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Тема. Твоя активна життєва позиція. Життєве кредо: «Чесність і 

справедливість. Щирість і щедрість. 

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. 
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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… 
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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.  
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(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. 
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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. 
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— 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. 
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«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. 

 


