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Методичний коментар “Як виконувати завдання Дружисловика” 

На сторінках підручника ви та ваші учні неодноразово зустрічатимете Дружисловика. Його завдання 

сприятимуть успішній комунікації — вчитимуть дітей, як поводитися, що говорити в різних ситуаціях. 

Які завдання у Дружисловика? 

Завдання Дружисловика найчастіше базуються на ситуації, яка описана в літературному тексті. 

Наприклад, у завданні 12 на с. 42 підручника (частина 1) у казці “Мудрий павук” розлючене Сонце опалило 

Місць, а бог Джуок промовчав. У завданні 16 (с. 43) ми пропонуємо дитині обрати варіант фрази, яка могла 

б зупинити того, хто кривдить інших. У цьому завданні всі варіанти достатньо ефективні, але кожна дитина має 

обрати той, який до вподоби саме їй. 

Інколи Дружисловик пропонує варіанти висловлювань, які знадобляться в процесі групових 

обговорень. Наприклад, у завданні 18 на с. 9 підручника (частина 1) Дружисловик пропонує обрати три 

варіанти, які допоможуть ввічливо прокоментувати роботу іншого й дати поради. Тут також є варіант, який 

не варто використовувати у спілкуванні. Діти легко впізнають його та, зазвичай, не обирають. 

Як ефективно організувати роботу із завданнями Дружисловика? 

Як мінімум, дитина читає варіанти висловлювань і обирає один. Для того, щоб кожна дитина мала 

можливість озвучити свій вибір, запропонуйте парам дітей, які сидять поруч, сказати одне одному, 

хто що обрав. Потім можна попросити ті пари, які обрали однакові фрази, встати чи підняти руки. 

Що ще можна зробити? 

Для того, щоб ця робота була більш ефективною, варто зробити трохи більше. Наприклад, 

запропонувати парам або групам інсценувати ситуацію, використовуючи обрану фразу. Діти можуть 

вигадувати ситуації самостійно чи отримати картки-підказки від учителя. 

Нехай діти запропонують свої варіанти висловлювань у цій ситуації. 

Можна попросити їх пояснити, чому той чи інший варіант дієвий, а інший — ні. 

Чудово, якщо діти матимуть змогу використати фразу в реальній ситуації. Для цього можна 

час від часу запитувати їх, чи вдалося комусь скористатися порадами Дружисловика, і дізнаватися, як саме. 

 

Будемо вдячні, якщо Ви поділитеся з нами розповідями чи відеозаписами фрагментів уроків, на яких 

ви працюєте з дітьми над завданнями Дружисловика. Це надихатиме Ваших колег, а також допоможе 

розробникам підручників і методичних матеріалів у подальшій роботі. Найактивніші педагоги отримають 

грамоти й призи від видавництва “Світич”. Надсилайте свої матеріали та запитання на адресу: ost22@ukr.net 

Ганні Остапенко. 
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