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Дата: 03.12.2014р. 

Тема : Дівчатка і хлопчики. Уміння товаришувати. Практична робота: «Спільні 

ігри для хлопчиків і дівчаток». 

Мета: формуватиелементизагальнокультурної, громадянської та 

здоров’язбережувальної компетентностей, показатицінністьдобрихстосунківміж 

ровесниками, між хлопчиками та дівчатками; формуватиуявлення про 

специфічніякості, характерні для хлопчиків і дівчаток; 

вироблятивмінняпроявлятиввічливість, тактовність, повагу, чесність, порядність; 

сприятиформуваннюпозитивнихстосунківміждітьмирізноїстаті; 

вчитипроявлятивзаємнуповагу; виховувати в 

хлопцівнавичкишанобливогостановлення до жінок і дівчаток, сприятиформуванню 

рис характеру відповідно до статі. 

Обладнання: презентація, малюнки, фото класу,cонечко з промінчиками, зображення 

дівчинки і хлопчика аудіозапис пісні для фізкульхвилинки.  

Хід уроку  

 

І. Організаціякласу (Слайди 1)  

1. Емоційненалаштування на урок  

Пролунав уже дзвінок, 

Починається урок!  

Слайд 2 Вчитель. 

Усміхнітьсявсімнавколо: 

Небу, сонцю, квітам, людям, 

І тоді, обов'язково, 

День тобі веселим буде! 

Діти: 

Доброго ранку, сонцепривітне! 

Доброго ранку, небо блакитне! 

Доброго ранку, в небі пташки! 

Доброго ранку, маленькі дубки! 

Я вас вітаю, я вас люблю! 

Ми живемоводному краю! 

2. Девіз уроку (Слайд 3) 
Будемопрацювати активно, 

дисципліновано, уважно, 

зібрано і дружно! 

ІІ. Актуалізаціяопорнихзнань (Слайд 4) 

Вчитель. Коженіз нас мрієматибагатодрузів, досягативзаєморозуміння з 

однокласниками. Але, на жаль, у життібуваютьприкрімоменти, коли люди 

ображаютьодне одного, ведуть себе грубо, некоректно. Як 

таківчинкивпливаютьназдоров’яоточуючих і як уникнутиподібнихситуацій, ми й 

спробуємосьогодніз’ясувати.  

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку  

Вчитель. Тому ми сьогодніпоговоримо про вміннядружити, про правила спілкування 

в класі, а такожпро дружбу дівчаток і хлопчиків, а в цьому  нам допоможуть наші 

постійні помічники: Даринка та Іванко.  

Діти, наші гості принесли  скриньку. Вона незвичайна, у ній знаходяться слова, які 

визивають у мене радість і сум, вони характеризують ваші вчинки і хороші, і 



погані.Ця скринька буде спостерігати за вами на нашому уроці.Я хочу щоб у кінці 

уроку, все погане з неї зникло, добре? 

 

 

ІV. Інтерактивнівправи 

1. Асоціативний кущ (Слайд 5) 

- Щоозначає слово «друг» на вашу думку. Якиммає бути справжнійдруг?(Сонечко з 

промінчиками) 

2. «Мозковий штурм» (Слайд 6) 
- Якими, на вашу думку, повинні бути стосункиміж людьми? 

3. Правила спілкування в колективі (Слайд 7) 

 

VI. Робота над темою уроку 

2. Бесіда. Фото класу (Слайд 9) 

- Чи є у вас друзісередоднокласників? Назвітьйогоім’я. 

3. Проблемнепитання (Слайд 10) 

- Уявіть, щовипосварилися з друзями. Чи охоче виприйдете до школи? 

- Якийіснує секрет спілкування? (Доброзичливість, не ображати).) 

Слайд 11 

- Народнамудрість говорить: «Стався до людей так, як хотівби, щоб вони 

ставилисядо тебе». 
Висновок. Прагніть з усіма в класіпідтримуватидобрістосунки. А якщо є друзі, то 

намагайтесяїх не кривдити і цінувати дружбу. Тому, що дружба маєпевні правила, 

яких люди, щотоваришують і вважають себе справжнімидрузями, 

завждидотримуються. 

- А ще Даринка  говорить, що у кожного з нас є  недоліки, але  треба вміти помічати і 

шукати у людях як омога більше гарних якостей . Ми зараз з вами спробуємо найти 

найкращі  риси характеру у наших однокласниках.(Діти стають у коло і кажуть 

компліменти один одному) 

 

- (Слайд 12) Дидактичнагра «Законотворці» (Читання з екранукращимиучнями з 

місця). 

Вчитель. А якіще правила видодасте до цього списку? Щотиможешзробити для свого 

друга? 

Подарувати свою улюбленуіграшку. 

Допомогтирозв’язати задачу. 

Покепкувати. 

Довірититаємницю. 

Пригоститипечивом, цукерками. 

 

(Слайд 13) Фізкультхвилинка для очей  

  

VII. Практична робота. Обговоренняситуацій  

Слайд 14. Чотиридівчинки Аня і Маруся – подруги. Оленка і Оля теж подруги. 

Оленка і Оля кличуть Аню погратися, а Марусю - ні. Як поведуться Аня і Маруся?  

  

Слайд 15Технологія «Займи позицію» 

- Які правила спілкуваннянеобхідні на твою думку виконуватитількихлопчикам? А 

якітількидівчаткам? А якіусім? (Вибирають з підручникастор.62)  

  



Слайд 16 

- Якимиспільними справами можутьзайматисяхлопчики та дівчата?  

  

Руханка 

 

Слайд 17 Проблемнаситуація 

Вчитель: Вчора я отримала листа від Дениса. Вінрозповівсвоюісторію і просить у нас 

поради. 

«У моємукласівчитьсядівчинка Оля. Два місяці тому їйзробилиоперацію, вона довго 

лежала в лікарні, а коли виписалась, стала часто пропускатизаняття у школі. Я 

дізнався, що Оля не моженосити портфель, а батьки не завждиможуть привести її 

до школи. Тоді я вирішивдопомогтиоднокласниці. Одного ранку зайшов до Олі і 

запропонував свою допомогу. Дівчинкадужезраділа. Біляшколи мене з двома 

портфелями в руках побачилихлопці. Вони почали сміятися над тим, що я дружу з 

дівчиськом. А я не знав, щоїмвідповісти. Порадьте, будь ласка, щоменіробити?»  

  

Слайд 18 Технологія «Незакінченеречення»  
Вчитель: Чисхвалюєтевиповедінку Дениса? Закінчитьречення: 

Я думаю, що … 

Я переконанийу тому, що… 

Я не сумніваюся в тому, що … 

Х. Підсумок уроку 

Гра «Так чині» 

- Послухайтетвердження. Якщозгодні – плесніть в долоні, якщо не згодні – сидіть 

тихо. 

1. Коли хтось говорить – слухай. 

2. Іронічнопосміхайся, коли товаришвідповідає неправильно. 

3. Перебивай того, хто говорить і викрикуйсвоювідповідь. 

4. Кожний говорить по черзі, а не всі разом. 

5. Розкаживчителю, щосусідпопартісписує з чужого зошита. 

6. Перебивай старших. 

7. Якщохочешвисловитися – підніми руку. 

Наші помічники думають, що ви вже готові, щоб відкрити  скриньку і з’ясувати , що 

потрібно залишити в ній , а що викинути і більше ніколи не приміняти у спілкуванні. 

Слайд 19 
І якщовипротягомсьогоднішньоїрозмовивідчули, щодосіповодилися не так як 

годиться справжньомутоваришеві, і вирішили виправитисвоїпомилки, то це плюс. 

Адже головне – вчасноусвідомитисвоюпомилку, подивитися на себе критично; і 

разом спробуватизнайти шляхи подоланнятруднощів у спілкуванні. 

- Діти, висьогодні добре попрацювали. Були активними, дружніми, зібраними, 

уважними. Молодці. 

Слайд20 

Азакінчитисьогоднішній урок меніхочеться такими словами: 

Якщо друг у тебе є,життярадіснимстає! 

Бажаю вам, діти, кожному мати друга і не одного. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

доброта 

упертість почуттягумору порядність 

щедрість сила Доброзичливість злість 

жадібність чесність чесність лінь 

жорстокість чуйність повага заздрість 

 

 


