
Бесіда 

«Тепле слово» або «Допоможи  товаришу» 

Вихователь: - Діти, чи біло вам коли-небудь сумно, невесело, хотілося б 

плакати? (відповіді дітей) 

- Чому? Що з вами трапилося? (вихователі аналізують відповіді 

дітей) 

- Діти, як би ви допомогли Серію?...... 

- Як підняти настрій товаришу? 

Гра « Впізнай настрій» 

(аналіз піктограм та  показ настроїв) 

 

- Якими словами можна втішити, заспокоїти, розрадити, 

допомогти? 

 

Дидактична гра « Назви навпаки» 

Злий-добрий; сердитий-веселий; хороший-поганий; сумний-радісний. 

 

Вихователь:  - Діти, до кого можна звернутися за допомогою, якщо трапився 

прикрий випадок? 

(відповіді дітей)  Так перші помічники – батьки, рідні (мама, тато, бабуся, 

дідусь). 

- А в дитячому садку до кого треба звертатися за допомогою? (до 

психолога, завідуючої, вихователя, музичних керівників) 

Дорослі завжди допоможуть, пам’ятайте. Діти,  є приказка: «Друг пізнається 

в біді». Той, хто може допомогти, розрадити, той справжній друг. 

- Назвіть своїх друзів. Як ви допомагаєте один одному? 

- Назвіть прислів’я, приказки про дружбу, товаришування: «Назви 

хто твій друг і я скажу, хто ти», «Не май сто рублів, а май сто 

друзів» 

-  

Пісня про дружбу  (за вибором вихователя) 

 

 



Бесіда  

«Яким я бачу своє майбутнє» 

Життя прожити - не поле перейти – говорить народна мудрість. 

- Як слід розуміти цей мудрий вислів наших предків?  

(відповіді дітей, коментар вихователя) 

Подібно до того, як проростає зернятко пшенички, чіпляється своїми 

слабенькими корінчиками за землю, а потім прокльовується слабеньке 

стебельце, яке згодом міцніє й розвивається в пишний колос, - ростуть і 

дітки. 

Наші діти - то квіти. Ви з’являєтесь на світ, щоб радіти, сміятися сонечку, 

веселитися, зростати щасливими і веселими на радість батькам. 

- Чи любите ви своїх батьків? 

Психологічний етюд:  «Покажи, як ти любиш маму й тата» 

- Чи сварять вас батьки, бабусі? Чому? 

- А ви на них за це сердитесь? 

Вихователь: - Мудрість народна говорить: « Мама однією рукою сварить, а 

іншою гладить», «Нема того краму, щоб купити маму». 

- Найдорожчі на світі люди – це мама і тато. Вони любять вас, 

піклуються, щоб ви росли здоровими, сильними, розумними і 

щасливими. 

- Назвіть добрі справи, які для вас роблять батьки? 

- Що доброго ви зробили для них? 

- Розкажіть про свої  родини. 

Вправа: « Що я люблю? Що я не люблю?» 

Вихователь пропонує пофантазувати і зазирнути у своє майбутнє, пропонує 

дітям розповісти про те, якими вони уявляють себе у майбутньому, коли 

виростуть. 

Гра « Ми веселі дошкільнята». 

 


