
Заняття  

з пріоритетом морально-етичних завдань 

та використанням спадщини В.О.Сухомлинського 

«Країна Милосердя» 

Завдання розвитку: вчити дітей буди добрими, милосердними, розвивати вміння 

говорити добрі слова, оцінювати свої дії;  виховувати почуття доброти, поваги до 

оточуючих, до товаришів; вчити бути уважними при необхідності допомагати і 

робити це доброзичливо, невимушено, розвивати зв’язне мовлення, пам'ять, 

мислення. 

Матеріал: текст казки В.Одоєвського «Мороз Іванович», сердечка червоного – 4 

штуки, макет хатинки, сердечка різнокольорові по кількості дітей, ілюстрації. 

Попередня робота: читання оповідання В.Сухомлинського «Як Сергійко навчився 

жаліти» та обговорення дій головних героїв. 

Хід заняття: 

Вихователь читає казку В.Одоєвського «Мороз Іванович»,   потім ведеться бесіда за 

змістом твору: 

- Як звати дівчаток? Чому їх так звали? 

- Що трапилося з Рукодільницею? 

- Як вона допомогла Морозу Івановичу? 

- Як вона про нього піклувалася? 

Прослухавши відповіді дітей, вихователь ще раз читає деякі рядки казки та 

продовжує бесіду: 

- Кого можна назвати турботливим, милосердним? 

- Як поводила себе Ледарка у Мороза Івановича? 

- Як вона розмовляла з пиріжком та яблучком? 

- Як віддячив Мороз Іванович дівчаткам? 

- Вам жаль Ледарку? 

Вихователь намагається  викликати в дітей почуття жалю до Ледарки: хоч і 

покарана вона по заслугам своїм, але ж їй теж прикро та образливо. Вихователь 

пропонує придумати інше закінчення казки. 

- Діти, якою можна назвати Рукодільницю? (доброю, ласкавою, уважною, 

милосердною…) Так вона поводилася милосердно до хворого Мороза 

Івановича, а що таке милосердя? (діти міркують). 

- Милосердя – дуже давнє слово, наші бабусі, дідусі називали людину 

милосердною, у якої добре серце і котра піклувалася про інших, 

співпереживала разом з ними, заспокоювала, якщо з кимось траплялось лихо. 

Вважається, що дуже негарно не допомогти людям, які потребують допомоги, не 

помітити чужого горя, не проявляти співпереживання і милосердя. 

Таких людей називають безсердечними. 

- Хто з вас вважається себе милосердним і чому, поясніть? (відповідь дітей). 



- Діти, слід завжди проявляти милосердя до оточуючих. Ніколи не можна 

сміятися над чужою бідою, а треба допомагати. 

- Діти, давайте переїдемо до килимка, трішки пограємося:  

- Погляньте, я розмістила тут багато картин, на них зображені життєві ситуації, 

які трапляються в житті, розгляньте їх і розкажіть як можна допомогти дітям, 

людям. 

Вихователь пропонує дітям вирішити наступні проблемні ситуації: 

 Оля прищемила палець, їй боляче, як можна потішити її, які слова слід 

сказати? 

 Малюк забився, плаче, пожалійте його. 

 У Віталика поламалася машинка, яку він отримав в подарунок, він 

засмучений, як ви йому допоможете, які слова втіхи скажете? 

- Молодці, малята, добре справилися з завданням, знаєте багато ласкавих слів, і 

я думаю якщо з вашим товаришем станеться лихо, то ви його неодмінно 

втішите. 

Давайте виконаємо фізкультхвилинку: 

Жадний пес дрова приніс, 

Води приніс, тісто намісив. 

Пирогів намісив, у кутку сів 

І сам все з’їв! 

(діти імітують дії, про які говориться у вірші) 

Діти розміщуються на килимку півколом. 

- А тепер діти давайте пограємо в гру «Чарівні сердечка»: 

 Сердечко Доброти: щоб його отримати слід придумати правила доброти; 

 Сердечко близьких людей: щоб його отримати слід згадати, які добрі 

справи та слова ви говорите або робите для своїх рідних; 

 Сердечко «Три бажання Золотій Рибці»: щоб отримати його необхідно 

розповісти про свої мрії, які б могли ви загадати Золотій Рибці; 

 Сердечко «Мій друг»: щоб його отримати слід розповісти про свого 

товариша, розповісти як ви граєте. 

Діти грають у гру і по черзі отримують сердечка. 

- Дітки, давайте згадаємо нашу «Хатинку Добрих вчинків», пропоную вам 

поповнити ваші віконечка, зараз кожен з вас розкаже які гарні вчинки ви 

нещодавно зробили, може комусь допомогли нести сумку, може когось 

заспокоїли, втішили добрим словом. По черзі будете брати сердечка та 

розповідати,будь-ласка, хто бажає розпочати?..(діти розповідають про свої 

вчинки…) 

Вихователь: - Діти, сьогодні ви мене порадували своїми розповідями про свої 

вчинки. Я вражена! Я зрозуміла що ви всі і кожен готові надати допомогу кожному, 

хто її потребує, ви чуйні, доброзичливі, порядні, відповідальні, уважно ставитесь до 

своїх рідних, до оточуючих,турбуєтесь про мам, тат, бабусь… 

Я вам бажаю і надалі бути такими, запам’ятайте приказку «Добре діло – роби 

сміло». 


