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B R A T E R S | K Y J  i  D O B R O Z Y Ç L Y V Y J

Braters\kyj
Braters\kyj – te same, wo pryqtel\s\kyj. Braters\kist\ – qk dzerkalo. Qkwo Ty z usmißkog

zustriça[ß druhoho, napevno vin vidpovist\ Tobi usmißkog. Qkwo Ty xoçeß buty pryqtelem,

pobaçyß wo inßi sxoçut\ buty Tvo]my pryqtelqmy. Qkwo Ty sam pryqtel\s\kyj, Tobi zdobuty

pryqtelq ne tak trudno. Trudniße [ zatrymaty pryqtelq. KoΩna lgdyna, ce indyvidual\nist\, qka

ma[ svo] dumky i svo] zvyçky. Wob buty dobrym pryqtelem, Ty musyß sprynqty lgdej, takymy

qkymy vony [, prysvqçuvaty ]m uvahu i ßanuvaty ]x pohlqdy. Ce ne znaçyt\, wo Ty musyß buty

takyj çy taka qk vsi. SpravΩni druzi budut\ ßanuvaty Tvo] pohlqdy, zacikavlennq i vmilosti, qki

Tebe roblqt\ tym kym Ty [. Koly Ty sta[ß plastunom, Ty sta[ß çlenom velyko] plastovo] rodyny,

qka znaxodyt\sq v dev’qt\ox kra]nax svitu. Ty takoΩ sta[ß çlenom ciloho skavts\koho svitu i ma[ß

druziv v koΩnij kra]ni. 

Dobrozyçlyvyj 
Buty dobrozyçlyvym znaçyt\ baΩaty inßym dobra. Wob buty dobrozyçlyvym, Ty musyß vidçuvaty

ne lyße svo] potreby a i potreby druhyx. Vysluxaj druhoho i postarajsq uqvyty sebe na joho çy ]]

misci. Ne tqΩko buty dobrozyçlyvym do lgdej, qki blyz\ki do Tebe. TqΩçe buty dobrozyçlyvym do

lgdej, qkyx Ty ne zna[ß, ne rozumi[ß abo z qkymy Ty ne pohodΩu[ßsq. Buty dobrozyçlyvym i

vyrozumilym do vsix – dobryj antydot do otru] nenavysti i nasyl\stva, qki tak poßyreni s\ohodni.

Dobrozyçlyvist\ ne obmeΩu[t\sq do lgdej; vona vidnosyt\sq j do pryrody i do naßoho dovkillq. Z

poßany do pryrody, my povynni ßanuvaty naße dovkillq u vsix plastovyx zajnqttqx –

praktykuvaty bezslidne taboruvannq i mandrivnyctvo.

Na perßij vatri, vsix taborovykiv dilyt\sq

po param. Çleny pary znajomlqt\sq i pry

vatri koΩnyj predstavlq[ i kaΩe try reçi

pro svoho partnera. Para qka sebe

predstavlq[, tryma[ sviçku, wob ]] bulo

vydno. 

Qkwo na tabori Ty zapiznav novoho druha z

inßoho mista, obminajsq z nym abo z neg

adresamy. 

Qk moΩna plekaty braters\kist\ na tabori
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1. Novyj hurtok v kureni poznajomyvsq iz çlenamy. ❑ skoro ❑ povoli ❑ ni

2. Na zajnqttqx koΩnyj hurtok tryma[t\sq okremo. ❑ nikoly ❑ çasom ❑ vse

3. Naß kurinnyj zverta[t\sq do koΩnoho po imeny. ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

4. Naß kurinnyj traktu[ vsix spravedlyvo. ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

5. Provid kurenq nasmixa[t\sq z molodßyx na tabori. ❑ nikoly ❑ çasom ❑ vse

6. V kureni [ taki çleny z qkyx vsi smigt\sq. ❑ nema ❑ ne dumag ❑ [

7. Starßi çleny pomahagt\ molodßym pry roztaborenni. ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

8. Naß kurin\ rado pryjma[ novyx çleniv qki pryxodqt\ vperße do Plastu.    ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

9. Qkwo potribno, hurtky dilqt\sq svo]m vyrqdom iz inßymy hurtkamy. ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

10. Na Radi Hurtkovyx my hovorymo pro braters\kist\. ❑ çasto ❑ ridko ❑ nikoly

Çy Ty [ braters\kyj çy braters\ka? Vypovny cej zapytnyk:

1. Koly q zavvaΩu v hurti neznajomu osobu q z neg zahovorg ❑vse ❑çasamy ❑nikoly

2. Koly zustriçag znajomu osobu q ]] vitag. ❑ vse  ❑ çasom ❑ nikoly

3. Q pam⁄qtag, qkwo xtos\ meni pomih. ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

4. Qkwo [ novyj çlen v hurtku q z nym hovorg. ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

5. Q hovor⁄g pohani reçi pro inßyx. ❑ nikoly ❑ çasom ❑ vse

6. Q lgblg sluxaty pohani reçi pro inßyx. ❑ nikoly ❑ çasom ❑ vse 

7. V ßkoli q pomahag inßym z zadaçamy. ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

8. Qkwo do mene pryjde pryqtel\, q joho/]] çastug koly sam wos\ ]m çy p⁄g. ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

9. Q smigsq qkwo xtos\ zrobyt\ pomylku. ❑nikoly ❑çasom ❑vse

10.Qkwo moq druΩyna prohrala hru, q poxvalg protyvnykiv. ❑ vse ❑ çasom ❑ nikoly

Perßa vidpovid\ - 2 toçky 14 do 20 toçok Ty [ braters\kyj

Druha vidpovid\ -  1 toçka 9 do 13 toçok Treba bil\ße staratysq

Tretq vidpovid\ -  0 toçok menße 9 toçok Treba popravytysq

Perßa vidpovid\ – 2 toçky 14 do 20 toçok Vaß kurin\ braters\kyj

Druha vidpovid\ – 1 toçka 9 do 13 toçok Treba bil\ße staratysq

Tretq vidpovid\ – 0 toçok menße 9 toçok Treba popravytysq

Çy Tvij kurin\ braters\kyj? Perevedit\ cej zapytnyk iz Radog Hurtkovyx:

Koly vy vypovnyty ci zapytnyky, prynesit\ ]x na sxodyny i peredyskutujte vaßi vidpovidi.
Ce bude hutirka na temu Plastovoho Zakonu!
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КРИТИКА
Як сказати те, що думаєш і рівночасно бути ДОБРОЗИЧЛИВИМ

Якщо Ти коли-будь був предметом критики (а хто
з нас не був), Ти знаєш, що критика коле. Може
Твоя мама Тобі казала, що Твоя кімнати
виглядає як смітник. Або може Твій виховник
вразив Тебе своєю заввагою про стан Твого
однострою. Або Твоя товаришка сказала, що Ти

В школі. Таня стоїть біля своєї шафки. Підходить
її товаришка Христя і, переходячи попри вікно,
заглядає на себе і поправяє своє волосся.

Таня: Христю, бачу що ти втяла волосся! 

Христя: Так, вчора.

Таня: Ой, воно справді інакше!

Христя Так, знаю. Я не певна чи мені подобається чи ні.

Таня: Виглядає, що твоя фризієрка здуріла. Мені більше
подобалася та зачіска, яку ти мала. Юркові напевно не
сподобалася, правда?

Христя (скривлюється): Він ще не бачив.

Ми радимо відповідь ч. 2.
Чому?

● Не критикуй того, що не
можна змінити.
Христя не може повернути своє
обрізане волосся.

● Постав себе на місце особи,
яку критикуєш.

По її поведінці є ясно, що Христя не
певна, чи вона добре зробила коли
рішила втяти волосся. Їй потрібно
піддержки більше, ніж критики. А
Таня поспішилася з критикою і
Христя стала ще більше непевною 

Як висловити комусь критичне завваження, так щоб вони не чулися 
скривдженими, приниженими чи обуреними. 
Значить, щоб зробити це ДОБРОЗИЧЛИВО. 

Подаємо кілька прикладів критики. Прочитай опис кожної ситуації і подумай,
чому там бракує ДОБРОЗИЧЛИВОСТИ. 

Чи Таня могла відповісти більш
ДОБРОЗИЧЛИВО Христі?
Зазначи  ✔ як Ти б відповіла.

1. ❑ Не журися. Волосся відросте
а до того часу, ти зможеш носити
шапку.

2. ❑ Йой, я б хотіла мати таку від-
вагу випробовувати нову зачіску!

3. ❑ Знаю, що ти хочеш почути
від мене мою справжню думку, бо
я твоя найкраща товаришка.
Мушу признатися, що мені твоя
зачіска не подобалася. 

Ситуація 1.

● Не кажи неправду, але будь
доброзичливим із правдою.
Це складно. Коли твоя товаришка
тебе ставить в таке положення, що
виглядає, що вона хоче твого
одобрення, відповісти неґативно
може її дуже поранити. Якщо Таня не
знала, що в даний момент сказати,
могла відповісти “дай мені час
подумати”. Вона могла це сказати
так, щоб підтримати Христю, напр.
“Завжди ‘холодно’ побачити яка є
нова мода.” Або “Звичайно мені
забирає трохи часу привикнути до
чогось нового. Але напевно мені
сподобається твій новий вигляд”.

● Якщо не питають тебе опінії,
не давай її.
Марно давати пораду комусь, хто її
не шукає. Якщо хочеш комусь
порадити, спитайся чи та особа хоче
поради. Якщо вона скаже ні, або не
хоче про це говорити, не пхайся.
Небажану пораду вона може
сприйняти, як атаку.

не повинна носити таких тісних джінсів.
Незалежно від причини, критику приймаємо не
дуже охоче. Коли підозріваємо, що будуть нас
критикувати, часто перестаємо слухати, щоб
вдержати нашу гідність. 

Непевний, що значить 
ДОБРОЗИЧЛИВИЙ? 

Це частина точки ч.7 Пластового
закону і значить, що Ти бажаєш
іншим добра, не кривдиш нікого і
стараєшся бути вирозумілим
супроти других. Це те саме що по-
англійське kind.

М.М.
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Марко і Наталка виросли разом і знаються з
новацтва. Наталка – привітна і спонтанна.
Марко – встидливий і йому важко пізнати
нових людей. Він не підходить до дівчат бо
боїться неуспіху і цим дуже переймається. На
забаві Наталка завважила, що Марко стоїть
сам.

Наталка: Гей, Марку. Чому не танцюєш?

Марко: Не знаю. Тільки так собі тепер придивляюся.

Наталка: Ти боїшся попросити дівчину до танцю,
правда?

Марко: Ні, це неправда.

Наталка: Знаєш Марку, якщо Tи себе не примусиш
бути більш сміливим, Tи ніколи не вилізиш із своєї
нірки. Tи така мишkа.

Петро і Андрій працюють в крамниці взуття. Андрій
новий робітник. Він добрий працівник і має гарне
відношення до покупців. Але Петро завважив, що
Андрій дуже повільно повертає на місце пачки із
черевиками, які його покупці пробували але не
купили. Петро підходить до Андрія, коли той
помагає покупцеві.

Петро: Гей, Андрію. Ти не можеш залишати черевикiв по
цілій крамниці. Їх треба ховати.

Андрій: Вибач. Я ще не встигаю все зробити відразу.

Петро: Ну, я не буду за Тобою прятати. (Відходить). Ти не
повинен бути таким недбалим.

Ми радимо відповідь ч.1. Чому?

● Перевір свої мотиви.
Петро повинен передумати, чому він
так жорстоко скритикував Андрія.
Чи він хоче Андрія щось навчити, чи
він хоче його принизити? Може він
чується загрожений тим, що Андрій
йому конкурент. Може він журиться,
що Андрій буде краще продавати, як
він. Поки берешся когось крити-
кувати, запитайся себе: Що я цим
хочу осягнути? Чи я хочу йому
помогти, чи я шукаю причини його
принизити?

Ситуація 2.

Ситуація 3.

У своїй критиці  чи міг бути Петро
ДОБРОЗИЧЛИВИМ? Як би Ти від-
повів? Зазначи ✔ свою відповідь.

1. ❑ Я можу тобі помогти поскладати
черевики, якщо потрібно. Мене
також забрало довший час дати собі
зі всім раду.

2. ❑ Покупці дуже не люблять коли
пачки черевиків лежать по крамниці.
Ти будеш тратити покупців, якщо не
будеш давати ради.

3. ❑ Іншим продавцям вже надоїло
бачити пачки черевиків по крамниці.
Мені все одно, але іншим заважає. 

● Перше – похвали.
Петро міг так почати — “Ти так добре
справляєшся. Ти такий занятий, що не
даєш зі всім раду. Я завважив, що Tи
не маєш часу віднести непродані чере-
вики. Ми тут стараємося поскладати
непродані пачки відразу після того, як
покупець піде. Якщо Тобі спочатку
потрібно помочі, я можу тобі помогти”.

● Oминай принижуючих комен-
тарів.
Оминай коментарів таких як Петра
“Tи недбалий”. Навіть коли поведінка
другої особи Тобі не подобалася, не

прозивай самої особи, а скажи що у її
поведінці Тобі не подобалося. Замість
казати, “Ти все спізняєшся”, можна
сказати, “Я вже довго чекаю. Мені
здається, що я не є досить важною
особою, щоб Ти приходив на час”.

● Не критикуй в присутності
інших людей.
Петро критикував Андрія при
покупцях. Андрій чувся не тільки
скритикованим, але й був
принизений. Знайди приватне місце
коли хочеш комусь подати критику.
Але пам’ятай — не критикуй людей
поза їхніми плечима.

Відповіш на наступні питання. (Зроби це на сходи-
нах разом з гуртком і пришли відповіді до Юнака!)

Чи думаєш, що критика Наталки була помічною? Чому так,
або чому ні?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Як ти думаєш Марко чувся після коментаря Наталки?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Що могла Наталка зробити або сказати, що помогло б
Маркові побороти його несміливість?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................


