
 
Предмет  

українська мова 

Клас 5 Тема:  Текст, його ознаки. Тема й 

головна думка тексту. 

Аспект СР  

 

Епіграф до уроку: 

Блаженна людина, що насичується від плодів 
своєї праці і шукає в ній утіху. 
                                          Святе письмо 
 
 
Робота над текстом 

Одна давня притча. У середні віки у 
французькому місті Шарті будували собор. 
Якось трьох тачечників, які виконували 
однакову роботу – перевозили камінь, 
запитали: 
-Слухайте, друзі, що ви робите? 
  Перший робітник похмуро глянув і 
роздратовано відповів: 
-Тобі що, повилазило? Не бачиш – камінь 
тягаю на майданчик, хай йому грець! 
  Другий спокійно сказав: 
-Що я роблю? Заробляю на кусень хліба 
для своєї родини. 
  А третій розігнувся, витер спітніле чоло, 
усміхнувся і з гордістю сказав: 
-Я будую Шартський собор! 
 

 

Тема СР: формувати в учнів почуття відповідальності 
за доручену справу, виховувати бережливість щодо 
результатів праці та повагу до трудової діяльності, 
дисциплінованість; забезпечити психологічну 
готовність особистості трудитися, допомогти 
усвідомити соціальну значущість  праці як обов`язку 
і духовної потреби.        

У Державній національній програмі "Освіта" 
(Україна XXI століття) проблема "виховання 
цивілізованого господаря" віднесена до пріоритетних 
напрямів реформування загальноосвітньої школи. 

 
Група «Дослідники» підготувала матеріал про 
Шартський собор: 
 
а) Шартський собор в давнину; 
 

 
 
 
б) Шартський собор сьогодні; 
 

 
 

Коментарі 
Групи одержують завдання 
випереджувального характеру, 
опрацьовують їх, на урок представляють 
результати своїх творчих досліджень 
 
Міні-дискусія. 
Чи актуальна ідея цієї притчі? Чому? 
Чи став би таким величним і відомим 
Шартський собор, якщо би всі робітники 
ставились до праці, як перший? 
 



 
 
в)відеоролик «Чудеса світу. Шартський собор». 

(Праця не лише нестерпний тягар чи засіб 
для матеріального забезпечення, а й 
джерело творчості, в якому людина може 
себе реалізувати) 
 
«Мозковий штурм» (мета в тому, щоб 
зібрати якомога більше ідей щодо 
проблеми, яка вирішується). У результаті 
бесіди на дошці з`являються записані ідеї. 
 

Метод «Прес». 

 Праця облагороджує людину, є не тільки 
обов`язком, а й духовною потребою… 
 Учні відповідають, використовують 
схему методу «Прес»: 
Я думаю…Тому 
що…Наприклад…Отже… 
 
Учні отримують індивідуальні картки 
«Кроки до життєвого успіху», 
самостійно їх заповнюють. 
Орієнтовний зміст карток: 

-вести здоровий спосіб життя; 
-активна життєва позиція – запорука 
успіху; 
-обрана професія повинна відповідати 

потребам душі…бо вона не тільки засіб 
виживання, а й самореалізації… 
 
 

Гра «Щасливий випадок або Шукаємо у 

всьому позитив». 
Учні передають один одному кубик, на 
боках якого написані суфікси зменшеності, 
пестливості, ласкавості. Кожен, хто 
отримав його, повинен сказати слово з тим 
суфіксом, який написаний на повернутому 
до учня боці. 

 
 
 
Завдання такого плану, проблеми, що 
піднімаються на уроці, у перспективі 
допоможуть суттєво змінити ціннісні 
пріоритети та світоглядну позицію у 
формуванні відповідальної, соціально-
активної поведінки. 
 

http://video.yandex.ua/users/sv-bozhko/view/61/  
 
 
Група «Лінгвісти» підготувала картку-інформатор 
до теми «Текст, його ознаки». 

 

 

 

Група «Психологи» допоможе учням «прожити» 
лінію поведінки героїв: 
-Чому саме так відповів кожен із робітників? Що 
могло бути основною причиною такої відповіді?  
-Як би я поступив на їх місці? 
-Який висновок можна зробити з прочитаного? 
 

 
 
 

Поради оптимістам 

Оптимісти повинні пам'ятати, що песимізм того, з 
ким вони спілкуються, - часто лише маска. Зазвичай 



це тому, що колись з такою людиною сталося щось 
погане, з чого він зробив загальний висновок про 
світ: "Не треба ділитися з людьми своїм щастям. 
Його потрібно тримати всередині". Таким людям 
просто варто показати, що не все так погано. І якщо з 
песимістом спілкуватися більш тривалий час і 
показувати йому, що світ не такий вже і чорний, то 
він поступово почне бачити його кольоровим. І не 
треба звинувачувати песиміста в поганому настрої - 
він має на це свої підстави. 
Згадайте депресивного ослика Іа. Стати таким його 
змусили обставини життя, адже він втратив свої 
частини тіла. І песиміст відчуває себе подібним 
чином. Йому здається, що коли він ділиться з людьми 
чимось добрим, то ніби втрачає частину тіла - 
частина самого себе. Але якщо песиміст буде 
постійно знаходитися в колі оптимістів, то почне 
отримувати від них їх радості і на власні очі 
побачить, як люди діляться між собою чимось 
добрим і нічого при цьому не втрачають, а навпаки - 
набувають. 
Поради песимістам 

Основна порада для песиміста - не боятися 
спілкуватися з людьми. Навчитися ділитися будь-
якими емоціями. 
 Песимісти говорять переважно про погане. У 
багатьох заведено при зустрічі "плакати", що немає 
грошей, здоров'я ... Це така психологічна гра, яка, як 
люди вважають, їх захищає. Це робить навколо них 
таку песимістичну територію, де в самій середині 
можна зберегти хоч трохи власного оптимізму, в 
якому вони ніколи не зізнаються. 
Тому в цілому в спілкуванні оптиміста з песимістом 
кожному є що почерпнути в опонента.  
Песимістам - навчитися відкриватися іншим людям, 
проявляти свої позитивні емоції, а оптимістам - 
навчитися більш вдумливо і ґрунтовно підходити до 
вирішення питань. 
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