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 Тема: «Доброта – ідеал справжньої людини» 

- Діти, сьогодні ми поговоримо про найважливішу цінність людської душі-

про доброту. Кажуть, що весь світ стоїть добром людського серця. Злі та 

недобрі почуття пригнічують та нівечать наші душі. А доброта творить,  

відроджує, лікує…Що людині потрібно для щастя? Так,  здоров’я, хороші 

друзі, щоб рідні довго жили. А ще потрібно, щоб поруч з нами були завжди 

добрі чуйні люди. 

Що ж таке доброта? Доброта - це уміння 

співчувати іншій людині, відгукуватися на її 

горе, яке може спіткати кожного з нас, це 

милосердя по відношенню до того, хто 

потребує допомоги, це добре ставлення до 

всіх людей. Все своє життя, починаючи з 

дитинства, людина пізнає, що таке «добре», а 

що таке «погано». 

Вправа «Асоціативний кущ» 

Добро людина завжди прийде на допомогу 

іншому. 

- Чи приходилось вам надавати допомогу людям? 

- Чи вимагали ви плату за допомогу? Якщо ні, 

тоді яка це допомога? 

- Чи важливо отримати допомогу саме тоді, коли 

людина цього дуже потребує? Яка це допомога? 

Спробуйте створити за зразком «асоціативний 

кущ», ключовим словом якого є слово «доброта».  

                               

 

Гра «Збери прислів’я» 

 Хто людям добра бажає…(а лихих стережись). 

 Вчися робити добро, ……(а добрі справи). 

  Про добро пишуть на піску … (що соловей без пісні). 

 Не одежа красить людину …((тоді погане на ум не прийде). 

 З добрим дружись, … (той і собі має). 

 Людина без добра, … (а про зло на камені). 

 Добру людину …( бо схочеш водиці). 

 Не брудни криниці, …( бджола не вкусить). 

 

 



Пропоную вашій увазі відео про добро. 

https://www.youtube.com/watch?v=AOQSegURWFg 

Анкета  

Відповідати на неї треба «так» або «ні». 

 Чи можна примусити людину бути доброю? 

 Чи згодні ви з думкою, що «добротою світ живе»? 

 Чи можна ставати добрим лише на деякий час? 

 Чи потрібно виявляти доброту у ставленні до будь-кого? 

 Чи можна сказати, що доброта – найбільша окраса душі? 

 Чи легко бути добрим? 

 Чи можна доброту порівняти з сонцем? 

 Чи є у вас бажання творити добрі справи? 

Порахуйте, яких відповідей у вас виявилося більше: «так» чи «ні». 

Якщо більше відповідей «так», то ви прагнете чинити добро. І це дуже 

правильно, адже воно приносить радість оточуючим. Доброта, як 

чарівні ліки, здатна вилікувати від суму, скрути, безпорадності. Я 

впевнена , що ви у своєму житті вже встигли зробити чимало добрих 

справ, про які ви зараз згадаєте. 

 

 

 

Підготувала  Голота О.О. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOQSegURWFg

