Н.А. Антонюк, І.І. Федун

Я у світі
Робочий зошит
4 клас
До підручника О.В. Тагліної, Г.Ж. Іванової

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією
з педагогіки та методики початкового навчання
Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

людина
Неповторність кожної людини
1.	Продовж речення.

Неповторність людини — це

2.	Розглянь малюнки. Напиши спільні і відмінні ознаки зображених предметів.

Спільні ознаки:
Відмінні ознаки:

Спільні ознаки:
Відмінні ознаки:
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3. Установи та напиши спільні та відмінні ознаки у тебе та
твого друга (подруги).

4. Чим ти захоплюєшся? Домалюй та проведи стрілки.

Мої захоплення
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Життя людини — найвища цінність
1.	Продовж речення, вибравши правильні варіанти відповіді.

Забезпечити життя без війни — завдання... .
кожної людини
суспільства
держави
У процесі життя кожна людина... .
переїжджає на нове місце
опановує три-чотири професії
утверджується як особистість
створює свою біографію
Найвищою цінністю для людини є... .
уміння танцювати
її життя
матеріальні цінності
природа
Життя кожної людини безцінне для суспільства, оскільки... .

кожна людина створює художні твори
кожна людина неповторна
кожна людина може зробити наукове відкриття
кожна людина може відкрити нові землі
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2. З’єднай стрілками цінності, які важливі для людини, та заклади, які допомагають зберігати і створювати ці цінності.

Школа

здоров’я

Фітнес-клуб

освіта

Поліклініка

духовні цінності

Музей

краса тіла

Церква

культурні цінності

3.	Розмалюй квітку-семицвітку і на її пелюстках напиши, що
потрібно для щасливого життя.

4.	Продовж речення.

Я вважаю, що живу для того, щоб
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Людське «Я»
1.	Розглянь малюнки. Напиши слова, які характеризують тебе
в різних ситуаціях, скориставшись словами з довідки.

Удома

У школі

З друзями

Слова для довідки: добрий, щедрий, ввічливий, тактовний,
делікатний, щирий, милосердний, відвертий, справедливий,
чесний, жадібний, злий, невдячний, хвалькуватий, байдужий,
жорстокий, дратівливий, хитрий.
2.	Продовж речення.

Особистістю називають людину, яка
3. Заповни анкету про себе.

Які риси твого характеру подобаються тобі?
Що ти хотів (хотіла) би виправити у своєму характері
(у поведінці)?
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Справжня особистість
1.	Продовж речення.

Справжня особистість — це людина, яка

2. Хто для тебе є справжньою особистістю? Запиши.

3.	Підкресли риси характеру, які, на твою думку, допомагають
людям досягти успіху.

Працелюбність, доброта, наполегливість, лінь, заздрість,
допитливість, злість, ввічливість, упевненість, талант, недбалість, хитрість, відповідальність.
4.	Підбери і запиши прислів’я про людські якості.
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Можливості людини
1. Запиши риси характеру, які, на твою думку, допомагають
людині розкрити свої можливості.

2. З’єднай крапочки суцільною лінією. Який вид спорту зображено? Розмалюй.

3. Запиши імена відомих людей, які здивували світ своїми досягненнями. Чому ми пам’ятаємо їх?

4.	Поясни, як ти розумієш цей вислів.

Великі можливості приходять до всіх, важливо відчути їх
у собі.
Арчибальд Вільям Даннін´, американський історик
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Досягнення успіху
1.	Прочитай слова. Підкресли ті, що називають умови та риси
характеру, які допоможуть людині стати успішною.

Сім’я, друзі, матеріальне забезпечення, егоїзм, заздрість,
внутрішня гармонія, здібності, талант, наполегливість, невпевненість, знання, віра в успіх, освіта.
2.	Познач вислів, що характеризує людину, яка прагне досягти
успіху в житті. Обґрунтуй свою відповідь.

Крізь терни до зірок.
Моя хата з краю, нічого не знаю.
Після мене хоч потоп.
3. Напиши свої кроки для досягнення успіху.

1 крок. Я хочу

1 крок. Я роблю

3 крок. Я планую зробити
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Наполегливість — важлива риса
характеру людини
1.	Продовж речення.

Одна з важливих рис характеру, яка допомагає досягти
обраної мети, — це

.

2.	Прочитай і запиши прислів’я, рухаючись за стрілочками.
Поясни, як ти його розумієш.
лі.

ба

ще

ть

ро

ле

О

ко,
да

ко

чи

зум

да

а

3.	Розшифруй і запиши прислів’я, використовуючи ключ. Усно
поясни його зміст.

44 16 52 25 53 31 52 23 51 11 52 12 11 52 25 53,
33 44 33 43 55 33 31 31 54 31 52 32 51 55 45 26 32 12 31 54
Ключ
1
2
3
4
5
6

1
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Ю
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2 3 4
О Ь Є
Г Б Ч
К А Р
Г С З
Е І Я
Т Г Ц

5
Ф
Ж
Й
И
П
Щ

6
Л
Ш
Х
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Людина серед людей
Роль спілкування в житті людини
1.	Розмалюй. Що можна сказати про цих дітей?

2.	Познач знаком «+» ті людські якості, які допомагають у спілкуванні, і знаком «–» ті якості, які заважають.

доброта

грубість

брехливість

відвертість

тактовність

порядність

підозрілість

заздрість

довірливість

толерантність

щирість

чесність

3.	Доповни речення.

Найчастіше я спілкуюся з
.
Завдяки цьому я відчуваю
, вчуся бути
.
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Культура поведінки
1.	Продовж речення.

Головне правило культурної людини —
2. З’єднай стрілками малюнки та підписи, які відповідають їх
змісту.

Зацікавлена
розмова

Приємна
бесіда

Емоційна
розмова

3.	Створи асоціативний кущ «Вихована людина».

Вихована
людина
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4. Запиши правила культурної поведінки.

У школі

Удома

У транспорті

5. Чи замислювався ти над тим, яку роль у твоєму житті
відіграють ввічливі слова? Напиши свої роздуми.
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