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З чого починається дружба 

Мета: Розвивати в дітях загальнолюдські чесноти; допомогти 
усвідомити значимість слова „друг”, вчити дітей сприймати 
ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу із проблемних 
ситуацій; виховати у дітей правильне ставлення до таких понять 
як: друг, дружба. 
Обладнання: Гілочки, байка, прислів’я, епіграф. 
 
Епіграф: «Дружба починається з посмішки». 

            Хто не шукає дружби з ближнім, той сам собі ворог. 
                                                                       Шота Руставелі  

 

 (Звучить звукозапис пісні «Усмішка».) 

     - Я не випадково розпочала наш урок цією піснею, бо 
сьогодні на уроці піде розмова про найдорожчу цінність 
людини- дружбу. Недарма народне прислів’я говорить: «Дружба 
– то найдорожчий скарб». - Наша тема дуже актуальна. Сьогодні 
ми поведемо мову про важливість дружби і уміння дружити, 
з’ясуємо які умови необхідні для дружніх стосунків і за що ми 
цінуємо своїх друзів.  Тож налаштуймось на роботу, подаруймо 
один одному посмішку, хороший настрій і будем дарувати його 
завжди. 



       Погляньте на свої парти. У вас у всіх лежать гілочки. Як ви 
гадаєте, для чого вони сьогодні нам потрібні? А хто пам’ятає 
казку ”Батьківській заповіт”? Про що ця казка?  
        Учень: В ній розповідається про батька, який перед смертю 
покликав своїх синів, дав їм по гілочці у руки і попросив їх 
зламати. Сини виконали батькову волю і переламали гілочки. 
Тоді батько зібрав ті гілочки до купи, перев’язав їх і знову 
попросив зробити теж саме. Але сини не змогли переломити цей 
пучок. Тоді батько сказав: ”Ось так і у житті. Кожного з вас 
легко скривдити, образити, а якщо ви будете разом, в гурті, то 
ніякі вороги вас не здолають, і всі негаразди ви легко 
подолаєте.” 
      Учитель: Ось і ми з вами зберемо наші гілочки у пучечок і 
перев’яжемо стрічкою. Цей пучечок стане немов би символом 
єдності нашого класу, символом дружби. 
 

 

 

 

 

 

 



Мозковий штурм. 

- Діти давайте всі разом  подумаємо над таким запитанням:  

  Яким потрібно бути щоб мати друзів? 

  (Учні висловлюють свою думку, кожен говорить по одній рисі 
характеру, що притаманна другові).  

добрим                               чуйним 

турботливим                     чесним 

відкритим                          щирим        

Отже перед нами постав портрет найкращого друга. 

 Робота в групах. 

    У всіх вас є друзі, товариші, приятелі і просто знайомі. Тож 
зараз ми розберемось чим відрізняються ці поняття, хоча вони 
дуже близькі.  

 - Про людину з якою ви просто вітаєтеся у дворі, ви можете 
сказати… 

знайомий 

 - Про людину, з якою час від часу обговорюєте деталі матчу, 
фільм, якісь події, ви скажете… 

приятель 

 - Про однокласника,  з яким за 5 років з'їдений пуд солі, 
скажете… 

товариш 

 - Про людину якій довіряєте свої таємниці, з якою ділите 
радості і печалі, скажете… 

друг  

  Отже ми говорили про друга , а друзів об'єднує дружба.  

Тож дружба - це стосунки що засновані на взаємній допомозі, 
прихильності, спільності інтересів, поглядів, життєвих цілей. 

- А які прислів’я і приказки ви знаєте про дружбу?(учні 
називають прислів’я) 



- То що ж таке дружба? (зачитує учень) 
    Дружба – це близькі стосунки, що засновані на 
взаємодопомозі, прихильності, спільності інтересів, смаків, 
поглядів, життєвих цілей. Це активна зацікавленість один в 
одному.  
    Учитель: Більшість з вас погодяться з думкою, що щастя – це 
коли тебе розуміють, і тому кожен з нас постійно прагне знайти 
друга, який би зрозумів, вислухав, підтримав нас, став нашим 
дзеркалом, нашим другим „Я”. Але друзі бувають різні і Григорій 
Сковорода навчав бути обачним у виборі друзів: ”Через те, що 
дружба така божественна, така приємна річ, що здається, ніби 
вона сонце життя, то слід найбільше дбати, щоб не вважати нам 
вовка – вівцею, скорпіона – раком, змію – ящіркою. Нема нічого 
небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого 
отрутнішого від удаваного друга. Ніхто не приносить лиха 
більше, ніж такі «удавані друзі”. Про таких „друзів” існує багато 
гуморесок та байок. Ось одна з них. Її написав Павло Глазовий. 
Називається вона „Фальшиві друзі”  
(читає учень) 

    „Фальшиві друзі” 

Двоє друзів тихо йшли, полем, попід гаєм 
Раптом дивляться: ведмідь з яру вибігає. 
Перший вигукнув: - Біда! Буде нам рахуба! – 
Кинув друга і притьмом вискочив на дуба. 
Другий скрикнув і упав на краю дороги, 
З переляку задубів і відкинув ноги. 
До лежачого ведмідь підійшов поволі, 
Довго нюхав, потім чхнув та й побрів по полю. 
Зліз із дуба, той, що втік - Ти живий? – питає. 
Ну й великий же ведмідь! Більших не буває. 
Якже він тебе не з’їв?Мабуть, неголодний. 
- Ні, друзяко, видно він – добрий, благородний. 
Ти повіриш, розмовлять вміє по-людському. 
Він обнюхував мене й говорив при тому: 
«Ти дружи з людьми, та знай – совісті не має 
Той, хто в горі та біді друга покидає». 
Байку вигадав Езоп, цим себе прославив 
А мораль ведмідь сказав, крапку я поставив! 
                                                            Павло Глазовий 

 



- Ось ви прослухали байку. Яка ж її мораль? 
- Чому байка називається „Фальшиві друзі”? 
Вірного друга народ прославить, бо він товариша в біді не 
оставить. 
Учитель: „То кого ми називаємо другом”? 

   Вправа «Закінчи речення» . 

     Друзі можуть разом… 

     Робота у групах. Гра «Малюємо разом». 

      Учитель: Дружба завжди виникає із взаємної симпатії. 
Наприклад у малят така симпатія часто виявляється у бажанні 
поділитися солодощами. Ви також вмієте поділитись один з 
одним, а чи вмієте ви ділитися увагою і почуттями? Щоб це 
перевірити проведемо вправу «Малюємо разом». 

     Перед вами метелики, поділіться між собою олівцями. 
Тримаючись вдвох за один олівець, постарайтесь розмалювати 
його. Виконувати цю роботу будете поки звучить пісня «Дружба» 
групи «Барбарики». 

(звучить пісня). 

 

Чи легко було виконувати вам цю роботу?  

 



Вікторина: «Чи знаєте ви твори про дружбу?» 

     - Дівчинці Жені була подарована квіточка на якій було сім 
кольорових пелюсток, які виконували бажання. Яке було останнє 
бажання Жені?  

(відірвала голубий пелюсток і побажала здоров’я Віті) 

-         Зібрались одного разу чотири музиканти, подружились, 
разом концерти давали, разом розбійників проганяли, разом 
жили і не тужили. Назвіть цих друзів музикантів? 

(бременські музиканти: півень, кіт, осел і собака) 

-         Карлсон промовив: «Я самый больной в мире человек» і 
попросив ліки. Малиш відразу приніс, на що Карлсон сказав:  
«Друг врятував життя друга». Які ліки приніс Малиш? 

(малинове  варення) 

-         У дівчинки з голубим волоссям Мальвіни було багато 
друзів, але один був завжди поруч. Хто він? 

(пудель Артемон) 

-         Як звали дівчину яка подружилась з сімома маленьким 
чоловічками? 

(Білосніжка) 

Закони дружби (на дошці,зачитує учень). 

 -  Не залишай друга в біді, поділи з ним радість і горе. 

 -  Дружба це насамперед віра в людину, не треба міняти друзів. 

 -  Стався до свого друга так, як би ти хотів, щоб він ставився до 
тебе. 

 -  Не бійся в друга попросити вибачення, і сам старайся 
якомога швидше забути свою образу. 

Постарайтесь їх пам’ятати і виконувати. 



 

     А тепер діти я пропоную повернутись до ваших метеликів. Я 
попрошу принести їх в чарівну коробку. Так як ви говорили, що 
дружба це велика сила. Давайте здійснимо диво. 

-         Дмухнемо на нашу чарівну коробку!!!  

Як бачимо знання здобуті на уроці, оживили їх. Тож будьте 
дружніми, люблячими, добрими, турботливими і надійними. А 
зараз я хочу розповісти вам легенду. 

Легенда «Все в твоїх руках».  (звучить музика) 

        Ця історія відбулася давним-давно водному старовинному 
місті, в якому жив великий мудрець. Слава про його мудрість 
розійшлась далеко за межі його рідного міста. Всі з’їжджалися до 
нього з усього світу, щоб отримати пораду. Але був у місті 
чоловік який заздрив його славі. І вирішив він придумати таке 
питання щоб мудрець не міг на нього відповісти. Я йому покажу 
метелика і запитаю живий він чи мертвий, якщо той відповість 
живий – я його задушу, а якщо мертвий – відпущу і він 
полетить. Так все і трапилось. Заздрістник спіймав метелика і 
відправився до мудреця і запитав: «Який у мене метелик?   
Живий чи мертвий?» На що мудрець відповів: «Все в твоїх 
руках». 



        Тож дорогі п’ятикласники, будьте дружнім колективом, 
допомагайте один одному, підтримуйте один одного, діліть 
разом і горе і радість, тоді ви будете справжньою   класною 
родиною.  

Адже все у ваших руках. Творіть добро! 

     Учитель: А тепер підведемо підсумок сказаного нами, 
зробимо висновки. 
-Що ж означає слово„дружба”? Чому вона нас вчить?Що означає 
бути вірним другом?(відповіді учнів) 
Вірш (читає учень) 
Нелегко бути добрим другом. 
Це як талант і як судьба. 
Рідніше кровних – браття духом. 
Хто їх розлучить? Смерть хіба! 
А в тім – це істина затерта. 
Зачасто вживана мабуть… 
Суть дружби є самопожертва, 
Тому не легко другом буть. 
   - У нас, на Україні, існує така традиція – на Вербну неділю 
освячувати вербові гілочки. І кажуть, що якщо в цей день 
посадити таку гілочку в землю, то вона обов’язково прийметься, 
пустить коріння і з часом на тому місті виросте гарна верба. І 
якщо ми теж освятимо ці гілочки дружбою, то з кожного з вас 
теж виросте чудова і гарна людина. 
Тому давайте згадаємо слова одного із улюблених героїв 
мультфільму кота Леопольда:  

„Друзі, давайте жити дружно!” 

 


