
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День доброти 

 
1.    Відкриття Тижня психології 

2. Акція «Скринька мудрих 

порад» 

3. Години спілкування «Цінуємо 

життя. Воно прекрасне! Людина 

починається з добра» - 3-4 

класи 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

День дружби 
 

1.  Створення «Ланцюжка дружби» 

2. Години спілкування «Цінуємо 

життя. Воно прекрасне! Дружба 

починається з посмішки» -1-2 класи 

3. Акція «Думки на кожен день» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

День спілкування 
 

1.     Хвилинки етикету «Правила 

безконфліктного спілкування» 

2. Виставка-презентація колажів 

«Однокласники.ua» - 9-10 класи 

3. Години спілкування  «Цінуємо 

життя. Воно прекрасне!  Я та мій клас» 

- 5-6 класи 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

День мрій і бажань 
 

 

1.  Ранкові зустрічі «Я бажаю усім…»  

   2.  Арт-акція  «Дерево мрій і бажань» -        

1-4 класи 

    3. Години спілкування з профорієнтації  

«Цінуємо життя. Воно прекрасне! Через гру 

– в доросле життя» - 9-10 класи 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

День здоров'я 
1. Психологічна гра «Незакінчені 

речення»: «Я ціную здоров’я, тому 

що…» 

2. Танцювальний флешмоб «Ми 

прагнемо бути здоровими» - 1-4 

класи 

3. Психологічний квест «Бережи 

здоров’я змолоду» - 6 класи 

4. Години спілкування з пропаганди 

здорового способу життя  «Цінуємо 

життя. Воно прекрасне! Ми  - за 

здоров’я!» - 7-8 класи 

 



«Найвища наука життя – мудрість,  

а найвища мудрість – бути добрим» 

Григір Тютюнник 

 

Людина починається з добра! 
 

Людина починається з добра, 

Із ласки і великої любові, 

Із батьківської хати і двора, 

З поваги, що звучить у кожнім слові. 

Людина починається з добра, 

З уміння співчувати, захистити. 

Це зрозуміти всім давно пора, 

Бо ми прийшли у світ добро творити. 

Людина починається з добра, 

Із світла, що серця переповняє. 

Ця істина, як світ, така стара, 

А й досі на добро нас надихає. 

Любов Забашта 

 



Якщо хочеш бути справжнім другом, 

дотримуйся таких правил: 

 

 Цінуй свого друга, стався з повагою до 

його думок і почуттів. 

 Пам’ятай, що у друга є свої погляди на 

життя, тому приймай його таким, який він 

є. Поважай його погляди, навіть якщо 

вони не збігаються з твоїми. 

 Будь самим собою, умій ввічливо, але 

твердо обстоювати свої погляди. 

 Якщо твій друг помиляється – не бійся 

сказати йому про це (але роби зауваження 

тактовно). Справжній друг завжди 

дослухається до твоєї думки й буде 

вдячний за підказку. 

 Будь ввічливим зі своїми друзями.  


