ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Морально-етичне виховання

НА ПОРОЗІ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ,
або ЯК ПІДГОТУВАТИ ДИТИНУ
ДО ВХОДЖЕННЯ В ЮНІСТЬ
Виховна година

Марта АНИШИНЕЦЬ, учителька початкових класів,
Хустська СШ І–ІІІ ст. № 3, Закарпатська обл.

Діти ростуть, і настає пора, коли треба говорити з ними про період дорослішання, про складні питання, пов’язані з ним. Тут у пригоді стануть цікаві притчі про формування юної особистості, які є, зокрема, у творчості італійського письменника
Б. Ферреро. Приклад заняття на основі такого твору пропонує авторка.

Те м а . Розлука з дитинством. Перехідний вік.
М е т а . Розширити знання учнів про різні етапи
життя людини (зокрема про шкільний), про емоційний стан, зміни в поведінці, смаках, міркуваннях, діях. Розвивати вміння аналізувати свої думки,
вчинки, приймати рішення. Виховувати позитивне розуміння самостійності, рішучості, впевненості, прагнення мати особисту свободу. У групах створити книжечки коміксів.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : мультимедійний комплект, слайди, секундомір, піскові годинники, збірка “Чарівна скрипка” Бруно Ферреро; олівці,
фломастери, аркуші А4, ілюстрації до оповідання.
Хід заняття
І. Налаштування на сприйняття теми заняття
(2–3 хв)
Учитель демонструє дітям секундомір. Запитує,
багато це чи мало — 25 секунд. Просить узяти в руки
піскові годинники і перевернути їх. Потім запитує, багато чи мало часу — 1 хвилина, за яку пересипається
пісок у годиннику. Демонструє свій пісковий годинник, у якому пісок пересипається за 5 хвилин, і пропонує вирази для перетворення, щоразу запитуючи,
багато це чи мало.
1 год = ? хв.
1 доба = ? год
1 місяць = ? діб
1 рік = ? місяців
2 роки = ? місяців
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3 роки = ? місяців
4 роки = ? місяців
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Повідомлення теми уроку (3–4 хв)
— Ось уже четвертий рік ви навчаєтесь у школі. Це
багато чи мало? Скільки знань ви здобули за цей час?
Учні обмінюються міркуваннями.
— По закінченні четвертого класу вас чекає цікавий, дещо інший світ навчання. Ваше дитинство залишиться у стінах цієї класної кімнати, а також у спогадах, фото, відео, в думках, у серцях. За літо ви
подорослішаєте, і у вас розпочнеться цікавий період
життя, який називають перехідним.
Відбудуться зміни у ваших звичках, смаках, суспільних зв’язках, взаєминах з друзями, батьками,
вчителями й іншими людьми.
Спробуйте уявити себе у п’ятому і шостому класах,
задумайтесь, як це — бути самостійним, а також —
що нового, цікавого, незвичайного вас чекає. Саме
про це ми з вами сьогодні поговоримо і поміркуємо.
Але спочатку скажіть, що таке комікс і чи подобаються вам комікси.
Учні відповідають.
— Сьогоднішні кожна група створить свій невеличкий журнал коміксів, присвячений темі дорослішання,
і презентує його.
А допоможе нам розкрити цю тему оповідка
“Маленька Книжечка” Бруно Ферреро зі збірки
притч та оповідань “Чарівна скрипка”.
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Бажаєте підвищити кваліфікацію?
Завітайте на сайт журналу “Учитель початкової школи”

upsh.com.ua
Відтепер усі охочі мають змогу підвищити свій фаховий рівень за публікаціями
авторів часопису — досвідчених учених і практиків.

Переваги навчання онлайн:







можливість самостійного вибору програми
зручний для вас час навчання
інтерактивні завдання
можливість опановувати тему поетапно
додаткові матеріали з теми

По завершенні навчання Ви отримаєте СЕРТИФІКАТ,
що підтверджує успішне підвищення кваліфікації
Охочі мають змогу оприлюднити власний творчий доробок
з опанованої теми й отримати СВІДОЦТВО ПРО ПУБЛІКАЦІЮ

З нами навчатися легко!

