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Запитання і завдання для бесіди з дітьми за коміксом “Чи можна бути кращим за всіх?” 

 Чому зайчик переміг у змаганнях з бігу? 

 Чи правильно робила зайчиха, коли обіцяла йому перемогу? 

 А чи міг зайчик стати кращим і в інших видах спорту? Чому? 

 То, може, і не слід було йому боротися за перемогу з іншими звірятами? 

 Чи варто брати участь у змаганнях, коли знаєш, що не зможеш стати найкращим? 

Обґрунтуй свою думку. 

 Чи можна завжди тільки перемагати? Чому? А прагнути до перемоги? 

 Пригадай, спортсменів — переможців одразу в кількох видах спорту. Чому, на твою 

думку, їм це вдається? 

 Як ти гадаєш, чи можеш ти перемогти в кількох різних спортивних дисциплінах? Чому? 

 Що означає вислів “об’єктивно ставитися до власних можливостей”? Чи треба вміти 

це робити? Чому? 

 Чи варто засмучуватися, якщо не вдалося перемогти? 

 Що слід робити для здобуття перемоги? 

 Чому, втішаючи спортсменів у разі невдачі, кажуть: “Головне не перемога, а участь”? 

То, може, й справді не треба прагнути перемагати? 

 Як варто насправді розуміти цей вислів? 

 

 
Завдання з робочого зошита (частина 3, завдання 3, с. 34) 

Що ви відчуваєте, коли займаєтеся фізкультурою? Наведіть слова — назви емоцій 

та намалюйте відповідні вирази облич. 

 Чи хочеться вам щось додати? Що саме? 

Обговоріть із малятами, які риси характеру та фізичні якості 

розвиває спорт. У цьому допоможуть хмари слів. 

  

Запропонуйте учням прочитати слова в них, порівняти хмари та поміркувати, чим вони 

змістовно відрізняються. 

 Чи можете ви додати слова? До якої саме хмари? 

 Пригадайте види спорту, які розвивають згадані у хмарі фізичні якості. 
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 Які риси та якості, що розвиває спорт, потрібні нам у повсякденному житті? Коли 

саме?  

 Який ваш найулюбленіший вид спорту? Розкажіть про нього. 

 Чи займаєтесь ви спортом? Яким саме? Як давно? Як ви змінилися за цей час? 

Запропонуйте дітям ще раз уважно перечитати слова у хмарах.  

 Чи лише спорт розвиває ці риси характеру та фізичні якості? Поясніть свою думку. 

 Поміркуйте і створіть власну спортивну хмару слів і картинок. 
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