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Тренінг 4. Неповторність людини
Мета
Допомогти дітям усвідомити неповторність кожної людини, пояснити необхідність ставитися до людей із повагою; розвивати навички
самоусвідомлення і самооцінки через позитивне ставлення до себе та
інших людей.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
розповідають, чим схожі й чим відмінні люди;
пояснюють, чому треба ставитися з повагою до себе та інших.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.
Комп’ютер, доступ до Інтернету, мультимедійний проектор (бажано).
Що підготувати заздалегідь
Роздрукувати роздавальні матеріали для учнів та вчителя.
Перевірити презентацію і відео до теми «Неповторність людини».
Принести одну зі своїх улюблених іграшок.
Із батьками переглянути мультфільм «Гидке каченя».
Виготовити сніжинки на уроці трудового навчання або вдома.
Орієнтовний план уроку
Стартові завдання
Руханка
Бесіда «Спільне – відмінне»
Обговорення казки «Гидке каченя»
Вправа «Смаки і вподобання»
Підсумкові завдання
Усього тривалість
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9 хв
3 хв
8 хв
5 хв
5 хв
5 хв
35 хв

Попереднє завдання

Руханка

Виготовте разом із дітьми сніжинки ЗаВиконайте двічі: один раз без музики, а
вдання 1 на уроці трудового навчання наступний під фонограму.
або вдома. (Виготовте кілька запасних
Слово вчителя: «Підніміть угору ваші
сніжинок на випадок, якщо хтось не під- сніжинки і давайте разом виконаємо руготується)
ханку».
Летять сніжинки згори вниз,
(повільно присідають, імітуючи
падіння сніжинки)
Кружляють над землею.
(встають)
Своїй сніжинці усміхнись
(усміхаються)
І покружляй із нею.
(крутяться навколо своєї осі)

Стартові завдання (повторити
попередній матеріал і перейти до нового)
1. Зворотний зв’язок із минулим заняттям. Запитайте дітей: «Про що ми говорили на минулому уроці?» Вислухайте їхні відповіді, підсумуйте: «На
минулому уроці ми з вами говорили
про друзів і вчилися знайомитися з новими друзями».
2. Оголосіть нову тему: «Сьогодні поговоримо про те, що кожен з вас особливий і неповторний».
3. Знайомство. Запропонуйте дітям взяти сніжинку і по черзі назвати своє
ім’я та продовжити фразу: «Якби моя
сніжинка вміла б говорити, вона сказала б, що я…»

http://autta.org.ua/ua/materials/material/
Ruhanka--Sn-zhinki-/
Бесіда «Спільне — відмінне» (вчити
дітей бачити спільне і відмінне,
цінувати відмінності)
1. Запропонуйте учням розглянути сніжинки (свої та інших дітей).
Запитання для обговорення:
•• Що є спільним для всіх сніжинок?
(Вони холодні, тануть у теплі, білого
кольору тощо)
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•• Чим вони різняться? (Усі мають різну Обговорення казки «Гидке каченя»
форму, одні трохи більші, інші – менші.) (допомогти дітям усвідомити, що
Підсумуйте: «Усі ваші сніжинки схожі між відчуває той, кого ображають)
собою. Та якщо придивитись, то у світі не 1. Послухайте казку (4:27хв).
знайдеться двох однакових сніжинок. Тому
кожна сніжинка — неповторна і по-своєму
прекрасна».
2. Попросіть дітей розглянути малюнок
людей у Завданні 2 Роздавальних матеріалів для учнів.

http://autta.org.ua/ua/materials/material/
Gidke-kachenyatko/
Запитання для обговорення:
•• Чим гидке каченя було схоже на інЗапитання для обговорення:
ших каченят?
•• Що є спільним для всіх людей? (Усі
•• Чим воно відрізнялося від них?
мають голову, волосся, дві руки, дві
•• Як поставилися до нього мешканці
ноги тощо.)
пташиного двору?
•• Чим вони різняться? (Віком, зростом,
•• Як воно почувалося через це?
кольором волосся, очей, шкіри тощо.)
•• Ким стало гидке каченя, коли виросло?
Підсумуйте: «Усі люди схожі між собою. Та
якщо придивитись, то у світі не знайдеть- Підсумуйте: Не можна ображати когось
ся двох однакових людей. Тому кожна люди- лише за те, що він відмінний від інших, адже
людині, яку ображають, це завдає болю.
на — неповторна і по-своєму прекрасна».
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Вправа «Смаки і вподобання»
(продемонструвати, що кожен має свої
смаки та вподобання)
1. Роздайте дітям Завдання 3 із Роздавальних матеріалів для учнів або покажіть слайд із презентації.

Попросіть дітей помінятися іграшками із
сусідом та зробити комплімент іграшці.
Підсумуйте: «Не варто сперечатися з другом через те, що ваші смаки не збігаються».
Підсумкові завдання (закріпити
отримані знання)
1. Зачитайте висновки:
•• Стався до інших з повагою — і тебе
теж поважатимуть.
•• Допомагай іншим — і ти знайдеш нових друзів.
•• Будь відкритим до всього нового —
і ти забудеш про нудьгу.
•• Треба так поводитися з друзями, як
хочеш, щоб вони поводилися з тобою
(Аристотель).
2. Домашнє завдання (виконується за бажанням дітей).

Запитання для обговорення.
•• Чим займаються діти, зображені на
малюнках?
•• Чим ви любите займатись у вільний час?

Запропонуйте дітям подивитися повний мультфільм про гидке каченя, якщо
вони цього ще не зробили (18:24 хв).

2. Попросіть дітей узяти свою улюблену
іграшку і піднести її вгору.
Запитання для обговорення:
•• Чи однакові у вас іграшки? (У всіх
http://autta.org.ua/ua/materials/material/
вони різні.)
•• Чи варто через це сперечатися, свари- Gidke-kachenya/
тися? (Звісно, ні.)
3. Учні по черзі повертаються до свого
сусіда і продовжують речення: «АнПоясність, що у всіх дітей смаки та бадрійку (Олесю), ти особливий (осожання можуть відрізнятися. І це цілком
блива), тому що ти…» (Завжди веселий,
нормально. У кожної людини свої впохороша подруга тощо.)
добання – і в цьому теж її неповторність.
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