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ПЕРЕДМОВА

Методичний посібник «Виховання ціннісного ставлення до лю- 
|ини у молодших школярів» створили учасники обласної творчої 
Зупи. Він містить апробовані конспекти уроків, виховних заходів, 

Шерлинки педагогічних знахідок із проблеми «Виховання ціннісно- 
|т го ставлення до людини в молодших школярів у навчально-вихов- 

Йому процесі».
'$?: Працюючи над змістом цього методичного посібника, ми намага

лися, привернути увагу вчителів, вихователів, батьків до проблеми 
'виховання ціннісного ставлення до людини в молодого покоління.

■ . " ' ' Створення посібника зумовлене сучасною ситуацією у нашому 
суспільстві. Виховання ціннісного ставлення до людини у молод
ших школярів взаємопов’язане з навчанням. Важливо навчати ді
тей сприймати інших такими, якими вони є: формувати вміння до
лати труднощі у спілкуванні, поведінці; виховувати вміння співпе
реживати і сгііврадіти.

* ■ ' Матеріали посібника зорієнтовані на те, щоб учні — як на уро
ках, так і на позакласних заняттях — училися розуміти, що таке 
дружба, які існують правила ефективного спілкування; розвивали 
Вміння слухати, висловлюватіі власні думки, виражати свої почут
тя» працювати у групах.
V Готуючись до уроку, виховної години, учитель може скористати

ся запропонованими вправами або іграми, що, на його думку, є най
більш доцільними.

' . Шановні колеги! Пропонуємо вашій увазі конспекти уроків з на- 
вчальних предметів: «Українськамова», «Літературнечитання» та 
«Я у світі»; розробки виховних заходів для учнів початкових класів; 
приклади тренінгів з учителями та батьками. Сподіваємося, що ма
теріали видання сприятимуть організації системи виховання учнів 

«Р>4-х класів і допоможуть учителям початкової школи виконана- 
ри програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів за
гальноосвітніх навчальних закладів України», здійснити це на су
часному, якісно новому рівні.

Бажаємо успіхів у досягненні гармонії та взаєморозуміння 
з дітьми! . ,

М. В. Пахолівецька


