
Бібліотекар вищої категорії Анненкова Л.В.:  

 «Твори добро, бо ти людина» 

Бесіда-диспут за круглим столом 

Мета: спонукати дітей до роздумів про сенс життя, про  моя життєву 

позицію; усвідомлення відповідальності не тільки за своє життя, а й за життя 

тих, хто поруч з нами; формувати  культуру полеміки, вміння не тільки 

відстоювати власну точку зору, а й уважно прислухатися до думок опонентів. 

Обладнання: назва фільму «Великан» написана на дошці(оригінальна назва: 

The Mighty), фото героїв фільму  Макса та Кевіна. Рік  виходу: 1998.  

Діаграма Венна( Додаток 4.2), фломастери,  плакат з висловами про 

милосердя (Додаток 4.3); плакат з питаннями для обговорення, тлумачний 

словник, цитати з учнівських творів та відгуків вчителів ( Додаток 4.1) 

ХІД ЗАХОДУ                                               

Бібліотекар 

Ми з вами переглянули надзвичайно хвилюючий фільм. Нажаль сучасний 

кінематограф не часто дарує нам таку щасливу можливість сміятись і 

плакати, переживати, сумувати разом з героями фільму. Неймовірно 

зворушлива історія двох підлітків, яких звела доля, щоб разом пережити 

недовгі, але по справжньому прекрасні хвилини повноцінного, насиченого 

подіями життя. Життя, в якому нема місця самотності, смутку, зневірі і 

хворобі. Вони змогли перетворити повне болю, хвороб, жалю існування на 

казку, на рицарську сагу про честь, благородство, сміливість і справжню 

чоловічу дружбу. 

Своє ставлення до подій фільму, до його героїв, ви  виклали у своїх домашніх 

творах «Мої враження від фільму «Велетень». У кожного вони свої, але 

жодного з вас цей фільм не залишив байдужим. Маленький каліка, лицар в 

душі, знаходить собі достойного зброєносця. Ні він не ховається за його 



спиною, він сам вміє діяти, і що дуже важливо, він допомагає своєму другу-

богатирю проявити свою особистість.  

Наша розмова сьогодні не тільки про головних героїв фільму, а й про місце 

особистості у житті, про честь і гідність, взаємодопомогу і взаємовиручку. 

Дві різних, здавалося б , людини,  два різних життєвих шляхи. Але щось вони 

мають спільне? Щось об’єднує цих підлітків? Давайте спробуємо з’ясувати 

це разом. А для наглядності складемо психологічний портрет наших героїв. 

 

 

                                                           


