ЗМІСТ
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ
ПЛАНУВАННЯ

РОЗРОБКА УРОКУ
РОБОТА В ЗОШИТІ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

САМОРОБКА

інтересами.

це люди, об'єднані спільними ідеями,

За світлинами розкажіть, що об'єднує дітей у спільноти.

Я І МОЯ ШКІЛЬНА ГРОМАДА
РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ
Пригадайте, до якого кола спілкування належать учні
та учениці вашого класу. Що є спільного у вас із ними
та учнями вашої школи?
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Чи є спільноти у тварин? Які тварини утворюють такі
спільноти: стадо, табун, зграя, косяк, рій?
Стадо - група тварин одного виду.
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Люди згуртовуються для того, щоб спільними
зусиллями швидше досягти певної мети. Цьому до
помагає активна участь кожного та особиста відпо
відальність за результати спільної діяльності. Для
спілкування люди об'єднуються у групи (спільноти),
які можуть бути великими й малими (2-3 особи).
Що більше людина спілкується, то ширше стає коло
її спілкування. . До такого кола належать
усі люди, з
.
якими ви зустр1чаєтеся, взаємод1єте впродовж життя.
Клас, у якому ви навчаєтеся, - теж сп1льнота.

Наведіть приклади спільнот, з якими ви тісно взаємо
дієте. Що вас об'єднує в цих спільнотах?

Важливими. ознаками спільноти
є згуртова.
.
.
н1сть, взаєморозум1ння, захищен1сть, <<почуття л1ктя>>.
Кожна людина прагне стати членом спільноти,
самоствердитися в ній. Пам'ятайте, кожна людина
у вашій команді має особливу роль.
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Самоствердження - це прагнення людини реалізо
вувати себе, досягати певних результатів у діяльності,
поведінці, взаємодії з іншими людьми.

Як· успішно працювати у спільноті -

Що вам найбільше запам'яталося на святі Дня знань
у вашій школі? Які традиції святкування початку на
вчального року ви можете запропонувати? У яких за
ходах, що відбувалися у вашій школі минулого року,
ви брали участь? Що сподобалося найбільше?

Поважайте всіх членів спільноти.

Замість слова «я» вживайте «ми».
Будьте вдячними, не забувайте хвалити інших.
Підтримуйте позитивний настрій у спільноті.
Посміхайтеся.
Приділяйте більше часу для того, щоб дізнаватися
про членів спільноти.
Спілкуйтеся з однокласниками та однокласницями так,
як би ви хотіли, щоб спілкувалися з вами.

Яку роль ви обрали б у День самоврядування? Чому?
Як ваш клас бере участь у шкільному житті?

Самоврядування - це самост1ина діяльність учнів,
коли учні беруть на себе частину організаційних
обов'язків дорослих.
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Яких правил роботи у спільноті дотримуються у ва
шому класі?

Виконайте мініпроєкт «Моя школа». Знайдіть і пред
ставте у групах інформацію, пов'язану з назвою школи,
її історією, шкільними святами тощо.

Свято День знань завжди є особливою под1єю
для учнів, їхніх батьків, учителів.

Виготовте з паперу за зразком чи власним задумом
«Куточок іменинників».
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Вам знадобляться: кольоровий папір і картон (колір оберіть за бажанням), простий та кольорові
олівці, фломастер чорного кольору, клей ПВА, но
жиці, матеріали для оздоблення (декоративні оч1,
лелітки, бісер, вата, нитки тощо).
Виконуйте послідовно.
1. У групі з однокласниками виготовте основу,
до якої потім будете прикріплювати картинки з на
писами днів народження.
2. Виготовте деталі (листок, сніжинку, квітку
або полуницю) відповідно до пори року, коли ви на
родилися. Фломастером чорного кольору напишіть
на деталі своє ім'я та дату народження.
3. Прикріпіть деталь до основи.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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4. Обговоріть у групі, в якому місяці іменинни
ків найбільше, а в якому - найменше.
5. Обговоріть, як ви бажаєте вітати іменинників
у вашому клас�.
Висновок

Учні однієї школи разом зі своїми вчителями та
батьками є групою, або спільнотою. Саме у
спільноті мають діяти люди заради досягнення спільної мети. <<Добре там живеться, де гуртом сіється і
жнеться>> - так говорить народна мудрість. Основна
мета шкільної спільноти - навчитися спілкуватися і
працювати разом, самостійно розв'язувати проблеми.
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Чи знаєте ви, що... слово «школа» має турецьке похо

дження. У перекладі воно означає «заняття у вільний час» .
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ЯК ЛЮДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ У СПІЛЬНОТІ
За світлинами розкажіть про спільні інтереси дітей.

У сучасному світі робота в команді є однією з
найважливіших
працюють
.
. навичок людини. Люди
.
.
у командІ тодІ, коли. вони мають
спІльнІ
ЦІЛІ; хо.
.
чуть заощадити час І сили; цІнують І використовують досвід інших. Для успішної роботи в команді
потрібні бажання, чуйність, відповідальність та вза
ємоповага.
Пограйте у гру «Навчаємося взаємодіяти у класн1и
спільноті», яку розміщено на форзаці 1 підручника. На
вмання оберіть порядок ходу гравців. Виконуйте за
вдання по порядку, відповідно до обраної послідовності
учасників гри. В одному турі гри може взяти участь 15 учнів.
Взаємодія - це коли люди щось роблять разом і до
помагають одне одному.
Які людські якості пояснює кожний текст? Установіть
відповідність.

«Дружній череді вовк не страшний» - це давня народна му
дрість. Поясніть, як ви її розумієте.

•

Бути відповідальним,
визнавати свої
ПОМИЛКИ, не
обманювати інших
заради власної вигоди.
З повагою та
терпимістю
ставитися до інших
думок, поглядів,
традицій.
Пам'ятати, що інші
люди так само, як
і ви, мають почуття
та мрії. Потрібно
поважати вибір інших.

••

•Дотримуватися своїх
обіцянок. Бути
відповідальним за
свої слова і вчинки.

•

Добровільно
надавати допомогу,

вчиняти

благодійництво.

• Не привласнювати

чужі роботи, чужу
працю. Виконувати
завдання самостійно,
без підказок інших.
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Чому згадані якості такі важливі й потрібні для життя
людей у спільноті? Які з них притаманні вам? Перетво
ріть ці відповідності на правила спілкування з іншими
людьми.
Прочитайте уривок вірша Оксани Сенатович та об
говоріть його у групах.

Що це значить - не дружити,
Жити так - одинаком?
Не дружити - це ходити
Не дверима, а вікном. ...
В школі вчитись й не дружити Це, повірте, все одно,
Що, заплющившись, сидІти
І дивитися кіно.

Висновок

Люди взаємодіють у спІльнотах через спІл
кування та спільне виконання певних дій.
Згуртована робота в команді набагато цікавіша й
ефективніша. Навчатися ефективніше
. в різноманіт.
.
них. групах,
де
панують
повага,
довІра,
спІльна
ВІД.
повІдальнІсть тощо.
Чи знаєте ви, що... командна гра може допомогти
розвинути вміння слухати та ставити себе на місце ін
шого.
Відшукайте в інтернеті гру на взаємодію, ознайом
теся з її правилами та пограйте з однокласниками й
однокласницями.

• Що, на вашу думку, означає <<дружити>>?
• Поясніть рядки << Не дружити - це ходити
Не дверима, а вікном>>.
• Чи є у вас друзі? Як ви почуваєтеся, коли друзІ
на тривалий час їдуть відпочивати або змінюють
місце проживання?
Як почуваються та як вибудовують взаємини люди в
командах?
Що важливіше - спільна справа чи ті, хто виконує цю
спільну справу?

Якщо йдеться про команду,
.
.
то ТІ, хто творить спІльну справу,
одне для одного не менш зна
чущі за саму справу.
Більш
того,
.
.
члени команди ЦІкавІ одне од. . Інтеному, вони мають
СПІЛЬНІ
.
.
реси, погляди, ЦІННОСТІ.

•

Назвіть кілька видів спорту, де потрібна групова взає
модія.

••

ЧИ Є СПІЛКУВАННЯ
ОБМІНОМ ІНФОРМАЦІЄЮ

••••••

Чи любите ви спілкуватися? З ким? Як часто ви це
робите? Які теми вас найбільше цікавлять? Якому
спілкуванню ви надаєте перевагу, віч-на-віч з людьми
чи онлайн?

Розгляньте зображення об'єктів. Які з них можуть бути
джерелом інформації, а які - приймачем? Обгрунтуйте
власну думку. Наведіть приклади природних і руко
творних джерел інформації.

Спілкуючись між собою, люди передають одне
одному певне повідомлення, інформацію.
Інформація з латинської мови означає ознайомлення,
роз'яснення, повідомлення про стан справ або діяль
ності, відомості про що-небудь.

Розгляньте світлини й розкажіть, як діти отримують
інформацію.

• Якою може бути інформація, що нею обмінюються
люди?
• За допомогою яких органів чуття людина сприй
має інформацію, коли слухає музику, читає книжку,
дивиться фільм, грається на свіжому повітрі чи обі
дає?
Під час спілкування люди обмінюються інформа
цією і по черзі виступають то в ролі джерела інформа
ції, то в ролі приймача. Інформація завжди переда
ється від джерела інформації до її приймача.

Пригадайте правила, яких слід до
тримуватися в комп'ютерному класі.
Розгляньте знаки. Про які правила
безпечної поведінки вони нагадують?
За допомогою програми «графічний
редактор» спробуйте створити влас
ний знак для одного з правил безпечної поведінки.

Дії передачі, приймання, зберігання та оброблення ін
формації мають назву інформаційні процеси.
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ЯК ЗНАЙТИ ДРУЗІВ

Інтереси в людей можуть бути різними. Напри
клад, однокласники посварилися через те, кому
першим заходити до класу. Двоє друзів розгніва
лися через те, що обидва перемогли у змаганнях.
Усе це приклади конфліктів, коли одна група
людей намагається силою нав'язати свої бажання
іншій групі, тобто інтереси одних суперечать інтересам lНШИХ.

,

Чи доводилося вам бути свідками чи учасниками кон
фліктної ситуації або суперечки? Як ви почувалися?
Чи змогли домовитися й порозумітися? Які риси ха
рактеру вам допомогли розв'язати ситуацію?

Уявіть, що ваш однокласник або однокласниця захво
ріли й довго не відвідували школу. Вони пропустили
багато занять, не спілкувалися з іншими учнями та ученицями. Як ви можете разом підтримати їх? За потреби
зверніться по допомогу до дорослих.

Конфлікт - це зіткнення протилежних інтересів і
поглядів людей, унаслідок якого виникає серйозна
суперечка або суперництво.
Суперечка - словесне змагання двох або кількох
осіб, які не погоджуються в якомусь питанні.
Що робити, коли конфлікт усе ж стався?

Уявіть ситуацію та придумайте продовження ц1є1 1сто
рії. «Іринка забила коліно й кульгає. До школи її веде
татусь і несе рюкзак. На подвір'ї школи з'явилися одно
класники Іринки. Вони ... ».
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Як можуть скластися стосунки між людьми, коли їхні ін
тереси не збігаються? Що б ви могли порадити таким
людям?

Конфлікт може призвести до напруження, до ак
тивних дій, ускладнень, боротьби тощо. Суперечки

••

Назар - учень третього класу. Він живе далеко від
школи і щоразу запізнюється на уроки. Назар пізно ля
гає спати, а вранці не може прокинутися вчасно. До
школи він забуває взяти потрібні зошити чи матеріали до уро
ків. Однокласники та однокласниці позичають йому олівці й
фарби.

• Яких правил не дотримується Назар?
• Які ваші поради допомогли б йому впоратися з1
своїми обов'язками?
Яких прав та обов'язків дотримуються учні та учениці
у вашій школі? Доповніть запропонований перелік.
Проведіть гру-вікторину «Наші права та обов'язки».

• Відвідувати лікаря за потреби.
• Відвідувати гуртки за інтересами.
• Бережливо ставитися до природи.
• Мати власну думку та поважати думку 1нших
щодо певної проблеми.
• 3 повагою ставитись до всіх працівників школи.
• Прибирати своє робоче місце.
Як змінюється життя шкільної спільноти, коли всі її
члени виконують свої обов'язки?
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4. На фліпчарті складіть схему просування ідей
щодо того, як виконати обрані вами обов'язки.
Важливо:
• поясніть, що відбувається у спільноті, коли ніхто
.
.
.
.. . ..
не несе в1дпов1дальност1 за сво� дн;
• запропонуйте ідеї для виконання обов'язків;
• поясніть, чому потрібно виконувати обов'язки.
5. Представте проєкт перед однокласниками.
6. Підсумуйте результати виконаних проектів.
Чи можна назвати вашу роботу командною? Чому?
Чи всі брали активну участь у реалізації проєкту?
Що дізналися нового?
Інфографіка - це представлення інформації у ви
гляді малюнка, схеми, графіка, моделі.

Висновок

Права є у .кожної
дитини
від народження
не.
.
.
...
.
залежно в1д в1ку, стат�, мови, рел1г11, м1сця
народження
тощо. Права
дітей в Україні захищені
.
.
законом 1 мають ус1ма неухильно дотримуватися.
Окрім прав, кожна дитина має свої обов'язки, які
потрібно виконувати.

Виконайте проєкт «Наші обов'язки».

Чи знаєте ви, що... при ООН створено дитячий фонд,

1. Об'єднайтеся у три групи у класі та оберіть
одну з тем:
Обов'язки
вдома

••

Обов'язки
у громаді

який піклується про права дітей у всьому світі. Цей фонд
створив серію мультфільмів про права дитини. Відшу
кайте за ключовими словами ці мультфільми в інтернеті.

Обов'язки
у wкoni

2. Складіть перелік з п'яти обов'язків, як1 сто
суються обраної теми.
3. Зобразіть зазначені обов'язки у вигляді інфо
графіки

ЧИ ВСІ ЛЮДИ РІВНІ.
ЩО ТАКЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ
�,
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Як ви розумієте слова «рівність» і «справедливість»?
Складіть з ними речення.

Кожна дитина становить надзвичайну цінність
не лише для своїх батьків, а й для всього евіту.

••
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Ви знаєте, що всі ми різні, але рівні у своїх правах.
Рівність у правах означає, що всі діти, незалежно
від кольору шкіри, статі, походження, є рівними
перед законом ВІД народження.
Спільною має бути взаємоповага між людьми,
яка є запорукою успішности спільнот. Щоб сприяти
цьому, потрібно у ставленні МІЖ людьми уникати
різного роду дискримінації.

Дискримінація - порушення прав людини. Це слово
з латинської мови означає «розрізнення», тобто будь
яку відмінність, обмеження або перевагу, що запере
чує або зменшує рівне здійснення прав.
Стать - це поділ організмів на самців і самиць,
у людей - на чоловіків і жінок.
Як би ви вчинили, якщо б хтось образив ваших близь
ких чи друзів? Чи змінилося б ваше рішення, якби об
разили незнайому вам людину?

••

Продовжте речення у схемі. Доберіть кілька прикладів
дій, які допоможуть у створенні доброзичливого став
лення у спільноті. Запишіть ці речення в зошиті.

••
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слова-антоніми до слів «рівність»
ливість».

ЧОМУ ЛЮДИНІ ПОТРІБЕН
ОСОБИСТИЙ ПРОСТІР

«справед

Назвіть права, якими користуються усі діти в рівних
можливостях.

n
Попрацюйте у групах. Розтлумачте зміст прислів'їв.

• Шукаєш справедливого слова - вислухай
ус1х.
• Справедливе слово краще за брехню.
Висновок

Справедливість
і р1вн1сть
між
людьми в ба.
.
.
..
гатьох кра1нах св1ту визнан1 головними ц1нностями. Насильство і справедливість - несумісні
дії. Протистояти злому вчинку можна лише добром,
бо тільки добро породжує добро.

Пригадайте, що є вашим особис
тим простором. Чи відчували ви
коли-небудь потребу в особистому просторі?

Бажання мати особистий про
ст1р - це прагнення мати власну
територію, що була б на деякий
час недосяжною для інших. Нею
може бути ваше робоче місце, за
тишний куточок у кімнаті або
своя к1мната.
Інколи людям стає неком
фортно, коли їх хтось торкається
або підходить надто близько. Най
комфортніше
спілкуватися
на від.
..
стан1 витягнуто1 руки.
За моделями:
• назвіть колір особистого простору, в який ніхто не втруча
ється; . . . . . .
• оберіть зображення комфортної відстані для спілкування; ...
• визначте приклад втручання до особистого простору.

Чи знаєте ви, що... слово «справедливо» ніколи не

змінювало свого значення. Як і у давні часи, воно озна
чає «правильно, слушно, правдиво».

А

Б

в
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Уявіть себе на місці учасників діалогу. Спробуйте від
творити розмову учня/ учениці та вчительки.

Привіт! Я хочу сказати вам дещо важливе.
Коли я зможу з вами про це поговорити?
Можна зараз. Сідай зручно та розповідай.
Ні, я краще прийду іншим разом, коли по
руч нікого не буде. Я б хотів/-ла поговорити
з вами на самот1.
Тоді підходь завтра після уроків.
Дякую! Я прийду. Де ми зустрінемося?
оєму кабінеті. Після п'ятого уроку
де вільний. Отже, до зустрічі!
до побачення!
Пам'ятайте, помічники не всесильні, але вони
все одно можуть багато в чому допомогти.
На допомогу завжди має прийти родина. У колі
вашої родини повинно бути правило: жодних секре
тів. Якщо ви хочете привітати з днем народження
когось неспод1вано, то підготуйте сюрприз, але ні
коли не секрет!
Висновок

Розуміння того, де є ваші особисті кордони
(особистий простір), допоможе вам ставитися
одне до одного з повагою. Важливо завжди пам'ятати
про взаємну повагу до чужого особистого простору.

У разі потреби для свого захисту звертайтеся за до
помогою.
Чи знаєте ви, що... слово «ні» у багатьох мовах
звучить і пишеться майже однаково. Іспанською, ан
глійською - по, білоруською, сербською - не, італійською - ne, польською - піе, румунською - пісі,
чеською - пе, хорватською - пі.

ЯК РОЗПІЗНАТИ НЕПРАВДИВУ • • • • •
ІНФОРМАЦІЮ
Для чого люди придумали мову?

Наші предки, які мешкали в печерах близько
2, 5 мільйона років тому, створювали знаряддя праці.
Для цього їм потрібно було виконувати послідовні
дії. Саме для передачі інформації про ці дії і почала
виникати мова. Крок за кроком вона збагачувалася,
і головним у цьому ставало навчання.
Інформацію, яку ми хочемо комусь передати,
можна закодувати звуком, наприклад голосом, сло
вами. Барабанний бій, дзвін дзвонів - усе це зву
кове кодування інформації. Якщо інформацію, яка
зберігається в пам'яті людини, закодувати малюн
ком або знаками на носії - це буде графічне коду
вання. Якщо закодувати буквами, то таке кодування
називають текстовим.
Спілкування як обмін інформацією можливе
лише за умови, якщо партнери мають єдину або по
дібну систему кодування і декодування, тобто <<го
ворять однією мовою>>.
Код - система символів для передавання, обро
блення і зберігання різної інформації.
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Кодування - це перетворення повідомлень у зручну
форму для передавання, опрацювання і зберігання.
Декодування - розкодування, розшифрування кодів.
Поміняйте місцями склади та літери у словах та роз
шифруйте прислів'я.

щераК сицяни
в кахру, ж1н
равежуль у біне.

азбука стала першим цифровим способом
інформації.
Сигнали азбуки Морзе можна по
давати за допомогою звичайного ліх
тарика чи свистка, у вигляд� св1тла
чи звуку. Відомі випадки, коли
знання азбуки Морзе рятувало лю
дям життя.

Розкодуйте (розшифруйте) ребуси.
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Чи можна назвати ребуси кодуванням інформації? Які
ще способи кодування інформації ви знаєте?
Чи чули ви щось про азбуку Морзе? З якою метою її
застосовували?

••

Американський 1нженер-до
слідник французького походження
Самуель Морзе в 1832 році розробив
спеціальну азбуку, що складалася з
комбінацій коротких (<<крапок>>) та
довгих (<<тире>>) сигналів. 3а допо
могою цих сигналів можна було
передавати на відстань будь-яку тек
стову інформацію, надсилаючи її як
електричн1 сигнали по дротах. Ця

Висловлювання - це речення, у якому щось ствер
джується чи заперечується.
Яке із цих речень є висловлюванням?

• Я маю багато друзів.
• Скільки друзів ви маєте?
Висловлюванням може бути тільки
розповідне речення. Висловлювання
бувають істинними або хибними.
Чи можна довіряти всій інформації, що є в мережі Ін
тернет?

••

У житті важливим є вміння відрізняти правдиву
інформацію від неправдивої, або фейкової.
Фейк - це повідомлення, у якому частково або по
вністю відсутня правдива інформація.

Поради, я:к розпізнати
неправдиву інформацію
Звертайте увагу на джерело інформації.

u

Читайте весь матеріал.
Перевірте, хто автор.

Висновок
Фейкові новини дуже схожі на справжні. На
віть професіонали не завжди можуть від
різнити їх від справжніх. Вони можуть завдавати
шкоди людям. Навчайтеся, будьте пильними та бе
режіть власний інформаційний простір!
Чи знаєте ви, що... поширюється швидше: правда
чи брехня?
У 2018 році журнал Science опублікував дослідження
щодо поширення правдивої та неправдивої інформації. Вияви
лося, що неправдива інформація поширювалася швидше за
правдиву. Що оригінальнішою та емоційнішою була новина,
то охочіше ділилися нею користувачі.

Перевірте дату публікації.
Це точно не жарт?
Послухайте думку дорослих.
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Які новини є фейковими? З яких джерел інформації
можуть надходити фейкові новини? Чи можуть завдати
шкоди фейкові новини?

••
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ЗМІСТ
Я І МОЄ ОТОЧЕННЯ
Я І МОЯ ШКІЛЬНА ГРОМАДА
РАЗОМ МИ СИЛЬНІШІ
ЯК ЛЮДИ ВЗАЄМОДІЮТЬ У СПІЛЬНОТІ
ЧИ Є СПІЛКУВАННЯ ОБМІНОМ ІНФОРМАЦІЄЮ
ЯК ЗНАЙТИ ДРУЗІВ
ЯКІ В ДІТЕЙ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
ЧИ ВСІ ЛЮДИ РІВНІ. ЩО ТАКЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ
ЯК РОЗПІЗНАТИ НЕПРАВДИВУ ІНФОРМАЦІЮ

