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Дата ____________
Клас _____________
___________________
Додатковий ма
те ріал до уроку

урок 19 

моделþваннЯ поведінки  
в ріÇниÕ ÆиттєвиÕ ситуаöіЯÕ

мета. Стимулювати розумову діяльність учнів. Розвивати логічне мислення 
шляхом оцінювання різноманітних життєвих ситуацій. Розширювати 
правові знання учнів. виховувати дисциплінованість, чесність, відпо-
відальність, повагу до закону.

оáлаäнаннÿ. кросворд. криптограма.

Õіä уроку

і. орãаніçаціÿ класу.

іі. перевірка çнань, уìінь і нави÷ок.
1. Фронтальне опитування.
— Що таке право?
— Що таке правопорушення?
— які правопорушення поширені серед дітей?
— чи несуть відповідальність неповнолітні за скоєні злочини?
2. аналіз виконання тестових завдань (зоøит, с. 32–33, завд. 5).
3. Поясніть вислів “Щоб спокійно жити, треба із законом дружити”.

ііі. повіäоìленнÿ теìи та ìети уроку.
— Навіть законослухняний громадянин доволі часто може опинитися в 

ситуації, коли треба прийняти правильне рішення, щоб не переступити закон.
Саме тому сьогодні ми спробуємо змоделювати різні життєві ситуації, 

визначити правильні дії в них, щоб не вчинити правопорушення, або не стати 
його жертвою.
іV. вив÷еннÿ новоãо ìатеріалу.

1. Розповідь.
— Дуже часто дорослі злочинці використовують неповнолітніх у ході скоєння 

злочину, знаючи, що ті не викличуть підозри. У такий спосіб неповнолітні 
стають співучасниками злочину.

2. Розв’язування юридичних задач.
1) До учня 4 класу Сергія, який гуляв на вулиці, звернулася по допомогу 

незнайома жінка. вона розповіла, що живе сама недалеко, у квартирі на 
першому поверсі. вийшла до сусідки, не взявши з собою ключа, а тепер не 
може потрапити додому, бо двері зачинилися. вона попросила допомогти їй — 
влізти до кімнати через кватирку і відчинити двері зсередини. Хлопець виконав 
прохання та збирався йти додому, коли з’явилася міліція і затримала його та 
жінку. Жінка, раніше судима, використала Сергія для проникнення у квартиру.

— чи вчинено злочин? ким? (Вчинено замах на крадіжку.)
— кого буде притягнено до відповідальності? (Жінку. Сергіé не буде притягнениé, 

бо він неповнолітніé і не знав про наміри жінки, вважав ¿¿ хазяéкоþ.)
але трапляються випадки, коли діти свідомо йдуть на злочини через бідність, 

пустощі, розбещеність.
2) У магазині “Дитячий світ” несподівано спрацювала сигналізація. На 

місце пригоди прибув наряд міліції. але застосовувати зброю не довелося. 
Грабіжниками виявилися два десятирічні хлопчики, які перед закриттям магазину 
сховалися під прилавком. коли магазин зачинили, хлопці набрали іграшок на 
кількасот гривень та спробували зникнути, але спрацювала сигналізація.

— чи скоєно злочин? (Вчинено замах на крадіжку.)
— яке покарання може бути застосоване проти хлопців? (Обтяжуþча 

обставина — здіéснення злочину групоþ. Àле оскільки злоді¿ — неповнолітні, до них 
будуть застосовані ді¿ виховного характеру — дитяча колонія для неповнолітніх).

3. Робота над юридичними термінами.
Êрадіжка — це таємне викрадення особистого майна громадян.
Грабіж — це напад з метою заволодіння особистим майном громадян, 

поєднаний з насильством.
Íаклеп — це умисне приниження честі та гідності особи.
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Залиøення у небезпеці — це свідоме залишення без допомоги осіб, які 
перебувають у небезпеці й не можуть собі допомогти.

4. Робота з підручником.
опрацювання тексту за С. Ферчуком “Бомжик-перевертень” (с. 43-45).
— Прочитайте текст мовчки.
— коли відбувалася ця подія?
— чому діти залишились у класі?
— як вони виправдовувались один перед одним за скоєне? Прочитайте.
— як оцінив їх вчинок першокласник?
— яку версію придумав тимко?
— чому всі описували бомжика по-різному?
— як ви оцінюєте вчинок третьокласників?
— як би ви охарактеризували їх: жартівники, правопорушники, хитруни, 

обманщики?
— Придумайте кінцівку оповідання.
5. Гра-тренінг.
Ùо б ти зробив, якби …
• тобі зателефонували, що в школі закладено вибуховий пристрій.
• Невідомі люди наказують розповісти про будинок, сад, подвір’я сусідів-

бізнесменів.
• тобі дають гроші і просять перенести щось у сумці з одного місця в інше.
• Прийшовши додому, ти побачив, що речі розкидані по квартирі, деякі 

коштовності зникли.
Діти аналізуþть ситуаці¿, вибираþть правильне ріøення.
V. Çакріпленнÿ вив÷еноãо ìатеріалу.
1. Робота в парах (зоø., с. 33–34, завд. 1). Порадитись і записати відповіді.
2. аналіз ситуації.
василько повертався зі школи додому. він бачив, як дві сусідські дівчинки-

сестрички з’їжджали з гірки прямо на дорогу. оскільки хлопчик поспішав на 
улюблену телепередачу, то ніяк на це не відреагував. ввечері мама повернулася 
додому і повідомила, що біля будинку сталася аварія. автомобіль наїхав на 
дівчинку, яка каталася з гори. “Øвидка” забрала її у лікарню.

— Хто винен у цій пригоді?
— як ви оцінюєте бездіяльність василька?
3. Моделювання ситуацій, коли бездіяльність призвела до правопорушення 

(зоøит, с. 35, завд. 2).
4. відгадування кросворда.

По горизонталі:
 1. особливо важке правопорушення. (Злочин.)
 2. Що настає в результаті розкриття правопорушення? (Відповідальність.)
 3. як називається захисник у суді? (Àдвокат.)
 4. як називають того, хто звинувачує? (Прокурор.)
 5. Çі скількох років настає кримінальна відповідальність неповнолітніх за 

особливо важкі злочини? (×отирнадцяти.)
По вертикалі:
 1. особа в суді, яка встановлює міру покарання або визнає невинним. (Суддя.)
2. Що є головним у правовій державі? (Закон.)
5. Слухання історії Бруно Ферреро “аргумент”.
Під час жорстокої бійки один китаєць вкусив іншого за ніс. У результаті 

обоє зустрілись у суді.

1

2
1

2

3
4

5
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Дата ____________
Клас _____________
___________________
Додатковий ма
те ріал до уроку

урок 34 

темати×на атестаöіЯ. підсумковий урок Çа рік

Мета. Перевірити знання учнів з вивчених розділів. Узагальнити знання 
з курсу “я і Україна. Громадянська освіта”. Розвивати самостійність, 
кмітливість. виховувати товариськість і почуття взаємодопомоги.

Õіä уроку

і. орãаніçаціÿ класу.

іі. актуаліçаціÿ çнань у÷нів.
1. Робота з підручником.
— Розгляньте зміст підручника і згадайте, що ми вчили.
2. Робота з зошитом.
— які завдання були найцікавішими?
— які завдання збагатили ваші знання?

ііі. повіäоìленнÿ теìи та ìети уроку.
— Сьогодні ми проведемо підсумковий тест за вивченими темами та гру 

“Брейн-ринг”, де перевіримо знання з курсу “я і Україна. Громадянська 
освіта”.
іV. піäсуìковиé тест çа іі сеìестр.

V. перевірка äоìаøньоãо çавäаннÿ.
1. Перевірка виконання роботи в зошиті (с. 62, завд. 3).
— Прочитайте прислів’я, що визначають ставлення українців до землі, до 

батьків.
2. Розкажіть про Україну за планом:
1) Назва нашої держави.
2) Столиця.
3) Населення України.
4) Гори в Україні.
5) великі річки, моря, міста.
6) Проблеми з охорони природи.
7) Майбутнє України.

Vі. піäсуìок çа рік.
Гра “Брейн-ринг”.
Умови гри. клас поділено на три команди (3 ряди). вчитель по черзі ставить 

запитання. якщо відповіли правильно — 1 бал, ні — 0 балів. Наприкінці 
підводиться підсумок. Можна обрати журі (3 учні), щоб лічили бали.

укра¿на.
1. як називається наша держава?
2. Столиця України.
3. Найбільша річка.
4. Найвища вершина.
5. Найбільше озеро.
6. які моря омивають Україну?
7. чому море називається чорне?
8. Друга столиця України.
9. Що називають “волинським дивом”?
10. Назвіть прислів’я про Україну.
11. Що означає слово “Україна”?
12. Çвідки у львова назва “львів”?
лþäина.
1.   Що є найбільшою цінністю для людини?
2.     Поясніть вислів матері терези: “Життя — це можливість. Скористайся нею!”
3.   Назвіть складові людського “я”.
4.   Що означає дбати про своє добре ім’я?
5.   Назвіть людські чесноти.
6.   Що потрібно людині, щоб досягти успіху?
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7.   Назвіть видатних людей літератури, мистецтва.
8.   Назвіть видатних людей науки і техніки.
9.   Назвіть відомих спортсменів.
10. Що означає триматися з гідністю?
11. Про яку людину кажуть, що вона вихована?
12. які правопорушення поширені серед дітей?
13. чи несуть відповідальність діти за правопорушення?
14. Що таке справедливість?
лþäина і суспільство.
1. Що таке символи?
2. Назвіть народні символи України.
3. Назвіть державні символи України.
4. Що являє собою Прапор України?
5. опишіть малий Герб України.
6. Хто автори Гімну України?
7. які права має громадянин України?
8. які обов’язки?
9. Що записано в конституції України про взаємні обов’язки батьків і дітей?
культурна спаäùина.
1. Що становить культурну спадщину народу?
2. Назвіть народні ремесла України.
3. Хто така Марія Приймаченко?
4. У якому місті України знаходиться парк “Софіївка”?
5. Хто побудував Софійський собор?
6. Назвіть архітектурні споруди столиці, що є пам’яткою історії і культури.

Vіі. піäсуìок ãри.

Vііі. піäсуìок çа рік.
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