
                     “Вміння творити добро! ” 

Ведучий.   Вітаю усіх присутніх в цім залі. Сьогодні ми з Вами поринемо в 

країну добра і   милосердя. 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. 

1. У світі завжди протилежності є: 

Хороший — поганий, є добрий і злий. 

Та кожен життя проживає своє, 

Як вміє. А ти в цьому світі який? 

2. Ти радість даруєш, добро в світ несеш? 

Та щиро й сердечно в біді співчуваєш? 

Чи, може, з гординею в світі ідеш 

Та зла своїм рідним та близьким бажаєш? 

3. Ти, може, привітний і добрий з людьми, 

Усмішку, як сонечко людям даруєш? 

У світ для добра всі приходимо ми, 

Можливо і ти добротою дивуєш? 

4. Чи зло заподіяти всім норовиш: 

Украсти, збрехати, образити можеш? 

І з демоном зла ти по світу летиш… 

Затям — так робити негоже! 



5. Бо зло до серденька притягує зло, 

Сім бід за собою людині приводить. 

Не видумка це, а так завжди було. 

Усім чорна сила в житті дуже шкодить. 

6. Бо наслідки просто жахливі несе. 

Загрожує бідами, карою висне. 

То ж добре подумай і зважуй усе, 

Чи варто в собі нести зло ненависне? 

Пісня  

Ведучий.  Кожен з нас розуміє, що таке доброта і що таке жорстокість і не 

хотіли б зустрітись у своєму житті з жорстокою людиною. Тому давайте 

поговоримо про те, як не стати жорстоким, а вирости добрим, чуйним, 

співчутливим до чужого горя. 

Ведуча. Отож ,  уявіть себе добрими чарівниками. Ви творите добро і вам від 

цього приємно, ви набираєтеся нових сил!  Розплющіть очі, усміхніться, у вас 

– хороший настрій. 

7. Не лінуйтесь робити добро, 

Лише зла не бажайте нікому, 

Бо воно, як велика гора, 

Стане вам на шляхові земному. 

8. І заступить навколишній світ, 

Зробить серце жорстоким, холодним. 

Ви з любов’ю живіть з юних літ, 

Будьте чуйним, веселим і добрим. 

9. І старайтесь робити добро 

День і ніч, і у кожну хвилину. 



Щоб серденько, як сонце, цвіло, 

Це доброю робить людину! 

10. Хай душа буде світлою в вас 

Й промениться завжди добротою. 

Йдіть робити добро! В добрий час! 

І живіть в цьому світі з красою. 

11. Правда в світі є дуже проста: 

Сонце землю теплом зігріває. 

А людину – її доброта, 

І любов у житті прикрашає. 

12. Крок за кроком, все далі і далі 

Ми втрачаємо наше життя. 

Чого варті ми без добра і моралі, 

Без любові – найціннішого почуття?” 

Пісня  

Ведучий.   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, психологічний підхід не тільки до людей, які 

потребують допомоги, а й до всіх живих істот. Доброта і чуйність, 

співпереживання і щиросердність, уміння розділити чужий біль, підтримати у 

важку хвилину, розрадити в горі , біді – це в характері нашого народу. 

13. Чи сонячне світло носити в душі 

І радість та щастя усім дарувати. 

Тому ти добро всім робити спіши — 

Ти кращого, світлого, вищого вартий! 

14. Краса людської душі — доброта 



Освітлює дивним промінням людину. 

Відому ця істина й дуже проста — 

Добро накопичуй у серці невпинно! 

15. Від сонця візьми промінець доброти 

В долоньки свої — хай в них сонечко буде. 

З любов’ю і ласкою в серці рости 

І хай доброта розцвітає повсюди. 

16. Найкращі у серці плекай почуття, 

Щоб щирість і щедрість у ньому дзвеніла. 

І людям даруй усміх свій, співчуття, 

Бо в цьому — велика є сила! 

17. Щоб ласку, щирість і любов відчули 

Й купались в світлі щастя й доброти. 

Щоб всі цю істину, як Божий день, збагнули 

І доброту уміли в світ нести. 

Бо всім приємно, щоб його любили 

І приголубили, й розраду принесли. 

Й слова найкращі часто говорили 

І щоб у мирі завжди всі жили. 

Ведуча.   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 Чорнобильська катастрофа чи 

війна. 

18. Шепоче все навколо, 

що прийшла весна. 



А десь іде війна… 

Квітує вишня, прокидаються гаї. 

19. А десь гримлять бої… 

Вирує місто, з розмахом нових ідей. 

А десь статистика смертей… 

Та в тім то і підступний фокус весь, 

Війна іде в моїй країні, а не десь. 

20. Герої  України – воїни відваги, 

Мужності,добра. 

Ми молимось і не стомлюємось чекати, 

Коли до рідного дому 

З Перемогою повернетесь Ви! 

21. Дякуємо за терпіння величезне, 

Мужність і любов. 

Як хочеться, щоби у світі 

Панувало лише добро 

Щоб кожна пташечка співала 

Й приносила усім тепло. 

22. Щоб кожне деревце у лісі 

Гойдав легенький вітерець, 

А люди, щоб були добріші 

Та усміхалися частіше. 

Пісня  

Ведуча.  На жаль, багато поряд із нами бідних людей, які з різних причин 

ледве виживають. Якщо кожен із нас буде небайдужим до чужого горя, то це 



полегшить їхнє життя. Коли ви закінчите школу, самі творитимете затишок у 

нашій країні такий, щоб тепло було всім. 

23. Приємно завжди поділитись 

Своїм багатством і теплом, 

Ясним промінчиком світитись, 

Щоб затишно усім було. 

24. Треба гаряче серце мати, 

Не черствіє душа – в турботі ми, 

Я хочу на весь світ сказати: 

О, люди! Залишайтеся людьми. 

25. Добро спішіть творити, люди, 

Воно, як сонце, зігріва, 

В добрі нам всім зручніше буде, 

Без нього затишку нема. 

26. Це так природно і усім потрібно, 

Тому і ти у світ добро неси. 

Нехай вона дзвенить у серці срібно, 

Щоб стало більше щастя і краси. 

27. Уважним будь, хай шлях твій на землі 

Злама байдужості холодні грати, 

Є цінності великі і малі, 

Багатий той, хто вміє віддавати. 

28. Милосердний — серцю милий, 

Співчувати вміє. 

Він привітний, незлобивий, 



Словом душу гріє. 

29. Вміє весело сміятись, 

Гнів і сум здолає. 

Для людей він звик старатись — 

Добру вдачу має. 

30. Ділом людям допоможе, 

Скаже добре слово. 

Добре все зробити може — 

Він на це готовий. 

31. Благородний, дивовижний, 

Має добру вдачу. 

Чесний, вірний, світлий, ніжний — 

Вас такими бачу! 

Ведуча.   Лікування добротою потребують не тільки хворі й самотні, а й 

цілком благополучні і здорові люди, у яких душа черства і глуха до чужого 

горя. Лікування милосердям потрібне і тим, хто не бачить і не чує кривди й 

болю, несправедливості, горя. Із такими сліпими, глухими треба терпеливо 

говорити, будити їх словом життєлюбним і проникливим. 

32. Не нарікай на глухість душ людських, 

І не гостри в злобі на них зубів… 

А ти що людям доброго зробив, 

Що вимагаєш доброти від них. 

33. Кажуть, юність живе лиш майбутнім, 

Кажуть, зрілість цінує лиш мить. 

Тільки старість живе незабутнім, 

Тим, чого не вернуть, не спинить. 



34. Плекай добро, воно повернеться до тебе, 

Чини добро, і будеш ти в раю… 

Роби добро. Господь сказав: так треба! 

Я здалека добро розпізнаю… 

Ведуча.  У житті людина робить різні справи: добрі і не зовсім добрі, погані і 

просто жахливі. Зазвичай вона бажає іншим добра. Та інколи забуває про 

всім зрозумілу пересторогу: чини добро, остерігайся зла. Милосердя, 

доброта… Ще з часів давньоруських благодійність була в традиціях нашого 

народу. Цілком природним і закономірним вважалося допомогти 

знедоленому, нещасному, поділитися шматком хліба, дати притулок 

бездомному, захистити старість і немічність, порятувати хворого чи каліку, 

заступитися за беззахисного і скривдженого. Допомогти ближньому 

пережити горе – значить, наслідувати Бога в доброті. Для цього Бог дав нам 

заповіді Любові, Добра і Милосердя. 

35. Чого мовчиш? Подумай і збагни. 

Але уже з низької висоти. 

І зваж, і переваж, а хто ти є? 

І, зваживши нікого не вини. 

36. Зло нічого не дає, крім зла. 

Вмій прощати, як прощає мати, 

На добро – добром спіши воздати – 

Мудрість завжди доброю була. 

 Ведуча.        Недарма кажуть : ”Раз добром зігріте серце вік не прохолоне”. А 

чи всі можуть і хочуть відгукнутися на чуже горе ?.. 

36. Не чекай від життя на землі 

Особливих дарунків для себе. 

Пригадай, що лише в доброті 

Є частинка безмежного неба. 



37. Не чекай, що з тобою завжди 

Будуть лагідні друзі і рідні. 

Ти краплинку живої води 

Дай отим, хто нещасні і бідні. 

38. Добротою тримається світ, 

І її подолати не може 

Ані злий буревій лихоліть, 

Ані демонська сила ворожа. 

 

39. Збагати добротою життя, 

Щоб присутні навколо відчули, 

Що ти справді Господнє дитя, 

І любов Його дивну збагнули. 

40. Зрозумій — в цьому щастя твоє, 

В цьому вічна душевна потреба. 

Та любов, що у серці живе, 

Нехай буде частинкою неба. 

Пісня  

 

  

 

 

 

 



                А ми бажаєм вам добра 

1. Одна земля, одна надія 

І сонечко на всіх одне. 

Воно усіх теплом зігріє, 

Воно нікого не мине. 

2. І буде знов весна на світі 

Надію людям дарувать, 

І будем ми на світі жити, 

І про добро пісні співать. 

3. А ми бажаєм вам добра, 

А ми бажаєм вам тепла, 

Любові завтра і сьогодні. 

А ми бажаєм вам добра, 

Щоб, наче сад, душа цвіла, 

Щоб зорі падали в долоні. 

4. Коли біда простягне руки, 

Прийдуть печалі і жалі, 

Згадай крізь терени, розлуки, 

Що є кохання на землі. 

5. І буде знов весна на світі 

Надію людям дарувать, 

І будем ми на світі жити, 

І про добро пісні співать. 

 



          На добро й надію 

Про калину пісня лине, 

До неба злітає. 

Гей, родино, Україна 

Веселкою грає. 

Синє небо обіймає, 

Золоті роздоли, 

Нас чекає, зустрічає 

Веселкова доля. 

Приспів: 

Хай у кожному серці, 

Наче сонячна мрія, 

Заспіває веселка 

На добро і надію. 

Понад світом дивоцвітом 

Веселка іскриться, 

Будем дбати, шанувати 

Прадавні криниці. 

Ярославові поради, 

Кобзареве слово, 

Честь козацької громади, 

Солов'їну мову. 

Приспів. 
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Що  трапилося  б  зі  світом  , 

якби  в  ньому  не  стало  

доброти? 
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Чи  важко бути  добрим? 
    



Максим  

Рильський  

говорив: 

“ Якщо  хочеш  

вчинити  зло, сім  

разів  подумай - і  

не  вчини, а  

добро  роби  не  

думаючи!” 

     



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. 
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… Хто просить у тебе, то дай, і хто хоче 

позичити в тебе, не відвертайсь від нього… 

        (Євангеліє від Матвія, розділ 5, вірш 42) 
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    …Не стримуй добра тому, хто має в ньому 

потребу, коли в силі твоєї руки  це вчинити … 

                     (Книга приповістей Соломона, розділ 3, вірш 27) 
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 І сухар, а злому, Доброму, не на, і каша, 

користь, на здоров'я. 

 

 Людини, помолодієш, Від, доброї, а від, 

постарієш, сердитої.  
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 Доброму і сухар на здоров’я, а 

злому і каша не на користь. 

 

 Від сердитої людини постарієш, а 

від доброї помолодієш. 
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