


Чотирилапий друг, політ у космос, лист із Гоґвордсу... А може, то вже в минулому?

Якого кольору дитяча мрія? Про що мріють українські діти? Як це - Мріяти без меж? Ми 
пропонуємо всім учителям України дізнатися про це під час Уроку мрії.

Діти – найбільші фантазери у світі. Та іноді їхня мрійливість обмежується буденністю, 
раціональністю, дорослою практичністю... Виявляється, лише 5–10% дітей мріють 
безмежно. І майже 40% дорослих не знають, про що мріють їхні діти, особливо коли йдеться 
про нематеріальні речі. Тож нагадаймо і їм, і собі, як важливо та чудово мріяти разом.

Аби допомогти Вам довідатися про мрії дітей Вашого класу, найневгамовніші мрійники 
українського учительства, – найкращі вчителі України за версією Global Teacher Prize 
Ukraine 2017 року, – зібралися в хабі Освіторії, аби сьогодні кожен учитель і кожна 
вчителька країни могли скористатися цими ідеями. Ми пропонуємо Вам орієнтуватися 
на структуру цього конспекту, та бути вільними й творчими в наповненні власного уроку. 
Поміркуйте над спільним і відмінним бажань та мрій. Поділіться своїми заповітними 
мріями одне з одним і спробуйте їх здійснити прямо під час уроку! Покреативте над 
візуалізацією мрій у будь-якому запропонованому форматі або зробіть власний. Створіть 
Велику Мрію класу або долучіться до Всеукраїнської онлайн-дошки Мрій…

Головне: продовжуйте мріяти й після дзвоника на перерву ;)



Зміст Час Що потрібно? (обладнання)

ВСТУП

Розпочати урок пропонуємо з демонстрації 
мотиваційного відеоролика-ілюстрації до поняття 
«мрія» на вибір учителя (наприклад, відомі люди та їхні 
мрії / люди, що реалізували «шалені» мрії / маленькі 
діти, що озвучують свої мрії тощо). Після перегляду – 
обговорення з класом: «Про що це відео?»

5–7 хв

• Відеоролик;

• обладнання для 
демонстрації (проектор, 
екран, ноутбук тощо); 

• стікери / зірочки для мрій;

•  дошка/фліпчарт;

• крейда/маркери;

• онлайн-дошка  Padlet 

• http://bit.ly/2KZ56Ii

Обговорення тез про мрії

• «Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї 
мрії» (с) Елеонора Рузвельт

• «Мрії – це найцінніше, що є у людини. Мрії 
змушують людину творити дива»

• «Пам’ятайте, що мрії збуваються»

• «Наші мрії творять наше майбутнє»

2 хв

У кожного є своя мрія.

Учитель пропонує дітям подумати, про що мріє кожен 
із них? Спільно з учителем учні створюють дошку мрій 
(діти пишуть на стікерах свої мрії)

3 хв

Візуалізація мрії.

Учитель й учні аналізують мрії та бажання (паралельно 
дискутуючи, чим відрізняються мрії від бажань) і 
розміщують їх на мапі мрій за схемою:
Мапа мрій із бульбашками – від маленьких до великих 
(зразок – у додатку):

• матеріальні бажання

• нематеріальні бажання

• мрії

• Мрія без меж (на цьому етапі залишається 
порожньою)

* Електронний варіант мапи: створення 
Всеукраїнської онлайн-дошки мрій (на ресурсі Padlet 
– див. графу обладнання). Усі діти переходять за 
покликанням і пишуть про свої мрії. Таким чином 
можна зібрати мрії школярів зі всієї України.

7 хв

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Фізкультхвилинка (краще робити на м’якому килимі 
чи окремих килимочках): 

• «До мрії можна бігти (біжимо на місці).

• Не можеш бігти – іди (крокуємо на місці).

• Не можеш іти – повзи (повземо).

• Не можеш повзти – ляж у напрямі до Мрії» 
(лягаємо на підлогу й розслабляємося).



Зміст Час Що потрібно? (обладнання)

«Як здійснити свою мрію?» (за зразками, наведеними 
нижче).

Початкова школа. 

Варіант 1. 

«Капелюх мрій»: усі діти пишуть на аркушах свої мрії, 
згортають їх і кладуть у капелюх. Учитель перемішує 
папірці та дає кожній дитині по черзі витягти один 
із «фантів». Таким чином діти дізнаються про мрії 
однокласників і намагаються здійснити їх або тут і 
зараз, або впродовж тижня/семестру/навчального року. 
Наприклад: Марічка мріє про собаку. Данилко витяг 
її мрію. Звісно, Данилко не може подарувати Марічці 
собаку, але може або намалювати її, або подарувати 
м’яку іграшку. Таким чином діти вчаться поважати, 
цінувати та здійснювати мрії інших. Разом поміркуйте, 
про що мріють люди навколо і як можна допомогти 
здійснити їхні мрії. Запропонуйте дітям провести подібну 
активність у родинному колі або з друзями. Ця вправа 
допоможе мотивувати дітей поважати та здійснювати 
мрії інших.

Варіант 2.

Учні об’єднуються в групи за інтересами: малювання / 
танці / співи тощо та роблять презентацію про мрію або 
про шлях до здійснення мрій, потім презентують свої 
напрацювання у вигляді малюнків, танцю, пісні тощо.

*Усі мрії, які діти намалюють, можна надіслати на канал 
«1+1».

Середня та старша школа. Групова робота.

Групова робота: створення за допомогою образів і 
символів коміксів мрій / колажу мрій / ментальної мапи 
/ щоденника мрій.

Наприклад: 

1-ша група розкриває тему «Бажання VS Мрії», 
створюючи комікс, у якому між героями відбувається 
дискусія про спільне й відмінне між бажаннями та 
мріями.

2-га група працює над створенням Шляху до Мрії: які

10-15 хв

Робочі матеріали для 
коміксів: розкадровка, локації 
(будинки, середовище тощо), 
фігурки людей, предметів, 
бульбашка думок/прямої мови.

Робочі матеріали для колажу: 
журнали для вирізок; фото.

Робочі матеріали для 
ментальної мапи: дошка/
фліпчарт/ватмани, маркери/
олівці/фломастери.

Робочі матеріали для 
щоденника мрій: шаблон 
щоденника мрій; щоденник 
мрій (мета; що таке бажання, 
що таке мрія; запис кроків 
до мрії), заповнювати далі / 
шлях моєї мрії / онлайн-сервіс 
http://bit.ly/2KZ56Ii/ скретч-
карта.

Онлайн-сервіс зі створення 
ментальних карт:

https://www.mindmeister.com/ru

Капелюх / кепка / коробочка 
тощо для складання «фантів» із 
мріями. 

кроки потрібно зробити, аби здійснити Мрію  (створюючи 
ментальну мапу* або щоденник*); 

3-тя група – проводить мозковий штурм: «Мрії сучасних 
дітей» та графічно оформлює це.

* Орієнтовна структура щоденника мрій: мета; що 
таке бажання, що таке мрія; запис кроків до мрії), 
заповнювати далі: шлях моєї мрії…

* Карта пам’яті / ментальна карта (англ. mind map) — 
спосіб зображення  мислення за допомогою схем.



Зміст Час Що потрібно? (обладнання)

Презентація роботи.

ПІДСУМКИ

• Визначити разом спільне бачення «Мрія без меж», 
заповнити на мапі велику бульбашку + рефлексія: 
я здійсню свою мрію, тому що…; моя мрія корисна 
тим, що..; щоб здійснити мрію, мені потрібно…; що 
таке мрія? чим відрізняється мрія від бажань?

• Для початкової та середньої школи – створити 
Мрію класу і потім усім разом графічно її 
оформити.

• Для старшої школи – відеоролик (наприклад,  про 
проект Здійсни мрію від телеканалу «1+1» або про 
мрії дітей з інклюзивного табору Space Camp).

Як варіант для невеликих шкіл – разом покреативити 
та створиту мрію кожного -> мрію класу -> мрію школи;

*Оформити результат уроку можна, створивши Двері 
мрійників класу (з Мапи мрій).

*Створіть разом із колегами Мапу мрій учителів та 
розташуйте на дверях учительскої.  

*Взяти участь у арт-марафоні від проєкту Здійсни мрію 
та відправити дитячі мрії в космос!

Опублікуйте малюнки дітей з хештегом 
#моядитячамрія на сторінці школи або персональній. 
Команда проекту Здійсни мрію відслідковує цей 
хештег та завантажує усі малюнки і передає на 
кодування до Державного космічного агентства.

Детальніше за посиланням: http://wish.1plus1.ua/
news/nacionalnij-centr-upravlinna-ta-viprobuvan-kos-
micnih-zasobiv-zapustit-u-kosmos-signal-z-malunka-
mi-ukrainskih-ditej

10 хв

• Мапа мрії; стікери, 
маркери/крейда; відео;

• пісні про мрії: «Мрій про 
мене, мрій», «Мрії як 
кораблі» тощо.











КОРИСНІ ПОКЛИКАННЯ

• Дослідження: «Про що мріють діти?»
https://wish.1plus1.ua/news/pro-so-mriut-diti

• Проект «Здійсни мрію» від 1+1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=225&v=rho_IXk_KW0

• Онлайн-дошка  Padlet
http://bit.ly/2KZ56Ii

• Онлайн-сервіс зі створення коміксів
https://www.canva.com/uk_ua/stvoryty/komiksy/
https://www.pixton.com/uk/

• Онлайн-сервіс зі створення ментальних карт
https://www.mindmeister.com/ru

• Для обміну ідеями
https://goo.gl/SB2yus

• Відео про мрії дітей на Space Camp 2018
https://www.facebook.com/olesia.yaskevich/videos/2054289387936965/


