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Тренінг 2. Дружна родина
Мета

Ознайомити учнів із поняттям «склад родини», обговорити обов’язки 
членів родини, запобігати виникненню дискримінації за статтю, мотиву-
вати дітей допомагати батькам та іншим дорослим у родині.

Результати навчання

Наприкінці заняття учні:
 називають склад своєї родини;
 розповідають, як члени сім’ї дбають одне про одного;
 пояснюють, чому хлопчики і дівчатка можуть мати однакові 

хатні обов'язки;
 називають свої обов’язки в родині;
 демонструють уміння робити приємне членам своєї родини.

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.
 Учням принести з дому світлини своєї родини.
 Перевірити презентацію до теми «Дружна родина».

Орієнтовний план уроку

Стартові завдання 6	хв
Вправа «Склад родини» 4	хв
Вправа «Піклування  і взаємодопомога у родині» 10	хв
Руханка «Помогатор» 2	хв
Вправа «Обов’язки  хлопчиків і дівчаток» 5	хв
Інсценування «Маленькі добрі справи» 9	хв
Підсумкові завдання 4	хв

Усього	тривалість 40	хв
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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 минуло-
му уроці?» Вислухайте відповіді дітей, 
підсумуйте сказане.

2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні ми 
поговоримо про ваші родини та ваші 
обов’язки».

Слово вчителя: «У кожного з вас 
є сім’я. І дуже важливо, щоб вона була 
щасливою. Це багато в чому залежить і 
від вас. Сім’ї (родини) бувають різними: 
великими і маленькими. Вони не завжди 
складаються з обох батьків та дітей. В од-
ній сім’ї можуть жити декілька поколінь: 
діти з батьками, бабусі з дідусями і навіть 
прабабусі та прадідусі». 

3. Вправа на знайомство. Заздалегідь по-
просіть учнів принести на урок світли-
ни своєї родини. Нехай діти по черзі 
представляться, покажуть фото всьо-
му класові і розкажуть, хто зображе-
ний на ньому. 

Вправа «Склад родини» (сформувати 
уявлення, що родини бувають різні)

1. Слово вчителя: «Зазвичай сім’ї живуть 
разом. Проте трапляється, що члени 
однієї родини живуть окремо. Тоді 
діти можуть жити з одним із батьків 
або тимчасово проживати з родичами. 
Діти, які втратили рідних батьків, жи-

вуть у прийомній родині або в інтер-
наті».

2. Запропонуйте учням виконати За-
вдання 1 із Роздавальних матеріалів 
для учнів. 

Примітка: Якщо дітям складно писати на 
колінах, тоді нехай усно назвуть склад ро-
дин за малюнком усно.

Запитання для обговорення:

• На якому з малюнків зображено най-
більшу родину?

• На якому зображено найменшу?

• Чи можна сказати, що кожна родина 
щаслива? За якими ознаками можна 
це зробити?

Підсумуйте: «Є різні за складом родини. 
Можна бути щасливим у будь-якій родині, 
якщо тебе люблять».

Якщо у класі надто багато учнів 
або у вас не вистачає часу,  вико-
найте цю вправу в парах.
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Вправа «Піклування  і взаємодопомога 
у родині»  (з’ясувати, чому важливо 
допомагати і піклуватися одне про одного)

1. Запропонуйте дітям прочитати вголос 
вірш із Завдання 2 Роздавальних мате-
ріалів для учнів.

Запитання для обговорення:

• Чи справді бабуся неслухняна? 

• Як можна її назвати?

• Чому вона прокидається рано?

• За що їй потрібно дякувати?

• Як ще дорослі можуть дбати про ді-
тей?

• Як піклуються про вас у родині?

• Чи тільки батьки повинні дбати про 
дітей? 

• Як діти можуть піклуватися про до-
рослих?

2. Слово вчителя: «А зараз ми перегляне-
мо мультфільм і подивимося, як хлоп-
чик дбає про свою бабусю».

3. Перегляд мультфільму «Домашній 
цирк» (6:55 хв)

http://autta.org.ua/ua/materials/material/
Domashniy-tsirk/

Примітка. Відео починається з 44-ї секун-
ди. Покажіть дітям першу частину мульт-
фільму до 4:10 хв і натисніть на паузу.

Запитання для обговорення:

• Що сказав хлопчик, коли бабуся по-
просила його допомоги?

• Чим справді хлопчик був дуже зайня-
тий?

• Чому тваринки перестали його слуха-
тися?



162

Продовжте перегляд мультфільму.

Запитання для обговорення:

• Що сказала бабуся хлопчикові, коли 
він поскаржився на тваринок?

• Як це вплинуло на хлопчика?

• Що зробили тваринки?

• Як ви, дітки, можете піклуватися про 
ваших рідних?

Підсумуйте: «Усі члени родини мають піклу-
ватися і допомагати одне одному. Тоді у сім’ї 
пануватимуть злагода і взаємопідтримка».

Руханка «Помогатор»

Виконайте руханку під пісню з мульт-
фільму «Фіксики». Рухи можна перегля-
нути за поданим нижче посиланням.

http://autta.org.ua/ua/materials/material/
Fiksiki---Fiksipelki---Pomogator/

Вправа «Обов’язки  хлопчиків і 
дівчаток» (сприяти формуванню 
ґендерної рівності, запобігати 
виникненню ґендерних стереотипів)

1. Прочитайте вірш у Завданні 3 із Роз-
давальних матеріалів для учнів.

Запитання для обговорення:

• Що робив хлопчик, замість того щоб 
допомагати мамі?

• Як, на думку хлопчика, дівчинка має 
допомагати мамі?

• Чи може хлопчик робити те саме, що і 
дівчинка?

Підсумуйте: «Хлопчики й дівчатка мо-
жуть мати спільні хатні обов’язки».

Інсценування «Маленькі добрі справи» 
(вчити робити приємне батькам та ін-
шим членам родини)
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1. Запропонуйте дітям розглянути ма-
люнки у Завданні 4 із Роздавальних 
матеріалів та «оживити» ці малюнки, 
записавши слова, які можуть сказати 
діти й дорослі, зображені на них.  

2. Запропонуйте дітям зіграти ці сценки.

Підсумуйте: «Ви дбаєте про своїх рід-
них, коли допомагаєте їм, говорите при-
ємні слова, старанно навчаєтеся».

Підсумкові завдання (закріпити отри-
мані знання)

1. Зачитайте висновки:

• Усі члени родини піклуються одне про 
одного.

• Діти дбають про своїх рідних, коли 
старанно вчаться і допомагають їм 
у хатніх справах.

• Намагайся щодня робити щось 
приємне для своїх близьких. 

2. Домашнє завдання (виконується за 
бажанням). Запропонуйте учням ви-

конати Завдання 5 і 6 із Роздавальних 
матеріалів для учнів. 

Примітка: Запропонуйте батькам підтри-
мати дітей у їхньому бажанні виконувати 
домашні обов'язки.

3. Підсумкова вправа. Попросіть учнів 
стати в коло і взятися за руки. Піс-
ля цього тричі повторіть фразу «Ми 
дружний клас, ми дружна родина». 

Закінчіть заняття оплесками.


