Урок щастя
для батьків 3 класу.
Тема: Життя - це щастя, створи його сам.
Лейтмотив :
Насолоджуватися щастям — велике благо, оволодіти можливістю давати йго
іншим — ще більше.
Френсіс Бекон,
англійський філософ, історик
Мета : розкрити поняття «Щастя», формувати думки про те, що вище благо в
житті – це дарувати щастя іншим.
Хід заняття:
І Вступне слово вчителя :
1.Перегляд ролика «Потерянное поколение»
-Сьогодні я хочу запропонувати вам тему: Життя - це щастя, створи його сам.
-Що ж таке щастя? (Відповіді)
Мабуть , кожний в своєму житті, хоч раз, задавав собі це питання! Щастя – це якась
примара, яку хочеться спіймати і оволодіти нею, але в той самий час розумієш, що
воно не вічне. Люди ганяються за щастям, не розуміючи, що саме є щастям для них.
Просто слово, просто почуття, просто хвилини, години, дні, вічність…
Переглянувши енциклопедії знайшла таке визначення цьому слову:
Щастя – це філософська категорія, яка розуміє в собі ідеальне почуття вищого
задоволення життям.
Щастя -це задоволення собою. (Читаємо у Аристотеля.)
З ще однієї версії, щастя є відсутністю нещастя (афоризм).
Щастя в древній міфології зображувалось в вигляді жінки, яка принесена
вітром. У жінки була довга коса, яка розвіювалась попереду неї. Тому в той
момент, коли вона підлітає, її легко впіймати. Але вже через мить вона
пролетить, і більше шансів впіймати щастя немає.
Одного разу старий кіт зустрів молоде кошеня. Воно бігало по колу і намагалося
спіймати свого хвоста.
Старий кіт стояв і дивився, а молоде кошеня все крутилося, падало, вставало і
знову ганялося за хвостом.
- Чому ти бігаєш за своїм хвостом? – запитав старий кіт.
- Мені сказали- відповіло кошеня,-що мій хвіст- це моє щастя, ось я і намагаюся
його спіймати.
Старий кіт посміхнувся так як це можуть робити старі коти і сказав:
- Коли я був молодим , мені теж сказали ,що в моєму хвості моє щастя. Я багато
днів бігав за своїм хвостом і намагався його вхопити.
Я не їв, не пив, а тільки бігав за хвостом. Я падав без сил, вставав і знову намагався
впіймати свого хвоста. В якийсь момент я відчаївся і пішов.
Просто пішов куди очі дивилися. І знаєш, що я раптом помітив?

- Що?- здивовано запитало кошеня.
- Я помітив, що куди б я не йшов, мій хвіст всюди йде зі мною…
- Іноді за своїми справами ми не помічаємо як щастя ходить навколо нас. Пройде
час і ми будемо жалкувати, що не змогли його впіймати і отримали насолоду від
нього.
Я хочу вам зробити подарунок від вашого маленького «щастя». (Вручаю конверт з
творами дітей «Що мене радує, що мене засмучує?»)
Чи знаєте ви що ж є щастям для ваших дітей? (роздуми батьків)
Я хочу вам зробити ще один подарунок . (Вручаю конверт з творами дітей «Що таке
щастя?»)
Перегляд ролика «Щастя».
Лейтмотив: Насолоджуватися щастям— велике благо, володіти можливістю
давати його іншим – ще більше.
Фрэ́нсіс Бекон,
англійський філософ, історик
Чи згодні ви з цими словами?
На фоні музики
Можливо щастя- це дитинча , яке живе в душі кожного дорослого і
посміхається.
Сохраните в себе ребенка
Так похожего на мечту
Где душа…колокольчик звонкий
Воспевающий доброту
Сохраните в себе ребенка
С любопытными глазами
Кто мальчишку,…а кто девчонку
С развевающимися волосами
Сохраните в себе ребенка
С неподдельной жаждой жизни
С интересом к миру с пеленок
И с желанием жить…а не выжить
Сохраните в себе ребенка
Как частичку своей души
Протяните навстречу руки
Обрастать броней не спеши…
- Що є символом щастя на вашу думку?
Мені здається , що головним атрибутом щастя є посмішка. Посмішка!

Вона нічого не коштує, але багато дає. Вона збагачує тих, хто її отримує, не
збіднює при цьому тих, хто нею обдаровує. Вона триває мить, а в пам’яті
залишається іноді назавжди.
Ніхто не багатий настільки, щоб обійтися без неї, і немає такого бідняка, який не
став би від неї заможнішим.
.Вона створює щастя в домі, породжує атмосферу бажання добра в ділових
відносинах і служить паролем для друзів.
Вона - натхнення для зморених, денне світло для тих, хто впав духом, сонячне
проміння для засмучених, а також краще протияддя, створене природою від
неприємностей.
І, якби там небуло, її неможна купити, випросити, ні позичитині , ні вкрасти ,
постільки вона сама по собі ні на що не годиться, доки її не віддали!
Ніхто не потребує її так, як ті, у кого вже нічого не залишилось, що можна було
віддати. Справи звучать голосніше за всякі слова, а вона говорить:
«Ви мені подобаєтесь. Ви робите мене щасливим. Я радий вас бачити
Френк Ірвінг Флетчер
Будьте щасливими і даруйте щастя іншим

