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Наталія Шабел. Городищенська ЗОШ 
 
Мета. Формувати  розуміння  понять чуйності, сердечності, справж- 
ньої доброти, дружби, взаєморозуміння, взаємопідтримки, дружньої 
підтримки, безкорисливості, почуття морального обов’язку 
 
Завдання. Учням пропонується розповісти про добрі безкорисливі 
вчинки людей, власні добрі вчинки, допомогу і підтримку, яку 
доводилось відчувати від друзів та інших людей 
 
Обладнання і матеріали. Фотографії, уривки з художніх творів, 
газетних публікацій, написи-плакати, квіти, м’які іграшки, фрукти. 
Особливості розташування: діти сідають у коло, посередині – квіти, 
таця з фруктами 
 
             Читець.     Не говори про доброту, 

Коли ти нею сам не сяєш,  
Коли у радощах літаєш, 
Забувши про чужу біду. 
 
Бо доброта – не тільки те,  
Що обіймає тепле слово, 
В цім почутті така основа, 
Яка з глибин душі росте. 
 
Коли її не маєш ти, 
То раниш людяне в людині, 
Немає вищої святині, 
Ніж чисте сяйво доброти. 
 

ВСТУПНА БЕСІДА  

Учитель.  Наше сьогодення насичене різноманітними подіями. Чи не 
щодня у світі  відбуваються  презентації новинок техніки, різно-
манітні шоу, спортивні змагання, політичні зміни, навіть воєнні дії, 
природні катаклізми, техногенні катастрофи… У той час, як 
науково-технічний прогрес прямує невпинно вперед, насичуючи 
побут найдивовижнішими новинками, віддаляючи від природи, 
людина пристосовується до змін, шукаючи нові пріоритети… І стає 
помітно, як на цьому тлі вже саме людське життя починає 
знецінюватись. І так легко загубитись у вирі життя, якщо не буде 



поруч тих, хто даруватиме тобі ЛЮБОВ, ДОБРОТУ, НІЖНІСТЬ, 
РОЗУМІННЯ, ПІДТРИМКУ  

Як ви  розумієте поняття  обов’язок: 
  професійний обов’язок  
  громадянський обов’язок 
  моральний обов’язок 
        підтримка                    сердечність 
        взаємопідтримка                    чуйність 
        допомога                   щирість 
        взаємодопомога                   безкорисливість 
 

Чи обов’язково допомагати незрячій людині перейти дорогу чи сісти  
у потрібний автобус? Адже вона вас не бачить.  
 

Що ви вважаєте безкорисливою доброю справою 

 

надавати корисні та добрі послуги за  певну плату 

 

віддати життя благородній професії 
 

подарувати книгу, іграшку сироті 
 

поділитись печивом з дитиною, яка не завжди може собі дозволити 
це купити 
 

збрехати, аби друг уникнув покарання 

 

дати однокласнику вдягнути свої рукавички, коли він змерз, за 
умови, якщо  він  дасть  вам  погратися  з  його  телефоном 
 

допомогти батькам виконати роботу по господарству, якщо вони 
дадуть вам грошей за це 
 
Чи є абсолютно благородною і доброю справою дарувати одно- 
класникам свої ручки, олівці, пенали, книги тощо,  сподіваючись, 
що батьки куплять тобі нові, давати гратися дорогим мобільним 
телефоном, якщо їм цього хочеться? 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОБРИХ СПРАВ 
 

Діти розповідають свої історії, які разом обговорюються: аналі-
зуємо, дискутуємо, робимо висновки, пропонуємо варіанти. 
 



Схарактеризуйте поведінку відомих вам героїв мультфільмів: кіт 
Леопольд, мишенята, капітан Врунгель і його друзі, старенька 
Шапокляк, Чебурашка, Крокодил Гена, малюк і Карлсон… 
 

Дайте оцінку вчинкам героїв наступних історій. 
(три – чотири уривки)  
 
                 Читець.  Кажімо більше ніжних слів 

Знайомим, друзям і коханим. 
Нехай комусь тепліше стане 
Від зливи наших почуттів. 
 
Нехай тих слів солодкий мед 
Чиюсь загоїть рану. 
Чи перший біль, чи то останній – 
Коли б то знати наперед. 

 
 

ЗАКЛЮЧНА БЕСІДА 
 

Пригадайте, що відчували ви, якщо вам доводилось щиро і 
безкорисливо  зробити  для  когось  добру  справу. 
Якщо ви завжди за свої добрі справи очікуєте матеріальної 
винагороди,  якщо так само роблять всі довкола, чи можете ви 
сподіватись на допомогу у важку мить, якщо вам нічим за це 
заплатити?  Добре  це? 
Ви читали оповіді про Ісуса Христа? Якою була його місія на Землі? 
Чим він прославився? Чого чекав він від людей взамін за свої добрі 
вчинки? Чи погоджуєтесь ви, що його життя було справжнім 
зразком безкорисливості, доброти, віри, любові? Як він заповідав 
жити людям? 
Хлопчики! Перед вами квіти! Вчиніть з ними так, як  навчило вас 
сьогоднішнє наше спілкування.  
Хай у вашому житті будуть 
Не кривда, а правда,  
не байдужість, а чуйність (антоніми називають діти) 
не черствість, а милосердя, 
не вигода, а безкорисливість, 
не самотність, а дружня підтримка. 



Пригощайтесь, будь ласка, фруктами! Їх багато, візьміть скільки 
бажаєте. А ви не забули про своїх братиків і сестричок, маму, тата, 
бабусю, дідуся, сусідську дівчинку? Може пригостите їх теж? 
До побачення. Вас чекають добрі справи. 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

       
     
  

 
 


