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Мета 
Сприяти розвитку емпатії і поваги  до людей з вадами здоров’я, моти-
вувати учнів надавати підтримку дітям з особливими потребами.

Результати навчання
Наприкінці заняття учні:

 розповідають, що відчувають люди з вадами здоров’я, якщо вони 
не мають друзів;

 наводять приклади видатних людей із вадами здоров’я,  які досяг-
ли життєвого успіху. 

 демонструють уміння висловити підтримку людям з особливими 
потребами.

Обладнання і матеріали

 Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.
 Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор (бажано).
 Заготовка для плаката «Серце друга» (Додатки 5.1 і 5.2), клей або скотч.

Що підготувати заздалегідь

 Роздрукувати роздавальні матеріали для учнів, перевірити пре-
зентацію.

 Намалювати на дошці або плакаті «Серце друга», а посередині — 
контур дитини в інвалідному візку (Додаток 5.1). 

 Вирізати з червоного паперу маленькі серця за кількістю дітей у 
класі (Додаток 5.2). 

Орієнтовний план уроку 

Стартові завдання 5	хв
Актуалізація теми 7	хв
Вправа «Аналізуємо ставлення» 7	хв
Руханка 3	хв
Презентація  «Видатні постаті, які мали вади здоров’я» 8	хв
Підсумкові завдання 10	хв

Усього	тривалість 40	хв

Тренінг 5. Друзі з особливими потребами
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Стартові завдання (повторити 
попередній матеріал і перейти до нового)

1. Зворотний зв’язок із минулим занят-
тям: «Про що ми говорили на мину-
лому уроці?» Вислухайте відповіді 
учнів, підсумуйте: «На минулому уро-
ці ми з вами дізнавалися про ваші за-
хоплення, які можуть стати справою 
усього вашого життя».

2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні на 
уроці ми поговоримо про те, як жи-
вуть люди з особливими потребами, 
а також про успіхи, яких вони досяга-
ють завдяки силі волі».

3. Знайомство. Попросіть дітей по черзі 
назвати своє ім'я і сказати, чим вони 
полюбляють займатися разом із дру-
зями. Наприклад:  «Привіт! Мене 
звати Наталка. Разом зі своєю подру-
гою Оксаною я люблю розмовляти 
про все на світі і плести браслетики  
з бісера».

Підсумуйте: «Дякую, з ваших відповідей 
зрозуміло, що друзі приносять тепло і ра-
дість у ваше життя».

Актуалізація теми (викликати співчуття 
до людей з особливими потребами)

1. Слово вчителя: «Поруч з нами живуть 
і навчаються діти з особливими потре-
бами. Це хлопчики або дівчатка, які 
мають слабке здоров’я, погано бачать і 
чують чи пересуваються в інвалідному 

візку. Тільки ми рідко зустрічаємося 
з ними, тому що вони часто обирають 
життя у чотирьох стінах. Як ви гадає-
те, чому вони це роблять?» (Можливі 
відповіді: у них немає друзів, вони со-
ромляться, їм складно вибратися на-
двір, бо немає пристосованих для віз-
ків сходів, тротуарів, громадського  
транспорту.)

2. Запропонуйте дітям переглянути ві-
део «Подарунок».

http://autta.org.ua/ua/materials/material/
Podarok/

Запитання для обговорення: 

 • Що робив хлопчик на початку цього 
відеоролика?

 • Який у нього був настрій?

 • Як ви думаєте, чому?

 • Який подарунок зробила йому мама?

 • Який настрій був у цуценяти?

Якщо у класі надто багато учнів 
або у вас не вистачає часу, вико-
найте цю вправу в парах.
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 • Чи обмежувала його фізична вада?
 • Чого навчився хлопчик у свого ново-

го друга?

Підсумуйте: «Люди із вадами здоров’я 
можуть бути активними і щасливими, 
якщо матимуть друзів».

Вправа «Аналізуємо ставлення» 
(обговорити, що відчувають люди 
з особливими потребами, коли їх 
ображають, як це можна змінити) 

1. Прочитайте оповідання Любові Са-
щенко (Завдання 1 у Роздавальних ма-
теріалах для учнів)

Запитання для обговорення: 
 • Як поставилися діти до нового хлоп-

чика у дворі?
 • Чому вони так робили?
 • Що відчуває людина, коли її драж-

нять?

 • Чому хлопці вирішили потоваришу-
вати з Олегом?

 • Як вони це зробили?
 • Чому всі діти у дворі змінили своє 

ставлення до хлопчика?

Підсумуйте: «У спілкуванні з людьми, які 
мають вади здоров'я, слід бути доброзич-
ливим і тактовним. Кожна людина заслу-
говує на повагу, а людина з вадами здоров'я 
варта ще більшої поваги, адже вона щодня 
долає додаткові труднощі. Попри те,  такі 
люди дуже часто досягають визначних 
успіхів у різних сферах життя».

Презентація «Видатні постаті, які 
мали вади здоров'я» (усвідомлення, 
що люди з обмеженими можливостями 
можуть реалізовувати найсміливіші 
плани)

1. Продемонструйте відповідні слайди з 
презентації «Видатні постаті, які мали 
вади здоров'я». 
Запитання для обговорення: 

 • Які ще видатні постаті з вадами 
здоров’я ви знаєте?

 • Чи є у вас знайомі з особливими по-
требами, які вміють робити те, чого не 
вмієте ви? (Наприклад, старенька ба-
буся-інвалід пече найсмачніше печиво.)

Підсумуйте: «Люди з обмеженими можли-
востями можуть досягати видатних ре-
зультатів у різних сферах життя».

Підсумкові завдання (закріпити отри-
мані знання)

1. Зачитайте висновки:
 • Поруч з нами живуть люди з особли-

вими потребами. 
 • Люди з особливими потребами заслу-
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говують на повагу і підтримку з боку 
довколишніх. 

 • Як і всі інші діти, вони хочуть спілку-
ватися і мати друзів. 

 • Кожен з вас може зробити такій дити-
ні щось приємне, наповнити її життя 
турботою і любов'ю.

2. Підсумкова вправа: «Серце друга». 

• Закріпіть на дошці контур дитини в 
інвалідному візку (за зразком Додат-
ку 5.1). Зверніть увагу на те, що таким 
дітям світ часто здається чорним, по-
хмурим.

• Роздайте дітям вирізані з кольорового 
паперу сердечка (Додаток 5.2) і ска-
жіть: «У кожного з вас є паперове сер-
дечко. Зараз  ці  сердечка порожні, але 
ви можете заповнити їх тим, що зро-

бить дитину в інвалідному візку щас-
ливішою. Запишіть або намалюйте на 
своєму сердечку те, що ви можете зро-
бити для неї (тепло привітатися, пода-
рувати квітку, погратися, зателефону-
вати, запросити на свято, подивитися 
разом мультики тощо).

• Запропонуйте дітям по черзі вийти до 
дошки і зачитати те, що вони написа-
ли. Допоможіть прикріпити сердечка 
до дошки навколо малюнка.

Підсумуйте: «Погляньте, завдяки вашій 
турботі світ для цієї дитини став кольо-
ровим, сповненим любові. Пам'ятайте, що 
іноді ви можете допомогти такій людині 
одним теплим словом або маленькою до-
брою справою». 

• Завершіть урок оплесками.

Додаток 5.2Додаток 5.1


