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Тема: «Шануй працю»  
 

 
Все в світі здобувається людською працею. Жодна людина з першого 

разу не зможе майстерно, гарно виконати якусь роботу, бо для всякого діла 

потрібна практика, неодноразове повторення, щоб навчити свої руки. І в 

процесі навчання можуть виникати у декого певні труднощі: щось не 

вдається і тому, можливо, здається нецікавим. Але одні наполегливо вчаться, 

щоб вдосконалити своє вміння, стараються до сьомого поту, а інші кидають, 

так і не довівши справи до пуття, бо їм не хочеться, здається важким те чи 

інше заняття. Тому, звичайно, і результати у кожного різні. З одних виходять 

майстри своєї справи, а з інших — нічого не виходить. Тому дуже важливо 

виробити в собі гарну звичку – закінчувати почату роботу. Бо в народі 

кажуть так: «Не той молодець, що починає, а той, що кінчає». 

Продовжіть речення: 

 Під лежачий камінь вода … 

 Бджола мала, а й та … 

 Зробив діло – гуляй … 

 Тяжко тому жити, хто не хоче ... 

 Треба нахилитись, щоб з криниці води ... 

 Землю сонце прикрашає, а людину ... 

Відгадайте загадки про професії.  
Золоті у нього руки: 

Робить зачіски й перуки, 

Підстриже і пофарбує, 

Гарний настрій подарує. 

 

Хто одежу шиє всім: 

І дорослим, і малим, 

Дружить з голкою й тканиною, 

Строчить швейною машиною. 

 

Прокидається він рано 

І пече нам хліб духмяний. 

Бублики і пиріжки 

Пряники й медівники. 

 

Він для кожної людини 

Ліки має й вітаміни, 

Прочита рецепт уважно, 

Що і як робить підкаже. 



 

 

Хто людей з біди рятує 

І хвороби всі лікує - 

Призначає процедури 

І таблетки і мікстури? 

 

У нас цю професію знають усі: 

Сидить за кермом вантажівки й таксі, 

Вантаж і людей він по місту розвозить 

У літню спекоту й зимові морози. 

 

Як приходимо у клас, 

Там чекає він на нас. 

Вчить писати і читати, 

І невтомно працювати. 

 

Надів біленьку шапку, 

Готує він нам бабку. 

 

Дидактична гра "Кому що потрібно для роботи".  

Ви можете відкрити за цим посиланням 

 https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-komu-so-potribno-dla-roboti-

230403.html 

Пропоную переглянути відео «Умій шанувати працю». 

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

Використані інтернет – ресурси: 

https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-komu-so-potribno-dla-roboti-

230403.html 

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

 

 

Бажаю успіхів! 
 

Підготувала Вознюк В.М. 
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