
Дидактична гра: 

 «Людина починається з добра» 
(проводиться в групі компенсуючого типу для дітей з вадами зору) 

 

Завдання: продовжувати знайомити з творами В.О.Сухомлинського;  

розвивати образне мислення дітей, розвивати мовлення, уяву, пам'ять, 

логічне мислення; формувати почуття доброти, любові до людей, виховувати 

чуйність, доброзичливість, готовність прийти на допомогу і учити дітей 

ввічливості, добирати ввічливі слова згідно з ситуацією; активізувати 

доречне вживання в мовленні прикметників, що характеризують властивості 

предметів, явищ. 

 

Словникова робота: збагачувати словник дітей словами ознаками 

предметів (сонце – ніжне, лагідне, блискуче). 

 

Попередня робота: 

- бесіда про ввічливість, про добрі справи (персонажі улюблених 

казок чи мультфільмів, які робили добро); 

- ознайомлення з віршами, прислів’ями а обговорення їх змісту. 

 

 

Хід гри: 
І. Організаційний момент: 

Вихователь пропонує разом з дітьми пройти через прикрашені двері – 

чарівні ворота – до країни Доброти. 

«Доброго ранку!» - мовлю за звичаєм, 

Доброго ранку кожному зичу я. 

І посміхаються у відповідь люди,- 

Добрі слова ж бо для кожного любі. 
 

- Діти,  привітайтеся з усіма, один з одним, посміхніться, подаруйте всім 

свої посмішки! 

 

- А тепер давайте привітаємо всіх за допомогою пальчиків (пальчикова 

гімнастика) 

Стали рано ми на ганок і сказали: «Добрий ранок!» 

Сонцю, полю і травиці, добрим людям, тихій річці… 

Добрий ранок, світе мій, мирний, чистий, голубий. 
 

- Цим віршиком ми сказали багато ввічливих слів, слів які говорять при 

зустрічі, а які ще ввічливі слова ви знаєте? (діти відповідають). 

Так вітатися можна по-різному, головне при цьому треба посміхатися, 

вітаються люди з своїми товаришами, знайомим, а ще з ким 

 



можна привітатися? (з природою: деревами, квітами, тваринами, небом, 

сонцем…) 

 

Дитина розповідає вірш: 

Я всміхаюсь сонечку: - здрастуй, золоте! 

Я всміхаюсь квіточці: - хай вона росте. 

Я всміхаюсь дощику: - лийся мов з відра! 

Друзям усміхаюся, зичу їм добра! 

 

ІІ. Сюрпризний момент: звучить музика, з’являється Сонечко:  

З вами завжди я дружу 

Ніжне вам тепло несу! 

Всім радію, всіх люблю, 

Все на світі зігріваю 

Вам промінчик подаю 

Й до розмови закликаю! 
 

- Діти, яке воно сонечко? Як стало в цій кімнаті? (відповіді дітей). 

 

ІІІ. Мовна гра «У якому вчинку живе добро?» 
 

- Діти, в мене в кошику теж є багато сонечок, ось вони які маленькі, 

погляньте,  які вони (веселі і сумні). Давайте з ними пограємо (вихователь 

роздає сонечка, потім по черзі показує ілюстрації, а діти оцінюють сонечками 

вчинки людей, діток, пояснюють). 
 

IV. Читання та обговорення оповідання. 

Вихователь звертає увагу діток на портрет В.О.Сухомлинського. 

- Діти, чи знаєте ви цього письменника? Він дуже любив дітей і хотів, щоб 

усі діти були щасливими і добре навчалися в школі. Які оповідання 

В.Сухомлинського ви знаєте? Послухайте оповідання «Якби в мене був 

килим-літак». 

 

Запитання до діток: 

- Про що мріяв хлопчик? 

- Для чого йому була потрібна чарівна квітка? 

- Діти, в своїх творах Сухомлинський завжди вчив любити своїх близьких: 

маму, тата, бабусю, дідуся, всіх людей, природу, тварин, свою Батьківщину. 

- Діти, а хто для вас найрідніша людина на світі? (матуся). 
 

Пропоную вам зараз розповісти про неї яка вона? Як вона вам 

допомагає, чому вона вас вчить? (розповіді дітей). 
 

- Молодці, з ваших розповідей я дізналася, як ви любите своїх матусь, і 

що вони в вас добрі, чуйні, лагідні…Давайте пограємо в гру «В якому вчинку 

живе добро?» (вихователь називає вчинки, а діти плескають в долоні – якщо 

цей вчинок хороший, а якщо ні – ховають долоні за спину). 



- Допомогти другові в біді. 

- Образити когось. 

- Захистити слабшого. 

- Когось обдурити. 

- Поділитися чимось хорошим. 

- Не послухатися поради батьків. 
 

- Вихвалятися перед кимось. 

- Галасувати коли хтось відпочиває. 
 

- Молодці, малята бачу ви знаєте які вчинки називаються добрими. А що 

таке доброта? (Доброта  – краса людської душі! Це чуйне ставлення до 

людей, це привітність, ласка, чуйність, ввічливість). 

 

 

- А чи знаєте ви прислів’я про добро? 

 

Діти: - Добре діло роби сміло. 

         - Світ не без добрих людей. 

         - Добра бажаєш, то добро і роби. 

         - Не одяг прикрашає людину, а добрі справи. 

         - Добро дорожче за золото. 

         - Хто людям добра бажає, той і собі має. 

 

- Діти, ми сьогодні говорили про добро, як воно проявляється у наших 

вчинках, але воно живе не тільки в наших діях і словах. Ви напевне помітили, 

що інколи вистачає єдиного слова щоб зробити людині приємність, 

допомогти, втішити, звеселити. Недарма кажуть: «Від теплого слова і лід 

розмерзає». 
 

- Ось і завершилася наша подорож до країни Доброти, зараз ми знову 

пройдемо через наші чарівні ворота, пронесемо добро своїх сердець і 

подаруємо всім людям. Скажемо добрі слова прощання: 

 

 - До побачення! На все добре! 
 


