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Я — ЛЮДИНА.
ЖИТТЯ — НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ
1. З поданих слів склади і запиши речення. Усно поясни його
зміст.

держава, моменту, з, Наша, право, її, народження, на,
дитини, життя, кожної, визнає.
Закон про охорону дитинства

2. Вибери і познач () правильний варіант відповіді.

Всі ми різні, а чи різні в нас права?
У всіх нас різні права.
У всіх нас рівні права.
Законом дозволено не зважати на права інших людей.
3. За допомогою стрілок з’єднай частини прислів’їв. Усно поясни їхнє значення.

Життя прожити — •			 • як вода.
Літа пливуть, •			 • таке й життя буде.
		
Які люди, •			 • не поле перейти.
4. Подумай! Чому необхідно радіти життю? Міркування запиши.
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НЕПОВТОРНІСТЬ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ
1. Вибери і познач () правильний варіант відповіді.

Хто найважливіший на Землі?
Президент.			
Директор.				
Мама. 				

Я.
Учитель.
Людина

2. Познач () правильний варіант для продовження речення.

Гидке каченя зазнавало обра′ з від мешканців пташиного
двору, бо воно було ...
не таким, як інші;
найкрасивішим;
неввічливим.
3. Продовж речення.

Бути людиною — це значить

4. Подумай! У чому проявляється неповторність кожної людини? Міркування запиши.
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ЛЮДСЬКЕ «Я»
1. Доповни речення словами з довідки.

Щоб

стати

розвиненою

особистістю,

треба

мати
,

вміти

Слова для довідки: тіло, одяг, розум, емоції, волю, почуття; думати, уявляти, творити, користуватися пам’яттю.
2. Підкресли слова, які стосуються духовного світу людини.

Радість, щастя, любов, повага, співчуття, мужність, щирість, чесність, злість, доброта, довжина.
3. Вкажи стрілками на висловлювання, що розкривають зміст
складових людського «Я».

Соціальне

Людське «Я»

Психічне
та духовне
Фізичне

Почуття (радість,
сум, ...), думки,
бажання.
Невеличка
частинка людського суспільства.
Мій організм,
моє тіло.
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4. Прочитай поради для самопізнання і самовдосконалення.
Познач ті, якими, на твою думку, варто скористатися.

З’ясуй, до чого ти маєш природні здібності.
Хочеш пізнати себе — спробуй свої сили в різних видах діяльності.
Не звертай уваги на свої вади.
Погано не те, що в твоєму характері є вади, а те, що ти
їх не визнаєш і не намагаєшся виправити.
Оцінюй себе за наслідками власної діяльності. Погані
наслідки є свідченням твоїх негативних якостей, гарні — ознакою твоїх достоїнств (чеснот).
Вчися сприймати критику. Не вір друзям, які завжди
тебе хвалять. Май мужність визнати справедливу критику, і в тебе будуть справжні друзі.
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