(звучить уривок із пісні "Всі ми ділимо навпіл") 

Класний керівник: Про дружбу складено багато прислів'їв. Прислів'я розсипалися. І 

вам буде потрібно зібрати їх. (клас ділиться на дві групи, діти збирають прислів'я. 

Потім пояснюють сенс прислів'я. звучить музика) 

• Друзі пізнаються в біді. 

• Друга на Гроші не купиш. 

• Друга шукай, а знайдеш - бережи. 

• Дерево тримається корінням, а людина - друзями. 

(учень читає вірш) 

Учень 2: 

Лунають часом голоси, 

Що чудес ніяких не немає. 

Є на Землі чудеса, 

Але їх треба знайти, зрозуміло. 

Дружба - головне чудо завжди. 

Сто відкриттів - для всіх справжні. 

І будь-яка біда не біда, 

Нелі поруч друзі справжні. 

Так давайте. Давайте дружити, 

Нехай не раз нам вірші ці згадаються. 

Якщо дружбою завжди дорожити, 

Будь-яке бажання здійсниться. 

Класний керівник: 

- Всі ми різні, але всі ми живемо в одному колективі. 

- Чи можна колектив нашого класу назвати дружним? Якщо ви вважаєте так, 

підніміть вгору червоні картки, що лежать перед вами, якщо ви вважаєте клас є не 

дружним, підніміть вгору жовті картки. 



- Яких карток більше? 

- На яких принципах будується справжня дружба? (я згодна) 

Справді, відносини в колективі повинні бути дружніми, товариськими. І від цього 

залежить успіх будь-якої справи. Недарма багато сучасні бізнесмени витрачають 

великі гроші, щоб здружити своїх співробітників: влаштовують спільні вечори, 

подорожі, зборів. Від цього виграє бізнес. 

І в нашому маленькому класному колективі буде набагато легше жити і цікавіше 

вчитися, якщо ми зможемо створити атмосферу дружби і співробітництва. 

Класний керівник: 

Зараз ми проведемо ділову гру. Оголошується набір групи людей, які зможуть 

разом вирішувати грудні завдання. 

Всім претендентам потрібно пройти випробування за 5 хвилин зібрати картинку з 

декількох деталей (прямокутники, трикутники, кола, трапеції), наклеїти ці деталі на 

аркуш паперу, а потім ваші картинки прикріпимо на дошку. 

Покажіть ваші картинки. 

Чи задоволені ви результатом? 

Що вам заважало працювати? 

Класний керівник: 

А тепер пограємо в гру «Дружна команда» 

Правила гри: Команда , стоячи на лавці, перебудовується за наказом вчителя, 

намагаючись не «упустити» жодного з учасників. 

Завдання: 

1. Перебудується по зростанню; 

2. По першій букві імені в алфавітному порядку. 

Щоб дружба була міцною, потрібно дотримуватися законів. Зараз я вам пропоную 

познайомитися з законами дружби, за яким ми будемо жити. 

Ось деякі з них. (збір «ромашки». Діти по одному виходять, читають закон дружби і 

складають квітку на дошці) 

Закони дружби. 

1. Не залишай друга в біді. Бути вірним у дружбі - означає поділяти з ним радощі 

та горе. 

2. Тобі не байдуже, який твій друг. 

3. Дружба - це насамперед віра в людину, вимогливість до нього. Чим глибше твоя 

віра, тим вище повинна бути вимогливість. 

4. Дружба та егоїзм несумісні. 

5. Стався до свого друга так, як би ти хотів, щоб він ставився до тебе. 

6. Справжня дружба несумісна з розрахунком. 

7. Безпринципність спустошує дружбу. 

Дотримуючись ці правила, я думаю, ви ніколи не втратите одного. Ці закони ми 

повісимо у класний куточок. На цьому класний годину закінчено. Бажаю вам доброго і 

світлого. Поважайте, дбайливо ставитеся один одному. 

Спасибі за урок. 

 

 



  У практиці роботи з учнями 4-го класу з метою духовно-морального виховання 

використовую усні журнали ("Якщо добрий ти", "Про зошит, карту, олівець", "Про 

братів наших менших"); заочні подорожі ("До бабусиної скрині", "В гості до казки", 

"Моя Вітчизна – Україна"); інсценізації віршів, казок, оповідань; спортивні змагання 

("Веселі старти", "Ми – олімпійці"); конкурси ("На загадку є відгадка", "Зошит 

посміхається"); вікторини ("Хто самий розумний", "Що? Де? Коли?", "Можна – не 

можна"); трудові операції ("Книжкова лікарня", "Речі у твоєму портфелі", "Моя 

парта"); свята ("Моя мама краща в світі", "Золота осінь", "У світі казок", "Новорічне 

свято", "Хвала хлібу"); прогулянки, екскурсії. 

 

                  « СЕКРЕТИ БАБУСИНОЇ СКРИНІ» 
                                         Родинне свято 

 

Мета: 

 

Обладнання: 

 

1) закріпляти знання дітей про українські народні обряди і 

традиції; 

 

2) розвивати мовлення учнів, спостережливість, пізнавальну 

активність; 

 

3) виховувати любов до рідного краю, цікавість до народних 

традицій, звичаїв та історії України. 

1) скриня; 

 

2) українські вишиті рушники, серветки; 

 

3) сорочка-вишиванка; 

 

4) український віночок; 

 

5) набір квітів для вправи «Віночок»; 

 

6) сухі духмяні трави і квіти; 

 

7) сопілки. 

 

8) хустки. 

 

9) свічки та ікона святого Миколая. 

 

Одяг: вчитель і діти одягнуті у вишиванки. 

 

 

І. Організаційний момент. Створення емоційного настрою. 

 

- Любі діти! Шановні гості! Сьогодні ми помандруємо з вами по сторінках історії 



нашої країни. 

 

Із знання родоводу, історії рідного краю починається людина. Мамина пісня, 

батьківська хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, добре слово сусіда – все це 

родовідна пам’ять, наші символи, історія. 

 

Сьогодні ми ближче торкнемося цієї історії, бо в ній корінь роду українського. І де б 

ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної України, хвилюємося аж до сліз, коли 

почуємо рідну мову, рідну пісню. 

 

Учениця: Україно! Україно! Краю милий! 

 

Краю золотавий, 

 

Поля твої широкополі, 

 

Пісні дзвінкоголосі, 

 

Міста наші рідні, 

 

Сади пишноцвітні, 

 

Пшениці ряснії, 

 

Городи багатії. 

 

Учень: Українська земле! 

 

Де є краща? Де миліша? 

 

Як не на Вкраїні? 

 

Тут городи і сади, 

 

Тут яблука й гарбузи. 

 

Тут олія, буряки, 

 

Тут ягоди червонії, 

 

Тут пшениці золотії, 

 

Річки молочні, 

 

Кавуни червоносочні, 

 

Худоба та птиця, 



 

Усяка пашниця.  

 

Учень: Струмок серед гаю, як річечка. 

 

На квітці метелик, мов стрічечка. 

 

Хвилюють, маюють, квітують поля. 

 

Добридень тобі, Україно моя! 

 

Учні виконують пісню «Розкажу про Україну» 

 

ІІ. Повідомлення теми і мети класної години, знайомство із гостею – бабусею. 

Актуалізація. 

 

Виходить бабуся-гостя в українському костюмі, у неї – корзина з гостинцями.Її 

запрошують до столу. 

 

Вчитель: 

 

- Щоб ближче познайомитися з історією України, традиціями нашого народу, ми 

зазирнемо у куточок бабусиної скрині. 

 

1. Розповідь вчителя. 

 

- Бабусина скриня! Скільки цікавих речей ми знайдемо в ній. Протягом століть скриня 

на Україні була у великій пошані. Сюди складали одяг, рушники, полотно, прикраси. 

Скриню ставили господарі на видному місці. Скринником довіряли бути самим 

шановним в родині. Майже завжди була скринником бабуся. Робили скрині з липи, 

тополі, берези, вільхи, верби. Хто найголовніший в сім’ї, хто є зачинателем роду ? 

 

Читці: 

 

1. Ба-ба-ба ! Та це ж бабуся ! 

 

        Я до неї притулюся.  

 

        Все бабуся зрозуміє, 

 

        Приголубить, пожаліє. 

 

        Бо бабуся – охорона, 

 

        Від всіх недуг оборона. 

 



       Я до бабусі з любов'ю звертаюсь: 

 

 

      Бабусю, бабусенько, бабцю моя. 

 

     І до бабусиних рук пригортаюсь. 

 

     І відчуваю и них лагідність я . 

 

2. Ой бабусенько рідненька, 

 

Чарівниченько любенька ! 

 

Твої руки золоті  

 

В невсипущому труді. 

 

Я з бабусею своєю 

 

Дружу давно-давно. 

 

І ми,- скажу вам, - з нею  

 

В усьому заодно.  

 

Така моя бабуся –  

 

Найкраща у житті. 

 

А руки ж у бабусі – 

 

Ну просто золоті! 

 

Вони що хочеш вміють, 

 

Скрізь роблять чудеса: 

 

То місять щось, то миють, 

 

Подивишся – краса! 

 

Так товсто мажуть пінку. 

 

Так щедро сиплять мак. 

 

Працюють без спочинку, 



 

А пестять ніжно так. 

 

І в хаті, і на дворі 

 

Пороблять все як слід.  

 

То чистять щось в коморі, 

 

То варять нам обід. 

 

Як смеркне – тіні дивні 

 

Сплітають на стіні: 

 

Казки такі чарівні 

 

Розказують мені. 

 

А там нічник засвітять, 

 

Щоб спав міцніш онук. 

 

Мабуть, немає в світі 

 

Таких хороших рук! 

 

3. Твою працю я шаную, 

 

Твоє серце добре чую. 

 

І нехай тебе, благаю, 

 

Матір Божа зберігає. 

 

1. Рідні бабусі! Ми – ваші внучата, 

Радісно з вами нам свято стрічати! 

 

Добрі бабусі! Вас люблять всі діти, 

Рідним бабусям шлемо ми привіти! 

 

2. Моя бабуся люба, гарна, мила, 

Вона найкраща від усіх людей! 

І хоч вона вже трохи посивіла, 

Але так щиро любить нас, дітей. 



3. Побажаємо вам сто років жити 

Без горя, сліз і без журби. 

Хай з вами буде щастя і здоров’я 

На многії літа, назавжди! 

4. Я своїй бабусі пісню заспіваю, 

Вона для мене сонечко й краса,- 

Побідної до неї я не знайду, 

Хоч обшукала б землю й небеса! 

 

Вчитель: 

 

Пісню заспіваємо для бабусь рідненьких, 

Хай із вами поряд йде пісня веселенька! 

 

Діти виконують пісню «ПРО БАБУСЮ»  

 

ІІІ. Знайомство з речами із бабусиної скрині. 

 

Вчитель:  

 

- Зараз ми відкриємо нашу скриню. Погляньте, що я знайшла! (Достаю із скрині 

український вишитий рушник) 

 

- Рушник на стіні… Давній наш звичай. Не було жодної на Україні оселі, котрої не 

прикрашали б рушники. «Хата без рушників, - казали в народі, - що родина без дітей». 

 

Від сивої давнини і до наших днів у радості і в горі рушник був неодмінною часткою 

нашого побуту. 

 

- А які події не обходилися без рушників? (Весілля, опускали труну, народження 

дитини, зустрічали гостей, випроводжали у далеку дорогу). 

 

- Простий, скромно оздобленій рушник висить на кілочку біля порога у кожній 

сільській хаті. Ним витирають руки, з ним доять корову, пораються біля печі. 

 

- Кожна дівчина готувала собі весільні рушники, вишивкою прикрашала одяг. 

Вишивати мати навчала дочок ще змалку. Багато вишивали дівчата на вечорницях 

довгими зимовими вечорами. 

 

(Дві дівчинки в українському вбранні виходять, сідають на лаву, імітують вишивання 

на вечорницях). 

 

1 дівчина: Іде, іде, іде дощ 

 

На білу березу, 

 



А я свому миленькому 

 

Сорочку мережу. 

 

Сестра дала ниточок, 

 

Мати полотенця. 

 

А я сіла й вишиваю  

 

Від чистого серця. 

 

(Виходить хлопчик у національному вбранні). 

 

Хлопець: Ой чия ти, дівчина, чия ти? 

 

Чи не вийдеш на вулицю гуляти?  

 

2 дівчина: Цілий вечір, аж до ранку, я пряду, 

 

Бо сорочки я не маю до ладу. 

 

З вечора тривожного аж до ранку 

 

Вишивала дівчина вишиванку. 

 

Що тоненька голочка для сорочок, 

 

А ще тонше дівчини голосочок. 

 

Вчитель: - А ще в скрині зберігали дівочі та жіночі прикраси. Яка ж дівчина без 

віночка! (Виймаю із скрині віночок). Віночки плели з різних квітів і кожна квітка мала 

своє значення. Зараз ми з вами пограємо в гру «Віночок» і дізнаємося, що означають 

квіти у вінку. 

 

Вправа «Вінок». Учні по черзі вибирають картинку із квіткою, що впліталася у вінок і 

зачитавши на зворотньому боці що вона символізує, чіпляють картинки на дошку. 

 

1 учень: - Деревій. Він посідає у вінках найпочесніше місце. Ці дрібненькі біленькі 

квіточки здалеку нагадують велику квітку, яку називають деревцем. Люди вплели її до 

віночка як символ нескореності. 

 

2 учень: - Ромашка. За віком вона наймолодша у вінку і дає людям не тільки здоров’я, 

а й доброту та ніжність. 

 

3 учень: - Гроно калини – символ краси та дівочої вроди, символ України. 

 



4 учень: - Барвінок. Це дивна квітка, вона зберігає свій колір навіть під снігом. Цілий 

рік люди шанують барвінок, вважають його символом життя. 

 

5 учень: : - Волошка. Про неї існує багато легенд. Одна з них: колись кохали одне 

одного селянський син Василь і русалка. І все було в них добре, але не дійшли згоди, 

де жити. Василь умовляв русалку залишитися на землі, а вона кликала його на дно 

озера. А коли зрозуміла, що не зможе вмовити, перетворила Василя на скромну квітку, 

що кольором нагадує голубе плесо воді. Волошка – символ кохання. 

 

6 учень - Мак. Він дає дитині сон. А ще кажуть, що мак – символ крові невинно вбитої 

людини. Тим-то вплітають у вінки мак ті, в кого хтось з рідних загинув на війні. 

 

Танець з вінками 

 

Вчитель: Ось ми і зрозуміли які квіти відбирали дівчата до своїх вінків. (Вказівкою 

вчитель показує потрібну картинку) 

 

Але всі вони є лікарськими . Деревій лікує гастрит, виразкову хворобу шлунка й 

дванадцятипалої кишки, ентероколіт, виразковий неспецифічний коліт, тамують 

спазматичний біль в шлунку та кишках, їх застосовують при зниженні апетиту. Цю 

рослину здавна використовували як лікувальний засіб у народній медицині. 

 

Настій волошки застосовують як жарознижувальний засіб при лихоманках, гострих 

респіраторних захворюваннях і головного болю. Волошкою лікують хворобу очей, 

нервове виснаження. 

 

Дитинство - часто пора травм. І щоб вони гоїлися швидше, в організму не повинно 

бути нестачі в мікроелементах і в кальції зокрема. Те й інше в надлишку є в 

пророщенном маці. Їжте мак як окремо - не менше 1 ст.л. тричі на день, так і в різних 

салатах. 

 

Настоями ромашки полощуть горло при ангінах, хронічних тонзилітах, стоматитах і 

захворюваннях зубів.  

 

Міцний відвар барвінку у вигляді примочок, а також товчену свіжу траву 

застосовують для зупинки кровотеч та лікування ран.А от обізнані люди з давнини і 

донині лікують барвінком серцеві недуги, бо люблячим серцем народжена ця ніколи 

не в'януча рослина. 

 

У народі кажуть, що калина лікує від 99-ти хвороб. Калинові ягоди – справжнє 

джерело вітамінів А, В, С, Е, К. А вітаміну С у них більше, ніж у лимонах. Тож калина 

особливо актуальна сьогодні, у період епідемії грипу, як ефективний засіб для 

підвищення імунітету. 

 

Отже, у вінок впліталися лікарські квіти. (Записати над картинками «Лікарські 

квіти») 

 



Лікарські квіти і трави не тільки прикрашали вінки, а й сушилися, щоб пахло ними. 

 

Із скрині дістаємо мішечки із духмяними травами. 

 

 Тож завжди в скрині були духмяні трави. (Роздаємо присутнім) 

 

Із скрині дістається хустка. 

 
ВЧИТЕЛЬ: ХУСТКА З ДАВНІХ ДАВЕН БУЛА УЛЮБЛЕНИМ ГОЛОВНИМ УБОРОМ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЖІНКИ. ВОНА ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ УСЮ ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ВБРАННЯ. І, 

МАЙЖЕ НЕ ЗМІНИВШИСЬ, ЗАЛИШАЄТЬСЯ У ВЖИТКУ ДО НАШИХ ДНІВ. ХУСТКА 

ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЯК ХУСТИНА – ВУЗЛИК ІЗ ВЕЧЕРЕЮ ДЛЯ ХРЕЩЕНИХ НА РІЗДВО, НА ХЛІБІ, 

ЩОБ НЕ ЗАЧЕРСТВІВ, НА ДИТЯЧІЙ КОЛИСЦІ – ВІД ВІТРУ І ЗЛОГО ОКА. 

 

Майстер – клас із зав’язування хусток. (Лунає пісня «Мамина хустка») 

 

- І остання річ, яку ми дістанемо з бабусиної скрині – це музичний інструмент. Діти, 

що це? (Сопілка) 

 

Вчитель: - Народ України – співочий народ. І в радість, і в смуток людині допомагає 

пісня. Давайте і ми послухаємо пісню у супроводі наших хлопців. 

 

(Діти виконують гру на сопілках під пісню «Падає сніжок»).  

 

IV. Рефлексія. Підведення підсумку класної години. 

 

- Ось і підійшла до кінця наша подорож. Ми лише трішки дізналися про історію нашої 

країни. 

 

Красивий, щедрий, рідний край, 

 

І мова наша – солов’їна. 

 

Люби, шануй, оберігай 

 

Усе, що зветься … (Україна).  

 

Вчитель: А тепер відгадайте загадки: 

 

- Хто зранку встає до сніданку? 

 

- Хто сам не доїдає, а тобі ласий шматок підкладає? 

 

- Кого треба поважати, шанувати, обіймати, ніжити, голубити? 

 

- Хто на заводі добре працює, і на городі днює - ночує? 



 

- Хто поряд приляже і казку тобі розкаже? 

 

- Хто ночей не досипає і хвороби проганяє? 

 

( Відповідь – «Бабуся» ) 

 

Гостя – бабуся пригощає присутніх пиріжками. 

 

Відгадайте загадки про речі, які ми побачили у бабусиній скрині 

 

1) Мочили, колотили, 2) Квіти навесні зростають, 

 

Рвали, крутили, Їх дівчаточка збирають. 

 

Узор вишивали, Мають вроду, ще й яку 

 

На свято одягали. Квіти будуть у … 

 

(Сорочка-вишиванка) (вінку)  

 

5) Говорить доріжка –  

 

Два вишитих кінця: 

 

Помийся хоч трішки,  

 

Бруд вимий з лиця. 

 

(Рушник)  

 

Як правда на усіх єдина 

 

І рідний батьківський поріг, 

 

Соборна мати-Україна 

 

Одна на всіх, як оберіг ! 

 

 Чи сподобалась вам наша уявна етнографічна подорож? 

 Що ви дізналися? 

 

- А які трави ви знаєте? Для чого вони? Від яких хвороб лікують? (Діти 

відповідають). 

 

Виходять учні зі свічками в руках та іконою Святого Миколая. 



 

Вчитель: Сьогодні велике народне свято – День Святого Миколая. Здавна цей святий 

виконував бажання слухняних дітей. Тож давайте і ми висловимо свої прохання. 

 

1-й учень. Святий Миколаю, дякую тобі за моїх маму й тата. 

 

2-й учень. Та за все те добро, що ти передав мені через них. 

 

3-й учень. Вони виховують нас. 

 

4-й учень. Вчать цінувати твої святі заповіді, не грішити. 

 

5-й учень. Ми любимо своїх батьків. І хочемо завжди шанувати і слухати їх. 

 

6-й учень. А ти, Миколаю, допоможи нам у цьому. 

 

7-й учень. Твоєю ласкою благослови їх, Миколаю. 

 

8-й учень. Дай їм добро і здоров'я, довге й щасливе життя. 

 

9-й учень. Хорони їх від злого, дай їм сили перемогти всі труднощі, діждатися потіхи і 

вдячності від своїх дітей. 

 

Ведуча: Завершилося наше свято. Хочемо побажати, щоб у вашому домі завжди 

панували радість, добро, мир та злагода. Дякуємо всім, хто завітав до нашоїкласної 

оселі, розділив з нами радість свята. Хай усі наші бажання здійснить Святий 

Миколай.! Вітаємо вас наступаючим з Новим роком! До нових зустрічей у колі 

шкільної родини.  

 

         Край, у якому ти живеш. Ти – громадянин України 

                                                            Урок 

Мета: доповнити і поглибити знання дітей про нашу Батьківщину; 

формувати уявлення про Україну як суверенну державу з давньою історією, 

багатою культурною спадщиною; розвивати в учнів творче мислення, уяву, 

уміння працювати в команді; створювати умови для розширення 

пізнавальних інтересів; збагачувати активний словниковий запас; виховувати 

бажання піклуватися про країну, навколишнє середовище. 

Обладнання: карта України, плакати із зображеннями українця і українки, 

роздатковий матеріал для учнів: різнобарвні квіточки, вирізані з кольорового 



паперу, ілюстрований дидактичний матеріал,зображення державних символів. 

                                                   ХІД УРОКУ 

I.Організація класу. 

II. Мотивація навчальної діяльності. 

— Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми поговоримо про чарівну землю, 

багату і щедру, співочу й сповнену краси, землю, прекраснішої від якої немає у 

світі. А як називається ця земля, ви дізнаєтесь, розгадавши кросворд. 

Кросворд «Україна». 

1. Автор тексту Гімну України. (Чубинський.) 

2. Уславлений український спортсмен, чемпіон з боксу. (Кличко.) 

3. Найвища гора в Карпатах. (Говерла.) 

4. І червона, й соковита, 

Та гірка вона все літо. 

Припече мороз – вона 

Стала добра й смачна. (Калина) 

5.Столиця нашої країни. (Київ.) 

6. Одна з найбільших річок держави. (Дніпро.) 

7. Довгі, тонкі віти має, 

Золото кору вкриває,6 

З гілок кошики плетуть, 

В церкву раз на рік несуть. (Верба.) 

Ключове слово: Україна. 

Учень. Буває, часом сліпну від краси. 

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, — 

Оці степи, це небо, ці ліси. 

Усе так гарно, чисто, незрадливо, 

Усе, як є — дорога, явори, 

Усе — моє, все зветься — Україна 

Вчитель. Святою для кожної людини є земля де вона зробила перший крок, 



вимовила перше слово, почула мамину пісню-колисанку, а потім народну 

пісню, пішла стежиною до школи. Ці почуття вічні. 

Учень. Над блакиттю весни, над широким задивленим світом 

Промовляєм твоє, Батьківщино, завітне ім'я, 

Бо твоя доброта у дорозі нам сонячно світить, 

Наші дні зігріва правда горда і щира твоя. 

Вчитель. 

Легенда про виникнення української землі. 

Багато планет, різних і таких не схожих одна на одну, породив наш Творець. 

Та всі вони були мертві. Але якось набрав Творець пригорщу родючих фунтів і 

голубих вод та й кинув чудодійний дар на планету, що пролітала поблизу. За 

мить та планета ожила і заграла всіма барвами. 

Минуло багато часу, і вирішив Творець провідати ту планету. Дістав він із 

Божої скрині мішок і склав у нього весь свій скарб: золото і срібло, діаманти й 

кришталь, руду і сіль, вугілля і граніт... Кинув свій мішок у напрямку живої 

планети, яку щойно нарік Землею. 

Раптом мішок зі скарбом розв'язався, і почали висипатися з нього Божі 

дари на планету. А найбільше їх потрапило на слов'янську землю. Минули7 

тисячі років. Якось зібрався Творець поглянути на цю маленьку планету. 

Облетів довкола неї й побачив дивовижний куточок, кращого від якого не було 

на всій цій Землі. І вигукнув Господь: 

- Це справжній рай! 

Ступив на казкову землю, яка так припала йому до душі, й нарік її Україною. 

Наша Україна — райська земля безмежних степів, неозорих 

ланів,прадавніх таємничих лісів. Це земля могутніх і славних предків, які 

залишили нам у спадок священні звичаї та прекрасні 

поетичні традиції, безцінні дари — слово і пісню. 

Учень. Мій край чудовий — Україна! 

Тут народились ти і я. 



Тут над ставком верба й калина, 

Чарівна пісня солов’я. 

Все найдорожче в цілім світі, 

Бо тут почався наш політ. 

Цвітуть волошки сині в житі, 

Звідсіль веде дорога в світ. 

І найдорожча рідна мова 

Джерельцем радісно дзвенить, 

І мила пісня колискова, 

Чумацький шлях кудись зорить... 

Усе найкраще і єдине, 

І радощі всі, і жалі... 

Мій рідний краю, Україно! 

Найкраще місце на Землі! 

Учитель пропонує дітям розшифрувавши шифрограму - колограму. 

Ключ: читати за рухом годинника через дві букви, починаючи з виділеної. (Моя 

неозора Україна.)8 

—Так, сьогодні ми будемо говорити про нашу неозору, сонячну, рідну країну — 

Україну. 

Планування діяльності. 

Вчитель. 

- Україна як незалежна держава дуже молода — минуло лише 20 років з дня 

проголошення її незалежності. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України 

урочисто проголосила Акт незалежності та створення самостійної держави. Але 

історія нашої країни сягає глибини віків. Це держава із цікавим минулим, багатою 

культурною спадщиною, давніми народними традиціями. 

Сьогодні ми з вами складемо усний журнал подорожі просторами неозорої 

України, назви сторінок якого ви бачите на дошці. 

План 



1-ша сторінка. Поетична. 

2-га сторінка. Прислів'я. 

3-тя сторінка. Україна — держава. 

4-та сторінка. Ігрова. 

5-та сторінка. Сім чудес України. 

6-та сторінка. Квітуча моя Україна. 

IV. Робота над темою уроку. 

1-ша сторінка. Поетична 

Вчитель. Рідний край, Україна, Батьківщина. Які це прості і разом з тим прекрасні 

слова! Велика, священа і прекрасна любов до Батьківщини жила, живе і житиме в усіх 

чесних і щирих серцях. Поети наділені особливим талантом висловлювати почуття 

словами. У віршах вони називають Україною мамою, ненькою. 

1. Струмок серед гаю, як стрічечка. 

На квітці метелик, мов свічечка. 

Хвилюють, малюють, квітують поля – 

Добридень тобі, Україно моя. 

2. Зацвітає калина, 

Зеленіє ліщина, 

Степом котиться диво-луна, 

Це моя Україна, 

Це моя Батьківщина, 

Що, як тато і мама, одна. 

3. Україна — край мій рідний 

Від Кавказу по Карпати, 

І веселий, і свобідний, 

І великий, і багатий. 

4. Де є в світі кращі ріки? 

5. Де є в світі кращі гори,  

Де таке повітря свіже?  



Де шумлять так гарно бори? 

Одна Батьківщина, і двох не бува. 

Хто рідну оселю свою забуває,  

Той долі не знайде в житті. 

 7. У рідному краї і серце співає,  

Лелеки здалека нам весни несуть. 

 У рідному краї і небо безкрає,  

Потоки, потоки, мов струни, течуть. 

8. Тут мамина пісня лунає і нині, 

 Її підхопили поля і гаї.  

Її вечорами по всій Україні  

Співають в садах солов'ї.  

9. І я припадаю до неї устами, 

 І серцем вбираю, мов спраглий води.  

Без рідної мови, без пісні,  

Без мами збідніє, збідніє земля назавжди. 

10. Країна чудова – степи і Карпати, 

 зелені сади біля кожної хати.  

Як символ верба і червона калина.  

Вкраїну люблю – це моя Батьківщина. 

Прийшли у світ, щоб в нім добро творити. 

Хоч, може, й кращі є на цій землі краї, 

Та нам судилось в Україні жити. 

11. Ми — патріоти, дочки і сини, 

Для твого блага все в житті здолаєм! 

Бо ти найкращий, краю мій ясний, 

Вітчизну й матір ми не вибираєм. 

А просто любимо, бо ця земля свята, 

Вона нас народила і зростила. 



Вітчизною зовемо неспроста, 

Бо нам вона дала і душу, й крила. 

Вчитель. 

- Така країна варта того, щоб її поважали,цінували, любили. А що означає любити 

Батьківщину? 

(Радіти її успіхам, дбати про неї, намагатися своєю працею, здібностями, 

вчинками, справами примножити її славу, добробут.) 

— А ще любити означає знати. 

— За територією Україна посідає 39-е місце зі ста. Площа її — 603,7 тис. км2 

Це найбільша європейська країна. 

Поділена на 24 області й Автономну Республіку Крим. 

Чисельність населення — близько 48 млн. осіб. 

Гори: Карпати , Кримські. Говерла — найвища гора України. 

Річок близько 70 тис. Найбільші: Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, 

Сіверський Донець. 

Найбільші й найвідоміші озера: Свитязь, Турське, Синевир, Ялпуг. 

2-га сторінка. Прислів'я. 

Робота в парах. 

— Складіть прислів'я із розсипанки слів та поясніть їх зміст. 

• калини, України, нема, і, Без, верби. (Без верби і калини нема України.) 

• вербиця, здорова, там, срібліє, Де, водиця. (Де срібліє вербиця, там здорова водиця.) 

• земля, в, жмені, і, Рідна, мила. (Рідна земля і в жмені мила.) 

• край, життя, За, рідний, віддай (За рідний край життя віддай.) 

• умій, мати, Батьківщина, неї, постояти, за. (Батьківщина — мати, умій за неї 

постояти.) 

• без, як, Батьківщини, людина, без, пісні, соловей. (Людина без Батьківщини — як 

соловей без пісні.) 

3-тя сторінка. Україна — держава. 

• Україна — це не тільки країна, це й держава. Кожна держава світу має свої герб, 



прапор та гімн — державні символи.11 

У давні часи герби карбували на лицарських щитах. За ними легше було упізнати 

воїна, закутого з нило голови у залізні лати. Зараз герби зображують на прапорах, 

грошах, печатках. Герби бувають різні й свідчать про те, чим славна держава. 

• Чи знаєте ви, який герб має Україна? (Відповіді дітей.) 

На гербі України зображений тризуб. Це дуже давній знак. Багато століть тому 

запровадив його в Україні київський князь Володимир Мономах. На тризубі можна 

побачити зброю: лук, меч та інші військові обладунки. Нею наші прадіди мужньо 

билися із численними ворогами, виборювали волю для свого народу. 

Учень. 

Наш герб – тризуб, 

Це воля, слава й сила; 

Наш герб – тризуб, 

Недоля нас косила, 

Та ми зросли, ми є, 

Ми завжди будем, 

Добро і пісню 

Несемо ми людям. 

• Який вигляд має Державний Прапор України? (Відповіді дітей.) 

Прапор має два кольори: блакитний, що символізує мирне українське небо, і жовтий 

— золото неозорих хлібних пшеничних ланів. 

Учень. 

Прапор – це державний символ, 

Він є в кожної держави, 

Це для всіх – ознака сили, 

Це для всіх – ознака слави. 

Синьо – жовтий прапор маєм:синє небо, жовте – жито, 

Прапор свій оберігаєм,- 

Він – святиня, знають діти. 



- А хто з вас, діти, знає, який гімн нашої держави? (Відповіді дітей.) 

Учень. 

Лине пісня незабутня,12 

Горда, величава. 

В ній надія на майбутнє, 

України слава. 

Гімн — це найголовніша пісня країни. Наш гімн називається «Ще не вмерла України 

ні слава, ні воля». Для Гімну України написані слова, які виражають найпотаємніші 

думки і прагнення нашого народу. їх автор — український поет Павло 

Чубинський. До тексту підібрана ніжна й водночас горда мелодія Михайла 

Вербицького. Під час усіх найбільших свят українського народу урочисто виконується 

наш Гімн. 

Учень. 

Слова палкі, мелодія врочиста, 

Державний гімн ми знаємо усі. 

Для кожного села, містечка, міста – 

Це клич один з мільйонів голосів. 

Це наша клятва, заповідь священна, 

Хай чують всі – і друзі й вороги, 

Що Україна вічна, незнищенна, 

Від неї лине світло навкруги. 

— Як і кожна держава, ми маємо свою Конституцію — Основний Закон нашої 

держави. 

День Конституції святкуємо 28 червня. 

Діти, ми не завжди собі уявляємо, яке багатство є в кожного з нас, не завжди його 

цінуємо. Але без нього ми не змажемо жити. Ви здогадалися, що це за багатство? (Це 

наша рідна мова.) 

—У кожного народу є своя мова. Вона для нього найрідніша. В Конституції 

України написано: «Державною мовою України є українська мова». 



Учень. 

Солов’їну, барвінкову, 

Колосисту - на віки - 

Українську рідну мову 

В дар дали мені батьки. 

Берегти її, плекати 

Буду всюди й повсякчас, - 

Бо ж єдина, так, як мати, 

Мова в кожного із нас! 

— Доберіть гарні слова про українську мову. 

V. Узагальнення набутих знань. 

4-та сторінка. Ігрова. 

Вікторина «Дайте правильну відповідь».13 

Учні класу об'єднуються у три групи. Кожній групі пропонуються запитання на 

аркушах паперу 

Завдання для першої групи. 

1. Назва держави, в якій ми живемо. (Україна.) 

2.Основний Закон України. (Конституція.) 

3.Який колір має Державний Прапор України? (Жовто-блакитний.) 

4.Урочиста пісня, що є символом держави. (Гімн.) 

5.Чим прикрашали в давнину свої помешкання українці? (Рушниками.) 

Завдання для другої групи. 

1.Яка головна річка України? (Дніпро.) 

2.Коли святкується День Незалежності України? (24 серпня.) 

3.Яка мова в Україні є державною? (Українська.) 

4.Що зображено на Державному Гербі України? (Тризуб) 

5.Яке місто є столицею нашої держави? (Київ.) 

Завдання дня третьої групи. 

1.Як називають людину, яка любить свою батьківщину? (Патріот.) 



2.Закінчіть прислів'я: «Нема без кореня рослини, а нас людей без... 

(Батьківщини)». 

3.Кого вважають засновниками Києва? (Кия, Хорива, Щека і їхню сестру 

Либідь.) 

4.Які моря є в Україні? (Чорне й Азовське.) 

5. З якою державою Україна межує на сході? (З Росією.) 

Учитель підбиває підсумки вікторини 

5-та сторінка. Сім чудес України. 

Для ознайомлення із цимматеріаломдіти орієнтуються на фотовиставку.14 

Національний заповідник «Кам'янець» 

Києво-Печерська Лавра 

Національний дендрологічний парк 

Національний заповідник «Софія Київська» 

Національний заповідник «Херсонес Таврійський» 

Національний заповідник-острів «Хортиця» 

Державний заповідник «Хотинська фортеця»15 

6-та сторінка. Квітуча моя Україна. 

- Перерахуйте все найкраще, що подарувала вам Вітчизна. (Родина, друзі, 

улюблене заняття, місця відпочинку тощо.) 

Напишіть на пелюстках квіточок, що ви зробите для України, коли виростете. 

—Ми всі хочемо бачити нашу Батьківщину сильною, багатою, славетною й 

квітучою. Нехай вона зараз на ваших очах розквітне від нашої безмежної любові 

до неї! Хай кожен із вас «посадить» символічну квітку, прикріпивши її до карти 

України. Нехай ваші гарні майбутні справи возвеличать нашу Україну! 

Учень. 

Моя найкраща в світі сторона! 

Чарівна, неповторна Україна! 

Для мене в цілім світі ти одна 

І рідна, й мила, дорога, єдина! 



Ми всі малі пагінчики твої 

Прийшли у світ, щоб в нім добро творити. 

Хоч, може, й кращі є на цій землі краї, 

Та нам судилось в Україні жити. 

Ми — патріоти — дочки і сини. 

Учень. 

Для твого блага — все в житті здолаєм! 

Бо ти найкращий, краю мій ясний! 

Вітчизну й матір ми не вибираєм. 

А просто любимо, бо це земля свята. 

Вона нас народила і зростила. 

Вітчизною зовемо неспроста, 

Бо нам дала вона і душу, й крила! 

VI. Підсумок уроку. 

— Чи здійснилися ваші очікування від уроку? 

— Який етап уроку вам сподобався найбільше? Чим? 

Учень. 

Україно моя неозора, 

Дуже хочу тобі побажати, 

Аби сяяли радісно зорі, 

Щоб хотілось схід сонця стрічати. 

Щоб ліси скрізь шуміли веселі 

Та щоб плівся гнучкий виноград, 

Щоб сміялись у кожній оселі, 

А країна цвіла, ніби сад. 

Хай шумить під віконцем ліщина,16 

Соловейко всю нічку співає, 

Ніби дівчина, в лузі калина 

Восени знов намисто вдягає. 



Краю мій, тобі Сонця бажаю, 

Аби хліб на полях колосився. 

Я тебе по віночку впізнаю. 

Щастя всім нам, хто тут народився! 

Учень.Я народився тут! І тут моя стежина, 

Яка веде у дивне майбуття. 

Це рідний край, чарівна Україна, 

І звідси почалось моє життя. 

Тут річка й ліс, і житечко зелене, 

І степ широкий — все довкіл моє! 

І кожна квіточка всміхається до мене, 

І радість, й щастя — все для мене є! 

Люблю тебе я віддано і щиро, 

Вітчизно-ненько, краю дорогий. 

Бажаю волі, розквіту і миру. 

Навіки син твій, паросток я твій! 

Не знаю, як життя моє складеться, 

Та оберу я стежечку свою. 

Тепло долонь і розуму, і серця 

Я Україні милій віддаю 

 

 

                             Найрідніші люди -  мама й тато  

                                                           Свято 
Мета: поглиблювати знання дітей про сім’ю; виховувати шанобливе ставлення до 

батьків, до Батьківщини; виховувати любов і повагу до народних традицій.  

Хід свята. 

Під пісню «Родина» виходять 3 учні. 

1. Добрий день, люди добрі, 

Що сидять в нашій господі, 

Раді з святом вас вітати,  

Щастя і добра бажати. 



 

2. Красиво і світло у нашій світлиці, 

Вазони на вікнах стоять вогняні,  

Сьогодні у школі — родинне свято,  

І хочеться всіх привітати мені. 

 

3. Нехай над вами небо голубіє,  

Не знають втоми руки золоті,  

Нехай душа ніколи не старіє,  

І серце не втрачає доброти.  

 

4. Нехай для вас не згасне сонце,  

Нехай не віють в душу холоди,  

Хай жито на столі і Бог на небі 

 Вас завжди порятують від біди.  

 

5. Шануймо батька, шануймо матір — 

І нам воздасться теж добром. 

Хай буде шана в кожній хаті 

І дух сімейний за столом! 

 

6. Шануймо батька, шануймо матір,— 

Нам каже Біблія свята, 

І щастям будем ми багаті 

На всі часи, на всі літа. 

 

7. Слова ці треба повторити, 

Бо в них основа доброти.  

Коли б не батько і не мати, 

Чи був би на цім світі ти? 

Слова ці треба змалку вчити 

В них світить істина стара: 

Коли в добрі батьки і діти, 

Тоді всім вистачить добра. 

 

Звучить пісня «Ой зелене жито, зелене»  

 

Вчитель. У кожного з нас є своя родина. Це найдорожчі для нас люди, які люблять нас 

понад усе, допомагають нам у розв'язанні будь-яких проблем — і справою, і порадою, 

тому що ми для них теж найрідніші - це наші батьки. Саме ці люди першими навчили 

нас слухати, думати, розмовляй спілкуватися, любити й віддячувати. Саме для цих 

людей ми назавжди залишимося дітьми. Саме ці люди будь-якої миті прийдуть нам на 

допомогу.  

Сьогоднішнє свято  ми присвячуємо вам, батьки й матусі.  

 

8. Нас голубить рідна ненька,  

З хмари сонце вирина,  



В небі сонечко одненьке  

І матуся в нас одна.  

 

9. Сад зелений, а у ньому  

Гордий дуб шумить гілками  

Дім красивий , а у ньому  

Любий татко наш із нами.  

 

10. Ми до батьків сказати хочем слово,  

Сповнене ніжності й любові,  

Бо без батьків чого ми в світі варті —  

Без маминої ласки i тепла,  

Без батьківської строгості i жарту,  

Без нашого родинного тепла?  

  

11. Ми готували вам сюрприз  

Старанно і завзято.  

Спасибі вам за те, що ви прийшли  

На це родинне свято!  

 

12. Спасибі вам за те, що ви  

Веселі і привітні!  

Спасибі вам зате, що ви... 

Ви просто є на світі.  

 

13. Кохані наші, чарівні,  

Найкращі, найрідніші!  

Ми заспіваєм вам пісні  

І прочитаєм вірші.  

 

Виконується пісня про маму. 

 

Учитель. Мама! Чи є на світі слово прекрасніше й ніжніше? У матері добрі й ласкаві 

руки, найвірніше, найчутливіше серце, воно ніколи не залишається байдужим до 

радощів і турбот дітей. Всі наші радощі і печалі, мрії і прагнення — разом із нею, все 

розуміє материнське серце. Мама — це той вогник добра, що вічно сяє для нас.  

 

14. Якщо говорити між нами, 

То все починається з мами. 

І казочка перша у світі, 

І сонячна подорож в літо. 

Найперші легенькі сніжинки 

І сяюче диво - ялинка. 

Від мами - і літери, й слово, 

І зроблена разом обнова.... 

Якщо говорити між нами, 

То все починається з мами. 



15. Мама - перше слово вимовлено мною!   

Мама - перша подруга моя! 

17. Приснивсь мені легкий вітрик,  

що пестив колосся,-  

а то мені моя мама гладила волосся.  

18. Снилась мені ягідочка,  

як мед солоденька,  

а то мене цілувала  

мама дорогенька  

 

15. Снились мені ангелики,  

що в рай мене несли,  

а то мене мами ручки  

до серця притисли. 

 

19. Скільки в мами сонця, щирого тепла. 

Скільки в мами радості, щирого добра.  

Всі ночі не спала - сон наш берегла  

Ніжне своє серце і тепло дала.  

У душі матусі почуттів глибінь. 

А в очах матусі неба голубінь 

У руках матусі праця без кінця.  

А в устах матусі слово мудреця. 

 

Пісня «Мамина коса» 

 

20. Як в гніздечку пташка  

Пташенят голубить,  

Так і кожна мама  

Діток ніжно любить. 

 

21. Полетять з гніздечка  

Діти-пташенята,  

Та завжди матуся  

Буде їх чекати. 

 

22. Пригорне до серця  

Теплими руками.  

Дітям і дорослим  

Добре біля мами. 

 

23. Мамо, Матусенько, добра і мила,  

Сутність земного буття,  

Ти немовлям мене ніжно сповила  

І понесла в майбуття.  

І коли я ще лежала в колисці  

І безпорадна була,  



Ти ж, моя нене, ні хвильки на місці  

Перепочить не могла.  

Кроки найперші я разом з тобою  

З острахом тихо пройшла,  

Мови грайливої і чарівної  

Вчилася все і росла.  

 

24. Ранком мене проводжала до школи,  

Нишком втирала сльозу.  

В скрутний момент не лишала ніколи  

І відвертала грозу.  

Ти свою доньку завжди розумієш,  

Ніби я - частка твоя.  

Горе зцілиш і в обіймах зігрієш  

Мене, найліпша моя.  

Люба матусю, нехай же у тебе  

Буде щасливим життя!  

А над тобою — безхмарнеє небо,  

В серці тепла відчуття.  

 

Виконується пісня «Тато може»  

 

Учитель. Батько, тато... Суворий, вимогливий, а його любов до дітей стримана і 

врівноважена. Недарма кажуть, що дитину потрібно любити так, щоб вона цього не 

знала. Саме такою і повинна бути батьківська любов. Батько має в сім'ї незаперечний 

авторитет. Він уособлюється як захисник, годувальник. Одначе батьків приклад, 

батькове слово завжди були законом.  

 

25. Дорогий, хороший, рідний тату,  

Кращого за тебе не знайти,  

Дорогий, хороший, рідний тату,  

Як чудово, що у нас є ти!  

 

26. Горе чи нещастя,  

Чи біда яка,  

Всіх нас виручає  

Батькова рука.  

29. Як підеш у люди,  

Що б там не було,  

Хай в тобі не згасне  

Батькове тепло.  

 

30. За слова миліший  

Кращий за малюнок  

Нашим татам милим  

Буде поцілунок. 

  



Пісня « Рідний тато»  

 

31. Все зроблено в світі руками  

Такими як у тата і мами.  

Руками усіх трударів  

Наших дорогих батьків  

 

32. Їх труд—в найсмачнішому хлібі  

У тракторі, в піднятій скибі,  

І в добрій, привітній садибі.  

Скажемо ж за все їм «Спасибі»  

33. Діти мріють, ласкою зігріті,  

Щоб ніколи не було біди…  

Щоб були рідненькі в цілім світі  

Тато й мама з нами назавжди.  

 

34. Батько розуму навчає,  

Мати приголубить...  

Ніхто мене так на світі, 

 Як вони, не любить!  

Дай же Боже, щоб я виріс,  

В школі гарно вчився,  

Щоб я батькові і неньці  

Добре відплатився!  

   

Пісня «Батько і мати». 

 

35. Поклонися щодня батькові гарненько,  

Бо серденько в нього до твого близенько.  

Поклонися татусеві до землі низенько—  

Він тебе оберігає, дитино маленька.  

 

36. Поклонися щодня матінці ще нижче,  

Бо серденько в неї до твого ще ближче.  

Матінка рідненька ночі недоспала—  

За тебе, дитино, все переживала.  

 

37. Не скупіться на теплі слова,  

Бо у світі так мало тепла —  

Лиш від рідної хати  

Та від лагідних рук мами й тата.  

 

38. Цінуйте завжди маму й тата,  

Вони зростили вас із немовляти,  

Встигайте добре слово їм сказати,  

Допоки ви живете в рідній хаті.  

Коли ж зміцніють вaшi крила, соколята,  



Відчуєте ви силу, щоб літати, —  

Не забувайте маму й тата,  

Їxнix порад, добром багатих! 

 

Учитель. Наше свято добігає кінця. Пам'ятайте, любі діти, що сім'я і родина — це 

основа всього людського життя.  

 

39. Дорогі мамо й тату!  

Хай кожен ранок у житті  

Приносять лиш удачі.  

Всього найкращого та благ  

І радості у хаті.  

Хай наша матір Божа  

Вас охороняє,  

А Господь Бог  

З неба щастя посилає.  

40. Вклоняємось всім вам доземно,  

Як батьківській хаті з далеких доріг, 

Як хлібу, що матінка чемно  

Кладе на вкраїнський рушник.  

 

41. Хай Бог оберігає вас від злого,  

Хай світить сонце і колосяться жита!  

Будьте завжди щасливі і здорові  

На многії і многії віка!  

 

Виконання дітьми пісні «Для мам і тат»  

 

 

 

          Мово моя, ти чарівна зірниця . Калинова рідна мова 
                                                         Свято 
Мета. показати учням красу та багатство української мови, викликати бажання 

вивчати її, збагачувати свій словниковий запас; розвивати навички виразного читання 

віршів про мову; виховувати любов і повагу до своєї Батьківщини, свого народу, 

рідної мови. 

Обладнання: вислови про мову, виставка літератури, вишиті рушники. 

Вислови про мову:  

О мова рідна! Їй гаряче 

віддав я серце недарма.  

Без мови рідної, юначе, 

й народу нашого нема. 

В.Сосюра 

     Мова - коштовний скарб народу. 

                              І.Франко 

Хід свята 

Звучить пісня про Україну. На фоні мелодії звучать слова: 



1. Добрий день вам, добрі люди!  

Хай вам щастя-доля буде,  

Не на день і не на рік,  

А на довгий - довгий вік. 

 

2. У нашій світлиці сьогодні тепло і світло, то ж давайте поговоримо про нашу рідну 

мову. 

 

3. Солов’їну, барвінкову, 

Колосисту - на віки - 

Українську рідну мову 

В дар дали мені батьки. 

Берегти її, плекати 

Буду всюди й повсякчас, - 

Бо ж єдина, так, як мати, 

Мова в кожного із нас! 

 

4. Мова кожного народу 

Неповторна і своя; 

В ній гримлять громи в негоду, 

В тиші - трелі солов’я. 

На своїй природній мові 

І потоки гомонять, 

Зелен - клени у діброві 

По-кленовому шумлять. 

 

5. Мій друже, брате,  

Звертаюсь сьогодні до тебе 

Мовою землі твоєї, 

Мовою матері твоєї, 

Народу твого мовою. 

 

6. Вся історія народу — в мові, 

Мова — душа народу. 

Позбавити народ рідної мови — 

Це означає вбити народ. 

 

7. Зневажати мову мамину — біда, 

Котра пустими зробить наші душі 

І ми нащадкам зможем передать 

Лиш те, що корені калині сушить. 

Зневажати мову — зрадити себе, 

А зрадників хто може поважати? 

І стане чорним небо голубе, 

Вмиратиме у муках рідна мова. 

 

8. О, не згуби свого народу,  



Безсмертна мово, рідна і терпка,  

Ти є душа співучого народу  

Що був і є, і буде у віках. 

 

9. Вона нам рідна, як мама і тато, як та земля, на якій ви зростаєте. Бо це мова, яку ми 

всі чуємо змалку, якою ми промовили перші слова. Ця мова зрозуміла і рідна всім нам. 

Бо без мови немає народу. І так само, як у кожної людини є одна мама, так і мова рідна 

лише одна. Людина може знати дві, три і більше мов, але рідною залишається 

материнська мова. 

 

10. Рідна мова. І чується лагідний, теплий голос матері, яким вона будить нас уранці. 

Хіба ще хтось вміє промовляти такі слова, як наші українські мами? Адже цілий світ 

визначає, що українська мова – чудова, мелодійна, багата. 

 

11. Як хочеш, друже, шану всюди мати, 

Навчися рідну мову шанувати. 

Вона - твоє обличчя, твоя доля. 

На це була свята Господня воля. 

Ще в давнину признав її весь світ, 

Та скніла у неволі тьму століть. 

Тепер вона розкута і підмоги 

Від нас чекає, щоб звестись на ноги. 

 

12. Українська мова промениста, 

Доступна й лагідна, весела і дзвінка. 

Багата, як земля, джерельно  - чиста, 

І тепла, наче мамина рука. 

Я вчуся нею гарно розмовляти, 

Читаю вірші і пишу слова, 

Бо рідну мову треба добре знати. 

Вона чудова, ніжна і жива. 

 

13. Яка ж багата рідна мова! 

Увесь чарівний світ у ній! 

Вона барвиста і чудова, 

І нищити її не смій! 

 

14. Вона про все тобі розкаже, 

Чарівних слів тебе навчить, 

Усе розкриє і покаже, 

Як правильно у світі жить. 

 

15. В ній стільки слів, що й не збагнути! 

І приказок, і порівнянь. 

А мову знаючи, здобути 

Ти зможеш просто безліч знань. 

 



16. То ж мову вчи і прислухайся 

До того, як вона звучить. 

І розмовляти так старайся, 

Щоб всім її хотілось вчить. 

 

17. Вона ж у нас така багата, 

Така чарівна, як весна! 

І нею можна все сказати, 

І найрідніша нам вона. 

 

18. Бо вона ж така багата, 

Українська мова! 

Неповторна і крилата, 

І така чудова! 

 

19. І цвіте у ній кохання,  

Рушники з квітками 

Мрії наші і бажання,  

Верби над ставками. 

 

20.  Найрідніше, сокровенне, 

Найдорожче в світі. 

І святкове, і буденне, 

В ній батьки і діти. 

 

21. Не цурайтесь мови, люди,  

Не цурайтесь роду. 

Як зачахне рідне слово, - 

Не буде народу... 

 

22. Слова летять у душу як лебідки 

І пахнуть п’янко житом і росою, 

Калиною, цілющою травою, 

Вербички юної дівочою красою. 

 

23. Доню, моя доню, 

Синьоока зірко, 

У житті буває 

Солодко і гірко. 

Як би не манили 

Твої очі зваби, 

Не посмій вчинити 

Батьківщині зради. 

 

24. Не посмій забути  

Маминої мови. 

Нею квітне поле, 



І гудуть діброви. 

Можеш призабути, 

Запах рути-м’яти, 

Але рідну мову. 

Мусиш пам’ятати. 

25. Можеш не впізнати 

Голосу діброви, 

Та не смій зректися 

Маминої мови. 

Бо як відречешся, 

Кине тебе пісня, 

Будеш ти без неї 

Наче вишня пізня. 

 

26. Любіть свою мову й ніколи 

її не забудьте в житті. 

А хто свою мову забуде, 

Той серце забуде своє. 

 

27. Вона, як зоря пурпурова, 

Що сяє з небесних висот, 

І там, де звучить рідна мова, 

Живе український народ. 

 

28. Ну де ще є така чарівна пісня? 

Серед яких на світі мов? 

То серце від журби неначе стисне, 

А то повіє радість і любов. 

 

29. Пісня українська! 

Хто не був зачарований нею? 

Вона натхненна, мелодійна, 

Безмежна широтою і красою образів. 

Пісні лунають над широкими ланами 

І високими горами. 

 

Виконується українська народна пісня 

 

30. Слово рідне! Шум дерев! 

Музика зір блакитнооких, 

Шовковий спів степів широких, 

Дніпра між них левиний рев. 

 

31. Із слова починається людина, 

Із мови починається людина, 

Моя ласкава, мамина, єдина — 

Щебече соловейко на весь світ. 



 

32. Бентежна, тополина, калинова 

Не випита, не вибрана до дна — 

Це наша українська рідна мова, 

Немов бандури вічної струна. 

 

33. Моя земля – це гори темнолиці, 

Навчили мови рідної мене 

І підняли мене немовби птицю, 

Під склепіння неба тихе і ясне. 

Може, десь земля є краща й вища, 

А над нею небо золоте, 

Та мені найкраща та, де вишня, 

Там, де вишня мамина цвіте. 

 

34. Яка багата і чудова українська мова. Вона, мов кринична вода, яку черпаєш, а їй 

немає ні кінця, ні краю. 

 

35. Мова українська - це і степ широкий, 

Це сади вишневі і гаї, ліси. 

Мова українська - океан глибокий 

Мудрості народу - вічної краси. 

 

36. Мова українська - берегиня наша, 

Пісня материнська, голос немовлят. 

Мова українська - це достатку чаша 

І найбільше свято із відомих свят. 

 

37. Мово наша рідна, йди широким кроком 

Впевнено і гордо в світле майбуття. 

Не лякайся, мила, цих тривожних років. 

Ти для нас - єдина і на все життя. 

 

38. Ми – українці – велика родина, 

Мова і пісня у нас солов’їна. 

Квітне в садочках червона калина, 

Рідна земля для нас всіх Україна. 

 

39. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова! 

У барвінки зодягайся, українське слово. 

Колосися житом в полі, піснею в оселі, 

Щоб на все життя з тобою ми запам’ятали, 

Як з дитячої колиски мову покохали. 

 

 40. Учися, мій друже, відмінником будь, 

Люби і поля, і діброви! 

І де б ти не був, де б не жив, не забудь 



Своєї вкраїнської мови. 

41. Вивчайте мову українську, 

Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, 

Прекрасну, милу і чудову, 

Як материнську пісню колискову. 

 

42. Вже кінчилось свято 

І прощатись нам пора. 

Ми бажаємо Вітчизні    

Разом. Щастя, миру, добра. 

 

                                Доброта – це краса  людської душі   
                                                                Свято 

Мета. навчити дітей бути ввічливими, доброзичливими, поважними до людей, які їх 

оточують; формувати активну життєву позицію; виховувати високі моральні якості.  

    Прислів’я  

Як доброму навчився,то недарма на світ народився  

З добрим здружись, а лихого стережись.  

Хід свята. 

Учитель.  

Розпочинається година  доброти,  

Тож прошу Вас серця свої відкрити,  

Щоб зрозуміти і запам’ятати,  

Лише з добра усе бере початок!  

 

1. У нас сьогодні справжнє свято  

Гостей зібралося багато.  

А ну ж, на мене подивіться і  

Веселенько усміхніться  

 

Учитель. 

Дорогі діти та гості, подивіться один в одному в очі і посміхніться. Передайте 

частинку хорошого настрою один одному. Від ваших посмішок в нашому класі стає 

світліше й тепліше.  

 

2. Мудрець сказав:  

Живи, добро звершай  

Та нагород за це не вимагай.  

Лише в добро і вищу правду віра  

Людину відрізня від мавпи й звіра.  

Нехай ця істина стара:  

Людина починається з добра.  



 

3. Врятує світ краса -  

Завжди так говорили.  

Тепер врятує світ лиш доброта  

Бо однієї вже краси занадто мало,  

Бо стільки всюди зла - людина вже не та.  

 

4. Крок за кроком, все далі і далі 

Ми втрачаємо наше життя. 

Чого варті ми без добра і моралі, 

Без любові – найціннішого почуття? 

 

5. Тож, люди на землі!  

Спішіть добро творити,  

Щоб нам не згинути у морі зла,  

Щоб кожен міг серед краси прожити  

У царстві справедливості й добра.  

 

6. Добро спішіть творити, люди, 

Воно, як сонце, зігріва, 

В добрі нам всім зручніше буде, 

Без нього затишку нема. 

 

7. Уважним будь, хай шлях твій на землі 

Злама байдужості холодні грати, 

Є цінності великі і малі, 

Багатий той, хто вміє віддавати. 

 

 8. Добро творити на Землі 

Людині  лиш дано 

І навіть діточки малі 

Всі знають це давно 

 

9. Краса і море доброти 

Оточує нас всіх 

Подібним будь до сонця ти 

Щоб зазвучав твій сміх. 

 

10. Щоб ти освітлював всім шлях, 

Як сонце з висоти. 

Хай сяє усмішка в очах, 



Будь завжди добрим ти! 

11. Приємно завжди поділитись 

Своїм багатством і теплом, 

Ясним промінчиком світитись, 

Щоб затишно усім було. 

Треба гаряче серце мати, 

Не черствіє душа – в турботі ми,  

Я хочу на весь світ сказати: 

О, люди! Залишайтеся людьми. 

 

12. З давніх-давен в народі так ведеться,  

Що доброта й милосердя  

Божою справою Зветься.  

Бо доброта з віками не старіє,  

Доброта від холоду зігріє.  

 

Вчитель. Добро, милосердя... Ми часто чуємо ці слова і навіть вживаємо їх у мовленні, 

іноді не відчуваючи всю глибину їх змісту. Якщо вдуматись, то можна сказати, що 

вони означають безцінні риси характеру, стан душі, певний комплекс реакцій, підхід 

не тільки до людей, які потребують допомоги, а й до всіх живих істот. 

 

13. Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння розділити чужий 

біль, підтримати у важку хвилину, розрадити в горі й біді – це в характері нашого 

народу. 

 

14. Милосердя й доброта – як два крила, на яких тримається людство. Як же могло так 

статися, що милосердя втратило сьогодні свою цінність, а його зміст звівся в 

основному до милостині. Невже для того, щоб відчути доброту наших сердець, 

потрібні землетрус чи катастрофа. 

 

Вчитель. Милосердна людина не залишається байдужою до чужого горя, вона 

обов’язково допоможе чи то матеріально, чи підтримає словом. На безкорисні вчинки, 

звичайно, здатні не всі, але саме такі вчинки збагачують нашу духовну скарбницю і 

розцвічують сіру буденність страждальної душі. 

Сьогодні дзвони б’ють на сполох, закликаючи нас  до Милосердя, Доброти. Бо тільки 

милосердя робить нас справжніми людьми.  

Доброта, милосердя — багатоликі. Потреба в них — повсякчасна. Навіть тоді, коли 

немає біди. Навіть там, де гори спокійні й твердь земна не хитається під ногами.  

 

15. Не говори про доброту,  

Коли ти нею сам не сяєш,  



Коли у радощах витаєш,  

Забувши про чужу біду.  

Бо доброта не тільки те,  

Що обіймає тепле слово.  

В цім почутті така основа,  

Яка з глибин  душі росте.  

Коли її не маєш ти,  

То раниш людяне в людині.  

Немає вищої святині,  

Ніж чисте сяйво доброти.  

 

Учитель. Доброта – найбільша цінність нашого життя. Так, це саме та якість, що 

коштує так дешево, але цінується так дорого. Її не можна купити ні за які гроші, вона 

по краплиночці виховується змалечку, її вбирає дитина змолоком матері і на протязі 

усього життя дарує світу. Діти, спробуймо поміркувати разом. На що, на Вашу 

думку,схожа доброта?  

(Діти висловлюють свої думки)  

Так, і мені здається, що вона схожа на тепле, ласкаве, усміхнене сонечко.  

(Вчитель вивішує на дошку сонечко, на якому у вигляді усмішки написане слово 

«доброта»).  

Діти, я вірю, що в кожному із вас живе маленьке сонечко – доброта. Ви ще маленькі, 

але сонечко в кожного може бути великим. Допомагайте один одному, зігрівайте всіх 

своєю добротою. 

Спалахнуло сонечко ясним полум’ям,  

Підійдіть погрітися кому холодно. 

 

16. Коли ти будеш добрим,  

Про тебе люди скажуть.  

Ніколи не забудуть про ввічливість твою.  

У школі і удома усім давно відомо  

Що добрих не народжують, а добрими стають.  

 

17. Не лінуйтесь робити добро  

Лише зла не бажайте нікому  

Бо воно, як велика гора  

Стане вам на шляхові земному.  

 

18. І старайтесь робити добро  

День і ніч, і у кожну хвилину,  

Щоб серденько, як сонце цвіло,  

Це хорошою робить людину!  



Що найціннішого є у житті,  

І найдорожчого за все на світі,  

То – доброта, запам’ятайте діти,  

І хай вона крокує по землі.  

19. Цінніша перлів, золота і слави,  

Вона єдина зігріває нас,  

Така одвічна, мудра , нелукава,  

Пригорне кожне серце повсякчас.  

 

20. Легенда.  

Є красива легенда, що коли народжується дитина, Бог запалює на небі нову зірку і 

посилає до дитинки ангела-хранителя. Уві сні ангел цілує дитя тричі: в чоло – аби 

воно зростало розумним. В личко, щоб було красивим, та в груди, аби здоров’я, любов 

та доброта вселилися в його тіло, серце і душу. 

Сценка. 

Учень: Матусю рідна, я лише ступаю  

На цей важкий тернистий шлях життя,  

В усьому тільки добре помічаю,  

А, кажуть, вистачає в світі зла? 

 

Мама: А світ розпочинається з любові,  

Як день зі світанкової зорі.  

Коли пречисті, рідні колискові  

Співають невсипущі матері  

Піснями, що тепліших не знайти. 

 

Учень: А світ мережаний то цвітом, то снігами,  

А в світонька такі шляхи круті! 

 

Мама: І між його вітрами й віражами  

Ви осяйнете істини святі.  

Не нарікай на труднощі даремно,  

Не підкоряйся млявості імли. 

 

Учень: Коли ж навколо раптом стане темно? 

 

Мама: Візьми свічу і просто запали.  

Для себе, для родини й України,  

Пильнуй вогонь від зла і марноти.  

Бо ти на світі білому – Людина,  

Бо в світі трудному світильник божий – ти.  



Несім в серцях любові теплі свічі –  

Хай торжествують світло й доброта! 

 

21. І  ми сьогодні, поєднавши руки,  

Запалюємо свічку доброти,  

Її вогонь освітлює стежину  

Й допомагає впевнено іти.  

 

22. Любіть життя, несіть в долонях світло,  

І відкривайте душі для добра,  

І буде янгол щиро Ваш радіти,  

І доторкнеться вашого плеча.  

 

Пісня «Людина починається з добра»  

 

23. Доброта розцвітає не тільки від доброго, теплого слова, але й від добрих вчинків, 

справ.  

 

24. Ти добро лиш твори повсюди,  

Хай тепло твої повнить груди.  

Ти посій і доглянь пшеницю,  

Ти вкопай і почисть пшеницю,  

Волю дай, нагодуй пташину,  

Приласкай і забав дитину,  

Бо людина у цьому світі  

Лиш добро повинна творити. 

 

24. Добрим бути просто чи не просто? 

Не залежить доброта від зросту, 

І дитина робить добру справу. 

Як не кине друга на поталу. 

Як людей полюбиш, пошануєш, 

Силу для Добра в душі відчуєш. 

 

25. І закрутиться земля скоріше. 

Якщо разом станемо добріші. 

Доброта з роками не старіє, 

Доброта від холоду зігріє 

І якщо вона як сонце світить. 

То радіють і  дорослі й діти. 

 



26. Вірю я: життя мов казка.  

Кожна мить – це щось нове.  

Зло завжди терпить поразку.  

Вічно лиш добро живе.  

Хай світом править доброта.  

Хай творить тисячі чудес.  

Вона націй землі свята.  

Вона сягає до небес.  

Хай щаслива мить прекрасна,  

Несподівано прийде  

І в житті твоєму ясно  

Сонце доброти зійде.  

Щедро будуть зігрівати  

Промені його усіх.  

Будуть радісно звучати  

Ніжна пісня й щедрий спів. 

 

Пісня «Якщо добрий ти» 

 

27. На доброті існує світ,  

І добротою пахне хліб,  

І мирне небо. В школу йти –  

Це також вияв доброти…  

І до дітей любов свята –  

Це чистота і доброта. 

 

Вчитель. Коли ми даруємо добрі слова, чудовий настрій, тепло своїх долоней  іншим, 

нам також стає добре, тепло і затишно на душі  

 

28. З чим можна порівняти нам добру людину?  

З небом безмежним в погідну днину.  

З сонцем, що сяє і всіх зігріває.  

З ніжністю мами, що нас обнімає.  

І з джерельцем, що дає до водиці  

Спраглим вустам у жару притулиться.  

29. З ніжним теплом і усмішкою тата.  

І з вітерцем, що злітає крилато.  

З хлібом духмяним, що з печі виймають.  

З веснами ще, як сади зацвітають.  

І з вечорами, що йдуть з оксамитками.  

З теплим світанням, що ллє промінцями.  



З чуйністю, ласкою й казкою мами.  

 

30. ТАТОВА ПОРАДА 

Хлопчина вбіг із двору в хату,  

До тата голосно гука: 

— А я провідав у лікарні  

Свого найкращого дружка. 

Тож правда, тату, я — чутливий  

І маю серце золоте?  

Замисливсь тато на хвилину  

І так сказав йому на те: 

— Коли тебе в тяжку годину 

Людина виручить з біди, — 

Про це добро, аж поки віку, 

Ти, синку, пам'ятай завжди. 

Коли ж людині щиросердно  

Ти сам зробив добро колись, —  

Про це забудь аж поки віку,  

Мовчи й нікому не хвались! 

 

Звучить пісня "Бути добрим" 

 

31. Яка це радість – жити!  

Творити чудеса!  

Сміятись і радіти,  

Як вранішня роса!  

Ти знаєш, що ти – людина.  

Ти знаєш про це чи ні?  

Усмішка твоя – єдина,  

Мука твоя – єдина,  

Очі твої – одні. 

 

32. Більше такого не буде:  

Завтра на цій Землі  

Інші ходитимуть люди,  

Інші любитимуть люди,  

Добрі, ласкаві чи злі.  

Але такого не буде –  

Єдиний ти на землі! 

 

З роду в рід кладе життя мости,  



Без коріння саду не цвісти,  

Без стремління човен не пливе,  

Без добра загине все живе.  

Тож плекай у своєму серці сад,  

Йди вперед, не повертай назад. 

 І нехай існує істина стара:  

Людина починається з добра!                                    

Учитель. Ну що ж, любі діти. Підходить до завершення наша виховна година. Я вірю в 

те, що від сьогодні стала добрішою кожна дитина. Я вірю, що запалений вогник 

доброти поселиться у ваших серцях і з ним ви будете іти по житті до своєї мети. Ну і, 

звичайно, я щиро дякую шановним гостям, які були сьогодні з нами.  

            Нехай любов земна і доброта сердечна  

            Завжди крокують поруч з Вами у житті. 

 

Пісня «А ми бажаємо Вам добра» 

 

Отже, духовно-моральний розвиток особистості – процес, що триває протягом усього 

її свідомого життя. Виховання – це друге народження. Я глибоко переконана, що 

справжнє виховання полягає в тому, щоб моральний ідеал добра, правди, честі, 

духовної праці жив у кожному юному серці, утверджувався в активній діяльності як 

невід'ємна частина власного єства, власної думки, почуттів, намірів. Сьогодні така 

освітня ідея стає домінуючою, бо  

проголошує людину найвищою цінністю суспільства, пропонує шляхи і принципи 

виховання особистості, здатної до активної творчої діяльності, саморозвитку і 

самовдосконалення. 
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