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Вчу дітей світ 
пізнавати, 

всі труднощі в житті 
перемагати,

у навчанні радість 
дарувати,

логічно мислити, 
творити,

щоб гідно на землі 
прожити!

РОЗВИТОК ЖИТТЄВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  



      Ми з вами часто милуємося журавлиним клином. Ці дивні птахи 
допомагають один одному, створюючи підіймальну силу для тих, хто летить 
попереду. Цікаво, хто навчив цих птахів мистецтву польоту? Спостерігаючи за 
журавлиним клином, спадає на думку, що школа чимось подібна до нього, бо 
є джерелом енергії, творчим імпульсом для сильного змаху дитячих крил у 
майбутнє 
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Ключові компетентності:

-джерела інформації;
-додаткова літ-ра;
-інформаційні 
хвилинки;
-будова схем;
-використання 
комп’ютера;
-інформаційна     
культура

- діалог, монолог;
- види читання;
- тексти різних
стилів;
- письмові роботи;
- дискусії;
-проблемні   
ситуації;
- анкети, тести;
- культура 
спілкування

індивід.особист.
-питання «чому?»;
-не шкодуй часу;
-головне не 
предмет – особа; 
-застосовуй на 
практиці

-програма 
самоосвіти;
-ігри; вікторини;
-вибір 
літератури;
-словник-термін.;
-творчі завдання;
-тести, тези…

Кузнєцова С.С.
 

Інформаційна «Хто володіє інформацією, той володіє світом» 

Комунікативна «Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування» 

Саморозвитку та самоосвіти ««1 відсоток таланту, 99- працездатності» Томас 
Едісон 

Соціальна «Сьогодні активний учень –завтра активний член суспільства» 

 

 



 

ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРАКТИЦІ

ЗНАТИ: життєвий творчий шлях письменника;  
історію написання усмішки «Моя   
автобіографія»; жанри гумору. Т.Л.:усмішка.

ВМІТИ: працювати з додатковими джерелами;               
аналізувати твори; виділяти головне;              
відстежувати проблеми;

ЗАСТОСОВУВАТИ: презентації, буклети, 
творчі письмові роботи, афоризми,      
анекдоти..

Ніколи не сміявся без
любові до вас усіх,
до сонця, до вітру, 
до зеленого листу!

Остап Вишня

ПРОПРО ЩОЩО ЯЯ, , НЕЩАСНИЙНЕЩАСНИЙ, , МУШУМУШУ
ДУМАТИДУМАТИ ЙЙ ПИСАТИПИСАТИ

ПРОХУЛІГАНСТВО, ГРУБІСТЬ
І НЕВИХОВАНІСТЬ.

ПРО ВИХОВАННЯ ЛОБОТРЯСІВ
ІШОЛОПАЇВ.

ПРОЛЕГКОВАЖНЕ СТАВЛЕННЯ
ДО КОХАННЯЄ,  ДО ШЛЮБУ.

ПРО ШИРОКІ НАТУРИ ЗА
ДЕРЖАВНИЙКОШТ.

ПРОНАЧОТЧИКІВ І
ТАЛМУДИСТІВ В НАУЦІ.      

ПРО КОНСЕРВАНТІВ У
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ.

ПРОВИНИЩУВАЧІВ ПРИРОДИ.

Хороший сміх – той сміх,
що не ображає, а виліковує,
виховує людину, підвищує.
Господи, до чого просто все.

СЕНКАН “сміх”
+    - я знаю
!     - це важливо
!!    - це дуже важливо
?   - не зрозумів

 

 

Інсценування казок, 
байок, творів…
Читання від першої особи

Робота в групах
Підготовка до захисту
проекту “Леся Українка”

«Паутиння слів»

Кузнєцова С.С.  
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