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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Кожний історичний етап розвитку суспільства зі своїми політичними, 

економічними та соціальними проблемами висуває нові вимоги до 

особистості, актуалізує її певні соціально - психологічні властивості, 

необхідні для успішного розвитку.   

Вибір життєвого шляху для молоді, яка не вміє правильно реагувати 

на події, що відбуваються, керувати власними емоціями, не готова долати 

труднощі, викликані мінливими обставинами, може стати проблемним. Як 

показує досвід, найбільшого успіху досягають ті люди, які здатні керувати 

власними емоціями та поведінкою, проявляють високий рівень 

стресостійкості та вміють швидко та адекватно реагувати у критичних 

обставинах.  

Л.С.Виготський, К.Д.Ушинський, О.Л.Яковлєва та інші 

підтверджують той факт, що інтелектуальна та емоційна сфери людини тісно 

взаємоповʼ язані. Основою для розвитку соціально-психологічних 

компетентностей субʼ єктів освітнього процесу є емоційний інтелект, який 

починає формуватися у початковій школі і з віком лише розвивається і 

вдосконалюється. 

Емоційний інтелект -  група ментальних здібностей, які беруть участь 

в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. Люди з 

високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої почуття і почуття 

інших людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою і тому в 

суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше досягають своїх 

цілей у взаємодії з оточуючими.  

Недостатність емоційної компетентності співвідноситься з проблемною 

поведінкою (агресією, високим рівнем особистісної тривожності, інтернет-

залежністю), а високий рівень такого утворення сприяє розвитку 

організаторських здібностей, стресозахисної та адаптивної функцій, 

самомотивації, опору негативному афективному впливу. 

Саме з усвідомлення емоцій починається самоконтроль. Засвоївши 

навички опанування емоціями, людина стає здатною до прийняття 
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конструктивних рішень, контролю над імпульсивними почуттями та 

поведінкою, може виявляти ініціативу, дотримуватися зобов’язань та швидко 

адаптуватися до обставин, про що наголошується у концепції Нової 

української школи.  

Актуальність програми обумовлена впровадженням 

компетентнісного підходу і гуманістичної педагогічної парадигми в НУШ і  

підвищенням дослідницького інтересу психологів та соціальних педагогів 

стосовно розвитку емоційного інтелекту особистості дитини молодшого 

шкільного віку, як важливої складової адаптації і соціалізації дитини в школі.  

Складність і багатогранність функціонування сучасного суспільства, як 

динамічного соціального організму, зростання його системних змін 

зумовлюють потребу розвитку потенціалу емоційного інтелекту людини для 

ефективної соціальної адаптації та успішної самореалізації. Такі обставини 

підвищують науково-психологічний інтерес до цієї проблеми. 

Нова українська школа передбачає орієнтацію всього освітнього 

процесу на особистість кожної дитини, здійснення індивідуального підходу, 

єдність педагогів, психологів і батьків. Ключові компетентності й наскрізні 

вміння і створюють «канву», яка є основою для успішної самореалізації учня – 

як особистості, громадянина і фахівця. Оскільки однією з головних складових 

у досягненні успіху в житті є емоційний інтелект особистості. 

Соціологи стверджують, що перебуваючи під постійним тиском 

учителів і батьків, дитина переживає стрес, стає дратівливою. Постійні стреси 

призводять до емоційної інтоксикації. Діти часто перебувають у «полоні 

емоцій», оскільки не можуть керувати почуттями. Це може призводити до 

імпульсивності поведінки, ускладнень у спілкуванні з однолітками і 

дорослими. У таких дітей також виникають проблеми з регламентацією 

навчального процесу. Будь-яка регламентація залишає негативний відбиток у 

свідомості учнів, які володіють високим рівнем мотивації, прагненням до 

досягнень і високим творчим потенціалом. Форми протесту таких учнів 

підвищують їхній авторитет серед однолітків, особливо в підлітковому віці. 

Проте стати дійсно «своїми» їм заважають певні риси характеру (тривожність, 
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похмурість, агресивність, депресивність, одержимість), захопленість будь-чим, 

що не викликає зацікавленості в оточуючих. 

Програма «Емоцій дивовижний світ» спрямована на формування в 

молодших школярів навичок розумного володіння емоціями та EQ, адже 

дослідження науковців однозначно підтверджують, що успіх значною мірою 

залежить саме від цих факторів. Емоційний інтелект визначає характер та 

рівень сприйняття людиною світу, подій, окремих людей. Основа для 

формування емоційного інтелекту передбачена генетично,  закладається в 

дитинстві та розвивається впродовж життя. Саме тому значну кількість зусиль 

для формування даного явища необхідно приділяти в молодшому шкільному 

віці, адже саме цей період найбільш сприятливий для розвитку емоційної 

сфери, культури почуттів особистості. Одночасно із загальним розумовим 

розвитком учнів молодшого шкільного віку вдосконалюється діяльність їх 

аналізаторного апарату. Підвищена чутливість, тобто сенситивність молодших 

учнів, зумовлена художнім типом їх особистості, для якої характерні: 

схильність до естетичної та художньої діяльності; вразливість, емоційність, 

образність сприймання. Сенсорна відкритість, емоційна чутливість, особлива 

сприйнятливість молодших учнів, стають основою розвитку у них 

спостережливості, естетичних почуттів, що є необхідними для виховання 

емоційної культури. 

Процес розвитку емоційного інтелекту має особливості, проте основні 

його структурні елементи починають розвиватись у молодшому шкільному 

віці. На даному віковому етапі педагогам необхідно  спрямовувати максимум 

зусиль для того, щоб на час закінчення навчання молода людина мала 

можливість досягти високого рівня розвитку емоційного інтелекту, успішно 

продовжувати навчання в дорослому житті, організовувати позитивне 

спілкування з новими людьми в нових соціальних умовах, залучати у 

соціальні зв’язки під час практичної діяльності. 

 Починати розвивати емоційний інтелект у молодшому шкільному віці 

необхідно з основних емоцій і поступово переходити на їх відтінки. 

Ефективними є наступні методи та форми роботи:  
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 читання книг з аналізом настрою і почуттів персонажів; 

 різні види театрів; 

 ігрові вправи «Емоційний крокодил», «Вгадай настрій»; 

 аналізувати емоції в ситуаціях з життя дітей; 

 демонстрація фотографій, малюнків осіб з основними емоціями і 

пізніше з відтінками емоцій; 

 малювання «власного настрою», а також близьких, друзів та аналіз 

причин настрою. 

  Саме тому в основу організації та проведення занять покладено 

методику інтерактивного навчання. Різноманітні види роботи (мозкові 

штурми, інформаційні повідомлення, виконання групових та індивідуальних 

завдань творчого характеру, рольові ігри, ігри-розминки) сприяють активізації 

дітей під час занять, адже кожна дитина стає активним ігрової діяльності. 

Метою програми є формування емоційного інтелекту молодшого 

школяра, розвиток навичок групової взаємодії, вироблення вміння аналізувати 

життєві ситуації та розуміння власних емоцій та емоцій оточуючих людей. 

Завдання програми: 

 формувати навички групової  взаємодії та сприяти розвитку дружніх 

стосунків в колективі; 

 розвивати творчу діяльність учня та усвідомлення ним своєї 

індивідуальності та неповторності; 

 виробити вміння аналізувати життєві ситуації, засвоїти навички 

толерантної поведінки;  

 розвивати комунікативні навички молодших школярів, виробити 

вміння вирішувати конфліктні ситуації за допомогою спілкування;  

 сприяти  творчому процесу пізнання світу, виробити вміння 

вирішувати  проблемні ситуації шляхом використання ігрових технологій; 

 сприяти формуванню в молодших школярів взаємоповаги, 

дисциплінованості, здатності до взаємодії у колективі, дбайливого ставлення 

до свого життя, а також формування в дітей уявлення про світ професій. 
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Робота спрямована на учнів початкових класів віком від шести 

років. 

Кількість учасників – 20-25 молодших школярів. 

Програму «Емоцій дивовижний світ» в освітньому закладі може 

впроваджувати практичний психолог, соціальний педагог та класовод. 

Опис вимог до спеціаліста, який впроваджує програму: 

        має знати: концептуальні й методичні засади формування гармонійного 

розвитку особистості; вікові особливості дітей та підлітків, інтерактивні 

методи та особливості їх застосування. 

      має вміти: чітко формулювати цілі заняття та завдання роботи з учнями; 

враховувати потреби й очікування учасників; дотримуватися рекомендованого 

плану уроків-тренінгів; організовувати активне обговорення; демонструвати 

мультимедійні презентації, правильно реагувати на складних учасників; 

організовувати зворотній зв’язок. 

      має демонструвати: повагу і позитивне ставлення до дітей, бажання і 

прагнення працювати з ними;  готовність застосовувати інтерактивні методи 

навчання, які забезпечують активну участь кожного учня; творчу співпрацю 

між собою і з учителем; навчання на ситуаціях, наближених до реального 

життя; сприятливий емоційний клімат у класі; формування відчуття класу як 

єдиної команди; готовність не нав’язувати  свої погляди і цінності, а розуміти 

потреби дітей. 

       Теоретичні основи програми. 

       В рамках  реорганізації системи освіти доцільно спрямовувати зусилля 

педагогічних працівників не лише на розвиток інтелектуальних здібностей  

школярів, а й на формування в них важливої складової соціалізації – 

емоційного інтелекту, для розвитку якого на заняттях з учнями доцільно 

використовувати елементи арт-терапії, казкотерапіїї, мультфільми, 

оповідання, ігри тощо. 

 Казкотерапія - це напрям практичної психології, який дозволяє 

формувати характер дитини, використовуючи для цього ресурси казки. 

Виховна сила казок відома людям з давніх часів, багато казок передавалися з 
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вуст у вуста і давно отримали статус народних. Також казка є одним із 

способів об’єктивізації проблемних ситуацій, іншими словами, це створення 

особливої казкової атмосфери, яка робить мрію дійсністю, огортає все навколо 

передчуттям дива, дозволяє дитині вступити в боротьбу зі своїми страхами і 

вийти з неї переможцем, а головне  - надає учню почуття впевненості і 

захищеності.  

   Мультиплікаційні фільми є невід'ємною частиною дитинства, саме 

тому дуже важливо, щоб дитина дивилася лише мультфільми з позитивним 

змістом, завдяки яким вона пізнає світ. Мультики розвивають у дитини 

логічне мислення, причинно-наслідкові зв'язки, здатність зіставляти поведінку 

героїв зі своєю, дають поштовх для розвитку креативності, уяви, творчості. За 

переглядом діти непомітно запам'ятовують не тільки букви і цифри, кольори і 

форми, а ще й соціально значимі для них моделі поведінки. Мультфільм 

повинен нести в собі позитивні якості, такі як чесність і  взаємодопомога, 

формувати  вміння пробачати і поважати старших.   При перегляді 

мультфільму дитина має веселитися разом з головним героєм, а не сміятися 

над  ним. 

 Оповідання – це літературні твори, які навчають молодших школярів 

розпізнавати емоції інших людей, визначати причини їх виникнення. Вони 

впорядковують знання про світ, пояснюють причинно-наслідкові зв'язки між 

подіями, збагачують словниковий запас, розкривають способи вирішення 

проблем, у простій і зрозумілій формі знайомлять з важкою ситуацією, 

розвивають інтуїтивне мислення, вчать стратегії дій у стресовій ситуації. 

Оповідання дають дитині знання про роль груп і соціальної взаємодії, вчать 

розуміти правила суспільної поведінки, розвивають і зміцнюють сімейні 

стосунки, а також викликають почуття приналежності до групи й дають 

розуміння її цінності та значення. Також даний літературний жанр сприяє 

ознайомленню школярів з розмаїттям і багатством почуттів, компенсує 

відсутність і брак життєвого досвіду у реальному світі, дає почуття безпеки, 

дозволяє зрозуміти, що інші люди думають і відчувають так само, знімає стрес 

і внутрішнє напруження. 
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Основою впливу дитячої літератури на психіку дитини є процес її 

ототожнення з позитивним героєм. Така ідентифікація стимулює моральний 

розвиток і дозволяє наслідувати бажані соціальні моделі поведінки. Дитина 

намагається зрозуміти мотиви дій героїв. Це допомагає їй оцінити власну 

поведінку й керувати нею. Читання, обговорення та програвання оповідань 

сприяють підвищенню емоційного інтелекту школярів. 

Ігри - мабуть, кожний дорослий, якщо й не читав книги Еріка Берна, то, 

принаймні, точно чув їх назви – «Люди, які грають в ігри» та «Ігри, в які 

грають люди».  Для дорослих гра – форма взаємодії з оточуючими, в ній є свої 

закони та правила, яких кожен має дотримуватися. Дитячі ігри – це також не 

просто забавки! Якщо у дорослому світі гра є формою взаємодії, то у дітей, 

крім цього, гра є своєрідним засобом пізнання навколишнього світу. 

Граючись, діти вчаться взаємодіяти між собою, дізнаються нову для себе 

інформацію чи удосконалюють існуючі навички, намагаються дотримуватись 

певних правил, пізнають насолоду від перемоги та отримують досвід поразок. 

Структура та зміст програми: програма «Емоцій дивовижний світ» 

складається з 8 занять, кожне з яких має свої структурні елементи. 

 Вступна частина кожного заняття налаштовує групу на спільну роботу, 

встановлює емоційний контакт між усіма учасниками. 

Робоча частина – основне навантаження всього заняття. Вона 

складається з ігрових, тренінгових вправ, бесід, читання казок, перегляду та 

обговорення мультфільмів,  ігор для формування соціального інтелекту. 

Завершальна частина кожного заняття закріплює позитивні емоції, 

передбачає рефлексію, групове єднання. 

 Перелік навчальних та методичних матеріалів, необхідних для 

реалізації програми. Тренінгові заняття програми передбачають вправи, 

спрямовані як на самопізнання, так і на моделювання життєвих ситуацій, в 

яких можна програвати певні ролі, моделі поведінки та зробити власні 

висновки, наскільки та чи інша ситуація сприяє досягненню цілей, побудові 

ефективних стосунків та є соціально прийнятною. Завдяки правилам роботи в 

групі таке практичне тренування відбувається в «безпечних» для дітей умовах. 
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Пропонуємо перелік розвиваючих мультиплікаційних фільмів, 

оповідань, казок, які можна використовувати в роботі психолога, соціального 

педагога під час проведення тренінгових занять та для індивідуальної роботи з 

дітьми. 

«Казка про хлопчика, який загубив сам себе» - історія про те, як 

необхідно і важливо дитині в молодшому шкільному віці усвідомлювати своє 

«Я», нести за нього відповідальність. 

«Подарунок» - мультфільм про справжні дружні стосунки. Він вчить 

дітей толерантному відношенню до оточуючих, вмінню налагоджувати дружні 

відносини. 

             «Дідусева порада» - історія про розуміння своїх та чужих почуттів. 

Мудрість дідуся допомагає хлопчику зрозуміти емоції іншої людини, сприяти 

налагодженню взаємодії та сформувати емоційний інтелект. 

            «Квіти дружби» - мультиплікаційний фільм,  який вчить бути 

терплячим до особливостей поведінки інших людей, навіть, якщо вони суттєво 

різняться від наших. 

           «Мультфільм про толерантність» - історія про бажання налагодити 

взаємодію, бути таким, як всі інші, не зважаючи ні на що. 

         «Струни» - відеоролик, який розповідає про толерантне відношення до 

дітей з особливим потребами. Картина, яку варто побачити не лише дітям, а й 

кожному дорослому. Відеоматеріали додаються. 

           Форми та методи робити, які використовуються в програмі: 

           Заняття з елементами тренінгу  – це специфічна форма взаємодії, що 

базується на  використанні методів інтерактивного навчання та спрямована на 

збагачення знань та формування практичних умінь учасників. В процесі 

тренінгу інформація засвоюється швидше, тому що діти мають змогу 

обговорити те, що є незрозумілим, поставити питання й одразу застосувати 

отримані знання на практиці, формуючи таким чином відповідні поведінкові 

навички (http://psychologis.com.ua/chto_takoe_trening.htm). 

Методи роботи з групою, які використовуються в програмі: 
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Мозковий штурм (брейнстормінг) допомагає  досить швидко зібрати 

максимальну кількість ідей чи поглядів відносно певної проблеми (Панфилова 

А. П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений. – СПб., 2005). 

Робота в групах дає можливість за короткий час всім учасникам групи 

висловлювати свої думки і сприяє формуванню у дітей таких важливих 

якостей та умінь, як вироблення спільного рішення, аргументування своїх 

поглядів, терпимість до думок та позицій інших 

(https://edera.gitbook.io/glossary/kritichne-mislennya/robota_v_hrupakh). 

Інформаційне повідомлення дає можливість ознайомити учнів з 

новою, необхідною для подальшої роботи інформацією, яка допоможе їм 

глибше зрозуміти тему та зробити певні висновки. Тривалість інформаційного 

повідомлення на занятті не має перевищувати десяти хвилин (ЛюбченкоІ.І. 

Педагогічні засади розвитку логічного мислення у старших дошкільників, 

інноваційні підходи виконання концепції розвитку дошкільної освіти 2010-

2016р.: навчально-методичний посібник / І.І.Любченко. – Умань : ВПЦ 

„Візаві”. – 2011). 

Рольова гра – це своєрідна імпровізована вистава за сюжетом певної 

історії. Під час гри моделюються життєві ситуації, які мають особистісне 

значення для учасників (https://uk.wikipedia.org/wiki/Рольова_гра).  

Метод кейсів – учасникам надається можливість знайомства з 

ситуаціями, в основу яких покладено реальні чи уявні події. Аналіз цих 

ситуацій дає можливість учасникам ідентифікувати свою поведінку в 

описаних обставинах, шукати оптимальні шляхи вирішення проблем, 

описаних в ситуаціях (https://uk.wikipedia.org/wiki/Кейс-метод).  

Групова дискусія – це спільне обговорення проблемного питання. 

Дискусія дозволяє прояснити думки, позиції, та установки учнів під час 

безпосереднього спілкування ( Карпов А.В. Структурно –

 функциональная организация процессов принятия групповых решений // 

Вопросы психологии.  2004. №1).  



12 
 

Робота в колі - під час використання цього методу всі учні 

висловлюють по черзі свої міркування щодо певної ідеї, події чи проблеми. 

Якщо хтось не готовий висловити свої думки,  то вчитель пропонує йому 

подумати, і робота по колу продовжується далі. Коли всі діти висловляться, 

педагог пропонує тим, хто пропустив свою чергу, поділитися міркуваннями з 

іншими. Коло має бути обов’язково замкнене (Федорчук В. М. Тренінг 

особистісного зростання: навч. посіб. / В. М. Федорчук – К. : Центр учбової 

літератури, 2014). 

Опис вимог до матеріально-технічного оснащення закладу для 

реалізації програми 

Проведення програми передбачає певні вимоги до навчального 

приміщення та його технічного забезпечення, а саме: площа аудиторії має 

відповідати чисельності групи; стільці для учасниць та ведучих мають бути 

розташовані по колу, за межами якого мають знаходитися столи для роботи 

груп; місця учасниць мають бути мобільними, столи та стільці доступними 

для переміщування; дошка для розміщення блокноту фліп-чарт; проекційна 

техніка (ноутбук та проектор) та екран.  

Освітлення, температура повітря у приміщенні мають бути 

комфортними та безпечними для учасників програми. 

Ресурсне забезпечення: олівці, фломастери, папір формату А4, маркери, 

мультимедійна    дошка,   ноутбук,  фліпчарт,  роз даткові  матеріали, надписи,  

кольорові картинки, кольоровий папір, ножиці, торбинка. 

Опис строків і послідовності етапів реалізації програми: тривалість 

циклу 8 місяців, 1 раз в місяць, тривалість занять – 1 год. 

            Очікувані результати: 

 розвинути вміння бачити індивідуальне в кожній людині; 

 виробити вміння аналізувати життєві ситуації; 

 сформувати у дітей прагнення до створення позитивного 

мікроклімату в класі; 

 сформувати почуття відповідальності за свої вчинки; 

 виховати почуття взаємної довіри й поваги під час спілкування; 
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 розвинути зв’язне мовлення та навички активного спілкування; 

 засвоїти правила поведінки під час гри; 

 підвищити рівень самооцінки у дітей та впевненості  у власних 

силах; 

 сприяти розвитку емоційного інтелекту молодшого школяра. 

Опис проведення апробації програми. Програма «Емоцій 

дивовижний світ» була апробована з жовтня  2018 року по травень 2019 року 

на учнях 1-их класів (20-25 дітей) КЗ «Луцька загальноосвітня школа I –III 

ступенів № 23 Луцької міської ради». Під час проведення занять за даною 

програмою учні проявляли інтерес до нових та цікавих для них форм роботи, 

активно брали участь в інтерактивних вправах, з цікавістю переглядали та 

аналізували мультиплікаційні фільми. У ході занять в учнів підвищувався 

рівень комунікації та культури спілкування, формувалось вміння 

безконфліктної взаємодії в учнівському колективі, а також підвищувався 

рівень розвитку пізнавальних процесів, таких як увага, уява, мислення та 

пам’ять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 
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ЗАНЯТТЯ 1 

№ 

з/п 

 

Назва 

заняття 

 

 

Мета заняття 

 

 
Кількість 

годин 

1. Знайомство   Ознайомити учнів із структурою занять, 

метою їх проведення, правилами роботи в 

групі, формувати навички групової  

взаємодії та сприяти розвиткові дружніх 

стосунків. 

 

1 

2. Хто я - який  я    Розвиток самосвідомості (усвідомлення 

власних емоцій і почуттів) і саморегуляції 

(усвідомленої регуляції емоційних станів і 

поведінки). 

 

1 

3. Планета 

толерантності 

    Визначення поняття «толерантності» та 

значення толерантності в житті людини, 

засвоєння навичок толерантної поведінки. 

 

1 

4. Магія слова   Розвиток комунікативних навичок 

молодших школярів, вироблення вміння 

вирішувати конфліктні ситуації за 

допомогою спілкування. 

 

1 

5. Захоплюючий 

світ гри 

   Вироблення вміння вирішувати  

проблемні ситуації шляхом використання 

ігрових технологій. 

 

1 

6. Подорож до 

королівства 

творчості 

     Розвиток творчої діяльності учня та 

усвідомлення ним своєї індивідуальності та 

неповторності. 

 

1 

7. Уважним  

будь - нічого 

не забудь 

    Розвиток пізнавальних процесів: пам'яті, 

уваги, уяви, розвитку творчих здібностей, 

нестандартного мислення, підвищення 

самооцінки у дітей та впевненості  у 

власних силах, вироблення уміння 

аналізувати свою поведінку. 

 

1 

8. Ким бути - 

яким бути 

    Сприяти формуванню в молодших 

школярів взаємоповаги, дисциплінованості, 

здатності до взаємодії у колективі, 

дбайливого ставлення до свого життя, а 

також формування в дітей уявлення про 

світ професій. 

 

1 
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Тема: Знайомство 

Мета: ознайомити учнів із структурою занять, метою їх проведення, 

правилами роботи в групі, формувати в учнів навички групової 

взаємодії та сприяти розвиткові дружніх відносин. 

Завдання:  

- вчитися знаходити позитиві риси та особливості в інших людях;  

- сприяти розвитку уваги учасників, зняттю тілесного напруження;  

- створити позитивний емоційний клімат та комфортну робочу атмосферу; 

- виховувати    толерантне ставлення один до одного. 

Ключові поняття: настрій, емоції, взаємовідносини. 

Під час заняття учні сидять у колі 

План заняття 

1. Вправа на знайомство «Хто Я» 

2. Прийняття правил роботи в групі  

3. Інформаційне повідомлення на тему «Емоцій дивовижний світ» 

(ознайомлення учнів з метою та структурою курсу) 

4. Гра «Відгадай емоцію» 

5. Ігрова вправа «Зафарбуй емоцію» 

6. Релаксаційна вправа «Чарівний мішечок» 

7. Гра «Усмішка по колу» 

Хід заняття 

1. Вправа на знайомство «Хто Я» 

Педагог: 

- Доброго дня, діти. Ми раді вітати вас на тренінгових заняттях за 

програмою «Емоцій дивовижний світ». Віднині ми будемо бачитися з вами 

кожного місяця. Впродовж даного періоду ми будемо обговорювати багато 

цікавих та важливих тем, познайомимось один з одним.  
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А зараз, кожен з вас повинен назвати своє повне ім’я та придумати 

асоціацію на першу літеру свого імені. Наприклад – Наталка – Н – ніжна. Ви 

можете використовувати під час роботи певні асоціативні символи, образи.  

На виконання завдання дається 2 хвилини. По завершенню кожен 

озвучує своє напрацювання. 

Питання для обговорення: 

- Чи сподобалося вам це завдання? 

- Чи було важко підібрати потрібний вислів? 

- Чий вислів вам найбільше запам’ятався? 

- Чи є хтось у групі схожий на вас? 

Педагог: 

     Усі ми різні. Кожен з нас має свої захоплення, інтереси, неповторну 

зовнішність, особливий характер. Чи є щось, що нас об’єднує? Давайте 

проведемо маленький експеримент. Нехай піднімуться та поміняються 

місцями  ті, хто любить слухати музику? Ті, хто має карі очі? А хто любить 

читати? Хто любить робити приємне своїм рідним? 

     Так, є речі, предмети, події, що нас об’єднують. Аналізуючи ваші 

вислови, можна також побачити багато спільного та відмінного. Одним з 

важливих моментів є позитивний настрій кожного учасника, нехай це стане 

дружнім початком нашого подальшого спілкування. Лише у дружньому колі 

людей можна посіяти надію, виростити творчість та зібрати знання. 

2. Прийняття правил роботи в групі 

Педагог: 

- Кожна людина керується законами держави, нормами та правилами 

суспільства, закладу в якому працює чи навчається. Як ви думаєте для чого це 

потрібно? 

Для того щоб на наших заняттях кожен з вас міг відкрито 

висловлюватися, виражати свої почуття, погляди, не боявся стати об’єктом 

критики, отримував інформацію і не заважав отримувати її іншим, ми повинні 

з вами прийняти правила групи 
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Правила – це закони групи, за якими ми житимемо протягом усіх 

занять. 

Педагог вивішує плакат «Наші правила». 

Учасники висловлюються, правила обговорюються у групі та за згодою 

усіх учасників записуються на плакаті.  

Орієнтовними правилами групи можуть бути такі: 

- один говорить – інші слухають 

- правило піднятої руки 

- конфіденційність 

- пунктуальність 

- обговорювати дію, а не особу 

- поважати один одного. 

3. Інформаційне повідомлення «Емоцій дивовижний світ» 

Педагог: Сьогодні ми помандруємо до країни Настрою, в якій 

розглянемо наші відчуття, переживання та їх значення для нашого 

самопочуття. І допоможуть нам сьогодні органи чуття. А які, ви дізнаєтеся, 

відгадавши загадки. 

 Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє (Вуха). 

 Два брати через гору живуть і ніколи один до одного в гості не ходять 

(Очі). 

 Завжди в роті, а не проковтнеш (Язик). 

 І в людини і у звіра, захищає тіло (Шкіра). 

Що ми відчуваємо цими органами? (Нюхаємо, смакуємо, бачимо, чуємо)  

За допомогою цих органів ми можемо відчувати різні емоції: 

задоволення, радості, насолоди, смутку, образи, печалі, сліз. Якщо відчуття 

приємні – людина почувається якою… ? (Веселою, задоволеною, якщо 

неприємні? – засмучена, невесела).  

Людина завжди певним чином реагує на все, що відбувається, а виражає   

почуття своїм настроєм, емоцією, яка з’являється на її обличчі. 

4. Гра «Відгадай емоцію» 
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Педагог показує  дітям  картинки  із  зображенням  емоцій: радість, сум, 

подив, злість, страх, сором, цікавість (додаток 1). 

Педагог: 

- Отже, наш настрій відображається на поведінці, вчинках, діях, розмові, 

ставленні до оточуючих. Якщо настрій гарний, нам хочеться спілкуватися з 

друзями, допомагати іншим і навпаки. Зараз я показуватиму вам картинки, а 

вашим завданням буде відгадати, яка емоція там зображена. 

5. Ігрова вправа «Зафарбуй емоції» 

Педагог: 

- Діти сьогодні я відкрию вам такий секрет. Виявляється, кожен настрій 

має свій колір. Зараз я вам пропоную зафарбувати піктограми. Ви повинні 

дібрати колір, що, на вашу думку, найбільше пасує до піктограми емоційного 

стану й пояснити, чому саме ви обрали той чи інший колір. (Додаток 2) 

6. Релаксаційна вправа «Чарівний мішечок» 

Педагог: 

- Сідайте зручніше, закрийте очі і постарайтеся уявити собі все, що 

я буду говорити … 

Уявімо чарівний мішечок. Покладемо в нього все, що нам заважає: всі 

образи, сльози, сварки, смуток, невдачі, розчарування … Зав’яжемо його і 

вирушимо в дорогу …Ви вийшли з дом, в якому ви живете, на широку дорогу. 

Шлях ваш далекий, дорога важка, мішок тисне на плечі, втомилися і 

стали важкими руки, ноги. О-ох! Як хочеться відпочити! Давайте так і 

зробимо. Знімаємо мішок і лягаємо на травичку. Глибоко вдихнемо: вдих 

(затримати 3 сек),  видих   (затримати 3 сек)  –    повторити 3 рази.    Дихається  

легко, рівно, глибоко … Ви відчуваєте, як пахне земля? Свіжий запах 

травички, ніжний аромат квіточок  наповнює дихання. Земля забирає всі ваші 

втоми, тривоги, хвилювання і  образи, наповнює тіло силою, свіжістю … 

Попереду прозорий струмочок. Вода в ньому прозора та цілюща.  

Сонечко на небі яскраво сяє, пестить та голубить ваше личко. Ви  

відчуваєте, як сонячне проміння приємно  розтікається по всьому тілу, ви 

відчуваєте легкість … Приємне тепло пестить обличчя, руки, тіло, ноги, … 
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Стає затишно і спокійно. Сонечко забирає всі ваші печалі, втому, смуток. 

Подивіться, ваш мішечок спорожнів …Добре! 

Ви виходите з галявини. Ви задоволені і заспокоєні. Ви з радістю 

вдихаєте свіже повітря. Легкий вітерець пестить ваше волосся, обличчя, тіло. 

Тіло ніби розчиняється в повітрі, стає легким і невагомим. Вам дуже добре. 

Вітерець наповнює ваш мішок радістю, добром, любов’ю … 

Все це багатство ви несете в свій будиночок. Поділіться зі своїми рідними, 

друзями. (пауза не менше 30 сек). 

Тепер можете відкрити очі і посміхнутися – ви вдома і вас люблять. 

Питання для обговорення: 

 1.Чи сподобалась вам дана вправа? 

 2. Що ви відчували під час її виконання? 

 3. Чи наповнилось ваше серце добром та любов`ю? 

 4. З ким хотілось поділитися добром та любов`ю? 

7. Гра «Усмішка по колу» 

Учасники заняття стають в коло. Беруться за руки. Кожен з них 

посміхається друзям зліва-справа і висловлює свої почуття, враження про 

роботу на занятті.  

Питання для обговорення: 

 1. Що було цінним на занятті? 

.2. Що запам’яталося найбільше? 

.3.Чому корисно особисто кожному відвідувати наші заняття? 
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ЗАНЯТТЯ 2 

Тема: Хто Я - який Я? 

Мета: розвиток самосвідомості (усвідомлення власних емоцій і почуттів) і 

саморегуляції (усвідомленої регуляції емоційних станів і поведінки). 

Завдання:  

- актуалізувати знання дітей про себе; 

- навчити дітей описувати себе, свої зовнішні риси; 

- навчити аналізувати свої внутрішні якості. 

Ключові поняття: зовнішні риси, внутрішні якості, настрій. 

Під час заняття учні сидять у колі 

План заняття 

1.  Вправа «На що схожий мій настрій» 

2.  Вправа «Долонька знайомства» 

3.  Гра «Всі ми різні» 

4.  Вправа «Хто ти?» 

5.  Вправа «Казка про хлопчика, який загубив сам себе» 

6.  Вправа «Мій улюблений казковий персонаж» 

7.  Підсумок заняття . Вправа «Аплодисменти» 

Хід заняття 

1. Вправа «На що схожий мій настрій»  

Педагог: 

- Сьогоднішнє заняття  ми розпочнемо з гри. Всі учасники  повинні стати 

в коло і почергово передати  м’яку іграшку одне одному. Передаючи іграшку, 

аналізуємо свій настрій. Який він в нас сьогодні? На що схожий? На  яку  пору  

року, природне  явище, погодні умови він сьогодні  схожий ? 

Починає порівняння  дорослий: «Мій  настрій  схожий  на  білу  

пухнасту  хмаринку,  а  твій?». Вправа  проводиться  по  колу. Дорослий  

узагальнює – який  же  сьогодні  настрій  у  всієї  групи: смутний, веселий, 

смішний. 
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2. Вправа «Долонька знайомства» 

Педагог: 

- Діти, я пропоную вам пограти гру, яка має назву «Долонька 

знайомства». Для цього потрібно показати праву руку, оглянути всі 5 пальців і 

придумати 5 епітетів, особистих характеристик, рис характеру або просто 5 

слів, які вас описують. Називаючи кожну рису -  загинаємо пальчики. 

Учні по черзі виконують вправу, озвучують свої особистісні 

характеристики.  

Питання для обговорення: 

1. Чи вдалося вам підібрати характеристику на кожен пальчик? 

2. Чи залишились в когось не заповнені пальчики? 

3. Чи важко було підбирати слова? 

3. Гра «Всі ми різні» 

       Педагог розкладає в різних місцях кімнати 4 кольорові кубики 

(червоний, зелений, жовтий, синій). 

Педагог: 

- А зараз ми попрацюємо з кубиками, які знаходяться в 4 місцях 

нашого класу. За моєю командою (плеск долонями) ви будете виконувати такі 

завдання: 

1. До червоного кубика підійдуть хлопчики, а до зеленого –дівчатка. 

2. До жовтого кубика підходять діти, які народилися влітку; до 

червоного – ті, хто восени; до синього – хто народився взимку, до зеленого – 

ті, що народилися навесні» 

3. Шикуйтесь у колону за зростом – від найнижчого до найвищого. 

4. Біля синього кубика хай зберуться ті діти, які вважають себе 

спокійними і врівноваженими, біля жовтого – рухливі та жваві. 

5. Біля червоного кубика мають стати ті діти, які люблять танцювати; 

біля синього – співати; жовтого – розказувати вірші; зеленого – грати на 

музичних інструментах. 
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Отже, є багато ознак, за якими люди подібні одне до одного чи 

відрізняються між собою. Незаперечним є той факт, що не існує цілковито 

однакових людей. Всі ми різні, але й всі рівні у своїх правах та обов`язках. 

4. Вправа «Хто ти?» 

Педагог: 

- Отже, сьогодні у нас заняття, на якому ми краще знайомимося один з 

одним. Зараз я ставитиму запитання, а ви на них відповідатимете. Поки одна 

дитина відповідає, інші уважно слухають і стараються зрозуміти, що їх 

тішить, а що засмучує. 

Запитання: 

- Як тебе звуть? 

- Скільки тобі років? 

- Де ти живеш? 

- Хто у тебе є в сім’ї? 

- Хто ти для своїх батьків? 

- Що приносить тобі радість?  

- Що приносить тобі смуток? 

- В які ігри ти любиш грати? 

- Хто твої друзі? 

Вправа   допоможе  дітям краще познайомитися один з одним ,а 

педагогу – дізнатися про індивідуально-психологічні якості кожної 

дитини,зрозуміти її внутрішній світ. 

5. Вправа «Казка про хлопчика, який загубив сам себе» 

   Педагог: 

- Якось одного сонячного ранку прокинувся Андрійко, потягнувся і 

пішов до ванної кімнати вмиватися. Вмився. І як завжди після цього зазирнув 

у дзеркало. І як завжди сподівався побачити свої карі очі, кирпатий ніс і 

рожеві щічки. Та в дзеркалі нічого не було. Андрійко став навшпиньки і наче 

зазирнув углиб дзеркала. А там все одно нічого не було видно, крім 

відображення стін ванної кімнати. «Я загубився!», - зрозумів Андрійко, - 
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«Потрібно терміново себе знайти. Можливо, це сталося вчора під час 

прогулянки у дворі?» І він прожогом кинувся у двір. 

     У дворі на лавочці сиділи бабусі й про щось розмовляли. Хлопчик 

підбіг до них і запитав, чи вони не бачили тут хлопчика. «А як він виглядає?», 

- запитали бабусі. «Який же я є?», - замислився Андрійко. «А як його звати? 

Якого кольору в нього волосся, очі, скільки йому років?», - знову запитували 

бабусі. І Андрійко зрозумів, що він зможе себе знайти, якщо зуміє точно себе 

описати. Андрійко зосередився, пригадав і почав: «Його звати Андрійко, йому 

шість років, у нього русяве коротке волосся, блакитні очі, зріст приблизно 

метр двадцять п'ять, кирпатий ніс, веснянки на обличчі; взуття носить 

двадцять другого, а одяг - тридцять шостого розміру; любить носити джинси, 

тенісівки, сорочинки. Завжди веселий і бадьорий...» 

     Як тільки Андрійко промовив це, відчув, що щось змінилося. 

«Мабуть, я знайшовся», - подумав Андрійко і помчав додому. У ванній 

кімнаті, куди він стрімголов забіг, з дзеркала на нього дивився знайомий образ 

щойно описаного хлопчика... 

Питання для обговорення: 

1. Що потрібно було знати хлопчику, щоб знайти себе самого? (ім’я, 

вік, зріст, колір волосся, колір очей, риси характеру). 

2. Що допомогло хлопчику знайти себе? (знання про себе, вміння 

розказати про себе, описати себе). 

6. Вправа «Мій улюблений казковий персонаж» 

Педагог: 

- Діти, пропоную вам поринути у чарівний світ казки. Згадайте свою 

улюблену казку, а також свого улюбленого казкового героя (обговорення 

казкового героя). А зараз нам потрібно намалювати свого улюбленого 

казкового персонажа.  

Питання для обговорення: 

1. Що саме в улюбленому герої подобається вам найбільше? 

2. Якими рисами він володіє? 

3. Чи є учні, в яких немає улюблених героїв? 
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4. Що саме цей малюнок означає для вас? 

5. Що зображено на малюнку, що відчуває ваш казковий герой на 

даний момент?  

7. Вправа «Аплодисменти» 

Педагог: 

- Ми з вами добре попрацювали. І на завершення я пропоную уявити на 

одній долоні посмішку, на іншій – радість. А щоб вони не втекли від нас, їх 

треба міцно – преміцно поєднати в аплодисменти. До нових зустрічей!!! 
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ЗАНЯТТЯ 3 

Тема: Планета Толерантності 

Мета: визначення поняття «толерантності» та значення толерантності в житті 

людини, засвоєння навичок толерантної поведінки. 

Завдання:  

- ввести і закріпити визначення терміну «толерантність»; 

-  розвивати вміння бачити індивідуальне в кожній людині; 

-  виховувати почуття відповідальності за свої вчинки ; 

-  виробити вміння аналізувати життєві ситуації. 

Ключові поняття: толерантність, терпимість, толерантне спілкування. 

Під час заняття учні сидять у колі. 

План заняття 

1. Інформаційне повідомлення. 

2. Перегляд мультфільму «Капітошка». 

3. Вправа «Всі ми різні» 

4. Вправа «Асоціативний ряд» 

5. Казка «Дідусева порада» 

6. Творча робота «Квітка толерантності». 

7. Рефлексія 

1.Інформаційне повідомлення 

Педагог:  

- Сьогодні у нас незвичайне спілкування.  Яке саме, ви дізнаєтеся, 

розгадавши загадку.  

Вранці на чотирьох, вдень на двох, увечері – на трьох. (Людина) 

 Сьогодні ми з вами поговоримо про толерантне ставлення однієї 

людини до іншої. Як би ми хотіли, щоб до нас ставилися оточуючі? (З 

повагою, добротою, любов`ю, турботою, толерантністю) . А хто знає, що таке 

толерантність? Хто чув таке слово? Повторімо його всі разом і запам`ятамо! 

Поняття «толерантність» означає «терпимість», саме так воно звучить 

латинською. Толерантність людей є найважливішою умовою миру і злагоди в 
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сім’ї, колективі та суспільстві. У різних людей – різні погляди на життя, 

працю, кохання тощо. Чи завжди ми поважаємо думки, погляди інших? Як 

треба поважати інших? Чи треба прагнути, щоб інша людина сприймала ваші 

погляди? 

16 листопада відзначається Всесвітній ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ. У 

Франції колись жив  Шарль Моріс Талейран. Це була дуже талановита 

людина, яка вміла враховувати настрій оточуючих, уважно до нього ставитися, 

шукати вирішення проблем. Від імені цього мудреця з'явилося слово 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ,  що в перекладі з англійської означає терпіння. Толерантні 

люди більше знають про свої недоліки та переваги, не перекладають 

відповідальність на інших. 

2. Перегляд мультфільму «Капітошка» 

Педагог: 

- Пропоную вам переглянути мультфільм «Капітошка». 

Запитання для обговорення: 

– Про що цей мультфільм? (Про маленького Вовчика, який мріє 

вирости і стати страшним звіром. Після літньої зливи до нього в хатину 

потрапляє весела і товариська дощова краплинка Капітошка. Спочатку Вовчик 

намагається її з’їсти, але краплинка запрошує його погратися разом. Із 

Капітошкою вовк забуває про свої кровожерні мрії та стає добрим і приязним. 

Він не хоче розлучатися із новим другом, але краплинці час вертатися на рідну 

хмаринку.) 

– За що любимо Капітошку? (За веселі пісні Капітошки та його 

товариський характер. Саме Капітошка показує Вовчику, що йому краще бути 

радісним та добрим, а ніж сумним та злим.) 

3. Вправа «Всі ми різні» 

Педагог: 

- Перед вами аркуш паперу. Нам потрібно усім одночасно виконати 

наступні дії: 

 1. Складіть аркуш навпіл. 

 2. Відірвіть верхній правий кут. 
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 3. Знову складіть навпіл. 

 4. Відірвіть лівий верхній кут. 

 5. Знову складіть. 

 6. Знову відірвіть верхній правий кут. 

 7. Складіть аркуш надвоє. 

 8. Якщо можна, відірвіть лівий кут. 

 9. Розгорніть аркуш і покажіть іншим. 

Питання для обговорення: 

1. Чи можна сказати, що хтось виконав роботу неправильно? Чому 

аркуші відірвані по різному? 

2. Чи можемо ми сказати, що всі  хто відірвав аркуші інакше, є 

гіршими за вас? 

3. А як же нам, таким різним, жити, навчатися й працювати разом, та  

й не сперечатись одне з одним? 

4. Дана вправа показує, що ми дуже різні, кожен з вас є унікальним 

та особливим. 

 4. Вправа «Асоціативний ряд» 

Педагог: 

- Щоб виконати наступне завдання, нам треба підібрати до кожної 

літери, вивішеної на дошці, слова, які характеризують толерантну 

людину. 

На дошці у стовпчик записане слово толерантність, учні по черзі 

називають риси характеру і виходять записувати їх. 

  Т – товариський 

  О – об’єктивний, особливий, оригінальний 

  Л – лояльний, лагідний 

  Е – енергійний, елегантний 

  Р – розсудливий, рівний 

  Н - надійний, найдорожчий  

  Т – терплячий 

  Н – незалежний, найдорожчий 
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   І – інтелігентний, ідейний 

  С – співчутливий 

  Т – тактовний 

  Ь  

Питання для обговорення: 

1. Чи легко було підібрати риси характеру, які ми записали біля кожної 

букви? 

2. Чи хотіли б ви, щоб кожна з цих рис була вам притаманною? 

5. Розповідь казки «Дідусева порада» 

Педагог: 

- Петрик був непоганим хлопчиком, але як тільки зустрічався з Колею, 

він відразу ж дратувався. З усіх знайомих Колька був найнеприємнішим, 

усюди хотів бути першим, але, найголовніше, він любив насміхатися і 

дражнилки образливі придумував. Одного разу Петрик побився з Колею і 

прийшов додому весь брудний. Вдома його зустрів дідусь, і Петрик розповів 

йому про все, навіть про те, як вже цілий рік, зустрічаючись з Колею і 

згадуючи про нього, він сильно сердиться і злиться. 

- Треба бути, Петрику, доброзичливим до всіх людей, навіть до тих, хто 

тобі не подобається, - сказав йому дідусь. 

- Як же це можна бажати добра тим, хто не подобається і хто поганий? 

- здивувався Петрик. 

- Може бути, що тільки ти вважаєш Колю поганим, а інші навпаки - 

вважають його хорошим. 

- Ні, я точно знаю, що він поганий. 

- Тоді скажи, Петрику, мама Колі любить свого сина? 

- Напевно, любить, - відповів Петрик. 

- А друзі у нього в школі або у дворі є? 

- Є. 

- От бачиш, інші до нього добре ставляться, а ти не можеш. Значить вся 

справа в тобі самому, а не в Колі. Просто не хочеш ти бути доброзичливим, а 

хочеш і далі на нього злим поглядом дивитися. 
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- Що ж, дідусю, мені робити, якщо він мені не подобається? 

- Ти можеш не грати і не дружити з ним, але завжди можеш тихо, про 

себе, побажати йому чогось хорошого, щоб він став кращим і добрішим. А 

продовжуючи злитися, ти будеш тільки сам собі шкодити і душу свою 

бруднити. 

- А просто мовчати не можна? - запитав Петрик. 

- Ні, ти занадто довго злістю і роздратуванням душу свою отруював, 

тепер тільки добрі думки її очистити можуть. Ти тільки не забувай вчасно 

погані думки на добрі міняти. 

Став Петрик робити так, як дідусь його навчив. Побачить Колю, 

відвернеться убік і пошепки побажає йому кращим і добрішим стати. А якщо 

згадає про нього, то погані думки в голову не пускає, а відразу добрими їх 

витісняє. 

Через місяць йде дідусь додому, дивиться, а онук його Петрик з Колею 

грає і голосно сміється. Усміхнувся дідусь, дивлячись на хлопців, що 

здружилися, і тут же, пошепки щось добре їм побажав. 

Питання для обговорення: 

1. Не міг чи не хотів Петрик бути доброзичливим до Колі? 

2. Яку пораду дав дідусь Петрикові? (Бажати людям добра, міняти 

погані думки на хороші). 

3. А чи було у Петрика терпіння? 

4. Сподобалася казка? А ви доброзичливо ставитеся до людей? 

(Відповіді дітей) 

Доброзичливість - рідкісна якість в людині. Кожній людині, навіть 

поганому, дуже легко бажати добра: своїм знайомим, друзям і просто 

приємним людям.  Бажати добра тільки тим, хто подобається, або тому, хто 

вас любить, - це тільки половина доброзичливості («Любіть ворогів ваших»). 

Ви не хочете наполовину радіти, наполовину дружити і любити, наполовину 

бути сміливим. Справжня доброзичливість теж не повинна бути наполовину. 

6. Вправа «Квітка толерантності» 

Педагог: 
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- Діти, у мене є квітка, але допоможіть мені її зробити  красивою. Їй 

потрібні пелюстки, і не прості, а з рисами толерантної людини, адже це – 

квітка толерантності. (Діти роблять написи і прикріплюють пелюстки). 

7. Рефлексія 

Педагог: 

У кожного з вас є свій клас, а клас - це маленька сім'я. І хотілося б, щоб 

у вашій шкільній родині завжди панували доброта, повага, взаєморозуміння, 

не було ні сварок, ні конфліктів.  Так як одним із символів толерантності є 

рука людини, яку ми можемо протягнути не тільки своїм близьким, але й всім 

тим, хто нас оточує. Отже,  покладемо всі свої руки одна на одну – і це буде  

символом нашої з вами дружби. 
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ЗАНЯТТЯ 4 

Тема: Магія слова 

Мета: розвиток комунікативних навичок молодших школярів, вироблення 

вміння вирішувати конфліктні ситуації за допомогою спілкування. 

Завдання:  

- розвивати зв’язне мовлення та навички активного спілкування; 

- збагачувати словниковий запас;  

- ознайомити із сучасними засобами спілкування;  

- виховувати почуття взаємної довіри й поваги під час спілкування. 

Ключові поняття: слово, інформація, спілкування, культура спілкування. 

Під час заняття учні сидять у колі. 

План заняття 

1. Інформаційне повідомлення 

2. Гра «Словник ввічливих слів» 

3. Гра «Що лежить у портфелі?» 

4. Гра «Правила класу»  

5. Перегляд мультфільму «Квіти дружби» 

6. Вправа «»Моя школа» 

7. Рефлексія 

1. Інформаційне повідомлення 

Педагог: 

- Сьогодні ми з вами поговоримо про спілкування і його значення. Чи 

знаєте ви що таке спілкування? Спілкування — це взаємодія людей, обмін 

інформацією, емоціями, відчуттями.  

- З допомогою чого ми спілкуємося? (Люди спілкуються з допомогою 

слів, жестів, міміки, мови, листів, телефону, пейджера, факсу, комп'ютера, 

сигнальних прапорців(юнги), жестами, сигнали свистка у спорті і т.д..) 

- Чи однаково ви спілкуєтеся з батьками, друзями, вчителями?  

- Від чого залежить ваша поведінка під час спілкування з різними 

людьми?  
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- Як ви вважаєте, з якою людиною цікавіше спілкуватися: з емоційною 

чи врівноваженою?  

Для того щоб бути цікавим співрозмовником, самому краще розуміти 

людей, з якими спілкуєшся, потрібно вчитися правильно, красиво 

спілкуватися. Культура спілкування — дуже важлива частина загальної 

культури людини. Спілкуючись, людина використовує мову слів і мову жестів 

та міміки. 

Людина посміхається, коли їй добре, весело. Людина посміхається, 

коли знайомиться з новими людьми або зустрічає друзів. 

- Яка усмішка у доброї вихованої людини? (Добра, мила, сонячна.) 

Давайте проведемо конкурс на кращу усмішку. 

Оберніться один до одного і посміхніться. Сподобалося, коли вам 

посміхаються? Тепер з гарним настроєм ми вирушаємо в дорогу. 

2. Гра «Словник ввічливих слів» 

Педагог: 

- А тепер пограймо в гру, яка має назву «Словник ввічливих слів». Я буду 

зачитувати початок речення, а ви маєте його продовжити. 

Зазеленіє старий пень, коли почує...(«добрий день»). 

Розтане навіть крижана глиба, від слова теплого...(«спасибі»). 

Якщо їсти більш несила, скажем мамі ми...(«спасибі»). 

Якщо дуже завинили, щось розбили, розтрощили, 

Якщо все життя — не казка, кажемо...(«пробачте, будь ласка!»). 

І у Франції, і в Данії на прощання кажуть всі...(«до побачення!»). 

Питання для обговорення: 

1. Які слова ми щойно називали? 

2. Чи часто ви їх вживаєте? 

3. Гра «Спина до спини» (з використанням кубиків Лего) 
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Педагог: 

- Діти, вам потрібно стати спина до спини, тримаючи  в руках 3 

однакові цеглинки. Учасник, який стоїть справа, будує певну фігуру, а потім 

пояснює своєму сусіду, який стоїть за спиною, як йому збудувати таку ж. 

Дивитися на фігуру, яку збудував сусід, не можна. 

Після пояснень, дитина будує свою фігурку, не ставлячи питань і не 

дивлячись на фігуру товариша з пари, який щойно пояснював, як саме треба її 

скласти. 

Діти в парі порівнюють свої фігурки й обговорюють, як йшло 

будівництво, а потім міняються ролями та виконують ті ж самі завдання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для обговорення: 

1. Як ви пояснювали товаришеві, що й як необхідно будувати? 

2. Які вказівки були зрозумілими та корисними? 

3. Які виникали складнощі? 

4. Гра «Правила для учнів» 

Педагог: 

- Зараз я буду читає вірш С. Маршака, а ви виконуватимете  

відповідні рухи: 
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Заходить вчитель — треба встати. (Встають) 

Коли дозволить, тихо сядь. (Тихо сідають)  

Спитати хочеш — не гукай, (Сваряться пальчиком)  

А тільки руку піднімай. (Піднімають руку) 

У школі парту бережи. («Витирають» кришку парти)  

І на парті не лежи. (Схиляються на парти) 

Щоб урок минув не марно, треба сісти рівно, гарно. (Випрямляються, 

кладуть руки на парту)  

Не скрекочи на уроках, (Зображують теленькання язиком.) 

 Як папуга чи сорока. (Махають руками, ніби птахи.) 

5. Перегдяд казки «Квіти дружби» (додаток 5 відеоматеріали) 

Питання для обговорення: 

1.Про що ця казка? 

2.Чому друзі сварилися? 

3.Чи можна зі справжніми друзями сваритися? 

4.Як можна було повестися по-іншому в цій ситуації? 

6. Вправа «»Моя школа» (додаток 6). 

Дітям потрібно розглянути малюнки й назвати ті приміщення, які є в 

школі. 

Запитання:  

 Як називається приміщення, у якому школярі навчаються? (Клас.)  

 Де учні відпочивають під час перерви? (У коридорі.)  

 Де проводять уроки фізкультури? (У спортивному залі.) 

  Де учні їдять під час великої перерви? (У шкільній їдальні.)  

 Де школярі отримують підручники, беруть для читання художні 

книги? (У бібліотеці.)  

 До кого ви звертаєтесь, коли погано почуваєтеся? (До 

медпрацівника в медпункті.)  

 У якому приміщенні ви вчитеся працювати на комп’ютері? (У 

комп’ютерному класі.)  

Закінчити урок можна виконанням малюнка «Моя школа». 



35 
 

8. Рефлексія 

Педагог: 

- Дорогі друзі, ось і завершується наше сьогоднішнє спілкування. 

На прощання станьмо в коло, візьмімось за руки, відчуймо тепло наших 

долонь, складімо віночок побажань. Подаруймо один одному посмішку, 

адже сміх – продовжує життя. А я хочу, бачити вас завжди привітними, 

в гарному настрої, з усмішкою на обличчі, і подарувати вам 

символічний смайлик (додаток 7). Нехай він завжди буде супутником 

вашої життєвої стежини . 
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ЗАНЯТТЯ 5 

Тема: Захоплюючий світ гри 

Мета: вироблення вміння вирішувати  проблемні ситуації шляхом 

використання ігрових технологій. 

Завдання: 

-  розширити уявлення дітей про значення ігрової діяльності для їх 

особистого розвитку; 

- ознайомити дітей з новими видами ігрових технологій; 

- сприяти засвоєнню правил поведінки під час гри. 

Ключові поняття: гра, правила гри, ігрові технології. 

Під час заняття учні сидять у колі. 

План заняття: 

1. Інформаційне повідомлення вчителя 

2. Вправи для інтелектуального спілкування «Ерудит» 

3. Гра «Художники» 

4. Гра «Запам’ятайки» 

5. Фізкультхвилинка «Дива природи» 

6. Вправа «Неіснуюча тварина» 

7. Підведення підсумків за допомогою «Кубика Блума» 

1. Інформаційне повідомлення 

Педагог: 

- Сьогоднішнє заняття присвячене виключно грі. Ігри придумують 

люди. Є ігри дуже давні (народні ігри), які придумав певний народ (українські, 

польські, білоруські). Є ігри, які придумують дорослі, а є також такі ігри, як 

придумують самі діти. Під час гри можна спілкуватися з друзями, з сім’єю, 

великими групами  дітей (класом). 

  Гра – це цікаве заняття, що служить для розваги, відпочинку, 

навчання, сприяє розвитку певних здібностей.  

Питання для обговорення: 

1. Чи любите ви гратися? 
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2. Які ваші улюблені ігри? 

3. В які ігри вам подобається грати з друзями? 

4. Чому діти грають в ігри? 

2. Вправи для інтелектуального спілкування «Ерудит» 

Педагог: 

- А зараз пограймо гру, яка навчить нас спілкуватися, її назва 

«Ерудит». Знайдіть закономірність і підберіть пару до слів: 

- Пташка – пір’я. А риба -… 

- Учитель – школа. Лікар - … 

- Людина – руки. Котик -… 

- Огірок – овоч. Ромашка -… 

- Осінь – жовтий. Зима -… 

А тепер пригадаймо представників різних професій: 

- Хто готує нам обід ? 

- Хто будує дім ? 

- -Хто лікує дітей ? 

- Хто шиє одяг ? 

- Хто керує автомобілем ? 

3. Гра «Художники» (з використанням Лего) 

Педагог: 

- Зараз ми  з вами пограємо  в гру, яка має назву «Художники».  Для 

цього вам потрібно розкласти цеглинки на аркуші паперу, та,             

використовуючи олівці, фломастери, фарби  домалювати до цеглинок різні 

деталі, перетворюючи їх на частину малюнка. 

Діти домальовують до цеглинок Лего різні деталі, при цьому 

утворюючи певну фігуру або малюнок, які виникли в уяві. 

Питання для обговорення: 

1. На що перетворилась ваша зелена/жовта/червона цеглинка? 

2. За допомогою чого ви перетворили вашу цеглинку?  

3. Що ви додали до цеглинки, щоб перетворити її? 
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4. Чи є у нас схожі малюнки? 

5. На що ще ви хотіли б перетворити вашу цеглинку? 

3. Гра «Запам'ятайки» 

Педагог бере 2 будь-які цеглинки, з'єднує їх, накриваючи штири. 

Підіймає цеглинки, щоб усі діти могли побачити, тримає протягом 5 секунд 

і ховає. Діти копіюють послідовність кольорів та спосіб з'єднання цеглинок. 

 

Питання для обговорення: 

1. Порівняйте свою фігурку з моєю. Вони однакові? 

2. Чим вони відрізняються? 

3. Якщо фігурки відрізняються, що потрібно зробити, щоб вони стали 

однаковими? 

Вправу можна ускладнити, змінивши кількість цеглинок та способи їх 

з'єднання.  

4. Фізкультхвилинка «Дива природи» 

Педагог: 

- Повторюйте за мною: 

Виглянуло сонечко ( підняли руки вгору ),  

Подув легенький  вітерець (терти долоні), 

Іду на галявину  ( рухи ходи ). 

На галявині ростуть квіти (долонями показуємо – імітуємо квіти) 
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Над квітами літають метелики (махаємо руками як крильцями  

метелики) 

Пішов дощик ( кап, кап, кап,..)пішов ще сильніше 

І мені довелося йти під дощем ( рухи ходи). 

5. Вправа «Неіснуюча тварина» 

Педагог:  

- Зараз ми з вами навчимося працювати в парах, командах, 

домовлятися, шукати спільне рішення, відстоювати свої ідеї, доповнювати 

один одного під час практичної діяльності і під час презентації. Але для цього 

вам потрібно об’єднатися в пари (діти об’єднуються в пари). А тепер, не 

розмовляючи, створіть (збудуйте) неіснуючу істоту, використовуючи 2 набори 

цеглинок та підготуйте невелику розповідь про неї. 

Питання для обговорення: 

1. Чи вдалося вам створити таку істоту? 

2. Що було найважчим? 

3. Що ще можна створити в парі? 

6. Підведення підсумків за допомогою «Кубика Блума» 

 Педагог: 

 - Зараз я буду підкидати кубик, який має назву «Кубик Блума», і  по 

черзі  підходитиму до кожного  з вас. Сторона,  яка випаде,   вкаже,   на яке  

питання слід відповідати: 

              Назви, тему сьогоднішнього заняття?  

              Чому гра є цікавою для дітей? 

              Поясни чим саме тобі подобається Лего? 

              Поділись, якими іграми ти бавишся у вільний час. 

              Придумай, що буде, якщо гра зникне з твого  життя? 

              Запропонуй, нові ігри, де можна використати Лего. 

Педагог підводить підсумок заняття, що ігрова діяльність є 

невід`ємною складовою життя дитини. Проте , потрібно вміти 

правильно дозувати кількість ігор та щоденних занять, так, щоб гра не 

заважала пізнавальній діяльності учня 
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ЗАНЯТТЯ 6 

Тема: Подорож до королівства Творчості 

Мета: розвиток творчої діяльності учня та усвідомлення ним своєї 

індивідуальності та неповторності. 

Завдання: 

- розвиток творчих здібностей; 

- розвиток нестандартного мислення; 

- підвищення самооцінки у дітей та впевненість у власних силах;  

-розвиток пізнавальних процесів: пам'ять, увага, уява, мислення і т.д.; 

- розвиток уміння аналізувати себе та свою поведінку. 

Ключові поняття: творчість, здібності, розвиток. 

Під час заняття учні сидять у колі. 

План заняття 

1. Вправа на активізацію діяльності «Мої захоплення» 

2. Гра  «Ромашка» 

3.  Вправа  «Слухайте  оплески!» 

4. Вправа  «Гра  зі  словами» (зі  «Школи  ейдетики») 

5. Гра «Чарівна паличка» 

6. Вправа «Інструментальна фантазія» 

7. Вправа «Зоряне небо» 

Хід заняття 

1. Вправа «Мої захоплення» 

Педагог:  

   - В кожного з нас є речі та справи, які нам подобаються найбільше. 

Комусь подобається малювати, комусь співати, а хтось полюбляє спорт чи 

аеробіку. Тому зараз  кожен  учасник  по  колу  назве  своє  ім’я  та  улюблене  

заняття. 

Діти по черзі висловлюються. 

2. Гра «Ромашка» 

    Педагог: 
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- Діти, на  дошці прикріплена  паперова  квітка  у  вигляді  ромашки. 

Кожному  з вас пропонується  подумати, які таланти чи здібності ви б хотіли в 

собі розвинути,  а  потім  написати  чи зобразити даний талант за допомогою 

малюнка на пелюсточці, і прикріпити  свою  пелюсточку до квіточки. 

Питання для обговорення: 

1. Чи всі зуміли вибрати собі талант? 

2. Чи докладаєте ви зусиль для того, щоб розвивати в собі дані 

таланти? 

3. Вправа  «Слухайте  оплески!» 

    Педагог: 

- Зараз ми з вами трішки порухаємося. Вам необхідно піднятися і йти 

по  колу. Я буду хлопати в долоні. На  один  мій оплеск  ви повинні 

зупинитися, присісти і  підняти  руки  вгору; на  два  оплески – теж  

зупинитися  і  стати  в  позу  „лелеки” (стояти  на  одній  нозі, руки  в  сторони 

); на  три  оплески  - знову відновити  ходіння. 

4. Вправа «Гра  зі  словами»  (зі  «Школи  ейдетики») 

Педагог: 

- Увага! Зосередьтеся! Вам потрібно  запам’ятати  15  слів  таким 

способом, як  ви  це  робили  дотепер: 

1. Шафа  

2. Хмаринка  

3. Гніздо  

4. Кінь  

5. Капелюх  

6. Люк  

7. Футболіст 

8. Чайник  

9. Крила  

10. Олівці  

11. Зграя  

12. Пляж 
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13. Сніговик  

14. Шоколад  

15. Школа  

Педагог пропонує учням повторити слова, які вони запам`ятали. 

Відповідати можуть не всі учні, лише бажаючі. 

- Порівняйте  те, що  у  вас  вийшло,  зі  списком (педагог знову зачитує 

список). А зараз  пограємо  в наступну гру. Ні  в  якому  разі  не  намагайтеся  

нічого  запам’ятовувати! Тільки  уявляйте! 

1. Шафа – уявіть  шафу, краще  власну . 

2. Хмаринка – шафа  розчинилася, і  звідти  випливла  біла  хмаринка. 

3. Гніздо – на  хмаринці  знаходиться  велике  лелече  гніздо. 

4. Кінь – у  гнізді  зручно  влаштувався  кінь, але  чомусь  червоний. 

5. Капелюх – кінь  приміряє  капелюхи: синій  капелюх  йому  

сподобався, і  він  залишив  його  на  голові. 

6. Люк – ви  роздивилися  капелюх  і  побачили , як  у  ньому  

відчиняється  люк.  

7. Футболіст – із  люка  вистрибнув  футболіст. 

8. Чайник – футболіст  чомусь  грає  у  футбол  чайником. 

9. Крила – у  чайника  виросли  крила, як  у  літака. 

10. Олівці – чайник  із  крилами  став  поливати  водою  олівці. 

11. Зграя – олівці намокли, їм це не сподобалось, і вони зібралися в 

зграю. 

12. Пляж – зграя олівців прилетіла на пляж. 

13. Сніговик – на пляжі лежать сніговики. 

14. Шоколад – усі сніговими ласують шоколадом, перемазалися. 

15. Школа – із шоколадних плиток збудовано школу. 

Педагог пропонує учням знову відтворити перелік слів, тепер 

скориставшись асоціативним ланцюжком. 

Запитання для обговорення: 

1.  Чи сподобалась вам гра? Чим? 

2. Чи приємно було брати у ній участь? 
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3. Чи важко було запам`ятати слова на початку гри? Чому? 

4.  Коли слова запам`ятовувалися легше? 

5.Як ви вважаєте, чому в другому випадку було простіше і цікавіше 

запам`ятати слова? 

5. Вправа «Інструментальна фантазія» 

Педагог: 

 - Сядьте, будь ласка, всі разом в коло. Зараз я буду передавати по колу 

пакет.  Діти сідають в коло, а педагог передає пакет. 

- Уявіть собі, що в ньому можна знайти який завгодно музичний 

інструмент. Кожен з вас повинен дістати якийсь свій інструмент. Знайдіть собі 

той, який вам найцікавіший і який ви би хотіли послухати. Почекайте, поки всі 

діти не «візьмуть в руки» свій уявний інструмент. Тепер кожен з вас повинен 

показати як працює його інструмент, як грають на ньому, а голосом – який 

звук він видає.  

     Учні по черзі показують жестами як потрібно грати обраним 

музичним інструментом. Інші діти повинні відгадати, на якому інструменті 

грає учасник.  

      -  А зараз ми спробуємо всі разом, кожен на своєму інструменті, 

зіграти якусь мелодію. 

    Всі діти утворюють уявний оркестр, граючи кожен на своєму 

інструменті. 

Питання для обговорення: 

1. Чи сподобалась вам дана вправа? 

2. Чому ви обрали саме цей музичний інструмент? 

3. Чи приємно вам було грати на інструменті? 

4. Чи хотіли б ви насправді спробувати себе в якості музиканта? 

5. Чому б нам не записатися на гурток чи в музичну школу, щоб 

розвивати свої здібності? 

6. Гра «Чарівна паличка» 

Педагог: 
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- Діти, в мене в руках чарівна паличка! Зараз кожен з вас матиме 

можливість потримати її в руках і розказати про своє улюблене заняття, 

гуртки та секції в яких займається. При цьому можна продемонструвати свої 

саморобки, дипломи, грамоти, отримані  за певні успіхи та досягнення у 

гуртках та секціях. Тільки та дитина, яка триматиме в руках чарівну паличку, 

може говорити сама і вирішує, кому передати чарівну паличку після 

закінчення своєї роботи. Якщо у вас на даний момент немає улюбленого 

заняття, поміркуйте, чим би ви хотіли займатися, які у вас мрії щодо власної 

творчості. 

7. Вправа «Зоряне небо» 

Педагог: 

- На плакаті із зображенням зоряного неба для кожного з вас є зірочки 

різних кольорів, які означатимуть ваші враження від заняття: жовта – дуже 

сподобалось, біла – мені було байдуже, блакитна – зовсім не сподобалось 

заняття.  

    Кожен з учасників по черзі підходить до плаката і прикріплює 

обрану зірочку. На завершення пропонується зробити спільне фото біля 

зоряного неба, за бажанням із грамотами та дипломами, які принесли діти. 
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ЗАНЯТТЯ 7 

  

Тема: Уважним будь – нічого не забудь 

Мета: розвиток пізнавальних процесів: пам'яті, уваги, уяви, розвитку творчих 

здібностей, нестандартного мислення, підвищення самооцінки у дітей 

та впевненості  у власних силах, вироблення уміння аналізувати свою 

поведінку. 

Завдання: 

- активізація розвитку пізнавальних процесів, сприяння забезпеченню 

повноцінного розвитку емоційно зрілої, упевненої в своїх силах, 

цілеспрямованої особистості;  

- сприяння розвитку особистісно-активного ставлення до нового;  

- формування позитивного ставлення до навчання;  

- вдосконалення здатності встановлювати причинно-наслідкові зв’язки 

певних явищ і предметів навколишньої дійсності;  

- підвищення рівня розвитку уяви, уваги, пам’яті, мислення молодших 

школярів, у яких є труднощі у навчанні. 

Ключові поняття: увага, пам’ять, мислення, уява, пізнавальні процеси. 

Під час заняття учні сидять у колі. 

План заняття 

1.Інформаційне повідомлення педагога 

2. Вправа «Додай та запам’ятай» 

3. Вправа «Розмалюй слово» 

4. Вправа «Фотоапарат детектива» 

5. Вправа – руханка “Чотири стихії» 

6. Вправа «Розфарбуй, щоб стало правильно» 

7. Гра «Домалюй портрет»  

8. Гра – рефлексія «М`яч» 
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1. Інформаційне повідомлення педагога 

Педагог: 

- Діти, ви зараз знаходитеся у молодшому шкільному віці, і у вас 

продовжують розвиватися основні пізнавальні властивості і процеси, такі як 

сприймання, увага, пам'ять, уява, мислення і мовлення. Зі вступом до школи 

ви мали достатній рівень розвитку гостроти зору, слуху, розрізняли різні 

форми і кольори предметів. Однак процес навчання пред'являє нові вимоги до 

їх сприймання, оскільки для засвоєння навчальної інформації необхідна ваша 

уважність, зосередженість і усвідомленість навчальної діяльності. Коли ви 

будете завершувати навчання в початковій школі, вони перетворяться на вищі 

психічні функції, яким властива довільність і опосередкованість. Цьому 

сприятимуть основні види вашої діяльності у школі і вдома: навчання, 

спілкування, гра, художня діяльність, праця та ін.  Тому, сьогоднішнє заняття 

ми присвятимо розвитку таких пізнавальних процесів, як пам`ять, увага, уява, 

мислення, мовлення, що допоможе вам ще краще пізнавати навчальний 

матеріал та дізнаватися багато нового. 

2. Вправа «Додай та запам’ятай» 

Педагог: 

- Розпочнемо нашу роботу із того, що поділимося враженнями про 

сьогоднішній день. «Особисто я сьогодні побачила за вікном яскраве сонечко, 

а що найбільше запам`яталося вам?». Ви маєте повторити те, що сказала я, та 

додати щось своє, наприклад: «Я побачив за вікном яблуню», наступний учень 

повторює готову фразу і додає щось своє. І так далі.  

Можна використовувати інший варіант. Вчитель каже « У зоопарку живе 

слон», а  учень « У зоопарку живе слон і зебра», а наступний « У зоопарку 

живе слон, зебра та лев» тощо. 

Питання для обговорення: 

1. Чи сподобалась вам дана гра? 

2. Як ви вважаєте, на розвиток яких процесів спрямована дана 

вправа? 

3. Вправа «Розмалюй букви» 



47 
 

Педагог:  

-  Зараз вам будуть роздані малюнки, на яких потрібно буде 

розмалювати певні предмети. Але для цього потрібно бути дуже уважними! 

(додаток 8) 

    Дається інструкція який предмет і яким кольором треба 

розфарбувати, а дитина має знайти його на малюнку серед інших. 

Педагог: 

-цифру 1 потрібно зафарбувати в червоний колір; 

-цифру 2- зелений колір; 

-цифру 3 – синій колір; 

-цифру 4 – жовтий колір; 

- цифра 5- оранжевий колір; 

-цифра 6- фіолетовий колір; 

-цифра 7 – рожевий колір. 

За бажанням дітей можна розмалювати весь малюнок. 

Питання для обговорення: 

1. Чи легко вам було виконувати дане завдання? 

2. Що найбільше сподобалось при виконанні даної вправи. 

4. Вправа «Фотоапарат детектива»  

Учню пропонується уявити себе фотоапаратом, який може 

сфотографувати все: якусь річ, подію, предмет тощо. Наприклад, потрібно 

сфотографувати парту сусіда і запам’ятати все, що там лежить. 

«Фотографувати парту» можна протягом 1 хвилини. Потім учень 

відвертається і по пам’яті називає все, що йому вдалося запам’ятати. 

Питання для обговорення: 

1. Чи цікаво було уявляти себе фотоапаратом? 

2. Чи важко було запам`ятовувати всі предмети, які лежали на столі? 

3. Чи можна використовувати дану вправу на уроках? 

4. А під час виконання домашніх завдань? 

5. Вправа – руханка «Чотири стихії» 

Педагог: 
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-  Діти, сидячи в  колі, вам потрібно виконати  рухи відповідно до слів: 

«земля» – руки вниз, «вода» – витягнути руки вперед, «повітря» – підняти 

руки нагору, «вогонь» – зробити обертання руками в зап'ясткових і 

ліктьових суглобах. Почали! 

 6. Вправа «Розфарбуй, щоб стало правильно» 

Педагог: 

 -  Перед вами малюнок, на якому зображено чотири кола. Вам 

необхідно розфарбувати їх так, щоб маленьке  було  між блакитним і 

зеленим, а зелене було поруч з червоним (додаток 9). 

Питання для обговорення: 

1. Чи важко було виконувати дану вправу? 

            2. Чи необхідно використовувати уважність? 

7. Гра «Домалюй портрет»  

Педагог: 

- Перед вами картинки, на яких зображені люди (додаток 10). 

Вашим завданням буде намалювати на обличчях цих людей певні емоції. 

Якими ви їх зараз собі уявляєте? Який їхній настрій: сумний, веселий, 

тривожний? 

Дана гра прекрасно розвиває уяву. За допомогою неї можна вивчати 

емоції та почуття, моделюючи різні їх прояви на кожному обличчі. 

8. Гра-рефлексія «М`яч» 

Педагог: 

-  Зараз я кожному учню по черзі буду кидати м'яч. Спіймавши його, 

вам  потрібно піднятися і продовжити речення: «На сьогоднішньому занятті 

мені найбільше запам’яталось…». Потім м’яч повертаєте мені. 
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ЗАНЯТТЯ 8 

Тема: Ким бути – яким бути 

Мета: сприяти формуванню в молодших школярів цілеспрямованості, 

взаємоповаги, дисциплінованості, здатності до взаємодії у колективі, 

дбайливого ставлення до свого життя, а також формування в дітей 

уявлення про світ професій. 

Завдання:  

- створення мотивації для пізнання самого себе, розвиток кращого 

розуміння себе, свого потенціалу;  

-  формування адекватної уяви про себе шляхом нових інтерактивних і 

креативних методів і прийомів формування навичок міжособистісної 

взаємодії;  

- уміння орієнтуватися в новому соціальному середовищі;  

- вияснити значення професій у житті людини; сприяти формуванню 

готовності до усвідомленого вибору майбутньої професії. 

Ключові поняття: минуле, сьогодення, майбутнє, образ «Я», професія.  

Під час заняття учні сидять у колі. 

План заняття 

1. Вправа «Метелик» 

2. Вправа «Безлюдний острів» 

3. Інформаційне повідомлення 

4. Гра «Професії» 

5. Фізкультхвилинка 

6. Вправа «Відгадай професію» 

7. Рефлексія» 

1. Вправа «Метелик» 

Педагог:  

- Сьогодні я дуже рада вас бачити і хочу привітатись по особливому. В 

даній вправі використовується іграшковий метелик, який сідає на плече до 

кожного з  дітей, промовляючи слова: 
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«Барвистий метелик до нас залетів 

І нас до роботи мерщій запросив 

Крильцями яскравими він радісно тріпоче 

Запитати як справи у кожного хоче» 

Педагог по черзі підходить до кожного учня і садить метелика йому 

на плече. Учень, до якого прилетів метелик, розповідає свої враження від 

сьогоднішнього дня. 

2. Вправа «Безлюдний острів» 

Педагог: 

- В кожного з вас є чистий аркуш паперу. В центрі вам потрібно 

намалювати  круглий або овальний острів, а навколо нього - хвилі. Хвилі 

можуть бути величезні або маленькі, характер їх теж може бути різним: 

спокійні, штормові, з білими баранчиками. Після цього вам потрібно  створити 

на острові такі умови, при яких можна було б вижити.  Придумайте і 

намалюйте: житло, їжу та способи її добування, воду, захист від нападу і т.д. 

Також вам необхідно намалювати географічну карту острова: гори, пляжі, 

джерела води (можливо, корисних копалин – діти дуже люблять малювати 

поклади золота і алмазів), вулкани, ліси і т.д. Педагог може брати участь у 

процесі облаштування острова, ставлячи питання: «А якщо скінчиться їжа? 

А раптом піде дощ? А як ви будете будувати човен? Якщо на острові 

виявляться хижі тварини або агресивні аборигени, ви повинні продумати, як 

ви будете захищати себе і свої припаси?  

    «Безлюдний острів» – це наочний приклад взаємин дітей у соціумі, 

під час заняття можливо простежити характер поведінки кожної дитини 

окремо (слухаючи її пропозиції) і колективу в цілому (бачачи кінцевий 

результат). Арт-терапевтична вправа «Безлюдний острів», спрямована 

на створення впевненості у своїх силах і ситуації успіху у дитини. Крім того, 

дуже добре можна простежити характер взаємин дитини з соціумом, 

побачити як малеча сприймає світ 

3. Інформаційне повідомлення педагога 

Педагог: 
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- Нашу розмову, діти, мені хотілося б розпочати словами: 

«Професій на світі багато є дуже, 

  з них кожна потрібна,  

  Важлива з них кожна. 

 Ким стати – вирішуй сам, любий друже! 

Вже зараз над цим порозмислити можна». 

    Тема нашого заняття «Ким бути – яким бути». Сьогодні ми 

поговоримо про те, що таке професія, познайомимося з деякими цікавими 

професіями, поміркуємо разом про значення професій у житті людини. 

4. Гра «Професії» 

   На дошку наклеюються картинки, на яких зображені представники 

різних професій (додаток 11). Дітям роздаються невеликі картки із 

зображенням предметів, які символізують ту чи іншу професію. Діти по черзі 

беруть маленькі картки і називають, до якої професії підходить те, що там 

зображено, прикріплюючи картку, до обраної професії на дошці. 

Питання для обговорення: 

1. Чи знайомі були вам всі професії, прикріплені на дошці? 

2. Чи важко було визначати приналежність предметів до певної професії? 

5. Фізкультхвилинка 

Педагог: 

- Зараз вам потрібно піднятися і виконувати завдання: 

Буратіно потягнувся (стати на носочки, підняти руки вгору), 

Раз нагнувся, два нагнувся(нагнутися, руки перед собою). 

Руки в сторони розвів (розвести руки всторону), 

Ключик, видно, не знайшов (повернути голову вліво, а потім вправо).  

Щоби ключик нам дістати, 

Слід нам на носочки встати. (стати на носочки, підняти руки вгору, 

потягнутися). 

6. Вправа «Відгадай професію» 
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Дітям пропонується загадати одну із представлених професій. Кожен 

по черзі виходить на середину класу і оголошує першу букву, загаданої ним 

професії . Учасники мають відгадати, яку професію загадав учень.  

7. Вправа на завершення «Термометр» 

Педагог: 

- Що було цінним на занятті? 

- Що запам’яталося найбільше? 

- Чому корисно особисто кожному відвідувати наші заняття? 

Педагог вивішує плакат, на якому зображений термометр. Кожному 

учневі роздає тонкі смужки, вирізані із ліпкого стікер(додаток 12). 

- На даному термометрі позначте, за допомогою смужки, температуру 

вашого настрою на даний момент. 

Учасники прикріплюють смужки на відповідні поділки термометр. 
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Додаток 2 
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Додаток 3   
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Додаток  4 

Відеоматеріали 

«Мультфільм про толерантність» - https://www.youtube.com/watch?v=E-

EW2DzswH8 

«Подарунок» - https://www.youtube.com/watch?v=8B3PBCLpRMo&t=15s 

«Струни» - https://www.youtube.com/watch?v=rajnbzd27PM&t=8s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-EW2DzswH8
https://www.youtube.com/watch?v=E-EW2DzswH8
https://www.youtube.com/watch?v=8B3PBCLpRMo&t=15s


60 
 

 

Додаток  5 

 

Мультфільм «Квіти дружби» 

https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=квіти+дружби+мультфільм&

sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
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Додаток 6 
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Додаток 7 
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Додаток 8 
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Додаток 9 
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Додаток 10 
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Додаток 11 
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Додаток 12 

 


