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Тема: «Вибір є у кожної долі» 

Дорога, шлях, стежина. Слова-синоніми. Усі вони 

різні за формою, але близькі за значенням. Дорога 

манить ступити на неї. Але коли ступиш — не 

зупинишся. Вона то спускається вниз, то 

піднімається вгору, далеко до заповітної мрії. Але яка ж дорога найкраща? Як 

важливо вибрати в житті свою дорогу. Від того яку ти вибереш, як ти підеш по ній, 

з ким, хто тебе поведе, залежить твоя доля. Незабаром ви повинні будете зробити 

перший серйозний крок у майбутнє. І ціна цього кроку — ваша доля. Сьогодні ми 

поговоримо з вами про один із найважливіших виборів у житті людини - вибір 

професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість - одна з умов 

відчуття життєвої повноцінності. Прагнення "знайти себе", стати "самим собою", 

особистістю - неодмінна ознака юності.. Своє 

майбутнє ми визначаємо ще задовго до останнього 

шкільного дзвінка. Обираючи професію, 

стараємося зважити всі "за" і "проти" того чи 

іншого заняття, що приваблює, "приміряти його на 

себе". 

 

Гра “Продовжи слово”.  

Придумайте  професію на кожну 

літеру. 

П —  ;Р  —;О  —; Ф  —; 

Е  —;С  —  ; І   —  ;Я  —  . 

Гра   “Закінчи речення”: 

Різні професії я знаю, 

Та одну з них називаю. 

Починаємо ми грати, 

Намагайтесь відгадати. 

(відгадайте, про яку професію йде 

мова). 

 

 



• пилка, цвяхи, молоток - ... 

• рецепт, мікстура, пацієнт - ... 

• ніж, черпак, сковорода - ... 

• крейда, підручник, указка - ... 

• ножиці, фен, гребінець - ...  

• вогнегасник, шланг, пожежа - ... 

• кельма, цегла, цемент - ... 

• покупець, ціна, товари - ... 

• полотно, палітра, фарби - ... 

• тканина, ножиці, наперсток - ... 

• афіша, вистава, глядач - ... 

• кермо, зупинка, пасажир - ... 

• швабра, чистота, підлога-… 

 Обираючи професію треба пам’ятати, що здійснити відповідальний крок вибору 

треба свідомо, враховуючи свої нахили та здібності, особисті та громадські 

інтереси. 

Звичайно , що вибір професії  це справа не одного дня. Сьогодні ми зробили 

початок, а вдалий вибір залежить від вас. Ураховуйте всі обставини пов’язані з 

трудовою діяльністю. Це дозволить вам надовго зберегти свої життєві сили й 

досягти великих успіхів у житті та кар’єрі. 

Зважуючи на те, що ви сьогодні почули, я впевнена, що виберете собі професію до 

душі, яку будете любити. Тільки улюблена робота приносить щастя й задоволення. 

Ніякі блага не можуть  замінити людині радощів праці, задоволення своїм 

правильним та потрібним місцем у житті. 

Прослухайте пісню «Вибір є у кожної долі» 

https://www.youtube.com/watch?v=UBmtoXPO41o

 

                                         Підготувала Голота О.О. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UBmtoXPO41o
https://www.youtube.com/watch?v=UBmtoXPO41o

