
Тема: У царстві чарівних слів 

 

Мета: розвивати творче мислення: продуктивність, оригінальність, 

гнучкість,  навички культурної поведінки; виховувати  доброзичливість, 

людяність, хороші манери. 

Завдання: 

- працювати творчо, оригінально та продуктивно; 

- вдосконалювати свої  навички культурного поводження; 

- бути активними, доброзичливими; 

- цінувати людей, які поряд. 

Обладнання: демонстраційний та роздатковий матеріал,   карточки для 

поділу на групи та пари; чисті аркуші  паперу, ручки, прості та кольорові 

олівці. 

 

Хід заняття 
1. Вправа „Компліменти” 

Мета: налаштуватися на роботу, створення позитивної атмосфери. 

Учасники стають в коло, беруться за руки. Дивлячись сусіду в очі, потрібно 

сказати йому кілька добрих слів, за щось похвалити його. Він в свою чергу, 

повинен подякувати і сказати комплімент своєму сусіду. Комплімент, як і 

подяка, мають бути оригінальними. 

 

2. Повідомлення теми і мети заняття 
- Сьогодні, ми не випадково розпочали наше заняття з виконання вправи 

«Комплімент». Сьогодні ми помандруємо з вами до царства чарівних слів. 

Запросила нас туди фея Ввічливість.  Візьміть з собою хороший настрій. 

Завдання, які стоять перед нами:  

- працювати творчо, оригінально та продуктивно; 

- вдосконалювати свої  навички культурного поводження; 

- бути активними, доброзичливими; 

- цінувати людей, які поряд. 

 

3. Вправа «Складання слів» 

Мета: розвиток творчого мислення, його продуктивності 

- Перш ніж запросити вас до Царства чарівних слів, фея Ввічливість хоче 

побачити , чи вмієте ви працювати творчо. Оскільки в цьому царстві живуть 

слова, вона просить вас скласти якомога більше повнозначних слів зі слів: 

* «комплімент» 

* «ввічливість» 

* «доброзичливість». 

 

4. Вправа «Подорож на хмарі» 

Мета: відпочинок, розслаблення. 

- Сядьте зручніше і закрийте, будь ласка, очі. Два-три рази глибоко вдихніть і 

видихніть…  



Починаємо гру: « Фея Ввічливість запрошує вас в подорож до її царства на 

хмарці. Стрибни на м’яку, пухнасту хмарку, схожу на м’яку гору з пухких 

подушок. Відчуй, як твої ноги, спина, все тіло зручно розташувалися на цій 

великій хмарній подушці. Тепер починається подорож. Твоя хмара поволі 

піднімається в синє небо. Ти відчуваєш, як вітер обвіває твоє обличчя. Тут, 

високо в небі, все спокійно і тихо. Хай твоя хмара перенесе тебе зараз в таке 

місце у цьому царстві, де ти будеш щасливий. Постарайся в думках 

«побачити» це місце  якомога більш точно. Тут ти відчуваєш себе абсолютно 

спокійно і щасливо. Тут може відбутися щось чудове і чарівне…Запам’ятай 

цю пригоду. 

Тепер ти знову на своїй хмарі, і вона везе тебе назад, на твоє місце у класі. 

Зійди з хмари і подякуй їй за те, що вона так добре тебе покатала…: 

Тепер простеж, як вона повільно розтане у повітрі… Потягнися, випрямися і 

знову будь бадьорий і уважний.  

  

5. Вправа «Дивна пригода» 

Мета: розвиток творчих здібностей  

- Кожен з вас побував у одному з куточків Царства чарівних слів, 

пережив чудову, цікаву пригоду. Зараз ви маєте можливість описати цю 

пригоду і розповісти про неї своїм товаришам та феї.  

Учасники розділяються на дві команди за певною ознакою і складають свою 

пригоду. Після складання, кожна команда розповідає та демонструє свою 

презентацію. 

  

6. Вправа «Ланцюжок чарівних слів» 

Мета: підведення підсумків 

- Зараз я пропоную вам попрощатися з Феєю Ввічливість і подарувати їй на 

прощання чарівне слово, не повторюючись. 

  
 


