
Дружба з посмішки почнеться 
 

Мета: виховувати культуру спілкування у повсякденному житті, культуру мовлення;      

допомогти учням зрозуміти необхідність та цінність спілкування, формувати 

уявлення про правила спілкування; виробляти навички вживати ввічливі слова – 

привітання та чемну форму звертання; виховувати доброзичливість, повагу, 

бажання користуватися у повсякденному житті «чарівними словами»,цінувати 

дружбу. 

Клас: 6  

Очікуваний результат:  знати та вміти ввічливо поводитися, цінувати дружбу. 

Методи : діалог з елементами тренінгу. 

Той хто думає,  

що може обійтися без інших,  

дуже помиляється; 

Але той, хто думає,  

що інші не можуть обійтися без нього, 

Помиляється ще більше. 

Ф.Ларошфуко 

Слово вчителя: 

Для почуттів найкращих на землі 

Створили люди сотні добрих слів –  

Таких як щирість, ніжність… Їх багато. 

Це – милосердя, спокій, чистота, 

Це – вірність, співчуття і доброта,  

Любов, надійність. Всіх і не назвати. 

«Будь ласка», «Спасибі» й «Бувайте здорові» - 



Слова необхідні й корисні у мові. 

Приємно їх чути і в школі, і вдома 

 Від мами, учителя й просто знайомих. 

Тож раджу частіше їх, діти, вживати. 

Даруйте сміливіше радісний настрій! 

І кожен свій день починайте  

Зі слів «Добрий день», «Вітаю», «здоров’я»… 

Історичний коментар: 

      Отож, не привітатися або не відповісти на привітання в усі часи в усіх народів 

вважалося  невихованістю та неповагою. Привітний той, хто виявляє 

доброзичливість. Бути привітним – означає радіти іншому, бути доброзичливим – 

бажати добра. 

      У нашій класній кімнаті сьогодні тепло і затишно, тому в ньому є друзі, 

однокласники,які поруч щодня. Давайте привітаємо один одного. Утворіть коло. 

 

Вправа №1. «Оплески по колу» 

 

     Я називаю одного з Вас на ім’я, вітаю його оплесками, потім він обирає когось із 

учасників, і ми вже вдвох вітаємо оплесками…. Зростає напруження серед тих, кому 

ще не аплодували, тому останньому гравцеві ми адресуємо слова : «А найгучніші 

оплески дістаються…» 

 

Вправа№2 «Моє коло спілкування» 

 

      (Діти отримують аркуші, креслять на них коло, ділять його на частинки, на яких 

пишуть, з ким вони спілкуються, виділяють яскравим кольором ті частини, які 

позначають більш активне спілкування). 

 



Вправа№3  «Зрозумій мене» 

    Спілкування неможливе без уміння вислухати співрозмовника. Обирається один 

учень, який виходить з класу. Учням пропонується вивчити приказку, наприклад, «Не 

рий іншому яму, бо сам у неї впадеш» або «Зроби добро, воно сторицею 

повернеться». 

      Запрошується учень, йому пояснюють декілька учнів, що треба з’ясувати. (Можна 

всім хором проказати, але лише по одинці стане зрозумілим завдання). 

 

  Коментар вчителя:  

     У цій грі ми побачили, як  важко почути і зрозуміти кожного. Важливим 

елементом є манери. Під час розмови неприпустимо вертіти у руках будь – який 

предмет, терти кулаками очі, почухуватися, смикати співбесідника. 

      Рухи людини під час розмови повинні бути не лише природними, а й 

цілеспрямованими: 

 Посміхайтеся; 

 Щиро цікавтеся іншими людьми, заохочуйте їх до розмови; 

 Пам’ятайте, що ім’я людини – це найсолодший для неї звук; 

 Будьте гарним слухачем; 

 Розмовляйте про те, що цікавить вас обох; 

 Не засуджуйте своїх знайомих, не пліткуйте. 

 

Вправа№4 «Зізнання» 

o Чи замислювалися Ви над тим, чи можете самі відповідати поняттю «друг»? 

o Як Ви вважаєте, хто може впевнено назвати Вас своїм другом? Чому? 

o Спробуйте пояснити, що таке відвертість.  

А зараз пропоную написати закінчення речень, наведених нижче: 

1.    Відверто кажучи, мені досі важко… 

2.    Відверто кажучи, для мене дуже важливо… 

3.    Відверто кажучи, я ненавиджу, коли… 

4.    Відверто кажучи,я радію, коли… 



5. Відверто кажучи,найголовніше в житті… 

Вправа№5 «Шукаю друга»     

 

     Кожній людині в житті потрібен друг. Коли друзів немає, то людина намагається їх 

знайти. Ми спробуємо з вами скласти оголошення «Шукаю друга», у якому 

зазначите свої бажання.  

Вправа№6 «Хто це?» 

 

   Учень виходить з класу, клас характеризує когось з учнів (присутніх). Учень 

заходить до класу, за ознаками вказує на власника такої колективної 

характеристики.  

     Підсумок: Ви гарно попрацювали сьогодні. Я впевнена, що тепер частіше будете 

замислюватися над тим, як спілкуватися з приємністю для себе і для інших людей. А 

на завершення  -  ще декілька нескладних правил, які допоможуть Вам у цьому: 

 

ПАМ’ЯТКА ЩОДО ПРАВИЛ СПІЛКУВАННЯ 

1.      Поважай співрозмовника. 

2.      Будь тактовним. 

3.      Не принижуй співрозмовника 

4.      Не применшуй його якостей, не став його в незручне становище. 

5.      Будь уважним до співрозмовника. 

6.      Умій слухати співрозмовника, не перебивай його. 
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Вітання 
 

Стою я зараз, друзі, перед вами, 

Відкрита в помислах і діях, і словах. 

І хочу поділитися думками    

Про свій і просто про людський життєвий шлях. 

 

Життя людини – подорож в любов. 

Лиш вчасно те належить зрозуміти, 

Що в ньому є основою основ 

 Сім’я, робота, Батьківщина, діти. 

 

Отож, про Батьківщину. Я зросла 

І народилась на землі Кіровоградській. 

Матусі донечкою любою була,  

Людей любить мене навчив мій батько 

 

Тут школу закінчила й набула 

Я в юності своїй хороших друзів. 

До вузу потім вчитися пішла 

Кінчила. І на виднокрузі 

 

 

Замайоріло самостійнеє життя. 

У нього я занурилась охоче. 

Із добрим чоловіком і дитя 

Ростим в любові, нашу рідну доцю. 

 

 



 

Учителем словесності працюю, 

Дітей навчаю українській мові. 

Щоденно з учнями разом подорожую 

Її шляхами у краї чудові, 

 

 

В краї любові, радості й добра, 

В краї мелодики ясного диво слова, 

Якого б успіху в житті не досягла, 

Вона ніхто, коли не поважає мови. 

 

Шановні друзі, хай багато літ 

Вам кожному зозуля нарахує. 

Хай мови рідної вічно квітучий цвіт 

У вас буяє, у вас в житті віншує. 

 

То ж, любі вболівальники мої, 

Допоможіть підтримкою, вас прошу! 

Й до вас звертаюся, шановнії  журі, 

Аби були ви справедливі і хороші! 

 

А філологія не падає в ціні 

Поки жива співуча наша мова. 

Належить це все довести мені. 

Ну, що ж , вперед, шановні, - я готова. 

 

 



В цей рік Водяного Дракона 

Від щирого серця бажаю колегам усім 

Дітей, щоб побільшало в школах, 

Щоб з радістю бігли до неї  вони. 

 

Бажаю, щоб школи на селах  не закривали, 

Бо школа – це серце села. 

Робочі місця для людей зберігали. 

Зарплата, щоб гідна, велика була. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Бажаю по більше вам учнів слухняних,  

білявих, чорнявих і кучерявих, 

Веселих, дотепних, кумедних, смішних 

А інколи навіть і запальних. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Нам є чим гордитись 

Хоча б на ось цю фотокартку 

Поглянути і зупинитись……… 

Їх буде ще вдосталь, їх буде багато,  

Тому не шкодуючи сил нам треба трудитись 

Ще довго й завзято… 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Дивлюсь на вас і думаю,яке ж 

То щастя – стільки друзів мати! 

І вдячності моїй немає меж! 

А на кінець вам хочу я сказати: 

 

Хай доля посміхається до вас, 

Фортуна лагідна завжди хай з вами буде, 

Хай все красиво буде без прикрас, 

Хай люблять рідні й поважають  люди. 

 

Нехай здоров’я буде надміцне,  

А діти – щоб успішними зростали. 

Спасибі, що підтримали мене! 

Люблю вас і шаную! Гірник Алла. 

 

 

 

 

 



 

 


