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Людина
Життя — найвища цінність

1. віднови і запиши.
держава, моменту, з, Наша, право, народження, на, дитини, 
життя, кожної, визнає.

            Закон про охорону дитинства

2. вибери правильну відповідь.
Всі ми різні, а чи різні в нас права?
    а) У всіх нас різні права.
    б) У всіх нас рівні права.
    в) Ми можемо не зважати на права інших.

3. вибери правильну відповідь і продовж речення.
Гидке каченя зазнавало образ від мешканців пташиного двору, 
бо воно було 
    а) не таким, як інші;
    б) найкрасивішим;
    в) неввічливим.

4. Поміркуй і запиши відповідь на запитання.
Чи поважали мачуха та її дочки право Попелюшки на гідне життя 
в сім’ї?
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5. Хто найважливіший на Землі?

   Президент.      Директор.

   Мама.       Я.

   Учитель.      Людина.

 Людське “я”

1. доповни речення словами з довідки.
Щоб стати розвиненою особистістю, треба мати 

, вміти 

.

Слова для довідки: тіло, одяг, душу, розум; думати, фантазувати, 
творити, користуватися пам’яттю.

2. Підкресли слова, які стосуються духовного світу людини.
Радість, щастя, любов, повага, співчуття, мужність, щирість, 
чесність, злість, доброта, довжина.

3. Поясни зміст висловлювання.
Людина є таємницею. Я вивчаю цю таємницю, щоб стати лю-

диною. 
                Федір Достоєвський

4. вкажи стрілками на висловлювання, що розкривають зміст складових 
людського “Я”.

ЛЮДИНа

Людське “Я”

Фізичне

Духовне

Соціальне

Невеличка частинка
людського суспільства.

Почуття (радість, сум, ...),
думки, бажання.

Мій організм, моє тіло.
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  У людини трапилася біда. Ти ...

   поспівчуваєш їй;

   залишишся байдужим (-ою);

   допоможеш.

  Твій товариш висловив думку, яка відрізняється від твоєї. Ти ...

   зневажатимеш його;

   вислухаєш і будеш поважати його;

   спробуєш переконати його у правильності твоєї думки.

честь вЛасного іМені

1. вибери і познач відповіді на запитання.
Хто я такий (-а)?

  Дитина.       Футболіст.

  Донька.        Син.

  Учениця.       Учень.

  Житель села (міста).     Жителька села (міста).

  Громадянин України.     Громадянка України.

2. відгадай загадку.
Що в людини не росте? 

3. Прочитай.
 1       4              6     7                    8

Кожна, після, ім’я, власне, має, право, і, громадянства, на,

   3                     2             5         

відразу, отримання, дитина, народження, на.

             Стаття 7 “Закону про охорону дитинства”

ЛЮДИНа сереД ЛЮДей
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4. Прочитай вірш. Підкресли слова, що визначають одне з прав дитини.
   І дівчатко, і хлоп’я
   мають право на ім’я.
   Ти — Надійка, я — Василь.
   А оцей малюк — Максим.
   Мають Дмитрик і Оленка
   ще й по батькові ім’я.
   “Я — Дмитро Ілліч Орленко!” —
   каже впевнено хлоп’я. 

             Ірина Жиленко

5. вибери правильну відповідь.
Підтвердженням громадянства є ...

 а) табель успішності;   б) учнівський квиток;
   в) свідоцтво про народження.

6. Запиши відомості про себе зі свідоцтва про народження.
Ім’я та прізвище 

Дата народження 

Батько 

Мати 

7. дізнайся, що означає твоє ім’я. Запиши.

8. Поясни зміст прислів’їв.

 Добре ім’я краще за багатство.

 Без добрих справ немає доброго імені.

ЛЮДИНа сереД ЛЮДей
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українці. хто Ми? які Ми?

1. Продовж речення.
В історичних джерелах українці характеризуються як 

2. З’єднай стрілками частини прислів’їв та приказок. Про які риси характеру 
українців вони свідчать?

 Без роботи    вік учись.

 Степ та воля —   день роком стає.

 Вік живи —    там біди не буде.

 Чого Івась не навчився,  козаку доля.

 Найдорожчий скарб,  як в родині лад.

 Де сміються люди —  того Іван не знатиме.

3. Запиши прислів’я, що визначають ставлення українців до ...

а) землі: 

б) батьків: 

ГромаДяНсьКі Права й обов’язКИ
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4. Якими словами звертаються українці до гостей?

5. Запиши ім’я співачки, яка на конкурсі “Євробачення” (2004 р.) підтвер-
дила, що українці — співучий народ.

ГромаДяНсьКі Права й обов’язКИ
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