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Тема. Доброта – це краса  людської душі (свято). 

Мета. навчити дітей бути ввічливими, доброзичливими, поважними до 

людей, які їх оточують; формувати активну життєву позицію; виховувати 

високі моральні якості.  

    Прислів’я  

Як доброму навчився,то недарма на світ народився  

З добрим здружись, а лихого стережись.  

Хід свята. 

Учитель.  

Розпочинається година  доброти,  

Тож прошу Вас серця свої відкрити,  

Щоб зрозуміти і запам’ятати,  

Лише з добра усе бере початок!  

 

1. У нас сьогодні справжнє свято  

Гостей зібралося багато.  

А ну ж, на мене подивіться і  

Веселенько усміхніться  

 

Учитель. 

Дорогі діти та гості, подивіться один в одному в очі і посміхніться. 

Передайте частинку хорошого настрою один одному. Від ваших посмішок в 

нашому класі стає світліше й тепліше.  

 

2. Мудрець сказав:  

Живи, добро звершай  

Та нагород за це не вимагай.  

Лише в добро і вищу правду віра  

Людину відрізня від мавпи й звіра.  

Нехай ця істина стара:  

Людина починається з добра.  

 

3. Врятує світ краса -  

Завжди так говорили.  

Тепер врятує світ лиш доброта  

Бо однієї вже краси занадто мало,  

Бо стільки всюди зла - людина вже не та.  

 

4. Крок за кроком, все далі і далі 
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Ми втрачаємо наше життя. 

Чого варті ми без добра і моралі, 

Без любові – найціннішого почуття? 

 

5. Тож, люди на землі!  

Спішіть добро творити,  

Щоб нам не згинути у морі зла,  

Щоб кожен міг серед краси прожити  

У царстві справедливості й добра.  

 

6. Добро спішіть творити, люди, 

Воно, як сонце, зігріва, 

В добрі нам всім зручніше буде, 

Без нього затишку нема. 

 

7. Уважним будь, хай шлях твій на землі 

Злама байдужості холодні грати, 

Є цінності великі і малі, 

Багатий той, хто вміє віддавати. 

 

 8. Добро творити на Землі 

Людині  лиш дано 

І навіть діточки малі 

Всі знають це давно 

 

9. Краса і море доброти 

Оточує нас всіх 

Подібним будь до сонця ти 

Щоб зазвучав твій сміх. 

 

10. Щоб ти освітлював всім шлях, 

Як сонце з висоти. 

Хай сяє усмішка в очах, 

Будь завжди добрим ти! 

11. Приємно завжди поділитись 

Своїм багатством і теплом, 

Ясним промінчиком світитись, 

Щоб затишно усім було. 

Треба гаряче серце мати, 
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Не черствіє душа – в турботі ми,  

Я хочу на весь світ сказати: 

О, люди! Залишайтеся людьми. 

 

12. З давніх-давен в народі так ведеться,  

Що доброта й милосердя  

Божою справою Зветься.  

Бо доброта з віками не старіє,  

Доброта від холоду зігріє.  

 

Вчитель. Добро, милосердя... Ми часто чуємо ці слова і навіть вживаємо їх у 

мовленні, іноді не відчуваючи всю глибину їх змісту. Якщо вдуматись, то 

можна сказати, що вони означають безцінні риси характеру, стан душі, 

певний комплекс реакцій, підхід не тільки до людей, які потребують 

допомоги, а й до всіх живих істот. 

 

13. Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння розділити 

чужий біль, підтримати у важку хвилину, розрадити в горі й біді – це в 

характері нашого народу. 

 

14. Милосердя й доброта – як два крила, на яких тримається людство. Як же 

могло так статися, що милосердя втратило сьогодні свою цінність, а його 

зміст звівся в основному до милостині. Невже для того, щоб відчути доброту 

наших сердець, потрібні землетрус чи катастрофа. 

 

Вчитель. Милосердна людина не залишається байдужою до чужого горя, 

вона обов’язково допоможе чи то матеріально, чи підтримає словом. На 

безкорисні вчинки, звичайно, здатні не всі, але саме такі вчинки збагачують 

нашу духовну скарбницю і розцвічують сіру буденність страждальної душі. 

Сьогодні дзвони б’ють на сполох, закликаючи нас  до Милосердя, Доброти. 

Бо тільки милосердя робить нас справжніми людьми.  

Доброта, милосердя — багатоликі. Потреба в них — повсякчасна. Навіть 

тоді, коли немає біди. Навіть там, де гори спокійні й твердь земна не 

хитається під ногами.  

 

15. Не говори про доброту,  

Коли ти нею сам не сяєш,  

Коли у радощах витаєш,  

Забувши про чужу біду.  
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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.  

 

Учитель. Доброта – найбільша цінність нашого життя. Так, це саме та якість, 

що коштує так дешево, але цінується так дорого. Її не можна купити ні за які 

гроші, вона по краплиночці виховується змалечку, її вбирає дитина змолоком 

матері і на протязі усього життя дарує світу. Діти, спробуймо поміркувати 

разом. На що, на Вашу думку,схожа доброта?  

(Діти висловлюють свої думки)  

Так, і мені здається, що вона схожа на тепле, ласкаве, усміхнене сонечко.  

(Вчитель вивішує на дошку сонечко, на якому у вигляді усмішки написане 

слово «доброта»).  

Діти, я вірю, що в кожному із вас живе маленьке сонечко – доброта. Ви ще 

маленькі, але сонечко в кожного може бути великим. Допомагайте один 

одному, зігрівайте всіх своєю добротою. 

Спалахнуло сонечко ясним полум’ям,  

Підійдіть погрітися кому холодно. 

 

16. Коли ти будеш добрим,  

Про тебе люди скажуть.  

Ніколи не забудуть про ввічливість твою.  

У школі і удома усім давно відомо  

Що добрих не народжують, а добрими стають.  

 

17. Не лінуйтесь робити добро  

Лише зла не бажайте нікому  

Бо воно, як велика гора  

Стане вам на шляхові земному.  

 

18. І старайтесь робити добро  

День і ніч, і у кожну хвилину,  

Щоб серденько, як сонце цвіло,  

Це хорошою робить людину!  
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Що найціннішого є у житті,  

І найдорожчого за все на світі,  

То – доброта, запам’ятайте діти,  

І хай вона крокує по землі.  

19. Цінніша перлів, золота і слави,  

Вона єдина зігріває нас,  

Така одвічна, мудра , нелукава,  

Пригорне кожне серце повсякчас.  

 

20. Легенда.  

Є красива легенда, що коли народжується дитина, Бог запалює на небі нову 

зірку і посилає до дитинки ангела-хранителя. Уві сні ангел цілує дитя тричі: в 

чоло – аби воно зростало розумним. В личко, щоб було красивим, та в груди, 

аби здоров’я, любов та доброта вселилися в його тіло, серце і душу. 

Сценка. 

Учень: Матусю рідна, я лише ступаю  

На цей важкий тернистий шлях життя,  

В усьому тільки добре помічаю,  

А, кажуть, вистачає в світі зла? 

 

Мама: А світ розпочинається з любові,  

Як день зі світанкової зорі.  

Коли пречисті, рідні колискові  

Співають невсипущі матері  

Піснями, що тепліших не знайти. 

 

Учень: А світ мережаний то цвітом, то снігами,  

А в світонька такі шляхи круті! 

 

Мама: І між його вітрами й віражами  

Ви осяйнете істини святі.  

Не нарікай на труднощі даремно,  

Не підкоряйся млявості імли. 

 

Учень: Коли ж навколо раптом стане темно? 

 

Мама: Візьми свічу і просто запали.  

Для себе, для родини й України,  
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Пильнуй вогонь від зла і марноти.  

Бо ти на світі білому – Людина,  

Бо в світі трудному світильник божий – ти.  

Несім в серцях любові теплі свічі –  

Хай торжествують світло й доброта! 

 

21. І  ми сьогодні, поєднавши руки,  

Запалюємо свічку доброти,  

Її вогонь освітлює стежину  

Й допомагає впевнено іти.  

 

22. Любіть життя, несіть в долонях світло,  

І відкривайте душі для добра,  

І буде янгол щиро Ваш радіти,  

І доторкнеться вашого плеча.  

 

Пісня «Людина починається з добра»  

 

23. Доброта розцвітає не тільки від доброго, теплого слова, але й від добрих 

вчинків, справ.  

 

24. Ти добро лиш твори повсюди,  

Хай тепло твої повнить груди.  

Ти посій і доглянь пшеницю,  

Ти вкопай і почисть пшеницю,  

Волю дай, нагодуй пташину,  

Приласкай і забав дитину,  

Бо людина у цьому світі  

Лиш добро повинна творити. 

 

24. Добрим бути просто чи не просто? 

Не залежить доброта від зросту, 

І дитина робить добру справу. 

Як не кине друга на поталу. 

Як людей полюбиш, пошануєш, 

Силу для Добра в душі відчуєш. 

 

25. І закрутиться земля скоріше. 

Якщо разом станемо добріші. 
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Доброта з роками не старіє, 

Доброта від холоду зігріє 

І якщо вона як сонце світить. 

То радіють і  дорослі й діти. 

 

26. Вірю я: життя мов казка.  

Кожна мить – це щось нове.  

Зло завжди терпить поразку.  

Вічно лиш добро живе.  

Хай світом править доброта.  

Хай творить тисячі чудес.  

Вона націй землі свята.  

Вона сягає до небес.  

Хай щаслива мить прекрасна,  

Несподівано прийде  

І в житті твоєму ясно  

Сонце доброти зійде.  

Щедро будуть зігрівати  

Промені його усіх.  

Будуть радісно звучати  

Ніжна пісня й щедрий спів. 

 

Пісня «Якщо добрий ти» 

 

27. На доброті існує світ,  

І добротою пахне хліб,  

І мирне небо. В школу йти –  

Це також вияв доброти…  

І до дітей любов свята –  

Це чистота і доброта. 

 

Вчитель. Коли ми даруємо добрі слова, чудовий настрій, тепло своїх 

долоней  іншим, нам також стає добре, тепло і затишно на душі  

 

28. З чим можна порівняти нам добру людину?  

З небом безмежним в погідну днину.  

З сонцем, що сяє і всіх зігріває.  

З ніжністю мами, що нас обнімає.  

І з джерельцем, що дає до водиці  
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Спраглим вустам у жару притулиться.  

29. З ніжним теплом і усмішкою тата.  

І з вітерцем, що злітає крилато.  

З хлібом духмяним, що з печі виймають.  

З веснами ще, як сади зацвітають.  

І з вечорами, що йдуть з оксамитками.  

З теплим світанням, що ллє промінцями.  

З чуйністю, ласкою й казкою мами.  

 

30. ТАТОВА ПОРАДА 

Хлопчина вбіг із двору в хату,  

До тата голосно гука: 

— А я провідав у лікарні  

Свого найкращого дружка. 

Тож правда, тату, я — чутливий  

І маю серце золоте?  

Замисливсь тато на хвилину  

І так сказав йому на те: 

— Коли тебе в тяжку годину 

Людина виручить з біди, — 

Про це добро, аж поки віку, 

Ти, синку, пам'ятай завжди. 

Коли ж людині щиросердно  

Ти сам зробив добро колись, —  

Про це забудь аж поки віку,  

Мовчи й нікому не хвались! 

 

Звучить пісня "Бути добрим" 

 

31. Яка це радість – жити!  

Творити чудеса!  

Сміятись і радіти,  

Як вранішня роса!  

Ти знаєш, що ти – людина.  

Ти знаєш про це чи ні?  

Усмішка твоя – єдина,  

Мука твоя – єдина,  

Очі твої – одні. 

 



9 
 

32. Більше такого не буде:  

Завтра на цій Землі  

Інші ходитимуть люди,  

Інші любитимуть люди,  

Добрі, ласкаві чи злі.  

Але такого не буде –  

Єдиний ти на землі! 

 

З роду в рід кладе життя мости,  

Без коріння саду не цвісти,  

Без стремління човен не пливе,  

Без добра загине все живе.  

Тож плекай у своєму серці сад,  

Йди вперед, не повертай назад. 

 І нехай існує істина стара:  

Людина починається з добра!                                    

Учитель. Ну що ж, любі діти. Підходить до завершення наша виховна 

година. Я вірю в те, що від сьогодні стала добрішою кожна дитина. Я вірю, 

що запалений вогник доброти поселиться у ваших серцях і з ним ви будете 

іти по житті до своєї мети. Ну і, звичайно, я щиро дякую шановним гостям, 

які були сьогодні з нами.  

            Нехай любов земна і доброта сердечна  

            Завжди крокують поруч з Вами у житті. 

 

Пісня «А ми бажаємо Вам добра» 

 

 


