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МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В наш час дуже гострою стала проблема негативних проявів у поведінці 
неповнолітніх, у таких випадках ще використовують термін – девіантна 
поведінка. Тобто система вчинків або окремі вчинки, протилежні прийнятим 
у суспільстві правилам, моральним нормам. 

Девіантна поведінка соціальна за своїм походженням і визначається: 
- дефектом правової та моральної свідомості; 
- змістом потреб особистості; 
- особливостями характеру; 
- особливостями емоційно-вольової сфери; 
- недоліками виховання. 
Девіантна поведінка поділяється на дві великі категорії: 
1) поведінка, зумовлена явною або прихованою психопатологією 

(поведінка, відмінна від норм психічного здоров’я); 
2) антисоціальна поведінка здорової особистості (поведінка, яка 

порушує правові, соціальні та культурні норми). 
Девіантна поведінка відзначається різними реакціями: 
- зловживанням спиртних напоїв; 
- наркоманією; 
- агресивними проявами; 
- суїцидними тенденціями; 
- психічними вадами. 
Важливо звернути увагу на первинну профілактику різних видів 

девіантної поведінки, яка має соціально-педагогічний характер. Ця 
профілактика базується на вивченні та аналізі впливу шкідливих факторів на 
здоров’я. 

Статистика говорить, що діти починають вдаватись до негативних 
проявів у поведінці ще в молодшому шкільному віці, зокрема “знайомитись” 
з наркотичними речовинами, вживати алкоголь, курити й інше, але пік 
приходиться на підлітковий вік. Сьогодні дуже багато говорять про 
різноманітні методи, технології щодо профілактики негативних проявів у 
поведінці неповнолітніх, в основному акцент робиться на підлітковий вік. Ми 
вважаємо, що доцільніше починати профілактику негативних проявів у 
поведінці неповнолітніх якомога раніше. Негативні прояви у поведінці 
неповнолітніх мають багато факторів, які впливають на її формування: це і 
сім’я з її стилями та методами виховання, це і соціальне оточення, це і 
особливості особистості. 

Аналізуючи сьогоденну ситуацію дітей у суспільстві, ми можемо 
зробити висновок про те, що члени сімей все менше часу проводять один з 
одним, вдома майже не спілкуються, а дивляться телевізор чи проводять час 



за комп’ютером. Зростає кількість бездоглядних дітей. У багатьох батьків 
достатньо своїх особистих труднощів, а також шкідливих звичок і 
залежностей. У результаті розлучень все більше дітей живе в неповних 
сім’ях. Діти зараз менше займаються спортом. Все це негативно впливає на 
формування особистості дитини, і є факторами, що впливають на 
формування негативних проявів у поведінці. 

Ми привернемо увагу до психологічних технологій щодо запобігання 
негативних проявів у поведінці дітей молодшого шкільного віку. Будемо 
говорити про психологічні технології, маючи на увазі різноманітні заходи, 
методи, технології, що базуються на використанні психологічних знань, 
механізмів впливу. В першу чергу – це інтерактивні технології. Саме через 
взаємодію з дітьми молодшого шкільного віку ми можемо досягти 
позитивних результатів. 

Молодший шкільний вік – дуже цікавий вік. У першу чергу тим, що діти 
в цьому віці сенситивні до багатьох речей. Наша задача використовувати 
їхню сенситивність в позитивному напрямку. 

Л. Кольберг виділяє таку особливість дітей в кінці дитинства, як 
“відповідати очікуванням інших”. Орієнтація на правильність як 
відповідність зразка (поведінки, почуття, дії) робить дітей цього віку 
сензитивними до освоєння технологій щодо правильного (відповідно 
нормам), нормального життя – вони охоче навчаються тому, що має 
впроваджений в “хорошому” (правильному) предметі результат, їм доставляє 
явне задоволення отримання результату, що відповідає їхнім уявленням про 
реальні речі, які можуть заповнити їх психологічний простір. 

В молодшому шкільному віці з’являється нова якість людської психіки – 
рефлексія. Вона проявляється у можливості виділяти особливості своїх дій і 
робити їх предметом аналізу. Якщо в дошкільному віці діти орієнтуються в 
абсолютній більшості випадків на свій індивідуальний досвід дій, то діти в 
молодшому шкільному віці починають орієнтуватися на загальнокультурні 
зразки дій, якими вони оволодівають в діалозі з дорослими. 

У дітей молодшого шкільного віку ще тільки формуються загальні 
способи орієнтації в суттєвих якостях речей і явищ. Вони ще тільки 
навчаються відрізняти раптове та закономірне у всіх сферах людського 
життя, тільки виробляють критерії оцінки себе та інших. Вони ще тільки 
навчаються діяти з позиції своєї оцінки, мимовільно вибираючи спосіб 
поведінки. Якщо дорослі не дадуть дитині справжніх, змістовних оцінок, то 
вона замінить їх хибними, які закриють суть речей і людських відносин. Не 
бачачи, не знаючи, не маючи основ для вільного вибору і оцінок, дитина піде 
на поводу стереотипів і шаблонів. 

Актуально в роботі з дітьми молодшого шкільного віку, коли 
спілкування забруднено, використовувати різні графічні тести і прийоми. 
Тому що в силу їх проблем, характеру психологічних захистів (втеча, 
скривлення образу “Я” і ін.) опитувальники і традиційні бесіди є 
неефективними. Крім того, молодші школярі мають труднощі, що пов’язані з 
недостатнім умінням усвідомлювати, аналізувати, виражати словами свої 



проблеми. Профілактична робота з такими дітьми потребує методичних 
прийомів, за допомогою яких стає можлива актуалізація і вільне відверте 
обговорення конкретних переживань дитини з приводу, наприклад, її 
комунікативних ускладнень. 

Профілактична робота має бути комплексна та систематична, вона 
повинна включати в себе просвітницьку роботу з батьками, вчителями, 
дітьми. З дітьми доцільно застосовувати різноманітні спеціальні уроки 
(наприклад, з використанням спеціальних кінофільмів, їх обговоренням), 
психотехнічні ігри, інтерактивні ігри, казкотерапію, арттерапію, соціально-
психологічні тренінги. 

Зупинимось на психологічних технологіях, саме – інтерактивних іграх, 
які будуть включати в себе різноманітні напрями профілактичної роботи 
щодо негативних проявів у поведінці дітей молодшого шкільного віку. 
Проведення подібних ігор з дітьми допомагає розвитку їх “емоційного 
інтелекту”, а педагогу (психологу) створювати в класі дружню атмосферу 
взаємодопомоги, довіри, доброзичливого і відкритого спілкування дітей один 
з одним і з учителем, формувати установки на ведення здорового способу 
життя. 

Чому саме інтерактивні ігри. 
Основною теоретичною базою впровадження в практику психологічних 

технологій, а саме інтерактивних ігор щодо профілактики негативних проявів 
у поведінці дітей молодшого шкільного віку, є творча спадщина відомих 
психологів і педагогів, що розробили теорію ігрової діяльності, а також 
практика вітчизняної ігрової діяльності. 

Життя дитини неможливо уявити без гри. Граючи майже безсвідомо, 
дитина оволодіває формами і величинами речей і предметів, їх 
розташуванням у просторі, відрізняє кольори і звуки, пізнає перші слова-
сигнали, вступає в контакт з людьми, реагує, спостерігає, запам’ятовує, 
координує рухи, поповнює свій кругозір, радіє чи засмучується життю. 

Серед різних видів діяльності людини гра є найдоступнішою, так як в 
ігри грають з раннього дитинства, а також і найскладнішою. 

В психологічному словнику за ред. А.В. Петровського і М.Г. 
Ярошевського “гра” визначається як форма діяльності в умовних ситуаціях, 
спрямована на відтворення та засвоєння суспільного досвіду, фіксованого в 
соціально закріплених способах існування предметних дій, у предметах 
науки і культури. 

Дитяча гра – вид діяльності дітей, що полягає у відтворенні дій дорослих 
і стосунків між ними, спрямованих на орієнтацію і пізнання предметної і 
соціальної дійсності, один із засобів фізичного, психічного, розумового і 
морального виховання дітей. 

Характерною рисою гри є її двоплановість. З одного боку, той, що грає, 
виконує реальну діяльність, виконання якої потребує дій, що пов’язані з 
розв’язанням конкретних, часто не стандартних задач; з другого – ряд 
моментів цієї діяльності має умовний характер, що дозволяє відвернутись від 
реальної ситуації з її відповідальністю і багаточисельними вхідними 



обставинами. Двоплановість обумовлює розвиваючий ефект гри, допомагає 
зняти психологічну напругу, так як у випадку невдачі, гру можна повторити 
декілька разів (що дуже часто неможливо в реальному житті). Для людей, 
націлених на результат, життєві невдачі є негативним фактором, що гальмує 
розвиток особистості. Гра ж допомагає розвитку, збагачує життєвим 
досвідом, готує ґрунт для успішної діяльності в реальному житті. 

Не дивлячись на те, що провідною діяльністю для школярів є навчання, 
цей вік все ж таки лишається ігровим. Саме в цьому віці у дітей посилюється 
пізнавальна сутність ігрової діяльності. До цього віку у дітей накопичений і 
сформований достатньо багатий ігровий досвід, що дозволяє їм максимально 
себе проявляти і експериментувати з грою. 

Діти, що не дограли в дитинстві, при несприятливій виховній ситуації 
страждають “ігровою дистрофією” і зберігають її на все життя. Ігровий 
дефіцит негативно проявляється на формуванні багатьох сторін особистості 
дітей і проявляється в неадекватності самооцінки, невпевненості у своїх 
силах, пасивності, агресивності, недоліках у міжособистісному спілкуванні, 
замкнутості, невмінні підкоряти особисті інтереси колективним та інших 
негативних проявах у поведінці дітей. 

Звернення до гри допомагає в запобіганні, корекції даних утруднень. 
Ігрова етика засвоюється дітьми з бажанням, без моралізаторського 

диктату з боку педагогів. 
Крім того, гра є засобом корекції поведінки дітей. Що ж робить гру 

засобом корекції? Перш за все зв’язок з духовною культурою кожної людини 
і всього суспільства. 

Ігри дають можливість моделювати різні життєві ситуації, шукати вихід 
із конфліктних ситуацій, не звертаючись до агресивності, вчать різноманіттю 
емоцій у сприйнятті життя. У грі дитина досягає готовності для рішення 
різних життєвих проблем. 

Гра має таку наявність, як передбачуваність, вона діагностичніша, ніж 
будь-який інший вид людської діяльності. Крім того, якщо ми говоримо про 
ігровий тренінг, тобто тренінг на основі гри, то це особливе поле 
самовираження. Для тренера (в ролі якого може бути психолог, учитель) 
ігровий тренінг – найбільш зручний метод діагностики дітей і корекції їх 
поведінки ще й тому, що сама гра для дитини – це форма пошуково-
експериментальної поведінки. Застосовуючи ігрові тренінги на різні теми, 
тренер (ведучий) дозволяє дитині в цій ситуації оволодіти досвідом 
правильної поведінки; справитись з негативними переживаннями 
(тривожністю, страхом, невпевненістю в собі, скованістю і нерішучістю в 
спілкуванні; невмінням постояти за себе). 

Характерною рисою інтерактивних ігор, як психологічних технологій, є 
знання ведучим психологічних механізмів, особливостей дітей даного віку; 
ігри мають будуватись на основі взаємодії з дорослим, з дітьми і на основі 
взаємодії розв’язувати поставлені задачі. 



Отже, ми можемо сказати, що при грамотному систематичному, 
цілеспрямованому підході до використання інтерактивних ігор з дітьми 
молодшого шкільного віку можна реалізувати декілька важливих функцій: 

1) навчання; 
2) розвиток (розвиток різних психічних функцій); 
3) виховання (якостей особистості, загальної культури); 
4) діагностика; 
5) корекція (поведінки, розвитку, якостей особистості). 
Головна мета психологічних технологій – вирішення проблем 

особистісного розвитку дітей молодшого шкільного віку, формування 
морально-духовного і фізичного здоров’я особистості дитини. 

Задачі, що вирішуються за допомогою психологічних технологій, а саме 
інтерактивних ігор: 

- розвиток пізнавальної сфери дітей, розширення у них знань про світ і 
людину; 

- інтелектуальний розвиток дітей (розвиток пам’яті, уваги, логіки, 
творчої уяви, вербального інтелекту і т.д.); 

- розвиток креативності (творчого початку); 
- розвиток комунікативних навичок і соціальної адаптивності; 
- психічне здоров’я дитини; 
- формування у підростаючого покоління установок на ведення 

здорового способу життя; 
- залучення до культурних традицій свого народу, народів світу; 
- організація вільного часу дітей. 
В даній роботі ми пропонуємо один із варіантів психологічних 

технологій – це ігровий тренінг для дітей молодшого шкільного віку. 
Пропонуючи дітям ігровий тренінг, ми тим самим даруємо їм особливий 

час. Під час ігрового тренінгу діти мають можливість отримати нові 
враження, отримують соціальний досвід. Після проведення гри пропонуйте 
дітям проаналізувати і обговорити отриманий ними досвід. Кожного разу 
підкреслюйте цінність висновків, зроблених самими дітьми. Допомагайте 
дітям висловити і обговорити свої враження. Виявляйте зацікавленість і з 
розумінням ставтесь до відповідей дітей, спонукайте їх щиро говорити про 
свої переживання і проблеми. Тренеру (ведучому) необхідно керувати 
процесом обговорення, спостерігати за тим, як діти самостійно приходять до 
продуктивних рішень, як вони допомагають один одному при ускладненнях. 
Необхідно допомогти дітям зрозуміти, що їх контролю непідвласне, а що 
вони можуть контролювати самі. Доступно треба пояснити, що допустимий 
прояв будь-яких почуттів, але не будь-якої поведінки. 

Ми пропонуємо ігровий тренінг щодо профілактики негативних проявів 
у поведінці дітей молодшого шкільного віку. 

Мета: розвиток морально-етичної поведінки, підвищення духовної і 
психологічної культури особистості, розвиток здатності адекватно і повно 
пізнавати себе та інших, вміння долати внутрішню скованість, емоційно 
входити в групові процеси, вміння розуміти оточуючих людей, їх душевний 



світ (відчути стан іншої людини, допомогти їй теплим словом, поглядом, 
реально підтримати). 

Додаткова інформація: 
- Якщо у грі дітям надаються якісь ролі (особливо негативного 

характеру), то дуже важливо після закінчення наголосити на тому, що це 
була гра і повернути дітей у групу, тобто “зняти” ролі. 

- Дуже важливо, якщо тренер (ведучий) не тільки буде вести заняття, а й 
брати участь у вправах разом з учасниками. 

- Вправи “Негативний образ” та “Позитивне” рекомендується проводити 
з дітьми з 9 років. Якщо вправи викликають ускладнення, то тренер 
(ведучий) допомагає таким чином: діти на папері зображають ровесників, 
учителів, батьків, наприклад, коли вони їх ображали (як виглядали?). 

- Час, що пропонується на виконання кожної вправи, – приблизний. 
Тренер (ведучий) має враховувати рівень підготовленості учасників та 
індивідуальні особливості кожного учасника. 

Учасники – діти молодшого шкільного віку. 
Режим роботи – 4 дні по 1 годині. 
 
День перший 

№ Назва Зміст Інвентар Час 
1 Знайомство 

та 
привітання 
“Сніговий 
ком” 

Мета: знайомство учасників та 
створення невимушеної атмосфери. 
Всі встають в коло. Кожен учасник 
по черзі робить крок в коло і 
називає своє ім’я. Перший називає 
своє ім’я, другий – ім’я першого та 
власне, третій – ім’я першого, 
другого, а потім власне… 

Стільці, 
які стоять 
колом. 

10 хв. 

2 “Правила 
групи” 

Вироблення правил для цієї групи 
протягом ігрового тренінгу. Тренер 
пояснює, навіщо нам правила і де 
ми зустрічаємось у житті з 
правилами (школа, поведінка на 
вулиці …). Група обговорює та 
схвалює чи не схвалює правила. 
Всі правила зводяться на одному 
аркуші ватману, який вивішується 
на видному місці. Правила доречно 
не тільки записати, а й схематично 
намалювати. 

Ватман, 
маркери 

10 хв. 

3 Гра “Мій 
портрет” 

Кожен учасник отримує аркуш 
паперу та олівець. Завдання – 
зобразити себе, свій портрет так, як 
бажаєте, та підписати його. Всі 
портрети вивішуються на стінці, 

Папір, 
скотч, 
олівці 

10 хв. 



яку умовно можна назвати “Ось 
вони – МИ!” (після тренінгу 
малюнки аналізує психолог). 

4 Гра “Гаряча 
картопля” 

Мета: Створення довірливої 
атмосфери, вміння взаємодіяти в 
команді, виконувати правила. 
Під веселу музику по колу якомога 
швидше передається картопля (чи 
м’ячик і т.д.), коли музика перестає 
грати, учасник, у якого картопля, – 
виходить із гри. Коло зменшується. 
Гра продовжується, поки в колі не 
залишиться два учасники. 

Магнітофон, 
м’ячик (чи 
картопля) 

5 хв. 

5 Гра 
“Камінець в 
черевику” 

Мета: спонукати дітей розповідати 
про свої проблеми. 
Ця гра являє собою творче 
перекладання одного із правил 
взаємодії в команді: “Проблеми – 
на передній план”. У цій грі 
використовується проста і 
зрозуміла для дітей метафора, за 
допомогою якої вони можуть 
сповіщати про свої проблеми, 
труднощі, як тільки вони 
виникають. 
Діти сідають у загальне коло. 
Тренер (ведучий) робить вступне 
повідомлення: “Чи можете ви 
розповісти мені, що відбувається, 
коли у ваш черевик потрапляє 
камінець? Можливо, цей камінець 
спочатку не дуже заважає, і ви 
лишаєте все, як є. Можливо, навіть, 
трапляється і так, що ви забуваєте 
про неприємний камінець і лягаєте 
спати, а вранці одягаєте черевик, 
забувши витягти з нього камінець. 
Через деякий час ви помічаєте, що 
нозі стає боляче. В кінці кінців цей 
маленький камінець сприймається, 
як уламок скелі. Тоді ви знімаєте 
черевик і витрушуєте його звідти. 
А на нозі вже може бути рана, і 
маленька проблема вже стає 
великою. 

Стільці, 
що стоять 
колом 

20 хв. 



Коли ми сердимось, або чимось 
схвильовані, то спочатку це 
сприймається як маленький 
камінець у черевику. Якщо ми 
вчасно потурбуємось про те, щоб 
витягти його звідти, то нога 
лишиться цілою і не буде боліти, 
якщо ж ні, то можуть виникати 
проблеми і немалі. Тому завжди 
корисно як дорослим, так і дітям 
казати про свої проблеми, як тільки 
вони їх помітять. Якщо ви скажете 
нам: “У мене камінець у черевику”, 
то всі ми будемо знати, що вам 
щось заважає і зможемо 
поговорити про це. Добре 
подумайте, чи немає на даний 
момент чогось такого, щоб вам 
заважало. Скажіть тоді: “У мене 
немає камінця у черевику”, або: “У 
мене є камінець у черевику”. Мені 
не подобається, що Максим (Катя, 
Тарас) сміються над моїми 
окулярами”. Розкажіть нам, що ще 
вас тривожить”. 
Дайте можливість дітям по-
експериментувати з цими двома 
фразами в залежності від їх стану. 
Потім обговоріть, проаналізуйте 
окремі “камінці”, які будуть 
названі. 

6 Підсумки, 
узагальнення 

Аналіз, обговорення  5 хв. 

 
День другий 

1 Вітання. 
Гра “Історія 
імені” 

Мета: створення невимушеної, 
довірливої атмосфери. 
Всі присутні по черзі розповідають 
істрорію отримання саме цього 
імені. 
(Тренер може доповнити 
інформацію історичними 
значеннями імен). 

 10 хв. 

2 “Правила 
групи” 

Повторення правил групи, що були 
вироблені на першому занятті 

 5 хв. 



3 Гра 
“Віддати 
наказ” 

Мета: розвиток взаємодії; 
можливість вибору 
конструктивного способу 
поведінки та вміння правильно 
вибирати тон при спілкуванні. 
Вступне повідомлення: Чи знаєте 
ви таких дітей,  які люблять всім 
наказувати і поводять себе, як 
великі начальники? Не називаючи 
їхніх імен, розкажіть, як ведуть 
себе такі діти, коли намагаються 
нав’язати іншим свою волю? А чи 
знаєте ви таких дітей,  що 
дозволяють робити з собою все, що 
завгодно – штовхати, дражнити – і 
не знаходять у собі мужності 
покінчити з цим і сказати: “Ні! Я 
цього не хочу!”? Знову ж таки не 
називаючи імен, розкажіть, як 
виглядають такі діти,  з яким 
виразом обличчя вони ходять, як 
говорять, як ведуть себе?”. 
Далі. Діти об’єднуються у пари. 
Один учасник –“А”, а інший “В”. 
“А” має грати роль дуже 
деспотичного батька чи маму, що 
диктує дитині, що та має робити. 
Наприклад: “Ану, йди чисть свої 
черевики!”, “Не смій мені 
суперечити!”, “Швидко йди робити 
домашнє завдання!” і т.д. “В” має 
грати роль дитини, з якою можна 
робити все, що завгодно. Він має 
казати своєму партнеру, що з усім 
згоден. Наприклад: “Ти завжди 
правий!”, “Я такий нерозумний, що 
сам би ніколи не додумався так 
зробити!”, “Я роблю все 
правильно, тільки тоді, коли роблю 
все те, що ти мені кажеш!” і т.д. 
Наступний етап цієї гри – діти 
міняються ролями. (Для дітей 
більш старшого віку можна 
експериментувати з різними 
варіантами ролей. Наприклад, “А” 

 25 хв. 



може грати роль задираки в класі, 
що роздає всім накази, а “В” може 
зіграти роль жертви, яка все це 
виконує). 
Аналіз вправи: 

- Як ти відчував себе у ролі 
суворого батька? 

- Як ти відчував себе у ролі 
дитини? 

- Яка роль тобі сподобалась 
більше? 

- Чи граєш ти коли-небудь 
подібні ролі в своєму житті? Якщо 
так, то з ким? 

- Чи бачив ти коли-небудь 
інших дітей чи дорослих, що грають 
такі ролі? 

- Коли ці ролі шкідливі і 
завдають лише зло? 

- Коли ці ролі можуть бути 
корисними? 

4 Гра 
“Чарівне 
слово” 

Мета: розвиток мимовільності, 
самоконтролю та уваги. 
Варіант І 
Діти і ведучий стають у коло. 
Ведучий пояснює, що він буде 
показувати різні рухи, а діти мають 
їх повторювати, але тільки в тому 
випадку, коли ведучий додасть 
“Будь ласка”. Якщо ж ведучий не 
скаже “Будь ласка”, то діти 
лишаються нерухомими.(Чарівне 
слово ведучий промовляє у 
випадковому порядку, через 1-5 
рухів). 
Варіант ІІ 
Процедура гри така ж, як у 
першому варіанті, але той, хто 
помилився, має вийти на середину 
кола і виконати якийсь “номер” 
(заспівати пісню, розказати вірш, 
придумати нову гру і ін.) 
(Всі мають дякувати за “номер”, 
аплодувати). 

 15 хв. 

5 Підсумки Аналіз, обговорення  5 хв. 



 
День третій 

1 Вітання. 
Гра 
“Улюблені 
тварини” 

Мета: створення невимушеної, 
довірливої атмосфери. 
Кожен учасник називає тварину, в 
яку він хотів би “перетворитися”, 
якщо б таке сталося. Назва тварини 
має супроводжуватися відповідним 
рухом. 

 5 хв. 

2 Правила 
групи 

Повторення правил групи.  5 хв. 

3 Гра 
“Роздуми” 

Мета: активізувати допитливість, 
проаналізувати питання, над якими 
замислюються діти. 
Вступне повідомлення: “Про що ти 
часом замислюєшся? Про 
майбутнє? Про те, як ти 
виглядаєш? Про свої почуття? Про 
якісь події? Про гроші? Про 
знаменитих людей? Про друзів? 
Про свою сім’ю? Про що ще тобі 
буває цікаво помислити? 
Задумайся на деякий час про речі, 
які тебе цікавлять і про які ти хотів 
би побільше дізнатися. Запиши те, 
що для тебе важливо; придумай 
історію, в якій хлопчик чи дівчинка 
твого віку дуже багато над чимось 
міркують; намалюй те, що тебе 
цікавить”. 
Спочатку діти працюють 
самостійно: пишуть, малюють. 
Потім діти об’єднуються у пари і 
говорять про те, що вони 
придумали, намалювали, записали. 
Аналіз вправи: 

- Коли в тебе буває час подумати 
про важливі для тебе речі? 

- Чи є в тебе таке місце, де ти 
можеш спокійно подумати про 
питання, які тебе цікавлять? 

- З ким ти зазвичай обговорюєш 
важливі для тебе питання? 

Папір та 
олівці 
кожній 
дитині 

25 хв. 

4 Гра 
“Художник

Мета: Розвиток спостережливості, 
пам’яті, комунікативних 

 10 хв. 



” здібностей. 
Із групи учасників вибирають двох 
бажаючих. Інші – спостерігачі. 
Один із вибраних “художників” (за 
бажанням), інший – замовляє йому 
свій “портрет”. “Художник” 
уважно дивиться на свого 
“замовника” (2 хв.). Потім він 
відвертається і по пам’яті описує 
зовнішність першого учасника. 

5 Підсумки 
заняття 

Аналіз, обговорення  5 хв. 

 
День четвертий 

1 Вітання. 
Гра “Коли я 
стану 
дорослим” 

Мета: створення невимушеної, 
довірливої атмосфери. 
Кожен учасник називає своє ім’я та 
репрезентує свою діяльність, 
захоплення, мрію…коли стане 
дорослим. 

 5 хв. 

2 Правила 
роботи 
групи 

Повторення правил роботи групи. 
(Обговорення можливих 
доповнень, змін на цей день 
роботи.) Повторення правил 
проводиться в ігровій формі. Це 
можуть бути сценки, пантоміма, 
застосування віршиків, малюнків і 
т.д. 

 5 хв. 

3 Колаж 
“Негативний 
образ 
людини” 

Мета: переведення негативу у 
позитив. 
Перший етап. Об’єднання 
учасників у чотири групи. 
Учасники підгруп повинні 
зобразити на папері за допомогою 
клею, ножиць, малюнків із 
журналів, газет та фломастерів: 

- негативний образ ровесника; 
- негативний образ учителя; 
- негативний образ батьків. 

По черзі учасники розповідають, 
що вони зобразили. 
Обговорення. 

4 ватман, 4 
пари 
ножиць, 4 
пари клею, 
старі 
журнали та 
газети, папір 
звичайний, 
фломасте-
ри, олівці 

15 хв. 

4 Гра 
“Позитивне” 

Другий етап Цей етап може 
викликати утруднення, тому тренер 
(ведучий) має допомогти дітям 

 15 хв. 



вступним словом та навідними 
питаннями. Кожен по черзі один за 
одним має назвати причину, яка 
спала йому на думку, через яку 
можна поважати та любити 
людину, яка тобі не подобається. 
Причини ведучий записує на 
ватмані. Як можна допомогти 
людині зрозуміти, що вона робить 
погані вчинки? Потім негативне, 
що зображене у колажах, перевести 
у позитивне. 

5 Гра “Я 
справився!” 

Мета: розвиток самоповаги, 
сприяння прояву позитивних 
емоцій. 
Вступне повідомлення, інструкція. 
Чи вдавалося тобі коли-небудь 
робити те, що для тебе видавалося 
дуже складним? Завдання було 
непросте, але ти все ж таки 
справився з ним! Можливо, інші не 
звернули увагу на те, що ти зробив 
щось дуже важливе для себе, але 
сам ти був гордий і задоволений, 
що зміг подолати труднощі і 
справитися з такою складною 
роботою. Згадай декілька таких 
випадків із свого особистого 
досвіду і намалюй їх. Намалюй 
себе під час виконання цієї 
складної справи. 
Після завершення діти показують 
свої малюнки класу і розповідають 
про них. При цьому тренер 
(ведучий) якомога активніше 
виражає свої почуття з приводу 
малюнків і спонукає інших дітей 
робити це ж. 
Аналіз вправи: 

- Коли в тебе щось дуже добре 
виходить, то кому ти розповідаєш 
про це? 

- За якими ознаками оточуючі 
можуть побачити, що ти гордишся 
собою? 

Папір, 
кольорові 
олівці 
(крейда) 
для 
кожного 
учасника 

15 хв. 



- Що тобі знадобилося, щоб 
зробити те, про що ти розповідаєш у 
своєму малюнку? 

- Коли тобі доводиться зробити 
щось дуже складне, скільки спроб 
ти застосовуєш? 

- У яких випадках ти буваєш 
готовий здатися і все полишити? 

6 Підсумки 
заняття 

Аналіз, обговорення, 
висловлювання побажань. Кожен 
учасник має сказати наприкінці 
кожному щось приємне. (Можна 
використати м’ячик, який діти 
кидають один одному. Той, у кого 
м’ячик, має сказати, що 
сподобалось, що ні, а також 
сказати щось приємне тому 
учаснику, кому кидає м’ячик. При 
цьому тренер (ведучий) слідкує за 
тим, щоб м’ячик побував у 
кожного і кожній дитині сказали 
щось приємне). 

 5 хв. 
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