Я СЕРЕД ЛЮДЕЙ
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Прочитай оповідання В. Сухомлинського
«Бабусин борщ». Дай відповіді на запитання.
 Чому дівчата посміхалися?
 Чи правильною була поведінка дівчат? А як вчинив би
(вчинила б) ти?
 Збери прислів’я. Як за допомогою їх можна пояснити
головну думку твору?

Сердечко, словечко, гостре, коле.
Сніг, і, теплого, від, тане, слова.
 Запропонуй «рецепт» добрих стосунків у родині.
 Склади свої правила гостинності.
 Пригадай свою родинну традиційну страву.

2

Визнач за діаграмою і скажи, хто з ким товаришує. Друзів
позначено однаковими числами.
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Оленка Сергійко Сашко

Оксанка Петрик

 А з ким товаришуєш ти? Назви імена своїх друзів.
 Поміркуй, чому люди стають товаришами.
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Юля
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Утвори слова.
безкорисливі

порядні

сть

грубі

щедрі
байдужі

ненави

відкриті

нерішучі

 Назви тільки ті слова, які, на твою думку, називають риси

справжньої людини. Запиши їх, поділяючи рискою для переносу.
 А які риси притаманні тобі?

4

Прочитай вірш.
Надія Красоткіна

А це ж так просто — щастя дарувати!
І усмішку, щоб радістю цвіла.
Лиш треба доброту у серці мати,
і людяність, і трішечки тепла.
І до людей нести це щиро-щиро,
сказати добре слово від душі…
Й побільшає довкіл тепла і миру,
то ж подаруй всім щастя! Поспіши!

 Розкажи, що пропонує робити авторка, щоб бути
справжньою людиною.
 Чи можеш ти назвати себе щасливою людиною? Чому?
 Послідовно вимов звуки у виділених словах. Склади їхні
звукові моделі.
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Зроби висновок. Запиши його.

Бути справжньою людиною — це означає бути
щирим (щирою), … .
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Попрацюйте в групах.
Складіть правила дружби за словами-підказками за зразком.

тактовний

людяний

щирий

порядний

ній

справж

чесний

веселий

добрий

Зразок. Друзі мають бути щирими.
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Як ти вчиниш у таких ситуаціях? Пройди лабіринтом і
дізнайся, який ти друг (п´одруга).
1 Друг розповів

2

тобі таємницю.

Ти розкажеш її
іншим друзям.

Нікому не
розкажеш.

Поміркуй над
своїми вчинками.
Зроби висновки.

Ти відкладеш
подарунок.
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Подякуєш
другові.

Подруга не виконала
домашнього завдання.

Ти даси їй
списати.

3

Поясниш,
як треба
виконувати.

Друг подарував тобі
на день народження
непотрібну річ.
Ти справжній
друг (подруга)!
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Прочитай вірш. Дай відповіді на запитання.
Грицько Бойко

Хвастунець
Хлопчик Толя — молодець,
тільки трішки хвастунець.
Якось ми пішли на став.
Він мені таке сказав:
— Слово честі, не хвалюся,
я ні-чо-го не боюся!.. —
Враз на слові цім з дороги —
Толі ящірка під ноги.
З переляку, у тривозі
наш хвалько мерщій навтμік.
Та спіткнувся на дорозі
й прикусив собі язик.

 Чи сподобався тобі хлопчик Толя?
 Чи хотів би (хотіла б) ти з ним товаришувати? Чому?
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Попрацюйте в групах. Які ви? Випишіть за схемою слова,
ють.
ють.
які вас описують.
Що підходить саме тобі?
У школі я ...

Вдома я ...

З друзями я ...

Ввічливий ХВАЛЬКОВИТИЙ рішучий Жадібний
сміливий байдужий щедрий впертий
ТАЛАНОВИТИЙ балакучий хитрий боязкий
ВІДВЕРТИЙ грубий СПРАВЕДЛИВИЙ

 Чи однаковий (однакова) ти у різних ситуаціях?
 Чи однакові слова ви виписали?
 Зробіть висновок.
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