
Тема 1.  Я – підліток/підлітка! 

Пропонований зміст 
Вступне заняття. Знайомство з предметом «Культура добросусідства». 
Хто я, який/яка я, чого я прагну? Зміни, які відбуваються в моєму житті. 
Самопрезентація. Нові виклики в базовій школі та правила співжиття в колективі.      

Проблемні питання 

 Чи потрібно вчитися бути добрими сусідами? Чому?  

 Хто я? Який/яка я і чого прагну? 

 Як зміниться моє життя під час навчання в базовій школі? 
 

Очікувані результати 
навчання для учасників 
заняття: 
 

Учень/Учениця: 

 демонструє модель безпечної поведінки згідно  з 
інструкціями і правилами в соціальному і природному 
середовищі; 

 визначає, ідентифікує та обговорює фізичні, психічні 
(зокрема й емоційні) та соціальні зміни, які відбуваються 
під час переходу в основну школу;   

 визначає свої потреби, бажання, інтереси та цілі;    

 визначає прагнення і потреби у сфері власного 
особистісного розвитку та навчання; 

 самостійно створює та реалізовує короткострокові 
плани щодо досягнення успіху, зокрема в навчанні, спорті, 
побуті;    

 бере участь у груповій роботі, враховуючи 
індивідуальні особливості і потреби;   

 виявляє розуміння індивідуальних відмінностей інших 
осіб;  

 визначає відмінності між людьми як ціннісну ознаку 
індивідуальності;  

 толерантно ставиться до поглядів, переконань, 
інтересів і потреб інших осіб, що не загрожують здоров’ю, 
безпеці і добробуту. 

Ключові поняття та ідеї Підліток/підлітка, базова школа, самоаналіз, візуалізація, 
комфортне середовище 

Підготовка до заняття  Необхідні матеріали: 
Підготовка столів та стільців для роботи в групах, маркери, 
клей, ножиці 
Папір для фліпчарту або аркуші ватману бажано не менш 
ніж формат А2-А1. 
Стікери 
М’ячик або клубочок  
Технічні засоби навчання, девайси тощо (за потреби) 
Місце для проведення ранкової зустрічі (можливість сісти з 
учнями в коло) 



Роздаткові матеріали: 
Додаток 1. Акровірш 
Додаток 2. Анкета «Про мене» 
Додаток 3. Закінчи речення 
Додаток 4. Анкета «Ідеальний однокласник / ідеальна 
однокласниця» 
 

 
Крок 1. Ранкова зустріч (якщо заняття «Культура добросусідства» є в розкладі 

першим за порядком) / Вступна частина заняття 
Мета: ознайомити з предметом «Культура добросусідства» та актуалізувати 

інтерес до теми, підвищити активність учасників, провести діагностування групи щодо 
наявного досвіду стосовно теми заняття 

Час: до 20 хвилин 
Інструкція 

1. Привітання. Учні та учитель/учителька стоять у колі. Учитель/учителька кидає 
м’ячика до рук комусь з учнів/учениць, вітає його/її, називаючи ім’я і кажучи якийсь 
приємний епітет або комплімент. Своєю чергою учень/учениця так само кидає м’ячика 
комусь із кола з привітанням, називанням імені і короткою фразою-компліментом. 
Педагог/педагогиня має відстежувати, щоб ніхто з дітей не залишився без привітання. 
Зважаючи на карантинні обмеження, вправу можна проводити в захисних рукавичках 
або після вправи обов’язково зробити дезінфекцію рук. 

Якщо в класі велика кількість дітей, можна зробити вітання в парах.  
Іншим варіантом проведення привітання може бути передача клубочка, причому 

діти тримають ниточки, і згодом у колі утвориться своєрідна «павутинка». Це зручно, 
тому що відразу видно, кого ще не привітали. Також наприкінці привітань можна 
зосередити увагу дітей на «павутинці» і на тих видимих і невидимих зв’язках, які 
утворюються в будь-якому колективі. Чим більше таких зв’язків, тим міцніша 
«павутинка» і, відповідно, більш згуртованим є колектив.    

2. Новини класу та оголошення / Щоденні новини. Хтось із дітей або 
вчитель/вчителька (якщо ранкова зустріч узагалі проводиться вперше в класі) 
заповнює шаблон «Новини класу та оголошення / Щоденні новини».  

3. Групове заняття. Учні на стікерах записують свої асоціації до слів 
«підліток/підлітка», «базова школа», «Культура добросусідства». Далі вони 
прикріплюють стікери на дошку/фліпчарт.  

Варіантом проведення цієї вправи може бути створення хмари слів на кожне з цих 
трьох понять, яку діти роблять за допомогою онлайн-сервісу, зокрема Mentimetr 
(звісно, за наявності в дітей смартфонів і можливості проєкції результатів на екран).  

Ще одним варіантом може бути створення в малих групах (до 5 осіб у кожній) 
асоціативних карт до цих понять. Проте це потребує майже вдвічі більше часу, тому 
не підходить для ранкової зустрічі, але може бути використано під час проведення 
заняття. 

4. Обмін інформацією. Педагог/педагогиня стисло анонсує учням, що це за 
предмет «Культура добросусідства» (додаток 1) і що вони робитимуть на першому 



занятті. Після цього діти порівнюють свої асоціації з інформацією, оголошеною  
вчителем/вчителькою, і рефлексують.   

Варіант 2. Педагог/педагогиня ставить проблемне питання: «Чи потрібно вчитися 
бути добрими сусідами? Чому?» Після обговорення (також із використанням 
інформації зі стікерів з асоціаціями) стисло анонсує учням, що це за предмет 
«Культура добросусідства» (додаток 1) і що вони робитимуть на першому занятті. 

 
Крок 2.  Хто я? Який/яка я? Чого я прагну?  
Мета: розвивати навички самоаналізу/саморефлексії 
Час: 15–30 хвилин (відповідно до обраного варіанта і кількості дітей у класі) 

Варіант 1. «Анкета про себе» 
Інструкція 
1. Учитель/учителька пропонує дітям самостійно заповнити «Анкету про себе» 

(додаток 2). Попередьте, що відповіді мають бути максимально лаконічними 
і щирими. «Правильних» і «неправильних» відповідей бути не може. 
Заповнену анкету дитина може показувати чи озвучувати лише за власним 
бажанням.  

2. Після закінчення заповнення анкети учитель/учителька зачитує по черзі 
запитання анкети і пропонує озвучити тих, хто виявляє таке бажання, 
(достатньо одного-двох учнів/учениць), як вони відповіли на це запитання. 
Проте, якщо діти не готові ділитися цією інформацією, не варто наполягати, 
краще переходити до наступного запитання.  

3. Учитель/учителька обговорює з дітьми, на які запитання їм було складно 
відповідати і чому. Варто звернути увагу на емоційний стан учнів та учениць. 

4. Учитель/учителька обговорює з учнями та ученицями, чого вони очікують від 
навчання в 5 класі. 

5. Учитель/учителька пропонує учням та ученицям вдома спробувати згадати 
себе, наприклад, у 1–2 класі і проаналізувати сьогоднішню «Анкету про 
себе», тобто які зміни відбулися за цей час, і спробувати записати власні 
міркування. 

 
Варіант 2. «Мій герб» 

Інструкція 
1. Учитель/учителька актуалізує знання дітей про те, що таке герб і як та 

навіщо його створюють. Якщо виникне така необхідність, знайомить дітей з 
основними правилами складання гербів, а також актуалізує поняття 
«візуалізація». 

2. Учитель/учителька пропонує дітям створити власний герб, у якому через 
візуальні образи потрібно відобразити свої основні риси характеру, вміння, 
вподобання та прагнення. 

3. За бажанням діти презентують свої герби, проте варто встановити певний 
час для кожного(-ї) спікера/спікерки, наприклад, розповідь має тривати до 1 
хвилини.  

4. Якщо презентацій було більш ніж 5, є сенс обговорити з дітьми, що спільного 
вони побачили в представлених гербах. 



5. Обговоріть з учнями й ученицями, чого вони очікують від навчання в 5 класі. 

6. Учитель/учителька пропонує дітям вдома розшукати свій герб, який вони 
малювали в початковій школі (діти, що навчалися за програмою «ЯДС» або 
«Культури добросусідства», це робили), і порівняти із сьогоднішнім гербом. 
Педагог/педагогиня пропонує подумати, які зміни відбулися за цей час, і 
спробувати записати власні міркування. 

Варіант 3. «Самоаналіз і самопрезентація» 
Інструкція  
1. Запропонуйте дітям підготувати усну мініпрезентацію себе, закінчуючи 

речення (додаток 3). 
2. Використовуючи написаний текст, діти в колі презентують себе одноліткам 

упродовж 1 хвилини кожний/кожна. Якщо дітей у класі більш ніж 20, можна 
зробити презентації в мінігрупах. 

3. Обговоріть з дітьми:  
1) Які речення складно було продовжувати? 
2) Які відчуття у вас були під час презентації і що відчуваєте зараз?  
3) Що спільного ви побачили в презентаціях? 
4) Що особливо вразило чи зацікавило під час презентацій? (учням варто 
висловлюватися безособово щодо конкретного(-ї) спікера/спікерки).   

4. Обговоріть з учнями і ученицями, чого вони очікують від навчання в 5 класі. 
5. Учитель/учителька пропонує учням вдома поміркувати і розробити власний 

короткостроковий план роботи для досягнення успіхів у поточному 
навчальному році, щоб пункти цього плану були чіткими і вимірюваними, 
прописаними в часі в такий спосіб, щоб їх можна було самостійно 
відстежувати і зазначати власні досягнення, успіхи і невдачі. За бажанням 
учитель/учителька може запропонувати певний шаблон.  

6. Учитель/учителька пропонує дітям на уроці чи вдома написати листа собі – 
майбутньому старшокласнику / майбутній старшокласниці – про свої 
прагнення і цілі. Підкресліть, що їх ніхто, окрім них самих, читати не буде, 
тому вони мають бути відвертими. Написані листи діти вкладають у 
конверти зі своїми іменами й урочисто, разом із вчителем/вчителькою 
складають їх у скляну пляшку або в банку, закривають і заклеюють стрічками 
з підписами дітей. Цю посудину з листами можна поставити в шкільному 
музеї або сховати в кабінеті адміністрації. Відкривати її будуть діти вже тоді, 
коли закінчуватимуть базову школу.   

Крок 3. Наш клас і правила співжиття в колективі  
Мета: згуртування класного колективу, створення комфортного середовища  
Час: 15–30 хвилин (відповідно до обраного варіанта і кількості дітей у класі) 

Варіант 1. «Портрет класу» 
Інструкція 
1. Об’єднайте дітей у малі групи (не більш ніж 5–7 осіб у кожній). 
2. Учитель/учителька пропонує в малих групах створити візуальний образ 

профілю класного колективу, тобто «портрет» класу. Нагадайте, що 



важливою є будь-яка інформація, яку вони запам’ятали під час попередніх 
презентацій та обговорень у кроці 2, і її бажано відобразити в будь-який 
спосіб. Учні отримують аркуші великого формату і маркери чи фарби з 
пензлями. Після закінчення роботи група має обрати спікера/спікерку, 
який/яка презентує створений портрет класу.  

3. Групи проводять презентації своїх напрацювань упродовж 3–5 хвилин. 
Учитель/учителька або обрана група експертів із числа учнів та учениць 
фіксує спільне й особливе в представлених портретах на дошці або ж хтось 
паралельно створює узагальнений «портрет» класу. Результати 
обговорюються в колі.  

4. Учитель/учителька пропонує провести бліцопитування за такими 
запитаннями: 1) Коли ти почуваєшся в класі комфортно? 2) Що допомагає 
спілкуватися і співпрацювати в класі? 3) Чи можуть культурні, статеві, расові 
та інші відмінності заважати спілкуванню і співпраці? 4) Що заважає доброму 
спілкуванню і співпраці? 5) Навіщо потрібні правила роботи в класі? 

5. Учитель/учителька нагадує правила класу, з якими діти працювали в 
початковій школі, або пропонує учням та ученицям знову розробити правила 
для успішного і комфортного співжиття та роботи в колективі. Розроблені 
правила мають погодити всі учні та учениці.  

 
Варіант 2. «Я + Я = наш клас» (пов’язаний з варіантом 1 кроку 2) 

1. Учитель/учителька пропонує учням та ученицям описати свого «ідеального 
однокласника» / «ідеальну однокласницю», відповідаючи на запитання 
(додаток 4). 

2. Учитель/учителька пропонує дітям порівняти відповіді на цю анкету з 
власними  відповідями на анкету з додатка 2 – чи немає розбіжностей у 
тому, як дитина бачить себе та інших людей, навіть уявно «ідеальних», і 
поміркувати про це.  Результати порівняння діти можуть не озвучувати і не 
коментувати. 

3. Учитель/учителька пропонує методом «мозковий штурм» провести 
бліцопитування за такими запитаннями: 1) Коли ти почуваєшся в класі 
комфортно? 2) Що допомагає спілкуватися і співпрацювати в класі? 3) Що 
заважає доброму спілкуванню і співпраці? 4) Навіщо потрібні правила 
роботи в класі? Відповіді на кожне запитання учитель/учителька або 
учень/учениця мають фіксувати на дошці чи фліпчарті.  

4. Учитель/учителька нагадує правила класу, з якими діти працювали в 
початковій школі, або пропонує учням та ученицям знову домовитися і 
розробити правила для успішного і комфортного співжиття та роботи в 
колективі. Розроблені правила мають погодити всі учні та учениці.  
 

Варіант 3.  
1. Учитель/учителька актуалізує поняття «візуалізація» і «комфортне 

середовище».  
2. Учитель/учителька пропонує учням та ученицям на аркуші паперу або в 

зошиті накреслити рамку, як для фотографії 13 х 18 см. У цій рамці вони 



мають намалювати (досить схематично, враховуючи обмеження в часі), як 
вони бачать свою нову класну кімнату. Можна використовувати кольорові 
олівці чи фломастери. 

3. У центрі малюнка учитель/учителька пропонує написати, які якості чи вчинки 
– власні й однолітків – допомагатимуть створювати комфортну атмосферу в 
колективі. На аркуші поза рамкою с малюнком учні дістають завдання 
написати ті якості або вчинки, які є небажаними, які будуть заважати 
створювати комфортне середовище.  

4. Учитель/учителька проводить з дітьми спільне обговорення й складання  
переліку якостей або вчинків людини, які будуть допомагати/заважати  
співпраці і створенню комфортного середовища в колективі.  

5. Учитель/учителька пропонує дітям проблемне запитання: як правила 
допомагають створювати комфортне середовище для роботи і спілкування?  

6. Учитель/учителька нагадує правила класу, з якими діти працювали в 
початковій школі, або пропонує учням та ученицям знову домовитися і 
розробити правила для успішного і комфортного співжиття та роботи в 
колективі. Розроблені правила мають погодити всі учні та учениці.  
 

Крок 4. Базова школа і нові виклики 
Мета: знайомство з базовою школою і допомога в адаптації дитини до нових 

умов і викликів  
Час: 20–30 хвилин (відповідно до обраного варіанта і кількості дітей у класі) 
 
Якщо заняття проводиться в перші дні вересня і діти перші дні перебувають у 

приміщенні базової школи, варто зробити дії 1–3 інструкції, поданої нижче. Якщо діти 
вже знайомі зі школою або зробили це раніше, варто починати з дії 4.  

Інструкція  
1. Учитель/учителька разом із класним керівником знайомить дітей із класною 

кімнатою, яка буде їхньою «домашньою».  
2. Учитель/учителька проводить їм екскурсію приміщеннями базової школи, 

якими вони будуть користуватися, з акцентом на тих кабінетах, де вони теж 
будуть займатися (якщо запроваджена кабінетна система), і також вказує на 
основні й аварійні виходи, укриття. Бажано, щоб екскурсія була проведена  з 
гумором та активною участю школярів. 

3. Після закінчення екскурсії вже в аудиторії учитель/учителька пропонує дітям 
намалювати на дошці план пересування базовою школою. Діти мають 
допомагати – по пам’яті підказувати вчителеві/вчительці, де що 
розташоване і як безпечно пересуватися школою та дістатися виходів.  

4. Учитель/учителька пропонує дітям на стікерах написати, з якими викликами, 
на їхню думку, вони можуть зіткнутися під час навчання в базовій школі, 
зокрема в найближчий рік, або, можливо, їхні побоювання. Важливо 
зберегти анонімність, тому стікери мають бути одного кольору і можна 
запропонувати дітям писати на тій стороні, де є шар клею. Якщо дітям 
складно описати словами певні страхи чи побоювання, вони можуть 
спробувати їх намалювати.  



5. Готові стікери діти мовчки наклеюють на дошку або фліпчарт. Потім 
учитель/учителька ці стікери «відкриває», групує за принципом подібності та 
пропонує разом поміркувати: як можна впоратися з деякими зазначеними 
викликами і побоюваннями. Важливо! Всі страхи, які можуть зазначити діти, 
є для них цілком реальними, тому варто ставитися до них з уважністю і не 
знецінювати почуття дітей. За необхідності обговорення можна продовжити 
під час години спілкування разом із психологом/психологинею та класним 
керівником / класною керівницею. Також варто проговорити побоювання 
дітей на батьківських зборах і разом із ними та класним керівником / 
класною керівницею (за необхідності і з психологом) спланувати, як можна 
допомогти школярам в адаптації до нових умов і викликів.  

6. Якщо дозволяє час заняття, учитель/учителька може запропонувати 
коментоване читання або читання з подальшим обговоренням притч або 
казок на теми ставлення до інших людей, співпраці, впевненості в собі, 
подолання страхів і тривожності. Такі казки або притчі може за запитом 
педагога/педагогині запропонувати шкільний психолог / шкільна 
психологиня.   

7. Після обговорення, які зазначені в п. 5 або п. 6, важливо провести вправу на 
емоційне розвантаження. Зокрема, учитель/учителька  може запропонувати 
якусь рухливу гру (на кшталт «Струмочка» або «Хвоста дракона»), веселу 
рухавку (на кшталт «Іподрому» або «Атомів-молекул»).  

 
Ідеї для домашнього завдання 

 Самоаналіз власного «Я» і змін, які відбулися після закінчення початкової 
школи, запис власних міркувань.  

 Розробка власних короткострокових планів щодо досягнення успіхів у 
поточному навчальному році. 

 Написання листа собі – майбутньому старшокласнику / майбутній 
старшокласниці – про свої прагнення і цілі. 

 
Ідеї для годин спілкування 

 Коментоване читання або читання з подальшим обговоренням притч або казок 
на теми ставлення до інших людей, співпраці, впевненості в собі, подолання 
страхів і тривожності. 

 Гра-симуляція з вікової ініціації «посвята в підлітки». 
 
Ідеї для позаурочного заходу та співпраці з батьками 

 Разом зі школярами і батьками провести свято з вікової ініціації дітей – 
«Посвята в підлітки». 

 Батьківські збори, присвячені питанням адаптації дітей до нових умов і викликів 
базової школи 

 

 



Додаток 1  

Акровірш 

Прочитай акровірш О. Фомкіної в переспіві Д. Кононенка й виділи 

зашифроване в ньому слово. 

Доброта – ось найкраще, що є у цім світі, 

Одкровення і душу, і серце завжди зігріває, 

Безкорисливість ціниться завжди в словах і у вчинках, 

Радість кожного з нас у житті окриляє. 

Освятися любов'ю до ближнього, стань йому другом, 

Сам гори, а не тлій. Не збреши, не зганьби, не образь. 

Успадкуй найцінніше від рідного батька і неньки, 

Серце людям відкрий, чесним будь повсякдень, повсякчас. 

І про друзів своїх пам'ятай, не покинь їх в біді чи у горі, 

Дружба – щире єднання, вершини братерства святі. 

Слово тепле і ніжне, розумне, і чесне, й красиве, 

Ти його пронеси як надію в своєму житті. 

Віра в дружбу велику хай тебе у житті осяває, 

Окриляє завжди і теплом доброти зігріває. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Анкета «Про мене» 

1. Чим ти цікавишся? 

______________________________________________________________ 

2. Який у тебе характер? 

______________________________________________________________ 

3. Що ти вмієш робити? 

______________________________________________________________ 

4. Навіщо тобі вчитися? 

______________________________________________________________ 

5. Як проводиш вільний час? ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

6. Як ти ставишся  до себе? ____________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Що тебе турбує? ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Чому ти радієш (що приносить тобі задоволення)? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. Чого тобі бракує? __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

10. Як ти ставишся до людей, що тебе оточують? 

______________________________________________________________ 

11. Хто твій герой/героїня? (напиши імена людей/персонажів, які для 

тебе є прикладом) 

________________________________________________________ 

12. Чого ти хочеш досягнути в цьому році? ______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 



Додаток 3  

Закінчи речення і підготуйся до усної мініпрезентації себе своїм одноліткам. 

 

Моє ім’я____________________________________________ 

Мені подобаються такі три речі_____________________ 

___________________________________________________ 

Моя найкраща якість – це _____________________________ 

___________________________________________________ 

Я пишаюся _________________________________________ 

Найкраще в мене виходить ___________________________ 

___________________________________________________ 

Якби я був/була дорослим/дорослою, то був/була 

би________ 

___________________________________________________ 

Мені подобаються люди, які ___________________________ 

___________________________________________________ 

Вважаю найгіршою якістю людини ______________________ 

___________________________________________________ 

Якби я був/була автомобілем/твариною/квіткою (обери щось 

одне), то був/була би ________________________________ 

Сьогодні мене тішить ________________________________ 

___________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4  

Опиши свого «ідеального однокласника» / «ідеальну однокласницю», 

відповідаючи на запитання:  

 

Яким має бути характер/вдача? ________________________ 

___________________________________________________ 

Який має мати вигляд? _______________________________ 

___________________________________________________ 

Що має вміти робити? ________________________________ 

___________________________________________________ 

Як має ставитися до навчання? ________________________ 

___________________________________________________ 

Чим має цікавитися? _________________________________ 

___________________________________________________ 

Як має проводити вільний час? ________________________ 

___________________________________________________ 

Як має ставитися до тебе? ____________________________ 

___________________________________________________ 
 

 


