
Виховна година 

 

Кажімо більше «чарівних» слів 

 

                                                                        Ніщо не обходиться нам так 

дешево 

                                                                       і не цінується так дорого, як 

ввічливість. 

                                                                                                                          

М.Сервантес 
   Мета: виховувати, доброзичливість, повагу, культуру спілкування в 

повсякденному житті; виробляти звичку вживати ввічливі слова – привітання та 

чемну форму звертання. Дати уявлення про правили ввічливості, культуру 

мовлення. Виховувати бажання користуватись в повсякденному житті 

„чарівними словами”. 

                                                            Хід заходу 

  Учитель. Доброго дня! Доброго здоров’я! Моє шанування Вам! Сьогодні ми 

разом з вами будемо пригадувати ввічливі, ніжні, добрі слова, говорити їх один 

одному і  я маю надію, що після сьогоднішнього заняття у світі стане більше 

„чарівних слів”, люди стануть добрішими і в цьому буде і наша з вами заслуга.  

    Давайте зараз скажемо один одному добрі і ніжні слова, які зігріватимуть 

наші серця (діти створюють імпровізоване коло, беруться за руки і говорять 

один одному слова: привіт, доброго дня, я радий тебе бачити, пробач, дякую, 

будь ласка – гра „Мікрофон”) 

   Зверніть увагу на дошку (на дошці зображено будинок збудований із 

„чарівних слів”).   В основі кожної сім’ї , кожного дому  лежить Віра, Надія і 

Любов. На міцних стовпах довіри, вірності і дружби тримається милосердя і 

справедливість. 

   Ведуча. Для почуттів найкращих на землі 

   Створили люди сотні добрих слів – 

   Таких як щирість, ніжність... Їх багато. 

    Це – милосердя, спокій, чистота, 

    Це – вірність, співчуття і доброта, 

   Любов, надійність. Всіх і не назвати. 

   Ведучий. „Будь ласка”, „Спасибі” й „ Бувайте здорові” – 

   Слова необхідні й корисні у мові. 

    Приємно їх чути і в школі, і вдома 

    Від мами учителя й просто знайомих. 

    Тож радим: частіше їх, діти, вживайте. 

    Даруйте сміливіше радісний настрій! 

    І кожен свій день завжди починайте 

    Зі слів „ Добрий день”, „Вітаю” і „ Здрастуй”. 

Учитель. Не привітатися або не відповісти на привітання в усі часи в усіх 

народів вважалося неповагою. Привітний той, хто виявляє доброзичливість. 

Бити привітним – означає радіти іншому, бути доброзичливим – бажати добра. 



   У нашому будинку сьогодні сонячно і радісно, тому що в ньому є дві команди 

– „Усмішка” і „Сонечко”. Між ними ми проведемо турнір ввічливих, у турнірі 

перемогти буде просто, треба лише дотримуватися законів ввічливості, бути 

люб’язним і щирим. Перед тим, як розпочати програму, пропонуємо командам 

привітати одна одну. 

       (Привітання.)  

Учитель. А тепер переходимо до завдань. 

  Завдання 1      
 У будинку Чарівних Слів не тільки працюють, а й відпочивають. Зараз ми 

пограємо в гру „Рими про ввічливість”. 

    • Зазеленіє древній пень, коли почує...(Добрий день.) 

    • Розтопить серце всякого сердечне слово...(Дякую.) 

    • Коли тебе впіймають за підказку, то вчителя розчулиш...(Вибачте, будь 

ласка.) 

    • Коли згасає сонце у росі й зоря лягає лагідно на плечі, серед знайомих, 

рідних голосів ми чуємо привітне ...(Добрий вечір.) 

    • Розтане навіть льодяна глибина від слова теплого...(Спасибі.) 

    • Щоб знову зустрітись в годину призначену, кажу щиро завжди всім...(До 

побачення.) 

 

 

  Завдання 2  

  Ведуча. Перш ніж інших звинувачувати, свої провини треба залагодити. Ось 

завдання з поданих букв за 2 хвилини склади якомога більше слів вибачення. 

                                  в б ч п р с т д й ш н ь и а е о і у ю я 

   (Вибач, пробач, вибачте, пробачте, простіть, даруй, даруйте, перепрошую, 

прошу пробачення, прошу вибачити.) 

   Завдання 3  

  Для першої команди 

1.З якими словами вранці слід звертатися до своїх рідних, учительки, сусідів, 

знайомих? 

3.Що треба відповісти, коли ви не можете виконати чиєсь прохання? 

5.Як попросити продавця показати іграшку, яка найбільше сподобалась? 

Для другої команди 

2.Як слід звернутися до людини з проханням? 

4.Якими словами можна підтримати товариша, якщо в нього щось трапилось? 

6.Якими словами потрібно звернутись до вчителя, якщо той розмовляє з 

іншою дорослою людиною? 

Ведучий. Кажімо більше ніжних слів, 

Знайомим, друзям і коханим. 

Нехай комусь тепліше стане 

Від зливи наших почутті. 

Нехай тих слів солодкий мед 

Чиюсь загоїть рану. 

Ведуча. (Чи перший біль, чи то останній)— 

Коли б то знати наперед! 



Кажімо більше ніжних слів, 

 Комусь всміхаймось ненароком. 

То не життя людське коротке, 

Короткі в нас слова черстві. 

Кажімо більше ніжних слів. 

Завдання 4. „Мінне поле” 

Якщо ведучі говорять усе правильно, діти плескають у долоні, у разі помилки 

вони повинні мовчати, бо „підірвуться на міні”. Плескати треба всім дружно, 

тоді розмінується поле. Ситуації додаються обом командам по черзі. 

Для першої команди 

1.Коли заходиш у музей, театр, бібліотеку, насамперед потрібно: 

- зняти шапку; 

- зняти взуття; 

- голосно розмовляти; 

- одягти шапку; 

- їсти цукерки; 

- поводитися тихо і ввічливо. 

3. За столом у їдальні потрібно: 

- сміятися, штовхаючи сусіда; 

- після їжі дякувати за обід; 

- пити компот обережно, не розливаючи його; 

- лізти руками в склянку, щоб дістати фрукт з компоту. 

Для другої команди 

2. Коли з’їв цукерку, фантик потрібно: 

- кинути на підлогу; 

- викинути у смітник; 

- кинути другові в сумку; 

- покласти на стіл. 

4. Коли звертаєшся з проханням, потрібно казати: 

- будь ласка; 

- мені треба; 

- дуже вдячний; 

- прошу; 

- дай мені швиденько; 

- дякую. 

Завдання 5 

Тест „Чи ввічливий ти” 

1. Візитна картка людини при знайомстві, розмові: 

а) одяг; 

б) культура поведінки; 

в) розповідь про свої здобутки, досягнення. 

2. Чи можна сміятися із широко відкритим ротом? 
а) можна; 

б) такий сміх недоречний; 

в) можна, але е бажано. 



3. Ви розмовляєте – немає різниці з ким (чи то з мамою, чи то з учителем, 

чи то з товаришем). Де потрібно тримати незайняті руки: 

а) смикати ними щось, що попадається під руку; 

б) чухати потилицю чи за вухами; 

в) незайняті руки треба тримати на місці. 

4. Як потрібно сидіти на стільці? 

а) похитуючись злегка; 

б) сидіти на краю стільця; 

в) вільно, не горблячись і не спираючись. 

5. Ви прийшли в наш РБК, щоб переглянути циркову виставку. Ваші 

місця – посередині ряду. Як ви будете проходить до них, якщо на початку 

ряду сидять люди? 
а) обличчям до тих, хто сидить; 

б) спиною до тих хто сидить. 

6. Вас запросили переглянути цікаву виставку, організовану районним 

музеєм Г.С.Сковороди. Чи маєте ви право торкатися експонатів? 
а) ні; 

б) так. 

7. у якому одязі ви повинні ходити до школи: 

а) у модному; 

б) у зручному. 

8. Відомо, що розмовляти з далекої відстані – нечемно. А чи варто 

підходити близько, що відчувати дихання іншого: 
а) так; 

б) ні. 

 

(Ведучі радяться та визначають переможців – перемагає дружба. Учасники 

турніру дякують один одному за участь і говорять тільки люб’язні слова. У 

будинку Чарівних Слів усі посміхаються. Звучить музика. Учасники турніру і 

глядачі співають пісню „ Усмішка”.) 

 

 

Посміхнися – стане день ясніш, 

І веселка тобі також посміхнеться, 

А від цього буде веселіш, 

Ще не раз до тебе посмішка вернеться. 

Приспів. І тоді хмаринки всі затанцюють в висоті, 

Стрибунець всім дуже дзвінко засміється, 

Із звичайного струмка починається ріка, 

Ну а дружба – дружба з посмішки почнеться.(Двічі.) 

 

Коли сонце посміхнеться всім, 

Перестануть з неба капати краплини, 

В соннім лісі – впевнені в однім, 

Затанцюють сосни, кедри і ялини. 

Приспів. 



 

Посміхнися – стане стане веселіш. 

Засміються навіть  слон, і равлик, й мишки,  

Тож нехай на всій землі ясніш, 

Як ліхтарики, засяють нам усмішки. 

Приспів. 

 

Учитель. Нам було дуже приємно гостювати у будинку Чарівних Слів. Нехай 

вони завжди будуть з вами. Знаючи секрети ввічливої людини, допомагаючи і 

підтримуючи один одного, ви завжди будете жити у країні Ввічливості. Ми 

вітаємо вас як громадян країни добрих і чемних людей. Зарошуйте до себе 

своїх друзів, родичів, щоб ваше товариство зростало, множилось. 

 

 
 


