
13.11.2020. 5 клас. 

Тема:  

 
     Людина приходить у світ для добра. Вона наділена розумом, тому може 

дуже багато чого навчитися, здатна творити сама свою долю. Але щоб бути 

господарем власної долі, їй потрібно з дитинства вчитися, багато працювати 

над собою, гартувати волю і характер, набувати добрих звичок, 

вдосконалювати дух і тіло, виробляти різні вміння і навички. Все це під силу 

кожній людині, бо знання, вміння і навички самі не приходять, їх треба 

здобувати наполегливою працею. З дитинства людина повинна зайняти активну 

життєву позицію і досягати всього сама. І щоб жити в цьому багатогранному і 

складному світі гідно, треба багато чого навчитись, знати, вміти, а головне - 

бути доброю і мудрою людиною. Сьогодні ми поговоримо про добро і зло. Ці 

поняття досить важливі в людському житті, і вони можуть відіграти вирішальну 

роль у людській долі. 

      Доброта – це чуйність, душевне ставлення до людей, прагнення робити 

добро. Вона пов’язана з іншими позитивними якостями: людяністю і 

шляхетністю, ввічливістю і вихованістю, турботою та співчуттям, 

доброзичливістю і уважністю, чуйністю і терпінням.  

 

     Доброта – це не просто вміння ділитися і підтримувати. Вона вимагає 

мужності, адже іноді це необхідно робити всупереч своїм бажанням.  

        



Більше ознайомитися із темою нашої розмови можна, розглянувши презентацію 

яка називається «Людина серед людей. Людські чесноти: доброта» за 

посиланням:  

https://www.slideshare.net/maryanashtukalo/2-46607728 

    Поспішайте творити добро, вчіться співчувати. Не намагайтеся комусь 

зробити зло, причинити біль, тому що за це рано чи пізно ви будете покарані. 

Колись ви також можете опинитись у скрутній ситуації, і вам ніхто не подасть 

руки. Пам'ятайте! Як ви ставитеся до цього світу, таким боком і світ до вас 

повернеться. Якщо ви зростете добрими людьми, то буде й вам всюди добре, 

бо, як каже народна мудрість: "Доброму скрізь добре!" А коли ви будете робити 

зло, коли ваше серце стане жорстоким, то і світ до вас повернеться жорстокістю 

і злом. Не забувайте про це ніколи. Нехай у вашому серці завжди живуть 

велика любов і доброта, щирість і співчуття, людяність і щедрість.  

      Розгляньте малюнок і скажіть,  де добро і де зло? 

 
Не лінуйтесь робити добра, 

Лише зла не бажайте нікому, 

Бо воно, як велика гора, 

Стане вам на шляхові земному. 

І заступить навколишній світ, 

Зробить серце жорстоким, холодним. 

Ви з любов'ю живіть з юних літ, 

Будьте чуйним, веселим і добрим. 

Пісня про добро: 

https://www.youtube.com/watch?v=ONJZ9s98G2c 
Підготувала   вихователь 5 класу  Берченко І.А.      
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