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Тренінг 8. Самооцінка характеру
Мета
Ознайомити з поняттям «самооцінка», видами самооцінки; вчити адекватно оцінювати свій характер; виховувати бажання самовдосконалювати характер.
Результати навчання
Наприкінці заняття учні:
дають визначення поняття «самооцінка»;
називають види самооцінки;
оцінюють риси свого характеру та порівнюють результат з оцінками друзів.
Обладнання і матеріали
Класна дошка і кольорова крейда або фліпчарт і фломастери.
Комп’ютер, доступ до інтернету, мультимедійний проектор
(бажано).
Аркуші паперу за кількістю учнів.
Що підготувати заздалегідь

Роздрукувати роздавальні матеріали для учнів.
Перевірити презентацію до теми «Самооцінка характеру».
Орієнтовний план уроку
Стартові завдання
Обговорення оповідання «Боягуз»
Бесіда «Види самооцінки»
Обговорення мультфільму
Руханка «Самооцінка»
Підсумкові завдання
Усього тривалість
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5 хв
5 хв
10 хв
7 хв
8 хв
5 хв
40 хв

Стартові завдання (повторити
попередній матеріал і перейти до нового)

Запитання для обговорення:

• Хто із хлопчиків вважав себе хоро1. Зворотний зв’язок із минулим занятбрим?
тям: «Про що ми говорили на минуло- • А кого з них ви вважаєте хоробрим?
му уроці?» Вислухайте відповіді дітей, • Чи правильно оцінювали себе Ромчик і
підсумуйте: «На попередньому уроці
Дмитрик? Обґрунтуйте свою думку.
ми дізналися, що таке характер, які є позитивні й негативні риси характеру».
Підсумуйте: «Кожен має свою думку про
2. Оголосіть тему уроку: «Сьогодні ми себе і свою поведінку. Проте інколи вона
розглянемо поняття «самооцінка», буває помилковою».
вчитимемося оцінювати характер».
3. Вправа на знайомство «Дружні долоньки». Роздайте учасникам аркуші
паперу. Попросіть дітей обвести свої
долоньки. У верхньому кутку аркуша
діти пишуть свої імена. Аркуші з долоньками пускають по колу, щоб інші
діти могли написати щось добре про
власників долоньок.
Обговорення оповідання «Боягуз»
(показати, що самооцінка буває
неправильною )

Бесіда «Види самооцінки»
(ознайомлення з поняттям
«самооцінка» та її видами)
1. Прочитайте текст «Самооцінка» (Завдання 2 у Роздавальних матеріалах
для учнів).
2. Разом з учнями розгляньте малюнки.
Поясніть поняття «занижена само
оцінка», «завищена самооцінка», «адекватна самооцінка».

1. Запропонуйте учням прочитати оповідання «Боягуз» (Завдання 1 у Роздавальних матеріалах для учнів).
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3. Запропонуйте учням виконати Завдання 3 у Роздавальних матеріалах для
учнів.

меншує своїх здобутків. Це допомагає
їй почуватися впевнено і вказує напрям для розвитку.)
Підсумуйте: «Найкраще мати адекватну
самооцінку, адже вона допомагає почуватися впевнено і краще сприймається іншими людьми».
Обговорення мультфільму (показати,
що друзі можуть допомогти підвищувати занижену самооцінку)
1. Перегляньте мультфільм «Баранець»
(4:43 хв)

Запитання для обговорення:
• Як ви гадаєте, занижена самооцінка –
це добре чи погано? (Погано для самої
людини. Людина вважає себе гіршою за
інших, завжди применшує свої здібності й досягнення.)
• Як ви гадаєте, завищена самооцінка –
це добре чи погано? (Погано для довколишніх. Людина незаслужено звеличує
себе, перебільшує власні досягнення, а
успіхи інших не помічає або применшує.)
• Як ви гадаєте, адекватна самооцінка –
це добре чи погано? (Добре і для самої людини, і для довколишніх. Людина
ставиться до себе так само добре, як і
до інших. Вона не перебільшує і не при198

http://autta.org.ua/ua/materials/material/
Barashek-i-Krolen/
Запитання для обговорення:
• Як почувався Баранець, коли в нього
було багато шерсті?
• Чому він засмутився?

• Чи насправді змінився характер Баранця після того, як його постригли?
• Що допомогло Баранцеві знову відчути себе щасливим?
Руханка «Самооцінка»
1. Роздрукуйте риси характеру з Додатка 8.1.
2. Попарно розкладіть у протилежних
кінцях вільної зони класу листочки (на
одному кінці позитивна риса, на іншому – негативна, наприклад: «щедрий» —
«жадібний»).
3. Попросіть учнів стати біля відповідної
риси, яка, на їхню думку, їм властива.
Наприклад, стати біля слова «жадібний», якщо в них ніхто нічого не допроситься; посередині, якщо вони інколи діляться з іншими, а інколи — ні;
чи біля слова «щедрий», якщо не можуть з'їсти й цукерки, не поділившись
із другом. Запропонуйте двом–трьом
охочим пояснити свою позицію.
4. Оберіть іншу пару карток і повторіть
дії, вказані у пунктах 2–3.
Підсумкові завдання
отриманих знань)

тих самих рис.
2. Зачитайте висновки:
• Самооцінка — це те, як люди оцінюють
себе.
• Є самооцінка занижена, завищена й
адекватна.
• Найкраще мати адекватну самооцінку,
адже вона допомагає почуватися впевнено і ліпше сприймається іншими
людьми.

(закріплення

3. Підсумкова вправа. Роздайте дітям маленькі аркуші паперу. Запропонуйте
написати одну рису характеру, яка їм
1. Домашнє завдання (виконується за базаважає і якої треба позбутися. Попрожанням дітей).
сіть учнів зім’яти аркуш паперу і викиЗапропонуйте учням виконати Занути його у смітничок. А разом з ним
вдання 4 у Роздавальних матеріалах для
викинути й негативну рису характеру.
учнів, порівнявши самооцінку деяких рис
свого характеру з оцінками товаришем 4. Закінчіть заняття оплесками.
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Додаток 8.1

ЗЛИЙ
ДОБРИЙ
ЛІНИВИЙ
ПРАЦЬОВИТИЙ
ЩЕДРИЙ
ЖАДІБНИЙ
СМІЛИВИЙ
БОЯЗЛИВИЙ
ЧУЙНИЙ
БАЙДУЖИЙ
ЩИРИЙ
ЛУКАВИЙ
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