Пізнай себе і ти пізнаєш світ. Загадка імені твого
Тренінг
5 клас
Панасюк Олена Феодосіївна
Мета: ознайомити дітей з історією виникнення власних імен;
розвивати вміння працювати з різними джерелами інформації, класифікувати
її, обирати головне; пробуджувати інтерес гімназистів до свого роду;
розвивати комунікативні навички, вчити працювати в групі, згуртувати
колектив; виховувати глибоке почуття поваги до себе та своїх однокласників;
Форма проведення: тренінг.
Можна жартувати з людиною,
але не можна жартувати з її ім’ям.
М.Цвєтаєва
Для людини звук її імені є
найсолодшим,
найважливішим звуком людської
мови.
Дейл Карнегі
Хід тренінгу
І. Організаційний момент.
Ознайомлення учнів з темою та завданнями.
Вітаю усіх вас, дорогі діти, на нашій годині спілкування, яка
пройде сьогодні у формі тренінгу.
Але спочатку відгадайте загадку: «Воно належить мені, але інші
вживають його частіше за мене». Що це? (Ім’я).
Сьогодні я пропоную вам поспілкуватись у колі про наші імена.
Вчені довели, що одним з найбажаніших звуків, які людина хоче чути у
своєму житті - це її ім’я. Наука яка вивчає все про людські імена називається
- нтропоніміка.
Отже, запрошую і вас активно помандрувати світом імен своїх
однокласників. І поміркуйте про важливість такого спілкування.
Правила тренінгу. Перед початком заняття нам потрібно
оприділитись із правилами співпраці у групі. Аби кожен із вас був почутим
пропоную дотримуватись наступних правил:
1. Бути активними.
2. Слухати уважно один одного.
3. Поважати думки однокласників.
ІІ. Основна частина

Вихователь. Коли народжується дитина, до неї першим приходить і
залишається з нею назавжди її ім’я.
Стаття 7. Конвенціїї ООН про права дитини говорить: «Кожна
дитина відразу після народження має право на власне ім’я і на
отримання громадянства».
2.1. Дитячі презентації (виступи дітей по колу).
Отож, діти, вирушаймо в подорож країною імен. Кожен з вас мав
випереджувальне завдання і підготував міні-презентацію, в якій ви мали
представити походження власного імені, коротку сімейну історію, чому вас
так назвали і також мали навести приклади кількох видатних людей, які
прославили ваше ім’я своїми досягненнями.
При необхідності вихователь доповнює виступи дітей.
2.2.Вправа «Комплімент»
Ваші імена — це велика особиста цінність. Вони записані у свідоцтвах
про ваше народження. І неприємно, коли тебе не називають на ім'я або хтось
його перекручує.
Звертаючись до своїх товаришів, потрібно вимовляти їхні імена з
повагою. Буде приємно і їм, і вам. Американські психологи стверджують:
розмовляючи з людиною, якомога частіше називайте її на ім'я, бо воно для
людини наймиліше. Цим ви викличете симпатію до себе.
Отже, оголошую вправу «Зроби комплімент» (виступи дітей по колу).
З чарівної скриньки дістаньте імя свого однокласника чи однокласниці і
оберіть одне з речень, яке продовжіть, як компламент:
Незакінчені речення:
- дякую тобі за ….
- найбільше мені у тобі подобається…
- хочу похвалити тебе за…
- залишайся таким (такою)…
- мені приємно, що ти …
ІІІ. Підсумок тренінгу
Дякую вам, діти. Мені дуже сподобалось наше спілкування. Я
думаю, що кожному із вас теж було цікаво пізнати себе. Вдома ви зможе
знайти цікаву інформацію і про імена своїх батьків, бабусь та дідусів. І
розказати їм. А зараз мені було б цікаво почути ваше враження від
спілкування у колі.
Вправа «Скарбничка»
 Що з почутого вами сьогодні на годині спілкування сподобалось і ви
візьмете в свою «Скарбничку знань»? (виступи дітей по колу).
 Я дізнався, що …

Я навчилася …
 Я зрозумів …
 Я ще раз переконалася, що після цієї виховної години я намагатимусь …
Вихователь
Любі діти. Кожен з вас поклав щось сьогодні у свою скарбничку.
Скарби у всіх різні. Але добре, що ви всі пам’ятаєте про своє право на ім’я,
прізвище, громадянство. Це ваша власність. Ніхто і ніколи не має права
порушити її, бо ви індивідуальність. Вам треба навчитися ставитися з
повагою до себе і тоді інші будуть вас поважати.
Ти знаєш, що ти – людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
Більше тебе не буде.
Завтра на цій землі
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди –
Добрі, ласкаві й злі.
Сьогодні усе для тебе –
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба –
Гляди ж не проспи!
Бо ти на землі – людина,
І хочеш того чи ні –
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
В. Симоненко
Пам’ятайте народне прислів’я: не ім’я красить людину, а людина ім’я.
Тому робіть все для того, щоб ваше ім’я звучало гордо! Пам’ятайте, що ви
особливі, що ви такі одні – неповторні.
Додаток
ХВИЛИНКА ЦІКАВИНКА
1. Один бельгійський футбольний фанатик 1972 році назвав свого
новонародженого сина 20-ма іменами. Це були прізвища гравців місцевої
футбольної команди.


2. Найпоширенішим жіночим імям на нашій планеті є Ганна. 95 мл.жінок
мають різні його національні варіанти. А чоловіче - Іван.
3. Одне подружжя з Житомира на честь 2000 ліття з дня Різдва Христового
вирішили свого новонародженого сина назвати Ісусом Христом. Але
працівники відділу реєстрації переконали їх відмовитися від цього наміру.
4. В індіанців племені КВАКТУЛ, що живуть в Британській Колумбії
(Канада), є звичай: якщо хтось позичає гроші, то в заставу залишає своє
ім’я. Доки борг не буде повернено, людина залишається безіменною.

