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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Соціально-політичні виклики сьогодення вимагають нових підходів до
соціалізації дитини як процесу становлення особистості. Розвиток основних
властивостей особистості, які забезпечують її життєдіяльність у суспільстві,
ґрунтується на формуванні адекватного ставлення до самого себе, інших людей
та до суспільства загалом, уміння спілкуватися, конструктивно реагувати на
життєві ситуації, приймати відповідальні та виважені рішення, безпечно
поводитися у ситуаціях ризику тощо. Особливої актуальності набуває засвоєння
дітьми в процесі соціалізації зразків поведінки, соціальних норм і цінностей,
необхідних для їх успішного функціонування в даному суспільстві, а також
формування світогляду як сукупності поглядів, оцінок, принципів, що
визначають найзагальніше бачення й розуміння світу. Таким чином, соціалізація
являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог
суспільства, придбання соціально важливих характеристик свідомості і
поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством [ 11 ].
Процес формування й розвитку особистості учня в молодшому шкільному
віці характеризується інтенсивним розвитком соціальних відносин, змінами
соціальних ролей і функцій з подальшим розширенням соціально-моральних
взаємодій дітей з соціумом й особливим ставленням до світу. Саме у цьому віці
формується комплекс індивідуальних особливостей, які в майбутньому
визначають можливість бути активним у багатьох видах діяльності. Активний
соціальний та комунікативний розвиток дитини молодшого шкільного віку
зумовлює особливості організації процесу формування в молодшого школяра
соціальної компетентності та здійснення профілактики труднощів й відхилень у
соціалізації дитини.
Важливість раннього виявлення та профілактики труднощів у соціалізації
дітей молодшого шкільного віку доводять також і аналіз звернень класних
керівників та батьків учнів 1-4 класів до соціального педагога і практичного
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психолога школи протягом трьох років до початку апробації програми. Зокрема,
відмічено, що серед дітей молодшого шкільного віку мають місце або часто
проявляються такі поведінкові особливості, як: агресивність (у різних її
проявах), запальність, негативізм, демонстративність, уразливість (або емоційна
нестійкість), конфліктність, емоційне відсторонення, тривожність, скутість,
загальмованість, егоцентричність, уникнення, дефіцит уваги, рухова та/або
мовна розгальмованість, застрягання та інші, які й викликають труднощі або
відхилення у соціалізації дитини.
Отже,

актуальність

програми

профілактичних

занять

для

учнів

молодшого шкільного віку «Жити в злагоді з собою та іншими» зумовлена
необхідністю комплексного підходу до соціалізації та розвитку здобувачів
освіти в умовах сучасної української школи. Особливістю запропонованої
програми

є

гармонійне

поєднання

розвитку

особистості

дитини

та

профілактики труднощів і відхилень у соціалізації.
Програма «Жити в злагоді з собою та іншими» побудована з урахуванням
основних концептуальних підходів Нової української школи, де уміння
приймати виважені рішення, оцінювати ризики, розв’язувати проблемні
ситуації, керувати емоціями, застосовувати у повсякденному житті емоційний
інтелект, працювати в команді є ключовими компетентностями, які формуються
в освітньому середовищі. Основними орієнтирами програми «Жити в злагоді з
собою та іншими» є формування в учнів молодшого шкільного віку:
- уміння керувати власними емоціями та станами;
- критичного ставлення до себе й до інших людей;
- адекватної самооцінки;
- навичок відповідальної поведінки, зокрема, у ситуаціях ризику.
Мета програми — сприяти ефективній профілактиці труднощів й
відхилень у соціалізації дитини шляхом розвитку складових соціальної
компетентності учнів молодшого шкільного віку.
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Завдання програми:
- розширити й поглибити знання дітей про шляхи взаємодії з
однолітками й дорослими, про загальноприйняті норми поведінки;
- розвивати уміння співпраці з іншими у групі та команді;
- розвивати уміння розуміти як власні емоції й почуття, так й інших
людей;
- виховувати культуру прояву почуттів (радіти не лише власній
перемозі, а й здобуткам товаришів тощо);
- формувати навички упевненої поведінки залежно від ситуації та
здатність долати життєві ускладнення і труднощі;
- розвивати уміння самовираження й саморозвитку та здатність
поважати себе й інших;
- створювати

атмосферу

взаємоповаги

та

взаєморозуміння

в

дитячому колективі.
Методи та форми роботи з дітьми, що використовуються у програмі,
спрямовані на розвиток вище означених умінь, навичок та здатностей дітей
молодшого шкільного віку, які є важливим підґрунтям ефективної профілактики
труднощів і відхилень у соціалізації дитини. Зокрема, система занять включає
ігрові форми роботи, групову роботу, роботу в парах, аналіз ситуацій, арттехніки, рольові та розвивальні вправи, вправи психологічного розвантаження.
Поєднання запропонованих вправ з відео та аудіо матеріалами сприяє засвоєнню
та закріпленню дітьми матеріалу відповідної теми занять. Особлива роль
відводиться вправам, які сприяють розвитку комунікації, злагодженої взаємодії
та безконфліктного спілкування.
При розробці програми використані авторські матеріали. Перевага
надається ігровим формам роботи з дітьми, спрямованим на розвиток уміння
аналізувати життєві ситуації та взаємодіяти у класному колективі. Заняття
програми сприяють формуванню у дітей умінь керуватися позитивними
соціальними мотивами в процесі спілкування та взаємодії з іншими, замість,
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наприклад, мотивів уникнення неприємностей. Зокрема, у змістовій частині
програми зроблено наголос на формуванні таких життєвих соціально значущих
навичок, як усвідомлення себе, спілкування, прийняття рішень, критичне
мислення, розуміння та керування емоціями, творчого вирішення конфліктних
ситуацій, ціннісного ставлення до себе та інших, навичок соціальної взаємодії.
Таким чином, створюється підґрунтя для позитивних змін у стосунках як з
однолітками, так і з дорослими.
Загальна структура програми складається із 6 (шести) розділів: «Світ
емоцій та почуттів», «Ставлення до себе та інших», «Уроки спілкування»,
«Скарбничка доброти», «Вчимося приймати рішення» та підсумковий розділ
«Можу, умію, дію». Головна мета введення у програму підсумкового розділу —
проаналізувати динаміку змін у знаннях, ставленнях, уміннях і навичках дитини.
Кожен розділ містить по два заняття, загалом 12 занять. Форма проведення
— групова. Обов'язковою умовою при роботі з програмою є дотримання
структури і черговості розділів та тематичних занять.
Тематичні заняття організовуються за певною структурою, що містить три
обов'язкових елементи: Коло Єднання, Коло Пізнання та Завершальне Коло.
Коло Єднання (вступна частина). Налаштовує дітей на спільну роботу,
налагоджує емоційний контакт дитини з педагогом (ведучим) та групою.
Включає привітання, повідомлення теми, ігри, вправи, які спрямовані на
активізацію учнів та створення позитивної атмосфери.
Коло Пізнання (основна частина). Складається із вправ, ігор та інших
видів роботи з дітьми, які сприяють профілактиці труднощів та відхилень, що
спостерігаються у дитини, та формуванню навичок соціальної взаємодії. В
основну частину включено також рухливі вправи, спрямовані на зниження
емоційної напруги групи та попередження перевтоми дітей під час заняття.
Завершальне Коло (підсумкова частина). Передбачає закріплення
отриманих знань та позитивної емоційної атмосфери у групі, підведення
підсумків та рефлексію.
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Терміни реалізації програми та організації занять можуть визначатися
відповідно до запиту (класного керівника, батьків), потреб класу, групи та з
урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини та проводитись як у
першому, так і в другому семестрі навчального року.
Цільова група програми: діти віком від 6 до 8 років. Заняття проводяться
один раз на тиждень тривалістю 35 хвилин для учнів 1-го класу та тривалістю 40
хвилин для учнів 2-го класу. Вправи для кожного класу виділені у змісті
програми.
Програму

можуть

використовувати

у

роботі

з

дітьми

старшого

дошкільного та молодшого шкільного віку практичні психологи, соціальні
педагоги закладів дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти, класні
керівники початкових класів, класні керівники інклюзивних класів з метою
інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір, вихователі
групи подовженого дня, вихователі старшої групи закладів дошкільної освіти у
процесі підготовки дітей старшого дошкільного віку до нових умов навчання у
школі. Також, програму можна використовувати у роботі з дітьми із затримкою
психічного розвитку в умовах закладів спеціальної освіти.
Заняття можна проводити у класній кімнаті, яка обладнана відповідно до
стандартів Нової української школи або пристосованому приміщенні, де є
можливість працювати за партами та в колі. Необхідно мати комп’ютер,
колонки, проектор і екран або телевізор для демонстрації відео та аудіо
матеріалів, маркери, фліпчарт або дошку для демонстрації наочних матеріалів.
Детальний перелік матеріалів та обладнання, які необхідно підготувати фахівцю
для ефективного проведення занять, подано у описі сценаріїв занять.
Ефективність програми визначається досягненням очікуваних результатів
щодо формування або розвитку в учнів/учениць молодшого шкільного віку
таких знань, здатностей, умінь та навичок.
Учень/учениця має знання про:
- емоції та почуття, їх призначення у житті людини;
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- сутність понять «дружба», «друг»;
- розуміє особливості власної поведінки, а також власні потреби і
можливості щодо її позитивного удосконалення;
- як і коли сказати «ні», нікого не ображаючи;
- має знання про загальні етичні та моральні норми.
У життєвих ситуаціях учень/учениця здатен/здатна:
- усвідомлювати неповторність кожної людини та власну неповторність;
- розпізнавати як власні емоції та почуття, так й інших людей;
- аналізувати як свої вчинки, так й інших;
- поважати себе та інших людей, приймати та аналізувати думку інших;
- розуміти як свої потреби, так й інших;
- виявляти чуйне ставлення у співпраці та взаємодії з іншими;
- співчувати та прийти на допомогу товаришу;
- проявляти чуйне та неупереджене ставлення до людей з особливостями
психофізичного розвитку;
- проявляти впевненість без агресії;
- розпізнавати ситуації, коли потрібно просити допомоги у дорослих, а
коли можна вирішити ситуацію самостійно;
- усвідомлювати важливість взаємоповаги у стосунках між людьми.
Учень/учениця уміє:
- взаємодіяти в групі, використовуючи прийоми дружнього спілкування;
- презентувати власну та спільну (групову, колективну) роботу;
- говорити упевнене «ні» в ситуаціях ризику;
- домовлятися,

враховуючи

інтереси

обох

сторін,

та

ввічливо

відмовлятися від того, що йому/їй не підходить;
- попросити про допомогу, коли вона йому/їй потрібна;
- передбачати наслідки та приймати виважені рішення за допомогою
«правил світлофора» - «зупинись», «подумай», «обирай і дій».
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Учень/учениця використовує навички:
- дружнього спілкування;
- взаємодії у колективі, групі;
- доцільної самостійності у вирішенні життєвих ситуацій;
- застосування «правил світлофора» — «зупинись», «подумай», «обирай і
дій» — для прийняття безпечних виважених рішень.
Окремі заняття апробовані протягом 2016-2018 н.р. в роботі з учнями 1-4
класів Мошнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної
ради Черкаської області. Запропонована програма профілактичних занять для
учнів молодшого шкільного віку «Жити в злагоді з собою та іншими»
сформована та пройшла початковий етап апробації з вересня по грудень 2018 р.
в Мошнівській та Будищенській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів
Черкаської районної ради Черкаської області. Загальна кількість учнів віком 6-8
років, які брали участь у апробації, – 103 особи.
В Мошнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Черкаської районної
ради Черкаської області у початковому етапі апробації програми брали участь
учні 1-2 класів, загальна кількість – 61 особа (з них: 28 осіб – хлопці, 33 особи –
дівчата). Вік учасників апробації: 6 – 8 років.
У Будищенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Черкаської районної
ради Черкаської області у початковому етапі апробації брали участь учні 1-2 -х
класів, загальна кількість – 42 особи (з них: 25 осіб – хлопці, 17 осіб – дівчата).
Вік учасників апробації: 6 – 7 років.
В процесі апробації програми робота була спрямована на формування і
розвиток у дітей розуміння цінності кожної особистості, умінь і навичок
самоусвідомлення, спілкування, прийняття рішень, критичного мислення,
розуміння та керування емоціями, вирішення конфліктних ситуацій, соціальної
взаємодії.
Під час занять діти проявляли найбільшу активність у вправах, які
передбачали групову взаємодію для вирішення життєвих ситуацій, зацікавилися
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роботою з відео та аудіо матеріалами, зокрема, аналізом ситуацій із життя героїв
мультфільмів. За відгуками дітей, їм дуже сподобалося працювати із «правилами
світлофора».
Попередні результати початкового етапу апробації (за результатами
спостережень та відгуків класних керівників, батьків, працівників психологічної
служби вище згаданих закладів освіти, а також відгуків дітей – учасників
програми) дозволяють говорити про позитивні зміни у поведінці (або зменшення
стійкості чи частоти повторюваності поведінкових проявів, що свідчать про
труднощі чи відхилення у соціалізації) у окремих учнів (27 осіб від загальної
кількості учасників). Також відмічено, що, діти стали більше обговорювати
спільну діяльність, домовлятись та діяти разом, аналізувати, порівнювати свої
пропозиції з думкою однокласників чи дорослих та приходити до спільного
рішення, покращився загальний емоційний фон у класних колективах.
З метою подальшої апробації (основного етапу) та оцінки ефективності
програми профілактичних занять для учнів молодшого шкільного віку «Жити в
злагоді з собою та іншими» заплановано:
- розробку інструментарію для моніторингу ефективності програми в
процесі подальшої апробації;
- проведення занять за програмою з учнями 3-4 класів Мошнівської та
Будищенської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради
Черкаської області у ІІ семестрі 2018-2019 року;
- залучення до апробації програми у 2019-2020 н.р. як мінімум ще двох
закладів загальної середньої освіти та двох закладів дошкільної освіти;
- узагальнення результатів моніторингу та подальше впровадження
програми (з урахуванням відгуків та рекомендацій учасників апробації) в
закладах освіти.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ п/п

Назва розділу та тематичних занять

Розділ 1. Світ емоцій та почуттів

Кількість годин
2

1

Що таке емоції та почуття

1

2

Мої емоції та почуття

1

Розділ 2. Ставлення до себе та інших

2

3

Кожна людина неповторна

1

4

Шануй себе і поважай інших

1

Розділ 3. Уроки спілкування

2

5

Вчимося дружити

1

6

Вчимося спілкуватися з повагою один до одного

1

Розділ 4. Скарбничка доброти

2

7

Почуття і співчуття

1

8

Бути добрим – просто

1

Розділ 5. Вчимося приймати рішення

2

9

Впевнена поведінка

1

10

«Правила світлофора»

1

Розділ 6. Можу, умію, дію

2

11

Розумію інших. Володію собою

1

12

Я серед інших – ми разом

1

Всього:

12

11

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
№

Назва розділу та

Очікувані результати до рівня досягнень

п/п

тематичного заняття

здобувачів освіти

Розділ 1. Світ емоцій та почуттів
Учень/учениця:
1

Що таке емоції та почуття - має знання про базові емоції людини та їх
призначення в житті людини;
- здатен/здатна розпізнавати власні емоції,
почуття та настрій;
- уміє розрізняти емоції й почуття інших;

2

Мої емоції та почуття

- здатен/здатна взаємодіяти у групі;
- має початкові навички презентації спільної
роботи.

Розділ 2. Ставлення до себе та інших
Учень/учениця:
3

Кожна людина неповторна - здатен/здатна усвідомлювати неповторність
кожної людини, власну неповторність;
- поважає себе та інших людей;
- уміє взаємодіяти в групі;

4

Шануй себе і поважай

- здатен/здатна аналізувати свою поведінку

інших

та оточуючих;
- здатен/здатна приймати думку інших.
Розділ 3. Уроки спілкування
Учень/учениця:
-

5

Вчимося дружити

використовує

спілкування;

12

прийоми

дружнього

- розуміє поняття «дружба», «друг»;
-

використовує

навички

взаємодії

та

дружнього ставлення до інших;
- здатен/здатна аналізувати як свої вчинки,
6

Вчимося спілкуватися з

так й інших;

повагою один до одного

- усвідомлює правила дружнього спілкування
та співіснування.

Розділ 4. Скарбничка доброти
Учень/учениця:
- розуміє як свої потреби, так й інших;
7

Почуття і співчуття

- проявляє чуйне ставлення у співпраці та
взаємодії з іншими;
- здатен/здатна співчувати та прийти на
допомогу товаришу;

8

Бути добрим – просто

- виявляє повагу та неупереджене ставлення
до людей з особливостями психофізичного
розвитку.

Розділ 5. Вчимося приймати рішення
Учень/учениця:
- здатен/здатна проявляти впевненість без
9

Впевнена поведінка

агресії;
- уміє домовлятися, враховуючи інтереси
обох сторін, та ввічливо відмовлятися від
того, що йому/їй не підходить;
- уміє попросити про допомогу, коли вона

10

«Правила світлофора»

йому/їй потрібна;
- здатен/здатна розпізнавати ситуації, коли
потрібно просити допомоги у дорослих, а
13

коли можна вирішити ситуацію самостійно;
- знає, як і коли сказати «ні», нікого не
ображаючи;
- уміє говорити впевнене «ні» в ситуаціях
ризику;
- здатен/здатна передбачати наслідки та
приймати виважені рішення за допомогою
«правил

світлофора»

–

«зупинись»,

«подумай», «обирай і дій».
Розділ 6. Можу, умію, дію
Учень/учениця:
- усвідомлює неповторність кожної людини
11 Розумію інших. Володію
собою

та власну неповторність;
- з повагою та розумінням ставиться до
інших;
- розуміє особливості власної поведінки, а
також власні потреби і можливості щодо її
позитивного удосконалення;

12 Я серед інших – ми разом

- усвідомлює важливість взаємоповаги у
стосунках між людьми;
- може аналізувати власні вчинки та вчинки
інших;
- здатен/здатна попросити про допомогу,
коли вона йому/їй необхідна.

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ В ОПИСІ ЗАНЯТЬ

- Коло Єднання

- Коло14Пізнання

- Завершальне Коло

ОПИС ЗАНЯТЬ ПРОГРАМИ
РОЗДІЛ 1. СВІТ ЕМОЦІЙ ТА ПОЧУТТІВ (2 ГОДИНИ)
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. ЩО ТАКЕ ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ
Мета: ознайомити учнів з базовими емоціями та їх призначенням у
житті людини.
Обладнання та канцтовари: дошка або фліпчарт, скотч двосторонній або
магніти для закріплення матеріалів на дошці/фліпчарті.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»
(орієнтовний образ ляльки у додатку 1); роздруковані заздалегідь картки
(відповідно до кількості учасників) із символічними зображеннями емоцій
(додаток 2) з прикріпленим на зворотній стороні двостороннім скотчем; макет
термометру з поділками від одного до п’яти; папір формату А-5 відповідно до
кількості учнів, картки із символічними зображеннями базових емоцій
(додаток 3), ручки чи олівці для кожного учасника.
Структура та зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

3 хв.

3 хв.

2

Вправа «Термометр настрою»

3 хв.

3 хв.

3

Вправа «Говорить Чубчик».

5 хв.

5 хв.

Коло Пізнання
4

Вправа «Портрет емоцій»

5 хв.

7 хв.

5

Рухлива вправа «У веселому бору»

7 хв.

7 хв.

Завершальне Коло
6

Вправа «Карта почуттів»

7 хв.

10 хв.

7

Завершальна рефлексія.

5 хв.

5 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
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ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ
1 Вправа «Привітання»
.
Мета: створити позитивну атмосферу налаштувати на роботу.
Діти стають у коло. Ведучий пропонує їм привітатися по черзі один з
одним: «Привіт, ….(назвати ім’я)» та передати по колу посмішку.
2 Вправа «Термометр настрою»
. навчити дітей аналізувати власний настрій.
Мета:
На дошці розміщено макет термометру з поділками від одного до п’яти.
Ведучий пропонує дітям взяти ту картинку із символічним зображенням емоції
(додаток 2), яка відповідає їх настрою на початку заняття, та розмістити її на
«термометрі». Попередньо ведучий роз'яснює принцип розташування картинок
на «термометрі» - чим сильніший по відчуттям настрій, тим вище буде «градус»
на термометрі.
3 Вправа «Говорить Чубчик».
.
Мета: пояснити дітям сутність понять «емоції», «почуття» та відмінність
між ними.
Слова ведучого. Діти, ви помічали, що і дорослим, і дітям буває іноді
весело, іноді сумно, іноді страшно або цікаво. Чи буває так з вами? (відповіді
дітей).
Подивіться на наш «термометр настрою». Що він відображує? (відповіді
дітей). Так, діти, у кожного з нас може бути різний настрій. І це залежить від
емоції, яку ми відчуваємо у тій чи іншій ситуації. Адже емоція – це і є миттєва
реакція людини – дорослого чи дитини – на певну життєву ситуацію. А реагуємо
ми усі по-різному. Тому й емоції у нас можуть бути різні, так як і настрій.
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Сьогодні ми з вами будемо дізнаватися, що ж таке емоції та почуття. А
допоможе нам у цьому Хлопчик-Чубчик. (Ведучий бере у руку ляльку «ХлопчикЧубчик» і далі веде розмову з дітьми від імені Чубчика)
Слова Чубчика.
Привіт діти! (відповідь дітей на привітання). Хочу розповісти вам, що я
знаю про емоції і почуття. Емоції – це миттєва реакція на ситуацію чи подію у
житті людини. А почуття пов’язане з постійним чи тимчасовим ставленням
однієї людини до іншої, або переживаннями у ситуаціях чи під час подій, які
постійно чи дуже часто повторюється у житті людини і викликають одну й
ту саму емоційну реакцію. Наприклад, у мене виникає почуття страху, коли я
один, без дорослих, опиняюся у незнайомому місці. Також, я можу боятися
якусь людину, якщо вона буде кричати на мене. Тобто, при постійному
спілкуванні з такими людьми, які кричать на мене або іншу дитину, у мене
виникає почуття страху.
Або, наприклад, у мене виникає емоція радості, коли я отримую
неочікуваний приємний для мене подарунок. І я завжди почуваюся радісним, коли
ми з батьками йдемо гуляти у парк чи ліс.
Діти, а скажіть, будь ласка, чи усі емоції чи почуття, які у вас
виникають, є для вас приємними? (відповіді дітей). Так, дійсно, є емоції, які
приємні для нас, я є неприємні. Саме тому і настрій у нас буває світлий за
відчуттями, а буває й навпаки. І дуже важливо навчитися розуміти, чому саме
та чи інша емоція у нас зараз виникла. Тому що кожна із них про щось нас хоче
попередити або повідомити. Наприклад, страх попереджає нас про небезпеку.
А радість повідомляє про приємну для нас подію.
Дякую вам за увагу! Буду радий і від вас дізнатися, що ви знаєте про
емоції і почуття.
Слова ведучого (ведучий садовить ляльку на видному місці). Дякуємо
Хлопчику-Чубчику за цікаву розповідь. Пропоную вам згадати, про що ж він
нам розповідав.
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Питання для обговорення:
То що ж таке емоції? Коли вони виникають?
А що таке почуття? Як вони формуються?
Чи помітили ви, що емоції і почуття мають однакові назви?
КОЛО ПІЗНАННЯ
4
.

Вправа «Портрет емоцій» (додаток 3).
Мета: вчити дітей розрізняти різні емоції
Ведучий роздає дітям аркуші А-5.
Слова ведучого. Діти, я пропоную вам зараз намалювати портрети

чотирьох емоцій. Вони називаються базовими, тобто основними. Я буду
оголошувати вам по черзі назви цих емоції. Уявіть, будь ласка, як символічно
можна зобразити кожну з них, і намалюйте на своїх аркушах їх символічні
портрети.
Ведучий по черзі озвучує назви базових емоцій – радість, сум, страх,
злість. Діти малюють.
До уваги ведучого! Обов’язково простежте, щоб усі діти встигли
зобразити кожну з емоцій.
Після завершення роботи діти презентують свої малюнки. Як варіант
презентації, ведучий може запропонувати дітям зобразити намальовані
символи невербально. Після презентацій ведучий організовує обговорення,
наприклад:
- чи є однакові «портрети» емоцій?
- чи є «портрети» однієї і тієї ж емоції, які відрізняються між собою?
- чому саме так ви зобразили ту чи іншу емоцію?
Підсумовуючи результати роботи, ведучий демонструє дітям картинки
із символічними зображеннями емоцій (додаток 3). Важливо підвести дітей до
думки, що люди, які відчувають одну й ту саму емоцію також можуть по
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різному її проявляти. І саме тому інколи буває важко зрозуміти, що саме зараз
відчуває дорослий чи дитина.
5
.

Рухлива вправа «У веселому бору»
Мета: знизити емоційну та фізичну напругу, розвивати навички взаємодії.
Діти стають у коло та розраховуються по черзі за відповідними номерами:

один, два, три. Діти з номерами «один» будуть виконувати роль «ведмедів», з
номерами «два» і «три» – роль «мисливців». За командою ведучого «мисливці»
об’єднуються у пари та беруться за руки утворюючи «коло», а «ведмеді»
розгулюють вільно. Ведучий говорить слова: «У веселому бору гриби, ягоди
беру, а ведмідь не спить і на нас гарчить». «Мисливці» повинні у «коло»,
утворене з їх рук, піймати «ведмедя». Гра закінчується, коли усі «ведмеді»
піймані.
До уваги ведучого! Для проведення цієї вправи необхідно попіклуватися
про безпечній простір у кабінеті.
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
6 Вправа «Карта почуттів»
. Мета: розвивати уміння

встановлювати

логічний

зв'язок

між

життєвими ситуаціями/подіями та почуттями людини.
Ведучий ділить лист ватману/паперу для фліпчарта навпіл та пропонує
дітям разом створити «карту почуттів». Ведучий зліва пише по черзі назви
почуттів, а дітям необхідно навести приклади подій чи людину/людей, по
відношенню до яких у дітей чи дорослих можуть виникати ці почуття.
Наприклад:
радість – прогулянка парком у хорошу погоду (задоволення від прогулянки);
цікавість – читають книжку;
гнів – коли складно здолати перешкоду;
огида – торкатися або дивитися на щось неприємне;
зневага – до дорослого чи дитини, який/яка кривдить слабших;
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Ведучий записує усі приклади дітей у правій половині листа. Після
завершення роботи ведучий організовує обговорення отриманих спільних
результатів.
7 Завершальна рефлексія
. Мета: закріпити отримані знання про емоції та почуття; розвивати
уміння самопрезентації.
На

завершення

заняття

ведучий

пропонує

дітям

подивитися

на

«Термометр настрою» та замінити картинки із символічними зображеннями
емоцій (додаток 2) або порядок їх розташування відповідно до настрою кожного
з них наприкінці заняття. Попередньо ведучий нагадує про принцип
розташування картинок на «термометрі».
Підсумкові слова ведучого. Діти, на цьому занятті ми дізнались про
основні емоції, які найчастіше проявляють люди як реакцію на події у своєму
житті, та про почуття, які виникають по відношенню до інших людей чи
часто повторюваних подій у житті. На наступному занятті ми поговоримо
про ваші власні емоції й почуття.
Потім діти стають у коло. Ведучий бере ляльку Хлопчик-Чубчик і
пропонує дітям, передаючи ляльку по черзі один одному по колу назвати своє
ім'я та сказати, що сьогодні кожен із них дізнався найцікавішого або нового про
емоції та почуття. «Я — (ім'я). Найцікавіше мені було сьогодні дізнатися .......
Дякую собі і усім присутнім. До побачення!»
Коли діти завершать говорити, усі беруться за руки, та передають «імпульс
подяки», потискаючи один одному руки. Потім разом говорять: «До побачення».
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ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. МОЇ ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ
Мета: розвивати у дітей уміння розпізнавати власні емоції та почуття.
Обладнання: Комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»,
ручки

чи

олівці;

жовті

кружечки

для

кожного

учасника;

шматочки

двостороннього скочу; м’яч або клубок.
Структура та зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

2

2

2

Вправа «Веселі кружечки»

3 хв.

3 хв.

3

Вправа «Говорить Чубчик»

5 хв.

5 хв.

Коло Пізнання
4

Вправа «Вгадай емоцію. Розкажи про почуття» 10 хв.

13 хв.

5

Рухлива вправа «Бурундук»

5 хв.

5 хв.

Завершальне Коло
6

Вправа «Коли я…»

8 хв.

10 хв.

7

Завершальна рефлексія

2 хв.

2 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ

1 Вправа «Привітання»
.
Мета:створити позитивну атмосферу, налаштувати на роботу.
Діти стають у коло. Ведучий пропонує по черзі привітатися один з одним,
зобразивши мімікою якусь емоцію. Усі повторюють мімічне відтворення емоції
за тим, хто її демонструє.
21

2 Вправа «Веселі кружечки»
. Ведучий роздає дітям жовті кружечки та шматочки двостороннього
скотчу.
Слова ведучого. На що схожі ці кружечки? (відповіді дітей). Пропоную
вам на кожному кружечку зобразити посмішку та розмістити у класній кімнаті,
де хто захоче.
Діти, давайте пригадаємо, про що ми говорили на попередньому занятті?
(відповіді дітей). Так, про основні емоції, які найчастіше проявляють люди як
реакцію на події у своєму житті А ще ми говорили про почуття, які виникають
по відношенню до інших людей чи часто повторюваних подій у житті. Сьогодні
пропоную вам познайомитися з вашими особистими емоціями та почуттями, а
також відчути, як реагує на них ваше тіло.
3 Вправа «Говорить Чубчик»
.
Мета: розширити та закріпити знання дітей про емоції та почуття,
розвивати уміння самоаналізу
Слова ведучого. Діти, Хлопчик-Чубчик знову хочете нам щось розповісти.
Слова Чубчика. Привіт діти! Давайте згадаємо, що є емоції, які приємні
для нас, я є неприємні. І тіло, організм кожного з нас у кожній ситуації у
відповідь на наші емоції чи почуття теж реагує по-різному. Тому, коли
відчуття неприємні, ми говоримо, що у нас поганий настрій, а коли відчуття
приємні — гарний, хороший настрій. Настрій — це реакція організму на
емоційний стан людини.
Пам'ятайте про те, що усі емоції та почуття людини важливі,
незалежно від того, приємні вони для нас чи неприємні. Адже, кожна із них про
щось нас хоче попередити або повідомити. Наприклад: страх – навчає нас бути
обережними. А буває й так, що страх, як і цікавість – дає нам поштовх
пізнавати нове.
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Діти, а які емоції викликаються у вас приємні, а які неприємні
відчуття?(відповіді дітей). Дякую, що поділилися зі мною своїми відчуттями
Треба зважати на свої почуття і вчасно повідомляти про них, але так,
щоб нікого не образити, з повагою до себе та інших. Якщо вам неприємно,
скажіть про це.
Дякую вам за увагу!
КОЛО ПІЗНАННЯ
4 Вправа «Вгадай емоцію Розкажи про почуття»
. Мета: розвивати уміння розпізнавати як власні емоції та почуття, так й
інших людей у процесі групової взаємодії, формувати уміння презентувати
спільну роботу.
Ведучий об’єднує дітей у чотири групи. Для цього він пропонує дітям
обрати собі одну із карток наосліп (заздалегідь роздрукувати необхідну кількість
картинок із зображенням 4-х фруктів). Діти об'єднуються у групи за
відповідністю картинок .
Кожна група дітей отримує картки із зображенням базових емоцій
(радість, сум, страх, злість). Ведучий говорить фразу: «Сьогодні гарний день» із
інтонацією, яка відповідає одній з емоцій. Діти відгадуючи, яку емоцію
відтворив ведучий, піднімають відповідну карточку. Коли усі емоції будуть
вгадані, ведучий пропонує дітям обговорити у малих групах, що фізично
відчуває людина відповідно до того чи іншого емоційного стану, як реагує тіло
кожного із нас на емоційний стан іншої людини, у якій ситуації можуть
виникати такі почуття відповідно до емоції тощо. Один представник від групи
презентує результати обговорення. Інші учасники можуть доповнювати.
Примітка. У роботі з учнями 1-го класу ведучий проводить загальне
обговорення у великій групі.
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Підсумок ведучого. Отже, діти давайте ще раз згадаємо, про те, що усі
наші емоції і почуття є важливими, незалежно від того приємні чи неприємні
відчуття вони викликають. І щоб не зашкодити собі та іншим, треба вчасно
говорити про те, що вас бентежить, лякає чи є неприємним, або може
спричинити небезпеку для вас чи інших. Говорити з повагою до себе та до
інших, щоб нікого не образити.
5
.

Рухлива вправа «Бурундук»
Мета: створити позитивну атмосферу, знизити емоційну напругу,

розвивати навички взаємодії.
Діти стають у коло і тримаються за руки. Кільком учням говорить
однакову назву звіра «бурундук». Потім ведучий вголос промовляє по черзі
назви звірів. Учасник, який почув відповідну назву звіра, повинен присісти.
Коли черга доходить до «бурундука» усі «бурундуки» присідають одночасно.
Завдання учасників гри втримати «бурундука», щоб той не присів.
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
6
.

Вправа «Коли я…»
Мета: розвивати уміння розпізнавати й аналізувати власні почуття у

різних ситуаціях.
Діти стають у коло. Ведучий повідомляє інструкцію для проведення гри з
м'ячем: «Кожен із вас по черзі буде говорити такі слова «Коли я …(називає будь
яку ситуацію, наприклад: граюсь із другом), то почуваюся …(наприклад,
радісно)», і перекидаєте м’яч одному із учасників групи, перед цим назвавши
його ім'я і встановивши контакт очима. Той, хто піймав м’яч, говорить про свою
ситуацію і почуття в ній. М'ячик обов'язково перекидаємо тому, хто ще не
говорив, щоб кожен міг висловитися.
7 Завершальна рефлексія
. Мета: закріпити отримані знання
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Підсумкові слова ведучого. Діти, сьогодні ми вчилися розрізняти власні
емоції та почуття у різних ситуаціях, а також можливі емоції і почуття інших
людей, вчились працювати у команді. На наступному занятті ми поговоримо з
вами про дружбу та уміння спілкуватися. А зараз вже час сказати один одному
«До побачення!»
Діти стоять у колі. Повертаючись праворуч по черзі, вони говорять один
одному «До побачення» та промовляють ім’я хлопчика чи дівчинки у лагідній
формі (наприклад: «До побачення, Олечко») і так по колу.
РОЗДІЛ 2. СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ ТА ІНШИХ (2 ГОДИНИ)
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. КОЖНА ЛЮДИНА НЕПОВТОРНА
Мета: формувати усвідомлення неповторності кожної людини; розвивати
самоусвідомлення через повагу до себе та інших людей.
Обладнання: комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»,
зображення сонця, кошик з вирізаними різнокольоровими квітами (на звороті
приклеєний двосторонній скотч для кріплення на дошку чи фліпчарт), білий
папір А4 відповідно до кількості учнів, карточки із зображенням фруктів
(відповідно до кількості учнів), «Чарівна скринька» (скринька або коробка із
дзеркалом на дні); іграшковий або справжній мікрофон, фонограма пісні
«Справжній друг» (ведучий може використовувати її на кожному занятті для
супроводу рухливих вправ).
Структура та зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

2 хв.

2 хв.

2

Вправа «Чубчик говорить»

3 хв.

3 хв.
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Вправа «Знайди двох однакових»

3

7 хв.

7 хв.

Коло Пізнання
4

Вправа «Я умію… А що умієш ти?»

4 хв.

5 хв.

5

Рухлива вправа «Спільне – відмінне»

8 хв.

8 хв.

Завершальне коло
6

Вправа «Чарівна скринька»

4 хв.

4 хв.

7

Вправа «Мікрофон»

5 хв.

5 хв.

8

Завершальна рефлексія

2 хв.

2 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ
1
.

Вправа « Привітання»
Мета: створити позитивну емоційну атмосферу в учнівському

колективі, налаштувати дітей на роботу.
Слова ведучого. Діти, на дошці у нас прикріплене сонечко. Пропоную
вам сьогодні привітатися за допомогою таких слів: «Я, (ім’я дитини) маленьке
сонечко, прокидаюсь раненько, усім посміхаюсь, усіх зігріваю й кожного
вітаю».
А щоб наше сонечко не сумувало, візьміть, будь ласка, у кошику квіточки
та прикріпіть на ватмані біля сонечка (діти прикріплюють квіточки). Зверніть
увагу, що кожна квіточка відрізняється одна від одної, хоча вони і дуже схожі
між собою.
2 Вправа «Чубчик говорить»
.
Коментар ведучого. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, що усі
люди, як і наші квіточки, ніби схожі між собою, але разом із тим ми усі різні й
неповторні. І допоможе нам у цьому розібратися наш Хлопчик-Чубчик.
Слова Чубчика. Привіт, діти! (діти відповідають на привітання).
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Якщо взяти пригорщу піску та добре роздивитися її під мікроскопом, то
виявиться, що немає жодної піщинки, схожої на іншу. Краплини дощу, які на
перший погляд повинні бути схожими, виявляються зовсім різними. І так
можна перелічити все живе й неживе на землі, від сніжинок до зебр, від листка
на дереві до квітки, від комахи до слона і, нарешті, до людини.
Люди всі різні, як і все у природі. Кожна людина має право бути зовсім
іншою, не схожою на тебе. Неповторність людини – це поєднання її
здібностей, зовнішності, рис характеру. Тому кожна людина неповторна та
прекрасна по-своєму.
3
.

Вправа «Знайди двох однакових»
Мета: формувати розуміння про неповторність кожної людини,

розвивати навички взаємодії із однокласниками та умінь дотримуватися
інструкцій і алгоритмів.
Ведучий пропонує дітям скласти аркуш паперу навпіл та шляхом
обривання шматочків паперу по контуру створити силует чоловічка (як варіант
завдання – ведучий може запропонувати дітям створити портрет ХлопчикаЧубчика). Коли усі діти завершили процес створення силуету, ведучий просить
дітей дати чоловічку ім’я та розповісти про нього своєму сусіду (ведучий
об’єднує дітей у пари): який він за характером, настроєм, що любить робити,
чим захоплюється тощо.
Після завершення презентацій чоловічків, ведучий просить дітей,
рухаючись вільно у просторі кабінету, показати один одному чоловічків та
знайти ще одного чоловічка, який був би в усьому схожого на їхнього. Чи є два
однакових чоловічки? (відповіді дітей). Ведучий узагальнює відповіді дітей.
КОЛО ПІЗНАННЯ
4 Вправа «Я умію… А що умієш ти?»
. Мета: розвивати уміння самопрезентації,
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формувати

здатність радіти за успіхи інших, продемонструвати різнобічність інтересів,
уподобань та здібностей дітей
Діти стають в коло, один з учасників гри в середині кола. Він кидає м’ячик
кому захоче (ведучий акцентує увагу, що м’ячик треба кидати тому, хто його ще
не отримував) з такими словами: «Я умію гарно малювати... читати, співати,
танцювати тощо.…А що умієш ти?» Наступний учасник робить те саме. Гра
закінчується, коли м’яч побував у всіх учасників.
Слова ведучого. Ми побачили, що у кожного з нас є чудові уміння й
таланти. У когось були схожі, у когось – відмінні. І це дуже добре, коли у нас є
можливість від когось навчитися тому, чого ми ще не уміємо робити. Пропоную
вам погратися ще в декілька ігор, які допоможуть нам дізнатися, що нас ще
може відрізняти один від одного, а в чому ми можемо бути схожі.
5 Рухлива вправа «Спільне – відмінне»
. Мета: створити умови для емоційного розвантаження дітей, розвивати
уміння роботи в команді, формувати здатність приймати відмінності інших
та уміння знаходити спільні інтереси в груповій взаємодії.
Завдання 1. Ведучий розташовує на дошці/фліпчарті картинки різних
фруктів (яблука, груші, вишні, сливи тощо) та пропонує дітям об’єднатися в
групи залежно від уподобань («Який фрукт подобається вам найбільше
усього?»)
Завдання 2. Ведучий пропонує дітям вишикуватись по зросту. Біля
ведучого стає найнижча за зростом дитина, а завершує ряд – найвища за зростом
дитина.
Завдання 3. Ведучий пропонує дітям об’єднатися в групи за кольором
очей.
Завдання 4. Ведучий пропонує дітям вишикуватися в ряд за кольором
волосся так, щоб першою у ряду стояла дитина з найтемнішим кольором
волосся, а завершувала ряд дитина з найсвітлішим кольором волосся.
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Після завершення всіх завдань ведучий проводить спільне обговорення в
групі з дітьми.
Орієнтовні питання для обговорення
Які висновки ми можемо зробити після цієї вправи?
Чим ми можемо відрізнятися один від одного?
Що нас може об’єднувати?
Можливі відповіді дітей: ми різного зросту, є схожі за кольором очей,
волосся, спільні смаки, ми різні за статтю (хлопчики, дівчатка) тощо.
Підсумковий коментар ведучого. Отже, у нас дуже багато спільного,
проте кожен із нас неповторний й кожен є унікальною особистістю.
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
6 Вправа «Чарівна скринька»
. Мета: закріпити знання про неповторність і цінність кожної
особистості, підвищити рівень самооцінки дітей.
Слова ведучого (бере у руки Чубчика і «Чарівну скриньку»). Діти, ХлопчикЧубчик приніс нам «Чарівну скриньку». На дні скриньки захований найбільший
скарб на Планеті й кожен із вас зможе його побачити. Зазирніть у скриньку, щоб
побачити цей скарб, але тримайте в таємниці те, що ви побачили, доки усі не
зазирнуть у скриньку. (Діти по черзі зазирають у скриньку на дні якої лежить
дзеркало).
Що ж за скарб заховано у скриньці? Що ви там побачили? (відповіді дітей)
Так, у скриньці ви побачили своє відображення у дзеркалі. Кожен із вас –
унікальна особистість. Так як і кожна людина на нашій планеті Земля. І кожен із
вас, кожна людина і є найбільшим скарбом на Землі.
Діти, ми з вами добре попрацювали й дізнались про те, що між нами, як і
між іншими людьми може бути дуже багато схожого – уподобань, інтересів,
зовнішня схожість тощо. І разом із тим кожен із нас унікальний і єдиний на світі.
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7 Вправа «Мікрофон» (Хлопчик-Чубчик запитує).
. Мета: закріпити отримані знання про цінність і унікальність кожної
особистості
Слова ведучого. Діти, Хлопчик-Чубчик на завершення нашого заняття
хоче задати вам декілька питань.
Слова Хлопчика-Чубчика (на цьому занятті від імені Хлопчика-Чубчика
питання може задавати хтось із дітей у групі – у такому випадку важливо
заздалегідь підготувати дитину до цієї ролі).
Наприклад:
1. У чому неповторність людини?
2. Чому кожен із вас — неповторна особистість?
3. У чому твоя унікальність?
4. Чого ти хочеш навчитися?
5. Чим відрізняються твої друзі один від одного?
(відповіді дітей)
Отже, кожна людина неповторна. Неповторність виявляється не тільки
в зовнішності, а й у рисах характеру, здібностях, уміннях та поведінці.
8 Завершальна рефлексія
. Слова ведучого. Діти, сьогодні ми з вами дізнались, що усі люди на землі
різні, унікальні та неповторні. Кожен із нас, як і кожна людина, заслуговує на
повагу. Тому дуже важливо поводитися і спілкуватися з іншими з повагою, щоб
до нас теж ставилися з повагою.
Станьмо у коло, візьмімось за руки і кожен по черзі скаже: «До побачення.
Я був (була) радий (рада) з тобою сьогодні разом працювати» і посміхнутися та
потиснути руку. Починаємо по годинниковій стрілці від ведучого.
По закінченню усі разом говоримо: «Краще, сонечко, світи – ми радієм – я
і ти».
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ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. ШАНУЙ СЕБЕ І ПОВАЖАЙ ІНШИХ
Мета: формувати уявлення про те, що означає шанувати себе; розвивати
шанобливе ставлення до себе й інших людей; розвивати здатність до поваги,
людяності, доброти й щирості у стосунках з людьми.
Обладнання: Комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»,
роздрукована приказка «Шануй себе і люди тебе шануватимуть», картки із
зображеннями казкових героїв (відповідно до кількості учнів), клубок міцних
ниток; круги, вирізані із паперу трьох кольорів, від більшого до меншого
відповідно до кількосьі учнів (розміри у діаметрі 220 -230 мм, 130-150 мм, 90120 мм.), невеличку м’яку іграшку, кошик.
Структура і зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас

2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

2 хв.

2 хв.

2

Вправа «Говорить Чубчик»

3 хв.

3 хв.

Коло Пізнання
3

Вправа «Корисно — шкідливо»

5 хв.

5 хв.

4

Вправа «Продовжи речення»

12 хв.

8 хв.

5

Вправа «Я умію – я хочу навчитися»

7 хв.

7 хв.

6

Рухлива вправа «Молекули»

3 хв.

3 хв.

Завершальне Коло
7

Вправа «Мереживо чеснот»

-

7 хв.

8

Завершальна рефлексія

3 хв.

3 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
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ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ
1 Вправа «Привітання»
. Мета: створити позитивну емоційну атмосферу, налаштувати на
роботу.
Заходячи до класу, діти наосліп беруть з кошика, який ведучий заздалегідь
поставив при вході, зображення казкових героїв. Ведучий об'єднує дітей в коло і
оголошує завдання — діти по черзі будуть вітатися з усією групою в образі
казкового героя, який зображений на картці («Привітайся з нами так, як би це
зробив казковий герой, зображений на картці, яку ти обрав»). Діти по черзі
вітаються.
2 Вправа «Говорить Чубчик»
.
Мета: розвивати шанобливе ставлення дітей до себе та інших.
Слова ведучого. Діти, на цьому занятті ми поговоримо про те, як шануючи
себе, шанувати інших людей. І допоможе нам в цьому розібратися ХлопчикЧубчик.
До уваги ведучого! На дошці чи фліпчарті необхідно розмістити
роздруковану заздалегідь приказку «Шануй себе, і люди тебе шануватимуть».
Слова Чубчика (До уваги ведучого! Можна доручити комусь із дітей
говорити від імені Хлопчика-Чубчика. Для цього необхідно дитину заздалегідь
ознайомити із текстом)
Добрий день, діти! Це я — Чубчик. Я знову з вами. У мене є до вас декілька
питань.
Як ви думаєте, що означає приказка: «Шануй себе, і люди тебе
шануватимуть»? (відповіді дітей).
А як ви вважаєте, що означає «шануй себе?»
Діти, як ви розумієте, що таке людські чесноти? (відповіді дітей)
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Як ви вважаєте — якими чеснотами або особистими якостями володіє
людина, яку цінують і поважають (відповіді дітей).
КОЛО ПІЗНАННЯ
3
.

Вправа «Корисно — шкідливо»
Мета: розвивати уміння аналізувати корисність чи шкідливість звичок

та особливостей поведінкових проявів, наявних як у себе, так і у інших
Ведучий розділяє на два стовпчики («корисно» і «шкідливо») лист
ватману/паперу, закріпленого на дошці чи фліпчарті, та пропонує дітям
«мозковим

штурмом»

скласти

каталог

звичок,

особистих

якостей

та

поведінкових особливостей людини, які можуть бути корисними, а які
шкідливими — як для людини особисто, так і в стосунках з іншими.
Після завершення вправи ведучий підсумовує отримані результати,
акцентуючи увагу дітей на тому, що шкідливі звички або поведінкові прояви
можуть спричиняти труднощі у спілкуванні між людьми або становити загрозу
як життю і здоров'ю самої людини, так і оточуючим. А корисні звички і
поведінкові прояви сприяють налагодженню взаємопорозуміння між людьми та
сприяють підтриманню стану здоров'я людини.
4 Вправа «Продовж речення»
. Мета: розвивати уміння приймати думку іншого, аналізувати та
адекватно оцінювати свої звички і поведінкові прояви.
Діти сидять у колі.
Слова ведучого. Діти, наш Хлопчик-Чубчик хоче ближче з вами
познайомитися. Він пропонує вам розповісти про себе за допомогою такої
фрази: «Мій тато (моя мама, моя сестра, брат, учителька, мій друг/подруга — на
вибір дитини) сказав/ла би про мене, що я…»
Ведучий розпочинає перший, говорить визначену фразу, тримаючи ляльку
у руках, а потім передає її дитині, яка сидить ліворуч від нього (по годинниковій
стрілці). Діти говорять по черзі, починаючи зі слів: «Мій тато (моя мама, моя
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сестра, брат, учителька, мій друг/подруга — на вибір дитини) сказав/ла би про
мене, що я…».
До уваги ведучого! Якщо дитині складно проговорити, що про неї могли
би сказати її рідні чи друзі, ведучий говорить: «А я би сказав/ла про тебе, що
ти....» і обов'язково говорить про притаманну дитині корисну звичку або
поведінкові прояви чи особистісні якості.
Після завершення вправи ведучий коротко підсумовує почуте від дітей від
імені Хлопчика-Чубчика, тримаючи ляльку у руках (наприклад, що кожному із
нас притаманні різні звички, поведінкові прояви, особисті якості. І вони
впливають на те, чи будуть поважати нас інші та й ми самі себе, чи ні. Тому
дуже важливо навчитися аналізувати та адекватно оцінювати - чи корисні вони,
чи шкідливі як для кожного з нас особисто, так і у нашій взаємодії з іншими
людьми).
5 Вправа «Я умію – я хочу навчитися»
. Мета: розвивати уміння самоаналізу, адекватної самооцінки своїх звичок,
особистісних якостей, поведінкових проявів та їх впливу на стосунки з іншими.
Ведучий звертає увагу дітей на складений ними «каталог корисних і
шкідливих звичок, особистих якостей та поведінкових проявів людини».
Слова ведучого. Діти, подумайте, будь ласка, які звички, особисті якості
чи поведінкові прояви із складеного нами каталогу, притаманні вам особисто.
Проаналізуйте, які з них є корисними для вас, а які шкідливими. Які корисні
звички, уміння чи якості вам необхідно ще розвивати у собі, чому навчитися,
щоб почуватися в безпеці, поважати самого себе та відчувати повагу інших.
Пропоную вам по черзі сказати про це, використовуючи таку фразу: «Я
(наприклад) талановитий/талановита і добре співаю. Я хочу навчитися вчасно
приходити на уроки».
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До уваги ведучого! У разі потреби, необхідно допомогти дитині
сформулювати, які в неї вже є наявні корисні звички, якості, уміння, а що їй
потрібно ще розвинути в собі.
6 Рухлива вправа «Молекули»
. Мета: знизити емоційну та

фізичну

напругу,

розвиток

уміння

спілкуватися з повагою один до одного.
Діти стають у коло і по черзі називають цифри: «один, два, три». Діти, які
називали цифру «один», отримують найбільший у діаметрі кольоровий круг. І
так далі. Ведучий пропонує дітям об’єднатися у групи відповідно до кольорів
кругів (наприклад: жовті до жовтих, блакитні до блакитних тощо). Потім
ведучий пропонує дітям об’єднатися у групи відповідно до розміру кругів.
Після завершення вправи ведучий організовує коротке обговорення.
Наприклад: чи вдалося вам під час вправи ставитися з повагою один до одного?
Що би ви хотіли змінити у своїх діях наступного разу для того, щоб ваша
співпраця була більш ефективною і безпечною?
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
7 Вправа «Мереживо чеснот»
.
Мета: активізувати знання дітей про те, які чесноти та особисті якості
людини викликають почуття пошани до неї, сприяти формуванню у дітей
особистих чеснот.
До уваги ведучого! Для виконання вправи потрібен клубок ниток.
Діти стають у коло, ведучий стає у центрі кола та пояснює інструкцію до
вправи. «Пригадаємо ще раз, які людські чесноти ви знаєте або про які ще
дізналися сьогодні. Ми будемо з вами по черзі кидати один одному клубок.
Перед тим, як передати клубок іншому, будемо промовляти такі слова: «Я,
(називаєте своє ім'я), знаю, що шанують (називаєте одну з людських чеснот)
людину». Наприклад «Я, ..., знаю, що шанують чуйну людину». Промовляючи
слова, намотайте на свій палець трохи нитки з клубка. Потім назвіть ім'я того,
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кому ви будете кидати клубок і передайте. Учасник у якого опинився клубок
повинен сказати ще одну із чеснот і передати клубок наступному учаснику, при
цьому розмотуючи клубок. І так далі. Важлива умова: називати чесноти, які ще
не згадували (До уваги ведучого! Якщо комусь із дітей буде складно називати
чесноти, запропонуйте учасникам допомогти або задайте навідне питання
дитині. Важливо, щоб кожен учень назвав хоча б одну чесноту). Таким чином у
нас утворюється «мереживо чеснот» за які шанують люди.
Підсумок ведучого. Діти, подивіться, яке ми з вами створили чарівне
«мереживо чеснот»! Людина, яка робить добро, має та розвиває у себе корисні
звички, шанує себе та оточуючих — отримує повагу і шанує інших. І ви можете
розвивати і доповнювати з часом свої чесноти, які допоможуть вам досягати
успіху та спілкуватися з повагою і порозумітися як з однолітками, так і
дорослими.
Ведучий просить дітей обережно зняти з пальців намотані нитки та усім
разом покласти «мереживо чеснот» на підлогу, щоб воно опинилося у середині
їхнього кола.
8
.

Заключна рефлексія
Слова ведучого. Отже, діти, сьогодні ми з вами говорили про те, що

означає шанувати себе й інших. Щиро бажаю, щоб отримані сьогодні знання
допомагали вам у житті, у спілкуванні з іншими та у досягненні ваших мрій.
Я пропоную вам взятися за руки у колі та сказати кожному по черзі: «До
побачення. Я був (була) радий (рада) вами сьогодні разом працювати».
Коли кожна дитина проговорить запропоновану фразу, ведучий говорить:
«Посміхніться та потисніть легенько руки один одному, передаючи по колу
імпульс добра і поваги».
По закінченню усі разом говоримо: «Краще, сонечко, світи – ми радієм – я
і ти».
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РОЗДІЛ 3. УРОКИ СПІЛКУВАННЯ (2 ГОДИНИ)
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. ВЧИМОСЯ ДРУЖИТИ
Мета: активізувати та розвивати знання учнів про сутність понять
«дружба»,

«друг»,

«спілкування»;

закріпити

отримані

знання

про

загальнолюдські чесноти; формувати навички поважливого спілкування.
Обладнання: Комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»,
картки із зображеннями яблук (додаток 4) відповідно до кількості учасників;
намальований на ватмані чи аркуші для фліпчарта контур дерева без листочків;
написи на кольорових аркушах у формі листочків

(додаток 5), коробку із

написом «Аптека».
Структура і зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

2 хв.

2 хв.

2

Вправа «Говорить Чубчик»

5 хв.

5 хв.

3

Вправа «Збери яблука»

3 хв.

3 хв.

-

5 хв.

Коло Пізнання
4

Гра «Зрозумій мене без слів»

5

Перегляд та обговорення мультфільму «Курча в 12 хв.
клітиночку»
Рухлива вправа «Зіпсований телефон»
5 хв.

6

12 хв.
5 хв.

Завершальне Коло
7

Вправа «Дерево дружби»

5 хв.

5 хв.

8

Заключна рефлексія «Дружнє коло»

3 хв.

3 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
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ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ
1 Вправа «Привітання»
. Мета: створити позитивну атмосферу
Діти стають у коло. Ведучий каже: «Доброго ранку, усім, хто має одяг
зеленого кольору або елементи цього кольору (примітка для ведучого: так само
— білий, жовтий, синій, червоний та інші кольори). Діти, у яких в одязі
присутній названий колір, разом відповідають: «Доброго ранку»!
Увага для ведучого! Важливо, щоб усі діти привіталися.
2 Вправа «Говорить Чубчик»
. Мета: активізувати та розвинути знання дітей щодо сутності понять
«дружба», «друг», «спілкування».
Слова ведучого. Діти, скажіть будь ласка, як ви розумієте поняття
«дружба», «друг», «спілкування»? (відповіді дітей).
Спілкування — один із найважливіших процесів людського життя.
Спілкуючись, ми здобуваємо нові знання про навколишній світ, отримуємо
безліч різних цікавих знань, здійснюємо власні мрії, досягаємо намічені цілі. У
спілкуванні людина розкривається і пізнає як себе, так і інших. Спілкування
допомагає налагоджувати дружні стосунки.
Дружба — це стосунки між людьми, які будуються на спільних інтересах,
захопленнях, щирості та довірі, взаємопідтримці та взаємодопомозі.
Друг — це той, хто уміє в стосунках бути відвертим і щирим, піклуватися
про власну безпеку, безпеку друга у взаємодії з іншими, ставиться з повагою до
думки свого друга, чемно і твердо уміє сказати «ні» або «стоп», якщо поведінка
друга або його пропозиція може мати небезпечні або шкідливі наслідки. Щирі
друзі завжди уміють порозумітися, навіть якщо виникають суперечки між ними,
знайти спільне рішення з максимальним урахуванням потреб іншої сторони.
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Друг — це той, хто вміє щиро підтримати, допомогти, з ким завжди комфортно,
спокійно, цікаво і безпечно.
Давайте послухаємо, що нам ще хоче розповісти про дружбу ХлопчикЧубчик.
Слова Чубчика. Привіт діти! (відповідь дітей на привітання). Хочу
розповісти вам казку Михайла Пляцьковського «Урок дружби».
Жили два горобці: Чік і Чірик. Одного разу Чіку прийшла посилка від
бабусі — цілий ящик пшона. Але Чік про це ані слова не сказав своєму
приятелеві. «Якщо я пшоно роздаватиму, то мені нічого не залишиться», –
подумав він. Так і склював всі зернятка сам. А коли ящик викидав, то кілька
зерняток все ж випало на землю.
Знайшов ці зернятка Чірик, зібрав в пакетик акуратно і полетів до свого
приятеля Чіка.
– Привіт, Чіку! Я сьогодні знайшов десять зерняток пшона. Давай їх
поділимо порівну і склюємо.
– Не треба… Навіщо?.– став відмахуватися крильцями Чік. – Ти знайшов
– ти й їж!
– Але ж ми з тобою друзі, – сказав Чірик. – А друзі завжди діляться один
з одним. Хіба ж не так?
– Ти, мабуть, правий, – відповів Чік. Йому стало дуже соромно. Адже він
сам склював цілий ящик пшона і не поділився з другом, не дав йому жодної
зернини. А зараз відмовитися від подарунка приятеля – це означає образити
його. Взяв Чік п’ять зерняток і сказав:
– Спасибі тобі, Чірик! І за зернятка, і за урок… дружби…
Слова Чубчика.
Дякую вам за увагу, діти! Буду радий і від вас дізнатися, що ви думаєте
про вчинок горобця Чіка.
Орієнтовні питання для обговорення.
Що ви думаєте про вчинок Чіка?
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Якого правила дружби не знає Чік?
Чи доводилося вам зустрічатися в реальному житті з такими людьми
як Чік?
Хто з горобців виявися справжнім другом?
Які слова сказав Чік своєму другу Чіріку в кінці оповідання?
Щоб ви порадили собі та іншим дітям, послухавши цю казку?
Короткий підсумок ведучого.
Дружба - одне з найбільших багатств людини. Дружба — це не тільки
розмови та приємне проведення часу. Це велика відповідальність, уміння радіти
за успіхи друга, щиро підтримувати його у складних ситуаціях. Тому й каже
народна приказка, що дружба — то велика наука!
3 Гра «Збери яблука»
. Мета:розвивати навички взаємодії, дружнього ставлення до інших.
Слова ведучого. Діти, згадайте — які «чарівні слова» ви знаєте? (відповіді
дітей).
Люди спілкуються мовою, жестами, барвами голосу, його інтонацією.
Ніжними обіймами мама і дитина виражають свою любов. У лісі ми голосно
гукаємо до друзів, щоб не заблукати. Відомий жест «привіт» підкреслює радість
від зустрічі. Махаємо рукою «прощай» і подумки бажаємо всього найкращого.
Пропоную вам пограти у гру та за допомогою «чарівних слів» «зібрати
врожай яблук».
Інструкція. Діти стають у коло, попередньо обравши собі картки із
зображеннями яблук (додаток 4). По сигналу ведучого: «Почали!», діти
починають вільно рухатися у межах приміщення кімнати та за допомогою
«чарівних слів» «збирають яблука» в однокласників (тобто, дітям потрібно за
допомогою чемних слів зібрати якомога більшу кількість картинок із
зображеннями «яблук» за одну хвилину). Виграє той, хто «назбирає» найбільше
«яблук».
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Обговорення. Діти, скажіть, будь ласка, які слова допомагали вам
досягти мети нашої гри — тобто «назбирати» найбільше «яблук»? Чи легко
вам було застосовувати «чарівні слова» при спілкуванні з однокласниками? Чи
було щось таке, що завадило вам «назбирати» багато «яблук»? (відповіді
дітей; висловлюються бажаючі).
КОЛО ПІЗНАННЯ
4
.

Гра «Зрозумій мене без слів»
Мета: розвивати уміння працювати в парах, формувати навички

невербального, дружнього спілкування.
Ведучий об’єднує дітей в пари за допомогою назв днів тижня. Учні стають
у коло і по черзі називають дні тижня, окрім неділі (неділя — вихідний день).
Потім ведучий говорить: «Понеділок дружить з вівторком» — і усі діти, які
назвали понеділок і вівторок, об’єднуються в пари. І так далі: об'єднуються у
пари «середа» з «четвергом», «п’ятниця» із «суботою».
Слова ведучого. У процесі спілкування люди передають один одному
інформацію. Спілкування між людьми відбувається як за допомогою слів
(вербальна комунікація), так і без слів (невербальна комунікація) — за
допомогою жестів, міміки, рухів тіла. Я пропоную вам у парах повправлятися у
невербальній комунікації. Для цього спочатку один із вашої пари витягне
папірець, де буде написано, яку саме інформацію він має передати іншому у
парі. Потім навпаки.
(Ведучий роздає «понеділкам», «середам» і «п'ятницям» складені папірці,
де написано «тиша навкруги». Вони невербально передають інформацію
партнеру протягом 1 хв. Ті, хто отримували інформацію, розповідають, що вони
зрозуміли. Потім ведучий роздає «вівторкам», «четвергам» і «суботам» складені
папірці, де написано «у лісі тихо». Вони невербально передають інформацію
партнеру протягом 1 хв. Ті, хто отримували інформацію, розповідають, що вони
зрозуміли).
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До

уваги

ведучого!

Важливо,

щоб

діти

передавали

інформацію

невербально. Якщо хтось намагається застосувати слова для пояснення, ведучий
зупиняє процес комунікації і нагадує правила.
Питання для загального обговорення
Чи вийшло у вас передавати інформацію невербально?
Легко чи складно було передавати інформацію без застосування слів?
Що допомагало, а що заважало вам зрозуміти інформацію, яку передавав
партнер?
5 Перегляд та обговорення мультфільму «Курча в клітиночку»
.
Мета: закріпити понять “друг”, “дружба”, розуміння цінності кожної
особистості, розвивати здатність прийняття відмінностей інших.
Слова ведучого. Діти, пропоную вам подивитися мультфільм «Курча в
клітиночку

(1978)»

(посилання

на

відеофайл

https://www.youtube.com/watch?v=mmHvroyCMOE)
Питання для обговорення
- Про що цей мультфільм? (про дружбу, справжніх друзів, про те, що усі
ми різні, про чесноти і повагу до себе та інших )
- Як ви думаєте, чому Курча у клітинку потрапило у біду?
- Хто ж такий справжній друг? І що ж таке щира дружба?
- Чи обов'язково друзі повинні бути, схожі один на одного?
- Як ви вважаєте, чого навчає нас цей мультфільм?
До уваги ведучого! Під час обговорення важливо активізувати знання
дітей з питань, про які вже йшлося на попередніх заняттях, зокрема про
цінність кожної особистості та прийняття відмінностей інших. А також
привести їх до висновку, що у спілкуванні з іншими необхідно бути ввічливим і
ставитися з повагою. Якщо зневажати інших, можна самому потрапити у біду
і залишитися без підтримки.
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6
.

Рухлива вправа «Зіпсований телефон»
Мета: знизити емоційну напругу, розвивати навички взаємодії та

комунікації у групі, формувати здатність бути відповідальним за якість
передачі інформації іншим у процесі комунікації .
Діти стають у коло. Ведучий пошепки вимовляє фразу на вухо першому
гравцю. Почута фраза передається пошепки і швидко на вухо по черзі
наступному гравцю по ланцюжку. Коли фраза дійде до гравця, який завершує
ланцюжок, він промовляє її вголос. Після цього ведучий вимовляє початкову
фразу. Потім діти по черзі промовляють, які фрази вони почули від
попереднього

гравця

та

передали

наступному.

Найчастіше

ці

фрази

відрізняються одна від однієї.
Після завершення вправи ведучий проводить коротке обговорення,
наприклад, про важливість бути уважним при отриманні та передачі інформації,
про особисту відповідальність кожного за якість передачі інформації іншим у
процесі комунікації.
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
7
.

Вправа «Дерево дружби»
Мета: активізувати та закріпити знання дітей про особисті якості

людини, які сприяють або перешкоджають налагодженню дружніх стосунків;
розвивати навички самоаналізу.
Слова ведучого. Діти, пропоную вам «виростити» «дерево дружби» вашого
класу. Щоб воно було міцним, надійним, витривалим і давало гарні плоди,
необхідно перевірити кожен «листочок» і розмістити на дереві тільки ті, які
говорять про корисні особисті якості або поведінку людини — такі, що
сприятимуть налагодженню і збереженню дружніх стосунків. А «листочки» із
шкідливими якостями або поведінкою людини ми перемістимо у «аптеку», щоб
там підібрали ліки для їх оздоровлення. Коли “листочки” “вилікуються”, вони
тех займуть місце на дереві.
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Наприклад. Корисні: «уміє вирішувати конфлікти, враховуючи думку
обох сторін», «радіє за успіхи друзів», «чемно говорить другу «ні», якщо його
пропозиція може мати шкідливі або небезпечні наслідки», «приходить на
допомогу другу, якщо він потрапив у біду», «підтримує друга у складних для
нього ситуаціях», «ставиться до друга з повагою», «захищає або кличе інших на
допомогу, якщо другу загрожує небезпека» та інші.
Шкідливі: «у суперечці наполягає на своїй правоті», «насміхається над
іншими», «погоджується з усіма пропозиціями друга, щоб не образити його»,
«пліткує про друга з іншими», «обманює друга або приховує від нього правду»,
«принижує друга», «заздрить другу», «захищає або виправдовує друга у будьяких ситуаціях» та інші.
8 Завершальна рефлексія «Дружнє коло»
. Мета: закріпити позитивний настрій, підвести підсумки заняття.
Слова ведучого. Народна приказка говорить: «Сила птаха в крилах, а
людини в дружбі». Так, дійсно, кожна людина — і дорослі, і діти — мають
потребу у друзях. Чи будуть інші хотіти дружити з кимось із вас — залежить
тільки від кожного з вас. Від ваших вчинків, поведінки, ставлення до інших.
Дружні стосунки тільки тоді міцні, коли будуються на щирості, взаємоповазі,
взаємопідтримці та взаєморозумінні. На наступному занятті ми з вами
поговоримо про те, як навчитися спілкуватися з повагою один до одного .
Ведучий пропонує дітям, ставши в коло, або назвати по черзі словоасоціацію до слова «дружба», або передати один одному у невербальний спосіб
символічне образ дружби. По завершенню вправи, узявшись за руки, діти разом
кажуть: «До побачення! Дякую за співпрацю!»
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ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. ВЧИМОСЯ СПІЛКУВАТИСЯ З ПОВАГОЮ
ОДИН ДО ОДНОГО
Мета: формувати навички спілкування з повагою один до одного, зокрема,
у ситуації конфлікту; розвивати уміння творчого вирішення конфліктів з
урахуванням потреб обох сторін.
Обладнання: Комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»,
аркуші білого паперу А 4 (з розрахунку один аркуш на двох учасників),
пензлики (один на двох учасників), гуаш жовтого або помаранчевого кольору,
посуд для води, смужки жовтого та червоного кольору (відповідно до кількості
дітей 50/50), роздруковані матеріали до вправи «Закон життя з повагою до себе
та інших».
Структура і зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

2 хв.

2 хв.

2

Вправа «Говорить Чубчик»

3 хв.

3 хв.

Коло Пізнання
3

Перегляд та обговорення мультфільму «Свара»

12 хв.

12 хв.

4

Вправа «Закон життя з повагою до себе та інших»

5 хв.

10 хв.

5

Рухлива вправа «Ми йдемо, йдемо, йдемо…»

5 хв.

5 хв.

Завершальне Коло
6

Вправа «На двох одне сонце»

5 хв.

5 хв.

7

Завершальна рефлексія

3 хв.

3 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
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ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ
1 Вправа «Привітання»
. Мета: створити позитивну емоційну атмосферу, налаштувати
на спільну роботу у групі
Діти стають в коло, вітаються такими словами:
Я скажу тобі привіт,
Твій привіт мені летить
Знову ми зібрались в коло,
Посміхнулися довкола.
2 Вправа «Говорить Чубчик»
.
Мета: активізувати та розширити знання учнів про конфлікт як явище у
житті людини
Слова ведучого. Діти, а скажіть будь ласка, чи буває так, що між друзями,
між людьми — дорослими чи однолітками — виникають конфлікти? (відповіді
дітей). Так, конфлікт — це невід'ємна складова життя людини. Адже в процесі
взаємодії і спілкування можуть виникати суперечки, непорозуміння. Тому що, як
ми вже з вами говорили, люди усі різні. Вони можуть мати різні погляди,
уподобання, цілі, а, отже, і на одну й ту ж ситуацію можуть зреагувати.
Що ж таке конфлікт? Які бувають конфлікти? Про це нам хоче розповісти
Хлопчик-Чубчик.
Слова Чубчика. Конфлікт – це зіткнення двох сторін, які мають різні, а
часто несумісні погляди, інтереси, уподобання, цілі і намагаються довести їх у
будь який спосіб, що призводить до загострення стосунків та здійснення
активних дій для вирішення ситуації.
Коли виникає конфлікт, у людини відбувається зміна емоцій від приємних
до неприємних, а отже і змінюється відповідно настрій. Під час конфлікту
будь хто може відчувати роздратування, гнів та злість. Особливо, якщо
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конфлікт триває дуже довго, ще більше загострює ситуацію, негативно
впливає на здоров'я людини. Такі конфлікти називають деструктивними або
руйнівними. Тому що вони руйнують стосунки між людьми і можуть
розсварити навіть друзів.
Разом з тим, якщо для прийняття рішення будуть враховуватися
інтереси обох сторін, якщо люди готові піти на компроміс або знайти інше,
більш корисне для обох сторін вирішення суперечки, то конфлікт може
сприяти вирішенню ситуації і в решті-решт принесе задоволення і радість та
збереже

стосунки

між

людьми.

Такі

конфлікти

називаються

конструктивними, або розвивальними, спонукаючими до пошуку рішення.
КОЛО ПІЗНАННЯ
3
.

Перегляд мультфільму «Свара»
Мета: продемонструвати, що суперечки та конфлікти є

частиною

життя

людини,

розвивати

здатність

аналізувати

причини

виникнення конфліктних ситуацій, формувати розуміння дружби як життєвої
цінності
Ведучий пропонує дітям подивитися мультфільм «Свара», щоб з’ясувати,
через які причини можуть виникати конфлікти у стосунках з друзями та що
допомагає вирішити суперечки і зберегти стосунки (посилання на мультфільм
https://www.youtube.com/watch?v=a8o7Kq9CsNE).
Орієнтовні питання для обговорення
- Про що цей мультфільм?
- Через що виникли непорозуміння між друзями?
- Як ви думаєте, що вони відчували, коли посварилися?
- Як ви вважаєте, чому Топ побіг на допомогу Тутті, а Тутті на допомогу
Топу?
- Що, на вашу думку, допомогло Топу і Тутті помиритися?
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4 Вправа «Закон життя з повагою до себе та інших»
. Мета: обговорити з дітьми правила дружнього співіснування. розвивати
уміння вирішувати конфлікті та суперечливі ситуації з позиції поваги один до
одного.
Ведучий пропонує дітям прийняти для їхнього класу «Закон життя з
повагою до себе та інших».
До уваги ведучого! Необхідно заздалегідь підібрати якісний ватман, на
якому буде створюватися «Закон життя з повагою до себе та інших», та
відповідно його оформити (назва «Закону», необхідні атрибути «документу»
тощо).
Слова ведучого. Я буду називати певні правила. Якщо ми з вами
вирішимо, що це правило буде сприяти тому, щоб суперечки і конфлікти, які
можуть виникати в житті вашого класу, або у стосунках з дорослими чи
однолітками за межами школи, вирішувалися мирним шляхом і сприяли
збереженню або відновленню стосунків між вами, то ми «впишемо» його у наш
«Закон».
До уваги ведучого! Обов'язкова умова! Оголосивши кожне запропоноване
правило, ведучому необхідно спитати у дітей, як вони розуміють це правило і
уточнити у всіх, чи однаково вони розуміють, як саме воно зможе допомогти
вирішувати конфлікти мирним шляхом.
Можливі варіанти правил «Закону»
- Кожен із нас унікальна та неповторна особистість
- Кожен із нас ставиться до інших і до себе з повагою
- Кожен має право на власну думку
- Кожен із нас сприймає думку іншого спокійно, навіть тоді, коли вона
відрізняється
- Кожен із нас має право висловлювати у відповідь альтернативну думку
- Кожен із нас висловлює свою думку з повагою до інших
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- У небезпечних або неприємних для мене ситуаціях, коли у мене відсутня
можливість захиститися самостійно, я звертаюсь по допомогу до
дорослих, яким я довіряю
- Я одразу розповідаю дорослим, яким я довіряю, про дії або слова
однолітків, старших дітей чи дорослих, які викликають у мене неприємні
відчуття або страх
- Кожен із нас чесний у стосунках з однолітками та дорослими
- Кожен із нас поводиться з іншими так, щоб поряд із нами вони були у
безпеці
- Кожен із нас розуміє і приймає відмінності інших
- Ми усі різні і разом із тим усі маємо рівні права
- Кожен із нас підтримує прагнення інших проявити свої найкращі якості і
унікальні здібності
- Наші спільні цінності: повага до інших, самоповага, взаємопідтримка,
взаємодопомога, взаєморозуміння, турбота про безпеку для себе та
інших
Після того, як «Закон» буде остаточно сформовано, прийнято усіма
дітьми і затверджено бурхливими аплодисментами, ведучий пропонує учням
поставити у спеціально відведеному на ватмані місці символічні підписи —
написати маркером своє ім'я.
Слова ведучого. Отже, діти, ви тепер маєте свій власний «Закон життя з
повагою до себе та інших». Він буде знаходитися у вашій класній кімнаті.
Звертайтеся до нього щодня і він допоможе вам вирішувати складні або
суперечливі ситуації з повагою до себе та інших, зберігати і відновлювати ваші
стосунки з друзями, батьками та іншими дітьми і дорослими.
5
.

Рухлива вправа «Ми йдемо, йдемо, йдемо…»
Мета: знизити емоційну та фізичну напругу, розвивати навички взаємодії,

уміння дотримуватися інструкцій.
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Діти стають у коло. Тримаються за руки, йдуть по колу й говорять разом:
«Ми йдемо, йдемо, йдемо…». Прислухаються до того, що говорить ведучий у
продовження речення. Якщо він каже «шукати друга» - діти усі разом плескають
у долоні. Якщо ведучий каже інше слово — діти просто продовжують крокувати
по колу, говорячи свої слова. Хто плеснув у долоні тоді, коли треба було
продовжувати крокувати або забув плеснути у потрібний момент — стає в
середину кола.
Гра продовжується до тих пір, поки діти, які залишилися в зовнішньому
кільці, не зможуть охопити руками усіх тих, хто опинився у колі. При
обмеженій кількості часу для проведення гри, ведучий може поставити умову,
наприклад, що гра припиняється тоді, коли у середині кола опиниться половина
учасників групи.
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
6 Вправа «На двох одне сонце»
.
Мета: розвивати навички партнерської взаємодії та здатність до
взаємоповаги.
Діти стають у коло. Ведучий підходить до кожного і пропонує обрати
смужку жовтого чи червоного кольору. Коли всі визначаться з вибором, ведучий
пропонує об'єднатися у пари: дитина, що має смужку паперу жовтого кольору
об'єднується з дитиною, яка має смужку із паперу червоного кольору.
До уваги ведучого! Якщо на занятті присутня непарна кількість дітей,
ведучий стає учасником в одній із пар відповідно до кольору паперової
смужки.
Після об'єднання у пари діти отримують один аркуш паперу і пензлик на
двох та фарби. Завдання: необхідно, працюючи в парі і тримаючи один пензлик
удвох, намалювати на папері сонце.
В процесі роботи спілкуватися за допомогою слів заборонено, тільки —
невербально.
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Для супроводу роботи можна включити фонограму до пісні «Справжній
друг»

(посилання

http://fonogramm.pro/neposedy/24401-neposedy-druzhba-

krepkaya.html )
Питання для обговорення
- Діти, кому в парі вдалося намалювати сонце? Покажіть нам, будь ласка.
- Складно чи легко було працювати, тримаючи один пензлик на двох, і на
одному аркуші ?
- Чи легко було дотримуватися вимоги працювати без слів? Кому це
вдалося?
- Що допомагало, а що заважало вам виконати завдання?
- Що важливого зрозуміли для себе?
7 Завершальна рефлексія
.
Ведучий просить дітей утворити подвійне коло, повернувшись у парах
один до одного обличчям. Потім пропонує повторити за ним речівку та
торкнутися один одного долоньками. Діти у внутрішньому колі роблять крок у
праву сторону і повторюють запропоновані дії у парі з іншим однокласником. І
так до тих пір, поки повернуться до тих, з ким починали завершальне коло.
Речівка:

До побачення, мій друже.
Піднімися, посміхнись.
І долоньками торкнись.

Наприкінці усі разом говорять: «Дякую усім за співпрацю! До нових зустрічей!»
РОЗДІЛ 4. СКАРБНИЧКА ДОБРОТИ (2 ГОДИНИ)
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7. ПОЧУТТЯ І СПІВЧУТТЯ
Мета: розвивати навички розуміння власних почуттів й почуттів інших
людей; формувати здатність до співчуття та співпереживання.
Обладнання: Комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
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Необхідні матеріали та інструментарій: лялька “Хлопчик-Чубчик”,
торбинка; «метелики», вирізані із паперу зеленого і червоного кольорів, із
прикріпленим двостороннім скотчем на зовнішній стороні (відповідно до
кількості учнів); аркуші паперу А4 зеленого і блакитного кольору, роздруковані
картки із ілюстраціями та описом почуттів до вправи «Що я зрозумів/ла про те,
що відчуваєш ти?» відповідно до кількості пар учасників заняття (додаток 6);
смужки паперу з написами «хмаринки» і «краплинки» (попередньо складені,
щоб приховати текст) для об'єднання дітей у пари.
Структура і зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

3 хв.

3 хв.

2

Вправа «Говорить Чубчик»

5 хв.

5 хв.

5 хв.

10 хв.

Коло Пізнання
3

Вправа «Що я зрозумів/ла про те, що відчуваєш ти?»

4

Перегляд й обговорення мультфільму «Дівчинка та 12 хв.
Зайці»
Рухлива вправа «Переходимо болото»
3хв.

5

12 хв.
3хв.

Завершальне Коло
6

Караоке «Якщо добрий ти»

3 хв.

3 хв.

7

Завершальна рефлексія

4 хв.

4 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ

1 Вправа «Привітання»
. Мета: створити позитивну та довірливу емоційну атмосферу
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Діти стають у коло. Ведучий пропонує кожному по черзі (по часовій
стрілці кола) сказати усім комплімент або побажання. Наприклад: «Бажаю
сьогодні усім гарного дня» або «Сьогодні ви усі чудово виглядаєте» тощо.
2 Вправа «Говорить Чубчик»
. Мета: активізувати знання дітей про почуття; ознайомити із сутністю
поняття «співчуття».
Слова ведучого. Діти, сьогодні ми поговоримо про такі особисті здатності
людини як почуття і співчуття.
Пригадайте, будь ласка, що ви вже знаєте про почуття? (відповіді дітей
ведучий може записувати на дошці/фліпчарті. Якщо дітям буде складно
згадати, ведучий запрошує на допомогу Хлопчика-Чубчика).
Що таке почуття, ми згадали. Дякую вам усім! А що ж таке, на вашу
думку, співчуття? (відповіді дітей).
Пропоную послухати, що розповість нам про співчуття Чубчик.
Слова Чубчика. Коли в житті людини трапляються сумні події або якісь
несподіванки, вона може почуватися безпорадною, розгубленою, сумною або
відчувати страх І в такі моменти людина може потребувати співчуття,
підтримки, розуміння, а, можливо, й піклування
Співчуття – це вміння розуміти і розділяти ті емоції, що відчуває інша
людина в складних для неї ситуаціях. Це чуйне ставлення до чийого-небудь горя,
до чиїхось переживань. Чуйні люди здатні розуміти почуття інших і
висловлювати співчуття так, щоб подарувати тепло, підтримку і турботу.
КОЛО ПІЗНАННЯ
3
.

Вправа «Що я зрозумів/ла про те, що відчуваєш ти?»
Мета: розвивати чуйність, здатність відчувати та розділяти

емоції інших, уміння аналізувати та розуміти власні емоції і почуття
Слова ведучого. Діти, пропоную вам пограти у гру «Що я зрозумів/ла про
те, що відчуваєш ти?». Для цього нам потрібно об’єднатися у пари. У мене в
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торбинці сховались «метелики». Одні червоного кольору, а інші — зеленого.
Щоб їх «випустити», візьміть кожен по одному метелику та об’єднайтесь по
двоє за кольорами так, щоб у парі був зелений із червоним. За бажанням, ви
можете прикріпити метеликів у себе на парті або стільці.
А тепер час для гри. Я буду читати ситуацію по черзі для кожної пари. В
парі той із вас, у кого метелик червоного кольору, невербально (без слів) буде
показувати відповідь на питання про свої емоції і почуття в цій ситуації. Другий
учасник пари — той, у кого зелений метелик, скаже, що він зрозумів про те, що
відчуває його товариш. В допомогу вам я роздаю картки з ілюстраціями та
описом почуттів, які може відчувати людина у неприємній для неї ситуації.
Розповідаючи про те, що ви зрозуміли про почуття свого товариша, оберіть і
покажіть нам відповідну картку. І так кожна пара по черзі.
Приклади ситуацій:
- Ти спізнюєшся на урок…Що ти відчуваєш?
- Твій найкращий товариш/найкраща подруга захворів/захворіла…Що ти
відчуваєш?
- Ти загулявся/загулялася після уроків і не прийшов/ла вчасно додому...
Що відчуває твоя мама?
- Ти отримав/ла в подарунок те, про що давно мріяв/ла... Що ти
відчуваєш?
- Твій товариш/Твоя подруга переміг/перемогла у змаганнях ... Що ти
відчуваєш?
Питання для обговорення
- Легко чи складно було без слів зображувати власні почуття?
- Що ви відчували, коли слухали як інші розповідають свої здогадки про
те, що ви відчуваєте?
- Легко чи складно було зрозуміти і передати словами почуття інших?
- Що ви при цьому відчували?
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Підсумковий коментар ведучого. Як бачимо, інколи дуже складно
зрозуміти, що відчуває інша людина, тому що ми усі різні. Тому варто запитати
у самої людини про її емоції і чи потребує вона допомоги й співчуття, щоб не
нашкодити їй ще більше.
4
.

Перегляд і обговорення мультфільму «Дівчинка та Зайці»
Мета: формувати здатність розуміти потреби інших, співчувати та

підтримувати тих, хто потребує допомоги.
Ведучий пропонує дітям уважно подивитися мультфільм «Дівчинка та
Зайці» (посилання https://www.youtube.com/watch?v=HGhzKSj7oO8&t=191s ) і
запам'ятати ті моменти, в яких, на їхню думку, герої демонструють співчуття до
інших.
Орієнтовні питання для обговорення
- Про що цей мультфільм?
- Як ви думаєте, чому Дівчинка допомогла Зайцям?
- Чи можемо ми сказати, що Дівчинка співчувала Зайцям?
- Які вчинки Дівчинки доводять, що вона чуйна, здатна розуміти почуття
інших і висловлювати співчуття так, щоб подарувати тепло, підтримку і
турботу?
- Що вам особисто запам'яталося у мультфільмі? Чому?
5
.

Рухлива вправа «Переходимо болото»
Мета:

закріпити

уміння

співпраці

та

взаємодії,

довіри

та

взаємовідповідальності у командній роботі; розвивати здатність бути чуйним
до потреб інших
Ведучий пропонує дітям обрати собі одну із згорнутих смужок паперу,
прочитати, що там написано та об’єднатися у пари за принципом: «хмаринки»
об’єднуються із «краплинками».
Ведучий розкладає на підлозі 5 аркушів паперу зеленого (символізують
купини) та 4 аркуші блакитного (символізують воду) кольору. Завдання гравців55

«краплинок» — перевести «хмаринок», які будуть іти із закритими очима, по
«купинах» на інший бік «болота».
До уваги ведучого! Перед виконанням завдання слід надати дітям чітку
інструкцію, як саме потрібно переводити товариша через уявне болото.
Орієнтовні питання для обговорення
Що було легким, а що було складним для вас у вправі?
Чи вдалося прислухатися до потреб свого товариша? (питання до
«краплинок»)
Чи вдалося вашому товаришу зрозуміти ваші потреби? (питання до
«хмаринок»)
Чи вдалося вам обом «безпечно» перейти уявне болото?
Що допомагало, а що заважало у виконанні завдання?
Які емоції виникали у вас під час виконання вправи?
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
6 Караоке «Якщо добрий ти»
. Мета: знизити емоційну напругу, закріпити позитивний
настрій.
Діти разом співають пісню «Якщо добрий ти» із м/ф «Кіт Леопольд»
(посилання https://www.youtube.com/watch?v=5JxpTdkyfVw
Для підведення підсумку заняття ведучий може запитати у дітей, про які
емоції і почуття йдеться у пісні? (відповіді дітей)
7 Завершальна рефлексія
. Діти стоять у колі.
Слова ведучого. Діти, сьогодні ми з вами говорили про те, як почувається
людина у складній для неї ситуації, а також дізналися, що означає співчувати.
На наступному занятті ми будемо говорити про людей, які мають особливі
потреби у підтримці та прийнятті їх відмінностей від інших.
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А зараз — візьміться за руки і скажіть один одному по черзі: «До
побачення. Я був (була) радий (рада) з тобою сьогодні разом працювати»,
посміхніться та потисніть руку.
На завершення усі разом говорять: «Краще, сонечко, світи – ми радієм – я
і ти».
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8. БУТИ ДОБРИМ — ПРОСТО
Мета: розвивати рівне ставлення та почуття поваги до людей з
особливостями психофізичного розвитку; розвивати чуйність та здатність до
співчуття, неупередженого і гуманного ставлення до людей з інвалідністю.
Обладнання: комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні

матеріали

та

обладнання:

лялька

«Хлопчик-Чубчик»,

хустинки для зав’язування очей (одна на двох), різнокольорові, яскраві фарби,
пензлики (один на двох), папір для малювання (на кожного учня), стрічки
довжиною по 50 см (одна на двох).
Структура і зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

2 хв.

2 хв.

2

Вправа «Говорить Чубчик»

2 хв.

2 хв.

Коло Пізнання
3

Перегляд і обговорення мультфільму «Подарунок»

8 хв.

8 хв.

4

Вправа «Квітка Дружби»

10 хв.

13 хв.

5

Караоке «Справжній друг»

3 хв.

3 хв.

Завершальне Коло
6

Вправа «Разом весело гуляти»

5 хв.

7 хв.

7

Завершальна рефлексія

5 хв.

3 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
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ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ
1 Вправа «Привітання»
. Мета: створити позитивну емоційну атмосферу
Діти стоять у колі та вітаються словами:
Я скажу тобі привіт —
Твій привіт мені летить.
Знову ми зібрались в коло,
Посміхнулися довкола.
2
.

Вправа «Говорить Чубчик»
Мета: ввести в тему заняття, активізувати та спрямувати у

коректному напрямку знання дітей про людей з особливостями психофізичного
розвитку.
Слова педагога. Діти, сьогодні на занятті ми поговоримо про людей, які
відрізняються від інших тим, що мають особливості психофізичного розвитку.
Як ви думаєте, про яких саме людей ми будемо говорити? (ведучий слухає
відповіді дітей, коректно підсумовує сказане дітьми).
Давайте послухаємо, що нам хоче розповісти Хлопчик-Чубчик.
Слова Чубчика. Є люди, які не можуть ходити через відсутність або
каліцтво ніг, є такі, у яких відсутні або нерухомі руки, є люди з повною
нерухомістю тіла через каліцтво або невиліковні хвороби хребта. Є сліпі або
слабобачучі, є глухі або слабочуючі. Є й інші люди, які через певні хвороби або
травми мають особливі потреби для організації свого життєвого простору та
своєї життєдіяльності в ньому. Такий стан психофізичного здоров'я у людини
може бути з народження, а може набуватися протягом життя, зокрема,
через трагічні події.
Серед таких людей дуже багато творчих, талановитих особистостей, є
й такі, що стають всесвітнього відомими і самі надають підтримку тим, хто
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її потребує. Але є й такі, яким самостійно складно жити і обслуговувати себе.
Особливо тоді, коли в суспільстві ігноруються їхні особливі потреби, коли їх
ніхто не підтримує, або коли над ними насміхаються.
Пам'ятайте, що турбота, прийняття і підтримка — то найкращі ліки.
Адже, коли ті, хто поруч, підтримують, допомагають, розуміють і
прислухаються

до

особливих

психофізичних

потреб

людини,

цінують

особистість людини — тоді їй і жити легше, і досягати успіху.
КОЛО ПІЗНАННЯ
3 Перегляд і обговорення мультфільму «Подарунок»
. Мета: розвивати у дітей розуміння цінності кожної особистості,
здатності до співчуття, прийняття та розуміння потреб людей із
особливостями психофізичного розвитку.
Діти

дивляться

мультфільм

«Подарунок»

(посилання

ведучий

організовує

https://www.youtube.com/watch?v=8B3PBCLpRMo),
обговорення.
Орієнтовні питання для обговорення
- Про що цей мультфільм?

- Чи помітили ви, як змінювалися емоції та настрій хлопчика протягом
розвитку подій? Яким він був? Якими були почуття хлопчика?
- Як ви думаєте, чому хлопчик спочатку відмовлявся від дружби з
песиком?
- Чим песик зацікавив хлопчика?
- Як ви думаєте, чому хлопчик змінив своє ставлення до песика і пішов
гратися з ним?
- Що важливого для себе ви зрозуміли, переглянувши мультфільм?
Після обговорення ведучий узагальнює відповіді дітей.
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4 Вправа «Квітка Дружби»
. Мета: розвивати здатність розуміти потреби та почуття людини з
особливостями психофізичного розвитку, закріпити уміння працювати в парі,
формувати чуйне ставлення до своїх потреб та потреб інших у процесі
взаємодії, розвивати здатність відчувати і розуміти переживання і почуття
інших.
Ведучий об’єднує дітей у пари.
Слова ведучого. Діти, завдання для кожної пари – намалювати «Квітку
Дружби». Спочатку один із вас зав’яже собі очі, а інший буде допомагати йому
намалювати квітку (наприклад, підказувати, куди повести пензлик, де
знаходяться фарби тощо). Коли перший учасник завершить малювати, ви
поміняєтесь у парі місцями. Той, хто допомагав, зав’яже собі очі і буде
малювати квітку, а інший буде допомагати йому. Потім у вас буде можливість
обмінятися враженнями, емоціями та почуттями, які виникнуть під час роботи.
Питання для обговорення вправи.
- Діти, як ви думаєте – в ролі якої людини зараз кожен із вас побував?
(До уваги ведучого! Важливо, щоб діти навчилися застосовувати
коректний вислів «люди з особливостями (психо)фізичного розвитку» або «люди
з особливостями зору»).
- Як ви почувалися в ролі цієї людини? Чи легко вам було малювати? Чи
важливою вам була підтримка і допомога вашого товариша?
- Як ви почувалися у ролі помічника? Що для вас було важливим у цій
ролі?
- Що би ви порадили дітям, які вважають, що дитина з особливостями
фізичного розвитку не може бути їм другом чи подругою?
- Якби у вас був друг/подруга з особливостями фізичного розвитку
(наприклад, з особливостями зору, слуху або який/яка б могла
пересуватися тільки за допомогою допоміжних засобів чи інших людей),
то яку підтримку ви могли би йому/їй надати?
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5 Караоке «Справжній друг»
. Мета: знизити емоційну напругу, закріпити поняття дружби та
цінностей у стосунках між друзями.
Діти

разом

співають

пісню

«Справжній

друг»

(посилання

https://www.youtube.com/watch?v=w_B1EZs6O64)
Для закріплення отриманих знань під час заняття ведучий може
запитати у дітей, які емоції і почуття у них викликає ця пісня (відповіді дітей).
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
6
.

Вправа «Разом весело гуляти»
Мета: закріпити навички взаємодії, уміння працювати в парах,

розвивати чуйне ставлення до своїх потреб та потреб інших.
Діти шикуються у парах, як на прогулянку. Ведучий пропонує учням
«скріпити» свою пару, зв’язавши між собою ліву ногу одного учня з правою
ногою іншого учня. По сигналу ведучого діти розпочинають рух у «скріпленій»
парі, щоб перейти із одного краю кімнати у інший. По дорозі їм необхідно
оминути розкладені на підлозі невеликі коробки. Під час руху діти не можуть
говорити один з одним. Про усі свої потреби діти можуть заявляти тільки за
допомогою міміки і жестів.
Питання для обговорення
Що ви відчували під час виконання вправи?
Чи змогли ви в парі виконати усі умови вправи?
Що вам ускладнювало рух до цілі?
А що допомогло вам досягти цілі?
Про які потреби людей з особливостями фізичного розвитку дає
можливість нам замислитися ця вправа?
7 Завершальна рефлексія
.
Слова ведучого. Діти, сьогодні ми з вами говорили про людей, які мають
особливості психофізичного розвитку, про їх почуття, емоції і потреби, які вони
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відчувають у процесі взаємодії з іншими людьми та у своєму життєвому
просторі. І прийшли до висновку, що кожен із нас може надати підтримку таким
людям своїм добрим і поважним ставленням до них. А також, що ви і ваші
однолітки, які мають особливості фізичного розвитку, можете бути друзями і
цікаво проводити разом вільний час.
А на наступному занятті ми поговоримо з вами про те, як виховати у собі
впевненість та рішучість. Дякую усім за співпрацю! До нових зустрічей!
Діти стають в коло і разом говорять слова:
До побачення, мій друже.
Повернись, посміхнись
І долоньками торкнись.
Повертаються один до одного й торкаються долоньками
РОЗДІЛ 5. ВЧИМОСЯ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ (2 ГОДИНИ)
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9. ВПЕВНЕНА ПОВЕДІНКА
Мета: формувати навички ефективної комунікації, впевненої відмови у
ситуаціях ризику, уміння вчасно звертатися по допомогу.
Обладнання: Комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»;
зображення будинку для вправи «Вправні будівельники» (додаток 7), карточки
зеленого і червоного кольору відповідно до кількості учнів.
Структура і зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

3 хв.

3 хв.

2

Вправа «Говорить Чубчик»

2 хв.

2 хв.

Коло Пізнання
62

3

Вправа «Вправні будівельники».

5 хв.

7 хв.

4

Вправа «Коли мені потрібна допомога»

9 хв.

12 хв.

5

Рухлива вправа «Бурундук»

5 хв.

5 хв.

6

Перегляд і обговорення мультфільму «Як сказати
«Ні»
Завершальне Коло

3 хв.

3 хв.

7

Вправа «Так» чи «Ні!»

5 хв.

5 хв.

8

Завершальна рефлексія

3 хв.

3 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ

1 Вправа «Привітання»
. Мета: створити позитивну емоційну атмосферу, налаштувати на
роботу у групі.
Діти стають у коло й вітаються так, ніби вони посли іноземних держав.
Ведучий демонструє дітям, як вітаються посли, і всі діти повторюють відповідні
привітання, наприклад: як посли Японії, як посли із Англії, Індії тощо.
2 Вправа «Говорить Чубчик»
. Мета: ввести в тему заняття, активізувати знання дітей та
ознайомити із сутністю поняття «впевнена поведінка».
Слово ведучого: Діти, сьогодні ми поговоримо про впевнену поведінку. Ще
таку поведінку називають – асертивна. Що ж таке, на вашу думку, впевнена
поведінка? Як вона може проявлятися у дітей і дорослих? (відповіді дітей;
узагальнюючий підсумок ведучого)
Давайте послухаємо, що хоче нам ще розповісти про впевнену поведінку
Хлопчик-Чубчик.
Слова Чубчика. Привіт діти! (відповідь дітей на привітання).
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Хочу вам сказати, що впевнена поведінка - це вміння домовлятися,
враховуючи інтереси усіх сторін, уміння ввічливо відмовитися від того, що не
підходить, і рішуче — від того, що може бути небезпечним. Це впевнений,
партнерський («на рівних») стиль спілкування. Впевнену поведінку ще
називають гідною, дипломатичною, впевненою.
Впевнена поведінка допомагає:
- висловити свої думки і почуття без звинувачень;
- впевнено, без почуття сорому, попросити про послугу чи по допомогу;
- впевнено і твердо, без почуття провини, відмовитися від того, що не
підходить;
- краще зрозуміти почуття і потреби інших людей;
- легше знаходити шляхи до порозуміння;
- підтримувати рівноправні стосунки;
- запобігати маніпуляціям.
Слова ведучого. Впевнена поведінка є найкращим вибором у більшості
життєвих ситуацій. У різних ситуаціях вона допомагає обрати найбільш
безпечну стратегію поведінки чи самозахисту. Наприклад, виявити пасивність
або витримати паузу, якщо ситуація загострюється і будь-яка активність може
бути небезпечною. Або, навпаки, тікати або нападати, кричати, кликати на
допомогу у тих ситуаціях, якщо, на вас напали або намагаються кудись затягти.
Отже,

впевнена

поведінка

допомагає

людини

почуватися

більш

захищеною у різних ситуації, поводитися з гідністю та з повагою як до себе, так
і до інших.
КОЛО ПІЗНАННЯ
3 Вправа «Вправні будівельники»
. Мета: розвивати уміння домовлятися, враховуючи інтереси
усіх учасників процесу комунікації.
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Ведучий об’єднує дітей у чотири групи і роздає кожній групі елементи
будинку (додаток 7) – в кожній групі по чотири однакових елементи будинку
Завдання для груп – протягом 5(7) хвилин скласти з елементів цілісну картинку
будиночка. Учасники однієї групи можуть обмінятися з учасниками іншої групи
тими елементами будиночку, яких у них немає. Але обміняти можна тільки пару
елементів. Тобто, учасники можуть віддати або взяти елементи тільки в парі.
Обмін триває до тих пір, поки у кожній групі з’являться усі чотири необхідні
елементи і група складе цілісну картинку будиночку.
Обов’язковою умовою є дотримання режиму тиші – тобто домовлятися
про обмін можна тільки пошепки.
По завершенню вправи ведучий просить дітей продемонструвати
будиночки, які вони склали, та обговорює з ними такі питання: чи встигли ви за
визначений час скласти цілісну картинку будиночку; якщо так – то що
допомогло, якщо ні – що заважало виконувати завдання; чи допомагав «режим
тиші» домовлятися з іншими учасниками?
Після обговорення ведучий звертає увагу дітей на те, що спокійна,
виважена і з повагою до інших розмова допомагає вирішити питання та
врахувати інтереси усіх учасників взаємодії.
4 Вправа «Коли мені потрібна допомога»
.
Мета: формувати уміння аналізувати власні можливості безпечного
вирішення ситуації, а також здатність вчасно звернутися по допомогу до
дорослих у ситуаціях небезпеки.
Ведучий роздає кожній дитині по дві сигнальні картки – зеленого і
червоного кольору.
Слова ведучого. Діти, я прошу вас зараз уважно слухати описи ситуацій,
які я буду зачитувати. Якщо, на вашу думку, ситуація є загрозливою, становить
небезпеку для життя чи здоров’я дитини і потребує допомоги з боку дорослих, підніміть, будь ласка, карточку червоного кольору. Якщо ви вважаєте, що в цій
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ситуації дитина може самостійно себе захистити або вона не становить загрози її
життю чи здоров’ю, підніміть, будь ласка, картку зеленого кольору.
Приклади ситуацій:
«Старші хлопці постійно зачіпають менших і відбирають гроші»
«Однокласник попросив зробити за нього задачу»
«Дівчата із старшого класу примушують менших віддавати їм свій обід»
«По дорозі зі школи додому сильніші хлопці змушують слабших чи
менших нести їхні речі»
«Одна з дівчат постійно дражниться та ображає свою однокласницю»
тощо.
До уваги ведучого! Необхідно забезпечити орієнтовно однакову кількість
ситуацій, які дитина може вирішити самостійно, та таких, де вона потребує
допомоги дорослих.
Узагальнюючий коментар ведучого.
Отже діти, якщо ситуація небезпечна для вас, або викликає неприємні
емоції, необхідно навчитися говорити упевнене «ні» у тих випадках, коли ви
можете самостійно себе захистити. Якщо ж ситуація все одно загострюється і
стає дуже небезпечною – одразу звертайтесь до дорослого, якому ви довіряєте,
щоб він/вона змогли вчасно вас захистити.
Пропоную вам зараз навести приклади впевненої відмови, яка б допомогла
безпечно вирішити конфліктну ситуацію.
До уваги ведучого! Важливо, щоб діти самі пропонували відповіді, а якщо
їм це складно зробити – допоможіть їм навідними запитаннями).
Приклади відповідей-відмов
Ситуація
«Старші хлопці постійно зачіпають
менших і відбирають гроші»

Відповідь-відмова
«У мене немає грошей» або «Батьки не
дають мені гроші». Говорити потрібно
впевнено, спокійно. Якщо ситуація не
вирішується, необхідно звернутися по
допомогу до дорослих.
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«Однокласник попросив зробити за
нього задачу»
«Дівчата із старшого класу
примушують менших віддавати їм свій
обід»

«По дорозі зі школи додому сильніші
хлопці змушують слабших чи менших
нести їхні речі»

«Одна з дівчат постійно дражниться та
ображає свою однокласницю»

5
.
6
.

«Ні, я не буду робити за тебе задачу. Ти
можеш самостійно її розв’язати, у тебе
все вийде».
Говорити потрібно впевнено, спокійно.
«Це мій обід, і я з’їм його сам/сама,
тому що це важливо для мого здоров’я.
Купіть собі обід у їдальні або беріть з
дому».
Говорити потрібно впевнено, спокійно.
Якщо ситуація не вирішується,
необхідно звернутися по допомогу до
дорослих.
«Ваші речі занадто важкі, тому тільки
ви самі можете їх нести, адже ви
сильні».
Говорити потрібно впевнено, спокійно.
Якщо ситуація не вирішується,
необхідно звернутися по допомогу до
дорослих.
«Припини дражнитися, мені це
неприємно. Якщо хочеш зі мною про
щось поговорити – давай поговоримо
спокійно»
Говорити потрібно впевнено, спокійно.
Якщо ситуація не вирішується,
необхідно звернутися по допомогу до
дорослих.

Рухлива вправа «Бурундук» (опис вправи у тематичному занятті №4)
Перегляд і обговорення мультфільму «Як сказати «Ні»
Мета: актуалізувати знання дітей про впевнену відмову; ознайомити їх із

способами як сказати «Ні» з повагою до інших.
Діти дивляться фрагмент мультфільму «Як сказати «Ні». Після перегляду
ведучий обговорює з дітьми такі питання:
- у яких ситуаціях варто говорити категоричне «ні»;
- як сказати «Ні» з повагою до інших, щоб захистити себе у ситуації
ризику;
- як відмовити, не ображаючи нікого.
67

Також, ведучий наголошує на тому, що для впевненої відмови важливо
пам'ятати, що ми не людині відмовляємо, а кажемо «ні» її ризикованому або
нецікавому нам проханню чи пропозиції.
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
7 Вправа «Так» чи «Ні!»
. Мета: формувати у дітей уміння впевненої відмови у ситуаціях, які
становлять небезпеку або можуть спричинити небажані наслідки.
Слова ведучого. Діти, скажіть будь ласка, чи буває, що вам пропонують
зробити щось таке, що вам не до вподоби і ви би не хотіли цього робити, або не
згодні з тим, що вам пропонують? (відповіді дітей) Наприклад: хлопці
штовхають один одного, штовхнули й когось із вас. І запрошують із ними
поштовхатися. Вам це не подобається. Як би ви сказали, що ви не хочете цього
робити? (відповіді дітей).
А зараз я пропоную вам потренуватися розрізняти безпечні ситуації, у
яких ви можете сказати «так», від небезпечних, коли обов’язково треба казати
«ні». Я буду підходити до вас з різними пропозиціями. Якщо ви відчуєте, що моя
пропозиція вам не подобається або є небезпечною для вас і матиме небажані
наслідки, кажіть мені рішуче і впевнене «Ні». Якщо пропозиція безпечна –
кажіть мені «так».
Ведучий приводить приклад: «Коли тебе ображають, ти повинен
терпіти і нікому не говорити, щоб не було гірше». Для мене це небезпечна
ситуація. Тому я відповім: «Ні, я не буду терпіти. Припини мене ображати –
мені це не подобається».
Приклади пропозицій і ситуацій.
«Якщо ти любиш морозиво, я хочу запросити тебе у кафе» (Так, я люблю
морозиво і залюбки піду з тобою у кафе).
«Коли тебе б’ють, треба мовчати, щоб їх не розізлити» (Ні, я не буду
мовчати коли мене б’ють. Я звернусь по допомогу до дорослих).
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«Нікому не кажи, що у тебе забирають кишенькові гроші, може, більше не
вимагатимуть» (Ні, я скажу дорослим, що у мене забирають кишенькові гроші);
«Якщо можеш, допоможи, будь ласка, мені донести портфель, бо я
пошкодила руку» (Так, я допоможу тобі донести портфель).
8 Завершальна рефлексія
. Слова педагога. Сьогодні ми говорили з вами про те, що ситуації, у які
потрапляють люди, бувають різні. І не завжди ми можемо захистити себе
самостійно. Разом з тим, уміння говорити впевнене «Ні», коли це потрібно часто
захищає нас від неприємностей. А от про те, як приймати рішення у будь якій
ситуації ми поговоримо на наступному занятті.
Запрошую вас стати у коло. Уявіть себе знову іноземними дипломатами,
оберіть собі будь-який образ. І з цієї ролі кожен по черзі скажіть один одному:
«До побачення. Я був (була) радий (рада) з тобою сьогодні разом працювати»,
посміхніться та потисніть руку один одному.
До нових зустрічей!
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10. «ПРАВИЛА СВІТЛОФОРА»
Мета: розвивати уміння передбачати наслідки своєї поведінки та
приймати виважені рішення за допомогою «правил світлофора».
Обладнання: Комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»,
роздруковані матеріали для вправи «правила світлофора» (додаток 8), картки із
зображеннями емоцій (додаток 3), вирізати із кольорового паперу «піраміду із
східцями» та дві фігурки чоловічків для вправи «Три кроки».
Структура і зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

3 хв.
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3 хв.

Вправа «Говорить Чубчик»

2

5 хв.

5 хв.

Коло Пізнання
3

Вправа «Правила світлофора» у дії»

7 хв.

10 хв.

4

Рухлива вправа «Сім гномів і Чарівник»

5 хв.

5 хв.

5

Вправа «Зупинись, подумай, обери і дій»

5 хв.

7 хв.

Завершальне Коло
6

Вправа «Три кроки»

7 хв.

7 хв.

7

Завершальна рефлексія

3 хв.

3 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ
1
.

Вправа «Привітання»
Мета: сприяти позитивному налаштування на роботу у групі
Діти стають у коло, повертаються один до одного обличчям і вітаються,

говорячи: «Привіт, друже»! При цьому торкаються один одного долоньками до
долоньок обома руками. Спочатку вітаються із однокласником, що справа, потім
з тим, що зліва.
2 Вправа «Говорить Чубчик»
. Мета: актуалізувати знання дітей, отримані на попередніх заняттях,
ввести в тему заняття.
Слова ведучого. Діти, сьогодні ми з вами вивчимо «правила світлофора»,
які допоможуть нам приймати виважені рішення у різних ситуаціях. Підніміть,
будь ласка, руки, хто бачив світлофор? Для чого він потрібен? (відповіді учнів).
Давайте послухаємо Хлопчика-Чубчика, що він знає про «правила
світлофора».
Слова Чубчика.
Світлофор потрібен всім – і дорослим, і малим.
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Знайте, він багато може, світлофор нам допоможе.
Навчить нас рішення прийняти, щоб біди нам не зазнати,
щоб із другом не сваритись, з усіма порозумітись
Отже, світлофор потрібен нам, як пішоходам для того, щоб ми були у
безпеці, коли переходимо дорогу. А водіям світлофор потрібен, щоб вони могли
вчасно зупинити машину або розпочати рух, щоб не зашкодити ні собі, ні
іншим.
А зараз ми будемо знайомитись із «правилами світлофора». Ці правила
учать нас аналізувати можливі наслідки своєї поведінки у тій чи іншій ситуації
та допоможуть зробити безпечний вибір при прийнятті рішення.
Слова ведучого. Отже, кожен із нас, як і усі люди щодня приймає багато
рішень, ми робимо вибір, як вчинити. Деякі рішення прості, а деякі бувають
складними. Прості рішення – це ті, які не потребують довгих роздумів,
приймаються легко і швидко та не стосуються складного питання або ситуації. А
складні рішення – це ті, над якими потрібно подумати, проаналізувати усі
можливі наслідки та зробити виважений і безпечний вибір.
Що ж це за такі «правила світлофора»? Як вони можуть допомогти
приймати рішення? Насправді, це дуже прості правила: зупинись, подумай,
обери і дій. І якщо їм слідувати, то буде легше прийняти зважені і безпечні
рішення.
Ведучий пояснює правила світлофора, демонструючи роздатковий
матеріал (додаток 8)
Правило «Зупинись»
Зупинись — не поспішай! Заспокойся, зосередься.
Правило «Подумай»
Подумай, що ти будеш робити. Що відчуваєш ти в цій ситуації? А що
можуть відчувати інші? Якщо ці почуття приємні, то рішення може бути
безпечним. А якщо почуття неприємні (наприклад, тривога, невпевненість), то
подумай, як ще по іншому можна вирішити цю ситуацію? Що ще можна
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зробити? Якщо тобі складно самостійно прийняти рішення і взяти на себе
відповідальність за його вибір – звернись до дорослих, яким ти довіряєш.
Правило «Обери і дій»
Обери безпечне рішення, візьми на себе відповідальність за рішення і дій.
Навіть, якщо ти отримаєш інший результат, ніж ти очікував, то пам’ятай, що
будь який результат – то цінний досвід.
КОЛО ПІЗНАННЯ
3 Вправа «Правила світлофора» у дії»
. Мета: розвинути уміння застосовувати «правила світлофора» для
прийняття безпечних рішень
Кожній дитині роздаються сигнальні картки «правила світлофора»
(додаток 8а). Такі ж правила, роздруковані на аркушах А-4, ведучий закріплює
на дошці чи фліпчарті. Ведучий наводить приклад ситуацій і пропонує дітям
застосувати «правила світлофора» для прийняття рішення.
Виконуючи вправу, діти користуються сигнальними картками, де
зображені «правила світлофора». Якщо у дітей виникають труднощі у
використанні карток, ведучий повторно роз’яснює правила.
Ситуація 1. «Я хочу дивитися мультфільм «Фіксіки», бо це мій
улюблений мультфільм».
Приклад прийняття рішення з використанням алгоритму «правила
світлофора»
Карточка «стоп» (червоне світло). «Чи я дійсно хочу дивитися саме цей
мультик?».
Карточка «треба подумати» (жовте світло). «У мене зараз немає інших
термінових або важливих справ, тому я можу відпочити».
Карточка «обирай і дій» (зелене світло) – «Я буду дивитися свій
улюблений мультфільм «Фіксіки».
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Ведучий запитує: Діти, яке це рішення, на вашу думку, – просте чи
складне? (просте, тому що воно не передбачає пошуку інших варіантів та
виборів у цій ситуації).
Ситуація 2. «Я хочу піти гратися з друзями, а мені треба виконати
доручення мами».
Приклад прийняття рішення з використанням алгоритму «правила
світлофора»
Карточка «стоп» (червоне світло). «Мені треба зупинитися, не
поспішати приймати рішення, подумати, що мені робити».
Карточка «треба подумати» (жовте світло). «Я маю вибір йти гуляти чи
виконувати доручення. Що скаже мама, як вона буде почуватися, якщо я не
виконаю її доручення? Мама напевне засмутиться, і мені буде неприємно через
це. А якщо я виконаю доручення мами, то мама не засмутиться, тоді я зможу
піти гуляти з друзями, всі будуть задоволені - це правильне рішення ».
Карточка «обирай і дій» (зелене світло) – «Я обираю рішення: виконую
доручення мами, а потім йду гратися з друзями».
Ведучий запитує: Діти, яке це рішення, на вашу думку, – просте чи
складне? (складне, тому що воно передбачає аналіз різних варіантів та вибір із
них найбільш безпечного і доцільного у цій ситуації).
Ситуація 3. «Мама пропонує тобі морозиво: одне шоколадне, інше
молочне» .
Приклад прийняття рішення з використанням алгоритму «правила
світлофора»
Карточка «стоп» (червоне світло). «Треба вирішити, яке морозиво я
хочу».
Карточка «треба подумати» (жовте світло). «Мені до смаку і
шоколадне, і молочне морозиво. Проте зараз я хочу шоколадне».
Карточка «обирай і дій» (зелене світло) – «Я обираю шоколадне
морозиво».
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Ведучий запитує: Діти, яке це рішення, на вашу думку, – просте чи
складне? (відповіді дітей)
Загальний висновок. Отже, приймаючи рішення, переконайтеся, що ваше
рішення буде безпечним, викликатиме і у вас, і у оточуючих приємні емоції й
почуття та матиме бажані наслідки.
4
.

Рухлива вправа «Сім гномів і Чарівник»
Мета: знизити рівень емоційної і фізичної напруги, розвивати навички

взаємодії.
Інструкція. Один із учнів — «чарівник». Усі інші діти — «гноми».
«Чарівник» зачарував гномів і вони завмерли у різноманітних позах. За
командою ведучого «Чарівник» засинає, а «гноми» прокидаються і намагаються
об’єднатися у групи по сім осіб. За командою ведучого: «Чарівник» прокинувся»
діти завмирають у своїх групах. Хто не встиг, той стає «Чарівником». Ведучий
повторює команди кілька разів. «Чарівників» з кожним разом стає більше і їм
зручніше «ловити» «гномів». Вони ходять поміж груп і видивляються, хто
ворухнувся, хто засміявся. Якщо до завершення визначеного часу для гри ще не
усі діти стали «чарівниками», зупиніть гру, подякуйте усім учасникам (і
«чарівникам», і «гномам») за пильність і спритність і скажіть дітям, що у цю гру
вони можуть грати на перервах.
5 Вправа «Зупинись, подумай, обери і дій»
. Мета: закріпити уміння дітей розрізняти ситуації, у яких їм необхідна
допомога дорослих у вирішенні складних питань, закріпити алгоритм аналізу
ситуації для прийняття безпечного і виваженого рішення за допомогою
«правила світлофора».
Ведучий розміщує у протилежних сторонах кімнати два аркуші з написами
«так» і «ні». Завдання для дітей: послухати опис ситуації, самостійно, ні з ким не
спілкуючись, обрати один із варіантів запропонованих рішень і зайняти
відповідну позицію. Після того, як усі визначаться з вибором, ведучий дає
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можливість представникам із кожної міні-групи висловити свої аргументи
вибору. Першими починають висловлювати аргументи діти на тій позиції, де
опинилася одна дитина або найменша кількість дітей. Єдине питання, яке
ведучий може задати до запропонованого аргументу, «Це безпечне для тебе та
інших у твоєму оточенні рішення?». Після того, як будуть висловлені усі
аргументи (при великій кількості дітей у кожній локації, висловлюються 3-4
дитини), ведучий запитує: «Чи є бажаючі перейти на іншу позицію?» Якщо
хтось перейде, ведучий просить його сказати, чому він/вона перейшов/ла.
Наступна ситуація зачитується тільки після того, як усі аргументи по
попередній ситуації будуть вислухані і ніхто з дітей більше не виявлятиме
бажання змінювати позицію. На одному занятті рекомендовано розглядати 1-2
ситуацій.
Після завершення роботи із ситуаціями, ведучий запитує дітей легко чи
складно їм було приймати остаточне рішення? Підсумовуючи їхні відповіді,
ведучий акцентує увагу дітей на тому, що, навіть на перший погляд у простих
ситуаціях, іноді складно прийняти остаточне рішення. Отже, якщо є декілька
варіантів вибору (і особливо, у складних, небезпечних ситуаціях), необхідно
зважити усі можливі наслідки і вибрати саме той варіант рішення, яке буде
найбільш безпечним для усіх: і для дитини, і для тих, хто поряд з нею. А якщо
дитині складно або небезпечно самій вирішувати ситуацію, необхідно
звернутися по допомогу до дорослого, якому вона довіряє.
До уваги ведучого! Необхідно контролювати, щоб діти самостійно
обирали варіанти рішення, без спілкування з іншими до того часу, як займуть
відповідну позицію. Якщо одна із позицій залишається вільною, ведучий стає на
цю позицію, щоб сказати свої аргументи у відповідній позиції, навіть якщо він
вважає по-іншому. Ведучий може перейти на іншу позицію після висловлення
аргументів дітьми із протилежної групи, якщо вони його переконали. Ведучому
забороняється переконувати дітей у «правильності» чи «неправильності»
виборів. Важливо продемонструвати, що спокус і варіантів рішень може бути
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багато. Проте необхідно обирати той, який

буде безпечним і для самої

дитини, і для тих, хто поруч з нею. А якщо ситуація занадто складна або
небезпечна для самостійного вирішення її дитиною, необхідно звернутися по
допомогу до дорослого, якому вона довіряє.
Приклади ситуацій
Ситуація 1. «Ти бачиш, що ображають твого друга. Ти можеш змовчати
або розповісти про це дорослим».
Варіанти рішень до ситуації 1: «Так, я змовчу, щоб тільки мене не
зачіпали», «Ні, я скажу кривдникам «стоп, припиніть», а у разі потреби звернусь
по допомогу до дорослих, яким я довіряю»
Ситуація 2. «Ти тільки вилікувався і ще не дуже добре себе почуваєш, а
друзі кличуть тебе покататись з гірки».
Варіанти рішень до ситуації 2: «Так, я піду кататися з гірки з друзями,
тому що дуже за ними скучив/ла», «Ні, я скажу друзям, що ще хворий/хвора. А
на гірці покатаємося усі разом, коли я остаточно видужаю»
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
6
.

Вправа «Три кроки»
Мета: розвивати здатність і уміння аналізувати свої почуття та

почуття інших у ситуації вибору, закріпити уміння використовувати алгоритм
«правил світлофора» для прийняття зваженого, відповідального і безпечного
рішення.
Ведучий малює на дошці чи фліпчарті сходи у вигляді піраміди з трьома
східцями по кожній із двох сторін (або закріплює заздалегідь вирізані з паперу).
Зачитує дітям ситуацію та пропонує «пройти» усім разом «сходами прийняття
рішення» за допомогою «правил світлофора».
Приклад ситуації: «На перерві діти грались і бігали. Один хлопчик
ненароком штовхнув вазон з квітами, той упав і розбився. Вчитель не помітив,
хто штовхнув горщик, і зробив зауваження іншому учневі. Хлопчик, який
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зачепив вазон з квітами, розгубився і не знав, що робити. Інший учень, якому
зробили зауваження, доводив, що це не він штовхнув квітку, проте не міг
зізнатися хто це зробив. Вчитель розгнівався».
Ведучий пропонує учням допомогти дітям знайти справедливе вирішення
ситуації (якщо є заздалегідь підготовлені фігурки чоловічків, то запрошує двох
помічників, щоб пересувати фігурки з двох сторін по сходам піраміди). Інші учні
в процесі виконання вправи обирають серед карток із зображеннями емоцій ті,
які, на їхню думку, відчувають учасники події: емоції учня, який зіштовхнув
квітку, емоції учня, якому зробили зауваження, емоції вчителя.
Сходинка 1. Крок перший. Зупинись. Заспокойся.
Чи підходить це правило обом учням? (підходить обом учням). Фігурки
чоловічків «піднімаються» на першу сходинку;
Сходинка 2. Крок другий: Оціни власні почуття й почуття інших, задіяних
у цій ситуації.
Чи підходить це правило обом учням? (підходить). Фігурки чоловічків
пересуваються на другу сходинку. Аналізуємо ситуацію: «Один учень відчуває
образу за те, що йому зробили зауваження, яке його не стосується (Мені
образливо – йому образливо. Вчитель гнівається). Інший відчуває розгубленість,
боїться зізнатися, йому незручно перед товаришем (Мені не приємно – йому не
приємно. Вчителю теж неприємно, він не знає, що відбулося насправді)».
До уваги ведучого! Дайте можливість дітям самим зробити висновок.
Запропонуйте їм уявити, як будуть розвиватись події та знайти, що найменше,
три варіанти розвитку подій. Якщо діти потребуватимуть вашої допомоги,
задавайте їм навідні запитання.
Сходинка 3. Крок третій. Зроби вибір і дій.
Чи підходить це правило обом учням? (підходить). Фігурки чоловічків
пересуваються на третю сходинку. (Я зізнаюсь вчителю і попрошу вибачення у
товариша і вчителя – Я попрошу товариша і він зізнається, а з мене знімуть
звинувачення. Вчитель заспокоїться і ми приймемо спільне рішення, як
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виправити ситуацію). Фігурки обох чоловічків «піднімаються» на верхівку
піраміди.
Учням другого класу можна запропонувати цю ситуацію відобразити у
вигляді етюду за участю самих дітей.
Загальний висновок. Отже, діти, якщо ви опиняєтеся у ситуації вибору і
маєте сумніви, яке ж рішення прийняти, — використовуйте «правила
світлофора»: зупинись, подумай, вибери і дій. Щоб запобігти неприємностям,
словам та вчинкам, які можуть образити інших або завдати їм шкоди,
проаналізуй усі можливі наслідки, а також свої почуття у цій ситуації та почуття
інших. Подумай, на кого і як саме вплине твоє рішення. А зробивши вибір,
візьми на себе відповідальність і дій.
7
.

Завершальна рефлексія
Діти та ведучий стають у коло, повертаються один до одного обличчям і

говорять: «До побачення, мій друже»! При цьому з торкаються обома руками
долоньки до долоньок. Спочатку із однокласником, що справа, потім з тим, що
зліва.
Слова ведучого. Бажаю вам успіхів у прийнятті безпечних рішень! До
побачення!
РОЗДІЛ 6. МОЖУ, ВМІЮ, ДІЮ (2 ГОДИНИ)
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11. РОЗУМІЄМО ІНШИХ. ВОЛОДІЄМО СОБОЮ
Мета: мотивувати до усвідомлення себе як особистості, формувати
розуміння неповторності кожної людини; закріпити уміння самоаналізу,
формувати здатність володіти собою у різних життєвих ситуаціях.
Обладнання: Комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»,
комплект елементів зображення 6-ти облич (додаток 9), які передають той чи
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інший емоційний стан людини (відповідно до кількості учнів), дзеркальце (для
кожного учня або одне на двох), фарби, альбомні аркуші А4, стаканчики для
води, палітри, серветки.
Структура та зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

3 хв.

3 хв.

2

Вправа «Говорить Чубчик»

3 хв.

3 хв.

Коло Пізнання
3

Вправа «Скульптор настрою»

5 хв.

7 хв.

4

Вправа «Портрет друга»

12 хв.

15 хв.

5

Рухлива вправа «Крокодил був…»

4 хв.

4 хв.

Завершальне Коло
6

Вправа «Коло порозуміння»

5 хв.

5 хв.

7

Завершальна рефлексія

3 хв.

3 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ

1 Вправа «Привітання»
. Мета: створити позитивну емоційну атмосферу, налаштувати дітей на
роботу в групі.
Слова ведучого. Діти, сьогодні ми привітаємося у незвичний спосіб. Я
буду вітатися з вами за допомогою жестів та міміки (тобто невербально), а ви
будете повторювати мої вітання так, ніби ви дивитеся у дзеркало.
2 Вправа «Говорить Чубчик»
. Слова Чубчика. Друзі, ви пам’ятаєте, ми говорили з вами про те, що
кожна людина неповторна і єдина у світі. Кожен має право на власні емоції та
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почуття. Та найважливіше те, що ми усі маємо потребу жити у мирі і злагоді.
Також, ми говорили з вами, що для того, щоб стосунки з іншими приносили нам
радість і задоволення, необхідно поважати один одного. А скажіть, будь ласка,
чи трапляється так, що між вами та іншими – однолітками чи дорослими –
виникають непорозуміння чи суперечки, або інколи й образи через сказане або
через вчинки? (відповіді дітей). Як ви почуваєтеся у таких ситуаціях? (відповіді
дітей). Так, дійсно, у таких випадках ми почуваємося неприємно, нам боляче.
Тому що зле слово ранить сильніше ножа.
Діти, як ви думаєте, що означає вираз «Зле слово ранить сильніше ножа?»
(відповіді дітей)
Пропоную вам сьогодні згадати, що може відчувати людина у різних
ситуаціях, як безпечно виходити із складної ситуації, що необхідно робити,
якщо ми когось образили або хтось образив нас.
КОЛО ПІЗНАННЯ
3
.

Вправа «Скульптор настрою»
Мета: закріпити знання про емоції та почуття, розвивати

уміння аналізувати свій емоційний стан та інших у різних ситуаціях.
Слова ведучого. Пропоную вам спробувати себе у ролі «скульптора
настрою» та змоделювати емоції і почуття людей у різних ситуаціях. У кожного
з вас є набір елементів зображення обличчя, яке передає той чи інший емоційний
стан людини. Я буду називати емоційний стан людини, а вам необхідно швидко
відшукати елементи обличчя, які відповідають названому стану і скласти
цілісний портрет. Щоб швидше зорієнтуватися, які елементи вам потрібні,
зобразіть мімікою свого обличчя відповідну емоцію і подивіться у дзеркальце,
яке лежить у вас на столі. Отже, почали.
Приклади емоційних станів
«Я злюсь» (згадайте ситуацію, коли ви злились)
«Мені весело» (згадайте ситуацію, коли вам було весело)
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«Мама сумує» (згадайте, яким буває обличчя мами, коли вона
засмучується)
«Вчителька здивувалась» (зобразіть вираз обличчя вчительки, коли вона
дивується) тощо.
Той, хто справився із завданням, піднімає руку і вигукує: «Я скульптор!» і
показує емоцію мімікою.
4 Вправа «Портрет друга»
. Мета: закріпити розуміння унікальності та неповторності кожної
людини.
Слова ведучого. Як ми з вами уже говорили, кожна людина є унікальною
та неповторно. У кожного свій характер, і кожен реагує на різноманітні ситуації
по різному. Тому так важливо розуміти в першу чергу, що кожен із нас відчуває
в тій чи іншій ситуації, щоб відчути і зрозуміти, що може відчувати інша людина
в цій ситуації. А ще дуже важливо навчитися відмічати в інших людях їх
найкращі риси характеру, уміння, здібності, таланти. Адже кожен із нас
обов’язково має те найкраще, що робить нас унікальною особистістю і викликає
повагу до нас у інших людей.
Діти, я пропоную вам намалювати унікальний портрет свого однокласника
чи однокласниці по парті. Унікальний тим, що він буде відображувати їх
найкращі якості. Портрет необов’язково має бути фотографічним, адже кожен із
нас бачить інших по-різному. Проте портрет обов’язково має відображати усе
найкраще у вашому товаришеві/товаришці. Подивіться на свого сусіда/сусідку
по парті. Посміхніться один одному. І починайте малювати. А на наступному
занятті, коли портрети висохнуть, ми зробимо виставку і спробуємо відгадати,
де чий портрет.
(Діти малюють під музичний супровід. По завершенні показують
намальоване сусіду по парті, обмінюються враженнями. Ведучий збирає
портрети).
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5
.

Рухлива вправа «Крокодил був…»
Мета: знизити емоційну і фізичну напругу, закріпити навички взаємодії,

розвивати уміння розпізнавати емоції та почуття інших.
Завдання: зобразити емоції і почуття, які відчував Крокодил у тих чи
інших ситуаціях. Кожного разу, коли діти правильно вгадали, вони міняються
місцями. Коли ведучий скаже ситуацію, у якій крокодил був злий, діти
показують, який був крокодил, і швидко розбігаються на свої місця.
Хід вправи.
Діти стають у коло. Ведучий говорить: «У крокодила болів зуб. Крокодил
був …який? - Сумний!». Діти показують сумного крокодила та показують, що
відчував крокодил фізично і т.д. Міняються місцями.
«У крокодила день народження. Крокодил …який? – Веселий!» тощо.
Щоб завершити вправу, ведучий говорить: «Від крокодила втекла здобич.
Крокодил був… Злий»! Діти показують «злого» крокодила і розбігаються.
Слова ведучого. Діти, давайте згадаємо, які правила можуть допомогти
нам вирішити ситуацію, коли ми відчуваємо злість, гнів або страх, або не
знаємо, як діяти, яке прийняти рішення? («правила світлофора»). Так, «правила
світлофора» допоможуть нам прийняти безпечне рішення. Адже у будь якій
ситуації важливо пам’ятати про те, що наші дії нікому не повинні шкодити – ні
нам самим, ні іншим.
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
6 Вправа «Коло порозуміння»
. Мета: закріпити знання про безпечні шляхи виходу із ситуації, закріпити
алгоритм прийняття рішення за допомогою «правил світлофора», розвивати
уміння володіти собою.
Діти сідають у півколо. Ведучий за допомогою фантика обирає собі двох
помічників. Завдання помічників: за допомогою пантоміми показати конфлікту
ситуацію, запропоновану ведучим. Завдання для інших учасників групи: за
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допомогою пантоміми ілюструвати емоційні реакції на запропоновані ведучим
варіанти виходу із ситуації.
Ситуація: «Посварились два друга через те, що один із них випадково
розлив на зошит іншого чай. Обидва розгнівались і наговорили один одному
образливих слів» (діти-помічники пантомімою показують, як це відбулося).
Далі ведучий, рухаючись по крокам алгоритму «правила світлофора»,
зачитує варіанти дій для вирішення ситуацій, емоційні стани тощо, а діти
демонструють їх пантомімою.
Крок перший – зупинись, заспокойся.
Ведучий

говорить:

«Покажіть

учасниками

ситуації,

як

потрібно

заспокоїтись. Глибоко вдихни і повільно видихни, рахуй до 10, подихай ніби
через соломинку, заспівай пісню, зі жми руки в кулаки» тощо. Діти
демонструють слова ведучого, «учасники конфлікту» повторюють за дітьми.
Крок другий – подумай.
1. Ведучий аналізує, що відчувають учасники ситуації, діти показують
емоції.
«Посварились, що робити? Друзі розгубились» (діти демонструють
почуття розгубленості). «Мій друг ображений» (показують почуття образи),
«Мій друг роздратований» (показують почуття гніву), «Моєму друг не приємно і
сумно» (показують почуття суму). «А що я сам відчуваю?» (діти самостійно
обирають варіант емоційного стану для демонстрації)
2. Думаємо, що робити! «Якщо я попрошу вибачення, мій друг мене
пробачить і нам обом буде добре» (показують емоцію радості). «А якщо я не
вибачусь, ми не будемо дружити і я втрачу найкращого друга» (показують сум).
«Отже, коли ми вибачимося один перед одним, нам обом буде приємно».
Крок третій – зроби вибір і дій.
«Я прошу мене вибачити – Я прошу мене вибачити» (демонструють
почуття радості і задоволення).
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Помічники ведучого («учасники конфлікту») демонструють пантомімою,
що просять вибачення один в одного, братаються і радіють. Усі разом стають у
коло, кланяються, як актори в театрі після завершення спектаклю, і аплодують
один одному.
7 Завершальна рефлексія
. Діти стають у коло і по черзі говорять один одному «Дякую, ти сьогодні
був/була неперевершеним/неперевершеною!» Коли усі висловляться, разом
говоримо: «До зустрічі».
ТЕМАТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12. Я СЕРЕД ІНШИХ — МИ РАЗОМ
Мета: закріпити знання про цінність взаємопідтримки та взаєморозуміння
у стосунках між людьми, формувати розуміння дружби і особистості друга як
життєвих цінностей.
Обладнання: Комп’ютер, проектор, колонки, екран або телевізор для
демонстрації наочних матеріалів, дошка або фліпчарт.
Необхідні матеріали та інструментарій: лялька «Хлопчик-Чубчик»,
«Портретна галерея» (портрети дітей, намальовані на попередньому занятті),
фарби, пензлики, аркуш ватману А2, вологі серветки, альбомні аркуші паперу
А4; роздруковані матеріали до вправи «Як би я був…»; кубики, різне
канцелярське приладдя, книжки тощо для вправи «Міст єднання».
Структура і зміст заняття

Тривалість вправ
1 клас
2 клас

Коло Єднання
1

Вправа «Привітання»

3 хв.

3 хв.

2

Вправа «Говорить Чубчик»

2 хв.

2 хв.

Коло Пізнання
3

Вправа «Каляки-Маляки»

7 хв.

5 хв.

4

Вправа «Як би я був..»

9 хв.

7 хв.

5

Рухлива вправа «Пливе човник»

5 хв.

5 хв.
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6

Вправа «Міст єднання»

9 хв.
Завершальне Коло

7

Вправа «Долоньки дружби»

6 хв.

6 хв.

8

Завершальне коло дружби

3 хв.

3 хв.

35 хв.

40 хв.

Всього:
ХІД ЗАНЯТТЯ
КОЛО ЄДНАННЯ

1 Вправа «Привітання»
. Мета: створити позитивну та довірливу атмосферу, підвищити настрій,
закріпити навички доброго ставлення до інших. розвивати уміння з повагою
ставитися до себе та до інших
Ведучий, тримаючи в руках ляльку «Хлопчик-Чубчик», від його імені
запрошує дітей до «Портретної галереї» та пропонує їм відгадати, де чий
портрет. Після того, як усі портрети будуть упізнані, діти аплодують один
одному і дякують. Ведучий говорить, що наприкінці заняття кожен, хто хоче,
може забрати свій портрет додому.
2
.

Вправа «Говорить Чубчик»
Слова Чубчика. Діти, як ви думаєте, чи потрібно берегти дружбу?

(відповіді дітей). Чим дружба важлива для кожного із нас? (відповіді дітей).
Так, діти, дружба – це один із найдорожчих скарбів, яким може володіти
людина. І як усі скарби її потрібно оберігати. Але скарб дружби потрібно
оберігати тільки разом із другом. Наодинці цей скарб можна швидко
втратити. Цінуйте дружбу, цінуйте один одного у дружніх стосунках – і ваш
скарб дружби буде зростати і міцніти.
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КОЛО ПІЗНАННЯ
3
.

Вправа «Каляки-Маляки»
Мета: закріпити навички взаємодії та дружнього спілкування
Діти об’єднуються в пари для малювання спільної картини. Один із них в

процесі малювання за допомогою пензлика буде капати фарбу на аркуш, а інший
– домальовувати образ із цієї краплі. До початку роботи кожній парі необхідно
обговорити, що вони хочуть намалювати. В процесі роботи вони також
спілкуються, домовляються, куди капати фарбу і як із краплі домальовувати
картину. Той учень, який починає першим, бере фарбу такого кольору, який
йому подобається, і капає на аркуш. Інший домальовує щось своє. І так далі.
До уваги ведучого! Слідкуйте, щоб діти в процесі роботи не посварились.
Якщо у дітей виникають труднощі, допоможіть їм.
Роботу потрібно виконувати швидко. За сигналом ведучого робота
зупиняється. Учні розказують, що вони хотіли зобразити, а що вийшло.
4
.

Вправа «Як би я був...»
Мета: закріпити навички доброго ставлення до себе й друзів.
Діти сідають у коло. І кожен по черзі, починаючи від ведучого, говорить:

«Якби я був … наприклад: дощем, то мій друг (назвати ім’я) був би … яскравою
веселкою». Щоб полегшити дітям завдання, роздайте їм карточки із
зображенням предметів чи явищ природи тощо. Важлива умова: образ для друга
повинен бути парним до образу, який дитина обирає для себе (наприклад: дощ –
веселка, дощ – хмаринка) та обов’язково додається ознака, наприклад: яскрава,
тендітна…тощо.
Як ви зараз почуваєтеся? (відповіді дітей).
Ось такі ми з вами унікальні і неповторні!
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5 Рухлива вправа «Пливе човник»
. Мета: знизити емоційну і фізичну напругу, закріпити навички взаємодії
та взаємопідтримки, формувати дружнє, доброзичливе ставлення один до
одного.
Діти стають у дві шеренги, щільно один до одного, утворюючи умовно
«два береги річки». Один з учнів грає роль човника. Він іде по середині «річки»,
хитається на усі боки, а «береги» (діти) його підтримують. Дійшовши до краю,
учень займає місце на одному із «берегів річки». Інший учень з протилежної
сторони «річки» стає «човником» і продовжує рух по «річці». Гра триває до тих
пір, поки усі учні побувають у ролі «човника».
6 Вправа «Міст єднання»
.
Мета: закріпити навички

співпраці,

дружньої

взаємодії

та

доброзичливого спілкування, розвивати уміння аналізувати і враховувати
можливості та потреби як свої, так й інших.
Завдання: побудувати «міст єднання». Діти починають будувати міст з
різних сторін, щоб об’єднатися в центрі, завершивши побудову «мосту». При
цьому вони можуть обговорювати свої дії, проте брати предмети і будувати міст
можна тільки однією рукою. Дітей не потрібно заздалегідь об’єднувати у групи
– вони повинні самі визначитись, як будуть взаємодіяти, які предмети
використовувати, хто і що робитиме. Ведучий наголошує, що «міст єднання»
можна побудувати тільки тоді, коли усі будуть діяти у злагоді, поважатимуть
один одного, вмітимуть домовлятися та взаємодіяти. Ведучий спостерігає, як
поводяться діти та, за потребою, нагадує їм про важливість злагодженої роботи
між учасниками. Якщо у дітей виникають труднощі з побудовою мосту, ведучий
може допомогти їм.
Орієнтовні питання для обговорення
Легко чи важко вам було будувати міст?
Що ускладнювало роботу?
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Що допомагало працювати?
Що би ви порадили іншим будівникам «мосту єднання?»
Ведучий

пропонує

дітям

подякувати

собі

за

«міст

єднання»

аплодисментами та зробити групове фото біля «мосту».
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОЛО
7 Вправа «Долоньки дружби»
. Діти фарбують один одному долоні фарбою та залишають
відбитки на ватмані на знак дружби.
8 Завершальне коло дружби
. Слова ведучого. Діти, програма наших занять завершується. Ваші
долоньки дружби «оселяться» у вас у класі і будуть нагадувати вам про наші
зустрічі. Ми багато чому разом з вами навчились, багато чого дізнались. Бажаю,
щоб отримані знання та уміння стали вам у нагоді і завжди допомагали
приймати безпечні рішення, будувати і зберігати стосунки з іншими, почуватися
щасливими і радісними, зміцнювати дружбу та почуватися захищеними у житті.
На згадку про наші заняття ми з Хлопчиком-Чубчиком даруємо вам
чарівний «кришталик дружби». Уявіть його у моїх долонях. Він ще маленький і
крихкий! Тому потребує турботливого ставлення до нього. Ми передаватимемо
його з турботою один одному, щоб отримати собі частинку його дорогічнного
скарбу — здатність дружити, уміння бути другом. Повторюйте магічні слова:
«Дарую тобі кришталик дружби. Він такий крихкий, його треба оберігати від
негараздів. Тоді він зміцніє. Бережи його».
Коли «кристалик» повернеться до ведучого, він говорить: «Пам’ятайте, що
«кришталик дружби» буде набиратися сил і зростати від ваших добрих і гідних
вчинків, він турботливого ставлення до себе та до інших, від ваших талантів,
здібностей. Пам’ятайте, що кожен із вас, як і кожна людина – єдині і неповторні!
Нехай вам щастить! До нових зустрічей!
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