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Тема. Ти живеш серед людей. 

Мета: Формувати в учнів здатності оцінювати навколишній світ; розвивати 

в них аналітичне мислення, відповідне духу часу; орієнтувати учнів на 

життєво важливі цінності; допомогти їм правильно визначити своє місце в 

житті, робити вибір між хорошим і поганим, добрим і злим, корисним і 

шкідливим для себе; закріпити розуміння дітьми необхідності бути з людьми 

ввічливими, доброзичливими; формувати вміння спілкуватися з різними 

людьми; сприяти засвоєнню правил такту та ввічливості; виховувати 

співчуття, уміння вболівати за інших людей, рахуватися з їхнім душевним 

станом ; формувати позитивно – емоційне ставлення до подібного стилю у 

взаєминах між людьми. 

Обладнання: набір карток з висловленнями; педагогічні задачі і ситуації; 

замітка з газети «Зміна»; казка Джанні Родарі про Джованіно Периджорно. 

Хід уроку. 

І. Організація класу. 

ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. 

Людина серед людей. 

Ми з вами - люди на Землі 

Й серед людей усі живемо. 

Вчимося, щоб не йти в імлі, 

Стежками власними ідемо. 

Доріг багато в світі є, 

Та треба вибрати уміти 

Для себе щось одне, своє 

І лиш свою зорю зустріти. 

Щоб сонце й небо голубе 

Завжди в житті тобі світило. 

Люби і поважай себе 

Й дороги вибирай уміло. 

Сім раз подумай перед тим,  

Як маєш рішення прийняти 

Все обміркуй, і щоб за тим, 

Прекрасну й світлу долю мати. 

Бо хтось поманить калачем 

(Бувають різні в світі люди). 

І поплетешся манівцем,  

А далі що? Що далі буде? 

Багато треба перейти 

Щоб власну долю збудувати. 
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Та честь і гідність зберегти, 

Щоб гордо світом крокувати. 

Бо ти людина на Землі, 

Тож не кидай себе під ноги. 

Бездумно не бреди в імлі 

А світлі вибирай дороги. 

Надія Красоткіна. 

—Всі ми живемо в людському оточенні, поміж людей. А кожна людина 

— це індивідуальність, не схожа на інших ані зовні, ані своїм внутрішнім 

світом. Всі ми різні, та живемо разом, тому треба нам людей любити, іноді 

терпіти, але завжди поважати один одного, прислухатись до чужих думок. 

Іноді наступити на свою гордість, іноді відстояти свою правоту… 

Словом, важко жити з людьми, а без людей — неможливо. Тому-то 

частенько треба заглянути у свій внутрішній світ і самому переконатися, що 

ти нічим не кращий за інших, що і в тобі сидить десь глибоко мале чортеня, 

яке може ненароком вилізти назовні. Люди саме тому і цікаві, що не схожі 

одне на одного. І в кожній людині стільки всього самобутнього, хорошого, 

доброго, справжнього, слід тільки придивитися. І ти тоді відкриєш цілий світ 

людських дум, почуттів, спогадів, світла душі. Тому починати варто з самого 

себе, подивитись чи ж ти такий добрий і мудрий, як про себе думаєш. І якщо 

ні, то треба постаратись наблизитись до свого ідеалу. А людям слід говорити 

хороші слова, побачити їх добру душу, відкрити для себе їхні таланти. І себе 

самого віддати людям, бо ж ніхто непевне не знає для чого прийшов у цей 

дивовижний світ. 

— Тож сьогодні ми з вами спробуємо пізнати секрети людських 

взаємовідносин, спробуємо визначити, що є запорукою доброзичливості, 

щирості у відносинах між людьми. Тож тема сьогоднішнього нашого уроку – 

«Ти живеш серед людей». 

ІІІ. Бесіда з учнями. 

— Серед багатьох наук, без яких не обійтися людству, є одна, необхідна 

для всіх. Це наука спілкування. Не будь її, як змогли б люди разом жити, 

працювати, відпочивати? 

Історична довідка. Багато століть мудреці стверджують, що людина 

народжується для щастя. Доброта, милосердя, радість і переживання за 

інших створюють основу людського щастя. 

Вже в IV столітті до нашої ери давньогрецький філософ Платон писав: 

«Піклуючись про щастя інших, ми знаходимо своє власне щастя». 

Цю думку продовжив вже в І ст. н. е. римський філософ Сенека: 
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«Людина, що думає тільки про себе і шукає в усьому своєї вигоди, не 

може бути щасливою. Хочеш жити для себе — живи для інших». 

Згадаємо слова Л. М. Толстого: «У житті є тільки одне безсумнівне 

щастя — жити для інших». 

Ми з вами живемо в XXI столітті, але наша людська суть навряд чи 

змінилася, ми всі теж бажаємо бути щасливими, а для цього треба навчитися 

жити серед людей. Ми вчимося, працюємо, виконуємо суспільні доручення, 

буваємо в гостях, у театрі, на виставках, займаємося спортом, спілкуємося з 

безліччю людей. У кожного із нас протягом одного тільки дня відбуваються 

десятки контактів з іншими людьми — у школі, вдома, на вулиці, у магазині, 

транспорті... 

Контакт — дотик до людини.... Це може бути шість уроків з 

однокласниками, хвилинна розмова в коридорі, погляд, яким обмінялися 

перехожі. І кожен раз настрій, самопочуття, працездатність людей багато в 

чому залежать від того, чи привітні вони були, доброзичливі чи дратівливі і 

грубі... При спілкуванні в кожнім з нас спрацьовує закон «відбиття». Це про 

цей закон народні прислів'я «Як гукнеться, так і відгукнеться», «Що посієш, 

те й пожнеш»... 

ІV. Аналіз етичних ситуацій. 

—Прослухайте ситуації і скажіть, у яких з них ми прослідковуємо закон 

«відбиття». 

Ситуація 1. 

Коли трамвай рушив з місця, його раптово хитнуло, і Оленка ненароком 

штовхнула жінку, що стояла попереду. Дівчинка відразу промовила «чарівне 

слово», і невдоволення на обличчі жінки змінилося усмішкою. 

—Що, на вашу думку, сказала дівчинка? 

—Які ще «чарівні» слова ви знаєте?  

—У якому моменті присутній закон «відбиття»? 

Ситуація 2. 

Вася вважав, що має унікальне почуття гумору, і дозволяв собі при 

кожному «зручному» випадку висміяти своїх однокласників. 

—Сергій задачку середньої складності розв'язати не може, теж мені 

«суперматематик»... 

—У нашої Інни після фізкультури не зачіска, а вибух на макаронній фабриці. 

—Антошка-хромоніжка не йде, а пише. У нього хода, що в морі човник. 

—Колька, ти у своєму сірому светрі вирішив прийти до першого класу і 

в ньому ж закінчити школу? Ех, ти, нарікаю тебе «сірим кардиналом»! 

—Як видумаєте, діти, чи будуть з Васею дружити його однокласники? 

(Відповіді дітей.) 
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V. Розв’язання педагогічних задач. 

—У нашому житті трапляються такі випадки, коли потрібно розв’язати 

життєву задачу. З дечкими з них ми зараз познайомимося. 

Задача 1.  

У трамваї було багато людей. На передній площадці стояло троє 

дівчаток і голосно розмовляли. Всі люди звертали на них увагу.  

Запитання до учнів: 

—Що не так у поведінці дівчаток? Розкажіть про правила поведінки у 

громадському транспорті. 

(Відповіді дітей.) 

Задача 2. 

—У неділю вранці, коли мешканці будинку ще спали, Юрко вийшов на 

балкон і побачив у дворі свого друга Вітю. 

— Вітю! Доброго дня! Як справи? — голосно закричав з балкона Юрко. 

Запитання до учнів: 

—Що не так у поведінці хлопчика?  

(Відповіді дітей.) 

Задача 3. Прийшла жінка. За нею — цією ж стороною вулиці — два 

хлопчики. Раптом жінка загубила рукавичку. Один із хлопчиків окликнув 

жінку та сказав, що в неї' впала рукавичка. А другий підбіг, підняв її та 

віддав жінці. 

Запитання до учнів: 

—Хто з хлопчиків вчинив правильно? Чому? 

(Відповіді дітей.) 

Задача 4. При виході з тролейбуса Юрко подав руку своїй мамі, незнайомій 

жінці середнього віку, її дочці, а старенькій бабусі допоміг винести 

невеликий ручний візок.  

—Чому перехожі і пасажири тролейбуса з повагою подивилися на 

хлопчика? 

Задача 5. (Наводиться з життя класу, її можуть запропонувати для 

обговорення учні). 

Задача 6. Якось я була в гостях. За столом виникла розмова про те, що багато 

дітей не завжди вміють правильно і красиво поводитися. 

—Та ну! — вступив у бесіду син моїх друзів.— Усе це вигадки, мура! 

—Миколо! — докірливо сказала мати. 

—Ну, не мура, так нісенітниця. Ножички, виделочки, поклончики-

реверансики, здрасьтє, до побачення... Я так розумію: якщо людина сіла за 

стіл, вона повинна бути ситою. У якій руці тримати ніж,— усе одно! 
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З цими словами Микола умочив котлетку у підливу, насадив на вилку і 

почав, не кваплячись, обкушувати її. М'яка котлета досить швидко 

розвалилася навпіл. Одна з половинок зісковзнула в тарілку, і соус бризнув 

на штани його батька... 

Я не стану коментувати, що з цього приводу сказав Миколці батько і що 

додала мама... 

Учні коментують ситуацію, згадують правила етикету. 

Висновок. Ні, не все одно, як людина їсть, ходить, сідає, вітається, 

звертається до людей, розмовляє з ними і, головне, як вона чинить. А 

висловлення деяких дітей «Моє поводження — моя особиста справа!» — 

правильне тільки в одному-єдиному випадку коли людина-Робінзон, живе на 

незаселеному острові. Ми з вами не Робінзони. Ми живемо серед людей, і 

наші слова, жести, вчинки мають певне значення для оточуючих. 

Нас оточують різні люди і треба навчитися знаходити правильну лінію 

поводження. Дуже повчальною в цьому плані є казка Джанні Родарі про 

Джованіно Периджорно. (Зачитується казка.) 

 

—Ви прекрасно розумієте алегоричний зміст казки. Не треба 

подорожувати, щоб зустріти подібних людей. У кожного з вас є товариші, що 

в усьому погоджуються з вами або, навпаки, які завжди готові сперечатися. 

Ви зустрічаєтеся з людьми, що ображаються через дрібниці, із людьми 

самовдоволеними і хвалькуватими. Серед ваших друзів є спокійні 

урівноважені, а є й нетерплячі, нестримані. Для кожного з них потрібно 

виробити свою лінію поводження. 

А ще треба врахувати, що відрізняються одне від одного не тільки люди, 

але й обставини спілкування: ми працюємо і граємося разом, вимагаємо і 

просимо, сваримося і миримося. Важливо, щоб зберігалося доброзичливе 

ставлення до людей. 

—Чи пам’ятаєте ви, як звучить «золоте правило» ввічливості, здавна 

складене людством? 

(Відповіді дітей) 

(«Стався до інших так, якби ти хотів, щоб у таких самих умовах 

інші ставилися до тебе»). 

 

—Для чого люди вивели таке правило? 

(Відповіді дітей) 

—Чи дотримуєтесь ви  цього правила? 

VI. Фізкультхвилинка. 

VІІ. Декламування учнями віршів до теми уроку. 
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(Г. Бойко "Хто байдужий?", "Сашко"; А. Костецький "Чемний герой" 

тощо. Бесіда за змістом віршів.) 

VІІІ. Опрацювання замітки «Ми міняємося, а дружба — ні». 

З Наталкою ми живемо поруч, ходимо разом у школу. Навіть сидимо за 

однією партою. І, уявіть собі, ніколи не набридаємо одна одній! Узимку я 

хворіла, і подруга завжди приносила мені домашні завдання. А якщо на уроці 

був новий матеріал, пояснювала його мені. Коли ж вона зламала ногу, я 

буквально пропадала в неї. 

Якось у мого собаки з'явилися цуценята. Вона до них, крім мене і 

Наташі, нікого не підпускала. Разом ми з подружкою купали малят, 

доглядали за ними. 

І я, і Наташа, звичайно, міняємося, навіть зовні. Але наша дружба 

залишається незмінною. 

— Як ви думаєте, що дозволяє дівчаткам будувати свої стосунки? Чи є у 

нашому класі подібні приклади? 

(Відповіді дітей.) 

ІХ. Вироблення порад «Як слід себе вести серед людей» 

(Учитель пропонує класу, спираючись на матеріал уроку, виробити 

поради стосовно поводження серед людей (використовується методика 

незакінчених речень)). 

Методика незакінчених речень 

1. Ставтеся до інших людей так, ... (як хотіли б, щоб вони ставилися до вас). 

2. Пам'ятайте про закон «відбиття». Як ви до людей, ... (так і вони до вас). 

3. Намагайтеся в людях бачити більше ... (гарного). 

4. Поважайте себе. «Людина, що любить і поважає себе,... (може любити і 

поважати інших»). 

5. Ввічливість і доброзичливість стосовно одне одного... (прикрасять ваше 

спілкування). 

6. Не ображайтеся ... 

7. «І, починаючи засинати, запитай себе, кого і чим порадував ... (ти за 

день)». 

Х. Підсумок уроку. 

—Із самого дитинства треба засвоювати науку спілкування, опановувати 

уміння поводитися серед людей так, щоб їм було гарно, приємно і зручно.  

Великий педагог В. А. Сухомлинський склав книгу «Азбука моральної 

культури». Давайти ми звами послухаємо слова, що мають стати нашим 

головним правилом у спілкуванні з людьми.  

1. Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне 

твоє бажання відображаються на оточуючих тебе людях. Знай, що існує межа 
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між тим, що тобі хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої вчинки питанням 

до самого себе: чи не робиш ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб 

людям, що оточують тебе, було добре. 

2. Ти користуєшся благами, створеними іншими людьми. Люди дають 

тобі щастя дитинства. Плати їм за це добром. 

3. Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай слабким і беззахисним. 

Допомагай товаришу в біді. Не заподіюй людям зла. Поважай і почитай матір 

та батька - вони дали тобі життя, вони виховують тебе, вони хочуть, щоб ти 

став чесним громадянином, людиною з добрим серцем і чистою душею. Не 

будь байдужим до зла. Борися проти зла, обману, несправедливості. Будь 

непримиренним до того, хто прагне жити за рахунок інших людей, заподіює 

зло іншим людям, обкрадає суспільство. Відточуй, шліфуй у собі людяність. 

Перш за все, доводь до більшої досконалості чутливість до неправди, зла, 

обману, приниження людської гідності. Тут велике значення має не тільки 

усвідомлення, а перш за все відчуття. Ось на твоїх очах людина ображає 

людину. Якщо закрити очі на цю, може, і маленьку подію, то незабаром ти 

закриватимеш очі на все. Треба відточувати чутливість душі, витонченість 

відчуттів, красу душі. 

—У нашому класі є людина, що дотримується правила «іти по життю з 

посмішкою». Як видумаєте, хто це? Станьте більш відкритими, даруйте 

посмішки знайомим і незнайомим людям. І вам відповідатимуть тим же! А 

після цього і світлих облич стане більше, отже, і суспільство наше 

посвітлішає. Випромінюйте тільки позитивну енергію. Будьте щасливі самі і 

даруйте щастя іншим! 

 


