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У практичному посібнику розкрито важливість проблеми 

формування навичок культури спілкування через змістову лінію 
«Взаємодіємо усно» в учнів 3-го класу НУШ. 
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Рекомендовано вчителям початкової школи закладів загальної 
середньої освіти. 

 

 

 

 



 
 

3 

Зміст 
Вступ…………………………………………….......…………...…………..…4 

 
1. Теоретичні аспекти проблеми формування навичок культури 

спілкування через змістову лінію «Взаємодіємо усно»  учнів 3-го 
класу НУШ …………………………………………………..……….…5 
 

1.1. Формування навичок культури спілкування  учнів 3-го класу НУШ 
як психолого-педагогічна проблема…………….…………………..5 
 

1.2. Художній твір як засіб формування навичок культури спілкування  
учнів 3-го класу НУШ …………..…………………………...……....7 

 
2. Методика роботи над художнім твором з метою формування навичок 

культури спілкування  учнів 3-го класу НУШ………………………....9 
 

3. Фрагменти уроків з методики роботи над художнім твором…...……15 
 

О. Лущевська «Літо», Хрестоматія 3,4 клас, с. 84 ….……………….…...15 
 

О. Лущевська «Пташка», Хрестоматія 3,4 клас, с. 84…………………..17 
 

За твором Зоряни Живки  «Ангел на ймення Грушка»………………….19 
 

Вірш-діалог Оксани Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм».…….......20 
 

Вірш Лідії Повx «У бібліотеці» (Українська мова та читання 3 клас,   
с.38…………………………………………………………………………22 

 
Оповідання Василя Сухомлинського «Співуча пір’їнка» (Українська 
мова та читання 3клас,с.155)…………………….……………………..…23 

 
Висновки……………………………………………...................................….25 

 
Додатки…………………………...………..……………………………….....26 
 
Література………………...…………….…………………...……….…..…....34 
 
 
 
 



 
 

4 

Вступ 
 
Головним аспектом гуманізації освіти на сучасному етапі розвитку 

суспільства є пріоритетність сфери індивідуального розвитку через 
звернення до особистості, її можливостей, творчого потенціалу і 
пізнавальної активності. Специфікою особистісно-розвивальних 
технологій, які є затребуваними в Новій українській школі, є на 
сьогоднішній день не стільки викладання, як передача знань, умінь та 
навичок, скільки розвиток творчої індивідуальності та інтелектуальної 
свободи особистості учня, яка сповна може розкритися тільки через 
дотримання культури спілкування усіма учасниками освітнього 
процесу.  Тому важливо, враховуючи сучасні умови модернізації шкільної 
освіти, актуалізувати проблему опанування молодшими школярами мови 
не лише як засобу пізнання, а й спілкування, при цьому залучаючи до 
скарбниць культури, та формувати навички культури вербальної і 
невербальної комунікації. Розвиток сучасного українського суспільства 
висуває нові пріоритети і цінності, які породжують нові можливості для 
розкриття потенціалу мовної особистості школярів та продукують високі 
вимоги до комунікативної підготовки учнів початкової школи. 
Модернізація сучасної системи початкової мовної освіти є закономірною, 
тому саме актуалізація проблеми формування комунікативної 
компетентності молодших школярів має бути направлена на оволодіння 
високим рівнем опанування українською мовою як засобом спілкування, 
пізнання і розвитку творчого потенціалу особистості. Початкова школа 
була і має залишатися базою, що закладає основи ввічливості, прищеплює 
добрі манери, вправляє у вмінні виховано поводитися в школі, вдома, на 
вулиці, в громадських місцях. Трапляється так, що правила елементарних 
норм культури спілкування не були закладені дітям із перших років життя, 
то, на жаль, усувати ці упущення в подальші роки приходиться з певними 
труднощами. Культура спілкування, яка прищеплена людині з дитинства,  
стає нормою впродовж життя та «формує мовленнєву поведінку людини – 
спонукає її поводити себе у певний спосіб відповідно до конкретної 
мовленнєвої ситуації, у якій чітко простежується вплив мови на людину, її 
поведінку» [2, с. 87]. 

Ефективність та результативність роботи по формуванню культури 
спілкування молодших школярів залежить в значній мірі від бажання та 
правильного розуміння педагогами сутності та змісту самого поняття, 
усвідомлення ними конкретних завдань і змісту виховання, а також від сту-
пеня оволодіння методикою роботи з учнями молодших класів та їх 
батьками. 

Актуальність теми нашого посібника визначається тим, що рівень 
формування навичок культури спілкування через змістову лінію 
«Взаємодіємо усно» в учнів 3-го класу НУШ є одним з показників 
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готовності дитини до життя, і саме ця проблема має бути сьогодні 
обов’язково в полі зору педагогів початкової ланки. Тому роботу по 
формуванню навичок культури спілкування через змістову лінію 
«Взаємодіємо усно» в учнів 3-го класу НУШ важливо проводити 
систематично. І саме художній твір в контексті цієї роботи виступає 
ефективним засобом формування навичок культури спілкування в учнів 3-
го класу НУШ. 
 

1.  Теоретичні аспекти проблеми формування навичок культури 
спілкування через змістову лінію «Взаємодіємо усно» в учнів 3-го 

класу НУШ 
1.1 Формування навичок культури спілкування в учнів 3-го 

класу НУШ як психолого-педагогічна проблема 
В Україні розпочата реформа загальної середньої освіти основною 

метою якої є розбудова Нової української школи, яка має відповідати 
вимогам сучасного суспільства і потребам школярів. В основі 
реформування освіти покладено перехід на компетентнісний підхід в 
навчанні, завданням якого є формування в учнів ключових 
компетентностей. Першою наскрізною компетентністю, яка має 
бути сформована в учнів НУШ є «вільне володіння державною мовою, 
що передбачає уміння усно й письмово висловлювати свої думки, почуття, 
чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, 
відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування 
та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як 
рідну в різних життєвих ситуаціях» [1]. (Державний стандарт початкової 
освіти). Формування цієї компетентності в учнів НУШ є пріоритетним 
завданням мовно-літературної освітньої галузі. 

Початковий курс мовно-літературної освіти за типовою освітньою 
програмою, розробленою колективом під керівництвом О. Я. Савченко, має 
на меті розвивати, в першу чергу, особистість молодшого школяра 
засобами різних видів мовленнєвої  діяльності, формувати у них ключові, 
комунікативні та читацькі компетентності; розвивати здатності 
спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й 
національного самовияву; послуговуватися нею в особистому й 
суспільному житті, у міжкультурному діалозі; розвивати емоційно-
чуттєвий досвід, мовленнєво-творчі здібності [2]. 

В основі змістової лінії мовної освіти лежить комунікативна складова, 
яка направлена на формування і розвиток в молодших школярів уміння 
говорити, слухати і чути, при цьому засвоювати етикетні норми 
спілкування, головними з яких є увага до співрозмовника, повага до думки 
іншої людини, використовувати у повсякденній мовленнєвій практиці 
форми вираження ввічливості. 
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Рівень вихованості й культури людини проявляється через манери 
спілкування як невербальне так і вербальне, яке включає в себе уміння 
володіти інтонацією, тембром, силою голосу, через уміння висловлювати і 
зчитувати вираз обличчя, позу постави, уважно слухати співрозмовника, 
чітко, лаконічно, доступно висловлювати власні думки, вміти просити, 
поступатися, радитися, співчувати, пропонувати, виявляти доброзичливе 
ставлення до чужої думки. Тому так важливо, починаючи з початкової 
ланки, навчати молодших школярів спілкуватися, дотримуючись етикету 
вербального та невербального спілкування, який сформований протягом 
декількох століть та передає молодому поколінню надбання багатьох 
поколінь людей, які жили до нас. 

У психолого-педагогічній літературі проблема формування культури 
спілкування молодшого школяра достатньо висвітлена, а саме із таких 
питань як виховання культури спілкування учнів (В. Білоусова, Н. 
Богданова, Т. Говорун, Т. Гужанова, С. Дубовик та ін.); етики взаємин у 
шкільному колективі (Є. Івашина, О. Кузьмич, Л. Соловець, О. Матвієнко), 
морально-етичне виховання молодших школярів (А. Богуш, А. Каніщенко, 
А. Корнійчук, Н. Смовська, К. Щербакова). 

Проблема культури спілкування постає з раннього шкільного віку так 
як багато дітей відчувають певні труднощі у налагодженні стосунків з 
іншими людьми та у досягненні взаєморозуміння один з одним. В учнів в 
процесі оволодіння  культурою спілкування формуються інтелектуальна, 
психологічна і соціальна здатності до встановлення та налагодження 
контактів з іншими людьми,   освоюються способи практичної реалізації 
цієї здатності. Змістом людської життєдіяльності є спілкування, діяльність, 
пізнання, які тісно між собою переплітаються та утворюють єдність і 
продукують собою форми соціальної активності людини. Через 
спілкування як форму активності проявляється моральна спрямованість, 
моральна культура людей, а саме людяність, взаємоповага, 
взаєморозуміння, доброзичливість, дружелюбність та ін.  Повноцінне 
спілкування будь-якої людини включає в себе співпереживання через прояв 
свого внутрішнього світу цінностей, поглядів, почуттів іншого. Важливо, 
починаючи з молодшого шкільного віку, вчити дітей вміти осмислювати 
причини тих чи інших вчинків, поглядів, оцінок інших людей та своїх 
особистих. Таким чином, спілкування, що розвивається на моральній 
основі, стає джерелом позитивного розвитку самої людини. 

Отже, проблему формування культури спілкування у молодших 
школярів слід розглядати через призму соціального, педагогічного й 
психологічного аспектів та усвідомлено розуміти, що від успішного 
розв'язання цього питання залежить майбутнє підростаючого покоління та 
розвиток їх високої моральності, справжньої інтелігентності й глибокої 
духовності. Так як культура спілкування формується за рахунок високого 
рівня загальної культури людини, розвитку культури її мислення, мовлення 
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і поведінки. Культурі спілкування, мовленнєвому етикету, культурі 
поведінки, ввічливості важливо цілеспрямовано вчитися і навчати цьому 
інших. 
 

1.2. Художній твір як засіб формування навичок культури 
спілкування в учнів 3-го класу НУШ 

Перед кожним вчителем початкової ланки Нової української школи 
стоїть завдання щодо формування культури спілкування молодших 
школярів, яке містить в собі забезпечення учнів відповідно їх віку 
мовленнєвим середовищем, яке, в свою чергу, має включати в себе вміння  
сприймати мову усіх учасників освітнього процесу, читати, слухати, 
переказувати, обігравати різноманітні жанри художніх творів; створювати 
мовленнєві ситуації, в яких самі учні є активними учасниками; сприяти 
засвоєнню учнями достатнього словникового запасу, граматичних форм, 
пов’язаних із мовленнєвим етикетом; створювати в класі атмосферу 
ввічливого спілкування.  Формувати навички культури спілкування у дітей 
початкової школи варто на таких уроках як розвиток мовлення, на уроках 
української мови і читання, а також позаурочні години під час проведення 
екскурсій, різноманітних свят, вікторин, конкурсів тощо. Отже, педагогу 
варто усвідомлювати, що процес формування навичок культури 
спілкування у молодших школярів має проходити під час усіх навчальних 
занять та в позаурочні години і не повинен залежати від специфіки, 
спрямованості того чи іншого заняття. «Безумовно, самі знання не 
забезпечать культуру спілкування, якщо вони не будуть використовуватися. 
Для того, щоб спілкування було успішним, треба мати необхідні вміння. 
Вони набуваються з досвідом, за допомогою певних вправ. Для того, щоб 
контакт був насправді глибоким, необхідно, щоб особистість, крім знань 
про спілкування, певних навичок та вмінь, мала ще й відповідну 
комунікативну установку на спілкування. Причому не просто установку на 
встановлення контакту, а на людину, як на загальнолюдську цінність. Тоді 
цей контакт стане олюдненим і спілкування буде вестися на високому рівні» 
[4; 36]. 

Одним із основних засобів формування навичок культури 
спілкування в учнів початкової школи є художній твір. І саме робота над 
художнім твором, який може бути представлений у різноманітній тематиці 
та жанрах (оповідання, вірш, легенда, п’єса, казка і т.д.) є для педагога тим 
джерелом, який дозволяє виховувати в учнів позитивне емоційно-ціннісне 
ставлення до рідної мови, до самого процесу читання,  проявляти інтерес 
до друкованої книжки, формувати пізнавальний інтерес до літературного 
слова, намагатись та прагнути вдосконалювати своє мовлення, розвивати 
літературно - творчі здібності, формувати уміння брати участь у діалозі, 
інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні 
висловлення; приймати участь у навчальних та життєвих ситуаціях, 
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застосовуючи уміння з різних видів мовленнєвої діяльності. 
У змістовій лінії «Взаємодіємо усно» Типової освітньої програми, 

розробленої під керівництвом Савченко О. Я. вказано на те, що у молодших 
школярів потрібно «формувати уміння сприймати, аналізувати, 
інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних 
комунікативних ситуаціях; спілкуватися усно з іншими людьми в 
діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих 
цілей» [2]. 

Формуючи навички культури спілкування в учнів початкової школи 
в процесі роботи над художнім твором, вчитель повинен  враховувати такі 
важливі моменти як  те, що: зміст твору має бути цікавим, захоплюючим і 
значимим для дітей; поставлені завдання по роботі над змістом художнього 
твору повинні бути посильними для школярів, але ні в якому разу не за 
рахунок спрощення завдань, а за рахунок формування в учнів бажання і 
вміння долати певні труднощі; важливо використовувати в освітньому 
процесі  індивідуальний і диференційований підходи, де кожний учень буде 
мати змогу засвоєння матеріалу своїм темпом, але з постійним успіхом. 

Отже, успіх ефективності формування навичок культури спілкування 
у дітей початкових класів в великій мірі залежить від педагога, його знань, 
бажань, умінь та компетентностей. Майстерність вчителя впливає на те, в 
якій мірі, наскільки цей процес буде вдалим для кожної дитини класу. 
Сьогодні вчитель Нової української школи має кожного учня, з яким він 
співпрацює, не примушувати до навчання, а захоплювати навчанням. 
Також педагог повинен створювати умови, в яких кожна дитина буде мати 
можливість переживати радість відкриття та формувати в себе віру в свої 
сили і свою значимість. 
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2.  Методика роботи над художнім твором з метою формування 
навичок культури спілкування  учнів 3-го класу НУШ 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в 
молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, оцінювати  інформацію 
та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях; спілкуватися усно 
з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення 
певних життєвих цілей[2]. 

Для формування умінь аналізувати сприйняті на слух тексти  
використовуємо різні жанри художніх текстів (казки, оповідання, вірші), а 
також науково-популярні, навчальні та медіатексти. Під час їх опрацювання  
пропонуємо третьокласникам запитання і завдання, що передбачають: 
• запам’ятовування персонажів тексту; 
• відтворення основного змісту усного повідомлення; 
• запам’ятовування елементів фактичного змісту (Хто? Що? Де? Коли?); 
• відповіді на запитання за змістом прослуханого; 
• побудову запитань до усного повідомлення; 
• вибір  цікавої інформації з почутого та пояснення свого вибору; 
• висловлення свого ставлення до почутого; 
• розповідь про власні почуття, які викликав прослуханий текст; 
• пояснити, чому щось сподобалось у почутому, а щось – ні. 

Зміст роботи з літературного читання у програмі  визначається на 
основі комунікативно-мовленнєвого принципу, впровадження якого 
досягаємо діалоговою взаємодією читача з текстом, героями його твору, 
створеннями навчальних ситуацій (робота в парах, малих групах, 
колективним обговоренням змісту прочитаного, прослуханого, участю у 
літературній бесіді, рольових літературних іграх, декламацією, 
драматизацією  тощо), у процесі яких формується культура спілкування 
учнів [Дод.5]. 
 Для стимулювання творчих здібностей, творчої активності учнів 
пропонуємо  використовувати такі види завдань: словесне малювання, 
графічне ілюстрування, творчий переказ (від імені героя, від автора), 
читання за ролями, доповнення тексту, римування, інсценізація, колективне 
та індивідуальне складання учнями  казок, лічилок, загадок тощо. Тематика 
і зміст творів відображають різні аспекти життя і діяльності учнів, 
розширюють їхній світогляд, уточнюють і збагачують знання, сприяють 
засвоєнню найважливіших загальнолюдських цінностей, мовленнєвої 
культури, плеканню найкращих почуттів: любові до рідної землі, мови, 
природи, доброти, шанобливого ставлення до батьків, людей старшого 
покоління, однолітків, поваги до національних традицій українського 
народу та культур інших народів [Дод.3,], [Дод.5]. 

Принцип оцінки виразності мовлення – це розуміння внутрішнього 
світу людини, втіленого в мові, вміння висловлювати свої емоції і почуття. 
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Цей принцип реалізуємо з допомогою спеціальних методів і прийомів 
на уроках літературного читання. Навчаємо учнів емоційно сприймати 
зміст художніх творів, відчувати їх характер (радісний, урочистий, 
веселий), помічати особливості літературної мови (епітети, образні вирази), 
передавати своє ставлення до змісту, персонажів твору. Виховуємо в учнів 
увагу до інтонаційної сторони мовлення: розвиваємо  мовленнєвий слух, 
чуття тембру і ритму, відчуття сили звука,  навчаємо користуватися різними 
видами інтонації, виражати голосом своє ставлення до висловлювання, 
підвищуючи чи понижуючи його відповідно до контексту, логічно і 
емоційно підкреслювати текст. Виховуємо  у школярiв любов до художньої 
літератури, здатність помічати виразні засоби під час сприймання 
літературних творів, народної творчості, відчувати художній образ, 
розвивати  поетичний слух (вміння уловлювати звучність, музикальність, 
ритмічність поетичного мовлення), виховуємо  здатність відчувати образну 
мову казок, розповідей, віршів [Дод.1]. 

Створюємо  умови для формування позитивної мотивації 
школярів: 
• використання на уроці цікавого матеріалу; 
• задоволення потреби у спілкуванні з учителем і однокласниками; 
• формування допитливості та пізнавального інтересу; 
• формування адекватної самооцінки своїх можливостей; 
• підтримання прагнення до саморозвитку і самовдосконалення; 
• використання різних способів педагогічної підтримки; 
• виховання почуття обов’язку, відповідального ставлення до навчальної 
роботи; 
• стимулювання появи емоційного задоволення від процесу навчання. 

Для формування позитивної мотивації, що є засобом підвищення 
мовленнєвої культури учнів,  використовуємо: роботу в творчих групах, 
залучаємо учнів до виконання конструктивних, перетворювальних, 
фантазійних, творчих завдань засобами слова, образу, моделі практичної 
дії, а також  використовуємо  метод тестування, групової роботи, метод 
евристичної та мотиваційної бесід, пізнавальних протиріч, використання 
різноманітних аналогій, методу незакінчених речень, що спонукають до 
пошуку, творчості.  

Використовуємо ігрові технології. Дітям цього віку притаманні 
конкретність, і водночас — неабияка образність мислення, емоційне 
сприйняття дійсності й активне ставлення до неї. Брак життєвого досвіду і 
знань компенсується фантазією, яка яскраво виявляється у дитячій 
словотворчості зокрема, під час складання казок, віршів, загадок або й тоді, 
коли вони просто розповідають,  про власні пригоди. Образність мислення, 
відсутність стереотипів, естетичне світосприйняття та готовність до дій — 
властиві учням початкових класів. Вони свідчать про високий рівень 
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творчих здібностей цієї вікової категорії в цілому. Під час складання 
учнями казок, віршів, загадок, потішок пропонуємо  такі прийоми: 

«Фантастичні гіпотези». Ця техніка виражена у формі запитання: 
«Що було б, якби...?». 

«Створення лімерика» - це цікавий прийом узагальненої 
нісенітниці, гумористичний вірш, який завжди складається з п’яти рядків 
[Дод.4]. 

«Конструювання загадки». Цей прийом стимулювання дитячої 
творчості у концентрованій формі відображає дитячий досвід пізнання 
дійсності. 

«Придумування історії з шостим словом». Дітям дають слова, на 
основі яких вони вигадують яку-небудь історію. Наприклад: п'ять слів, які 
підказують сюжет казки «Червона шапочка»: дівчина, ліс, квіти, вовк, 
бабуся; з шостим словом, наприклад, вертоліт. (Історія може бути такою: 
коли вовк стукав до бабусі, його помітив вертоліт ДАІ й почав 
переслідувати злочинця, поки той не потрапив до рук мисливців). 

«Казка - навиворіт». Цей метод цінний не тільки для розвитку 
пародіювання, але ще за його допомогою можна визначити вихідну точку 
для вільної розповіді, яка самостійно розгортається в будь-якому іншому 
напрямку.   
 
 Інтерактивні форми роботи 

«Криголам» Підбираємо вірш, який можна намалювати, або показати 
за допомогою рухів, міміки. Жестів і який прямо стосується змісту уроку 
(Різнокольорові вірші, казки) [Дод.2].  

Методи кооперативного навчання 
«Робота в параx та групаx» Наприклад: працюючи над темою з 

позакласного читання у 3 класі «У світі казки чарівної», учням пропонуємо 
обрати улюблену казку і назвати дві причини, чому саме ця казка є у них 
улюбленою. 

«Трихвилинне есе. Крісло автора»  Підсумовуючи прочитаний 
текст, попросимо дітей написати протягом З хвилин те, що спадає їм на 
думку про прочитаний твір. Пропонуємо кільком  бажаючим прочитати 
твори для усього класу в « Кріслі автора», яке виставляється посередині 
класу. 

Методи опрацювання дискусійних питань «Читання з 
передбаченням» 

«Добре - погано» Оголшуємо дітям предмет, проблему, питання для 
обговорення. Пропонуємо  дітям  розглянути цей предмет з різних точок 
зору: назвати гарні та погані 
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«Рюкзачок» Вправа проводиться на підсумковому уроку. Наш урок 
добігає кінця. Чи справдилися ваші очікування? Кожен урок - це частинка 
великого шляху до знань. 

Щоразу ви берете щось для розумового розвитку і для душі. Що 
сьогодні ви «Покладете» у рюкзачок? Продовжіть речення: Сьогодні я 
навчився…Сьогодні я дізнався.... Я буду берегти…. В свій рюкзачок я 
покладу....  

Читання - переказування - слухання - конструювання оповідання 
Крок 1. Розділений на кілька частин текст зафарбований у кольори цеглинок 
LEGO, а також набір цеглинок роздається членам групи. 
Крок 2. Кожен опрацьовує 1-2 частини і повідомляє їх зміст. 
Крок 3. Учні разом вирішують, у якій послідовності потрібно об’єднати 
уривки, щоб вийшов зв’язний текст. 
Крок 4. Зміст уривку переказують, до нього можна ставити запитання, але 
не читати. 
Крок 5. Учні будують вежу з цеглинок LEGO відповідно до кольорів частин 
тексту. 

«Займи позицію» (корисна для роботи з дискусійними  проблемами). 
Пропонуємо учням дискусійне питання і просимо їх визначити власну 

позицію щодо цього питання. За. Проти. Не знаю. 
Наприклад: Потрібно заборонити полювання на звірів. 
Після викладу різних точок зору запитую, чи не змінив хто небудь з дітей 
думки   Обґрунтувати причини свого переходу. 

«Незакінчене речення» Використовуючи «уявний мікрофон», 
формулюємо незакінчене речення і пропонуємо  учням, висловлюючись, 
закінчити його. Наприклад: 
• На сьогоднішньому уроці для мене найбільш важливим відкриттям було... 
• Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що... 
• Це рішення було прийнято тому, що... 
• Сьогоднішній урок навчив мене. 

Стратегія «Сторітелінг» 
Сторітелінг - це спосіб передачі інформації через розповідання 

історій: казки, міфи, легенди...Саме молодші школярі дуже люблять 
слухати та розповідати історії про себе та інших [Дод.4]. 

 
Алгоритм роботи за стратегією: 
Експозиція. Жив був.  Де? Коли? Скільки часу? З ким? 

Зав’язка. Одного разу.  Що раптом трапилося? Приїхав друг, налетіла буря, 
впав стілець, прийшла звістка тощо. Розвиток подій… Перерахуйте всі 
події, які будуть описані. Подумайте, які емоції мають у цей час відчувати 
слухачі. Напишіть, як змінювався герой впродовж історії. Кульмінація… 
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Напишіть, яка подія стала «вирішальною» для героя. Розв’язка… Напишіть, 
чим все завершилося. Як змінився герой, що він зрозумів, що буде робити 
далі? Висновок…Чому нас вчить ця історія? Мораль, теорія, визначення 
тощо. 
 

Стратегія «Сенкан» 
Сенкан можна складати, 
використовуючи таку форму: 
• Тема ( звичайно іменник)  
• Опис (звичайно 2 прикметники)  
• Дія ( звичайно 3 дієслова) 
• Ставлення ( фраза, яка складається з 4 слів і 
висловлює ставлення) 
• Перефразування сутності ( синонім до першого 
слова) 

 
Намалюй казкову істоту 

Ці завдання допоможуть дитині навчитися 
описувати істот за поданими ознаками, розширити 
словниковий запас. У кожному завданні дитині 
пропонується прочитати 7–8 словосполучень, що 
вказують на ознаки зовнішності уявного казкового 
героя. Унизу кожної сторінки потрібно намалювати 
відповідне зображення, орієнтуючись на вказані 
ознаки. Виконуючи завдання, дитина розвиватиме 
мовленнєву компетентність, дрібну моторику, уяву, 
творчі здібності й навички малювання. 

 
Інтегровані вправи 

Ці завдання допоможуть дитині розвинути 
навички читання, закріпити знання назв 
геометричних фігур і частин мови. У кожному 
завданні дитині пропонується прочитати історію 
і позначити в тексті різні частини мови різними 
фігурами (наприклад, прикметники – овалами, 
іменники, що позначають власні назви, – 
прямокутниками).Також потрібно порахувати й 
записати кількість фігур різних типів – це стане 
підказкою щодо вигляду ілюстрації, яку дитина 
повинна намалювати внизу сторінки. 
Виконуючи завдання,  учні розвиватимуть уяву, 
навички малювання й послідовного рахунку. 
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Емоційне налаштування 

Найкраще оцінити емоційний стан дитини 
допоможуть такі вправи: «Прогноз погоди»; «Мій 
настрій»; «Термометр настрою»… 
 

Поради, навіювання: («Ім’я з малюнком»; 
«Вогники компліментів»; «Посмішка»; «Долонька 
бажань»;  «Лист підтримки»; «Добрі новини»; 
«Скринька передбачень»; «Коло успіху»).  
 

 
Кольорова терапія: «Різнокольорова 

самооцінка» «Хвилика-кольоринка»; 
«Розмалюй хмарку»; «Рамка для мого 
фото»; «Райдуга»; «Квітка-семиквітка» 
[Дод.2]. 
 

Звуковоа гімнастика: «Сила голосу»; 
«Мій голос злітає увись»; «Скоромовки». 
 

Диxальні  вправи: «Трубач»; «Кулька»; «Мильна бульбашка»; 
«Кульбаба». 
 

Афірмації – це позитивна думка, регулярне повторення якої 
наближає втілення бажаного в дійсність. «Я люблю себе…»; «Я – учень…»; 
«До успіху»; «Самоналаштування»; «Девіз творчих і винахідливих»; «Наше 
коло, немов сімꞌя»; «Я – щасливий» [Дод.3]. 
 

Підбірка світлин - фотографій: «Казковий світ»; «Натхнення»; 
«Творчість» «Успіх»; «Мрії»; «Фантазія»; «Неповторність»; 
«Працьовитість»; «Свічка пам’яті» [Дод.5], [Дод.6]. 
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3. Фрагменти методики роботи над художнім твором з метою 
формування навичок культури спілкування в учнів 3-го 
класу НУШ 

 
Вірш О. Лущевської «Літо»  (Xрестоматія 3, 4 клас, с. 86) 
 
Літо прострибало жабкою, 

пролетіло метеликом. 
Літо пробігло мишкою, 

проповзло мурашкою. 
Літо проквітло квіткою, 

пристигло ягодою. 
Літо проплюскотіло річкою, 

прокрапало дощиком. 
Літо пропахло травою, 

просюрчало цвіркуном. 
І сховалося літо від мене під 

жовтий кленовий листочок. 
 
Орієнтовані варіанти роботи над текстом твору: 
1. Пропонуємо учням згадати  найяскравіші спогади про літо: 
Які почуття у Вас викликають Ваші особисті спогади про літо? 
Опишіть ваші емоції, коли згадуєте про  теплу водичку, яскраве 

сонечко, смачну ягідку? Продовж речення ( по змісту вірша: «Я 
люблю…купатися в озері, бо при цьому переживаю емоції радості, 
спокою… Мені подобається їсти суницю, бо вона…(Важливо! Спонукаємо 
дітей до побудови речень від себе «Я – повідомлення»). 

«Літо пропахло травою» – Це як? Які запахи ви відчули? Опишіть, 
назвіть, згадайте, використовуючи у своєму мовленні іменники (запах 
вітру, конвалії), прикметники (свіжа, запашна, духмяна). 

Якщо б ви мали змогу щось попросити у літа, то які б слова-звертання, 
слова – прохання використали? 

2. Пропонуємо поміркувати: 
Чим спогади поетеси відрізняються від ваших спогадів? (Наприклад, 

можна звернути увагу на те, що в дитячих спогадах розказується про те, що 
робили діти, а у вірші розказується, що робило літо). 

Чим цей вірш відрізняється від інших віршів? (У ньому немає рими.) 
Що такого зробила поетеса, що неримований текст є віршем? 

Що Вам особисто сподобалося у змісті вірша? Що вразило? Чого не 
вистачило саме Вам? 

3. Пропонуємо пофантазувати: 
Створіть текст «Осінь» за зразком тексту  «Літо» . 
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Уявімо себе поетами та спробуймо за допомогою підказок Оксани 
Лущевської створити вірш «Осінь». Які підказки ви від неї помітили, 
знайшли? 

(Повтори слова осінь та незвична побудова речень) Які сподобалися і 
за що саме? Що вразило? Які емоції викликали ці чи інші слова, вирази? 

4. Пропонуємо записати або намалювати три найдивовижніші, на 
вашу думку, перетворення у природі. 

Вказівка: Використовуйте в своїй розповіді слова-порівняння, 
звертання, пестливі слова, прохання і т д.  При створенні розповіді 
використовуйте «Я – повідомлення»: «Я люблю осінь за яскраві кольори у 
природі» «Я захоплююсь…», «Мене вражає…», «Я хотів би…», «На мою 
думку…» і т.д. 

Які кольори асоціюються у вас з тою чи іншою порою року? 
Яку емоцію у вас викликає блакитний колір, помаранчевий, 

бузковий? 
Якими кольорами вам хочеться намалювати «пристиглу ягоду» чи 

«пропахлу траву»? 
5. Пропонуємо звернути увагу:  на слова у тексті з префіксом про-

Який відтінок значення додає він слову? Спробуй прочитати 
вірш, в якому дієслова     будуть без префікса про-. Твої відчуття? 
Що змінилося у змісті твору? Можливо ви можете запропонувати 
свої варіанти. 

 
Осінь запавутинила павучком, прошаруділа їжачком. 

Осінь прострибала білочкою, прогулялась лосем. 
Осінь достигла жолудем, покрасувалася калиною. 

Осінь прошуміла річкою,  промочила  зливою. 
Осінь пропахла грибами,  прокурликала журавлями. 

І сховалась осінь від мене під білим сніжним килимом. 
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Вірш О. Лущевської «Пташка» (Хрестоматія 3, 4 клас, с. 84) 
 

          У мого брата є пташка, мала бавовняна пташка, 
це я сплела йому пташку, коли він ішов на війну 
Мотаючи нитку на нитку, я думала, як моя 
Пташка в глибокій кишені куртки служитиме 
поруч із ним. 
Як буде братові холодно - зігріє його 
мала пташка. 
А раптом яка небезпека - то буде йому оберіг. 
Як радісно братові стане - затьохкає мала пташка. 
А як засумує за домом - вона нащебече йому: 
що я ношу його в серці глибоко-глибоко в серці, 
і тато, і мама з любов’ю, чекають на нього щодня, 
що я сплету ще одну пташку, малу бавовняну пташку, 
і будуть у нього дві пташки, коли він прийде з війни. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орієнтовані варіанти роботи над текстом твору: 
1. Пропонуємо прочитати вірш. Чи можна цей вірш читати 

монотонно? Як має змінюватись сила голосу у читця для того, щоб 
переконливо для слухачів передати зміст тексту вірша? 

2. Пропонуємо поміркувати чи можливе майбутнє на Землі без війни? 
Війна – це добро чи зло? Які почуття у вас викликає слово «війна»? 

3. Пропонуємо висловитися та описати ставлення до дівчинки, від 
імені якої автор змальовує певні події у вірші. 

Опишіть Ваше ставлення до цієї дівчинки? 
За що вона Вам подобається? Що Вас у ній вразило? Які саме справи, 
вчинки, дії свідчать про позитивне ставлення дівчинки до свого брата? Як 
ви проявляєте свою любов до близьких Вам людей? Якими словами можна 
передати любов, турботу, хвилювання і т.д.? Які саме частини мови 
(іменники, прикметники, дієслова, вигуки і т.д.) стануть Вам у пригоді? 
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4. Пропонуємо звернути увагу на те, символом чого для дівчинки і її 
брата є      сплетена пташка (тепла, захисту, радості, любові, віри у 
краще)? Знайдіть в тексті слова, які підтвердять, що пташка для брата 
дівчинки є символом тепла. Які почуття у Вас ці слова викликають? 
Знайдіть в тексті дієслова, які автор підібрала, щоб описати, як саме 
пташка допоможе братові легше перенести випробування війною. 

5. Пропонуємо провести акцію «Напиши листа захисникові» та 
відправити усі листи воїнам - заxисникам на передову. Вказівка: 
Пишемо власні побажання, використовуючи  «Я – повідомлення»: «Я 
прагну, щоб…»,  «Я хочу побажати…», «Мені жаль…»,  «Я 
хвилююсь, що…» . 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
                                                                     
 

                 Маша                                                                               Настя 
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За твором Зоряни Живки «Ангел на ймення Грушка» (Ганна 
Остапенко Українська мова та читання 3 клас  ) 

 
З найперших моїх дитячих споминів золотою ниткою простують 

пахощі свіжого хліба. Чудовий, неповторний запах чарівною хмарою 
розлітався по всьому обійстю й виманював мене навіть із найцікавішої 
забавки. Вломити хрумку скоринку, відчути кінчиками пальців 
пружну силу хлібного тіла - допіру з вогню, він ще палав тією неземною 
міццю чарівної стихії. 

Але я не любила їсти. І снідати, і обідати, й вечеряти видавалося 
мені непосильною працею. Здавалося, я ніколи не була голодна. 

Бабуся моя знала все на світі. Крім казок. А я того вечора ніяк не 
хотіла засинати без казки. Врешті не витримала й вигукнула: 

— Ну то прочитайте! Мама ж книжку лишила! 
Але бабуся відповіла зовсім дивно: 
— Та я, дитинко, не вмію читати... 
Я завмерла. То була якась зовсім несусвітня 

річ: БАБУСЯ НЕ ВМІЛА ЧИТАТИ! 
— Бабусю, так не буває, щоб людина не 

вміла читати! Усі вміють читати! Навіть я. 
— А я от не вмію... 
— Хіба вас мама не вчила читати? 
— І мати моя теж неписьменні були. 
— А чого ж ви до школи не пішли? 
Бабуся закам’яніла. В її завжди теплих сонячних очах застигла 

скорбота, така сива й гірка, мов полин. 
— Не питай, дитино... - бабуся дивилася вже не на мене, а в 

якусь далеку далину, далину минувшини. - Тоді прийшло на людей 
страшне лихо. Голод прийшов... 

Від слів "прийшло лихо” я зіщулилася під ковдрою, 
скорцюбившись клубочком, як наші кошенята. Я уявила те Страшне 
Лихо - високе, сіре, кошлате - як воно прийшло в село й налякало усіх: 
і дітей, і дорослих, і навіть котів-собак. 

— Бабусю, як це "голод прийшов”? 
— Не стало, що їсти... 
— Як це "не стало, що їсти”? Хіба ви не мали поля, не мали 

городу? Хіба тоді не садили картоплі? 
— Садили, дитино, сіяли... І родила земля наша, рясно родила. 

Та прийшли лихі люди й усе забрали, до зернини забрали. А тоді 
прийшов голод. 

— Й у вас не було хліба? 
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— Не було хліба... 
Я дивилася на бабусю широко розплющеними очима і ніяк не 

могла зрозуміти: як це можна, щоб у дітей не було хліба. Можна жити 
без шоколаду, хоча й тяжко, можна протриматися без бананів і 
помаранчів... Але без хліба? Бабуся раптом подивилася на мене: 

— Ой дитино! Що це я тобі проти ночі розказую... Спи вже, спи. 
Я лежала, згорнувшись під ковдрою, і мріяла, що колись винайду 

машину часу й на всі гроші куплю в крамниці хліба - свіжого, теплого, 
чорного й білого, і віднесу тим людям, що жили, коли моя бабуся була 
дівчинкою. 

 
Орієнтовані варіанти роботи над текстом твору: 

1. Пропонуємо поміркувати як змінювалися Ваші почуття від 
початку до кінця тексту? Намалюйте у зошиті послідовність зміни Ваших 
емоцій. Які кольори Вам для цього знадобились? 

2. Пропонуємо поділитися тим, що Ви знаєте про Голодомор в 
Україні? Від кого Ви почули про ці трагічні події в із історії нашої країни? 
Чому, на Вашу думку, важливо знати про те, що відбувалося в нашій країні 
колись? 

3. Пропонуємо скласти портрет дівчинки та бабусі. Назвіть риси 
характеру дівчинки, які Вам імпонують, або ні. Можливо хтось з Вас в 
образі дівчинки побачив себе? Які емоції викликало у Вас це порівняння? 

4. Пропонуємо описати життя бабусі, використовуючи прикметники 
(добра, знедолена, неписьменна, сильна і т.д.), дієслова (вижила, любила, 
пестила і т.д.), прислівники (страшно, голодно, мрійливо і т.д.) 

5. Пропонуємо намалювати плакат до Дня пам’яті жертв 
голодомору, що припадає на четверту суботу листопада. Підберіть, які 
слова, на Вашу думку, було б доречно написати на плакаті (слова-звернення, 
слова-подяки, слова-попередження і т.д.)? Що намалювати? 
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Вірш-діалог Оксани Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм» 
— Ти розбив! 
—  Ні, ти розбила! 
—  Ти штовхнув! 
—  Ні, ти впустила! 
—  Ти тюхтій. 
—  А ти незграба. 
—  Баобаб! 
—  Ти баобаба! 
Вже школярка, наче хмарка — очі повні сліз. 
Школярка дмухає на пальчик свій. 
— Обпекла? 
— А ти радій! 
Та школярик посмутнів: 
— Я... ти вибач, не хотів, я штовхнув. 
— А я впустила. 
— Я розбив. 
— Це я розбила. 

 
Орієнтовані варіанти роботи над текстом твору: 

1. Пропонуємо прочитати вірш у ролях, обов’язково 
використовуючи 
відповідну інтонацію для того, щоб передати певний зміст сказаної 
репліки. 

2. Пропонуємо знайти в тексті образливі слова, які діти говорили 
одне одному? Які емоції вирували між ними (злості, гніву, образи)? Опиши 
свої емоції та відчуття, коли тебе ображають. 

А які слова допомогли дітям помиритися один з одним? Наскільки 
важливо, на Вашу думку, вміти вибачатись, вміти пробачати самому? Які 
емоції виникають у Вас, коли Ви просите пробачення, або вибачаєте 
когось? 

Вказівка: Використовувати «Я – повідомлення», коли просите 
пробачення: «Я перепрошую, що був неправий…», «Я ходів би попросити 
вибачення…», «Мені жаль, шкода…», «Я хвилююсь, що образив, зробив 
тобі боляче…» і т.д. 

2. Пропонуємо зміст вірша передати  за допомогою жестів та 
міміки. 

Які жести Вам будуть у пригоді, тоді, коли герої твору сперечаються 
між собою? А тоді, коли помирилися? 

4. Пропонуємо намалювати героїв твору в динаміці, тобто, коли 
сварилися і коли помирилися. Як ці зміни Ви зможете відтворити, 
зображаючи героїв твору? 
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Вірш  Лідії Повx   У бібліотеці (Хрестоматія 3, 4 клас, с. ) 
 

Маріє Петрівно, 
чи є у вас казка —Казка про 

царівну й летючий корабель? 
-Звичайно! Будь ласка, ось вона, 

казка - казка про царівну 
й летючий корабель! 
-Нам дуже потрібний збірник 

задач! Маріє Петрівно, негайно, хоч 
плач! 

-Хлопці, спокійно, які ви гарячі!Буде вам збірник! Є в нас задачі! 
-Маріє Петрівно, нам про Шевченка, 
про те, як в дячка він відвідував клас! 
На святі шкільному ми ставимо сценку. Я буду Оксанка, Іванко - 

Тарас! 
-Звичайно, підходьте сюди до полиці, тут вибрати можна. 
Ця книжка згодиться! 
Хлопчик, як гномик Маленький, в кутку Чого тобі, любий?  

Книжку яку? 
— Мені - журнали, енциклопедію...Де надрукували   про 

велосипеди 
Марія Петрівна пішла по драбину  зверху знімає журнали сині.. 
Марія Петрівна й хвилинки не гає, вона в інтернаті щось довго 

шукає. 
І тільки під вечір, як школа вже вмовкла, Марія Петрівна сідає, 

аж мокра, 
закутує плечі у шарф зазвичай,  готує і п’є свій улюблений чай. 

Орієнтовані варіанти роботи над текстом твору: 
1.  Пропонуємо дітям прочитати твір у ролях. З якою інтонацією 

потрібно читати репліки Марії Петрівни, коли вона відповідає хлопцям, 
яким потрібен збірник задач, коли звертається до хлопчика-гномика, до 
дітей яким потрібен твір Тараса Шевченка? Які емоції Ви відчули в словах 
Марії Петрівни, коли вона звертається до хлопчика-гномика? (любов, жаль, 
турботу). Які емоції читаються Вами в репліці, яку проговорили до Марії 
Петрівни хлопці, яким потрібен був збірник задач? (вимога, прохання). 

2. Пропонуємо дітям описати робочий день Марії Петрівни за 
допомогою дієслів? (Відповідає, приймає, заспокоює, піклується, дбає, 
шукає і т.д.). Передати емоційний стан Марії Петрівни впродовж усього 
дня, який описаний у творі за допомогою прикметників (турботлива, 
жалісна, спокійна, заклопотана, стурбована і т.д.). 
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3. Пропонуємо дітям підібрати асоціативний кущ до слова бібліотека 
(формуляр, книги, абонемент, читач, картотека, каталог). Пропонуємо 
пофантазувати, якою буде бібліотека в майбутньому, використовуючи 
висловлювання «Я – повідомлення»: «Я вважаю…», «На мою думку…», «Я 
переконаний…», «Мені здається…» 

4. Пропонуємо проаналізувати поведінку дітей в бібліотеці. Чи всі 
дотримувалися правил ввічливої поведінки, коли зверталися із своїм 
проханням до бібліотекарки Марії Петрівни? Що Вам дозволяє так 
припускати, думати, стверджувати? 

5. Пропонуємо дітям створити свої правила ввічливої поведінки в 
бібліотеці. Які форми звертань Ви використаєте? («Будь-ласка,…», «Якщо 
Ваша ласка,...», «Перепрошую, чи не могли б Ви мені допомогти, 
підказати,…», «Я хотів би попросити, запитати…», «Дозвольте 
звернутися з проханням…», «Я потребую Вашої допомоги…»). 
            6. Інсценізуємо вірш  в шкільній бібліотеці з нашим 
бібліотекарем Вірою Антонівною  (див. QR-код). 

 
Оповідання Василя Сухомлинського «Співуча пір’їнка» (О. 

Савченко Украінська  мова та читання-3 клас, с.155) 
 

Є на світі дивовижний птах - Стрепет. Він 
співає... чим, як ви думаєте, діти? Він співає 
крилом. 

Має він у своєму крилі особливу співучу 
пір'їнку. Летить Стрепет, і коли захочеться 
йому співати, то розправляє крила так, що 
співуча пір'їнка висувається і настроюється на 
спів. 

Лунає тонкий свист. Схожий він і на 
звучання найтоншої струни, коли по ній 

водити смичком, і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. 
Та ось трапилось лихо. Загубив Стрепет співучу пір'їнку. Випала 

вона й упала на землю. Захотілось Стрепетові поспівати, а співучої 
пір'їнки немає. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку 
Стрепета, підняв її, побіг — і пір'їнка заспівала. 

Почув Стрепет спів своєї пір'їнки, прилетів до хлопчика й 
просить: 

— Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку. Я не можу жити без 
пісні. Повернув Сергійко Стрепетові співучу пір'їнку. Багато років 
прожив на світі чоловік, що виріс з маленького Сергійка. Часто він 
згадував Стрепета, думав: «У кожної людини є своя співуча пір'їнка. 
Нещасливий той, у кого такої пір'їнки немає».        Василь Сухомлинський 
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Орієнтовані варіанти роботи над текстом твору: 
1. Пропонуємо дітям замислитися над ідеєю, яку вклав у змістом  

свого твору Василь Сухомлинський? Яку алегорію вклав автор у «співучу 
пір’їнку»? З чим порівняв? Про що хотів сказати нам цим оповіданням? 

2. Пропонуємо поміркувати, чим саме була цінною для пташки 
Стрепета його співуча пір’їнка? Чи шляхетно, на Вашу думку вчинив 
хлопчик Сергійко, повернувши пташці її пір’їнку? Як би Ви вчинили на 
місці цього хлопчика? («Я б зробив би…», «Я б поступив би…»). Які почуття 
Вас при цьому б переповнювали? (гордості, жадібності, поваги і т.д.) 
Опишіть їх. 

3. Пропонуємо дітям замислитися над тим, чи будуть у майбутньому 
для людей мати цінність їхні таланти та здібності. Пропонуємо 
пофантазувати на тему про те, що трапиться на нашій планеті Земля, якщо 
у людей зникнуть таланти та бажання творити. Використовуйте 
висловлювання «Я – повідомлення»: «Я не хотів би…», «Я вважаю…», «Я 
переконаний…», «Мені здається…», «На мою думку…», «Мене 
засмутить..», Я буду спантеличений, якщо…». 

4. Пропонуємо дітям поділитися міркуваннями про свої власні 
здібності і таланти (що найбільше подобається, чим цікавляться, що 
найкраще виходить робити і т.д.). 

5. Пропонуємо проаналізувати дітям власний емоційний стан і 
результати своїх зусиль, вкладених в ту чи іншу справу («Я спокійний, 
коли…», «Я збуджений, якщо…», «Я хвилююся, бо…». 
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Висновок 
Отже, проблема формування навичок культури спілкування 

молодших школярів є однією із стрижневих в сучасній дидактиці 
початкової освіти Нової української школи. Сучасне життя вимагає від 
людини, в першу чергу, поряд з розвитком інтелекту, мати розвинені 
комунікативні здібності, а саме: вміти грамотно, доступно доносити до 
слухача зміст своєї інформації,  думки, ідеї, пропозиції, вміти почути, а не 
просто слухати іншу людину, вміти ставати чи не ставати на позицію 
іншого, доводити свою правоту, приймати, підтримувати, ділитися, 
просити пробачення, поступатися, просити про допомогу, зчитувати 
невербальну інформацію з іншої людини і т. д. І усіма цими 
комунікативними навичками молодший школяр оволодіває звичайно, якщо 
є уміле, компетентне керівництво збоку дбайливого, спостережливого 
педагога. 

Маємо сподівання, що наші поради та запропоновані варіанти роботи 
над художніми творами в процесі організації освітнього процесу в 
початковій школі НУШ, будуть в нагоді нашим колегам. 
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Додаток 1                              
                                        Читання  учнями художніх творів 

Завдання  передати за допомогою вербальних та невербальних засобів 
власні емоції та почуття від змісту прочитаних творів. 

 
Леся Українка «Як дитиною бувало» .                                         Ліна Костенко 
«Крила» 

 
 
 
 

 
  Зоряна                          Аня 
 

Анатолій Костенко «Дивна звичка»             Тарас Шевченко «Не женися на  
багатій» 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
Микола                        Софія 

  
Варвара Гринько «Рідний край»               Ірина  Жиленко «Здійсниться все» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Даша                        Софія 
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                                                                                 Додаток 2                                                                                                                                          
 

Кольорова терапія 
          Казка про червону Квітку  

Колись жила собі червона квітка. Вона 
була не така, як інші. Інші квіти мали різні 
кольори, а червона квітка – ні. Один колір був у 
неї – це червоний. Але квітка дуже любила свій 
колір! Тому, що це колір сонця і лисиці, 
метелика і рибки, колір тепла. І, якщо їй 
подобається цей колір, то і іншим квітам також. 
Вони люблять цей колір більше за все! І у мене є 
квітка червоного кольору – це троянда. Я люблю 
за нею доглядати! 

                                                                                                       Злата 
 

Планета Петрушка 
Була собі на світі планета.  Її називали 

планета Петрушка. Там завжди було літо. 
Літали метелики, мухи, бджоли. 

Одного разу прилетів Чаклун: він дуже 
полюбив чай і позривав усі  листочки з дерев та 
кущів. 

Це одразу побачили добрі феї, які 
слідкували за порядком на всіх планетах. Вони 
промовили чарівні слова і листочки з’явилися, 
адже рослини не можуть існувати без 
листочків. А з Чаклуном вони домовились, що 
він  не буде зривати одразу все листя, 

щоб не нашкодити природі.                                                                              
                                                                                            Софія     
 

Фіолетовий фазан 
Жив на світі фіолетовий фазан. Він був увесь 

фіолетовий. Очі зелені, крила фіолетові. Одного разу 
фіолетовий фазан пішов шукати квітку.  Він взяв квітку 
і став зеленим і дуже веселим. Взяв блакитну. Він – у 
смутку! Взяв червону- який же він має чубчик. .. 

Тепер чарівний птах літає світом. Був він 
фіолетовим,а став різнокольоровим. 

                                                                                                               
Діма                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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                                                                                                   Додаток 3                             
Іскринки творчості 

Мета: емоційно донести зміст створеної книжки, викликати в 
однокласників бажання творити також, повірити у власні сили, творчі 
можливості, заоxотити до роздумів, розбудити цікавість. 

 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 
                                     

 
Єлизавета            Софія 

                                                                             
                                                                              
 

 
       
 

  
                                                                                                 
                                                                                              
 
 

  Аня                      Ліза                                             
 

         
Білочка 

Я дивлюсь на гілочку, 
А на гілці – білочка. 
Вона стрибає, 
І шишечки з горіщками збирає. 

Осінь 
Наша улюблена осінь прийшла. 
Щастя нам подарувала. 
Та до навчання нас позвала - 
легка хода... 
І осінь біля школи несе нам 
знань і досвіду потік 
І сонце світить, як ніколи. 
Ці промінці нас кличуть знов до 
школи. 
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    Додаток 4 
       Сторітелінг« Xодилки  бродилки» 

Колись давно Чапля на городі знайшла 
смачний огірок. Поклала його на рушник, та й 
думає:“Що мені з ним робити?”. Приходить Ряба 
курка та й питає:”Чапля, чому ти не їси свій 
огірок?”. Чапля відповідає: “ Ми таке не їмо, візьми 
ти собі його, люба Ряба Курко.” “Дякую” - відповіла 
Курка. Та й почала його дзьобати. Випав з нього 
коштовний перстень і покотивсь до поля з 
пшеницею. Потрібно було ножицями зрізати всю 
пшеницю на полі. Тим часом перстень лежав під 

березою і на нього дивилася гусінь. Вона трохи недобачала і подумала, що 
це ґудзик, який колись загубив лицар. Пролітала синичка. Гусінь думає, 
краще синичку попрошу, щоб вона цю знахідку віднесла лицарю. “Синичко, 
люба, будь ласка, віднеси цю знахідку лицарю!”. Синичка віднесла знахідку 
лицарю, а лицар віддячив.... тому що це дуже було йому потрібно. Дав 
лицар їй золоте яєчко. І каже” Синичко, люба, тримай це золоте яєчко”. 
Синичка взяла золоте яєчко, сіла з ним на драбину. Пролітає повз жовта 
бабка сідає на червоні квіти. Питає:” Чому ти, синичко, так зажурилася? 
Краще подивись, що я маю — ланцюжок і парасолю.” Синичка 
задивилася, роззявила дзьоба, золоте яєчко впало та й покотилося. 
Котиться, котиться... з нього вилупилося курча.                                                                                                                                                                

 Яна                                                                                                                                  
 

                                                       Чарівний перстень 
Одного разу риба та лебідь побачили у воді 

якір та вирішили витягнути його на поверхню. 
Однак, яким було їхнє здивування коли вони 
помітили равлика, який намагається тягнути гирю. 
При цьому, на березі лев намагався дістати рака, 
який ховався під деревом за осиковим листочком. 
На самому ж дереві сиділа ворона та тримала у 
дзьобі булку і, як не дивно, - під крилом ложку. Це 
побачила корова і від здивування випустила із 
рота дзигу та віяло прямо у відро з милом. Воно 
впало  на  лампу та ріпку. Ось і казочці кінець, а 
хто слухав молодець. 

                                                                                        
    Ліза 
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Казка про слово        
У Чемності та Ввічливості народилося слово 

Дякую. Від самого народження батьки помітили 
його чарівні здібності. При появі Дякую до нього 
захотіла приєднатися Щирість та допомагати йому 
рости. Багато слів дивувались його здібностям. З 
появою Дякую з'являлись Усмішка, Радість, Щастя 
та зникали Злість, Роздратування. Слово Дякую 
росло та міцніло, що допомагало 
розповсюджувати Добро і Мир.  Не 
забуваймо іншим говорити  - ДЯКУЮ!  
                                                                               
                                                                                                       Макар 
 

Улюблений м’яч 
Колись давно  щеня загубило свого м’яча, тай 

пішло його шукати. Ішло, ішло, тай побачило  щось  
таке  кругленьке на галявині. Зраділо  щеня, підбігло, 
дивиться, а то чайник, якого забули  туристи. Повз  
проходила черепаха. 

Питає щеня у черепахи  - “ Люба пані, а чи не 
бачили ви тут мого м’яча?”. 

“ Ні не бачила, але подивись он  у тому ящику, 
там багато лежить предметів” - мовила черепаха. 

“Дякую вам”  – подякувало щенятко, та й побігло. 
В  ящику  лежали плащ та окуляри, але м’яча там не було. “Можливо  

я  загубив  його вдома?”  –  подумало  щеня, тай пішло додому. Зайшло 
щенятко до будинку, та стало довкола  розглядати. На  підвіконні  горіла  
свічка, а в кутку кімнати стояв чемодан. “Може  мій м’яч у чемодані?”  –  
подумало  щеня, тай відкрило чемодан. В чемодані були вудочка, 
підстругачка та щітка. Щенятко вже хотіло  іти  на вулицю, аж раптом на 
столі  побачило щось таке  кругленьке, дуже схоже на його м’яч. Підійшов  
ближче, дивиться, а то часник. Вийшло щеня на вулицю, та й пішло до 
річки. У річці плавала щука. 

“Пані  щуко, а чи не бачили ви тут мого  м’яча ?“  – запитало щеня. 
“Ні, не бачила, але піди  подивися  он в тій діжці, що лежить на березі” 

–  порадила щука. 
Щеня  подякувало  щуці, тай побігло до діжки. А у діжці була  ящірка. 
“Пані  ящірко, чи не бачили ви тут мого м’яча?”  –  запитало щенятко. 
“ Ні, не бачила.  На ось тобі ключ, та піди подивись он у тому замку”  

–  порадила ящірка. 
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“ Дякую вам”  –  промовило  щеня, тай побігло до замку.                          
Вероніка 

По дорозі  до замку щеняті зустрілась чайка.                                                
“Люба пані, чи не бачили ви випадково десь мого м’яча?”  –  запитало 

щеня. 
“ Так, бачила, он там на галявині лежить  різнокольоровий  

м’яч, а чи не твій  бувало?” –  сказала чайка.“ Так, мій!”  –  
зраділо щеня. Подякувало  чайці, тай побігло до свого м’яча.     

 
 
                                                                                            

Лімерики 
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Додаток 5 
Колажна анімація та мультиплікація 

 
                  
 
                                     
 
 
 
 

                    
 
 

        
 
 

Ніка                 Ульяна 
   

«Альманах пам'яті» -колаж                               Інсценізація Різдвяної п'єси                                                              
 

 
 
                                                          

 
                                                                    

Слайд-шоу 
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Додаток 6 

 
 

Радість – це пісня!! 
Радість – це сонечко! 

Радість – коли усміхається 
донечка! 

Радість – дарунки! Радість 
– це свято! 

Радість – це сніг, перший, 
ніжний, лапатий! 

Радість – оцінка! Радість – 
це друзі! 

Радість – тваринка в 
Зеленому лузі! 

Радість – робота! Радість 
– це успіх! 

А після цього – втомлений 
усміх! 

Радість – добро, без якого 
на світі 

Не можуть жити дорослі й діти. 
Найголовніше для всіх, любі діти, 
Бачити радість навкруг і радіти! 

Вміти її по краплинках збирати і один одному їх дарувати! 
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