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Добрі, довірчі, щирі стосунки, що базуються на спільних інтересах, захопленнях і взаємодопомозі, — це так
важливо. Потребу в них відчувають усі люди, незалежно від віку. Але чи кожен здатний стати добрим другом? Як слід поводитися, аби не скривдити людину, яка довіряє тобі більше, ніж іншим?
Як навчитися виявляти товариськість? Обговорювати такі питання з дітьми слід розпочинати якнайраніше. Тож запрошуємо і вас долучитися до такої діяльності.

Те м а . Вчимося дружити.
М е т а . Показати, яку силу має дружба. Формувати щирість у відносинах, відповідальність перед
другом, уміння допомогти у важку хвилину. Виховувати товариськість.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : аркуші паперу формату А 4, кольорові олівці, паперові сонечка,
зображення Шапокляк і гілки з листочками, зошит
для “Абетки”, тексти оповідання В. Осєєвої та вірша
Г. Бойка, клубок ниток.
Хід заняття
І. Вступна частина (3–5 хв)
1. Вправа “Клубочок дружби”
Діти сідають колом і, висловлюючи приємні побажання сусідові, передають по колу клубок ниток так,
щоб усі, хто вже тримав його, взялися за нитку.
Після того як усі висловилися, педагог запитує:
— Як вплинули на вас добрі побажання?
— Якими ми стаємо, коли відчуваємо підтримку
одне одного?
— Про кого кажуть “справжній, він не залишить у біді”?
Діти обмінюються міркуваннями.
ІІ. Основна частина (28–30 хв)

Якщо друг у тебе є,
Жити радісно стає.
Разом можна все зробити,
Тож без друга не прожити!

2. Вправа “Справжній друг”
Кожен учень посередині аркуша малює схематичну
фігурку людини й навколо записує характерні риси
справжнього друга.
Орієнтовний зміст міркувань
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3. “Довідкове бюро”
Попередньо підготовлені учні роблять повідомлення і читають вірш.
Орієнтовний зміст повідомлення
У науковій літературі слово “дружба” тлумачать як взаємну прихильність, відданість, товариськість, духовну
близькість, спільність інтересів, товаришування.
Дружба потрібна всім — і дорослим, і малим. Кожній
людині, родині, класу, країні, всій планеті.

1. Повідомлення теми заняття
— Сьогодні ми поговоримо про дружбу і справжнього друга. Спробуємо довести істинність таких
слів:
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Завжди виручить у біді,
поділиться всім, що має,
захистить,
у всьому допоможе,
завжди скаже тобі правду,
збереже таємницю тощо.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Дружба
Дружбу треба поважати,
Дружбу треба берегти.
Дружать в школі всі малята,
© «Учитель початкової школи», 2019, № 1

ОСВІТЯНИ ЛЬВІВЩИНИ —
ПЕДАГОГАМ УКРАЇНИ
Зустрічайте у 2019 році спецвипуск журналу,
в якому буде представлено кращий досвід
учителів Львівської області.
У лютневому випуску



















Компетентнісні завдання з математики
Ситуація успіху як спосіб розкриття здібностей,
талантів і можливостей кожної дитини
Досвід упровадження принципів педагогіки
партнерства
Методичні рекомендації до викладання теми тижня у 2-му класі
“Ідеї. Винаходи. Відкриття”
Гендерно чутливе читання дитячих книжок
Інклюзивна освіта: робота з дітьми, які мають легку й помірну розумову
відсталість, розлади аутичного спектра і синдром Дауна
Управлінська компетентність працівника закладу освіти
Реалізація особистісно орієнтованої освітньої програми “Лицем до дитини”
у практиці школи
Педагогічні умови формування громадянськості молодших школярів
Урок математики з теми “Додавання та віднімання трицифрових чисел.
Розв'язування задач на знаходження трьох чисел за трьома сумами”
Урок німецької мови “Körperteile. Частини тіла”
Сценарій екологічного заходу “Клекіт, клекіт, клекіт! То летять лелеки!”

ЗАОЩАДЬТЕ до 10%
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Заходьте на сайт upsh.com.ua
Оформлюйте онлайн-передплату
на журнали “УПШ” та “Джміль”
Щомісяця гарантовано отримуйте
надійну методичну підтримку!

