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Раз добром нагріте серце –  

Вік не охолоне. 

Т.Г. Шевченко 

 

 

Людина починається з добра 

(Тиждень добрих справ) 

 

Мета: Виховувати в юних читачів почуття любові і милосердя, доброти до людей і 

природи, розуміння своєї причетності до тих подій, які відбуваються у житті. 

Розвивати у дітей вміння уникати конфліктних ситуацій, формувати усвідомлення 

важливості робити хороші вчинки. 

 

І етап 

 

Бібліотекар: Добрий день, дорогі діти! Гаслом нашої сьогоднішньої зустрічі є слова 

Т.Г. Шевченка «Раз добром нагріте серце – вік не охолоне». 

 

Читець: Сказав мудрець: 

– Живи, добро звершай! 

Та нагород за це не вимагай! 

Лише в добро і вищу правду віра –  

Людину відрізня від мавпи і від звіра. 

Хай оживає істина стара –  

Людина починається з добра! 

 

Ведучий 1: Римський імператор ТИТ говорив: «Друзі, я загубив день», – якщо за день 

не зробив жодної доброї справи. 

 

Ведучий 2: А Марк Твен казав: «Доброта це те, що може почути глухий і побачити 

сліпий». 

 

Ведучий 1: Доброта – це вміння співчувати іншій людині, відгукуватися на її біду, 

милосердя до того, хто потребує допомоги. А ще – бережливе ставлення до 

навколишнього світу, великої і маленької рослинки і тваринки. 

 

Читець: Я зірвав квітку – і вона загинула. Я спіймав метелика – і він помер у мене на 

долоні. І тоді я зрозумів, що торкнутись краси можна тільки серцем. (П. Ситченко) 

 

Бібліотекар: Про добро та зло в українській народній творчості є багато прислів’їв. 

Чи знаєте ви їх? Зараз з’ясуємо. Я назву, а ви спробуєте продовжити. 

– Добро плодить добро, а зло плодить ... (зло) 

– У кого є злість, той своє серце ... (їсть) 

– Хто людям добра бажає, той і собі ... (має) 

– Хто чисте сумління має, спокійно спати ... (лягає) 

– З добрим дружись, а лихих ... (стережись) 

– Добро перемагає ... (зло) 

– Про добре діло говори ... (сміло) 

– Людина без добра, що соловейко без ... (пісні) 



– Не одежа красить людину, а добрі ... (діла) 

 

Бібліотекар: Молодці! Ви знаєте прислів’я та приказки. А пісні про добрі вчинки ви 

згадаєте? 

(Заспівують) 

 

Читець: Добрим бути – зовсім це не просто, 

Не залежить доброта від зросту, 

Не залежить доброта від віку. 

Добрим треба бути нам довіку. 

 

Бібліотекар: А давайте згадаємо мультфільми про добро. (Згадують) 

 

Бібліотекар: Добрий гномик, що прагнув визволити від біди всіх, передав вам 

правила доброти. 

(У лялькового гному папірці, які ведучі, озвучуючи, роздають кожному присутньому). 

 

– Подивися навколо, хто потребує допомоги. 

– Постав себе на місце іншого, зрозумій його і виконай його бажання. 

– Прощай помилки іншим. 

– Принеси іншому радість. 

– Стався до інших так, як хотів би, аби ставилися до тебе. 

– Ввічливість – це вміння поводитися так, щоб іншим було приємно, затишно з 

тобою. 

 

Бібліотекар: А ще цей добрячок-гномик закликає вас пам’ятати такі доброчинності 

(вивішує плакат з текстом, ведучі по черзі зачитують доброчинності): 

– Голодного нагодувати 

– Спраглого напоїти 

– Бідного одягнути 

– Подорожнього в дім прийняти 

– Хворого відвідати 

– Слабого захистити 

 

Ведучий: В житті трапляються випадки, коли ми необережним словом або діями 

ображаємо чи засмучуємо тих, хто поруч. Послухайте про те, як вчинили діти в цих 

ситуаціях, і скажіть, що вони зробили неправильно. 

 

Ведуча ІІ. Василько товаришував з Іванком, який мав ваду – не розгиналось коліно. 

Багато цікавих тем обговорювали разом. Та сталася прикрість – Василькові купили 

ковзани, і він почав вихвалятися ними перед другом. Чим більше Василько розхвалював 

свої ковзани, тим смутнішим ставав Іванко. Відтоді все рідше Іванко зустрічався з 

Васильком. 

 

Бібліотекар: Чому так сталося? 

 

Ведучий І. Дівчинка Оленка їде автобусом, сидить біля вікна. На одній зупинці до 

автобусу заходить, постукуючи ціпком, сліпий чоловік. Дівчинка швидко підводиться зі 

свого місця і голосно говорить: «Сідайте на моє місце, ви ж інвалід». 

 

Бібліотекар: Що у вчинку дівчинки було неправильно? 

(Діти коментують вчинки) 



Бібліотекар: Ви гарні друзі і розумієте, що таке справжня доброта і милосердя. А яка 

особиста поведінка? Давайте домовимось: протягом одного тижня кожний з вас 

потурбується про те, щоб не сотворити зла, не думати про погані вчинки, а зробити хоча б 

одну добру справу, та вести щоденникові записи гарних вчинків. Це буде домашнє 

завдання нашого марафону добра. За тиждень ми зустрінемось тут знову на дитячому 

ярмарку добрих справ.  

До зустрічі! І пам’ятайте, це так здорово – творити добро! 

 

ІІ етап 

Скарбниця добрих справ 

 

Бібліотекар: Вітаю вас на нашому святі доброти! 

 

Читець: Ти добро лиш твори повсюди. 

Хай тепло твої повнить груди:  

Ти посій і доглянь пшеницю, 

Ти вкопай і почисть криницю, 

  Волю дай, нагодуй пташину, 

  Приласкай і навчи дитину. 

  Бо людина у цілому світі 

  Лиш добро повинна творити! 

 

Бібліотекар: А зараз ми відкриваємо нашу «Скарбницю добрих справ». Які добрі 

справи ви клали туди протягом тижня? 

(Діти розповідають про тижневі гарні вчинки). 

 

Ведучий: У Великобританії є спеціальна нагорода для школярів, яка носить ім’я 

принцеси Діани. Ця медаль, яку вручають за добрі діла, дуже престижна. Адже, принцеса 

Діана, яка загинула в автокатастрофі, завжди прагнула нести добро людям. В Україні є 

нагороди за спасіння потопаючих, за відвагу на пожежі, інші подвиги. 

 

Ведучий ІІ. А щоденна гарна поведінка вдома, у школі, в бібліотеці, на вулиці, у 

друзів – всюди – не потребує винагород, але не менш цінна. 

 

Читець: Щастя на землі людина творить. 

Щастя – якщо ти веселий, бадьорий 

Й бажаєш всім людям цього. 

Якщо ти зробив щось добре комусь, 

А чи просто всміхнувся. 

Підтримав когось, підбадьорив, 

Добром до душі доторкнувся. 

Якщо ти добро даруєш –  

Й тобі його більше буде. 

Твори ж добро завжди, всюди –  

Щасливим весь вік ти будеш! 

(С. Бігун) 

 

Бібліотекар: Вміння відчувати щастя, радіти всьому навкруги, активне 

світосприйняття сприяє задоволенню життям. І я пропоную зараз пограти. Це «Гра в 

радість» – за прикладом дівчинки Поліанни з однойменної книги Е. Портер, яку ви читали. 

Один учасник називає ситуацію, інший знаходить чому можна радіти. Потім навпаки. 

 



(Йде «Гра в радість» та обговорення книги Е. Портер «Поліанна»). 

 

Ведучий І: Закінчується наше свято. Але не повинні закінчуватися добрі справи. 

 

Читець: Врятує світ краса –  

Завжди так говорили. 

Тепер врятує світ лиш доброта, 

Бо однієї вже краси занадто мало. 

То ж, люди, на Землі 

Спішить добро творити, 

Щоб нам не згинути у морі зла, 

Щоб кожен міг серед краси прожити. 

У царстві справедливості й добра. 

 

Бібліотекар: Любі діти! Я хочу подякувати за ваші хороші вчинки, побажати рости 

добрими, ввічливими, завжди з повагою ставитися до батьків, вчителів, всіх оточуючих. 

 

А ще запрошую всіх вас – влітку беріть участь у наших проектах «Щоденник добрих 

справ» та «Найкращі читайлики» і заробляйте призи. 

 

Щасти вам! 


