За ціми посиланнями цікава інформація
Тридцять добрих справ для

https://childdevelop.com.ua/articles/2695/

розвитку доброти

Діти народжуються з потребою віддавати,
але, як показують сучасні дослідження, до
четвертого класу вони соціалізуються й
починають думати більше про себе, ніж про
інших. Щоби переломити цю тенденцію й
виробити довгострокову звичку піклуватися
про ближніх, дітям необхідно трохи
допомогти.
Далі наводиться перелік проявів доброти, які
можна пропонувати дітям для щоденної
практики

Як стати добрішими: топ-12

http://safeconnection.org/novosti/yak-stati-dobrishimi-top12-porad

порад

Навіщо людям бути добрими

Вірші про добро та доброту

МУЛЬТФИЛЬМ "ПРОСТО ТАК"

http://safeconnection.org/novosti/navishcho-lyudyam-butidobrimi

https://vseosvita.ua/library/vcitelu-nus-material-dopersogo-uroku-v-novomu-navcalnomu-roci-virsi-pro-dobro-idobrotu-149419.html

https://sv-aka-lapin.livejournal.com/39569.html

Бывает так, что мультфильм маленький и
достаточно простой, но настолько яркий,
добрый, приятный, что запоминается на
долго и хочется смотреть его уже со своими
детьми. Один из таких шедевров - старый
мультфильм 76 год прошлого века "Просто
так". Маленький, длительностью всего минут
десять, с минимальным количеством слов, а

какой добрый светлый. Правда, он очень
красиво нарисован, но главное не в этом,
главное, в том ощущении праздника,
которое он оставляет после себя. Мне
кажется, именно такие мультфильмы нужны
детям, не просто яркое мелькание кадров, а
положительный пример, без
морализаторства. Подойдет мультфильм
даже самым маленьким зрителям. Ведь
сюжет его предельно прост. Маленькая
эстафета доброты.
МУЛЬТФІЛЬМИ ПРО ЛЮБОВ ТА
ДОБРО

https://www.youtube.com/watch?list=PLshJpmmXcDiQUGTI
TbrvHr3QmthsKFAZC&v=kIMKM2J2LJc&feature=emb_logo

Що таке добро? Для одного — це посмішка,
подарована перехожим. Для іншого — п’ять
гривень, сплачені на касі незнайомою людиною,
коли не вистачило грошей на купівлю хліба. Для
третього — це добра порада друга. Доброта може
виражатися по-різному. Головне, що вона несе
позитивний результат і дарується тільки від чистого
серця.
Доброта — це найкраща риса, притаманна людині.
Добрих людей люблять і поважають. Якщо ти
зробиш добро — воно до тебе й повернеться. Тому
потрібно вчитися бути добрим ще з дитинства.
Батьки з ранніх років намагаються прищепити дитині
вміння турбуватись про інших та щиро любити.
MagneticOne.Org презентує підбірку
мультфільмів, які навчать ваших дітей робити добрі
справи та забезпечать хороший настрій!)

5 чудових коротких мультиків,
які вчать дітей робити добро
Бо добро здатне змінити світ

https://radiotrek.rv.ua/news/5_chudovyh_koro
tkyh_multykiv_yaki_vchat_ditey_robyty_dobro
_245535.html
Ця чудова підбірка мультиків – вдала ідея
для повчального та цікавого проведення
виховних годин у школі чи перегляду
анімації в родинному колі.
Сайт Mamabook зібрав сучасні різнобарвні
мультики, які не потребують слів, бо добро

сприймають серцем на всіх континентах
планети.

https://www.gurt.org.ua/news/recent/23738/
П’ять книг, які надихають
творити добро, бути людяними

і чуйними

Ми живемо в жорстокому світі, й,
можливо, нам дійсно не вистачає
людяності. Саме тоді доводиться
звертатися до книг, адже література –
ідеальний вчитель. Правильно написана
книга не тільки містить важливі знання,
але й доносить їх до читача, закарбовуючи
в пам’яті найважливіші тези.
Можна прожити життя та вчитися на
власних помилках, а можна прочитати
книгу й уникнути сумного досвіду. Крім
того, якісна література пробудить
настільки сильні почуття, що ви захочете
змінити світ на краще, зрозуміти його й
допомогти навколишнім. ГУРТ підготував
список людяних книг про тих, хто
жертвував власним життям заради інших.

14 светлых фильмов, которые
могут научить доброте
Для душевного киноуикенда

https://womo.ua/14-svetlyih-filmov-kotoryiemogut-nauchit-dobrote/
Что мы знаем о доброте? Это понятие
кажется очевидным и понятным, но
сколько силы таит в себе это простое
слово. Доброте нужно научить ребенка,
чтобы он мог видеть мир, несмотря на все
его сложности, в позитивных красках, и
знал, что всегда можнонайти выход и
протянуть руку помощи другому. Не стоит
забывать о ней и взрослым.
Редакция WoMo предлагает к просмотру
подборку фильмов, которые вдохновят и
детей, и родителей на хорошие поступки.
И, кстати, все они учат добру через
отношения с животными.

Фільм «ЗАПЛАТИ ІНШОМУ»

https://kino4ua.net/1807-zaplati-nshomu.html
Сюжет. Зворушлива історія про школяра,
який намагається змінити світ. Головний
герой кінострічки, Тревор Маккіні, учень
сьомого класу. Сім'ю Тревора складно
назвати благополучною – він виховується
матір'ю, яка пропадає на роботі,
заробляючи гроші, а вечорами знімає
напругу
алкоголем.
На
уроці
суспільствознавства
учні
отримують
незвичайне завдання від учителя Юджина
Сімонет – придумати найбільш ефективний
спосіб поліпшення світу. Однокласники
хлопчика виступають з ініціативою
організації благодійних акцій, спрямованих
на допомогу бідним і знедоленим, але ідея
Тревора найбільше привертає увагу
вчителя – семикласник пропонує робити
добро «про запас».

20 заповідей Матері Терези, які
вчать нас любити

https://facedobra.com/20-zapovidej-materiterezi-yaki-vchat-nas-lyubiti-robimo-dobrorazom/
Мати Тереза – легендарна жінка, яка
протягом усього свого життя більше
робила, ніж говорила. “Проповідувала
чином”, а не словами. Але те, що вона
говорила, завжди розбирали на цитати.
Збережіть собі ці заповіді, і діліться з
друзями та знайомими.

Відео-кліп «Людина починається https://www.youtube.com/watch?v=Sua1nEy
з добра».
RNK8&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B4%
D1%80%D1%8F

https://www.youtube.com/watch?v=2vqI7T2y
MR0&ab_channel=%D0%AE%D0%BB%D1%96
%D1%8F%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%B0%D
0%B9
Відео-кліп «Твори добро»

Кліп. А я бажаю вам добра.wmv

https://www.youtube.com/watch?v=67Ikeepy
P8A&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%
D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D
0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8
Торопитесь делать добро... Наша жизнь
быстрокрылая птица... Все что было... уже
все прошло... И назад не дано
возвратиться... Торопитесь понять и
простить... И сказать те слова, что
хотите... И любить... безоглядно,
любить... Каждый миг... каждый вздох
берегите. Торопитесь...не ждите... не
надо... Вот же счастье... здесь...и сейчас...
Эта жизнь — это свыше награда... Этот
свет таких любящих глаз...
СВЕРНУТЬ
https://www.youtube.com/watch?v=LyorwM
ZFEsA&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D1%8C
%D0%B3%D0%B0%D0%91%D0%B8%D0%BB%
D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D
0%BE

Наталія Май - Даруй добро

https://www.youtube.com/watch?v=ktNx1o4CHO4&feature
=youtu.be

Пісня на добро ( зі словами) Н.
Май

https://www.youtube.com/watch?v=N44c0vMG6w0&featur
e=youtu.be

Даруй добро

https://www.youtube.com/watch?v=cXIyAh9wgvs&feature=
youtu.be

Добрим будь

https://www.youtube.com/watch?v=vqRH7UMv8yo&featur
e=youtu.be

Інформація для батьків
«ДОБРОТА – ЦЕ НЕ
ЛЕСТОЩІ!»

HTTPS://BOOMPLUS.TV/2019/0
8/14/DOBROTA-TSE-NELESTOSHCHI/

