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Передмова

Курс «Я у світі» вивчатимуть 35 годин у четвертому класі. Він 
скерований на реалізацію таких змістових ліній освітнього стандарту: 
«Людина як особистість», «Людина серед людей», «Людина в суспіль-
стві», «Людина і світ». Як продовження цього курсу можна розгля-
дати такі предмети: правознавство, етика, історія, географія, худож-
ня культура.

Посібник із розробками уроків створений відповідно до змісту 
таких видань:

1. Я у світі. 4 клас : Підручник для загальноосвітніх навч. закл. /  
О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. — Х. : Видавництво «Ранок», 2014. — 
144 с.

2. Я у світі. 4 клас : Робочий зошит / О. В. Тагліна, Г. Ж. Іва-
нова. — Х. : Видавництво «Ранок», 2015. — 64 с.

3. Я у світі. 4 клас : Відривні картки / О. В. Тагліна, Г. Ж. Іва-
нова. — Х. : Видавництво «Ранок», 2015. — 64 с.

При розробці уроків автори використовували такі принципи:
�� загальнодидактичні принципи (доступність, науковість, сис-

темність, послідовність, зв’язок із життям тощо);
�� принцип відповідності цінностей українського суспільства 

особистісній, національній і загальнолюдській формам їх іс-
нування;

�� принцип урахування специфіки діяльності молодших школя-
рів шляхом забезпечення чуттєвого сприйняття, організації 
активного спілкування дітей із природним і соціальним ото-
ченням, накопичення досвіду ціннісного ставлення до навко-
лишнього середовища;

�� принцип наступності та перспективності в межах предмета та 
його зв’язку з іншими дисциплінами в системі початкового 
й подальшого навчання;

�� принцип організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, 
опанування способами аналізу й узагальнення навчального 
матеріалу з урахуванням віку школярів;

�� принцип концентризму — створення можливостей для того, 
щоб пов’язати відоме й невідоме, поступово ускладнювати ма-
теріал, розвивати, розширювати, систематизувати уявлення 
про взаємодію людини з навколишнім світом, формувати до-
свід стосунків, певні уміння й навички;

�� принцип здійснення зв’язку з реальністю — постійне залу-
чення й аналіз життєвих вражень.

Автори намагалися розробити уроки до курсу «Я у світі» корис-
ними як для молодого вчителя, який тільки починає роботу в почат-
ковій школі, так і для вчителя зі стажем. 
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Людина

Урок 1

 Тема уроку: Неповторність кожної людини
 Мета уроку: формувати в учнів уявлення про неповторність кожної людини (зовнішність, 

поведінка, здібності, характер).

 Обладнання уроку: підручник «Я у світі», робочий зошит «Я у світі», самостійна робота № 1 «ЗКНД», 
наочні додатки. 

Хід уроку

 I. Організаційний мОмент. Привітання

У нашому класі друзі всі: (три оплески) 
Я і ти, і ми, і ви. (три оплески) 
Добрий день тому, хто зліва, (поворот уліво) 
Добрий день тому, хто справа. (поворот управо) 
Ми — одна сім’я.

 II. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

 ; 1. Ознайомлення з новим підручником «Я у світі».

— Цього року ми продовжуємо вивчати предмет «Я у світі». Як 
завжди, нашим помічником буде підручник. Давайте ознайомимося 
з ним докладніше.

(Учитель звертає увагу учнів на обкладинку підручника, умов-
ні позначення, зміст, словничок. Розглядається також будова пара-
графа, його рубрики:

Повтори те, що знаєш.
Поділися своїми думками.
Я хочу дізнатися.
Ознайомся з думками інших.
Я дізнався.
Рубрика «Повтори те, що знаєш» нова для учнів. Вони вивча-

ють предмет «Я у світі» другий рік і вже можуть поділитися пев-
ними знаннями з іншими.)

 ; 2. Ознайомлення з Робочим зошитом.

— Ознайомимось ще з одним помічником — Робочим зошитом.
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— Розгляньте робочий зошит. Чи є в ньому умовні позначення?
— Зверніть увагу на кольорову вкладку.
— Головне правило роботи в зошиті: запропоновані завдання 

потрібно виконувати за допомогою підручника.

 ; 3. Фізкультхвилинка.

 III. ПОвідОмлення теми урОку. актуалізація ОПОрних знань

 ; 1. Бесіда.

— Прочитайте назви першої теми та першого параграфа. Що 
ми обговорюватимемо на уроці?

 ; 2. Виконання завдання рубрики «Повтори те, що знаєш».

 ; 3. Робота в парі. Робота за змістом малюнка й завдань на с. 3 підручника.

 ; 4. Обговорення вірша А. Барто.

— Послухайте вірш А. Барто. Як ви гадаєте, чому хлопчиків 
називають «двояшками»?

ДВОЯШКи

Мы друзья — два Яшки, 
Прозвали нас «двояшки». 
— Какие непохожие! — 
Говорят прохожие.

и должен объяснять я, 
Что мы совсем не братья, 
Мы друзья — два Якова, 
Зовут нас одинаково.
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ДВОЯШКи

У мене є найближчий друг, 
 Нам цікаво все навкруг. 
Ми однакові, мабуть, 
Бо двояшками нас звуть. 
— Але вони несхожі! — 
Кажуть перехожі. 
Я маю людям довести, 
Що ми із ним не два брати, 
Ми друзі, ми — два Якови, 
Ім’я у нас однакове.

(О. В. Тагліна) 

 IV. ПОстанОвка мети урОку

 ;  Бесіда.

— Про що ми дізнаємось сьогодні на уроці?
— Прочитайте на с. 3 головне питання уроку. Запишемо його 

на дошці.

 V. Первинне сПрийняття й усвідОмлення нОвОгО матеріалу

 ; 1. Робота зі словником.

— Знайдіть у словнику значення слова «неповторний».
Неповторний — такий, що не може повторитися, відбутися 

ще раз.
Учитель може ознайомити учнів із синонімом слова «непо-

вторний» — унікальний.
Унікальний — єдиний у своєму роді, неповторний, рідкісний, 

винятковий.

 ; 2. Робота в парі за змістом завдань і малюнків на с. 4.

Учні працюють у парах, відповідають на запитання. Обговорю-
ючи підсумки роботи, разом з учителем доходять висновку, що в кольо-
рах писанок, їхніх візерунках відображаються доля, риси майстринь.

 ; 3. Самостійна робота.

Читання статті підручника на с. 4–5.

 ; 4. Обговорення статті.

— Кого називають головним чудом світу?
— У чому люди схожі між собою?
— Чим одна людина може відрізнятися від іншої?
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— Знайдіть у тексті речення, що розкривають зміст запису:
Неповторність людини = зовнішність + здібності + риси характеру.

 VI. закріПлення й узагальнення нОвих знань

 ; 1. Робота в парі. Робота в зошиті.

Проведіть дослідження «Я і ти. Схожі й різні».
Робіть так:
1. Знайдіть чотири характеристики, спільні для вас обох.
2. Знайдіть чотири характеристики, якими ви відрізняєтесь.
3. Намалюйте дві картинки. На одній зобразіть щось таке, чим 

ви схожі. А на іншій — те, що передає якусь важливу відмінність 
між вами.

 ; 2. Групова робота.

Завдання для групи 1: прочитайте на с. 6 підручника вислов-
лення А. де Сент Екзюпері. Поясніть його. Наведіть приклади на під-
твердження цієї думки.

Завдання для групи 2: прочитайте на с. 6 підручника вислов-
лення Г. Гейне. Поясніть його. У чому неповторність кожного учня 
вашої групи?

 VII. ПідсумОк урОку

 ;  Бесіда.

— На яке запитання ми шукали відповідь?
(Учитель звертає увагу учнів на схеми, подані на дошці на по-

чатку уроку.)
— Закінчіть твердження.
Кожна людина неповторна тому, що… .
Неповторність людини — це поєднання її… .
— Прочитайте на с. 6 підручника висновок за темою уроку. 
— Чи згодні ви із цим висновком? 
— Що б ви хотіли додати від себе?

 VIII. дОмашнє завдання

1. Прочитати уривок із казки В. Сухомлинського «Пурпурова 
квітка» (підручник, с. 5).

2. Визначити головну думку казки. Виконати завдання на с. 6.
3. Виконати завдання в робочому зошиті: с. 2, завдання 4.
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Урок 2

 Тема уроку: Життя людини — найвища цінність
 Мета уроку: формувати в учнів уявлення про життя як найвищу цінність, про неприпусти-

мість заподіяння будь-якої шкоди собі й іншим.

 Обладнання уроку: підручник «Я у світі», робочий зошит «Я у світі», самостійна робота № 2 «ЗКНД», 
наочні додатки, презентація. 

Хід уроку

 I. Організаційний мОмент. Привітання

Я — неповторна людина. (долоні до грудей)
Ти — неповторна людина. (поворот до сусіда)
Ми — різні, і це прекрасно!

 II. Перевірка дОмашньОгО завдання

 ; 1. Бесіда з учнями.

— Яка головна думка казки В. Сухомлинського «Пурпурова 
квітка»?

— Поділіться відповідями на анкету. Чому у вас різні відповіді? 
(Тому що всі ми різні, неповторні. У кожного з нас різні захоплення.)

 ; 2. Робота з підручником: завдання на с. 7.

Учитель може звертатися до підручника та запропонувати 
це завдання на дошці або продемонструвати в презентації до уроку.

Закінчіть речення:
Я неповторна людина, тому що… .
Мій друг неповторна людина, тому що… .

 ; 3. Робота за картками експрес-контролю.

 III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

 ; Робота з підручником. Робота за змістом малюнків на с. 7.

— Розгляньте малюнки, згадайте казку Валентина Катаєва 
«Квітка-семицвітка». Розкажіть про бажання Жені.

— Яке бажання Жені було, на вашу думку, найкращим? Чому? 
(Людина стає й залишається справжньою людиною, якщо вона цінує 
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інших людей, не виявляє байдужості й егоїзму. Спочатку для Жені 
були важливі власні забаганки: іграшки, цукерки, мандрівка на Пів-
ніч. Але зустріч із хворим хлопчиком змінила її уявлення про те, що 
є справжньою цінністю. Дівчинка використала останню пелюстку 
чарівної квітки на бажання, щоб усі діти в світі були здоровими, а її 
друг зміг ходити.)

— Уявіть, що у вас є чарівна квітка-семицвітка. Що б ви по-
бажали?

Учитель записує бажання дітей на дошці.
— Ось такі ваші бажання. Усе це зараз є важливим для вас.
А учениця Настя Ярошенко вважає, що їй для щастя потрібно 

зовсім інше.
— Послухайте вірш дівчинки.

СІМ КРАСОТ

Рівно сім кольорів у веселки, 
А у музики сім нот. 
А мені для мого щастя 
Треба рівно сім красот: 
Перше — щоб було тепло на душі, 
Друге — щоб було світло, 
Третє — щоб сонце частіше дивилося у вікно, 
Четверте — щоб дерева зеленіли, 
П’яте — щоб музика дзвеніла, 
Шосте — щоб діти були добрими, 
Сьоме — щоб все співало й сміялося.

(Переклад українською)

СЕМь КРАСОТ

Ровно семь цветов у радуги, 
А у музыки семь нот. 
Ну, a мне для моего счастья 
Надо ровно семь красот: 
Первое — чтоб было тепло на душе, 
Второе — чтоб было светло, 
Третье — чтоб солнце чаще смотрело в окно, 
Четвертое — чтоб деревья зеленели, 
Пятое — чтоб музыка звенела, 
Шестое — чтоб дети были добрыми, 
Седьмое — чтоб все пело и смеялось.

(Ярошенко Настя)

— Що ж є найважливішим для Насті?
— А які цінності є найважливішими для людини в світі?
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 IV. ПОвідОмлення теми урОку

 ; Робота з підручником.

— Прочитайте на с. 7 запитання, на яке ми шукатимемо від-
повідь упродовж уроку.

— Запишемо це запитання на дошці. 

 V. Фізкультхвилинка (за вибором учителя)

 Vі. Первинне сПрийняття й усвідОмлення нОвОгО матеріалу

 ; 1. Робота з підручником.

1) Робота зі словником.
— Знайдіть у словнику значення слова «цінність».
Для вчителя:
Цінність:
1. Виражена в грошах вартість чого-небудь; ціна.
2. Те, що має певну матеріальну або духовну вартість.
3. Важливість, значущість чого-небудь.
Надавати цінності — те саме, що надавати значення.
Учитель уточнює, що існують матеріальні цінності — такі 

речі, які мають певне практичне значення для людини (автомобіль, 
будинок, гроші тощо). А є духовні цінності: любов до Батьківщини, 
до родини, до природи… Це такі риси характеру, як працелюбність, 
доброзичливість, вірність, чесність.

2) Читання уривку з повісті А. Ліндгрен «Малюк і Карлсон, що 
живе на даху» на с. 8–9.

Обговорення уривку.
— Що було найважливішим для Малюка? А для його батьків?
— Чи можна сказати, що найціннішим для батьків Малюка 

було його життя?
3) Робота в парі. Робота за малюнком на с. 9 підручника.
— Що ховав Кощій Безсмертний у скрині під величезним  

дубом?
— Що було найвищою цінністю для цього казкового героя?
4) Ознайомлення з міркуваннями психолога на с. 10 підручни-

ка.
— Чому, на думку вченого, життя є найвищою цінністю для лю-

дини?
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 VіI. закріПлення й узагальнення нОвих знань

 ; 1. Робота в зошиті. Виконання завдань 4, 5 на с. 4.

 ; 2. Робота з підручником. Читання статті Конституції України (с. 10).

 VііI. ПідсумОк урОку

 ;  Бесіда

— На яке запитання ми шукали відповідь?
— Закінчіть твердження.
Найвищою цінністю є… .
— Прочитайте на с. 10 підручника висновок за темою уроку. 
— Чи згодні ви з ним? 
— Що б ви хотіли додати від себе?
— Якого золотого правила ми повинні дотримуватися, щоб 

не зашкодити життю інших людей?
Як хочете, щоб люди вчиняли щодо вас, так і ви чиніть щодо 

них.

 IX. дОмашнє завдання

Виконати завдання в робочому зошиті: с. 4, завдання 6. 

матеріал для вчителя

Ця історія трапилася 1945 року, коли на японське місто Хіросіма було 
скинуто першу в історії людства атомну бомбу. разом із півмільйоном інших 
його жителів, цю біду довелося пережити і сім’ї японської дівчинки Садако 
Сасакі, якій тоді було два роки… У дванадцятирічному віці весела Садако 
ходила до школи, училася і гралася, як усі діти. Вона дуже любила бігати. од-
ного разу, беручи участь у шкільній естафеті, дівчинка відчула сильну втому 
і запаморочення. Виявилося, що в неї тяжка хвороба — лейкемія, наслідок 
дії атомної бомби…

Якось у лікарню до Садако прийшла найкраща подруга Чізу-
ко Хамамото. Щоб потішити хвору дівчинку, Чізуко показала, як скла-
дати з паперу журавлика. У Японії журавель символізує щастя і довго- 
ліття. Вважається, що хвора людина неодмінно видужає, якщо зробить тися-
чу паперових журавликів.

Садако дуже сподобалась ця ідея, але через хворобу вона дуже втом-
лювалась, і кожний журавлик давався їй із великими зусиллями. Дівчин-
ка стійко трималася, але так і не встигла зробити всіх журавликів. Садако  
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померла 25 жовтня 1955 року. На її похороні в небі літали тисячі паперових 
журавликів…

Історія відважної дівчинки, яка боролася за життя до самого кінця, зво-
рушила серця мільйонів людей в усьому світі. Сасакі Садако стала символом 
боротьби за мир.

Натхнені мужністю й силою 
волі Садако, люди з усієї Японії поча-
ли збирати кошти на будівництво мо-
нумента в пам’ять про неї і всіх інших 
дітей, загиблих від атомного бомбар-
дування.

1958 року в парку Миру в місті 
Хіросіма було встановлено статую — 
маленька Садако з паперовим журав-
ликом. На постаменті статуї є напис: 
«Це наш крик. Це наша молитва. Мир 
в усьому світі».

ТиСЯЧА ЖУРАВЛІВ

Садако мала 
В Хіросімі жила… 
І в школу іще не ходила, 
Та вмійка була: 
І циновки плела, 
І квіти в дворі садила; 
І ляльку купала, 
І грядку копала,— 
За літа дбала про зиму. 
Та от війна — 
Бомба жахна 
Іпала на Хіросіму. 
По Хіросімі 
Згубні й незримі 
Атомні хвилі плинуть. 
Люди од них 
В муках страшних 
Смертю страшною гинуть. 
А хворих без ліку! 
Стогону, крику — 
На всю Хіросімську округу! 
Й Садако мала 
Занемогла 
На променеву недугу. 
…Лащиться море, 



13

І небо прозоре, 
І вже війна не гримкоче. 
В Садако ж горе — 
Садако — хвора, 
А як вона видужать хоче! 
В небесній імлі 
Летять журавлі ключами за синє море. 
«Птиці, скажіть, 
Чи буду я жить?» 
Тужно питає хвора. 
Птиці летять, 
Птиці мовчать,— 
В небі остання розтала… 
Та все ж берегла 
Надію мала — 
На журавлів загадала: 
«Якщо я за літо 
Устигну зробити 
Тисячу птиць паперових, 
Щоб дітям роздати,— 
То зможу я встати, 
То буду я знова здорова!» 
…В Садако в хаті 
Птиці крилаті — 
Упину вона не знає: 
Пізно і рано 
Майструє старанно, 
А тисячі все немає… 
Шкода, не сталось, 
Як загадалось: 
У хаті скорбота й туга. 
Садако нема — 
Убила її недуга… 
Японці малі 
У місті й селі 
Садако свою пам’ятають. 
Її журавлі на японській землі 
У труби тривожно трублять: 
«Пильнуйте, люди, 
Хай воєн не буде, 
Хай бомби дітей не гублять!»

(О. Пархоменко)
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Урок 3

 Тема уроку: Людське «Я»
 Мета уроку: формувати в учнів уявлення про людське «Я», учити розуміти самого себе й ін-

ших людей.

 Обладнання уроку: підручник «Я у світі», робочий зошит «Я у світі», відривні картки для експрес-
контролю, наочні додатки. 

Хід уроку

 I. Організаційний мОмент. Привітання

 II. Перевірка дОмашньОгО завдання

 ; 1. Робота з картками експрес-контролю.

 ; 2. Розповідь учнів про Садако Сасакі.

 III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

 ; Бесіда.

— Ви розповіли сумну історію про загибель японської дівчин-
ки. Давайте спробуємо уявити, якою людиною була Садако.

— Чи можемо ми описати її зовнішність?
— Які риси характеру, на вашу думку, були притаманні Сада-

ко? Що вас приваблює у ній?
— Як Садако ставилась до інших?
— Чого вона прагнула найбільше?
— Розкажіть про своє ставлення до Садако.
— Що ви відчували, коли слухали цю історію?
Висновок: зрозуміти риси характеру Садако нам допомогли 

її вчинки, інтереси, ставлення до інших людей. Це дуже важливе 
вміння — розуміти самого себе й інших. Цьому вмінню слід учити-
ся все життя. Для цього потрібно знати, із чого складається люд-
ське «Я».

 IV. актуалізація ОПОрних знань

 ; 1. Робота зі схемою (за підручником або презентацією). 
Прокоментуйте схему. Із чого складається людське «Я»?
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 ; 2. Робота в парі. (Підручник, с. 11.) 

— Які складові власного «Я» людині дістаються від народження?
— Розкажіть за малюнками на с. 11, що відчувають діти.

 ; 3. Пригадайте й розкажіть випадки, коли ви відчували страх або радість.

 V. ПОвідОмлення теми урОку

— Прочитайте на с. 11 підручника тему й головне питання на-
шого уроку.

 VI. Фізкультхвилинка (за вибором учителя)

 VII. Первинне сПрийняття й усвідОмлення нОвОгО матеріалу

 ; Робота з підручником.

1) Робота зі словником.
Довідайтесь у словнику про значення слів «особистість», «по-

чуття», «емоції».
2) Читання й обговорення висловлення японської письменниці 

Мурасакі Сікібу.
— Прочитайте речення, що виражає головну думку цього ви-

словлення.
3) Читання й обговорення тексту на с. 11–12.
— Яку людину називають особистістю?
— Чого потрібно навчитися, щоб жити щасливо?
— Що таке самопізнання?
4) Робота в парі. Завдання на с. 13.
— Назвіть складові внутрішнього світу людини.
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— Заповніть схему:

Внутрішній світ людини

почуття емоції думки здібності

 VIII. закріПлення й узагальнення нОвих знань

 ; 1. Робота з підручником. Дослідження «Як виникають почуття» (с. 14–15).

матеріал для вчителя

Ганнуся дуже мріяла про собаку. коли батьки подарували їй песика, 
Ганнуся зраділа: її бажання здійснилося! Ми бачимо радісне, усміхнене об-
личчя дівчинки. Емоції Ганнусі відображаються в її позі, жестах, міміці.

ромчик дуже хотів пограти у футбол, але потрібно було робити уроки. 
Мама не відпустила хлопчика. Бажання ромчика не здійснилося — і він дуже 
розлютився. Це видно з похмурого виразу обличчя хлопчика, напруженої 
пози та різких дій (зламав олівець).

 ; 2. Робота в зошиті: виконання вправи 3 на с. 5.

— З’єднай стрілочками слова з їхніми значеннями.

Емоції людина, індивідуальність, особа.

Почуття радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо

Особистість людські узагальнені переживання
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 ; 3. Читання й обговорення тексту на с. 15 підручника.

— Із чим пов’язані наші почуття?
— Із чого можна судити про почуття людини?
— Чому потрібно вчитися керувати своїми емоціями?

 IX. ПідсумОк урОку

 ; Бесіда.
— На яке запитання ми шукали відповідь?
— Закінчіть твердження:
Для того щоб жити щасливо, потрібно… .
Особистість — це… .
Людське «Я» складається з… .
— Прочитайте на с. 10 підручника висновок уроку. 
— Чи згодні ви із цим висновком? 
— Що б ви хотіли додати від себе?

 X. дОмашнє завдання

1. Виконати завдання в робочому зошиті (№ за вибором вчителя).
2. Підготувати розповідь про Архімеда. (Це завдання можна 

дати одному учневі або групі дітей.) 

матеріал для вчителя

Мені належить все, що є в мені: моя свідомість, мої думки і плани; мої 
очі, всі образи, які вони можуть бачити; мої почуття, якими б вони не були,— 
тривога, насолода, напруження, любов, роздратованість, радість; мій рот 
і всі слова, яке він може вимовляти; мій голос; всі мої дії, звернені до інших  
людей і до себе.

Мені належать всі мої фантазії, мої мрії, всі мої надії і страхи.
Мені належать всі мої перемоги та успіхи.
Я можу полюбити себе й затоваришувати із собою. Я можу зробити так, 

щоб усе в мені співвідносилось з моїми інтересами.
В мені є те, чого я не знаю. Але оскільки я дружу із собою і люблю 

себе, я можу обережно й терпляче дізнаватись все більше і більше різного 
про себе.

Я можу бачити, чути, відчувати, думати, говорити, діяти. Я маю все, щоб 
бути близьким до інших людей, щоб бути продуктивним, вносити суть і по-
рядок у світ речей і людей навколо мене.

(За В. Сатир)
— Що належить кожній людині?
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Урок 4

 Тема уроку: Справжня особистість

 Мета уроку: формувати в учнів уявлення про можливості людини, про значення освіти, знань, 
працьовитості в житті людини, у досягненні нею успіхів.

 Обладнання уроку: підручник «Я у світі», робочий зошит «Я у світі», відривні картки для експрес-
контролю, наочні додатки. 

Хід уроку

 I. Організаційний мОмент. Привітання

 II. Перевірка дОмашньОгО завдання

 ; 1. Перевірка домашнього завдання в робочому зошиті. Метод «Зелена ручка».

 ; 2. Робота з картками експрес-контролю.

 III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті. актуалізація ОПОрних 
знань

 ; Робота з підручником (с. 16).

1) Рубрика «Повтори, що знаєш».
Закінчи речення:
Особистість — це…
2) Поясни запис:
Успіх = здібності + працелюбність
3) Бесіда з учнями.
— Яких людей називають славетними? Кого з них ви можете 

назвати?
— Які риси характеру допомогли цим людям досягти успіху?
— Чи можна назвати таких людей справжніми особистостями?
— Як ви розумієте вислів «справжня особистість»?
4) Читання тексту на с. 16–17. Обговорення за фотографіями.
— Розгляньте фотографії. Чому зображених на них людей на-

зивають справжніми особистостями?
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 IV. ПОвідОмлення теми та мети урОку

 ; Бесіда.

— Спробуйте визначити головне питання нашого уроку. Про що 
ми сьогодні дізнаватимемось?

— Прочитайте тему й головне питання нашого уроку.

 V. Фізкультхвилинка

 VI. Первинне сПрийняття й усвідОмлення нОвОгО матеріалу

 ; Робота з підручником.

1) Робота зі словником. Довідайтесь у словнику значення слова 
«успіх».

2) Робота в групі. Поясніть значення прислів’я на с. 17.
3) Читання й обговорення притчі «Двоє друзів та старий же-

брак» (с. 18).
— За що люди стали поважати Сергія?
— Чому вони вважають його особистістю?

 VII. закріПлення нОвОгО матеріалу
1. Робота в парі. Поясніть вислів Архімеда:
Люди стають успішними тієї хвилини, коли вони вирішили, 

ким бути.
2. Розповідь про Архімеда підготовленими учнями. (Презента-

ція.) 
3. Бесіда.
— Поміркуйте про значення винаходів Архімеда.
— Чому ворожий полководець Марцелл наказав зберегти жит-

тя Архімеду?
— Поясніть, чому пам’ять про Архімеда жива й дотепер.
4. Робота в зошиті.
Позначка «Дай відповідь на запитання»
Розгляньте малюнки та дайте відповідь на запитання. 

— Чи можна вважати особистістю людину, яка уникає відпові-
дальності за свої вчинки? Чому?
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 VIII. ПідсумОк урОку

 ; Бесіда.

— На яке запитання ми шукали відповідь?
— Закінчіть схему.

Справжня особистість

бере на себе  
відповідальність

досягає успіху допомагає іншим долає перешкоди

— Прочитайте на с. 20 підручника підсумок за темою уроку. Чи 
згодні ви з ним? Що б ви хотіли додати від себе?

 IX. дОмашнє завдання
1. Виконати завдання в робочому зошиті (№ за вибором учите-

ля).
2. Підготувати розповідь про людину, яку ви вважаєте справж-

ньою особистістю.
3. Підготувати повідомлення про І. Франка й Г. Уланову. (За-

вдання для учня або групи учнів.)

Урок 5

 Тема уроку: Можливості людини
 Мета уроку: формувати в учнів уявлення про можливості людини, про значення освіти, знань, 

працьовитості в житті людини, у досягненні нею успіхів.

 Обладнання уроку: презентації «Іван Франко» та «Галина Уланова», підручник «Я у світі», робочий 
зошит «Я у світі», відривні картки для експрес-контролю, наочні додатки. 

Хід уроку

 I. Організаційний мОмент. Привітання

 II. Перевірка дОмашньОгО завдання

 ; 1. Перевірка завдань у робочому зошиті. Метод «Зелена ручка».

 ; 2. Робота з картками експрес-контролю.
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 III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті. актуалізація ОПОрних 
знань

 ; 1. Робота з підручником (або бесіда з учнями за матеріалами підруч-
ника).
«Повтори, що знаєш»
1) Чи можна назвати особистістю людину, яка самостійно при-

ймає рішення та бере на себе відповідальність за свої вчинки? Чому?
2) Що може робити тільки людина? Оберіть відповідні слова  

з поданих.
Головна відмінність людини від тварини — здатність пізна-

вати й створювати.

 ; 2. Робота в парі.

— Розкажіть за малюнками, чому людина змогла полетіти.

 ; 3. Бесіда.

— Чи можна зобразити шлях підкорення людиною неба у ви-
гляді такої схеми:

МРІЯ ПОШУКИ  ПРАЦЯ УСПIX

— Чи буде справедливим твердження, що можливості люди-
ни — безмежні?

 IV. ПОвідОмлення теми та мети урОку

 ; Бесіда.

— Прочитайте на с. 21 підручника тему й головне питання на-
шого уроку.

 V. Фізкультхвилинка (за вибором учителя)

 VI. Первинне сПрийняття й усвідОмлення нОвОгО матеріалу

 ; 1. Робота з підручником.

1) Робота зі словником. Довідайтесь у словнику значення слова 
«можливість».

2) Робота в парі (с. 18).

 ; 2. Розповіді учнів про людей, яких вони вважають справжньою особистістю.

 ; 3. Доповіді учнів про І. Франка та Г. Уланову.
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 ; 4. Бесіда.

— Яке слово стало головним у житті Галини Уланової?
— Завдяки чому Уланова стала знаменитою балериною?
— Які риси характеру допомогли Іванові Франкові й Галині 

Улановій досягти успіху в житті?

 VII. ПідсумОк урОку

 ; Гра «Вірно-невірно».

— Кожна людина може здійснити свої мрії.
— Кожна людина має великі можливості.
— Для здійснення своєї мрії людині потрібно частіше розпові-

дати про неї іншим.
— Для здійснення своєї мрії людині потрібні наполегливість  

і працьовитість.

 ; Бесіда.

— Прочитайте на с. 24 підручника висновок за темою уроку. 
— Чи згодні ви з ним? 
— Що б ви хотіли додати від себе?

 VIII. дОмашнє завдання

 ; 1. Виконати завдання в робочому зошиті (№ за вибором учителя).

 ; 2. Підготувати розповідь про Конфуція. (Завдання для одного учня або 
для групи учнів.)

Урок 6

 Тема уроку: Досягнення успіху
 Мета уроку: формувати в учнів уявлення про можливості людини, про значення освіти, знань, 

працьовитості в житті людини, у досягненні нею успіхів.

 Обладнання уроку: презентація «Конфуцій», підручник «Я у світі», робочий зошит «Я у світі», відривні 
картки для експрес-контролю, наочні додатки. 

Хід уроку
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 I. Організаційний мОмент. Привітання

 II. Перевірка дОмашньОгО завдання

 ; 1. Перевірка завдань у робочому зошиті. Метод «Зелена ручка».

 ; 2. Робота з картками експрес-контролю.

 III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті. актуалізація ОПОрних 
знань

 ; Робота з підручником.

1) Бесіда за матеріалами підручника.
— Що потрібно людині для досягнення успіху?
— Закінчіть твердження: Успіх — це — ____________________.
2) Читання й обговорення притчі Д. Біссета «Дракон Комодо» 

(с. 25–26).
— Чому дракона Комодо спочатку всі боялися, а потім полю-

били?
— Чи можна сказати, що Комодо досяг успіху?

 IV. ПОвідОмлення теми урОку

 ; Бесіда.
— Прочитайте на с. 26 підручника тему й головне питання на-

шого уроку.

 V. Фізкультхвилинка (за вибором учителя)

 VI. Первинне сПрийняття й усвідОмлення нОвОгО матеріалу

 ; 1. Робота з підручником.

Робота зі словником. Довідайтесь у словнику значення слів «фі-
лософ», «успix».

 ; 2. Розповідь учня про Конфуція (за презентацією). 

 ; 3. Бесіда.
— У якій країні жив Конфуцій?
— Хто такий філософ?
— Що організував Конфуцій?
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— Як пов’язували в Давньому Китаї освіченість людини з умін-
ням стріляти з лука?

— Чого навчав Конфуцій?

 ; 4. Робота в парі (с. 28). 
— Поясніть вислови Конфуція: 
«Лише те помилка, що не виправляється».
«Вчитися і не розмірковувати — марно витрачати час, мірку-

вати і не вчитися — згубно».

 VII. закріПлення нОвОгО матеріалу

 ; Робота в зошиті: с. 11, завдання 3.

— Розгадайте кросворд. Прочитайте слово в блакитних клітинках.

1 У В А Г А
2 С Т А Р А Н Н І С Т Ь

3 Н А П О Л Е Г Л И В І С Т Ь
4 О С В І Т У

5 Н Е О Б Х І Д Н О

1. Зосередження думки або зору, слуху на будь-якому предметі 
(явищі).

2. Уважне, сумлінне ставлення до роботи, справи.
3. Здатність долати перешкоди для досягнення мети.
4. Здобудеш … — побачиш більше світу.
5. Головне слово Галини Уланової.
— Чи можна вважати, що ці риси характеру допомагають лю-

дині досягати успіху?

 VIII. ПідсумОк урОку

 ; Бесіда.

— Прочитайте на с. 28 підручника висновок уроку. Чи згодні 
ви з ним? Що б ви хотіли додати від себе?

— Чи можна сформулювати наш висновок так: я дізнався, що 
досягнути успіху можна різними шляхами, а знання й освіта мають 
велике значення в житті людини.

Я буду прагнути стати освіченою людиною.

 IX. дОмашнє завдання
1. Виконати завдання в робочому зошиті (№ за вибором вчителя).
2. Підготувати розповідь про Пеле. (Завдання для одного учня 

або для групи учнів.)
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Урок 7

 Тема уроку: Наполегливість — важлива риса характеру людини.
 Мета уроку: формувати в учнів уявлення про можливості людини, про значення наполегли-

вості в житті людини, у досягненні нею успіхів.

 Обладнання уроку: презентація «Пеле», підручник «Я у світі», робочий зошит «Я у світі», контрольна 
робота №1 «ЗКНД», наочні додатки. 

Хід уроку

 I. Організаційний мОмент. Привітання

 II. Перевірка дОмашньОгО завдання

 ; 1. Перевірка завдань у робочому зошиті. Метод «Зелена ручка».

 ; 2. Робота з картками експрес-контролю.

 III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті. актуалізація ОПОрних 
знань

 ; Робота з підручником.

1) Бесіда з учнями.
— Які риси характеру сприяють досягненню успіху в житті?
— Доведіть, що освіта дуже важлива для людини.
2) Робота зі словником. Довідайтесь у словнику про значення 

слова «талант».
3) Читання й обговорення притчі про таланти.
— Що називали талантом у давнину?
— Яке значення має слово «талант» у наші часи?
— Спробуйте пояснити вислів «не заривай талант у землю».
— Які риси характеру допомагають людині розвивати свої здіб-

ності?

 IV. ПОвідОмлення теми урОку

 ; Бесіда.

— Прочитайте на с. 29–30 підручника тему й головне питання 
нашого уроку.

 V. Фізкультхвилинка (за вибором учителя)
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 VI. Первинне сПрийняття й усвідОмлення нОвОгО матеріалу

 ; 1. Розповідь учня про Пеле (за презентацією).

Тест «Чи уважний ти слухач?». 
Обери правильну відповідь.
1. У якій країні народився Пеле?
А) Індія
Б) Бразилія
2. Скільки років Пеле професійно грав у футбол?
А) 15
Б) 21
3. Які здібності мав Пеле?
А) він вище за інших стрибав і швидше за інших бігав
Б) він сильно бив по м’ячу
4. Для розвитку своїх здібностей Пеле
А) багато читав
Б) багато тренувався
5. Що допомогло Пеле стати відомим футболістом?
А) чуйність
Б) працьовитість

 VII. закріПлення нОвОгО матеріалу

 ; Робота в парі (підручник, с. 32).

Поясніть висловлення О. В. Суворова.
— Які риси характеру, на думку Суворова, допомагають лю-

дині досягти успіху?

 VIII. ПідсумОк урОку

 ; Бесіда.

— Прочитайте на с. 32 підручника висновок за темою уроку. 
Чи згодні ви з ним? Що б ви хотіли додати від себе?

 IX. дОмашнє завдання

Виконати завдання в робочому зошиті (№ за вибором учителя).
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Людина  
Перевіримо свої знання за темою

завдання для Перевірки 

1. Що є найціннішим для людини?

 здоров’я

 багатство, добробут

 життя
2. Доповни речення.
Неповторність людини — це поєднання її _______________, 

__________ та ________________.

3. Яке право затверджено у статті 27 Розділу II Конституції 
України?

 Право на освіту

 право на життя

 право на охорону здоров’я

4. Зафарбуй зеленим кольором ті складові людського «Я», що 
дістаються людині від народження.

5. Познач правильне твердження.

 Особистістю можна назвати людину, яка має позитивні риси 
характеру.

 Особистістю можна назвати людину, яка дає користь іншим 
людям, суспільству.

 Особистістю можна назвати людину, яка працює над собою, 
виховує в себе позитивні риси характеру і намагається бути 
корисною людям.
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6. Підкресли дії, які, на твою думку, сприяють успіху.
Наполегливо працювати; завжди виконувати домашні завдан-

ня; пропускати уроки; виконувати режим дня; цікавитися новина-
ми спорту; не звертати уваги на помилки; аналізувати свої вчинки.

7. Познач найважливіші риси характеру, властиві справжній 
особистості.

 наполегливість

 працелюбність

 байдужість

 відповідальність

 скромність

 пихатість

8. Напиши, хто зі славетних людей є для тебе взірцем наполе-
гливості й працьовитості.

 ____________________________________________________
 ____________________________________________________
 ____________________________________________________
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Людина серед Людей

Урок 8

 Тема уроку: Роль спілкування в житті людини
 Мета уроку: формувати в учнів уявлення про роль спілкування в житті людини.

 Обладнання уроку: презентація до уроку, підручник «Я у світі», робочий зошит «Я у світі», відривні 
картки для експрес-контролю, наочні додатки. 

Хід уроку

 I. Організаційний мОмент. Привітання

 II. актуалізація ОПОрних знань

 ; Творча робота. 
10297С45637П346І7483Л8756
37К6284У687364В5А48Н2019
45637Н51928Я8394675984376
СПІЛкУВАННЯ

 ; Пригадайте золоте правило спілкування. (Стався до людей так, як би ти 
хотів, щоб люди ставилися до тебе).

 III. мОтивація навчальнОї діяльнОсті

 ; Робота з підручником (с. 33 ).

1) Поясніть, навіщо людині спілкування.
2) Робота в парі. Розгляньте малюнки. Як спілкуються діти? 
Діти разом майже 

побудували фортецю зі 
снігу. Під час будування 
вони розмовляли, домов-
лялися, працювали спіль-
но, тому в них фортеця 
майже вийшла.

Але до кінця діти не змогли домовитися, тому фортеця була 
зруйнована, мабуть, тим хлопцем, з ким інші учасники гри не домо-
вилися.
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 IV. ПОвідОмлення теми й мети урОку

 ; Бесіда.

— Чи потрібно вчитися домовлятися, спілкуватися?
— Що таке спілкування?
— Яка роль спілкування в житті людини? Запишемо наше за-

питання.
— Прочитайте на с. 33 підручника тему й головне питання на-

шого уроку.

 V. Фізкультхвилинка (за вибором учителя).

http://lenasite.ucoz.ua/load/uchitelska/fizkultkhvilinki/22
Сайт із фізкультхвилинками для 4–5 класів

 Vі. Первинне сПрийняття й усвідОмлення нОвОгО матеріалу

 ; Робота з підручником (с. 33–35).

1) Робота зі словником.
— Довідайтесь у словнику про значення слова «спілкування».
2) Читання й обговорення висловлення Бальтасара Грасіана-

Моралеса на с. 34 підручника. 
— Ким був Бальтасар Грасіан-Моралес?
— У якій країні він жив?
— З якими людьми, на думку Грасіана, по-

трібно спілкуватися?
— У що переросте спілкування, якщо ти спіл-

куватимешся з тими, хто багато знає?
— Чому потрібно дивитися на друзів як на на-

ставників, учителів?
3) Самостійне читання статті на с. 34–35 підручника.
4) Бесіда за змістом статті.
— Для чого люди спілкуються?
— Чого ти навчаєшся, спілкуючись із різними людьми — бать-

ками, друзями, учителями?
— Чому спілкування називають великим скарбом для людини?
— Що станеться з людиною, позбавленою людського спілку-

вання?
— Для чого слід учитися спілкуванню?
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 VIі. закріПлення й Осмислення навчальнОгО матеріалу

 ; 1. Робота з підручником.

Робота в парі. Обговорення малюнків на с. 35.
— Як спілкування допомагає людині?

 ; 2. Виконання завдання в робочому зошиті.

Проведи дослідження «Я спілкуюсь і навчаюсь».
1. Пригадай, з ким ти спілкуєшся протягом доби. Упиши їхні 

імена в овали.
2. Поміркуй, чого ти навчаєшся і що відчуваєш, спілкуючись 

зі своїми рідними, друзями, учителями.
3. Зафарбуй кружечок із настроєм, який відповідає твоїм по-

чуттям під час спілкування.

Я — …

 ; 3. Бесіда

— Ви визначили свої почуття під час спілкування з іншими 
людьми. А чи завжди вашим співрозмовникам приємно спілкувати-
ся з вами?
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 ; 4. Робота в парі. Завдання на с. 36 підручника.

Прочитайте різні думки людей під час спілкування. Поміркуй-
те, які з них роблять спілкування приємним і прийнятним для всіх 
учасників.

• Я важлива людина, а ти неважлива людина.
• Я важлива людина, і ти важлива людина.
• Мене слід вислухати, а на те, що ти говориш, не варто звер-

тати увагу.
• Я хочу, щоб мене розуміли, і ти хочеш, щоб тебе розуміли.
• У мене є почуття, і в тебе є почуття.

 VIIі. ПідсумОк урОку

 ; Бесіда.

— На яке запитання ми шукали відповідь сьогодні?
— Що таке спілкування?
— Прочитайте висновок за темою уроку. Чи згодні ви з ним? 

Що б ви хотіли додати від себе?

 IX. дОмашнє завдання
Виконати завдання в робочому зошиті.

матеріал для вчителя

Промінь сонця візьми у долоньку маленьку 
Й до грудей своїх ніжно його притули. 
Хай любов з добротою цвітуть у серденьку, 
А тоді їх до іншого серця пошли. 
Подаруй всім тепло свого серця, дитино, 
І ніколи не кидай нікого в біді. 
Прийде щастя до тебе тоді неодмінно, 
Світла доленька буде у тебе тоді.

(Н. Красоткіна)

Урок 9

 Тема уроку: Культура поведінки
 Мета уроку: формувати в учнів уявлення про культуру взаємин людей, учити встановлювати 

зв’язки між конкретними вчинками та ставленням людей.

 Обладнання уроку: підручник «Я у світі», робочий зошит «Я у світі», відривні картки для експрес-
контролю, наочні додатки. 




