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5. «Пізнай себе» навчальна програма курсу за вибором для учнів 2-3-х класів 

 

 

                                                           Укладач 

                                                            Доманська Людмила Володимирівна 

                                                            практичний психолог  

                                                            Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№24                                           

                                                            Рівненської міської ради 

 

 

Пояснювальна записка 

 

Програма курсу за вибором «Пізнай себе» написана з дотриманням Державного 

стандарту початкової загальної освіти, який спрямований на виховання особистості 

через формування в учнів бажання і вміння вчитися,  на розвиток пізнавальних 

можливостей дітей молодшого шкільного віку, формування повноцінних мовленнєвих, 

читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя.             

Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку на сьогодні широко 

досліджені багатьма відомими психологами (Виготським Л.С., Ельконіним Д.Б). 

Дослідження показали, що у молодших школярів виникає потреба в активній ігровій 

діяльності, у рухах. Для пізнавальної діяльності молодшого школяра характерне 

передусім емоційне сприйняття. Книжка з картинками, наочне приладдя - все викликає 

у них швидку реакцію. Молодші школярі перебувають у владі яскравого факту, 

образу, що виникають на основі опису під час розповіді вчителя або читання книжки. 

Образність наявна і в розумовій діяльності дітей. Вони схильні розуміти буквально 

переносне значення слів, наповнюючи їх конкретними образами. Те чи інше розумове 

завдання учні вирішують легше, якщо опираються на конкретні предмети, уявлення 

або дії. Запам'ятовують молодші школярі спочатку не те, що є найбільш суттєвим з 

точки зору навчальних завдань, а те, що справило на них найбільше враження.  

Метою програми є соціалізація дитини через організацію спілкування як 

особливого виду діяльності; розвиток різних сторін психіки дитини – її пізнавальної та 

емоційно-вольової сфер, набуття комунікативних навичок та вмінь, необхідних для 

успішного навчання в школі  учнів  2-3 класів; навчання з використанням ігрових 

прийомів та методів, що стимулюють розвиток дитини у сфері взаємин, у пізнавальній 

діяльності; виховання  в учнів    ціннісного   ставлення  до   самого себе,  що 

передбачає вихованість у школярів  культури пізнання власного внутрішнього світу - 

думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, 

цінностей, ставлень.  

Завдання курсу за вибором: 

 розвивати вміння розуміти себе й інших, уміння бути в злагоді із самим собою; 

розвивати співчуття,  здатність до співпраці;  

 підвищувати рівень розвитку пам’яті, уваги, мислення, творчої уяви; 

 формувати навички спілкування, взаємодії, товариськості, позитивні особистісні 

характеристики через розвиток розумової діяльності і когнітивної сфери; 

 створювати можливості для самовираження, рефлексії; 

http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 2 

 допомагати дитині в підвищенні самооцінки, подоланні внутрішніх конфліктів, 

страхів, агресивних тенденцій, зменшенні тривожності; 

 гармонізувати міжособистісні стосунки у дитячому колективі. 

 

Цільова група: діти молодшого шкільного віку 7-10 років. 

Організація занять: програма розрахована на 35 заняття. Заняття проводяться 

один раз на тиждень по 40 хв.  

Форми роботи, які використовуються під час занять: індивідуальні, групові з 

використанням мультимедійного супроводу, роздаткового матеріалу. 

Методи роботи:  

ігри (вербальні, рухливі, сюжетно-рольові, ігри за правилами); 

бібліотерапія (читання художніх творів,  бесіди, розповіді дітей, імпровізація); 

малювання (вільне малювання, тематичне малювання);  

рухові (тілесно-орієнтовані вправи, етюди, пантоміми); 

мозковий штурм; 

релаксаційні методи.  

Програма курсу за вибором має зв'язок із такими навчальними предметами 

початкової школи як: 

читання, українська мова, зв’язне мовлення, які сприяють розвитку пізнавальних 

процесів в учнів (уваги, уяви, пам'яті, мисленню), формуванню навичок спілкування, 

взаємодії, самопрезентації, допомагають у підвищенні самооцінки; 

музика, яка розкриває світ почуттів у музиці; 

образотворче мистецтво, що сприяє розвитку спостережливості, фантазії та 

творчості в учнів; 

громадянська освіта розглядає теми «Людина серед людей», «Культура 

поведінки».  

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Відповідно до листа МОН молоді та спорту від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо 

інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» навчальні досягнення 

учнів початкової школи з предметів варіативної складової навчальних планів не 

оцінюються. 

 З огляду на це критеріями оцінювання навчально-виховних результатів вивчення 

курсу за вибором «Пізнай себе» є показник якості засвоєння теоретичних знань та 

показник практичного застосування набутих вмінь.  З метою визначення ефективності 

курсу за вибором «Пізнай себе» запропоновано первинне, контрольне тестування учнів 

та опитування батьків (додаток №3). 

Навчально-методичне забезпечення програми 

Розвивальна програма. / упоряд. Диниско О. А. Королівство внутрішнього світу : 

[розвивальна програма] /   – Відділ освіти виконкому Комсомольської міської ради, 

міський методичний кабінет, 2009. 

 

Дана програма пройшла апробацію протягом 2011-2012 років у Рівненській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №24 Рівненської міської ради.  
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Змістовна частина курсу за вибором «Пізнай себе» 

35 годин (1 заняття на тиждень) 

 

Назва теми Зміст теми, перелік понять 

для вивчення 

Кількість 

годин для 

вивчення 

Опис навчальних 

досягнень учнів 

Всього: 35 

годин 

Розділ І. Розвиток пізнавальних процесів 

(Всього: 12 годин) 

Тема 1. 
Знайомство. 

Введення у 

світ психології. 

Познайомити дітей одне з 

одним, розвивати вміння 

відверто розповідати про 

себе. 

Ключові поняття: психіка, 

емоції, почуття, практичний 

психолог. 

1 година Учень: знає,  для чого 

потрібне вміння 

представити себе, 

вміє презентувати себе 

серед однолітків. 

Тема 2. 

Її величність 

пам’ять. 

Вивчити умови успішного 

запам’ятовування та 

відтворення, ознайомити з 

різними видами пам’яті. 

Вивчити умови успішного 

запам’ятовування та  

відтворення. 

Ключові поняття: пам'ять, 

мимовільна, довільна, 

довгострокова, 

короткострокова. 

1 година Учень: знає, що таке 

пам’ять, які умови потрібні 

для успішного 

запам’ятовування, 

вміє за допомогою різних 

методів розвивати пам'ять. 

Тема 3. 
Мої відчуття. 

Продовжувати 

самопізнання через 

відчуття. Познайомити із 

видами відчуттів та 

ставленням до них. Сприяти 

зняттю психоемоційного 

напруження. 

Ключові поняття: відчуття, 

тактильні, зорові, 

слухові,нюхові. 

1 година Учень: знає, що таке 

відчуття, які є види 

відчуттів, 

вміє  різними методами 

розвивати відчуття . 

Тема 4.  
Увага – 

найголовніша 

умова 

успішності. 

Вивчити умови успішної 

організації уваги та 

переключення уваги. 

Ключові поняття: увага 

(мимовільна, довільна). 

1 година Учень: знає, що таке увага, 

які умови потрібні для 

успішної організації 

власної уваги, 

вміє розвивати різні види 

уваги за допомогою 

спеціальних вправ. 
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Тема 5.  

Чудова 

здатність 

уявляти. 

Розглянути зміст поняття 

«уява», її види 

та можливості розвитку. 

Ключові поняття: уява, 

види уяви (творча та 

відтворювальна, довільна і 

мимовільна). 

1 година Учень: знає, що таке уява, її 

види та можливості, 

вміє розвивати різні види 

уяви за допомогою 

різноманітних технік. 

Тема 6. 

Чарівність 

мислення. 

Розглянути зміст поняття 

«мислення», його види та 

можливості розвитку. 

Ключові поняття: мислення, 

розум, зв'язок мислення і 

мови. 

1 година Учень: знає, що таке 

мислення, його види, за 

допомогою чого його 

можна розвивати,   

вміє за допомогою 

різноманітних вправ 

розвивати своє мислення. 

Тема 7. 
Будемо уважні!  

Розвивати увагу, сприяти її 

стійкості та концентрації. 

Розвивати уяву, 

спостережливість. 

Ключові поняття:  увага,  

стійкість, концентрація. 

1 година Учень: знає, як сприяти 

стійкості та концентрації 

уваги, як розвивати уяву та 

спостережливість, 

вміє тренувати стійкість і 

концентрацію уваги, 

аналізувати та утримувати 

зоровий образ. 

Тема 8.  
Жива 

мотузочка. 

Розвивати уяву,увагу. 

Закріпити вміння діяти 

згуртовано, колективно.  

Ключові поняття: увага, 

уява. 

1 година Учень: знає, як розвивати 

швидкість розумових 

процесів, 

вміє керувати процесом 

творчості  

Тема 9.  
Мислимо 

логічно. 

Розвивати 

спостережливість, логічне 

мислення, уяву, зорову 

пам’ять.  

Ключові поняття: логічне 

мислення, уява, пам'ять.  

1 година Учень: знає, що таке 

логічне мислення, для чого 

воно потрібне, 

вміє розвивати логічне 

мислення за допомогою 

різноманітних вправ. 

Тема 10.  
У світі 

письменників. 

Сприяти розвитку 

критичного мислення, 

мовлення. Виявити 

можливий ступінь 

агресії дітей (методика). 

Ключові поняття: критичне 

мислення, агресія. 

1 година Учень: знає, що таке 

критичне мислення, як 

розвивати мовлення, що 

таке агресія, 

вміє складати продовження 

літературного твору, 

визначати ступінь агресії. 
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Тема 11.  

Ерудити. 

Розвивати розумові 

здібності учнів. 

Ключові поняття: мислення, 

здібності. 

1 година Учень: знає, як розвивати 

розумові здібності, 

вміє встановлювати 

ситуативні зв’язки між 

предметами, розвивати 

мислення.  

Тема 12.  
Шерлок Холмс 

по-українськи. 

Розвивати увагу, пам'ять, 

логічне мислення, 

сприйняття, почуття ритму. 

Ключові поняття: увага, 

пам'ять, логічне мислення, 

сприйняття, почуття ритму. 

 

1 година Учень: знає, що таке 

пізнавальні процеси, для 

чого потрібний їх 

розвиток., 

 вміє розвивати почуття 

ритму, логічне мислення. 

Розділ ІІ. Емоції 

(Всього: 6 годин) 

Тема 13.  
Світ емоцій. 

Які бувають 

емоції? 

Підтримувати у дітей 

мотивації на пізнання себе 

через світ емоцій. 

З’ясувати, які бувають 

емоції. Вчитися визначати 

свій емоційний стан. 

Ключові поняття: емоції,  

емоційний стан, вираження 

емоцій. 

 

1 година 

Учень: знає, які бувають 

емоції, як виразити за 

допомогою емоцій свій 

настрій, 

вміє визначати свій 

емоційний стан. 

Тема 14. 

Що 

допомагає 

передати 

емоції?  

Навчити дітей розуміти свій 

емоційний стан, виражати 

свої відчуття й розпізнавати 

відчуття інших людей через 

міміку, жести, інтонацію. 

Ключові поняття: емоції, 

емоційний стан, вираження 

емоцій. 

1 година Учень: знає, як зрозуміти 

свій емоційний стан, 

виражати свої відчуття, 

вміє розпізнавати відчуття 

інших людей через міміку, 

жести, інтонацію. 

Тема 15. 

Зняття 

страхів або 

подорож до 

Темноляндії. 

Зняти напруження, яке 

виникло через страхи. 

Розвиток емпатії. Вміння 

виражати почуття страху в 

малюнках. 

Досягнення психофізичного 

спокою. 

Ключові поняття: страх, 

емпатія. 

1 година Учень: знає, що таке 

емпатія, як можна 

подолати свій страх, як 

стати впевненішим та 

рішучішим, 

вміє проявляти емпатію, 

долати свої страхи. 

Тема 16.  
Емоція гніву.  

Вчити виражати почуття 

гніву вербально й 

невербально, розуміти свої 

почуття та 

1 година Учень: знає, як виражати 

емоцію гніву вербально і 

невербально, 

вміє розуміти  свої почуття 
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почуття інших. Сприяти 

створенню дитячого 

колективу. 

Ключові поняття:  почуття, 

вираження почуттів. 

та почуття інших.  

 

Тема 17.  

Емоції 

задоволення і 

радості. 

Розвивати вміння адекватно 

виявляти свій емоційний 

стан. Продовжувати пізнання 

своєї особистості через 

емоції радості й задоволення.  

Ключові поняття: емоційний 

стан, адекватність виявлення 

емоцій. 

1 година Учень: знає, як адекватно 

виявляти свій емоційний 

стан, через пізнання своєї 

особистості. 

вміє розвивати здатність 

розуміння емоційного 

стану іншої людини. 

Тема 18.  

Веселкова 

країна 

радості. 

Розвивати творчі здібності, 

увагу, тренувати здатність 

висловлювати свої почуття. 

1 година Учень: знає, як розуміти 

власні почуття та 

емоційний стан,  вміє 

формувати позитивну 

самооцінку 

Розділ ІІІ. Розвиток креативності 

(Всього: 6 годин) 

Тема 19.   
Майбутні 

винахідники. 

Сприяти розвитку 

причинного мислення, 

спостережливості. 

Ключові поняття: причинне 

мислення, спостережливість. 

1 година Учень: знає, що таке 

причинне мислення, для 

чого потрібна 

спостережливість, 

вміє розвивати причинне 

мислення, 

спостережливість 

Тема 20.  

Творчий 

підхід. 

Розвивати творче мислення, 

пам'ять, уяву. 

Вчити діяти самостійно та в 

парах.  

Ключові поняття:  творче 

мислення, пам'ять, уява. 

1 година Учень: знає, що таке творче 

мислення, 

вміє діяти самостійно та в 

парах.  

Тема 21.  
Ми 

чарівники. 

Розвивати креативність, 

творче мислення. 

Сприяти створенню дитячого 

колективу.  

Ключові поняття: 

креативність, творче 

мислення. 

1 година Учень: знає, що таке 

креативність та творче 

мислення, 

вміє працювати над 

розвитком креативних 

здібностей. 

Тема 22. 
Мозкова 

гімнастика. 

Сприяти розвитку швидкості 

розумових процесів, 

керування процесом 

творчості. 

Ключові поняття: розумові 

1 година Учень: знає,  

вміє представляти 
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процеси, творчість. 

Тема 23. 

Весела 

веселка. 

Розвивати уяву, пам'ять, 

творче мислення, 

вчити використовувати 

невербальну мову 

спілкування. 

Ключові поняття: уява, 

пам'ять, творче мислення, 

невербальне спілкування. 

1 година Учень: знає, що таке 

пізнавальні процеси, як їх 

розвивати, 

вміє,використовувати 

невербальну мову 

спілкування. 

Тема 24.  
Маленькі 

актори. 

Розвивати творчу уяву, 

мислення.  

Ключові поняття: творча 

уява, мислення.  

1 година Учень: знає, як можна 

проектувати свої почуття і 

погляди, 

вміє, вживатися в різні 

образи. 

Розділ VІ. Пізнання самого себе 

(Всього: 11 годин) 

Тема 25.  

Риси 

характеру. 

Продовжувати пізнання своїх 

рис характеру. Розвивати 

вміння 

Розрізняти риси характеру та 

їх описувати. 

Ключові поняття: 

самопізнання, характер, риси 

характеру. 

1 година Учень: знає, що таке творче 

мислення, для чого воно 

потрібне, 

вміє розвивати його та 

інші пізнавальні процеси  

за допомогою різних 

вправ. 

Тема 26. 
Пізнаймо 

один одного! 

Створити атмосферу довіри й 

комфорту; 

розказати про невербальні 

засоби спілкування, 

розвивати спостережливість, 

сенситивність. 

Ключові поняття: 

невербальні засоби 

спілкування, 

спостережливість, 

сенситивність. 

1 година Учень: знає закони 

спілкування, труднощі 

передачі та прийому 

інформації,  

 

вміє спілкуватися за 

допомогою невербальних 

засобів. 

 

Тема 27.  
Довіряй 

почуттям та 

інтуїції. 

Учитися розуміти 

невербальну мову 

спілкування; 

відпрацьовувати навички 

рефлексії; розвивати увагу до 

своїх почуттів і почуттів 

іншого.  

Ключові поняття: 

невербальна мова 

1 година Учень: знає, для чого 

потрібна невербальна мова 

спілкування, як розвивати 

увагу до своїх власних 

почуттів та почуттів інших 

людей, 

вміє розуміти невербальну 

мову спілкування 
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спілкування, навички, 

почуття. 

Тема 28.  
Тіло вміє 

«говорити». 

Продовжувати розуміти 

невербальну мову 

спілкування, краще розуміти 

один одного, розвивати 

спостережливість та 

інтуїцію. 

Ключові поняття: 

невербальне спілкування, 

розуміння один одного. 

1 година Учень: знає, що таке 

невербальне спілкування, 

як можна його виражати, 

вміє краще пізнавати 

інших за допомогою 

невербального 

спілкування. 

Тема 29.  
Взаємодіємо 

разом. 

Опанувати навички взаємодії 

та взаємозв’язку. Розвивати 

вміння співпрацювати, діяти 

колективно. 

Ключові поняття: співпраця,  

взаємозв’язок. 

1 година Учень: знає, як за 

допомогою невербального 

спілкування одержати 

навички взаємодії та 

взаємозв’язку з іншими, 

вміє співпрацювати з 

іншими дітьми, працювати 

колективно. 

Тема 30.  
Якби я був 

квіткою… 

Опанувати навички тілесного 

й почуттєвого  

усвідомлювання. Зняти 

психологічне напруження, 

м'язові затиски. 

Ключові поняття: тілесне і 

почуттєве усвідомлення. 

1 година Учень: знає, як зняти 

психологічне напруження, 

вміє розвивати навички 

співпраці, розширювати 

невербальне 

самовираження. 

Тема 31.  
Діємо 

аналізуючи. 

Формувати навички аналізу 

поведінки.  

Розвивати творче мислення, 

поповнювати словниковий 

запас. 

Ключові поняття: аналіз 

поведінки, творче мислення, 

словниковий запас. 

1 година Учень: знає, як навчитися 

аналізувати події, 

розвивати кмітливість, 

словниковий запас, 

вміє формувати навички 

аналізу поведінки. 

Тема 32.  
Що є 

добре,що – 

погано. 

Навчати учнів аналізувати 

свої вчинки, шукати 

позитивне в складних 

негативних 

емоційних ситуаціях. 

Ключові поняття: вчинок, 

пошук позитивного в  

негативних емоційних 

ситуаціях. 

1 година Учень: знає, наскільки  

важливо оцінювати свої 

вчинки в різних ситуаціях, 

вміє аналізувати свої 

вчинки, шукати позитивне 

в негативних емоційних 

ситуаціях. 

Тема 33.  
Я – 

особистість. 

Формувати уявлення про 

себе, про  

самохарактеристики. 

1 година Учень: знає, як прийняти 

себе як цілісну особистість, 

вміє формувати уявлення 
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Розвиток емпатії. 

Поліпшення стосунків у 

колективі. 

Прийняття себе  як цілісної 

особистості. 

Ключові поняття: емпатія,  

самохарактеристика. 

про себе. 

Тема 34.  
По секрету… 

Підвести підсумок в 

навичках 

самовираження, володіння 

вербальною та невербальною 

мовами спілкування.  

Ключові поняття: 

самовираження, вербальна і 

невербальна мова 

спілкування. 

1 година Учень: знає, як 

самовиражатися за 

допомогою вербальної та 

невербальної мови 

спілкування, 

вміє самовиражатися, 

самоаналізувати себе, свої 

дії та вчинки. 

Тема 35.  
Мої цінності. 

Об'єднати учнів на базі 

аналізу спільної 

довготривалої діяльності. 

Підвести підсумки. 

Ключові поняття: цінності, 

духовність. 

1 година Учень: знає, що таке 

цінності, аналізує ті, які 

отримані  протягом занять, 

вміє представляти свої 

навички отримані у 

процесі занять протягом 

року. 
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Навчально-тематичне планування курсу за вибором «Пізнай себе» 

35 годин (1 заняття на тиждень) 

 

№ 

з/п 

Дата Тема заняття К-сть  

годин 

Форма організації 

заняття 

1  Тема 1. Знайомство. Введення 

у світ психології. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

2  Тема 2. 
Її величність пам’ять. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

3  Тема 3. 
Мої відчуття. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

4  Тема 4.  
Увага – найголовніша умова 

успішності. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

5  Тема 5.  

Чудова здатність уявляти. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

6  Тема 6. 

Чарівність мислення. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

7  Тема 7. 

Будемо уважні!  

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

8  Тема 8.  
Жива мотузочка. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

9  Тема 9.  
Мислимо логічно. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

10  Тема 10.  
У світі  письменників. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

11  Тема 11.  
Ерудити. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

12 

 

 Тема 12.  
Шерлок Холмс по-українськи. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

13  Тема 13.  
Світ емоцій. Які бувають 

емоції? 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

14.  Тема 14. 

Що допомагає передати 

емоції?  

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

15  Тема 15. 

Зняття страхів або подорож до 

Темноляндії. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

16  Тема 16.  
Емоція гніву.  

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

17  Тема 17.  
Емоції задоволення і радості. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

18  Тема 18.  
Веселкова країна радості. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

19  Тема 19.   
Майбутні винахідники. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 
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20  Тема 20.  

Творчий підхід. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

21  Тема 21.  
Ми чарівники. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

22  Тема 22. 

Мозкова гімнастика. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

23  Тема 23. 

Весела веселка. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

24  Тема 24.  
Маленькі актори. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

25  Тема 25.  
Риси характеру. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

26  Тема26.  
Пізнаймо один одного! 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

27  Тема 27.  
Довіряй почуттям та 

інтуїції. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

28  Тема 28.  

Тіло вміє «говорити». 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

29  Тема 29.  
Взаємодіємо разом. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

30  Тема 30.  

Якби я був квіткою… 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

31  Тема 31.  
Діємо аналізуючи. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

32  Тема 32.  
Що є добре,що – погано. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

33  Тема 33.  
Я – особистість. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

34  Тема 34.  
По секрету… 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 

35  Тема 35.  
Мої цінності. 

1 Розвивальні заняття, ігрові 

вправи. 
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Структура занять 

 

Заняття 1 

Тема: Знайомство. Введення у світ психології 

Мета: познайомити дітей одне з одним, розвивати вміння відверто розповідати про 

себе. 

Матеріали: м’яч, «чарівна скринька», «чарівний мішечок», цукерки. 

Хід роботи 

Вступне слово психолога.  

Вправа «Передай посмішку» 

Мета: створення гарного настрою. 

Мозкова гімнастика «Згадуємо добрі, гарні, приємні слова...» 

Вправа «Продовж за мною» 

Мета: познайомити дітей одне з одним, розвивати вміння відверто розповідати про 

себе. 

 Моє ім’я означає… 

Вправа «Ігри зі скриньки» 

Мета: сприяти згуртованості дітей, розвитку уваги. 

Вправа «чарівний мішечок» 

Мета: розвиток тактильних відчуттів. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 2 

Тема: Пізнаймо один одного! 

Мета: створити атмосферу довіри й комфорту; розказати про невербальні засоби 

спілкування; розвивати спостережливість, сенситивність. 

Матеріали: кольорові олівці, фарби, пензлі, картки з написаними словами. 

Хід роботи 

Вправа «Передай привіт» 

Мета: створити гарний настрій. 

Вправа «Повітряна куля» 

Мета: зняти напруження, заспокоїти дітей. 

Вправа «Гама» 

Мета: налаштувати на роботу у групі, знімати бар'єри у тілесному контакті. 

Вправа «Я це вмію!» 

Мета: формувати позитивне ставлення до себе і до вмінь інших. 

Обговорення 

Вправа «Ворота для очей» 

Мета: заохочувати невербальне спілкування. 

Обговорення 

Вправа «Зрозумій малюнок» 

Мета: зрозуміти закони спілкування, труднощі передачі та прийому інформації. 

Вправа «Телепатія» 

Мета: об'єднати групу. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 
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Заняття 3 

Тема: Її величність пам'ять 

Мета: вивчити умови успішного запам'ятовування та відтворення,ознайомитися з 

різними видами пам'яті. 

Матеріали: картки зі словами, картки з рядами чисел, десять абстрактних 

малюнків. 

Основні поняття: пам'ять: мимовільна, довільна, довгострокова, 

короткострокова. 

Хід роботи 

Вправа: Криголам «Сонечко» 

Мета: створення гарного настрою. 

Мозкова гімнастика. 

Складаємо «Абетку гарних слів». 

Інформаційний матеріал 

Вправа «Метод рими» 

Мета: ознайомити з методом рими. 

Складіть вірш зі словами. 

Вправа «Метод групування» 

Мета: ознайомити з методом групування. 

Вправа «Яке слово потрібно запам'ятати?» 

Мета: розвивати вміння запам’ятовувати. 

Інформаційний матеріал 

Вправа «Яка у вас пам'ять?» 

Мета: ознайомити з короткочасною пам’яттю. 

Інформаційний матеріал 

Вправа «Відтвори рухи» 

Мета: розвивати рухову пам'ять, зняти напруження. 

Вправа «Я — школярик» 

Мета: розвиток емоційної пам'яті. 

Вправа «Асоціації» 

Вправа «Як ми слухаємо?» 

Мета: розвиток короткочасної слухової пам'яті. 

Рухлива гра «Займи своє місце» 

Мета: зняти психоемоційне та психом’язове напруження. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 4 

Тема: Мої відчуття 

Мета: продовжувати самопізнання через відчуття. Познайомити дітей із видами 

відчуттів та ставленням до них. Сприяти зняттю психоемоційного напруження. 

Матеріали: пісочний годинник, фігурки тварин, дзвіночок, барабан, брязкальце, бубон, 

коробка, овочі, фрукти, запашні й тактильні картки. 

Хід роботи 

Вправа: криголам «Струм» 

Мета: створити гарний настрій, активізувати на спільну діяльність. 

Вправа «Джунглі» 

Мета: розвиток тактильних відчуттів. 
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Вправа «Що звучить» 

Мета: розвиток слухових відчуттів. 

Вправа «Чорний ящик» 

Мета: розвиток тактильних відчуттів. 

Вправа «Опиши товариша» 

Мета: розвиток зорових відчуттів. 

Вправа «Запашні кольори» 

Мета: розвиток нюхових відчуттів. 

Вправа «Відгадай за дотиком» 

Мета: розвиток тактильних відчуттів. 

Вправа «Смакові загадки» 

Мета: розвиток смакових відчуттів. 

Вправа «Нас із тобою пов'язує…» 

Мета: сприяти згуртованості дітей, вчити їх виражати свої відчуття й 

розпізнавати відчуття інших. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 5 

Тема: Увага – найголовніша умова успішності 

Мета: вивчити умови успішної організації уваги та переключення уваги. 

Матеріали: зображення п'яти стовпчиків з цифрами, 6-10 будь-яких 

предметів. 

Основні поняття: увага (мимовільна, довільна). 

Хід роботи 

Вправа «Абетка добрих слів» 

Мета: створення гарного настрою 

Інформаційний матеріал  увага — це…  

Вправа «Склади слово» 

Мета: розвиток довільної уваги 

Вправа «Знайти спільне» 

Вправа «Закономірність» 

Вправа «Приверни увагу» 

Вправа «Бджола» 

Вправа «Що змінилося?» 

Вправа «Не помиляйся» 

Вправа «Індійський крок» 

Мета: зняти психом’язове напруження, розвивати  відчуття єдності. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

Заняття 6 

Тема: Світ емоцій. Які бувають емоції? 

Мета: підтримувати у дітей мотивації на пізнання себе через світ емоцій. 

Згадати, які бувають емоції. Вчитися визначати свій емоційний стан. Дати дитині 

змогу виразити свій настрій. Зняти психом'язове напруження. 

Матеріали: дві блакитні атласні стрічки 1—1,5 м., м'ячик, піктограми 

емоцій, альбоми, олівці. 

Хід роботи 

Вправа: Криголам «Ух» 
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Мета: активізувати на спільну діяльність, позбутися негативних емоцій, підняти 

настрій. 

Вправа «Вгадай, де я йду?» 

Мета: розвивати невербальну мову спілкування. 

Бесіда про емоції 

— Згадайте, які емоції ви знаєте? 

— Які частіше ви переживаєте в дорозі? 

— Яку емоцію виражають ці картинки? (Демонструються піктограми емоцій). 

Вправа "Тренуємо емоції» 

Мета: вчити дітей виражати різні емоційні стани. 

Вправа «Хвилі емоцій» 

Мета: вчити дітей розуміти емоційний стан, вміти його виражати. 

Вправа «Незакінчене речення» 

Мета: підтримування у дітей мотивації на пізнання себе через світ емоцій. 

Вправа «Класифікація почуттів» 

Мета: дати дитині змогу виразити свій настрій. 

Вправа «Море хвилюється» 

Мета: зняти психом'язове напруження. 

Малювання «Малюнок емоцій» 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 7 

Тема: Чудова здатність уявляти 

Мета: розглянути зміст поняття «уява», її види та можливості розвитку. 

Матеріали: аркуш паперу А4, кольорові олівці, фломастери. 

Основні поняття: уява, види уяви (творча та відтворювальна, довільна і мимовільна). 

Хід роботи 

Криголам «Сонечко» 

Мозкова гімнастика. 

Складаємо «Абетку гарних слів».  

Інформаційний матеріал 

Вправа «Створи квітку» 

Вправа «Хто більше?» 

Вправа «Уяви наслідок» 

Вправа «Придумай розповідь» 

Вправа «Домалюй» 

Мета: розвивати уяву. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 8 

Тема: Що допомагає передати емоції? 

Мета: навчити дітей розуміти свій емоційний стан, виражати свої відчуття й 

розпізнавати відчуття інших людей через міміку, жести, інтонацію. 

Матеріали: м'яч, казка Фадєєва «Коли молочні зуби змінилися постійними», альбом, 

олівці. 

Хід роботи 

Вправа «Люстерко» 
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Мета: створити гарний настрій. 

Вправа «Зоопарк» 

Мета: розвивати невербальну мову спілкування. 

Вправа «Кошеня» 

Мета: вчити дітей розуміти емоційний стан, вміти його виражати. 

Вправа «Емоційні погляди» 

Мета: вчити розпізнавати відчуття інших через міміку. 

Вправа «Папуга» 

Мета: вміти розпізнавати відчуття інших через рухи,жести, міміку. 

Вправа «Зроби правильно» 

Мета: вчити виражати свої відчуття та розпізнавати відчуття інших 

Вправа «Компліменти» 

Мета: вчити виражати емоції, формувати колектив. 

Вправа «Казка» 

Мета: зняти психоемоційне напруження. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 9 

Тема: Чарівність мислення 

Мета: розглянути зміст поняття «мислення», його види та можливості розвитку. 

Матеріали: ілюстрації слів «стіл», «ліс», «годинник»; будь-яке коротеньке оповідання. 

Основні поняття: мислення, розум, зв'язок мислення і мови. 

Хід роботи 

Вправа «Передай посмішку» 

Мета: створити гарний настрій. 

Мозкова гімнастика «Згадуємо добрі, гарні, приємні слова...» 

Інформаційний матеріал 

Вправа «Склади речення» 

Вправа «Підбери заголовок» 

Вправа «Придумай слова» 

Вправа «Буря» 

Вправа «Об'єднай» 

Вправа «Напиши протилежне» 

Вправа «Мій улюблений герой» 

Вправа «Кришталева кулька» 

Мета: розвивати вміння передавати свої відчуття, підводити підсумок. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 10 

Тема: Зняття страхів або подорож до Темноляндії 

Мета: зняття напруження, яке виникло через страхи. Розвивати емпатію. 

Вміння виражати почуття страху в малюнках. Досягти психофізичного спокою, 

релаксації. 

Матеріали: свічка, м'ячик, аркуші, олівці, фарби. 

Хід роботи 

Вправа «Полум'я свічки» 

Мета: зняти емоційне напруження, налаштувати на спільну діяльність. 
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Казкотерапія «Подорож до Темноляндії» 

Вправа «Закінчи речення» 

Вправа «Розповім свій страх» 

Мета:дати змогу дітям виразити свої страхи, неусвідомлену тривогу. 

Вправа «Страшні герої телеекрану» 

Вправа «Мишоловка» 

Вправа «Подолай страх» 

Мета: подолати страхи,стати впевненішим та рішучим. 

Вправа «Воскова паличка» 

Релаксаційна вправа «Пролісок» 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 11 

Тема: Будемо уважні! 

Мета: розвивати увагу, сприяти її стійкості та концентрації. Розвивати уяву, 

спостережливість. 

Матеріали: бланк для гри «Муха». 

Хід роботи 

Вправа «Передай привіт» 

Мета: Створити гарний настрій. 

Мозкова гімнастика. 

Складаємо «Абетку гарних слів».  

Гра «Плескаємо, рахуємо» 

Вправа «Так - ні» 

Мета: розвивати увагу, вміння аналізувати. 

Вправа «Муха» 

Мета: тренувати стійкість і концентрацію уваги. Вчити аналізувати та 

утримувати зоровий образ. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 12 

Тема: Емоція гніву 

Мета: навчитися виражати почуття гніву вербально й невербально, розуміти свої 

почуття та почуття інших. Сприяти створенню дитячого колективу, взаємодії в парі. 

Матеріали: фарби, ватман, м'яч, рушник. 

Хід роботи 

Вправа «Добра тварина» 

Мета: Налаштувати на спільну діяльність, сприяти створенню дитячого колективу, 

взаємодії в групі, вчити дітей діяти як одне ціле. 

Вправа «Закінчити речення» 

Мета: вчитися виражати почуття гніву, розуміти свої почуття та почуття інших. 

Вправа «Ображалки» 

Мета: навчити виражати гнів неруйнівними способами. 

Вправа «Два барани» 

Мета: розвивати навички співпраці, зняти психофізичне напруження. 

Вправа «Розгнівалися — одумалися» 

Мета: вчитися контролювати свої негативні емоції. 
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Вправа «Жужа» 

Мета: розуміти власні негативні емоції, вміти їх контролювати. 

Вправа «Фігура монстра» 

Мета: вчитися «розправлятися» зі своїм гнівом. 

Вправа «Насос і м'яч» 

Мета: позитивна взаємодія, відчути навички взаємозв’язку. 

Вправа «Я тобі дарую» 

Мета: сприяти згуртованості дітей, позитивному ставленню один до одного. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

 

Заняття 13 

Тема: «Майбутні винахідники» 

Мета: розвивати причинне мислення, спостережливість. 

Матеріали: картки із зображенням пари слів, ряди слів, написаних на А4(для двох 

команд). 

Хід роботи 

Вправа: Криголам «Сонечко» 

Мета: створити гарний настрій. 

Вправа «Чаклуни» 

Мета: розвивати причинне мислення. 

Вправа «Показуха» 

Мета: розвивати спостережливість. 

Підбиття підсумків. Рефлексія заняття. 

Заняття 14 

Тема: Весела веселка 

Мета: розвивати уяву, пам'ять, творче мислення, вчити використовувати невербальну 

мову спілкування. 

Матеріали: аркуш білого паперу, простий олівець, кольорові олівці, гумка. 

Хід роботи 

Вправа «Абетка добрих слів» 

Мета: створити гарний настрій. 

Вправа « Веселка з олівців» 

Мета: розвивати уяву, пам’ять, мислення. 

Вправа «Придумай речення» 

Мета: розвивати творче  мислення. 

Вправа «Конструктор з олівців» 

Мета: розвивати уяву. 

Вправа «Олівець-молодець» 

Мета: розвивати творчу уяву. 

Вправа «Ігри з олівцем» 

Мета: розвивати увагу, вміння використовувати невербальну мову спілкування. 

Підведення підсумків 

 

Заняття 15 

Тема: Емоції задоволення і радості 
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Мета: розвивати вміння адекватно виявляти свій емоційний стан. Продовжувати 

пізнання своєї особистості через емоції радості й задоволення. Розвивати здатність 

розуміння емоційного стану іншої людини. Знімати психом'язове напруження. 

Сприяти створенню дитячого колективу. Матеріали: іграшковий ведмедик, аркуші 

паперу з намальованими 

ромашками, олівці. 

Хід роботи 

Вправа «Сонячний зайчик» 

Мета: створити сприятливу атмосферу, активізувати на спільну діяльність. 

Вправа «Тренуємо емоції» 

Етюд «Після дощу» 

Вправа «Закінчити речення» 

Мета: розвивати здатність розуміння емоційного стану іншої людини. 

Вправа «Зоопарк» 

Мета: пізнавати свою особистість через емоції радості. 

Вправа «Скажи ведмедикові добрі слова» 

Мета: розвивати вміння взаємодіяти  за допомогою емоції задоволення. 

Вправа «Кричалка» 

Мета: зняти психом'язове напруження, сприяти створенню дитячого колективу. 

Малювання «Ромашка» 

Вправа «Добра тварина» 

Мета: сприяти створенню дитячого колективу, взаємодії в групі, вчити дітей діяти як 

одне ціле. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 16 

Тема: Творчий підхід 

Мета: розвивати творче мислення,пам'ять, уяву. Вчити діяти самостійно та в парах. 

Матеріали: олівці, аркуші паперу. 

Хід роботи 

Вправа «Абетка гарних слів» 

Мета: створити гарний настрій. 

Вправа «Рекламна компанія» 

Мета: розвивати мислення, увагу. 

Вправа «Пригадай» 

Мета: розвивати пам’ять, мислення. 

Вправа «Домалюй» 

Мета: розвивати уяву. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

 

Заняття 17 

Тема: Риси характеру 

Мета: продовжувати самопізнання, пізнання своїх рис характеру. 

Завдання: розвивати вміння  описувати  риси характеру й розрізняти. Сприяти 

створенню дитячого колективу. 

Матеріали: запис спокійної музики, м'яч, бланк із драбинкою. 
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Хід роботи 

Вправа «Танцюючі руки» 

Мета: прояснити почуття й внутрішньо розслабитися. 

Вправа «Нас з тобою пов'язує» 

Мета: пізнати риси характеру учасників заняття та власні. 

Вправа «я...» 

Мета: самопізнання, пізнання своїх рис характеру. 

Вправа «Я на драбинці характеру» 

Мета: визначити самооцінку учнів. 

Вправа «Відгадайка» 

Мета: пізнавати та відчувати особливості особистості кожного з учасників. 

Вправа «Дзеркало» 

Мета: розвивати  групову взаємодію, вміння розуміти інших методом невербального 

спілкування 

Вправа «Хто покликав» 

Вправа «Сліпий танець» 

Мета: розвивати  довіру один до одного, зняти зайву м'язову напругу. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

Заняття 18 

Тема: Веселкова країна радості 

Мета: зняти психомоторне  напруження, розуміти власні почуття та емоційний стан, 

формувати позитивну самооцінку і психоемоційний тонус групи. 

Хід роботи 

Вправа «Гімн імені»  

Мета: формувати позитивну самооцінку та психоемоційний тонус групи. 

Вправа «Слухаємо музику»  

Мета: активізувати  позитивні емоцій дитини, розуміти власні почуття та емоційний 

стан. 

Матеріали: запис музичного твору П. Чайковського «Нова лялька», дошка, кольоровий 

папір. 

Вправа «Намалюємо веселу історію»  

Мета: розвивати творчу уяву, увагу, релаксацію. 

Матеріали: аркуші паперу формату А4 для всіх дітей, фарби та пензлі. 

Вправа «Масаж по колу» (3 хв.) 

Мета: створити позитивний настрій в групі, релаксація. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 19 

Тема: Довіряй почуттям та інтуїції 

Мета: учитися розуміти невербальну мову спілкування; відпрацьовувати навички 

рефлексії; розвивати увагу до своїх почуттів і почуттів іншого. 

Матеріали: картки із зображенням різних емоцій, монети. 

Хід роботи 

Вправа «Передача імпульсу» 

Мета: створити добрий настрій, розвивати увагу до тактильних відчуттів, емоційне 

відчування партнера. 

Вправа «Угадай, де я йду» 
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Мета: учитися розуміти невербальну мову спілкування. 

Вправа «Емоції» 

Мета: формувати «банк» невербальних проявів, на які можна орієнтуватися, 

визначаючи стан людини; розвивати виразність поведінки. 

Вправа «Будівельники» 

Мета: одержати навички взаємодії та взаємозв'язку, використовуючи  невербальну 

мову спілкування. 

Вправа «У кого монети?» 

Мета: розвивати навички співпраці й концентрації; учитися розуміти «мову тіла» 

інших людей. 

Вправа «Тиша» 

Мета: концентруватися на звуках ззовні й на відчуттях усередині тіла. 

Вправа «Компліменти» 

Мета: згуртувати колектив, зберегти позитивний клімат у групі. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

Заняття 20 

Тема: Чарівники 

Мета: розвиток креативності. 

Матеріали: предмети для «модернізації» (настільна лампа, окуляри, іграшкові меблі, 

совочок для піску, ножиці, щоденник...). 

Хід роботи 

Вправа «Абетка добрих слів» 

Мета: створити гарний настрій. 

Вправа «Пантоміма» 

Мета: активізувати на спільну діяльність, вчитися передавати почуття за допомогою 

міміки. 

Вправа «Назви відмінність» 

Мета: розвивати увагу. 

Вправа «Чаклун» 

Мета: розвивати уяву, мислення. 

Вправа «Заповни драбинку» 

Мета: розвивати  мислення. 

Підведення підсумків. Рефлексія заняття. 

 

Заняття 21 

Тема: Тіло вміє «говорити» 

Мета: учитися розуміти невербальну мову спілкування; відпрацьовувати навички 

рефлексії, розвивати увагу до своїх почуттів і почуттів іншого. 

Матеріали: м'ячик. 

Хід роботи 

Вправа: криголам «Струм» 

Мета: створити гарний настрій, активізувати на спільну діяльність. 

Вправа «У світі тварин» 

Мета: усвідомити мову свого тіла у процесі взаємодії. 

Вправа «Пори року» 

Мета: заохотити до  невербального спілкування. 

Вправа «Риси» 
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Мета: краще пізнати одне одного; заохочувати до  невербальної комунікації. 

Вправа «Хто ведучий?» 

Мета: розвивати спостережливість й інтуїцію. 

Вправа «Прогладжування» 

Мета: сприяти позитивній взаємодії дітей. 

Вправа «Дихаємо разом» 

Мета: одержати заряд бадьорості й відчути себе частиною колективу. 

Підведення підсумків заняття. 

 

Заняття 22 

Тема: Маленькі актори 

Мета: розвивати  творчу  уяву, мислення. 

Матеріали: зошит, ручка, олівці, гумка, аркуш паперу. 

Хід роботи 

Вправа «Абетка кислих слів» 

Мета: створити гарний настрій. 

Вправа «Оплески» 

Мета: активізувати на спільну діяльність 

Вправа «Вживання в образ» 

Мета: вчитися проектувати свої почуття і погляди. 

Вправа «Намалюй» 

Мета: розвивати  уяву, уміння вживатися в образ. 

Підведення підсумків заняття. 

 

Заняття 23 

Тема: Взаємодіємо разом 

Мета: опанувати навички тілесного й почуттєвого усвідомлення, зняти психологічне 

напруження, м'язові затиски. 

Матеріали: кольорові олівці, аркуші картону формату А4. 

Хід роботи 

Вправа «Нетрадиційне вітання» 

Мета: створити гарний настрій. 

Вправа «Пишемо в повітрі» 

Мета: набути впевненості при письмі; зняти м'язові затиски. 

Вправа «Веселка» 

Мета: розширити межі невербального самовираження. 

Вправа «Етюди» 

Мета: одержати навички взаємодії та взаємозв'язку, використовуючи невербальну 

мову спілкування. 

Вправа «Музей скульптур» 

Мета: відчути навички співпраці, включаючи в роботу тіло й весь спектр почуттів. 

Вправа «Поводирі» 

Мета: відчути навички співпраці. 

Етюд «З насіння у деревце» 

Мета: навчитися рухів, зміцнювати емоційні контакти, порозуміння й довіру. 

Підведення підсумків. Рефлесія заняття. 
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Заняття 24 

Тема: Мозкова гімнастика 

Мета: сприяти розвитку швидкості розумових процесів, керуванню процесом 

творчості. 

Матеріали: ручка, аркуш паперу. 

Хід роботи 

Вправа «Абетка добрих слів» 

Мета: створити  гарний настрій. 

Вправа «Мозковий штурм» 

Мета: розвивати навички керування процесом творчості. Ознайомитися з методом 

«Мозкового штурму». 

Рухлива гра «Займи своє місце» 

Мета: зняти психоемоційне та психом’язове напруження. 

Підведення підсумків. 

 

Заняття 25 

Тема: Жива мотузочка 

Мета: розвивати уяву, увагу. Закріпити вміння діяти згуртовано,  колективно. 

Матеріали: мотузочка довжиною 120 – 140 см. (для кожної парти), простий 

олівець, кольорові олівці або фломастери. 

Хід роботи 

Вправа: Криголам «Ух» 

Мета: активізувати на спільну діяльність, позбутися негативних емоцій. 

Вправа «Мотузочко, перетворись!» 

Мета: розвивати уявлення, увагу. 

Вправа «Порухаємося» 

Мета: вчити співпрацювати в парі. 

Казкотерапія «Казка про Мотузочку» 

Вправа «Пройдемося» 

Мета: зняти психом’язове напруження, діяти згуртовано колективно. 

Тест «Метелик» 

Вправа «Склади казку» 

Мета: розвивати творчу уяву, мислення. 

Підведення підсумків 

 

Заняття 26 

Тема: Якби я був квіткою… 

Мета: опанувати навички тілесного й почуттєвого усвідомлювання; зняти 

психологічне напруження, м'язові затиски; розвивати навички співпраці. 

Хід роботи 

Матеріали: 3 пакети з різними предметами. 

Вправа «Абетка гарних слів» 

Мета: створити  гарний настрій. 

Вправа «Гарні тварини» 

Мета: розвивати здатність до концентрації, психічної гнучкості, спонтанності рухів і 

координації. 

Вправа «Рахуємо разом» 
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Мета: перевірити  готовність  групи до співпраці. 

Вправа «Пакет із сюрпризами» 

Мета: розвивати навички співпраці. 

Вправа «Якби ти був...» 

Мета: розвивати уяву й розширювати невербальне самовираження. 

Вправа «Домалюй» 

Мета: розвивати уяву. 

Вправа «Танець морських хвиль» 

Мета: зняти психофізичне напруження, м'язові затиски. 

Рефлексія заняття. 

 

Заняття 27 

Тема: Діємо аналізуючи 

Мета: формувати  навички аналізу поведінки. 

Матеріали: аркуш паперу, ручка. 

Хід роботи 

Вправа: Криголам «Сонечко» 

Мета: створити гарний настрій. 

Вправа «Уяви» 

Мета: створити  робочу атмосферу, розвивати творче мислення. 

Вправа «Уява наслідків події» 

Мета: розвивати уяву, мислення. 

Вправа» Керую майбутнім» 

Мета: навчитися аналізувати події. 

Вправа «Слово в слові» 

Мета: розвивати  кмітливість, словниковий запас. 

Вправа «Індійський крок» 

Мета: зняти психом’язове напруження, розвивати відчуття єдності. 

У кінці учні обмінюються посмішками і прощаються один з одним. 

 

Заняття 28 

Тема: Шерлок Холмс по-українськи 

Мета: розвивати увагу. 

Матеріали: аркуш паперу А4, кольорові олівці, слова відомої пісні. 

Хід роботи 

Вправа «Передай посмішку» 

Мета: створити гарний настрій. 

Мозкова гімнастика «Згадуємо добрі, гарні, приємні слова...» 

Вправа «Слово навпаки» 

Мета: розвивати  слухове сприйняття,  пам'ять. 

Вправа «Співаємо разом» 

Мета: розвивати почуття ритму. 

Вправа «Намалюй тварину» 

Мета: розвивати творчу уяву, увагу. 

Вправа «Виправляємо помилки» 

Мета: розвивати  логічне мислення. 

Підведення підсумків 
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Дітям пропонується пограти в такі ігри вдома. 

 

Заняття 29 

Тема: Мислимо логічно 

Мета: розвивати спостережливість, логічне мислення. 

Матеріали: картки «Четвертий — зайвий», зошит, ручка. 

Хід роботи 

Вправа «Люстерко» 

Мета: створити  гарний настрій. 

Вправа «Числова послідовність» 

Мета: розвивати логічне мислення. 

Вправа «Четвертий  зайвий» 

Мета: розвивати увагу, мислення. 

Вправа «На що схоже» 

Мета: розвивати  уяву, пам’ять. 

Вправа «Не збийся!» 

Мета: розвивати  увагу. 

Вправа «Побажання» 

Мета: сприяти згуртованості дітей, позитивному ставленню один до одного. 

Підведення підсумків заняття. 

 

Заняття 30 

Тема: У світі письменників 

Мета: розвивати  критичне мислення, мовлення. 

Матеріали: пісня «Дощик», аркуш паперу, олівці. 

Хід роботи 

Вправа «Заспіваємо» 

Мета: створити гарний настрій. 

Вправа «Казка» 

Мета: розвивати критичне мислення, мовлення; формувати уміння складати 

продовження літературного твору; уміння виявляти  ступень агресивності дітей 

(проективна методика). 

Вправа «Домалюй» 

Підведення підсумків 

 

Заняття 31 

Тема: Ерудити 

Мета: розвивати розумові здібності учнів. 

Матеріали: зошит, ручка. 

Хід роботи 

Вправа «Сонячний зайчик» 

Мета: створити сприятливу атмосферу, активізувати на спільну діяльність. 

Мозкова гімнастика 

Вправа «Властивості предметів» 

Мета: розвивати мислення. 

Вправа «Постав запитання» 

Мета: встановити ситуативні зв'язкі між предметами. 
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Підведення підсумків 

 

 

Заняття 32 

Тема: Що є добре, що — погано 

Мета: навчати учнів аналізувати свої вчинки, шукати позитивне в складних 

негативних емоційних ситуаціях. 

Матеріали: зошит, ручка, кольорові олівці, аркуш паперу А4. 

Хід роботи 

Примітка. Матеріал другої частини даного уроку слід використовувати обачливо, з 

урахуванням емоційного і морального розвитку учнів, їх особистісних якостей. 

Вправа «Пози» 

Мета: створити позитивний настрій. 

Вправа «Модифікація предмета» 

Мета: розвивати аналітико-синтетичну діяльність особистості. 

Вправа «Гарно — погано» 

Мета: ознайомити учнів з можливістю різнобічних поглядів на одну і ту саму подію 

та системою прийняття рішення. 

Вправа «Домалюй» 

Мета: розвивати уяву, зняти психоемоційне напруження. 

Підведення підсумків 

 

Заняття 33 

Тема: Я – особистість 

Мета: формувати  уявлення про себе, розвивати уміння складати самохарактеристику.  

Розвивати  емпатію.  Покращити стосунки у колективі. Приймати себе, як цілісну 

особистість. Матеріали: картки зі світлими рисами, м’яч, аркуші паперу, олівці, хустка. 

Хід роботи 

Вправа «Струм» 

Мета: створити позитивну атмосферу, гарний настрій. 

Вправа «Хто ти?» 

Мета: розвивати здатність розуміти себе. Створити довірливу атмосферу в групі, 

зняти напругу. 

Вправа «Закінчи речення» 

Мета: сприяти саморозкриттю особистості, самопізнанню. 

Вправа «Циганка» 

Мета: виявити свої позитивні риси, опанувати навички самоаналізу, покращити 

стосунки у колективі. 

Вправа «Конкурс хвальків» 

Мета: формувати навички знаходити позитивні риси, розуміти себе та інших, 

висловлювати власну думку. 

Малювання «Автопортрет» 

Вправа «Я тобі дарую» 

Мета: відчути єдність групи,  виховувати доброзичливе ставлення один до одного. 

Підведення підсумків 

Заняття 34 

Тема: По секрету… 
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Мета: підвести підсумок щодо формування навичок самовираження, володіння 

вербальною та невербальною мовами спілкування. 

Матеріали: зображення сонечка та квіточки, аркуш паперу А4, кольорові олівці, 

перелік тверджень. 

Хід роботи 

Вправа «Дзеркальце» 

Мета: привітатися, створити гарний настрій. 

Вправа «Сонечко» 

Мета: закріпити знання про себе. 

Вправа «Закінчи речення» 

Мета: закріпити навички самопізнання, самоаналізу. 

Вправа «По секрету!» 

Мета: вдосконалити навички самовираження. 

Бесіда «Мої справи» 

Вправа «Мій друг» 

Мета: закріпити вміння спілкуватися невербальною мовою. 

Вправа «Чарівна квіточка» 

Мета: сприяти удосконаленню навиків самоаналізу, сформувати добрі стосунки у 

колективі. 

Дидактична гра «Якщо я людина, то повинен…» 

Мета: спонукати до хороших вчинків, давати аналіз своїй поведінці. 

Підведення підсумків заняття. 

 

Заняття 35 

Тема: Мої цінності 

Мета: духовно об'єднати учнів на основі аналізу спільної довготривалої діяльності. 

Матеріали: магнітофон з улюбленою спокійною музикою, ватман з намальованим 

деревом без листочків, зелені стікери, вирізані у формі листочків. 

Хід роботи 

Вітання 

Організаційна частина 

Слово психолога 

Вправа «Мої знання здобуті на заняттях» 

Вправа «Дерево вражень» 

Підведення підсумків. 
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Додаток 1 

 

Конспекти занять 

 

Заняття 4 

Тема: Увага – найголовніша умова успішності 

 

Мета: вивчити умови успішної організації уваги та переключення уваги. 

Матеріали: зображення п'яти стовпчиків з цифрами, 6-10 будь-яких предметів. 

Основні поняття: увага (мимовільна, довільна). 

Хід роботи 

Вправа «Абетка добрих слів» 

Мета: створити гарний настрій. 

Хід вправи: 

— Дорогі друзі, починемо наше заняття зі створення атмосфери  гарного 

настрою. Нумо, пригадайте приємні слова на букву В. 

— Молодці, поаплодуймо собі. 

— А зараз уважно послухайте про «дивовижну увагу»… 

Інформаційний матеріал 

Увага — це зосередженість, спрямованість свідомої людини у певний момент 

часу на якийсь реальний або ідеальний об'єкт. 

Коли дивишся цікавий фільм або слухаєш історію — тут про увагу й думати нема 

чого. Але дуже складно бути уважним, коли вчиш важкий урок або слухаєш розповідь 

вчителя. Чому так відбувається? Тому, що кожному з цих випадків відповідає свій вид 

уваги: мимовільний (у першому) і довільний (у другому). 

Мимовільна увага виникає без будь-яких зусиль. Що ж саме привертає до себе 

мимовільну увагу? Це, наприклад: 

• голосні та раптові звуки; 

• яскраві світлові явища; 

• різкі смаки; 

• сильні запахи; 

• щось цілком нове. 

Або те, що цікавило саме цю людину, щось, пов'язане з її заняттям у житті. 

А якщо говорити про довільну увагу, то вона виникає лише тоді, коли  людина 

сама ставить перед собою певну мету і докладає зусиль для її досягнення. 

Уважність містить три компоненти: 

1. Сталість уваги як тривалість безперервного психічного процесу, вона необхідна 

для завершення певного завдання, дії тощо. 

2. Уміння довільно переключати увагу з одного об'єкта на інший. 

3. Стійкість, яка визначається опором розпорошенню уваги на сторонні 

подразники. 

Згідно з дослідженнями вітчизняних учених, саме стала увага — найголовніша 

умова, що відрізняє успішних учнів від їхніх малопродуктивних однокласників. 

Вправа «Склади слово» 

Мета: розвивати  довільну увагу. 

Хід вправи: 
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Кожному учневі присвоюється 1—2—3 літери алфавіту (залежно від кількості 

учасників, потрібно, щоб усі літери були розподілені). Потім педагог говорить слово 

або фразу з 2—3 слів, і на сигнал ведучого учні починають оплесками складати слово. 

Коли слово або словосполучення буде складене, всі дружно плескають в долоні. 

Вправа «Знайти спільне» 

Хід вправи: 

Зараз я зачитаю вам набір слів (5—6), у яких будуть повторюватися два звуки. Ви 

повинні будете визначити їх. 

Наприклад: книжка — нитка — тканина — миска. 

Вправа «Закономірність» 

Хід вправи: 

Зараз ви побачите п'ять стовпчиків цифр. 

Суму першого стовпчика вам дано. Ваше завдання: не застосовуючи додавання 

чисел, а лише користуючись спостережливістю, визначити суми інших чотирьох 

стовпчиків: 

5 6 7 8 9 

2 4 6 8 10 

20 21 22 23 24 

11 13 15 17 19 

38 

Залежно від віку дітей, числа в стовпчиках можна збільшувати або зменшувати. 

Вправа «Приверни увагу» 

Хід вправи: 

Згадайте, коли виникає мимовільна увага? Тепер подумайте декілька хвилин і 

зробіть щось таке, щоб привернути нашу увагу. Кожен відповідає по черзі. 

Інформаційний матеріал 

Кожна людина повинна розвивати увагу — привчати себе працювати в 

найрізноманітніших умовах, у гамірній обстановці, намагаючись не звертати уваги на 

те, що заважає заняттям. 

Розвиток стійкості уваги людини пов'язаний з виразністю її вольових рис, тому 

слід дисциплінувати себе, привчати працювати навіть тоді, коли цього зовсім не 

хочеться. 

Рекомендовано застосовувати принцип «треба», а не принцип «хочу», спочатку 

робити справи, які хочеться відкласти «на потім», але чергувати їх з улюбленими, 

робити перерви. 

Також потрібно тренувати переключення уваги для полегшення сприйняття 

інформації чи об'єктів. 

Вправа «Бджола» 

Хід вправи: 

Виконується у групі. На дошці необхідно намалювати ігрове поле у дев'ять 

клітинок розміром 3/3. У центральній частині посадити так звану «бджолу» (це може 

бути пластилін або магніт). Учасники гри по черзі переміщують її по полю за 

командами «Нагору!», «Вниз!», «Праворуч!», «Ліворуч!». 

Після пояснення гра проходить на вигаданому полі, яке кожен з учасників уявляє 

перед собою. Якщо хтось із гравців губить лінію розвитку гри, він дає команду: 

«Стоп!», — і повертає «бджолу» в центр. 

Гру можна ускладнювати збільшенням кількості клітинок або кількості «бджіл». 
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Вправа «Що змінилося?» 

Хід вправи: 

На столі розташовують кілька (6—10) предметів. Учням потрібно запам'ятати, що 

й у якому порядку лежить на столі. Тоді вони відвертаються, а ведучий міняє місцями 

предмети або якийсь прибирає зовсім чи заміняє іншим. Далі пропонує дітям 

відгадати, що змінилося. 

Вправа «Не помиляйся» 

Хід вправи: 

Учні вибирають ведучого, який по черзі промовляє слова, на які учні повинні 

виконувати рухи. 

«Земля» — всі опускають руки донизу; 

«Повітря» — руки вгору; 

«Вода» — руки вперед; 

«Вогонь» — виконувати обертальні рухи витягнутими вперед руками. 

Хто помилився, вибуває з гри. 

Обговорення 

— Наведіть свої приклади довільної і мимовільної уваги. 

— За якої умови довільна увага може стати мимовільною? 

— Уявіть собі ситуацію: хлопчик сидить вдома за столом і читає шкільний 

підручник. 

Як ви думаєте, що допоможе йому утримувати увагу, а що перешкоджатиме? 

— Як ви вважаєте, які властивості уваги повинні бути розвинені у продавця, 

хірурга, скелелаза? Чому? 

Вправа «Індійський крок» 

Мета: зняти психом’язове напруження, розвивати відчуття єдності. 

Хід вправи: 

Усі стають один за одним, а потім рухаються по колу, повторюючи рухи першого, 

потім другого і т. ін., доки всі не візьмуть участь у грі. Для цього можна 

використовувати і, і класну кімнату. У кінці учні обмінюються посмішками і 

прощаються один з одним. 

Заняття 13 

Тема:  Світ емоцій. Які бувають емоції 

 

Мета: підтримувати у дітей мотивації на пізнання себе через світ емоцій. 

Згадати, які бувають емоції. Вчитися визначати свій емоційний стан. Дати дитині 

змогу виразити свій настрій. Знімати психом'язове напруження. 

Матеріали: дві блакитні атласні стрічки 1—1,5 м., м'ячик, піктограми емоцій, 

альбоми, олівці. 

Хід роботи 

Вправа: Криголам «Ух» 

Мета: активізувати на спільну діяльність, позбутися негативних емоцій, підняти 

настрій. 

Хід вправи: 

- Почнемо наше заняття із звільнення від усіх негативних емоцій, які ми отримали 

протягом дня. І допоможе нам в цьому наступна вправа. 
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Учні стають у коло і беруться за руки. Піднімають руки вгору, одночасно 

вдихаючи повітря на повні груди. Опускають руки вниз, видихаючи повітря й 

вимовляючи: «Ух!» Повторити тричі. 

Вправа «Вгадай, де я йду?» 

Мета: розвивати невербальну мову спілкування. 

Хід вправи: 

Ведучий демонструє дітям ходу по різних поверхнях (бруд, лід, сніг, пісок). Діти 

повторюють дію й відгадують поверхню. Ведучим має побувати кожна дитина. 

Бесіда про емоції 

— Згадайте, які емоції ви знаєте? 

— Які частіше ви переживаєте в дорозі? 

— Яку емоцію виражають ці картинки? (Демонструються піктограми емоцій). 

Вправа "Тренуємо емоції» 

Мета: вчити дітей виражати різні емоційні стани. 

Хід вправи: 

По команді ведучого діти повинні: 

Насупитися, як: 

- осіння хмара; 

- роздратована людина, 

- зла чарівниця. 

Посміхнутися, як: 

- кіт на сонці; 

- хитра лисиця; 

- радісна дитина. 

Розізлитися, як: 

- два барани на місточку; 

- людина, яку вдарили. 

Злякатися, як: 

- заєць, який зустрів вовка; 

- кошеня, на яке гавкає пес. 

Втомитися, як: 

- батько після роботи; 

- мураха,  яка притягнула великий ціпок. 

Відпочити, як: 

- турист, що зняв важкий рюкзак; 

- воїн, втомлений після перемоги. 

Вправа «Хвилі емоцій» 

Мета: вчити дітей розуміти емоційний стан, вміти його виражати. 

Хід вправи: 

Необхідні дві блакитні стрічки довжиною 1—1,5 м. Ведучий називає дітям по 

черзі ту чи іншу емоцію й просить за допомогою стрічки показати «хвилі гніву», 

«хвилі жаху», «хвилі радості» тощо. 

Вправа «Незакінчене речення» 

Мета: підтримувати у дітей мотивації на пізнання себе через світ емоцій. 

Хід вправи: 
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Діти, отримуючи від ведучого м'яч, закінчують речення: Радість — це коли... 

Печаль — це коли... Жах — це коли... Гнів — це коли... Образа — це коли... Сором — 

це коли... Злість — це коли... Задоволення — це коли... Щастя — це коли... 

Вправа «Класифікація почуттів» 

Мета: дати дитині змогу виразити свій настрій. 

Хід вправи: 

Діти отримують піктограми з різними емоціями (Додаток 2). 

Треба роздивитися їх і розкласти за ознаками: 

— які подобаються; 

— які не подобаються. 

Потім назвати емоції, зображені на піктограмах, пояснити чому він так їх розклав. 

Пропонується вибрати картку, яка відповідає настрою дитини сьогодні. 

Вправа «Море хвилюється» 

Мета: зняти психом'язове напруження. 

Хід вправи: 

Ведучий вимовляє фразу: «Море хвилюється раз, море хвилюється два,  море 

хвилюється три: фігура радості (гніву, страху тощо) на місці замри». У ролі ведучого 

повинні побувати всі учні. 

Малювання «Малюнок емоцій» 

Розділити аркуш на 4 частини, вибрати 4 емоції й намалювати їх. Після 

закінчення обговорити, поділитися враженнями. 

Підведення підсумків 

- Ось і завершилося наше заняття. Що вам запам’яталося, що найбільше 

сподобалося? Які вправи були найцікавішими? Чи пограли б ви з батьками? 

(Учасники діляться думками.) 

- До нової зустрічі! 

Додаток 2 
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Додаток 3 

Анкета для учнів  

1. Чи хотів би ти більше дізнатися про себе? 

2. Чи хотів би ти більше дізнатися про навколишніх? 

3. Чи потрібно тобі, на твою думку, покращити свою пам'ять, увагу, мислення? 

4. Чи цікаво тобі на занятті?  

5. Чи подобається тобі вивчати спецкурс «Пізнай себе»? 

 

 

Анкета для батьків 

1. Чи вважаєте ви  за доцільне введення у шкільну програму  спецкурсу  «Пізнай 

себе»? 

2. Чи залюбки дитина відвідує заняття спецкурсу? 

3. Чи сприяє спецкурс особистісному розвитку вашої дитини? 

4.  Чи комфортно почуває себе ваша дитина у класному колективі? 

5.  Чи ділиться  дитина  своїми враженнями від занять з вами? 



 35 

ЛЫТЕРАТУРА 

 

1. Акімова Г. Е. Зростаю, граю, розвиваюся! / Г. Е. Акімова. – Євпаторія : Факторія, 

2005. – 72 с. 

2. Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологи / Ю. А. Афонькина, Т.А. 

Урунтаева. – М.,1995. – 221 с. 

3. Бабۥяк Т. Вправи з психокорекції / Т.Бабۥяк // Психолог. – 2002. – № 21.- 4-15 с. 

4. Берулава Г. А. Методологические основы практической психологи  / Г. А. 

Берулава – М. : Воронеж, 2004. – 192 с. 

5. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте  / Л. И. Божович. 

– М., 1968. – 452 с. 

6. Бойправ М. Д. Індивідуально-психологічні властивості особистості  / М. Д. 

Бойправ, В. П. Пісоцький, О. П. Щотка – Ніжин : Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 

2004. – 122 с. 

7. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков / под ред. Д. Б. 

Эльконина и Т. В. Драгуновой. – М. : Просвещение, 1967. – 360 с. 

8. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском воздасте  /  Л. С. 

Выготский. – СПб., 1997. – 96 с. 

9. Глассер У. Школы без неудачников. Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. В. Я. 

Пилиповского. – М. : Прогрес, 1991. – 184 с. 

10. Грановская Р. М. Элементы практической психологи / Р. М.  Грановская– 5-е 

изд., испр. и доп. – СПб. : Речь, 2003. – 655 с. 

11. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу : http : // uonkh.gov.ua/reforma_osviti/zagal_os/2144.html 

12. Знак А. Методы интелектуальных способностей у детей / А. Знак. – М., 2001. – 

89 с. 

13. Крюкова С. В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь  / С. В. Крюкова. 

– М. : ГЕНЕЗИС, 2002. – 480 с. 

14. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. / Н. Л. Кряжева. – 

Ярославль : Академия развития, 1997. – 205 с. 

15. Лэндрет Е. Игровая терапия: искусство построения отношений. / Е. Лэндрет.  – 

М., 1995. – 87 с. 

16. Матюгин И. Ю.,  Как развить внимание и память вашего ребенка / И. Ю. 

Матюшин, Т. Ю. Аскоченская, И. А. Бонк. – М., 1995. –114 с. 

17. Психологія дитинства: практикум: навчальний посіб. – К. : Главник, 2006. – Т. 

35. – 144 с. 

18. Репнова Т. П. Тренинг эмоциональной зрелости / Т. П. Репнова. /– Одесса, 2003. 

– 64 с. 

19. Розвивальні та корекційні заняття психолога / упоряд. Т. Гончаренко. – К. : Ред. 

Загальнопед. газ., 2005. – 120 с. 

20. Скворчевська О. В. Ігрові методики роботи з учнями 1-4 класів  / О. В.  

Скворчевська. – Х. : Основа, 2007. – 208 с. 

21. Теплякова К. Г. Психология в начальной школе  /  К. Г. Теплякові. – К., 2000. – 

235 с. 

22. Фопель К. Чтобы дети были счастливы: Психологические игры и упражнения 

для детей школьного возраста  / К. :  Фопель. – М., 2006. – 255 с. 

23. Хухлаева О. Тропинка к своему Я. / О.  Хухлаева. – М., 2001. – 280 с. 



 36 

24. Хухлаева О. Хочу быть успешным / О. Хухлаева. // Школьный психолог. – 

2002. – № 4. – 7-25 с. 

25. Чистякова М. И. Психогимнастика. / М. И. Чистякова. – М. : Просвещение, 

1990. – 160 с. 

26. Шевченко М. Я рисую успех и здоровье. Арттерапия для всех / М. Шевченко. – 

Спб., Питер, 2007. – 96 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


