
Любі мої шостикласники! 

        Вітаю зі Всесвітнім днем доброти і 

від душі бажаю ніколи не втрачати віри 

у все хороше, завжди боротися за 

справедливість і милосердя, 

допомагати доброті восторжествувати 

над злом. Нехай кожен день буде 

ясним і добрим, нехай вас оточують 

хороші і щирі люди, нехай у вашому 

серці живе любов і світла надія. Робіть добро і нехай у відповідь до вас 

прилітає бумеранг щастя. 

          Всесвітній день доброти традиційно святкують 13 листопада.  

           Символом свята є відкрите серце. 

     День доброти був встановлений у 1998 році, на 
першій конференції Всесвітнього руху доброти в Токіо. 
   Головне завдання цього свята – нагадати людям про 
важливість проявів людяності і взаємодопомоги в 
складному сучасному світі.  

6кл 
 

1.Перегляд презентацій 
 
 
2.Виконання творчого завдання 
(дивись внизу лист-завдання).  
Виконані завдання діти відправляють 
до 15.11.2020 психологу  
Н.М. Обльотовій  
  -  на електонну адресу  
obletova2@gmail.com     ,або на Вайбер    
- - 0668857784, або на електронний 
щоденник    -Н.М. Обльотова  

 
3. Бажано скористатися 
додатковим матеріалом 
 

           Презентація «Добро починається з 

тебе!» 

https://drive.google.com/file/d/14eb4w5XePPzYzmrSRrIqM

CNNn2s0dGVZ/view?usp=sharing  

  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1Ia1JWuLWg0
L2VNh0Igo-OEF6ZLTnaaR0/view?usp=sharing  
 
 
https://drive.google.com/file/d/12ldsQFthHOy
WGLEyfU6_-3XsRoqzyegk/view?usp=sharing  

https://www.obozrevatel.com/entity/prazdnik/
https://drive.google.com/file/d/14eb4w5XePPzYzmrSRrIqMCNNn2s0dGVZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14eb4w5XePPzYzmrSRrIqMCNNn2s0dGVZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ia1JWuLWg0L2VNh0Igo-OEF6ZLTnaaR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ia1JWuLWg0L2VNh0Igo-OEF6ZLTnaaR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ldsQFthHOyWGLEyfU6_-3XsRoqzyegk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ldsQFthHOyWGLEyfU6_-3XsRoqzyegk/view?usp=sharing


УВАГА! Тебе чекають 4 єтапи завдань. Результати потрібно записувати на цей  

лист с завданням 

Завдання №1 

Завдання №2 

«Доповни прислів’я» 

Хто добра людям бажає, той і сам собі має. 

Добре діло твори сміливо. 

Добро не пропадає, а зло умирає. 

Добро не лихо, ходить у світі тихо.  

Добрі діла тихо ходять, а злі дзвонять,   

Коли люди до тебе добрі, то ти будь ще добріше. 

Добро роби скільки можеш, від того ніколи не занеможеш. 

Від добра добра  не шукають. 

Не всяка стежечка без спориша, не в кожної людини добра душа. 

Робиш добро не кайся, робиш зло зла й сподівайся. 

Не одежа людину красить, а добрі діла. 

 



Завдання №3        «Асоціативний кущ» 

Знайти слова доброти, щоб утворити асоціативний кущ із словом «добро». 

 

 

 

 

Завдання №4     Творче, на вибір одно із завдань: 

-  Або  написати добре побажання або однокласнику, або вчителю, або 

рідним; 

- Або  «Склади правило доброти» за кінцевими  словами у рядках: 

 Якщо хтось помилися, пробачай. 

Якщо дратують , не звертай. 

Не пощастило, пожалій. 

Не виходить, зігрій. 

 

-  Або скласти калаж на тему «ДОБРОТА врятує світ!»             (Розмір – лист А-4, 

картинки можна взяти із інтернета, або самому намалювати) 

Виконані завдання діти відправляють до 15.11.2020 психологу Н.М. Обльотовій  

  -  на електонну адресу  obletova2@gmail.com     ,або на Вайбер    - - 0668857784, або на 

електронний щоденник    -Н.М. Обльотова  

  

 Хто першою здасть лист – завдання, той  отримує 1-ше місце.  
 



  

 

 


