Аналітична довідка
про проведення Всеукраїнської акції «Весняний тиждень Добра - 2013»
у Великомидському навчально-виховному комплексі
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»
З метою виховання в учнівської молоді, громадськості кращих
загальнолюдських рис та чеснот: милосердя, добра, любові до ближнього
тощо, популяризації добрих справ навчальний заклад долучився до
Всеукраїнської акції «Весняний тиждень Добра - 2013».
Впродовж тижня були проведені цікаві заходи (план додається). Учні мали
змогу поділитися гарним настроєм, посмішками, добрими справами. Був
задіяний сільський голова, Ступницька О.М., яка розповіла членам
учнівського парламенту «Ідея» про особливості керування громадою.
Участь в акції сподобалась усім учасникам, як дітям, так і дорослим. До неї
були долучені і діти садочка «Журавлик», які, хоч і самі маленькі, але
активно виявляли доброту та любов своїми справами: висаджували квіти,
«лікували» книжки, виготовляли подарунки для рідних, наводили порядок у
власних шафах та на подвір’ї. Учні 1- 11 класів стали учасниками Уроків
Доброти, активно відвідували бібліотеку щоб переглянути виставку
літератури «Стань добрішим – і світ стане кращим», допомагали лікувати
книги, дарували власні книги для дитячого відділення районної лікарні,
прибирали шкільну територію та зони дій (біля пам’ятника загиблим в роки
ВВв, біля могили невідомого солдата, в урочищі Березник), насаджували
молоді дерева, висаджували кущі троянд на подвір’ї школи., допомагали
підшефним, Мидському лісництву тощо. Підсумком тижня стало святоконкурс «Ну-мо, дівчата!», в якому юні учасниці 5-7 класів виявили себе
гарними помічницями, вразили своєю артистичністю, вмінням дарувати
гарний настрій, доброту, милосердя.
Всі учасники акції виявили бажання зробити цей тиждень традиційним,
долучившись до Всеукраїнської акції «Весняний тиждень Добра» і на
наступний рік.

План заходів
в ході Всеукраїнської акції «Весняний тиждень Добра - 2013»
Великомидського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів-ліцей»
№
Назва заходу
з/п
1 Уроки Добра.

Клас
1-11

Дата
Відповідаль
проведення
ний
22.04.2013 Класоводи,
кл. керівники
Психолог
22.04.2013

2

Заняття з елементами тренінгу
«Добро в тобі».

6

3

Виставка літератури в бібліотеці
«Стань добрішим – і світ стане
кращим».

1-11

22.04.201326.04.2013

Бібліотекар

4

Виставка матеріалів «Добро
сховане в душі кожного – віднайди
його».

1-11

22.04.201326.04.2013

5

День усмішок і компліментів.
Акція «Подаруй усмішку».

1-11

23.04.2013

6

Заняття «Остаточна перемога добра
над злом».

6

23.04.2013

7

Виступ сільського голови
«Особливості керування
громадою».

5-11 24.04.2013

Вчитель
етики,
християнської
етики
Педагогорганізатор,
вчитель етики
Вчитель
християнської
етики
Вчитель
етики

8

Звіт органу учнівського парламенту
«Ідея» на тему «Галерея добрих
справ».

5-11 24.04.2013

Педагогорганізатор

9

Конкурс есе «Ефективний лідер».

7-11 24.04.2013

10 Операція «Чистота» (прибирання
пришкільної території, зон дій).

5-11 25.04.2013

Вчитель
етики
Парламент

11 Акція «Милосердя» (допомога
підшефним).

5-11 26.04.2013

Парламент

12 Свято-конкурс «Ну-мо, дівчата».

5-7

26.04.2013

Педагогорганізатор

Есе
Ефективний лідер
Лідер – це перший у чомусь, має провідне місце серед інших. Перший –
значить кращий. Можливо, успішний, заможний, користується
авторитетом серед інших людей. Але, безсумнівно, має певні переваги зпоміж інших осіб.
Головне, щоб лідер усвідомлював свою значимість, суспільну роль, міг
втілювати свої ідеї на практиці, керуючись здоровим глуздом., працювати ,
повністю віддаючись інтересам громади, а не власним. Він, як керівник,
повинен мати в полі зору всі суспільні проблеми, не оминути жодної. Бо за
кожною з них стоять живі люди. Нехтуючи проблемою – нехтуєш людьми.
А це є недопустимим для лідера. Свою діяльність необхідно планувати,
дивлячись завжди у майбутнє, щоб не завдати потім збитків комусь або
матінці природі. «Без минулого немає майбутнього», - писав О. Довженко,
український прозаїк. Тому лідер має добре знати минуле свого народу. Адже
кожне людське суспільство за час свого існування наробило багато помилок.,
а на помилках вчаться. Кажуть, що лише дурні вчаться на власних
помилках, а мудрі – на чужих. Є чому і повчитись у наших предків. Тому не
завадить добре знати народну мудрість.
Всі попередні роздуми не варті нічого, якщо лідер не володітиме даром
красномовства. Слова – це одяг для наших думок, вони свідчать про
інтелектуальний рівень людини. Словом можна переконати, довести свою
правоту, доцільність тієї чи іншої ідеї (від цього залежить втілиться вона
чи ні).
Ефективний лідер – діяльний, вражаючий, прогресуючий, спрямований
вперед, бачить шляхи розв’язання проблем, вміє обрати оптимальний,
керується інтересами громади, а, отже, - чесний, справедливий
відповідальний, і просто Людина, яка здатна співпереживати, відчути
потреби інших, допомогти.
Дуць Олеся, 7 клас

7 клас
Урок Добра
«Планета Світла і Добра»
Мета: сприяти вихованню в учнів бажання творити добрі справи, любити
людей, поважати їх; навчати бути толерантними у ставленні до інших,
самовдосконалюватися.
Очікувані результати: сформованість бажання стати кращим, робити добрі
справи.
Обладнання: кольорові фломастери, пелюстки для квітки Добра, скотч,
вислови, прислів’я та приказки про добро.
Хід уроку:
Учитель: Сьогодні нам трапилася нагода побувати у світі
доброзичливості, чистих помислів, гарних слів, прекрасних вчинків. Живуть
на цій планеті щедрі на добро люди, у душах яких оселилися мир, спокій.
Вони залюбки приходять один одному на допомогу. Їх обличчя усміхнені,
привітні, лагідні. А гарячі серця бринять готовністю робити щось хороше і
добре.
Щоб потрапити на цю незвичайну планету, відвідати її країни і
подружитися з мешканцями, треба добре познайомитися з пам’яткою, яку
склав для нас В. Сухомлинський. Вона ніби перепустка у світ честі й
гідності, порушення її – ганьба і моральне невігластво.
Ось ці десять «не можна»:
1. Не можна ледарювати, коли всі працюють.
2. Не можна сміятися над старістю і старими людьми – це велике
блюзнірство; про старість треба говорити тільки з повагою; є у світі три
речі, з яких ніколи не можна сміятися, - патріотизм, справжня любов до
жінки і старість.
3. Не можна заходити в суперечку з шанованими й дорослими людьми.
4. Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе нема якоїсь речі.
5. Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере собі, кращий шматок на столі, смачнішу цукерку, кращий одяг.
6. Не можна робити тог, що засуджують старші, - ні на очах у них, ні десь
на стороні.
7. Не можна залишати старшу рідну людину одинокою, особливо матір.
8. Не можна збиратися в дорогу н, не спитавши дозволу і поради у
старших, не попрощавшись з ними.
9. Не можна сідати до столу, не запросивши старшого.
10. Не можна сидіти, коли стоїть доросла, особливо літня людина, тим
більше жінка; не чекай, коли з тобою привітається старший, ти повинен
першим привітати його, зустрівшись, а прощаючись, побажати доброго

1
здоров’я.
Отже, запам’ятавши побажання видатного педагога, потрапляємо в
Країну Добрих Вчинків.
Учениця: Вона розкинулася неподалік. Все у ній хвилювало: ошатні
будинки, доглянуті квіти і дерева. Навколо панував спокій і затишок, бо
жили в цій країні люди, багаті на ласку і тепло, на щедрість душ і мудрість
серця. А щоденним їхнім девізом були слова: «Найвища наука життя –
мудрість. А найвища мудрість – бути добрим» (Григір Тютюнник).
І зустрічають гостей там не лише хлібом-сіллю, а й піснями. Ось ми й
почули одну з них.
Пісня «Доброта»
Від сонця Божий день ясний.
Від серця, наче золотий, Як вічна музика свята,
Як материнська доброта.
Приспів:
З добром нам легше в світі жити,
Любов дає нам хліб і цвіт.
Як є добро – ми будемо любити
І відкривати білий світ.
Від ласки синій тане лід,
Від ласки силу має рід.
Добро те тягнеться до веж,
Там доброті немає меж.
Приспів.
Від радості біди нема,
Від радості цвіте зима.
Добро тут світиться вночі,
Мов символ вічної свічі.
У цій країні ми познайомимося з конкретними добрими вчинками жителів.
Ми не називаємо людей, з якими трапилися ці пригоди. Бо вони – поруч.
А почнемо з казки. Зветься вона «Диво Різдва».
Студеного зимового вечора, саме напередодні Різдва, послав Бог
маленького Янгола Добра на Землю, щоб той довідався, як живеться людям і
чи потребують вони допомоги. Дозволив там бути Янголу лише годину. Ось
посланець вже й на Землі, у невеличкому містечку. Маленький небесний
гість зрадів, побачивши веселі вогники вікон будинків, у яких яскраво
переливалися ялинкові прикраси і електричні гірлянди. Люди заклопотано,
але з усмішками на обличчі, поспішали зробити останні покупки.
Янгол Добра зачепив свою хмаринку за високу тополю і по гілках
спустився вниз. Першим, кого побачив Янгол, був хлопчик, який разом із
татком ніс ялинку, весело сміючись. «Їм, мабуть, добре живеться», - подумав

Янгол і також усміхнувся. Змахнув крилами і піднявся до одного з будинків,
де у віконечко побачив, як татусь з дітками прибирали ялинку, а мама
готувала смачну вечерю. «І цим добре живеться», - зрадів Янгол і знову
спустився на землю. Йому стало сумно, бо так мріяв зробити кому-небудь
щось добре. І раптом побачив стареньку бабусю, яка стояла під магазином і
рахувала копійки, щоб купити хліба. На її очах були сльози, «Ось кому
потрібна моя допомога», - зрозумів Янгол. Він дістав із кишені зірочку і
поклав її на долоню бабусі. Зірочка вмить перетворилася на великий кошик,
у якому було багато смачної їжі. Здивована, але щаслива бабуся підняла очі
до неба і сказала: «Щиро дякую тобі, Боже, за різдвяний подарунок».
Маленький Янгол Добра теж радів, що опинився на Землі в потрібний час,
бо робити добро – це велике щастя.
Але зірочка, яку дістав маленький Янгол, упала в долоньку не цій бабусі, з
нею чудес не траплялося. Вона жила бідно, але не нарікала на долю. У неї
була втіха – дарувати крихітки життя тим, хто цього потребує. Допомагати
іншим - ось для чого вона жила.
Недавно я зустріла на вулиці бабусю, яку вже кілька разів примічала у
людській юрбі. Вона тихо дріботіла ніжками. Уся в сірому: хустка, заношена
кофтина, спідниця і така ж торбина в руках. А голуби, теж сірі, пташиною
юрбою кружляли і кружляли над старенькою, немов вихор. Я вперше
спостерігала дивовижну єдність людини і птаства, і подумала, що таким
величезним гуртом голуби супроводжують бабцю не випадково. І справді,
потупцявши ще кілька кроків вперед, вона зупинилась, занурила руку в
торбину і почала розсипати навкруг себе якесь зерно чи то крихти. Голуби
накинулись на бабусин гостинець, а вона, витрусивши торбину, непомітно
вийшла з пташиного коловороту. Її вироблена за вік постать була зігнута
паралельно до землі, а голова нахилена вниз настільки, що вона не бачила ні
мого обличчя, ні облич тих, що йшли назустріч чи обганяли її – тільки безліч
ніг і асфальт. Напевно, вже давно ця бабуся не піднімала голову вгору і не
знає, що там діється в небі. Хіба, може, голуби розповідають їй про нього на
лише їм відомій спільній пташино-людській мові. Я нічого не знаю про ту
бабцю, не відаю, як занесла її доля до великого міста, чи самотня вона. А чи
залишена напризволяще дітьми… Видно тільки, що статки її такі, що
вистачає хіба на хлібину, яку можна запити кип’яченою водою, ще й
залишиться на кілька пригорщ крупи чи крихт, аби поділитися з голубами. І
чомусь не можу уявити цю бабцю у підземному переході з простягнутою
рукою. Вони ніби з іншого світу – бідна біблейська вдова, що вкидає останню
лепту до скарбниці совісті й гідності.
Учень: А цю історію зовсім недавно розповіла мені знайома бабуся. Ось
вона.
Терміново треба було поїхати до райцентру, а автобуси не ходять. Тож
вийшла за село і ловлю попутку. Мчать машини, але ніхто не звертає увагу
на стару. Вирішила повертатись додому. Аж тут зупинилась машина.

-

-

Сідайте, - запросив водій. – Тільки я до автовокзалу.
Дякую, синку, я далі автобусом дістанусь.
Доїхали, даю гроші, а він не бере, покликав іншого водія і щось йому каже.
Іду до зупинки, аж чую хтось гукає: «Бабусю, йдіть сюди. Сідайте, відвезу
куди вам треба». Я відмовитись, а хлопці взяли мене попід руки, посадили в
машину – і знову я їду. Питає водій:
То онук ваш такий дбайливий?
Так, мій, а скільки ж він заплатив за мене? –питаю.
15 гривень.
Так дорого?!
Для хорошої бабусі не шкода.
… А я цього гарного онука вперше бачила. От і хочу подякувати добрій
дитині, а ще його батькам, які виховали таку чуйну людину.
Учитель: А цю історію запам’ятайте добре і надовго.
Якось прийшов старець до багатих господарів із проханням допомогти
харчами, одягом. Одна жінка, скупа, жадібна, дала трішки, щоб відчепився,
інша – без жалю всього вділила, грошей дала.
Сталося так, що спопелив вогонь обидва обійстя. Вернув прохач обом те,
що одержав від них, а сам зник.
Тож вирішуйте самі: проживати вам у Країні Добрих Вчинків чи ні?
Учениця: А ось і Країна Гарних Слів.
Нема просто слова. Воно або прокляття, або поздоровлення, або краса,
або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або правда, або світло, або
пітьма. (Р. Гамзатов).
Слова цієї Країни променилися щирістю і красою. Від них, здавалося, йшов
якийсь струмінь тепла, що зігрівав душу і серце. Навіть у похмуру погоду
було сонячно. Добрими словами у цій країні гоїли рани.
Малюків уже в рік вчили «давати чолом», тобто, вітаючись зі старшими,
цілувати їх у руку. Діти, виростаючи, до кожного члена родини ставилися
ласкаво-шанобливо. А коли погане слово все ж зривалося з язика, то одразу ж
говорили: «Дух святий при хаті, при кочерзі, при лопаті».
І ніхто в цій країні не лихословив, бо розуміли, що від нецензурних слів
трухлявіють людські душі.
Учитель: Отже, планета Світла і Добра чекає на кожного з вас. А
перепусткою нехай стануть доброзичливість, повага до оточуючих, любов,
щирість, світлість душ, справедливість, щедрість.
Вправа «Квітка Дорба»
Давайте ми з вами створимо Квітку Добра щоб сповняла наші серця
добром. Напишіть кожен на пелюсточці, якими ви себе бачите після
сьогоднішнього уроку Добра. Дотримуйтеся написаного – і ви станете
кращими, а світ добрішим.

Нехай постійно живе у ваших душах прагнення зробити щось світле і
радісне. Перемагайте зло лише добром.
З добром та любов’ю ідіть назустріч один одному.
Бо ніхто і ніколи не заборонить вам творити добро, любов і віру.

Година спілкування
5 клас
Для чого живе людина?
Мета: сприяти формуванню ціннісного ставлення особистості до сім’ї,
людей, її сімейно-родинної ментальності; сприяти формуванню в дітей
шанобливого ставлення до людей та родини, таких чеснот як людяність,
чесність, доброзичливість, гуманізм у стосунках; розвивати вміння цінувати
справжні людські якості.
Очікувані результати: сформованість засад ціннісного ставлення дитини до
родини, людей; соціалізація особистості, розуміння нею життєвих цінностей,
сенсу людського життя і визначення свого місця в ньому; сформованість
умінь працювати в парі, колективі, уміння формулювати і висловлювати
власну думку.
Методичне забезпечення: плакат, картки з висловами, картки із завданнями
для роботи в парах, оповідання «Камінь».
Сценарний хід години спілкування:
Відкритий мікрофон:
Чого ви очікуєте від сьогоднішньої години спілкування?
Класний керівник:
Ключовим поняттям, яке ми обговоримо на годині спілкування, буде
поняття «життя». Сучасний тлумачний словник української мови (2008 р.)
дає наступне визначення поняття «життя» - «існування всього живого…, все
пережите людиною, зроблене людиною…, дороге, необхідне, важливе…». А
ще про життя кажуть…
(Пропонує відшукати роздані учням картки з висловами про життя і
прочитати їх. Учні по черзі читають).
Життя – це можливість. Скористайся нею.
Життя – це краса. Захоплюйся нею.
Життя – це мрія. Здійсни її.
Життя – це виклик. Прийми його.
Життя – це обов’язок твій насущний. Виконай його.
Життя – це багатство. Не розтринькай його.
Життя – це надбання. Борони його.
Життя – це таємниця. Пізнай її.

Життя – це долина сліз. Здолай усе!
Життя – це пісня. Доспівай її до кінця.
Життя – це боротьба. Стань борцем.
Життя – це безодня невідомого. Ступи на неї без страху.
Життя – це удача. Шукай цю мить.
Життя чудове! Не змарнуй його!
Це твоє життя. Виборюй його!
(Пропонує п’ятикласникам прокоментувати один із висловів).
Класний керівник:
Кожна людина прагне гідно прожити життя. Такі слова ви чули не один раз
з уст ваших батьків. Для чого людина живе на землі? Що вона має
зробити, аби гідно прожити життя? Які ідеали і цілі в житті може
обрати? На ці одвічно важливі і складні запитання кожен з нас, підліток,
дорослий чи людина зрілого віку шукає відповідь впродовж всього життя.
Спробуймо і ми знайти на них відповідь. Для цього виконаємо декілька
завдань.
Завдання 1
(Класний керівник пропонує знайти картку із завданням 1 для роботи в
парах).
Прочитайте поняття, які запропоновані у завданні 1, і до «трикутника життя»
доберіть ті, які, на ваш погляд, є найціннішими для людини в житті (родина,
здоров’я, щастя, гроші, друзі, робота, цінність життя, дружба, традиції,
милосердя, чесність, повага, правдивість, працелюбність щирість та інші.
Діти вибудовують «трикутник життя» і вмотивовують свій вибір.
Кольоровими ручками виділяються поняття «здоров’я», «родина»,
«робота», найбільш повторювані у «трикутнику життя» дітей.).
Бесіда:
‐ Чому, на вашу думку, ці три поняття для людини є найціннішими?
‐ Вдома обговоріть з батьками запропонований «трикутник життя» і
з’ясуйте їхню думку стосовно нього.
Класний керівник:
Поняття «життя» багатогранне. Вам доводилося чути, що його називають
суспільним, індивідуальним, матеріальним, духовним, щасливим, багатим,
праведним. А ще його називають неповторним і звичайним, радісним і
сумним, сповненим переживань. Людей – мільйони, усі вони неповторні і
несхожі. Вони, як зірки на небі, що горять незвичайним світлом. Їхнє життя
гірке, як полин, і солодке, як мед. Життя кожного – це дорога, якою тільки
йому призначено пройти. І якою буде ця дорога залежить … Як ви вважаєте,
від кого? (Діти дають відповіді).

Класний керівник:
«Не витрачай час на міркування про те, що і заради чого робиться,
тому, що життя – це спектакль (драма), план якого складений Богом і не
доступний людському розумові», - сказав римський імператор (його
називали і філософом – це особа, схильна до абстрактних міркувань,
роздумів) Марк Аврелій. Але драма укладена не в неминучості долі для
людини, а в силі або слабкості характеру, здатності або нездатності
реалізувати життєві можливості.
Бесіда:
‐ Чи погоджуєтеся ви з твердженням Марка Аврелія про те, що
життєвий шлях кожної людини складений Богом?
‐ Чи є справедливим твердження: «Моє життя, як хочу, так і живу»?
‐ Що, на вашу думку, важче: будувати життя чи пристосовуватися до
нього?
‐ Чи здатна людина творити власне життя?
(Думки учнів).
Класний керівник:
Іван Франко в одному з своїх віршів писав:
Хто в першій чвертині життя
Знання не здобув,
А в другій чвертині життя
Майна не здобув,
А в третій чвертині життя
Хто чесним не був,
Той скаже в четвертій:
«Бодай я на світі не був».
Бесіда:
- Чи згодні ви із твердженням І. Франка?
- В якій чвертині життя ви перебуваєте зараз?
- То який ваш обов’язок на даному етапі життя?
(Думки учнів).
Класний керівник:
Кожна людина прагне щастя. А що потрібно для щасливого життя?
(Думки учнів).
Завдання 2
Працюємо в парі. На пелюсточці квітки записати найважливішу цінність
щасливого життя і прикріпити до серцевини квітки «щасливе життя».

Мозкова атака
А хто з вас знає золоте правило моралі? В чому його суть?
(Відповіді учнів).
Робота з оповіданням:
Камінь
У лузі під гіллястим дубом багато років жила криниця. Вона давала людям
воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні.
Одного разу до дуба прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Тож і
подумав: «А що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю?
Ото, мабуть, булькне дуже!».
Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло дуже. Хлопчик засміявся,
побіг і забув про свої пустощі.
Камінь упав на дно й закрив джерело.
Вода перестала наповнювати криницю. Криниця засохла.
Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли
кудись в інше місце.
На дубі перестав мостити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг.
Замовкла соловейкова пісня.
Сумно стало в лузі.
Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те
місце, де колись був зелений луг, стояв гіллястий дуб, співав соловейко,
вабила прохолодна криниця.
Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер
здіймає хмари пилюки.
«Де ж воно все поділося?» - подумав дідусь.
Бесіда:
‐ Як же вчинок хлопчика вплинув на подальше життя криниці, дуба,
соловейка?
‐ Про що не подумав хлопець?
‐ Чому так сталося?
‐ Як вчинок впливає на наслідки?
‐ Які поради ви дали б хлопцеві?
Класний керівник:
Кожна людина має розуміти свою життєву мету, намітити шляхи її
досягнення і йти до неї , поважаючи оточуючих.
Давайте спробуємо виробити декілька правил, яких, на вашу думку.
важливо дотримуватись, аби життя тих, хто нас оточує, було комфортним.
(Орієнтовними можуть бути наступні:
‐ Сприймай себе і навколишніх такими, як вони є. Поважай усіх.
‐ В усіх і всьому шукай лише гарне.
‐ Вірно дружи, вибирай гідних друзів.
‐ Думай не тільки про себе, але й про тих, хто з тобою поруч.

‐ Турбуйся про навколишній світ (природу)).
Вправа «Віночок»:
Учні класного колективу по черзі кладуть руку на плече сусіда і дарують
«подарунки» - знання і навички, які були одержані на занятті. Наприкінці
віночок замикається.
Відкритий мікрофон:
Чи підтвердилися ваші очікування від години спілкування, на які ви
сподівалися на початку години?
(Висловлювання учнів)
Домашнє завдання: знайти інформацію про права дітей.
Завдання 1
Родина, здоров’я, щастя, гроші, друзі, робота, цінність життя, дружба,
милосердя, чесність, повага, правдивість, працелюбність, щирість,
доброзичливість, сердечність, співчуття, любов.

Година пошуку істини «Хто я? Який?»
6 клас
Мета: продовжувати формувати у шестикласників власне «Я», потреби у
збереженні власних моральних здобутків; сприяти вихованню гуманної,
творчої, соціально активної особистості; сприяти формуванню ціннісного
ставлення особистості до себе.
Очікувані результати: сформованість основних засад «Я-концепції»
особистості: самопізнання, самовизначення, самовиховання, самореалізація,
самовдосконалення, самоствердження, самооцінка; повага до себе як
унікальної і неповторної особистості; сформованість бажання набути
моральних чеснот особистості: чесності, організованості, щирості, поваги до
інших людей, співпереживання.
Обладнання: два великі малюнки серця, картки для творчого завдання,
вислови філософів, бувальщина «На шляху до вдосконалення», завдання
тестового характеру.

Хід години пошуку:
І. Організаційний момент.
Слово класного керівника. Доброго дня, шановні діти! У мене для вас
сюрприз. Відгадайте, що лежить у мене в долоні. Отже, слухайте.
Це є в кожного.
Це те, без чого вихована людина обійтись не може.
Це нічого не коштує, але дає нам так багато.
Вона збагачує тих, кому ми її даруємо, не збіднюючи нас.
Вона відбирає у нас всього одну мить, але залишається у пам’яті
назавжди.
Вона приносить щастя в дім, породжує людську дружбу, її не можна
купити або взяти в борг чи вкрасти. Про що йдеться? (Усмішка).
Дійсно, діти, це усмішка. Душа мерзне й кам’яніє без неї. Отже:
Усміхніться всім навколо:
небу, сонцю, квітам, людям –
І тоді, обов’язково,
День цей добрим буде.
ІІ. Мотивація діяльності класного колективу.
Слово класного керівника. Хочеться процитувати В. Симоненка:
Ти знаєш, що ти людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя – єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
Сьогодні усе для тебе - озера, гаї, степи.
І жити спішити треба
Гляди ж не проспи.
«Пізнай самого себе». Цей вислів приписується афінському філософу
Сократу, який жив у V столітті до нашої ери. З того часу пройшло дві з
половиною тисячі років. Але і сьогодні багато філософів вважають, що
головне завдання, яке стоїть перед їхньою наукою, - це дати відповідь на
запитання «Хто я? Який?»
Філософ – мислитель; особа, що схильна до роздумів; людина, що
розсудливо ставиться до життя.
ІІІ. Оголошення теми, мети, завдань години пошуку істини, очікуваних
результатів.
Отож, темою нашої години пошуку істини є «Хто я? Який?» і сьогодні ми
з вами спробуємо себе в ролі філософів. Метою та девізом для нас є слова
Сократа «Пізнай самого себе».
А що ви очікуєте від цієї години?
Вправа «Мікрофон очікуваних результатів».
ІV. Основна частина години пошуку істини:
1.
Центр психологічного тестування.

Тести «Психогеометрія характеру», «Чи знаєте ви себе?» (Додаток 1).
2.
Подорож в країну Моршлядон.
Бувальщина «На шляху до вдосконалення»
Якось один шановний вельможа запитав у свого підданого: «Я чув, що ти
маєш дуже доброзичливого друга. Які ж насправді його вчинки та
характер?». «Не знаю», - відповів підлеглий. Вельможа здивувався: «Тож,
кажуть, що Ви з ним великі друзі, а ти стверджуєш, що не знаєш його як
людину».
На що підданий відповів: «Справа в тім, що мій друг безперервно
змінюється: в 15 років він був правдивий та неупереджений, не закривав очі
на власні недоліки. Коли йому виповнилось 20 років він виплекав у собі
доброту і готовність боротися за справедливість. В 30 років його призначили
великим воєначальником. Він був хоробрим у бою, великодушним і щедрим
з людьми. Коли йому виповнилось 50, він захищав західні кордони нашої
держави, встановлював дружні стосунки із сусідніми. Я, Ваша високосте, ось
уже 5 років як не бачив свого друга і боюсь, що він знову змінився. Тому я не
хочу зараз давати йому оцінку. Це було б необачно з мого боку».
Вельможа з повагою кивнув і сказав: «Чудово! Якщо вірити твоїм словам,
то цей чоловік все-таки доброчесна людина, і всі зміни, які в ньому
відбуваються, ведуть його до досконалості».
Слово
класного
керівника:
Ось
вам
зразок
людського
самовдосконалення. З давніх-давен існує він у країні Моршлядон.
Вдумайтесь у останні рядки цієї бувальщини і визначте власну життєву
цінність.
Отже, Моршлядон. Цікава країна чи не правда? Давайте знімемо завісу
таємничості і здійснимо подорож до цієї держави. Я рада вітати Вас у
Моршлядоні. Спочатку ми відвідаємо Чарівний магазин, а потім Моральну
лікарню.
Робота в групах
Гра «Чарівний магазин»
Товари на продаж: сміливість, вірність, майстерність, щедрість, почуття
гумору, співчуття, справедливість, чесність, тактовність, милосердя, завзяття,
впевненість, доброта, совість, сила волі, гідність, людяність, працелюбність,
шляхетність. (Учні вмотивовують, що з моральних цінностей вони «купили»
б і чому.) Дякую вам за покупки і маю надію, що придбаний вами
найкоштовніший товар у світі – загальнолюдські цінності ви використаєте за
призначенням.
Гра «Моральна лікарня»
В країні Моршлядон лютує моральна епідемія. Людей вражають бацили
жорстокості, бактерії ненависті, цілі штами брехні. Кожен із моршлядонців
ризикує заразитися.

Запропонуйте ліки (пігулки, настоянки, мікстури, сиропи, мазі, примочки
тощо) від людської аморальності.(Учні складають рецепти ліків і захищають
їх). Я вважаю, що Вам необхідно видати патент на право виготовлення
оригінальних ліків.
Можливо, хтось із Вас здогадається, що означає «Моршлядон»?
(Моральність – шлях до непереможності).
Творче завдання «Завжди, інколи, ніколи»
Учитель пропонує учням заповнити таблицю з моральними якостями
людини. (Додаток 2)
Гра «Скарби серця»
Кожна група отримує великий малюнок серця, яке вона
повинна розділити на клітинки і вписати в них усі якості
людини, які роблять серце світлим і сяючим.
V. Підсумок години пошуку істини.
Запитання до учнів (рефлексія очікуваних результатів):
Що ви взяли з цієї години для себе?
Які моральні якості година сформувала у вас?
Чи задоволені ви годиною і чи подобається вам бути філософами?
Слово класного керівника: Людина не народжується з готовим набором
позитивних і негативних якостей. Їх набуття залежить від навколишнього
оточення: рідних і близьких, друзів, однокласників, учителів, а також занять
за інтересами, телебачення і багато іншого. Але головне треба запам’ятати:
людина сама є володарем своєї долі. Потрібна постійна робота над собою,
саморозвиток і самовдосконалення, розвиток достоїнств і боротьба з
недоліками.
Хочу висловити побажання, аби стійкість свого морального імунітету ви
демонстрували в реальному житті, в реальних ситуаціях, щоб ніякі віруси зла
не порушили цілісність вашої духовності і кожен ваш учинок був
віддзеркаленням людської доброчесності.
Гра «Чарівний магазин»
Товари на продаж: сміливість, вірність, майстерність, щедрість, почуття
гумору, співчуття, справедливість, чесність, тактовність, милосердя, завзяття,
впевненість, доброта, совість, сила волі, гідність, людяність, працелюбність,
шляхетність. (Учні вмотивовують, що з моральних цінностей вони «купили»
б і чому.) Дякую вам за покупки і маю надію, що придбаний вами
найкоштовніший товар у світі – загальнолюдські цінності ви використаєте за
призначенням.

Творче завдання
«Завжди, інколи, ніколи»
Моральні
якості
Чесність
Доброта
Впевненість
Вірність
Сміливість
Надійність
Порядність
Чуйність

Завжди

Інколи

Ніколи

