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ЯК БУТИ ЛЮДИНОЮ

МОЄ ВІДКРИТТЯ:  «ЖИТТЯ — НАЙБІЛЬША ЦІННІСТЬ»

1  У чому неповторність людини?

1. Доповни рядки статті 3 в Конституції України.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

 і  визнаються в 

Україні 

.

2. Поміркуй, чому людина повинна дорожити своїм життям. 
Запиши міркування коротко.

2  Як потрібно піклуватися про своє здоров’я?

1. Продовж речення.

Здоров’я — це 

2. Познач знаком «+» правила здорового способу життя, 
яких ти дотримуєшся. Продовж перелік.

Мій рецепт здорового способу життя:

 добре працювати й активно відпочивати

 правильно харчуватися
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 щодня робити ранкову зарядку

 стежити за чистотою свого тіла

 не палити і не вживати алкоголь

 доброзичливо ставитися до інших людей

 

 

3   Як ти дотримуєшся безпечного способу  
життя?

1. Розглянь малюнки. Вибери і познач () ситуації, які не 
загрожують життю і здоров’ю дітей.

2. Прочитай правила поведінки за межами домівки, школи. 
Допиши, де потрібно, «не».

Щоб не наражати себе на небезпеку, ...

 затримуйся по дорозі зі школи додому;

 сідай в автомобіль до незнайомців;
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 гуляй з друзями надворі вдень;

 розмовляй з незнайомцями;

 хизуйся дорогими речами, які є вдома;

 уникай безлюдних місць.

4. З’єднай назви служб з відповідними номерами теле-
фонів.

Пожежна служба   •  • 104

Швидка допомога  •  • 102

Служба газу   •  • 101

Поліція    •  • 103

МОЄ ВІДКРИТТЯ:  «МОРАЛЬНІ ЧЕСНОТИ»

4  Які моральні цінності в житті найважливіші?

1. Підкресли слова, що означають моральні якості людини.

Правдивість, чесність, жадібність, доброта, сміли-

вість, боягузтво, зрада, брехливість, вірність, за-

здрість, толерантність, працелюбність.

2. Поясни значення вислову «жити по совісті».
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5  Чому життєлюби почуваються щасливішими?

1. Поясни значення поданих слів.

Оптимізм — це 

Песимізм — це 

2. Запиши декілька порад, як сприймати життя з позитив-
ної точки зору.

6  Як самооцінка впливає на якість життя?

1. Продовж речення.

Самооцінка — це 

2. Склади прислів’я, з’єднавши відповідні частини. Поясни 
їхній зміст.
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Задер носа,  
а небезпеку — до-
свідом.

Високо злетів,  
що кочергою не діс-
танеш.

Перемагають 
труднощі ро-
зумом,

 
лихе не мине, ще 
й натремтиться.

Погано, хто 
боїться:

  та низько сів.

3. Яка самооцінка в тебе? Запиши.

МОЄ ВІДКРИТТЯ:  «ЦІЛІ ОСОБИСТІСНОГО  
    ЗРОСТАННЯ»

7   Як правильно організувати свій розпорядок 
дня?

1. Продовж речення.

Основними елементами розпорядку мають бути:

2. Досліди, коли у тебе найвищий рівень працездатності.

з  год по  год

з  год по  год
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3. Запиши свій розпорядок робочого (або вихідного) дня.

8  Що означає вислів «Мати силу волі»?

1. Обведи слова, які називають якості, притаманні вольовій 
людині.

ДОБРОТА

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ

ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ

ВПЕРТІСТЬ
ХОРОБРІСТЬ

ЗАЗДРІСТЬ

МУЖНІСТЬ

ТЕРПЛЯЧІСТЬ

НЕРІШУЧІСТЬ

САМОСТІЙНІСТЬ

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ

РІШУЧІСТЬ

ЩЕДРІСТЬ

2. Познач зеленим кольором думки людини з сильною во-
лею, червоним — зі слабкою. Постав «+», якщо у тебе 
часто бувають такі думки.

 1.  Я зможу виконати це завдання, хоча воно важке.

 2. Я не впораюсь із цією відповідальною роботою.
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 3. Я невпевнений/невпевнена у своїх силах.

 4.  Якщо бути наполегливим/наполегливою — 
обов’язково досягну успіху!

 5. Мені важко. Я залишу це завдання.

 6. Знаю, що у мене все буде чудово.

 7.  Буду старатися, щоб зробити доручену мені 
роботу якнайкраще.

Якщо у тебе переважають думки №№ 1, 4, 6, 7 — ти 
впевнена людина із сильною волею.

Якщо переважають думки №№ 2, 3, 5 — у тебе слаб-
ка воля. Виробляй у себе наполегливість, учися пе-
реборювати труднощі.

9  Для чого потрібне вміння критично мислити?

1. Продовж речення.

Критичне мислення — це 

2. На що потрібно звертати увагу, щоб відрізнити факт 
і фейк? Запиши.
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