
Тренінг «Ми – дружній клас» 

Мета: згуртування колективу класу 

Вправа 1 Знайомство. (5 хв.).  

Продовжити речення: "Якби я була (був) квіткою…" 

 

Вправа 2. Малюнок по колу. (15-20 хв.) 

Робота на зближення групи, взаємодію, співпрацю без домовленості. 

Під тиху, спокійну музику діти підписують листки і починають малювати 

(розмовляти не можна). Коли музика зупиняється, малюнок передають по колу 

сусідові ліворуч і продовжують малювати на отриманому листочку. Так триває 

доти, поки малюнок не прийде до свого автора (до того, хто підписав листок) 

Питання для обговорення: 

-Чи сподобались вам малюнки? 

-Що відчуваєте, дивлячись на малюнок? 

-Що відчували, малюючи малюнок? 

Що хотіли намалювати? 

Висновок: кожний малюнок створений за участю всіх дітей, так і наш клас 

створений з вас усіх (учнів), і від того, як ви будете взаємодіяти, залежить і 

враження про наш клас, залежить і картина нашого класу. 

 

3. Історія про Рай і Пекло (5 хв.) 

    Якось один іудейський мудрець звернувся до Господа з проханням показати 

йому Рай і пекло. 

     Господь погодився і відвів мудреця до великої кімнати, посеред якої стояв 

величезний казан з їжею, а навколо нього ходили і плакали голодні і нещасні 

люди. Вони страждали, бо не могли поїсти, хоча в руках у них були ложки. Але 

ручки цих ложок були дуже довгі – довші за руки. 

    «Так, це справді пекло»,- сказав мудрець. 

Тоді Господь відвів мудреця до іншої кімнати, що була точнісінько така, як 

перша. Посеред цієї кімнати стояв такий самий казан з їжею, а люди , що були в 

кімнаті, тримали точнісінько такі самі ложки. Але люди ці були ситі, щасливі і 

веселі. 



«Так це ж Рай!»- вигукнув мудрець. 

Питання для обговорення: 

-Що відрізняло людей в одній кімнаті від тих, що були в іншій? 

-Чого люди в першій кімнаті були нещасними? 

-Що зробили щасливі люди? 

-Що треба, щоб всі учні нашого класу були щасливими? 

 

4. Робота в парах. Техніка роботи з фракталами. (5-10 хв.) 

Робота на розвиток уяви, творчості, на зближення групи, взаємодію, співпрацю 

без домовленості. 

Зовсім не розмовляючи розмалювати разом малюнок (фрактали). 

Назвати і представити свою роботу 

 

5. Легенда «В крамничці у Бога» (5 хв.) 

  Одного разу жінці приснився сон, що вона зайшла у крамницю, за прилавком 

якої стояв Господь. 

- Господи! Це ти?- вигукнула вона з радістю. 

- Так, це Я,- відповів Господь. 

- А що у Тебе можна купити?- запитала жінка. 

- У мене можна купити все,- пролунала відповідь. 

- У такому разі, дай мені, будь ласка, здоров'я, щастя, любові, успіху і 

багато грошей. 

 Бог доброзичливо посміхнувся і пішов у підсобне приміщення за 

замовленим товаром. Через деякий час Він повернувся із маленькою 

паперовою коробочкою. 

- І це все?!- вигукнула здивована і розчарована жінка. 

- Так, це все,- відповів Бог.- Хіба ти не знала, що в моєму магазині 

продається тільки насіння? А решту треба виростити. 

 

Завдання для учнів: На стікерах написати, що б я купив (ла) для класу у Бога в 

крамничці. Озвучити і приклеїти на ватман. 

 



 

Вправа 6. Моя долонька. (10 хв.) 

Створимо квіточку нашого класу із наших долоньок. 

Вирізати долоньку із кольорового паперу і написати на ній 

- свою мрію 

-  талант 

- улюблене заняття 

- улюблену пісню 

- улюблену книжку 

- побажання для класу 

 

Підсумок. Усі учні встають і мають спільно побудувати коло, сонце, сердечко 

 


