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У ТАБОРІ ЗНАХОДИМО ГОДИНКУ,
АБИ ПОГОВОРИТЬ ПРО ПОВЕДІНКУ
Виховне заняття “Наука подружитися”

Галина ДЖЕМУЛА,
редактор журналу “УПШ”

Улітку, під час перебування в таборі, з вихованцями можна провести літературні години за творами сучасних українських письменників.
Бесіди, цікаві завдання, кросворди та інсценування за змістом творів сприятимуть морально-етичному вихованню дітей та прищепленню їм любові до читання.
Наразі пропонуємо до розгляду два тексти різної тематики.

ЯК “НАРОДЖУЄТЬСЯ” ДРУЖБА?
І. Емоційне налаштування
на сприйняття теми
Заняття розпочинається з бесіди.
Орієнтовний зміст запитань
y Чи вмієте ви заводити дружні стосунки?
y Що потрібно для цього робити?
y Як бути, коли той, з ким ви хочете подружитися,
не хоче з вами спілкуватись?

Діти обмінюються міркуваннями, після чого педагог пропонує послухати, як це робила героїня одного
з оповідань.
ІІ. Читання оповідання
Надкушений пиріжок
Телефон виспівував якось нахабно і значно голосніше
звичайного.
— Ромчику, ти де?
Це знову Янка, ніде від неї не сховаєшся! От
причіпливе дівчисько! Мало того, що вчителька
її біля мене посадила, — вона ще й поселилася
у нашому під’їзді. Подружка знайшлася!
— Я у Сашка, ми з ним тут…
— Ой, як добре, що ви удвох! — не дослухала
мене Яна. — Приходьте мерщій до мене, на вас
чекає сюрпрайз! Надзвичайно смачні пиріжечки!
Ти ж любиш із капустою? А ще є із сиром!
У животі при слові “пиріжки” зрадливо замурчало, хоча за хвилину до цього я ще й не думав
про їжу.
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— Обожнюю! Зараз прийдемо. Чайник став!
У Сашкових сірих очах намалювались два знаки
питання.
— Сашко, гайда до Янки на пиріжечки. Потім пограємо, — рушив я до дверей.
— Причепиться…
— А ми скажемо, що нам треба іти… на тренування,
наприклад. Знаєш, які смачнючі пиріжечки пече її мама!
Уммм…
— Гаразд, умовив!
Ми притьмом побігли на сьомий поверх. Я вже
простягнув руку до дзвінка — та зауважив, що двері
не замкнені.
— Бач, уже й двері нам відчинила. От молодець!
Я першим заскочив до квартири. Сашко не відставав.
Тому ми якось разом заклякли на місці: по коридору були
розкидані речі. Один Янчин кросівок валявся на трюмо,
іншого взагалі не було. Рожева курточка лежала навпроти дверей, один рукав вивернутий…
— Яно! Ти де? Що це у тебе за розгардіяш? Яно!!! — гукнули ми, все ще сподіваючись на жарт. Та марно. Тиша аж дзвеніла.
Ми обережно, переступаючи розкиданий
одяг, зайшли на кухню. Там ще шипів та булькав електрочайник. Вимкнувся. Ми здригнулися, притиснулись один до одного.
— Що ти думаєш? — запитав мене Сашко.
— Явно кіднепінг! Янку викрав якийсь
зловмисник!
— Що ж нам робити? Треба зателефонувати на 102, — він поліз до кишені.
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— Устигнеш. Спершу самостійно проаналізуємо, що й
до чого. Ану вмикай свою голову: ти ж слідчим хочеш
стати! Твоя улюблена гра —“Детектив”.
—
— Пиріжок!
Пиріжок! —
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— Ого! У когось рот! За раз — пів пиріжка! Це людо— Ого! У когось рот! За раз — пів пиріжка! Це людожер якийсь!
жер якийсь!
Я підняв пиріжок, понюхав його — аж у носі
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пиріжка.
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того, що Яна була веселою, доброю, товариською,
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ятелювати з дівчатками? Чому?
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тільки
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не
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що
саме.
і серед кімнати валявся щоденник.
— Де надкушений пиріжок?! — я тикав пальцем у те
Ми пішли на кухню. Там щось змінилося, ми відразу
місце, де щойно валявся недоїдок. Тільки крихта сиру
це помітили, тільки ніяк не могли зрозуміти, що саме.
залишилась.
— Чи хотілося б вам подружитися з дівчинкою, схоРаптом стукнули вхідні двері. Ми завмерли. Важкі
жою характером на Яну?
кроки гупали прямо до нас. До кухні увійшов кремезБібліографія
3. Вправа “Займи позицію”
ний незнайомець.
Педагог пропонує дітям поміркувати над тим,
— Стояти! Руки вгору! — я схопив, не знаю для чого,
великий ополоник.
чи стануть хлопчики дружити з Яною після такого
— Алло! Поліція! Їдьте швидше, тут викрадач, зараз
гостювання, і зайняти місце біля одного із трьох
він нас викраде! — Сашко кричав якимось незнайомим
Для виховання
в учнів милосердного ставлення до
записів:
писклявим голосом у свій вимкнений телефон.
y Думаю,
що діти подружаться.
тварин скористайтеся
публікаціями
в попередніх ви— Яно! Що це за босяки-розбійники у тебе на кухні?
y Гадаю, що хлопчики більше не прийдуть у гості.
пускахпоклижурналу “Учитель
початкової школи”.
Йди швидше і вгамуй їх, бо я боюся! — голосно
y Важко визначитись.
кав незнайомець.
№ 11, 2018 —Діти
конспект
занять
на- обобґрунтовують
своїінтегрованого
позиції. По закінченні
— Її викрали! — доповіли ми хором.
думку,
вони можуть пристати
вчального
для 2-гозмінивши
класу за
кейс-технологією
Незнайомець розсміявся. Тим часом з балкону
прослиз-дняговорення,
до
іншої
групи.
нула Янка з тацею, на якій горою лежали рум’яні
“Жив пиріжки.
собі Пес”.
IV. Підсумок
Поки ми приходили до тями, вона миттю прибрала
№ 12, 2019 —Підконспект
занять інтегрованого наречі, ввімкнула чайник.
керівництвом педагога діти формулюють
— Дядечку Михайле, це я трохи зі своїми
друзями по-дня висновки.
вчального
у 3-му класі “Відповідаймо за тих, кого
жартувала. Як ти мені розповідав. Мийте руки, я чай заОрієнтовний зміст висновків
приручили”.
варюю. Думаю, ви на мене не ображаєтесь, адже було
y Треба бути веселим, відкритим, товариським,
цікаво?! — у її очах стрибали бісенята.
тоді до тебе потягнуться люди.
— Нумо, хлопці, знайомитись! — дядько простягнув
y
Треба робити
людям щось хороше, цікаве, проЗамовляйте
попередні
номери
нам по черзі міцну свою правицю, а ми з острахом
проявити
про
них
турботу.
стягали йому свої.
журналу на сайті upsh.com.ua
На завершення заняття діти відповідають на запиНам, звісно, хотілося Янку віддубасити, але дядечко
тання, чого навчило їх оповідання.
Михайло…
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