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Цей метод дозволяє краще пізнати один одного, а також,
вивчаючи певну тему, отримати ще одну нагоду поспілкуватися
між собою на цю тему.
Перед початком діяльності кожен учасник отримує на аркуші
паперу таблицю із запитаннями, яку повинен заповнити.
Заповнення таблиці проходить у процесі хаотичного спілкування
учасників між собою. Діти задають один одному питання, які
містяться в таблиці, і, у випадку, якщо відповідь буде
стверджувальною, записують ім’я свого партнера у таблицю під
даним питанням.
Завданням учасників є заповнити усю таблицю без виключення.
Таким чином, під якимось питанням може бути кілька імен, а під
іншим тільки одне.
Вправа “Знайди когось” є дуже близькою до інтерв’ю і дає
можливість дітям повправлятися у застосуванні правил
ввічливості:
*використовувати ввічливі слова при задаванні питання,
*подякувати, отримавши відповідь.
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Знайди когось:

7

хто має
молодшого
братчика

кому
виповнилося
вже 7 років

з ким живе
бабуся

хто має
старшу сестру

хто має
старшого
брата

з ким живе
дідусь

хто має
двоюрідного
брата

хто має
двоюрідну
сестру

“1(234& $)5)*6” - 7(%#58)'2(2 %#92 “: , 9)0 8)4&(2” - 2 $-2* - ;,42 <)8=.()'2 (2013)

“Лицем до дитини”

хто має
молодшу
сестричку

Знайди когось:
у кого сімʼя
невеличка

хто знає, як
у кого є
звали
прабабабусю та
прадідуся

у кого сестра

у кого є
брати і сестри

у кого велика
родина

чиї батьки,
дідусі або
бабусі не
народилися в
Україні

брат

у кого є дві
бабусі і два
дідусі

хто молиться
за батьків

“Лицем до дитини”

“1(234& $)5)*6” - 7(%#58)'2(2 %#92 “: , 9)0 8)4&(2” - 2 $-2* - >$*2(2 ?2(&$ (2009)

Знайди когось:
хто любить
читати
книжки

хто любить
малювати

хто любить
будувати
щось з
конструктора

хто любить
доглядати
квіти

хто любить
витинати
щось з
паперу

хто щось
колекціонує
(збирає)

хто любить
майструвати
з
різних
матеріалів

хто любить
займатися
спортом

хто любить
ставити
досліди
чи
експерименти
“Лицем до дитини”

“1(234& $)5)*6” - “<)@, %2 +8)"#*,A” - 2 $-2* - ;,42 <)8=.()'2, >$*2(2 ?2(&$ (2003)

Знайди когось:
хто хоче стати хто хоче мати
всесвітньо
прізвище
відомим поетом Шевченко

у кого в
родині
дуже
люблять
малювати

хто знає
хто такий
кобзар

хто хотів би
мати сестру
Катерину

хто хоче
складати вірші
про Україну

хто б хотів
слухати
розповіді про
козацькі часи

кому батьки
читали вірші
Шевченка

у кого в
родині музика
наповнює дім
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“1(234& $)5)*6” - “B282* C#'D#($)” - 2 $-2* - >$*2(2 ?2(&$ (2016)

Знайди когось:
хто хоче
вивчити новий
вірш Тараса
Шевченка

хто названий
Тарасом на
честь
Т.Шевченка

хто знає
напамʼять вірші
Т.Шевченка

хто, як і
Тарас Шевченко
народився 9
березня

хто був
учасником
шкільного
конкурсу читців
поезії
Шевченка

хто на день
народження
Шевченка
прийшов у
вишиванці

хто був у
музеї
Т.Шевченка

хто бачив
памʼятник
Шевченку

у кого вдома
є “Кобзар”
Т.Шевченка
“Лицем до дитини”

“1(234& $)5)*6” - “B282* C#'D#($)” - 2 $-2* - >$*2(2 ?2(&$ (2014)

“!"#$%& '()*” (+#%,"-)
.-/0$0 1,0$2$-"
!"#$%"& '&( )$*(#+ ,- .+#'# # "/0& +1,& +.# +20/'%! 3+2425# .*02 0#0 ,65&7%8#, 9-$&: ;-5-. "1$1 ,%1<1, 61"-7/= 0#0 ,- '29,2 ,281, ,- 4&.'# 715# #
"->2:
– ?'1 @/9-A%"&: )$*(!
– B&+,1, )1 : ,- ,28# )$*(&, '#$%"& ('1 > (10&+ ,&9&, ,2+>2 4/9-"&?
– ?'1 C0/'%, C0/'% 9->-9&, ,-+"1$1 .-9&: .'26 '- '&)- # "1+&$- ,2
)2$2.,2. D$*,/'% ,- 715# — 1'1 C9 # 0151<-,— 61"-7/= 0#0.
– E +1,& >, 4/9-"&, "1$1 ,-. @15,&9 )$*(19 C0/'%?— 6&'-= 9-$&:
;-5-..
– F<2 >, @15,&9, — 61"&+/= <1$1+1G 0#0, # 01+<# .&+# +/.- -> 01 <5/02:
7+&.-G'%.
…
– E 41<1 +#, @15,&:, '19/ H1 4/9-"& 415,#? — I 0&+,1 ;-5-.1+#. I0/'%,
C0/'% 4/9-"&, 415,#, 7-.9-<$#, .+1C9 @15,&9 )$*(19, .'26-9&, .2$-9&,
'-"&9&, *" C(,* J&5&$#+"-, - 61'#9 )$*( A2: -> ,- ,281 +202, # ,- ,28# :1<1
+>2 @/9-A%"&9 7+/'%, 81 '-9 715# .+#'*'%, # +#0 ,&(, 7+&4-:,1, 0/>2 +&0,1 #
*.,1, *" /02,%.
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;#$%"& (1'#+ ;-5-. 5176&'-'&, 419/ > +#, .'5-),&:, *" 61"$&"-$J-'5/.*, H1 .6-'& +>2 4-.. F(, )"10-, H1 0#0 ,2 01"-7-+.
302,% ,#"1<1 5176&'-'&.*. K-'#,"/ # '-'-, '#$%"& ,- .+#' 7-:9-='%.*, +>2
,- 6-,H&,/ >2,/'%. 3019- (-7*:,/= .'-5)- .2.'5- J-'5/.*, - C( >2, 0#'2:,
6'*'251, 7- +.#9- 01<$*,%, /.#( ,-<10/:, - .-9#: H2 '#$%"& 41'&5,-0A*'% 51"#+.
…
J-'5/.*, 0-59- H1 ,2+2$&4"-, 8#<-=, 615-='%.*, '/58/='%.* 651 +.#(, H2
4-. 7,-:02 "+#'& "1$1 (-'& 61$&'& '- 65161$1'&. L14 # .'-5- (-'- # 61"5#+$*
+>2 61415,#$-, '- *" 7-A+#'/'% J-'5/.&,# 415,185&+4&"& '- 9-"& — +2.2$#)2
.'-,2 ,- .25A#, # J-'5/.# +>2 : ,2 )"10-, H1 ,2 8#<-$- +1,- 7 0#+4-'-9&
</$*'&, - +.2 "1$1 5181'&, +.2 ,#"1$& C:.
M#"1$& J-'5/.#. ;-5-. ,-510&+.* – :1<1 ,*,%4&$-, 61'#9 N5&,"/, 61'#9
K-5#:"/, O1.&6-...
M#"1$&. J1$& CC 5176&'/+-'&?
;- +1,1, 65-+0-, # + ;-5-.- .65-+ 4&9-$1. – 3 .'-+"/ +&"/6-'&.* '528-?
– ;528-! – 3 ($16A*9& + 6151.# +&+-$*'&.* '528-? – ;528-! E 61'#9 7,1+/
+&"/6-'&.*, C.'& .(142'%.*, '- 10,-"1+1 ,#41<1 01019/ 8#<'& – ,29- ,#41<1.
K1>2, *"/.% )"15&,"/ J-'5/.* ./,2 -81 +#, H1.% .-9 7,-:02 + .-0"/. P1'#9
01 "/7,# 7-8#<'&, *" "1+-$% 65-AG= – 610&+&'&.*. D/6-= +#, 91$1'&H29, #."5&
$2'*'%, - .-9 .9#='%.*. J->/'%, / ,&( '-"&: "1+-$%, H1 : / Q#$%)-,#: ,29-.
“1(234& $)5)*6” - “E82F0 , G2F,$2'-#((0 ' *,9’A B282*2 C#'D#($2” - 2 $-2* - >$*2(2 ?2(&$ (2014)

F<2 >, / ;-5-.- '-"1> .65-+ 8-<-'1, ,274/=).*, *" # $#',#: 01+<&: 02,% 9&,2.
?A2 +>2 +#, /'#" +#0 .+1<1 '1+-5&.'+-, 7-(1+-+.* + </.'&( "/H-( "-$&,&
# 7-95#*+.*. Q#, $G8&'% 1'-" — 7-(1+-'&.* 02.% / 8/5'*,# 4& + "-$&,#,
7-0&+&'&.* ,- ,281 # 95#*'&, 95#*'&... R-5-7 +1,1 .&,=-.&,=—,281 ,-0
<1$1+1G, # 70-='%.* :19/, H1 A2 +2$&"&: +&.1"&: 0-(, - '-9, /0-$&,#, 02.%, ,185#C, 0-( A2: .6/."-='%.* 01 729$#.
«;-9 :1<1 .'1+6& 7-$#7,# 6#06&5-G'%! — 0/9-= ;-5-..— R- <151G,
,-62+,2, *" #'& # :'& A&9 )$*(19, '-" 91>,- : 01 .'1+6#+ 01852.'& #
618-4&'&, H1 7- '&9& .'1+6-9&. E *" ,- 91<&$/, H1 7- .2$19, 7$#7'&, '1, 91>2,
: +&0,1 C(...»
K&"&'-, .'-5)&: 85-', 9-8/'%, />2 8-4&+ '# .'1+6&, 81 *" 8-'%"1
4/9-"/+-+, '1 85-+ :1<1 7 .181G 01 ?02.&. E$2 ,#, "5-H2 ,2 6&'-'& K&"&'/,
"5-H2 .-919/ 6#'& ,- 91<&$/ : 610&+&'&.*.
;-5-. +&$-7&'% #7 .+1=C .(1+-,"&, 6#0'*<-= 9#A,#)2 14"/52A% ,- )'-,A*(,
*" <10&'%.* +.*"19/ 9-,05#+,&"1+#, # 8#>&'% 01 91<&$&. S2 '528- 01$&,1G,
61'#9 $2+-01G, 61'#9 H2 '51(& 01$&,1G, - '-9 # 91<&$-; +#, 01 +2415- H2
+.'&<,2.
K1<&$- +&.1"--+&.1"-. J-7-+ 0#0 – '-9 61(1+-,# .$-+,# "17-"&. 3,14#
.'5-),1 0&+&'&.* ,- ,2C. K-8/'%, +&(10*'% '# "17-"& 7 91<&$&, <191,*'% 9#>
.181G. I A#"-+1 # .'5-),1! E 7-5-7 ,2 .'5-),1 – -0>2 H2 02,%, # .1,24"1
'#$%"& (&$&'%.* 01 <15&. P518#< +#, $2+-0/, 6#)1+ 61+#$%,#)2.
@19/, *" $2>-+ +#,, 70-+-$1.* 71+.#9 8$&7%"1, - '2625 – #02, #02, - H2 :
01 91<&$& ,2 0#:)1+. ?', ,-52)'#, 91<&$-. R$#7 +#, ,- 91<&$/, 8-4&'% – /,&7/ 7
10,1<1 81"/ .2$1, /.2 + .-0-(. R-7- <#$$*.'&( .'-5&( +258 '- .'5/,"&( '161$%
+&0,1 0252+'*,/ '29,/ A25"+/ 7 '5%19- 8-,*9& : 7-$#7,&9& (52.'-9&.
I 7 05/<1<1 81"/ .2$1 # '-"- > A25"+- 7 '5%19- 8-,*9& : 7-$#7,&9&
(52.'-9&. ?' '18# : ,-! S2 > :1<1 .2$1!
R/6&,&+.* ;-5-.: 6#7,1 +>2. E4, # .1,A2 9-:>2 +.2 7- <15/ .(1+-$1.*.
«M#, — 0/9-= +#,, — 6#0/ +>2 * 7-+'5-. N" J-'5/.* 61>2,2 "15#+ 01
42520&, * : 6#0/ 01 .'1+6#+. !%1<10,# * 10/5G K&"&'/... !"->/, 8-4&+ '#
7-$#7,# .'1+6&, H1 ,281 6#06&5-G'%, - 7-5-7 6#0/ 01019/, 1, # A25"+/ ,-)/
+&0,1!»

“1(234& $)5)*6” - “E82F0 , G2F,$2'-#((0 ' *,9’A B282*2 C#'D#($2” - 2 $-2* - >$*2(2 ?2(&$ (2014)

Знайди когось:
кому, цікаві
історії
розповідає
дідусь

кому батьки
показували на
небі Чумацький
шлях

у кого мама і
тато зранку
до вечора на
роботі

хто хотів би,
щоб в його
сімʼї було
пʼятеро дітей

кого в
дитинстві
няньчила
старша сестра

хто, якби жив
в часи
Шевченка, то
був би
чумаком

хто любить
заховатися
десь і мріяти,
мріяти...

хто хоче
побачити
високі козацькі
могили

хто любить
мандрувати
“Лицем до дитини”

“1(234& $)5)*6” - “E82F0 , G2F,$2'-#((0 ' *,9’A B282*2 C#'D#($2” - 2 $-2* - >$*2(2 ?2(&$ (2011)

