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Тема:  «Шануймо працю людей» 

         «Людина народилася для діяльності. Жити — значить працювати», — 

стверджував Вольтер. З цими мудрими словами важко не погодитися: праця і все, 

що з нею пов’язане, займає більшу частину нашого життя. 

        Наш український народ дуже працелюбний, любить свою землю, вміє 

працювати на ній, кожен клаптик землі викохає, випестить, обсадить квітами, 

садами засадить. Українські люди ще й вдалі хлібороби. Недарма кажуть «Сонце 

красить землю, а людину праця». Бо на красиву людину добре подивитись, а з 

роботящою легко і добре жити. 

        -Діти, всяка річ, що оточує нас,  не впала просто з неба, а створена працею. Ви 

добре розумієте, що праця людину годує, праця одягає, праця зігріває, на розум 

наставляє. Будь яка річ – результат праці багатьох людей. А щоб зробити її, треба 

багато знати і вміти. Люди, працюючи, всяку роботу знають і прославляють робочі 

руки у віршах, казках, прислів’ях, піснях. 

 Пограйте в гру «Продовж прислів’я» 

Хочеш їсти калачі - ……………………. 

 Зробив діло - ……………………………  

 Що посієш - ……………………………. 

Праця годує - …………………………... 

- А тепер навпаки –написано кінець прислів’я, а ви доповніть початок. 

……….., той взимку голодує 

……….., щоб родила нива ледачому; 

………. - ласий не будь; 

……….  - гори вернуть. 

Гра «Підкажи слово»  

Щоб город перекопати 

Треба взяти нам …  

Щоб забить в стіні гвіздок 

Треба мати …  

Щоби дрова нарубати  

Треба нам …мати 

 

- А зараз подивіться невеличке відео і подумайте « Про кого саме в ньому 

розповідається?»   

https://www.youtube.com/watch?v=SThzfVfFmt8 

-Хто є головними героями?  

- Хто з них вам більше сподобався? Чому?  

- Чому праця є необхідною складовою людського життя?  

— Чому лінь засуджується у людському суспільстві?  

— А якби ви жили самі, без людей, чи тоді треба було б працювати? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SThzfVfFmt8


Людина при великому бажанні може навчитися робити практично все. Хоча це не 

завжди просто. Але ви ніколи не опускайте руки при перших невдачах, а 

попробуйте ще і ще, доки у вас не вийде, адже ви це можете й у вас обов’язково 

вийде. 

Запам’ятайте основні правила: 

 Найбільша перемога – це перемога над собою. 

 Чого навчився, того за плечима не носиш. 

 

Якщо ти хочеш завжди у достатку жити, 

То поважай роботу, труд люби. 

Старайся вчитися усе робити. 

І як почав, то не лінуйся, а роби. 

Щоб в світі жити радісно й щасливо. 

Добро твори у світі кожну мить. 

Робота, праця — це велике диво, 

Вона людину учить в світі жить. 
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