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 Тема:  «Бути на Землі Людиною» 

                                  Ти знаєш що ти — Людина? 

                                  Ти знаєш про це чи ні? 

                                  Усмішка твоя — єдина, 

                                  Мука твоя — єдина, 

                                  Очі твої — одні. 

                                                                (В. Симоненко) 

        Не одне покоління замислювалося над питанням «Хто така людина, для чого вона 

живе на Землі?», «Що значить бути справжньою людиною?»    Мати вигляд людини 

неважко, а от бути людиною дуже складно.                                                                                   

Чи знаєте ви, що значить бути Людиною?                                                                                                                                   

Пропоную переглянути презентацію: «Бути на землі людиною»   

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-buti-na-zemli-ludinou-taemnica-zitta-

vona-hviluvala-ludej-zavzdi-z-togo-casu-ak-voni-usvidomili-sebe-zivimi-istotami-ci-mae-

zitta--182295.html  

Гра «Що в тобі хорошого?» 

Завдання:  Ім’я – по першій букві  риса характеру. 

   (Таня –турбота; Денис - …; Надія - …; Роман - ….) 

  

Гра «Збери слова» 

 

 

н, ч, й, і, у, с, ь, т 

м, у, а , н , і , м, г, з 

и, т, ь, щ, р, с, і 

д, о, і, з, и, ч, с, т, ь, л, и, б, р, в, о 

Вправа «Потрібні слова» 

— Досить часто ми потребуємо підтримки, допомоги, співчуття, доброго слова. У 

хвилини смутку, розпачу чекаємо на підтримку. Та чи здатні ми самі простягнути руку 

допомоги людям, які цього потребують, втішити, сказати щось приємне, лагідне, дати 

пораду? 

Зараз я опишу ситуацію, у якій можу опинитися. А ви доберіть слова, які, на ваш 

погляд, зможуть мене підтримати, втішити. 
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• Я отримала двійку на уроці 

• Я посварилася з товаришем 

• Я загубила мобільний телефон 

• У мене вкрали гаманець    

      

       Життя кожної людини від народження і до смерті минає серед людей. Без їхньої 

допомоги вона не може навчитися навіть ходити, не кажучи про життєві функції. 

 Лише у спілкуванні вона пізнає найбільші цінності людського життя,  що є необхідною 

передумовою власного самовираження і щасливого життя. 

Гра «Збери прислів’я» 

відгукнеться Як гукнеться, так і 

триматися – нічого Один за одного не боятися 

залишає, той сам Хто друга в біді у біду потрапляє. 

пізнаєш друга не Без лиха 

Скарбничка мудрості   

• Пам’ятай добро. 

• Можна забути того, з ким разом сміявся, але ніколи не забувайте того, з ким 

разом плакав. 

• Будь вищим від усіляких пліток, заздрощів, дрібних інтриг. 

• Найкращі ліки від образи – прощення. Навчись прощати всім, а собі ніколи. 

• Не втрачай самоповаги, умій володіти собою. 

• Перш ніж сказати щось погане, згадай, що найкраще слово те, яке не сказане. 

• Найкоротша відстань між людьми – усмішка. Частіше усміхайся. 

• Якщо тобі погано, то це не причина, щоб завдавати страждань іншому. 

 

Використані інтернет - ресурси :   

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-buti-na-zemli-ludinou-taemnica-zitta-

vona-hviluvala-ludej-zavzdi-z-togo-casu-ak-voni-usvidomili-sebe-zivimi-istotami-ci-mae-

zitta--182295.html 

 

                                                                             Підготувала Кучер М.М. 


