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Запитання і завдання для бесіди з дітьми за коміксом “Чи варто поводитись як свиня?” 

Часто діти болісно сприймають критику дорослих, але ж вона не завжди безпідставна. 

У таких випадках стануть у пригоді короткі історії в картинках, персонажами яких є на перший 

погляд зовсім не схожі на дітей тварини. Але ж поводяться вони дуже подібно 

до першокласників. Тож саме комікс допомагає малятам подивитися на себе та свої вчинки 

немовби очима стороннього спостерігача і зробити певні висновки. 

Ця історія в картинках до того ж спростовує усталений стереотип, що свиням 

подобається бруд (звідси і вислів “поводитись як свиня”). 

Роботу над змістом коміксу варто розпочати в групах. Запропонуйте учням уважно 

роздивитися кадри коміксу та поміркувати над тим, чи схожі звірята на дітей. Чим саме? 

Далі можна обговорити комікс усім разом. 

 Хто зі звірят поводиться правильно? 

 Хто з них які правила поведінки знає? 

 Хто з персонажів показав себе не з кращого боку? Що саме вони робили не так? 

 Чому не всі звірята дотримуються правил поведінки? 

 Як ви гадаєте, поросята гарно поводяться тому, що господарі мають бути 

прикладом для гостей? 

 Як ви вважаєте, чи тільки правил поведінки не дотримується гість поросят? 

Запропонуйте дітям продовжити комікс та розповісти (або інсценувати), як поросята 

та їхній гість гралися тощо. 

Продовжити ознайомлювати малят із правилами етикету допоможе наступне завдання. 

 

 
Завдання з робочого зошита (частина 4, завдання 3, с. 25) 

Розфарбуйте лише ті малюнки, на яких зображено людей, що дотримуються правил 

етикету. 

 Як ви гадаєте, чи справді люди не знають правил 

етикету? 

 Тоді чому не всі й не завжди їх дотримуються? 

 Намалюйте правила етикету. 

Звісно, правила етикету стосуються не лише поведінки 

за столом. Пропонований далі цикл віршів нагадає малятам 

правила поведінки в гостях. 

Вірші про правила поведінки в гостях 

Світлана Гарбуз 

Не ходи в гості без запрошення 

— У гості, щоб знали,  
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Мої любі діти, 

Якщо запросили, 

То варто ходити! 

 

Якщо вас не кличуть,  

А ви завітали,  

Господарям дивно —  

Вас тут не чекали! 

 

У гостях 

Знов Сова у надвечір’я,  

Всівшись важно на помості  

Радить всім звірятам щиро  

Як поводитись у гостях. 

 

Ми ідемо на гостини 

Час від часу залюбки, 

Тож завчіть, прошу, віднині  

Правила ці, малюки! 

 

Про господарів і гостей  

Розкажу вам дуже просто,  

І ніколи ці поради  

Раджу вам не забувати! 

 

Зайшовши в гості, зніми черевики в передпокої 

Їжачиха восени  

Зайця запросила,  

Давні друзі все ж вони.  

Тісто замісила. 

 

Видався пиріг відмінний,  

Й гість не забарився —  

З черевиків грудки глини  

І пісок трусився... 

 

Як до хати увійдете, 

Ви не забувайте, 

А завжди, біля дверей  

Чобітки знімайте! 

 

У гості не запізнюйся 

У Сірка сьогодні свято —  

День народження в Сірка. 
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Час би й гостей частувати — 

Всі чекають П’ятачка. 

 

Ось, нарешті, він з’явився.  

Гості вражені були, 

Що без вибачень усівся  

До смачного за столи. 

 

Якщо кличуть на гостини, 

Треба не возитися, 

У призначену годину  

З друзями зустрітися! 

 

Не приводь із собою друзів, яких не було запрошено 

Запросив Осел до себе  

Двох знайомих Воронят. 

Зачекавсь. Аж раптом небо  

Почорніло... 

 

І у сад 

Зграя вороння влетіла  

На гостини до Осла.  

Дременув Осел щосили  

За околицю села. 

 

Ви повинні, друзі, знати,  

Що знайомих всіх своїх  

До гостей не треба звати, 

Якщо не чекають їх.  

 

Ідучи в гості, заздалегідь приготуй подарунки 

Нині Зайчик — іменинник. 

Подарунків — повний стіл:  

Мед, горішки і малинка,  

Навіть Карлсон прилетів! 

 

Та не видно капустини, 

І морквинки теж нема...  

Невеселий Зайчик нині — 

Сподівався, та дарма... 

 

Ви повинні, діти, знати,  

Щоб було приємно всім,  

Кому й що слід дарувати  

І порадувати чим! 

https://svitdovkola.org/?ref=Tyzhden-27-comics-zapytannia.pdf


Бесіда за коміксом Тиждень 27. Навіщо ми їмо? 
 

Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.) svitdovkola.org 

 

У гостях не критикуй їжі 

До Цесарки на гостини  

Лев з сім’єю завітав. 

— Несолодка щось малина,  

Й груш немає, — син сказав. 

 

Засмутилась господиня,  

Сором очі їв батькам… 

Тож пораджу всім віднині, 

Особливо малюкам: 

 

Завжди ввічливими будьте,  

Господиню похваліть,  

Дякувати не забудьте  

І до себе запросіть! 

 

Бережи речі господарів 

П’ятачок одного разу  

Гостював у Білки, —  

Сів до столу сам відразу,  

Розтрощив тарілку. 

 

Вилив борщ на скатертину, 

Горщик покотився… 

Всюди порпавсь без упину,  

Поки не наївся. 

 

Довго Білка після того 

Супилась від злості. 

Не буває більш страшного,  

Ніж такі от гості... 

 

Вмій підтримати розмову 

Киця Зайця привітала  

І про справи запитала.  

Той плечима лиш знизав  

І у відповідь мовчав. 

 

Вмій підтримати розмову —  

Про погоду, дім, обнови… 

Не соромся, не барись,  

Спілкуватися навчись! 

 

Знай, коли і що казати.  

Маєш гідно виглядати!  
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Думку інших поважай,  

Нудьгувати не давай! 

 

Не затримуйся у гостях 

Вовчик гостей запросив,  

Смачно друзів пригостив. 

Говорили, спілкувались —  

Як, коли і що де сталось. 

 

Вовк від гостей притомився,  

Сумував, чекав, кріпився, 

Та нарешті позіхнув, 

Під столом згорнувсь, заснув… 

 

Міру треба знати всьому: 

Гостювали — час додому.  

Дякуйте за частування,  

Не дочікуйтесь смеркання! 

 

Не сміти у гостях 

Груші, яблука, горішки  

До смаку усім гостям. 

На підлогу летять лишки, 

Тут недогризки і там... 

 

Нікуди уже й ступити, 

А погратися — то зась!  

Ви, невиховані діти,  

Для господарів — напасть. 

 

Для сміття — відро в куточку,  

Зрозуміло й малюкам.  

Акуратно, до шматочка,  

Поскладай непотріб там! 

 

У гостях не чіпай телевізора та іншої техніки 

Дуже допитливим був Крокодил, 

І по гостях він частенько ходив.  

Був у сусіда свого, Носорога, 

І до комп’ютера кинувсь з порога. 

 

Зразу на кнопки усі натискав,  

Поки важливу деталь поламав!  

Дуже господар тоді розлютився,  

А Крокодильчик сльозами умився... 
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Техніки в гостях не можна чіпати,  

Завжди господаря треба питати.  

Все, що потрібно, ввімкне він ураз,  

Буде лиш радий розважити вас! 

 

Будь ввічливим із оточенням 

Завітав Лев на гостини  

До Єнота у хатину. 

Грубим він з гостями був, 

Привітатися забув. 

 

Соромно було за нього,  

За вельможу лісового.  

Єнот Лева застеріг: 

— Не пущу більш на поріг! 

 

Виправляється хай він, 

Бо залишиться один. 

— Не пущу тебе до себе,  

Друзів нам лихих не треба! 

 

Не вередуй і не створюй галасу 

Сорока до Жирафа якось  

На день народження прийшла.  

Великий там здійняла галас  

І метушнею зайнялась. 

 

Капризувала, дріботіла,  

Чимсь невдоволена була!  

Заскрекотала, захрипіла,  

Угамуватись не могла! 

 

Якщо в гостях не до серця, 

Все ж будь стриманим завжди!  

На господарів не сердься, 

А додому краще йди! 

 

Дякуй господарям за гостинність 

Гостювали ви, малята,  

Відпочили — справжнє свято!  

Їли смачно, веселились, 

Між собою подружились. 

 

Нагадаю вам, між тим,  

Новим друзям добрим всім: 
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Не забудьте похвалити  

Господиню, любі діти: 

 

За увагу з її боку, 

І за витримку, й за спокій, 

За гостинність в цьому домі  

Побажайте щастя в ньому! 

 

Не зазіхай на чужі речі 

У Мурахи у малого  

Воза наш віслюк узрів. 

— От би і мені такого! 

Ним би воду я возив… 

 

Попросив подарувати  

Того возика собі, 

І відмовити Мураха  

Не насміливсь, далебі... 

 

Непристойно, любі діти, 

Речі в хазяїв просити. 

Якщо й віддадуть вам — знайте: 

Більш запрошень не чекайте! 
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