Варіативні курси  Культура добросусідства

ЧИ ТРЕБА ЛЮДЯМ ВІДПОЧИВАТИ?
Урок з курсу “Культура добросусідства”
у 3-му класі

Маргарита АРАДЖИОНІ, канд. істор. наук,
керівниця творчої групи розробників курсу
“Культура добросусідства”, м. Київ;
Крістіна МІРОШНИКОВА, співавторка посібників
курсу “Культура добросусідства”, викладачка курсів
“У мене є цінні 24 години”, м. Київ

Що таке дозвілля? Чи потрібне воно людині? Як його слід проводити? Як організувати
свій вільний час? Як правильно спланувати свої справи, аби вистачало часу на відпочинок?
На ці та інші запитання учні шукають відповіді впродовж пропонованого уроку.

Хід уроку
І. Ранкова зустріч (13–15 хв)
1. Емоційне налаштування на сприйняття теми
Учні стоять у колі, педагог пропонує їм пояснити
значення понять “відпочинок” і “вільний час”.
2. Групова робота. Гра “Так чи ні”
Учитель називає одне із суджень. Учні, що погоджуються з ним, мають сплеснути в долоні (потупати
ногами).
Орієнтовний перелік суджень *
У вільний час ти найчастіше:
yy байдикуєш;
yy відвідуєш гуртки;
yy граєш у спортивні ігри;
yy лежиш на канапі;
yy граєшся іграшками;
yy допомагаєш батькам;
yy переглядаєш телепрограми/відео;
yy граєш на комп’ютері/планшеті;
* У статті використано завдання з таких навчальних посібників:
Культура добросусідства. Частина 2: Місце, де ми живемо.
Запорізький край. Робочий зошит для дітей і матеріали
для батьків і педагогів закладів загальної середньої освіти
Запорізької області. (Авт. — М. А. Араджионі, Т. О. Іріоглу,
Ю. О. Іріоглу, Л. М. Корчева, К. О. Мірошникова, О. В. Нюкало.)
Культура добросусідства: учимося, відпочиваємо та працюємо разом. Київщина. Частина 3. Робочий зошит для дітей
і матеріали для батьків і педагогів загальноосвітніх шкіл
м. Києва й Київської області. (Авт. — М. А. Араджионі,
О. І. Боярчук, Л. В. Кравчук, Л. В. Микитюк.)
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займаєшся рукоділлям/майструєш;
ходиш у розважальний центр;
зустрічаєшся з друзями;
займаєшся хобі;
подорожуєш;
спілкуєшся в соціальних мережах;
ходиш у кіно, театр, на виставки;
читаєш.

3. Обмін інформацією. Вправа “Займи позицію”
— Бачу, що у вас багато вподобань. І всі вони різні:
хтось надає перевагу іграм, хтось — творчості/хобі,
хтось — навчанню й самоосвіті. А як ви гадаєте, чи
потрібно людині відпочивати?
На дошці висять три плакати: “Відпочивати потрібно”, “Відпочивати не потрібно”, “Не впевнений
у міркуваннях”. Учні мають підійти до плаката з відповідним написом. Коли всі визначаються, педагог просить охочих обґрунтувати свої міркування. Якщо хтось
у ході обговорення змінить свою позицію, то може
перейти до іншої групи.
4. Щоденні новини
Учитель підводить дітей до висновку: відпочинок
обов’язково потрібен, але організовує його кожен
по-своєму.
— Розкажіть, чим вам найбільше подобається зай
матися у вільний час.
— Як заведено відпочивати у вашій родині, якщо
в усіх одночасно випадає вихідний?

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Що б таке вигадати?
Піти самим
гуляти
до лісу?

Скуштувати
незнайомі
ягоди?

ТАК

Подражнити
песика?

НІ

Читайте на сайті J M I L . C O M . U A
Оформлюйте передплату на журнали “УПШ” та “Джміль”
Щомісяця отримуйте надійну методичну підтримку!
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