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СЛОВО ДО ВЧИТЕЛЯ
Цей посібник продовжує структурну і методичну лінії попе-

реднього видання для роботи в 3 класі. Водночас він є складником 
комплекту, до якого ввійшли:

• Я у світі : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / 
Н. М. Бібік. — Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 160 с.

• Я у світі. 4 клас : робочий зошит : до підруч. Н. М. Бібік / 
Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук. — Х. : Вид. група «Основа», 
2015. — 64 с.

• Я у світі. 4 клас : експрес-контроль : до підруч. Н. М. Бібік /  
Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук. — Х. : Вид. група «Основа», 
2015. — 64 с.
Закономірно, що в посібнику, зокрема в орієнтовних розроб-

ках уроків, задіяно всі названі вище видання, крім того, перед-
бачено варіативний матеріал для вибору вчителем відповідно до 
конкретного класу, рівня навчальних потреб і переваг учнів.

Структура посібника охоплює настановчу частину (методич-
ний коментар), календарно-тематичне планування змісту, орієнтовні 
розробки уроків. 

Завершується посібник блоком «Сторінки самоосвіти». У ньо-
му вміщено важливі з погляду розуміння освітніх новацій питання, 
як-от:

• Сучасні уявлення про якість освіти.
• Компетентність і компетенції в результатах початкової освіти.
• Коментар результатів міжнародних моніторингових дослі-

джень.
• Ознаки якісного навчально-методичного комплекту.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
(35 годин на рік, 1 година на тиждень)

Номер 
уроку

Дата  
проведення

Тема уроку
Корективи  

вчителя
Тема 1. ЛЮДИНА

1 Радість життя

2 Ти звичайний чи незвичайний?

3 Людське «Я»

4 Винаходи людства

5 Дорога до успіху

6 Не витрачай даремно час!

Тема 2. ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ
7 Школа вихованості. Чемним тре-

ба бути скрізь

8 Чемним треба бути скрізь 
(Продовження теми і мети попе-
реднього уроку) 

9 Людські чесноти

10 Про акуратність

11 Будьте дружелюбними!

12 Не роби нікому зла!

13 Чи варто бути правдивим?
(Продовження теми і мети попе-
реднього уроку)

14 Культура спілкування

15 Підсумковий урок

Тема 3. ЛЮДИНА В СУСПІЛЬСТВІ
16 Вчимося любити свою Батьків-

щину

17 Людина живе в суспільстві

18 Символіка. Що це таке?

19 Державні символи України
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Номер 
уроку

Дата  
проведення

Тема уроку
Корективи  

вчителя
20 Українська мова — державна 

мова України

21 Права і обов’язки. Батьки 
зобов’язані — діти зобов’язані

22 Права і обов’язки. Навчання — 
основний обов’язок дітей

23 Правила життя в суспільстві. 
Про правопорушення

24 Правила життя в суспільстві. Пе-
редбачай наслідки своїх вчинків
(Продовження теми і мети попе-
реднього уроку)

25 Правила життя в суспільстві. 
За скоєне відповідають перед 
законом
(Продовження теми і мети попе-
реднього уроку)

26 Культурна спадщина народу

27 Свята нашої держави

Тема 4. ЛЮДИНА І СВІТ
28 Україна і світ

29 Українці, які вдосконалили світ

30 За що шанують українців

31 Ти і світ людей

32 Земля — спільний дім для всіх 
людей

33 У кожному куточку світу свої 
традиції та звичаї

34 Охорона довкілля — спільна 
справа всіх землян

35 Підсумковий урок

Закінчення таблиці
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Матеріал предмета «Я у світі» розташовано за принципом 
концентричності. Це дає змогу з кожним уроком (на складнішо-
му навчальному матеріалі) розвивати, розширювати, збагачувати, 
систематизувати уявлення й елементарні поняття дітей про явища 
навколишньої дійсності, створювати з одних фактів основу для ро-
зуміння інших, збагачувати моральний досвід.

Уміщений у посібнику календарно-тематичний план допомо-
же вчителеві розподілити навчальний матеріал, установити логічні 
зв’язки між темами курсу, вчасно провести систематизацію й уза-
гальнення знань.

Календарно-тематичне планування не передбачає жорстко 
 закріпленої послідовності тем. Учитель може змінювати мету і чер-
говість уроків відповідно до календаря свят, інших подій, які змі-
стовно розгортаються на певних уроках.
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ТЕМА 1. ЛЮДИНА

Урок 1

 Тема. Радість життя
 Мета і завдання: розширювати і збагачувати уявлення учнів про життя як найвищу 

цінність; формувати ідеал людини, яку варто наслідувати, — муж
ньої, вольової, здатної переборювати життєві труднощі й досягати 
успіху; викликати  інтерес до пізнавальної діяльності, спрямованої 
на пізнання людей, життє вих історій; розвивати спостережливість; 
стимулювати прагнення до вислов лення самостійних думок.

Хід уроку

 І. Організаційний момент
З’ясування наявності необхідного обладнання до уроку: підруч-

ник, робочий зошит, посібник для експрес-контролю, матеріали для 
ство рення «Папки успіху» (кольорові олівці, папір, клей), папір 
для оформлення плакату.

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Вступне слово вчителя

Учитель. Упродовж року ми будемо відкривати підручник 
«Я у світі» і досліджувати світ, а головне — відповідати на запи-
тання, яким я маю бути в цьому світі, щоб він був цікавий, повчаль-
ний і безпечний.

Учитель ознайомлює учнів із навчально-методичним комп-
лектом: підручником, робочим зошитом із друкованою основою, по-
сібником для експрес-контролю; пояснює їх функції.

Учитель. Підручник — це та книжка, яка постійно під рукою. 
Саме ці слова заховалися в слові «підручник».

Відкрийте підручник на сторінці 3, прочитайте і відгадайте 
загадку «Познайомтеся з ним!». (Учні висловлюють припущення.) 
Правильно — це підручник. Поки що він загадковий для нас, і ми 
кожного уроку будемо прямувати новим маршрутом для подорожі.

Прочитайте звернення автора до школярів. На які запитання 
ви знайдете відповіді в цьому підручнику? (Учні беруть участь 
в обговоренні, зачитуючи відповіді з тексту.)
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Учитель звертає увагу учнів на умовні позначення, які ви-
користовуються в підручнику та робочому зошиті.

Повідомлення теми і мети уроку
Учитель. Тема сьогоднішнього уроку, напевно, найважливіша 

з усіх тем: ми маємо відповісти на запитання, що є найвищою цін-
ністю для кожного, з’ясувати, без чого не можна жити.

Найбільш спостережливі діти зможуть легко виконати дуже 
цікаве завдання, яке приховане на кінець уроку.

 III. Вивчення нового матеріалу
Робота за підручником

Учні мовчки читають текст «Радість життя» (с. 4–5) і відпо-
відають на запитання:

— Що нового ви дізналися з тексту? 
— Які думки, на ваш погляд, варто запам’ятати?
Кілька учнів висловлюють свої припущення. Учитель спонукає 

учнів приєднатися до припущень своїх однокласників або висловити 
свої; робить підсумок цього етапу уроку.

Учитель. Отже, ми дійшли висновків разом із такими учня-
ми... (назвати їх), що найвищою цінністю для кожного є життя; 
треба навчитися берегти його й радіти простому й навіть звич-
ному, а головне — намагатися не псувати своє життя та життя 
інших людей прикрими вчинками, необережною поведінкою, ка-
призами. 

Розгляньте малюнок на с. 4.
— Що викликає радість у дівчинки?
— До якого з висновків найбільше підходить цей малюнок?
Учні висловлюють свої припущення. Учитель відзначає най-

уважніших.

Фізкультхвилинка

Текст Рухи

Добре те, що сонце світить! Піднімають руки вгору

Добре те, що віє вітер! Колишуть руками

Добре те, що цей ось ліс
Разом з нами ріс і ріс!

Показують на «ліс»

Добре те, що в нашій річці
Синя — не брудна вода!

Імітують руками течію
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Текст Рухи

І мене матуся рідна
Після школи зустріча!

Прикладають руки до серця

Добре гратися на дворі! Стрибають

Добре вчитися у школі! Пишуть руками в повітрі

Добре плавати в ставку! Імітують греблю

Добре те, що я живу! Показують руками на себе

IV. Первинне закріплення вивченого
Робота за підручником

Читання тексту «Жити — це…» (с. 6–7). Організація полілогу 
на основі тексту. Почергове читання тверджень дітей. Учні допо-
внюють міркування власними. Кращі з них можуть бути записані 
на дошці або плакаті. Добре, якщо учні будуть знати, що їхні думки 
важливі й з ними ознайомляться учні інших класів, батьки.

Робота в зошиті
Учні виконують завдання 2 на с. 2: продовжують речення 

«Я захоп лююся тими людьми, які...». Учитель звертає увагу на на-
явність у зошиті зразків, якими можна скористатися, виконуючи 
завдання. Найвищим балом буде оцінена робота тих учнів, які до-
повнять завдання власними міркуваннями.

Створення «Папки успіху»
Учитель. Сьогодні кожен матиме змогу почати свою «Папку 

успіху», щоб туди складати свої кращі роботи, оцінені найвищими 
балами, дипломи, грамоти зі змагань, конкурсів, листівки-нагороди 
за кращу відповідь тощо. Сюди можна покласти ті нагороди і від-
знаки, які накопичувалися протягом попередніх років навчання. 
На завершальному уроці з предмета «Я у світі» ми ознайомимось 
із змістом цих папок і зможемо поаплодувати переможцям.

Папку можна оформити за таким планом:
Портфель досягнень

учня (учениці)... класу... школи...
прізвище, ім’я, по-батькові

1. Мої досягнення в улюблених заняттях (гуртки, читання літе-
ратури)

2. Досягнення зі шкільних предметів

Закінчення таблиці
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3. Виконання творчих завдань (малюнок, твір, вірш)
4. Відзнаки з літнього відпочинку
5. Успіхи в оволодінні домашніми справами (відгуки рідних, фото)
6. Участь у виставках (класу, школи тощо), у волонтерських 

з аходах

 V. Узагальнення та систематизація знань
Учням пропонується виконання диференційованих завдань 

за посібником для експрес-контролю (ТЕСТ 1). До цього уроку в по-
сібнику розміщено завдання 1, де потрібно з перелічених зазначити 
найбільші цінності для людини, і завдання 3 — учні мають ука-
зати, якими людьми вони захоплюються (два варіанти відповідно).

Виконання різних завдань дає змогу забезпечити зворотній 
зв’язок щодо засвоєння основної мети теми, здійснити проміжне 
оцінювання досягнень учнів.

Учитель виділяє правильно виконані роботи, даючи мож-
ливість учням виголосити свої відповіді разом із запитаннями. 
 Наприклад: «Я вважаю, що найвища цінність для людини — це...»; 
«Я захоплююся тими людьми, які...».

 VІ. Підведення підсумків
Учням пропонується виконати завдання 3 на с. 2 робочого 

зошита, яке охоплює всі складові теми і може свідчити про резуль-
тативність її освоєння.

Повертаючись до настанов на початку уроку, учитель наголо-
шує, що це завдання було приховане на кінець уроку і може свід-
чити про спостережливість і кмітливість.

(Довідка для вчителя: ключове слово — життя.)

 VІI. Домашнє завдання
Прочитати казку «Без чого не можна жити» на с. 7–9 під-

ручника. Підготуватися до читання казки в особах. Виконати 
в робо чому зошиті завдання 4 на с. 3 (записати думки героїв казки 
«Без чого не можна жити»).

Матеріал для варіативної організації навчального процесу
Тексти для обговорення

Герої сучасності
Поряд з нами живе багато людей, чиї вчинки часом непомітні 

для інших. Але про них обов’язково треба дізнатися. Адже тільки 
завдяки справжнім героям можна відчути гордість за те, що наша 
Батьківщина — Україна.
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…Віктор порався на городі, аж раптом почув із подвір’я: «Бу-
динок горить!» Побачив шестирічну Софійку, що бігла дорогою, — 
і щосили кинувся до сусідньої оселі. Віктор Атаманов виніс із хати, 
що зайнялася, Кирила, Оленку та тримісячного Іллю.

— Коли біг, уже думав, чи зможу я звідти вийти, — згадує 
герой. — До того ж, чи хтось побачить, що я там, усередині будинку? 
Усіляке ж може бути. 

Як з’ясувалося згодом, лихо трапилося через Кирилові пус-
тощі. Хлопчик вирішив підпалити свою конячку-гойдалку. Коли 
дорослі пішли в справах, малий дістав сірники. Тут і сталося лихо. 
Полум’я спочатку обхопило іграшку. Минуло зовсім трохи часу, 
і будинок уже був оповитий димом. Прориваючись крізь дим, Віктор 
знайшов Кирила. Потім намацав у кутку однієї з кімнат Оленку. 
Схопивши дівчинку на руки, чоловік виніс її на двір. Залишалося 
найскладніше — знайти маленького Іллю.

— Я чув тільки хрип, та й то ледь-ледь, — згадує Віктор.
Коли найстрашніше було позаду, уже в лікарні повідомили: 

ще кілька хвилин, і маленького Іллю навряд чи вдалося б уберегти.

Сила духу
Іллі було п’ять, коли петарда вибухнула в його руках, через 

що хлопчина втратив кисть правої руки. Спочатку він учився жити 
тільки із лівою кистю — писати, вдягатися, їсти. А потім Ілля Пас-
карюк виграв чемпіонат України з самбо серед юніорів і став дво-
разовим призером юнацького чемпіонату країни з дзюдо!

Ілля змушений під час тренувань і змагань бути більш 
 хитрим, більш швидким, ніж його суперники. До того ж, він дуже 
талановитий спортсмен і неймовірно працьовитий.

Зараз кімната хлопця в рідному селі Мамалига Чернівецької 
області завішана медалями, на полицях блищать золоті та срібні 
кубки. Його перші звитяги на серйозних змаганнях спочатку при-
голомшували всіх. І не без підстав, адже Ілля отримував медалі 
у виді спорту, що ґрунтується на захватах руками... Було немало 
таких, які дізнавалися про особливість свого суперника тільки 
 після завершення бою. 

— У мене такий характер — я маю перемагати! — каже Ілля 
Паскарюк, головна мрія якого — стати олімпійським чемпіоном.

За матеріалами інтернет-ресурсу http://gordist.org

Можливі висновки в роботі над темою:
1. Сприймати дійсність такою, якою вона є, у реальних зв’язках 

і залежностях. 
2. Сприймати себе та інших такими, які вони є. 
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3. Поважати всіх.
4. В усьому і в усіх намагатися знайти позитивне.
5. Дружити — це значить бути не байдужим до проблем свого 

товариша, ділитися з ним, не докоряти.
6. Уміти розрізняти поняття «добро» і «зло».
7. Думати не тільки про себе, але й про те, як іншим поруч 

із тобою.

Ігрове поле

Рольова гра «Радісний і засмучений»
Радісний каже: треба радіти життю, доброму слову, гарному 

дню і т. д.
Засмучений каже: чого радіти? А що таке життя? Хіба слово 

буває добрим? А день мені не подобається і т. д.
Потім ролі змінюються. Учні обговорюють, що краще: завжди 

в усьому бачити погане чи шукати в житті гарне; визначають, хто 
був переконливішим.

Урок 2
 Тема.  Ти звичайний чи незвичайний?
 Мета і завдання: розширювати й збагачувати уявлення учнів про людське в людині; 

учити бути самокритичним, правильно оцінювати вчинки свої й ін
ших людей; переконувати в перевагах добрих вчинків і намірів над 
злими й недобрими; вправляти у виявах позитивних рис характеру; 
заохочувати приязне ставлення до однокласників.

Хід уроку
 I. Організаційний момент

З’ясування наявності необхідного обладнання до уроку: під-
ручник, робочий зошит, посібник для експрес-контролю, кольорові 
олівці, наліпки або листівки.

 II. Перевірка домашнього завдання
Читання казки «Без чого не можна жити» в особах. Розпо-

діляються ролі, учні почергово читають. Найбільш вдале відобра-
ження характеру дійової особи заохочується оплесками.

Виконане завдання 4 на с. 3 робочого зошита (записати думки 
героїв казки) стане індикатором якості засвоєння теми попереднього 
уроку.
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Перевірка може здійснюватися за такою логікою: між учня-
ми розподіляються дійові особи казки. Кожен зачитує думку свого 
героя, без чого не можна жити.

Беруть участь в обговоренні ті, у кого інші міркування, або ті, 
у кого є доповнення до переліку. Найвищим балом оцінюються 
творчі, нетипові висловлювання щодо того, чиє твердження (героїв) 
правильне.

 III. Мотивація навчальної діяльності
Повідомлення теми і мети уроку

Учитель. Дуже часто успіхи людини залежать від її харак-
теру, від того, як вона ставиться до інших. Тому знання і вміння, 
які сьогодні ми здобуватимемо на уроці, допоможуть кожному стати 
кращим.

 IV. Вивчення нового матеріалу
Робота за підручником

Учні мовчки читають текст «Ти звичайний чи незвичайний?» 
(с. 10–11), потім по черзі зачитують відповіді на це запитання, 
які вміщені в підручнику. Обговорюють, яка з відповідей сподо-
балася, чим саме.

Робота в зошиті 
Учні виконують завдання 1 на с. 4–5. («Запиши, що, на 

твою думку, відрізняє тебе від однокласників, друзів».) Це завдан-
ня  допоможе учням дати власні відповіді на запитання: «Чим же 
ти незвичайний? Невже ти не схожий на жодну людину на Землі? 
А що в тебе є такого, чого немає в інших? Може, ти знаєш щось 
таке, чого не знають інші? А може, ти вмієш робити те, чого не 
вміють інші? Твоя поведінка відрізняє тебе чимось від інших?»

Заохочуються нестандартні міркування, цікаві відповіді.

Фізкультхвилинка

Текст Рухи

Добре те, що сонце світить! Піднімають руки вгору

Добре те, що віє вітер! Колишуть руками

Добре те, що цей ось ліс
Разом з нами ріс і ріс!

Показують на «ліс»

Добре те, що в нашій річці
Синя — не брудна вода!

Імітують руками течію
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Текст Рухи

І мене матуся рідна
Після школи зустріча!

Прикладають руки до серця

Добре гратися на дворі! Стрибають

Добре вчитися у школі! Пишуть руками в повітрі

Добре плавати в ставку! Імітують греблю

Добре те, що я живу! Показують руками на себе

 V. Первинне закріплення вивченого
Робота за підручниом

Учні читають текст «Настанови Матері Терези» (с. 11). Учитель 
зацікавлює постаттю Матері Терези, розповідає про її милосердя.

Учні ставлять одне одному запитання за текстом на зразок: 
«Чому життя — це мрія?», «Чому життя — це краса?».

Застереження: не домагатися дослівного відтворення тексту 
«Настанов». Важливо включити механізм роздумів дитини про люд-
ські ідеали, цінності життя.

Робота в зошиті
Учні виконують завдання 3 на с. 6 (вписують у маленькі сер-

дечка ключові слова настанов Матері Терези, потім розфарбовують 
кольоровими олівцями).

 VІ. Узагальнення та систематизація знань
Учням пропонується виконання диференційованих завдань 

за посібником для експрес-контролю (ТЕСТ 2). Завдання 1: зазна-
чити, у чому неповторність кожної людини; завдання 2: позначити, 
за що цінують людину (два варіанти відповідно).

Виконання різних завдань дає змогу забезпечити зворотний 
зв’язок щодо засвоєння основної мети теми, здійснити проміжне 
оцінювання досягнень учнів.

Учитель виділяє правильно виконані роботи, даючи можли-
вість учням виголосити свої відповіді разом із запитаннями.

 VII. Підведення підсумків
Учням пропонується виконати в робочому зошиті завдання 2 

на с. 7. Учні заповнюють таблицю «Життя — найвища цінність», 
розподіливши відповіді за таким планом: ніколи не буду обманю-
вати, обов’язково буду чесним.

Закінчення таблиці
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Відзначаються діти з оригінальними відповідями, вони мо-
жуть нагороджуватися наліпками в щоденнику або саморобними 
листівками.

 VIII. Домашнє завдання
Учитель об’єднує клас у дві групи. Перша група опрацьовує 

текст підручника на с. 12–14 «Важко бути людиною», друга — текст 
підручника на с. 14–15 «Перед Справедливим Суддею».

Методичний апарат до цих текстів дозволить на основі взає-
модоповнення дійти висновків про те, чому важко бути людиною, 
що значить «гарно прожити життя».

Перша група виконує в робочому зошиті завдання 1 на с. 7 
і завдання 3 на с. 8 , що орієнтує учнів на знаходження відповід-
ності між твердженням «Бути людиною — це значить...» і пере-
ліком якостей, які найбільше цінуються в людині.

Друга група виконує в робочому зошиті завдання 4 на с. 8, 
яке полягає в тому, щоб з’єднати частини прислів’їв.

Обидві групи малюють відгадку до загадки на с. 4, завдання 5.

Матеріал для варіативної організації навчального процесу
Тексти для обговорення

Заповіді. Чесноти християнські. Діла милосердя
1. Голодного нагодуй.
2. Спраглому напитися дай.
3. Неука навчи.
4. Подорожнього в хату прийми.
5. Недужого відвідай.
6. Поневоленого долю полегши.
7. Хто сумує, утіш його.

          З Біблії
Ігрове поле

Гра «Кожен із нас незвичайний»
Учитель. Щоб краще зрозуміти унікальність (неповторність) 

кожного з вас, пропоную вам дістати зі своєї шкільної сумки якусь 
річ, яка вам найбільше до вподоби. Це може бути щось зі шкільного 
приладдя або брелок, браслет, блокнот і т. ін.

Об’єднайтеся в пари і покажіть свої речі одне одному. А те-
пер спробуйте охарактеризувати свого сусіда (свою сусідку) за цим 
предметом.

Ця вправа демонструє, що кожен із нас має власні уподобан-
ня, думки, почуття, життєві історії та загадки, які роблять нас 
особливими і незвичайними.
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Анкетування

Анкета «Моє “Я”»
Моє ім’я ________________________________________________
Мене назвали на честь ___________________________________
У мене очі ______________________________________________
У мене волосся __________________________________________
Моя улюблена страва ____________________________________
Мій улюблений колір ____________________________________
Моя улюблена тварина ___________________________________
Моя улюблена книга _____________________________________
Моя улюблена телепередача ________________________________
Моя улюблена комп’ютерна гра _____________________________
Найкращий фільм, який мені довелось побачити _____________
У собі мені подобається __________________________________
Мого кращого друга (подругу) звати ________________________
Найкраще мені вдається _________________________________
Моя мрія ______________________________________________
Що хочу виправити в собі _________________________________

Ознайомлення з анкетами може відбуватися за такою логікою: 
учитель зачитує відповіді на пункти анкети (крім імені), а діти на-
магаються здогадатися, хто її автор.

Урок 3

 Тема.  Людське «Я»
 Мета і завдання: розширювати й збагачувати уявлення учнів про людське в людині; 

учити бути самокритичними, оцінювати вчинки свої й інших; пере
конувати в перевагах добрих вчинків і намірів над злими й недо
брими; вправляти у виявах позитивних рис характеру; заохочувати 
приязне ставлення до однокласників.

Хід уроку

 I. Організаційний момент
З’ясування наявності необхідного обладнання до уроку: під-

ручник, робочий зошит, посібник для експрес-контролю, кольорові 
олівці, заготовки для анкет.
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 II. Перевірка домашнього завдання
Групи доповідають про опрацювання текстів «Важко бути 

людиною» і «Перед Справедливим Суддею» та відповідають на за-
питання до текстів.

Учні обмінюються зошитами, відбувається взаємоперевірка 
виконаних завдань.

Учитель координує роботу учнів, стимулює їхні висловлюван-
ня про виконане домашнє завдання товаришем.

Взявши один із зошитів, учитель може прочитати, як вико-
нане завдання 1 на с. 7, що полягало в продовженні речення «Бути 
людиною — це значить...».

Інша група зачитує прислів’я (завдання 4, с. 8 робочого зошита), 
які внаслідок з’єднання їх частин містять настанови про цінності 
життя. Учні, у яких інакше поєднані прислів’я, корегують завдання.

Оцінюється виконання завдань і активність учнів.

 III. Мотивація навчальної діяльності
Повідомлення теми і мети уроку

Учитель підкреслює важливість теми, наголошує, що необхід-
но навчитися берегти своє добре ім’я, намагатися з різними людьми 
поводитись однаково чемно, привітно, доброзичливо.

Учитель. Сьогодні на уроці ми зможемо переконатися, що 
негарно бути лукавим, нещирим. Правильні висновки допоможуть 
кожному стати кращим.

 IV. Вивчення нового матеріалу
Гра «Який ти?»

Учитель пропонує заповнити анкету й роздає завчасно заго-
товлені аркуші, на яких з одного і другого боків є такий напис:

Продовж речення.
1. У класі я ________________________________________________
2. Удома я ________________________________________________
3. Серед друзів я ___________________________________________

Учитель пояснює, що треба продовжити речення, даючи влас-
ну характеристику. Наприклад, удома я слухняний, з друзями — 
забіяка, у класі — ні з ким не ділюся. Важливо бути чесним у від-
повідях.

Учні заповнюють анкету і перевертають аркуші із записами. 
Наприкінці уроку на іншому боці анкети учні знову виконають 
це завдання після опрацювання теми, щоб пересвідчитися, як змі-
нилася їхня думка про себе.
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Робота за підручником
Учні мовчки читають текст «Дбай про своє добре ім’я» (с. 16) 

і опрацьовують методичний апарат до нього (с. 17).
Учні обґрунтовують основну думку, висловлену в останньому 

абзаці: «В Україні з діда-прадіда дуже дбали про честь власного 
імені, щоб не знеславити свій рід поганими вчинками. Бо людина 
залишається жити у своєму доброму імені»; називають людей, які 
залишили по собі добру пам’ять.

Учням пропонується відгадати загадку:
Нас не було — воно було,
Нас не буде — воно буде,
Ніхто ні в кого його не бачив,
А в кожного є.

(Учні відповідають: «Ім’я».)
Усім класом доходять висновку, що важливо дбати про своє 

добре ім’я — це значить проявляти себе в добрих вчинках, пове-
дінці, прагненні бути корисним.

Фізкультхвилинка «Імена»
Діти стають біля парт. Коли вчитель називає жіноче ім’я — 

усі присідають, коли чоловіче — стрибають, коли слово не означає 
імені — плещуть у долоні.

Текст Рухи

Ірина Присісти

Данило Стрибати

Конвалія Плескати в долоні

 V. Первинне закріплення вивченого
Робота за підручником

Учні мовчки читають текст «Де справжнє “Я”?» (с. 17–19), 
а потім почергово зачитують, як поводився Миколка з бабусею, мо-
лодшим братиком, учителькою, однокласницею Марійкою, мамою 
однокласниці, малечею, однокласницею Олею, директором школи.

 VI. Узагальнення та систематизація знань
Робота в зошиті

Учні мають заповнити таблицю на с. 9 (завдання 2), користу-
ючись текстом «Де справжнє “Я”?»: з ким Микола був увічливим, 
а з ким — грубіяном.

З опорою на виконане учні роблять висновки, від чого зале-
жала поведінка Миколи.



19

Учитель виділяє цікаві міркування, робить підсумок: справ-
ді, поведінка Миколи залежала від того, потрібна йому ця людина 
для чогось чи ні; боявся він чи ні; мав можливість показати свою 
зверхність чи ні.

Продовження гри «Який ти?»
Учні заповнюють анкету на зворотному боці аркуша:

1. У класі я _______________________________________________
2. Удома я ________________________________________________
3. Серед друзів я __________________________________________

Перевернувши аркуш на той бік, що заповнювали на почат-
ку уроку, кожен має змогу переконатися, чи не змінилася в нього 
думка про себе після опрацювання теми.

Важливо вислухати міркування тих учнів, у записах яких 
є розходження.

 VII.  Підведення підсумків
Учням пропонується виконання диференційованих завдань 

за посібником для експрес-контролю (ТЕСТ 2). До цього уроку в по-
сібнику розміщено завдання 3, яке містить алгоритм виконання: ді-
брати до поданих слів протилежні за значенням і серед поданих під-
креслити позитивні риси характеру людини (два варіанти відповідно).

Учитель виділяє правильно виконані роботи, даючи можли-
вість учням виголосити свої відповіді разом із запитаннями. На-
приклад: «Протилежною рисою до байдужості я вважаю співчутли-
вість. А серед позитивних рис характеру я виділяю: співчутливість, 
ввічливість...»

 VIII. Домашнє завдання
Виконати в робочому зошиті завдання 1 на с. 9 (розгадати 

загадки імен); завдання 4 на с. 10 (переставити букви так, щоб 
утворились імена хлопців); завдання 3 на с. 10 (написати героєві 
оповідання «Де справжнє “Я”?» листа за опорними реченнями, на-
веденими в зошиті).

Матеріал для варіативної організації навчального процесу
Тексти для обговорення

Цікаві факти
• На одному з Гавайських островів існує жіноче ім’я із 65 лі-

тер. Його вільний переклад такий: «Мій любий вінок із чудового 
сплетеного лісового листя плине поміж хмарами вранішнього неба 
і розливає солодкі пахощі».
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• У 1979 році на рейсовому літаку Ріо-де-Жанейро — Сан-Пауло 
(Бразилія) якась пасажирка страшенно обурилася, коли стюардеса 
назвала її сеньйорою Марія да Куна. Вона вимагала, щоб у список 
внесли її повне ім’я: Марія-Терца-Франциска-дес-Аесіс-да-Донде-
пао-да-Роха-дес-Ісесенда-дос-да-Саг-радо-Дорокау-де-Пзус-Перейра-
да-Куна. Літак запізнився, бо ім’я пасажирки доводилося щоразу 
повністю повторювати на всіх зупинках під час зльоту та посадки.

Казка про імена
Наймення, поширені в різних народів,
До нашого люду дійшли крізь віки,
І носимо їх ми тепер залюбки.
В них сила і віра, і щастя, і врода,
Хоробрість і мужність, життя нагорода.
Аглая — прекрасна, Валерія — сильна,
Віталій — життєвий, а Ганна — граційна,
Кирило — господар, а Клара — ясна,
Галина — спокійна, Аза — міцна.
Найбільший Максим, і маленький Павло,
Наталія — рідна, і камінь — Петро.
Красиве ім’я Маргарита — перлина.
Оксана й Варвара — чужі, а Ірина...
Ірина — це мир, благородний — Євген,
А Костя — постійний, все чує Семен.
Олена — це світло, Лариса — це чайка,
Тамара — це пальма, а Марфа — хазяйка.

   З електронного ресурсу pedagogika.at.ua

Робота з картками
Кожен учень отримує картку зі своїм ім’ям, літери якого за-

писані в стовпчик. Треба вибрати зі словничка слова, що описують 
риси характеру, і записати їх.

Наприклад:
Н — надійна
А — активна
Д — добра
І — інтелігентна
Я — яскрава

Словничок для дівчаток: охайна, лагідна, активна, добра, 
інтелігентна, ніжна, розумна, ввічлива, чесна, працелюбна, напо-
леглива, смілива, відповідальна, впевнена, сильна, спритна, стри-
мана, толерантна, терпима.
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Словничок для хлопчиків: мужній, хоробрий, привітний, іні-
ціативний, активний, розумний, надійний, жвавий, охайний, смі-
ливий, бадьорий, ввічливий, кмітливий.

Ігрове поле
Гра «Хто чим славиться?»

Учитель пропонує дітям дібрати слова за змістом.
Соловейко — ... (співом);
сонце — ... (теплом);
джерельце — ... (чистою водою);
квітка — ... (красою і запахом);
колосок — ... (зерном);
собака — ... (вірністю людині);
людина — ... (працею, розумом, добротою, щедрістю,.

Лічилка 
В нашім класі два Івани, 
дві Тетяни, два Степани, 
три Катрусі, три Галини, 
п’ять Андріїв, три Поліни,
вісім Тань, чотири Ніни, 
і ні одної Марини. 
І всього один Василь є.
Скільки всіх ви налічили? (33.)

Загадки, де використовуються імена
Довга Настя простяглася,
Якби встала, то б неба дістала. (Дорога.)
Що за Мартин дереться на тин? (Хміль.)
Бігає Марушка у ста кожушках,
Як вітер повіє, то й спина замріє. (Курка.)
Червоний Макар по полю скакав,
А в борщ плигнув. (Перець.)
Ліз Мартин через тин,
Сам переліз,
А голову на тину лишив. (Гарбуз.)

Вірш-сценка «Хлоп’ячі імена»
Незнайко у Знайка спитав ненароком:
— Чи все, що ти знаєш, ти взяв на уроках?
— Ні, — Знайко промовив, — книжки я читав,
У різних гуртках після школи бував.
— Ти знаєш і те, як ім’я виникає?
І звідки походить? І що означає?
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— Так, знаю, — відказує Знайко спокійно. —
Ось Костя, наприклад, це значить постійний,
Кирило — господар і мужній — Сашко,
Степан — це вінок, бадьорий Гришко.
А Петрик — то камінь, хоробрий Андрій,
Найбільший — Максим, захисник — Олексій.
Не наші слова в цих звучать іменах,
Дали імена нам чужі племена.
А наші ти знайдеш із коренем -слав-.
Дивись: Святослав, Владислав, Мирослав.
Незнайко зрадів: «Ось тепер і я знаю,
Чому тебе Знайком усі називають».

З електронного ресурсу teacher.iod.gov.ua

Урок 4
 Тема. Винаходи людства
 Мета і завдання: розширювати уявлення учнів про історії винаходів речей і прила

дів, якими ми користуємось у повсякденному житті; розвивати піз
навальний інтерес, допитливість; виховувати прагнення до знань.

Хід уроку
 I. Організаційний момент

З’ясування наявності необхідного обладнання до уроку: під-
ручник, робочий зошит, посібник для експрес-контролю; наочність: 
кулькова ручка, фломастер, голка.

 II. Перевірка домашнього завдання
Відбувається з опорою на виконані в робочому зошиті завдан-

ня. Учитель узагальнює й оцінює відповіді учнів.
На дошці заздалегідь написані слова: милосердя, добродій, 

доброчинність, доброзичливість. Учням пропонується спільно від-
шукати, які слова в них заховалися, і записати в зошиті на с. 6 
(завдання 4).

 IІI. Мотивація навчальної діяльності
Повідомлення теми і мети уроку

Учитель. Усі ми звикаємо до речей, якими користуємось, і не 
замислюємося, звідки вони, хто їх придумав. Сьогодні на уроці 
ми відкриємо таємниці деяких речей. Звідки взялася кулькова ручка, 
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як з’явився фломастер, хто придумав класну дошку, коли з’явилася  
голка? Цікаво, що винахідники — не лише дорослі люди, але й ваші 
ровесники.

 IV. Вивчення нового матеріалу
Здійснюється на основі об’єднання учнів у групи. Кожна гру-

па опрацьовує один із текстів, уміщених на с. 20–25 підручника: 
«Кулькова ручка», «Фломастер», «Дошку придумав учитель», «Хто 
винайшов голку?», «Твої ровесники — винахідники».

Робота за підручником
Учні мовчки читають тексти, доповідають про прочитане 

за планом, поданим  у робочому зошиті, — завдання 1 на с. 11 (склас-
ти мапу винаходу).

План доповіді
1. Про який винахід ти довідався?
2. Хто його автор?
3. Коли винайдено?
4. Де винайдено?
5. Яке застосування винаходу?
6. Історія якого винаходу тебе найбільше вразила?

Учні доповідають, обмінюються враженнями.
Окремо обговорюються винаходи, які належать дітям.

Фізкультхвилинка

Текст Рухи

Дзінь-дзелень, дзінь-дзелень,
Працювали цілий день.

Дзвонять у дзвіночок

А тепер спочинем трішки,
Розімнемо ручки й ніжки.

Розминають руки, ходять на місці

Руки вгору, руки вниз,
На всі боки повернись.

Піднімають руки вгору, опускають 
униз, повертаються в боки

У долоньки поплескали
І руками помахали.

Плескають у долоні, махають ру-
ками

Ніжками затупотіли,
Потім дружно всі присіли.

Тупотять ногами, присідають

Встали хутко, посміхнулись
І до праці повернулись.

Піднімаються і сідають на місце
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 IV. Первинне закріплення вивченого
Робота в зошиті

Учні виконують завдання 1 на с. 11, яке полягає в тому, щоб 
скласти мапу винаходу.

 V. Узагальнення та систематизація знань
Відбувається в ході з’ясування таких питань:
— Яким би був світ, якби в нас не було голки, ручки, шкіль-

ної дошки, фломастера?
— Що б вам хотілось удосконалити? Які є пропозиції?
Важливо підвести учнів до думки про необхідність накопи-

чувати знання й уміння, щоб змінити світ на краще.
Відзначається активність учнів в обговоренні, оригінальні 

ідеї, пропозиції.

 VI. Підведення підсумків
Пропонується виконання диференційованих завдань за посіб-

ником для експрес-контролю (ТЕСТ 3): завдання 1 — на визначення 
мети винаходів і їх значення (два варіанти відповідно).

 VIІ. Домашнє завдання
Прочитати текст «Буду космонавтом» на с. 25–27 підручника. 

Цей текст зосередить учнів на питаннях залежності успіху людини 
від її мрії та докладених зусиль.

Відповіді на ці питання практично обумовлені в завданнях 
зошита на с. 11–13 («Яким буде життя на Землі через 100 років?»; 
«Я у майбутньому»; «Інтерв’ю кумира»). Учням пропонується ви-
конати ці завдання.

Матеріал для варіативної організації навчального процесу
Тексти для обговорення

Дитячі винаходи
17 січня у всьому світі святкують День дитячих винаходів. 

Цю дату обрали не випадково, а на честь дня народження відомого 
політичного діяча, ученого, дипломата, винахідника і журналіста 
Бенджаміна Франкліна. Цікаво, що перший свій винахід — ласти 
для плавання, які одягалися на руки, — Бенджамін створив ще 
у 12 років. Далі був блискавичний проект громовідводу, крісло- 
качалка та численні наукові висновки, якими послуговувалися 
вчені протягом багатьох десятків років.

Як не дивно, але батут — також дитячий винахід. У 1930 ро-
ці, спостерігаючи за змаганнями повітряних гімнастів, 16-річний 
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Джордж Ніссен мимоволі звернув увагу, як у кінці свого висту-
пу гімнасти стрибають на страхувальну сітку. Хлопець вирішив 
створити таку поверхню, відштовхуючись від якої можна було б 
стрибати високо вгору і виконувати різноманітні трюки. Так ви-
ник батут.

Хутряні навушники, рукавички без пальців, паперовий пакет 
із квадратним дном — усе це безцінні дарунки маленьких геніїв.

140 років тому 15-річний хлопчина Ермус Честер ковзався 
на ковзанах і відморозив собі вуха. Шапка йому не подобалася, він 
не хотів її одягати. І тут в замерзлу голову прийшла ідея. Честер 
попросив бабусю пришити хутряні подушечки на дріт, який потім 
закріпив на голові.

Пристрій виявився зручним не лише для підлітка. Він навіть 
патент на нього отримав, назвавши свій винахід «захисниками 
для вух». У них ходять зараз багато юних (і не дуже) модників. 
Так, це хутряні навушники!

Ще одна дитина, Френк Епперсон, дуже любив газовану воду. 
Він пив її у великій кількості, розбирався в сортах сиропу і став 
подумувати про те, як би зробити свій варіант газованої води і про-
давати її. На той час хлопчикові виповнилося 11 років.

Френк багато експериментував, але одного разу так захопив-
ся, що мама пізно ввечері загнала дитину спати, не дозволивши 
закінчити досліди. Стакан із напоєм він просто забув. А ніч вида-
лася холодною, сироп із води, цукрової пудри та содової замерз, 
але не став менш смачним. І ще паличка в ньому залишилася, якою 
Френк воду розмішував… Згодом хлопчик, зібравши необхідну суму 
для патенту, представив світу фруктове морозиво.

З інтернет-ресурсу

Анкетування
Читачам дитячого журналу «Барвінок» було запропоновано 

провести вдома опитування: «Який винахід найкращий?» Ось де-
кілька листів.

Юлія К., м. Рівне: Усі члени моєї родини: тато, мама, бабуся 
і я вважаємо, що найпотрібніший винахід — зубна щітка!

Ольга Г., Рівненська обл.: Найпотрібнішим винаходом вважа-
ють мило — я і маленький племінник, гребінець — племінниця, 
телефон — мама і братик, лампу — тато, сестра, бабуся і дідусь.

Христина Л., Чернігівська обл.: Моя матуся каже, що найпо-
трібніший винахід — пластмаса, бо вона значно полегшила життя 
людей. Тато переконаний, що це — мило, бо воно знищує багато 
небезпечних мікробів. Бабуся вважає таким винаходом мобільний 
телефон, тому що вона жила в епоху листування, а нині не може 
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обійтися без цього винаходу. А моя думка така: це — антибіотики. 
Адже вони рятують життя людей!

Можна запропонувати дітям провести таке ж опитування сво-
їх рідних.

Анкета для моєї родини
Який винахід ви вважаєте найпотрібнішим?
_________________________________________________________
Чому? Поясніть.
_________________________________________________________

Ігрове поле

Гра «Якби я був чарівником...»
Дітям пропонується уявити себе чарівниками і по черзі допов-

нити речення: «Якби я був чарівником, то я б...»
В одній зі шкіл Київської області учні початкових класів 

отримали таке ж саме завдання. Ось кілька кращих відповідей, 
які підтримала більшість школярів.

Софія, 10 років: Я б хотіла, щоб у мене було «літаюче крісло», 
воно б мене переміщало, куди я захочу.

Вадим, 9 років: У мене був би чарівний рюкзак, який сам би 
складав книжки і зошити, перевіряв пенал, клав спортивну форму 
і кишенькові гроші.

Настя, 8 років: Хотіла б гратись увесь час. А щоб домашні 
завдання самі виконувалися.

Урок 5

 Тема. Дорога до успіху
 Мета і завдання: сформувати поняття про успіх як мету життєтворчості; спрямувати 

учнів на вироблення якостей характеру, які необхідні для досяг
нення успіху (працьовитість, наполегливість, спритність, зібраність, 
звичка контролювати себе); стимулювати прагнення до переборення 
перешкод.

Хід уроку

 I. Організаційний момент 
З’ясування наявності необхідного обладнання до уроку: під-

ручник, робочий зошит, посібник для експрес-контролю, кольорові 
олівці.
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 ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Повідомлення теми і мети уроку

Учитель оголошує тему уроку, роз’яснює її важливість для 
кожного.

Учитель. Будемо вчитися бути успішними, виробляти ті риси 
характеру, які допомагають у житті досягнути мети.

Учням пропонується виконати завдання за посібником для 
експрес-контролю (ТЕСТ 4). Завдання 1 має на меті з’ясувати, яке 
розуміння вкладають учні в поняття «успіх»; завдання 2 — на визна-
чення відповідності професії та результату. Учні роблять висновки, 
колективно приймають спільну думку.

 IIІ. Перевірка домашнього завдання
Полягає в обговоренні результатів виконання завдань у робо- 

чому зошиті: «Яким буде життя на Землі через 100 років?»; 
«Я у майбутньому»; «Інтерв’ю кумира».

Ці роботи, за наявності ксерокса, можна оформити на плакаті, 
щоб ознайомити однокласників, учнів школи, батьків.

 IV. Вивчення нового матеріалу
Робота за підручником

Самостійна робота за підручником (с. 29–31) у трьох групах. 
Учні опрацьовують тексти «Найсильніший хлопчик світу», «Полін-
ка і тромбон» і «Дев’ятирічний викладач».

Робота в зошиті
Самостійна робота в зошиті над пам’яткою «Секрети успіху» 

(завдання 6, с. 14).
Обговорення результатів виконання. Учні зачитують сформу-

льовані «секрети».
Учитель підсумовує.
Учитель. Отже, для успіху Софія виділила такі складові 

 успіху... Андрій додав до переліку... Але в будь-якому разі для успі-
ху потрібна праця, бажання довести справу до завершення, відпо-
відальність.

Фізкультхвилинка «Ракета»

Текст Рухи

Ми в ракету дружно сіли Імітація

І у космос полетіли. Махи руками

Повз малі планети й зорі Стрибки з обертанням руками
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Летимо, як метеори. Біг на місці

Обігнали ми комету — Стрибки на місці

Повернулись на планету! Повернення на місця

 V. Первинне закріплення вивченого
Гра «Так чи ні?»

Гра на уважність і усвідомлення залежності успіху від певних 
якостей людини. Позитивна відповідь — діти плескають у долоні, 
негативна — пропускають.

Талант — заздрість;
байдужість — допитливість;
уважність — спритність;
лінь — інтуїція;
наполегливість — незграбність;
боягузтво — працьовитість.

 VI. Узагальнення та систематизація знань
Учитель читає першу частину речення, учні доповнюють сво-

їми міркуваннями:
1. Успішна людина шукає можливості, неуспішна... (відмовки 

і все нові перешкоди).
2. Успішна людина діє, неуспішна... (відкладає справи на потім).
3. Успішний не боїться зробити помилку, а неуспішний... (уникає 

ризиків)
4. Успішний виявляє інтерес до роботи, неуспішного... (потрібно 

заохочувати).
5. Успішний вірить у себе, неуспішний... (вірить словам інших 

людей про себе).

 VII. Підведення підсумків
Учитель підсумовує.
Учитель. Кожна людина може стати успішною, якщо захоче 

і буде розвивати в собі необхідні якості.
Учням пропонується виконати завдання посібника для експрес-

контролю (ТЕСТ 4): завдання 3 — з’єднати правильні твердження 
з «не» (два варіанти відповідно).

 VIII. Домашнє завдання
Учитель об’єднує клас у дві групи. Перша група опрацьовує 

вірш «Чого навчають у школі» і «Казку про хлопчика Абихто» (під-
ручник, с. 27–29), друга — вірш «Ми різні» (підручник, с. 31–34).

Закінчення таблиці
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Методичний апарат до цих текстів дозволить на основі взаємо-
доповнення дійти висновків про те, що школа навчить берегти час, 
бути кмітливим, сміливим, розумним, доброзичливим, приязним, 
толерантним до своїх товаришів і водночас застереже від поганих 
звичок, лінощів, привчить до порядку, допоможе організовувати 
себе і відкрити свої таланти.

Перша група виконує в робочому зошиті завдання 3 і 4 на с. 13. 
Завдання 3 передбачає знаходження у вірші «Чого навчають у шко-
лі» рис характеру, які варто наслідувати і які не варто наслідувати. 
Виконуючи завдання 4, учні дають відповідь за словами-підказками, 
чому хлопчик Абихто ніким не став.

Друга група виконує завдання 5 на с. 14, що показує учням 
різноманітність професій і які знання потрібні, щоб опанувати їх.

Матеріал для варіативної організації навчального процесу
Тексти для обговорення

Лисиця і Виноград
Байка 

Голодна Лисиця побачила, що з виноградної лози звисають 
грона, і захотіла дістати їх, але не змогла. Відходячи, сказала сама 
до себе: «Вони кислі!» 

Так і в людей буває. Коли хто неспроможний досягти чогось, 
посилається на обставини.

Езоп

Хлопчик Ох
Познайомтесь: хлопчик Ох, 
Охає за десятьох! 
Ранок стеле світлу путь, 
Школярі до школи йдуть. 
Тільки Ох прилип до ліжка: 
— Ох! Полежу ще хоч трішки. 
Для Максима, Юри, Клави — 
Для усіх урок цікавий. 
Ох зіває в кулачок: 
— Ох! Як довго йде урок!.. 
Ось указку Ох тримає — 
Хлопець Африку шукає: 
— Ох! Куди це з карти зник 
Всім відомий материк?.. 
Ох рішати став задачу 
І над нею ледь не плаче: 

— Ох! Задача нелегка, 
Краще я спишу в дружка... 
Ох заглянув у шпаргалку, 
Та шпаргалку-виручалку 
В нього вчитель відібрав... 
— Ох! Навіщо підглядав?! 
Мати страву варить сину, 
До обіду півгодини. 
Ох за нею ходить вслід: 
— Ох! Коли вже той обід? 
Триста кроків до кіно, 
Пішки був би там давно, 
Та сидить Ох і чекає: 
— Ох! Трамвая щось немає. 
Мчить на санках із гори 
Цілий поїзд дітвори. 
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Тільки Оха там нема: 
— Ох! Мороз мене пройма! 
Одягли ми ковзани, 
І у всіх біжать вони. 
Ох, мов козлик на льоду: 
— Ох! Тримайте! Уп-паду! 
Ми комедію дивились, 
Ми сміялись — аж втомились. 
Тільки Ох один бубнів: 
— Ох! Я спати захотів... 
Дощ весняний сіє з неба, 
Обійти калюжу треба. 
Ох спинивсь і дожида: 
— Ох! Хай висохне вода!.. 
Треба Оху м’яч підняти 
Там, де гуси й гусенята. 
Ох спинився і гука: 
— Ох! Боюся гусака! 
І Андрійко, і Микола 
Кличуть Оха грать в футбола. 
Ох із місця анітрішки: 
— Ох! Болять у мене ніжки... 

У вікно влетіла муха 
Й сіла Охові на вухо.
Ох руки не підійма: 
— Ох! Нехай злетить сама!.. 
Сонце гріє гаряче, 
Сонце гріє, аж пече. 
Тільки Оху це байдуже: 
— Ох! Вода холодна дуже... 
На рибалці ми удвох, 
Вудку взяв і хлопчик Ох, 
Та заснув там: люлі-люлі!.. 
Ловись, рибко... із каструлі!.. 
Коло річки Ох бродив, 
Черевики забруднив. 
— Ох! Це ж треба мити їх? 
Краще я піду в брудних... 
Коло вогнища хлоп’ята. 
Дрова Ох пішов шукати. 
Як пішов, то й не прийшов — 
Ані Оха, ані дров! 
Може, він прийшов у клас? 
Може, Ох той серед вас?

Грицько Бойко

За трьома зайцями

Захотів, мабуть, Стецько 
Друзів здивувати, 
Бо узявся водночас 
Троє діл справляти. 
І читає вірші він, 
І вмина суниці, 
Ще й по радіо концерт 
Слухає з столиці. 
Вбити пострілом одним 
Трьох зайців збирався, 
Та ні одного не вбив, 
Як не прицілявся.

Заважали ж бо читать 
Флейти і цимбали, 
Ну, а слухати концерт 
Вірші не давали. 
Смак до ягід він також 
Втратив мимоволі, 
Бо насипав він у них, 
Замість цукру, солі. 
Отаке завжди бува 
З тими, любі діти, 
Хто береться водночас 
Кілька справ робити.

Євген Бандуренко
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Урок 6
 Тема. Не витрачай даремно час!
 Мета і завдання: продовжити розвивати позитивне ставлення до школи і навчання; 

стимулювати вияви пізнавального інтересу; формувати свідоме нагро
мадження вмінь правильно розподіляти свій робочий час і дозвілля.

Хід уроку
 I. Організаційний момент

З’ясування наявності необхідного обладнання до уроку: підруч-
ник, робочий зошит, посібник для експрес-контролю, кольорові олівці.

 II. Перевірка домашнього завдання
Виразне читання віршів «Чого навчають у школі» на с. 27–28 

і «Ми різні» на с. 31–34 підручника.
Виконання завдань у робочому зошиті стане індикатором 

якості засвоєння теми попереднього уроку.
Перевірка може здійснюватися за такою логікою: перша гру-

па — один із учнів зачитує віднайдені в тексті риси характеру, 
які б хотів наслідувати і які б — ні. На продовження думки про 
важ ливість уміння організувати себе учні зачитують завдання про 
хлопчика Абихто, чому він ніким не став. Беруть участь в обгово-
ренні ті, у кого інші міркування, або ті, у кого є доповнення.

Друга група — учні по черзі зачитують перелік професій 
і вказують, які знання потрібні, щоб опанувати їх.

Учні розмірковують: ким вони хочуть стати в майбутньому 
і що для цього потрібно.

 III. Мотивація навчальної діяльності
Повідомлення теми і мети уроку

Учитель може заінтригувати учнів загадкою, відгадка якої 
і підкаже тему уроку.

Що біжить без опочину, 
Не стає ні на хвилину.
Він може тижнем, роком бути.
Його назад не повернути.

(Учні відповідають: «Час».)

 IV. Вивчення нового матеріалу
Робота за підручником

Учні зачитують у ролях вірш «Ділові розмови» (с. 34–35).
Колективно обговорюються поради хлопчикам.
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Учитель знайомить клас із порадами від письменника Василя 
Сухомлинського (с. 36), адресовані учням, щоб вони росли працьо-
витими і досягли успіхів у житті. Учні обговорюють поради, допов-
нюють своїми міркуваннями.

Фізкультхвилинка

Текст Рухи
Раз! Два! Час вставати:  
Будемо відпочивати.

Учні встають

Три! Чотири! Присідаймо,  
Швидко втому проганяймо.

Присідають і піднімаються

П’ять! Шість! Засміялись,  
Кілька разів понахилялись.

Посміхаються одне одному 
і  нахиляються в боки

Їжачок сьогодні в клас 
Завітав у вільний час.

Показують руками клубочок

Будем бігати, стрибати,  
Щоб нам їжачка спіймати.

Біжать на місці, стрибають  угору, 
простягають руки вперед

Прудко їжачок втікає,  
Голочками нас шпиляє.

Пальцями штирхають ніби голочка-
ми

Сім! Вісім! Час настав  
Повернутися до справ.

Займають своє місце за партою

 V.  Первинне закріплення вивченого
Робота за підручником

Робота з віршем «Нечитаний лист» (с. 37–39). Учні розподі-
ляють ролі за днями тижня і відповідно читають свої строфи.

Робота в зошиті
Учні виконують завдання 4 на с. 16, яке передбачає з’єднати 

лініями малюнки і дії.

 VI. Узагальнення та систематизація знань
Узагальнити результати роботи над темою допоможе завдан-

ня 5 на с. 17 робочого зошита: відгадати захований у ланцюжок 
один із рецептів успіху (Не витрачай даремно час!).

 VIІ. Підведення підсумків
Завершиться урок узагальненням висновків із теми «Людина». 

Учитель ознайомлює з ними учнів:
1. Кожна людина неповторна.
2. Відрізняємось одне від одного іменем, зовнішністю, поведінкою, 

здібностями.
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3. Життя — найвища цінність, треба берегти своє життя і не зав-
давати прикрощів іншим людям.

4. Цінують людину за добрі справи.
5. Захоплюються тими людьми, хто завдяки освіті, праці, напо-

легливості досяг успіхів, змінив світ на краще.
6. Змалку треба бути працьовитим, самостійним. Тільки тоді 

можна стати успішним.
Завдання на самооцінку спрямовані на усвідомлення учнями 

одержаних знань; виявлення цікавих і повчальних текстів, героя, 
який запам’ятався.

 VII. Домашнє завдання
Прочитати вірш «Роби, щоб не перероблять» на с. 36 підруч-

ника. У робочому зошиті виконати завдання 1–3 на с. 15–16 (від-
гадати загадку; записати, що вдається зробити за хвилину;  описати, 
як провів день, коли нічого не довелося переробляти); на с. 17 оці-
нити свою роботу за темою «Людина».

Матеріал для варіативної організації навчального процесу
Тексти для обговорення

Як не витрачати час даремно
Успішні люди досить часто здаються людьми з іншої планети. 

Усе в них виходить, усе гаразд, усе краще, ніж в інших. Але мало 
хто замислюється над тим, що успішна людина робить себе сама.

Щоб досягти успіху, необхідно займатися навчанням. Напри-
клад: вивчати англійську, удосконалювати вміння, застосовувати 
отримані знання на практиці. Для цього, звичайно ж, необхідна 
одна з найцінніших умов: час.

Навіть розуміючи важливість отримання знань, багато хто 
не знаходять час для саморозвитку. Але той, хто дійсно хоче, 
обов’язково встигне зробити заплановане, вклавшись у 24 годи-
ни. Зверніть увагу на поширені причини, за якими «немає часу» 
на щось варте.

Комп’ютерні ігри
Комп’ютерні ігри затягують неймовірно. Як дорослі, так і діти 

швидко захоплюються віртуальним світом.
Порада. Кращий варіант — записувати час початку і час за-

кінчення гри. І для контролю виділяти собі певну кількість годин 
на тиждень, за які виходити не можна.

Соціальні мережі
Відповіді на повідомлення однокласників, друзів і родичів 

 займають чимало часу.
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Порада. Також, як і з комп’ютерними іграми, варто обмежити 
час перебування в соціальних мережах.

Телефонні розмови
Звичка базікати з друзями ні про що. Начебто і важливе 

 заняття (нагадати близьким про своє існування, поцікавитися спра-
вами), але 3–4 дзвінка в день можуть зайняти пару годин.

Порада. Заздалегідь напишіть перелік домашніх справ. На-
приклад: щось перекладати, витирати пил, поливати квіти.

Цікавинки
Учені стверджують, що «запас міцності» людини» розрахо-

ваний на 120–130 років. Мозок без тренування згасає — ось чому 
слід і правила вчити, і вірші напам’ять, і кросворди розгадувати.

Той, хто вередує і часто буває злим, швидше старіє.

Є на все у нього час

Є в нас хлопець Опанас, 
Є на все у нього час. 
Йде до школи він зарані, 
Щоб найдальшу вибрать путь, 
Щоб ні одної ковбані 
Не пройти, не обминуть. 
Всі давно вже на уроці, 
Тільки він — ні там ні сям, 
Ловить гав на кожнім кроці, 
Тиче дулі горобцям. 
Отакий-то Опанас! 
Є на все у нього час! 
А закінчаться уроки, 
Знов підставить вітру щоки 
І, повільний взявши крок, 
Всі роздивиться вітрини, 
Всі відвіда магазини — 
Від «Ковбас» до «Цигарок». 
Отакий-то Опанас! 
Є на все у нього час! 
Пообіда — й знову з хати 
Мчить на вулицю гуляти. 
Мчить з рогаткою в руці — 
Начувайтесь, горобці! 
Стережіться, розбишаки, 
Всі коти і всі собаки!

А собак він розжене — 
В парк із друзями майне. 
По алеях погасає, 
Покачає обруча, 
Потім в піжмурки пограє, 
В цурки-палки і м’яча. 
Отакий-то Опанас! 
Є на все у нього час! 
Насувається темнота, 
Вже давно скінчилась гра, 
Вже й додому йти пора, 
Та Панасу неохота. 
Ще ж бо в нього є робота, 
Ще ж він крейдою ворота 
Розмалює так за мить, 
Що й за тиждень не відмить. 
Отакий-то Опанас! 
Є на все у нього час! 
На гульню і на забави, 
Ще й на витівки дурні. 
Цілі дні ловив би ґави, 
Розважався б цілі дні. 
Завдають йому мороки 
Лиш незроблені уроки. 
Не збагне ніяк Панас, 
Де ж на них узяти час?

Євген Бандуренко
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Ігрове поле

Гра «Докажи словечко»
_________________ новий дім
Збудував на радість всім.
_________________ тварин лікує —
За здоров’ям їх слідкує.
Все знає _________________ про кулю земну,
Про гір висоту та морів глибину!
_________________ керує хором,
Нам співати з ним
Не сором!
_________________ Електропраску
Відремонтуйте нам, будь ласка!
_________________ запрошує
Всіх на обід.
Страви смачні —
Пообідати слід!
_________________ уважно оглянув дитину,
Каже: «Потрібні тобі вітаміни!»
_________________ спортсменів тренує сумлінно,
Про олімпійську турбується зміну!
_________________ чаклує в перукарні —
Зачіски всім робить дуже гарні!
_________________ виточив із сталі
Всі потрібні нам деталі!
_________________ штрафний пробив —
У ворота м’яч влетів!
Крутиться коло
Гончарне невпинно.
Зробить _________________
Гарний глечик із глини!

        За Климом Чурюмовим
Слова-підказки: будівельник, гончар, лікар, географ, перукар, 

диригент, ветеринар, електрику!, футболіст, токар, тренер, кухар.
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Тема 2. ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Урок 7

 Тема. Школа вихованості. Чемним треба бути 
скрізь

 Мета і завдання: формувати етичні звички; сприяти засвоєнню словничка етичних 
слів; виховувати шанобливе ставлення до старших членів родини 
та чужих людей; ознайомити учнів із вимогами до усного мовлення 
(чистота, виразність, чіткість); учити виявляти недоліки у власному 
мовленні (зайві слова, словапаразити); виховувати любов до рідної 
мови; розширювати словник мовного етикету.

Хід уроку

 I. Організаційний момент
З’ясування наявності необхідного обладнання до уроку: під-

ручник, робочий зошит, посібник для експрес-контролю, кольорові 
олівці.

 II. Перевірка домашнього завдання
Читання вірша «Роби, щоб не перероблять» на с. 36 підруч-

ника в особах: Автор, Татусь, Я.
Учні за бажанням зачитують свої записи в робочому зошиті, 

що їм вдається робити за хвилину і як вони провели день, коли 
нічого не довелося переробляти (завдання 1 і 3 на с. 14 і 15).

Відзначаються цікаві, неординарні відповіді.

 IIІ. Мотивація навчальної діяльності 
Повідомлення теми і мети уроку

Учитель наголошує про початок вивчення нового розділу «Лю-
дина серед людей».

Учитель. На наступних уроках ми будемо шукати відповіді 
на запитання: де треба бути чемним, чи варто бути правдивим, чому 
не можна чинити зла, які є правила культурного спілкування.

Сьогодні я вас запрошую в школу вихованості. Ми дізнаємося, 
які риси характеру людини свідчать про її вихованість і вміння 
культурно поводитися.
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 IV. Вивчення нового матеріалу
Робота за підручником

Учні мовчки читають текст «Школа вихованості» (с. 40–41). 
Обговорення прочитаного. 
Пошук у тексті відповідей на запитання, яку людину можна 

назвати вихованою.

Робота в зошиті
Учні виконують завдання 1 на с. 18, яке полягає у вилученні 

зайвого з поданого переліку.

Робота за підручником
Читання тексту «Про культуру зблизька» (с. 42–43) лан-

цюжком.
Обговорення ситуації. Учні вирішують, як її виправити, і на-

водять приклади, як поводяться вони в їдальні.

Фізкультхвилинка «Поспішаємо на виставу»

Текст Рухи

Ми по вулиці ідем,  
Гарно всі себе ведем.

Крокують на місці

Ось і «зебра», зупинись. Зупиняються

Вліво, вправо подивись. Повороти голови вліво-вправо

Вільно скрізь, машин нема.  
Йду по «зебрі» прямо я.

Показують руками вліво-вправо, 
крокують на місці

До театру ми прийшли,  
Тихо в зал усі зайшли,

Сповільнити ходу

Зайняли свої місця.  
Почалась вистава ця.

Зайняти місця за партою

 V. Первинне закріплення вивченого 
Робота за підручником

Читання текстів на с. 45–48: «Наїлися, встали і пішли», «Уро-
ки чемності», «Правила гостинності». Учитель об’єднує клас у три 
групи. Кожна читає один із текстів мовчки.

Робота в зошиті
Розв’язання кросворда (завдання 3 на с. 18) допоможе 

з’ясувати, які риси притаманні вихованій людині.
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 VI. Узагальнення та систематизація знань
Учням пропонується виконання диференційованих завдань 

за посібником для експрес-контролю (ТЕСТ 5). Завдання 1 перед-
бачає уточнення поняття «культура поведінки», завдання 2 — скла-
дання правил «Я серед людей» (два варіанти відповідно).

 VII. Підведення підсумків
Підсумком уроку може бути виконання завдання 2 на с. 18 робо чого 

зошита, яке полягає в тому, щоб закінчити речення, дібравши влучний 
вираз. Наприклад: «Артем усіх дражнить — з таким каші не звариш».

 VIII. Домашнє завдання
Прочитати вірш «Чемний герой» на с. 43–45 і текст «Яким 

бути» на с. 45 підручника.
Виконати в робочому зошиті завдання 1–3 на с. 20 (продов-

жити речення «Якби Вітько був чемним, то...»; записати, якою по-
радою мудрої людини скористаєшся в шкільному житті; записати 
одним словом, про яких людей ідеться в прислів’ях).

Матеріал для варіативної організації навчального процесу
Тексти для обговорення

Вірші
«Доброго ранку!» — 
Мовлю за звичаєм! 
«Доброго ранку!» — 
Кожному зичу я. 
«Доброго дня вам!» — 
Людям бажаю.

«Вечором добрим!» — 
Стрічних вітаю. 
І посміхаються у відповідь 
люди. 
Добрі слова ж бо 
Для кожного любі!

За Василем Бірюковим
У гостях

Якщо в друга іменини, 
Ти не гай ані хвилини! 
Завітай до нього вранці, 
Ввімкни музику для танців, 
Ще й пісні горлай щосили, 
Щоб скоріше стіл накрили. 
Подарунок лишай вдома — 
Треба він тобі самому. 
За один обід не варто 
Подарунок віддавати. 
Загрібай цукерки в жмені 
І ховай їх у кишені.

Торт хапай двома руками, 
Їж великими шматками. 
Після торта руку жирну 
Витри краєм скатертини. 
А коли вікно є поруч, 
Витри руки краєм штори. 
А коли ступнеш на ганок, 
Скажи: «Стіл був препоганий»! 
Стане соромно родині, 
Особливо господині, 
І тоді матуся вдруге 
Іменини зробить другу.

Володимир Тименко
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Правила «Я серед людей»
 y Сказав — зроби.
 y Не впевнений — не обіцяй.
 y Помилився — визнай.
 y Забув — попроси вибачення.
 y Допоміг товаришеві — не хвались.
 y Не можеш сказати правду — поясни, чому.
 y Не видавай чужу таємницю.
 y Не будь хвальком!


