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ВСТУП 

Духовні цінності – душа народу, його образ, з яким він постає 
перед світом. У них акумульовані його характер та ідеали, збережені і 
примножені впродовж історичного розвитку національні традиції. У 
ціннісних пріоритетах закодовані минуле народу, особливості його 
менталітету, перипетії історичного розвитку.  

До традиційних цінностей українського народу відносяться 
волелюбність і патріотизм, працелюбність і повага до старших, 
відчуття власної гідності; нормативні уявлення про добро і зло, 
справедливість, прекрасне і потворне, про призначення людини; 
ідеали, норми і принципи життєдіяльності; про розвиток особистості, 
здатної жити і творити за законами Добра, Честі, Гідності, Краси, 
Гармонії, Людяності, Милосердя. Вони лежать в основі всіх учинків, 
діяльності людини, мають моральну значущість і впливають на 
загальне суспільне життя.  

Звернення до духовних цінностей українського народу випливає 
із завдань розвитку національної державності, побудови 
демократичного суспільства, національного й духовного відродження 
України, її інтеграції в європейське та світове співтовариство.  

Моральний і творчий потенціал, необхідний для побудови 
гармонійного та миролюбного суспільства, закладається з дитинства.  

Духовні цінності визначають мотиви поведінки особистості та 
спрямованість діяльності, тому важливо формувати у дітей здатність 
діяти відповідно до них. Вони є головною метою виховання, 
важливими критеріями оцінки у виборі життєвих цілей та засобів їх 
досягнення.  

Специфіка формування духовних цінностей українського народу 
у молодших школярів полягає у тому, що вони сприймаються ними як 
певні норми і загальні принципи поведінки, які їм пропонують дорослі. 
Переосмислення їх крізь призму свідомості дитини – формування у неї 
власного морального досвіду, ставлення до поведінкових стереотипів 
та моральних зразків, що їй пропонуються, як результату емоційного 
переживання і переведення морально-етичних цінностей українського 
народу у внутрішній план особистості – сферу почуттів, індивідуальної 
свідомості і поведінки.  

 
 



 

 
При формуванні у молодших школярів системи духовних 

цінностей педагогічні зусилля і дії вчителя початкових класів мають 
бути спрямовані на розвиток духовних потреб і мотивів поведінки, 
формування етичних знань і виховання етичних почуттів, вироблення 
відповідних умінь, навичок і звичок, а також зміцнення вольових 
якостей. Цілеспрямоване формування духовних цінностей особистості 
здійснюється в організованій дорослими виховній діяльності та 
спілкуванні, де виявляється активність особистості молодшого 
школяра і формуються його моральні потреби і мотиви поведінки. 
Саме педагогічно організована діяльність та спілкування створюють ті 
виховні ситуації, і моральні відносини, які забезпечують вплив на 
формування духовних цінностей у молодших школярів.  

У формуванні духовних цінностей важливу роль відіграє не тільки 
соціальне середовище, а й сім’я, при чому саме вона має чи не 
найбільший вплив, особливо в дитинстві. Від сім’ї значною мірою 
залежить не тільки те, чи буде людина духовно багатою та здоровою, 
але й те, як зможуть розкритися її задатки, здібності, який у неї 
характер, як вона ставитиметься до інших людей, і нарешті, чи зможе 
бути здоровою та щасливою. 
     Український філософ Г.Сковорода писав, що людина 
народжується двічі: фізично й духовно. Біля духовної колиски стоять 
духовні наставники – спочатку родина, а потім вчитель, який стає 
дитині другим батьком, матір’ю, бо прищеплює її душі високі моральні 
якості віри, надії, любові, глибокої поваги до рідної землі, свого роду, 
народу, держави.  

Запропонована «Абетка духовних цінностей українського 
народу» адресована педагогам, батькам, які вважають виховання 
моралі основою будь-якої системи виховання та освіти. Наведені 
матеріали складаються з казок, віршів, прислів’їв, приказок, ігор,  і 
творчих завдань, які в алфавітному порядку розкривають зміст 
основних понять духовних цінностей українського народу, та які 
ненав’язливо навчають дитину чеснотам.  

Використання дорослими запропонованих навчальних матеріалів 
повинно бути у формі довірливої та дружньої розмови з молодшими 
школярами, мета якої – не нав’язувати дітям ту чи іншу моральну 
цінність, а допомогти їм зрозуміти, що моральне ставлення до життя є 
основою розвитку людського суспільства та щасливого життя людини. 

Прислів’я, приказки, ігри та завдання, казки, спрямовані на 
розвиток творчого потенціалу дитини. Вони вчать дітей висловлювати 
свої думки, оцінювати вчинки людей, працювати у групах. 

 



 

 

ПЕРЕДМОВА 

 
        Дорогий друже! 

Без цінностей людських 

у світі як прожити? 

І чесним бути й справедливим, 

пробачати вміти. 

Якщо добро посієш - то його й 

збереш.  

Із скарбом цим 

ти у житті не пропадеш.  

Якщо засумніваєшся колись, 

хутчіш до азбуки звернись.  

Абетку швидше цю читай,  

поради всі запам'ятай! 

Умій по совісті чинити 

і легко буде  тобі жити! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДО ЧИТАЧА

 

Сьогодні відкриваєш ти 

Оцю Абетку доброти. 

Гадаємо, ти в ній знайдеш 

Собі рецепти для життя, 

Бо доброта людська – повітря. 

Без неї важко існувати. 

Для всіх чеснот вона, як мати, 

І  людяності джерело. 

Вона цілюща, як зело, 

Лікує душу. Спонукає 

Осмислити своє буття: 

Емоції, щоденні справи, 

Всі вчинки, ігри та забави. 

 

       

 

 

Вона – незмірна одиниця, 

Її не зважиш, не побачиш… 

Хоч є ознака – це тепло, 

Яке від серця і до серця, 

Мов струм, по ниточці тече. 

Вона така багатогранна, 

В словах, у посмішці живе,  

Добірне зернятко нове 

У кожній засіва дитині. 

До себе, друже, придивляйся 

І бути добрим намагайся. 

Ця збірка – добрий помічник! 

Бажаємо, щоб кожен звик 

Уважно сторінки читати 

І знань потрібних набувати.                    

                         Шенкевич Л.А. 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНІСТЬ 
           Живіть активно  

Коли живеш, то треба щось робити, 

А не закопувати в бездну хист. 

В житті не дай вам, Боже, 

збайдужіти, 

Тоді життя утратить всякий зміст… 

Активно треба мріяти, творити, 

Сміятися, бо сміх не підведе. 

Добро робити і людей любити… 

Байдужість всіх в могилу заведе. 

То не життя, коли лиш їсти й спати, 

Ще треба мислити, творить дива. 

Іти вперед, вершини досягати, 

Для того людям й дана голова 

І серце, що частіше б’ється, 

Коли у ньому промінець горить. 

Якщо байдужість серця  

не торкнеться, 

Тоді прекрасно в світі можна жить! 

                                 Надія Красоткіна   

 

 

  У світі думок 

Якщо не я, то хто ж? 

Якщо не зараз,то коли? 

Якщо я не для себе, 

То хто ж для мене?   

 

      

         Народ скаже, як зав’яже 

o Без діла слабіє сила. 
o Без діла сидіти, то можна 

одубіти. 
o На охочого робочого все 

найдеться діло. 
o Активно жити – здоров’ю 

служити.  
o За активним підеш – шлях 

до щастя  знайдеш. 
o Хто не здатний горіти, того 

не запалиш. 
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БАТЬКІВЩИНА 
У всіх людей одна святиня, 

Куди не глянь, де не спитай, 

Рідніша їм своя пустиня, 

Аніж земний в чужині край. 

Їм красить все їх рідний край. 

Нема без кореня рослини, 

А нас, людей, без Батьківщини. 

                             М. Чернявський 

 

 

 Народ скаже, як зав’яже 

o За рідною землею і у небі скучно. 

o Людина без Вітчизни як соловей без 

пісні. 

Л 
 

 

 

         Що таке Батьківщина 

Те місце, де родилася людина, 

Земля та силу і відвагу надає. 

Тут кожна квітка і мала билина 

Дає людині все, що в неї є: 

Любов свою, красу, цілющу силу, 

Лікує рани, зцілює серця. 

Тому любити треба землю милу 

І бути з нею завжди, до кінця… 

Те рідне місце зветься Батьківщина. 

Тут річка й поле, гори — все твоє… 

І це твоя земля одна-єдина. 

У ній любов, натхнення й сила є. 

Тут і травичка вміє лікувати, 

Для тебе все, щоб у добрі рости. 

А рідне небо вчить тебе літати 

І мріяти, й тепло у світ нести… 

І це твоя велика Батьківщина, 

Земля, в якій твоє коріння є. 

Це найрідніша в світі Україна, 

Бо все тут рідне, світле і твоє.  

                                Надія Красоткіна

БЕЗКОРИСЛИВІСТЬ 
                 У світі думок 

Як допомагаю людям – дяки не чекаю, 

А щоб так усі робили, більш за все бажаю. 

СКАЛКИ ДОБРОТИ 

Притча 

У вихідний день родина відпочивала на пляжі. Діти купалися у морі та 

будували замки з піску. Раптом удалечині з’явилася маленька бабуся. Її 

сиве волосся розвівалося від вітру, одяг був брудний і обшарпаний. Вона 

щось бурмотіла сама до себе, підбираючи з піску якісь предмети та 

кладучи їх до сумки.  



 

     Батьки покликали дітей та наказали триматися подалі від старої. Коли 

вона проходила повз них, раз по раз нахиляючись, аби щось підняти, то 

посміхнулася родині, але ніхто не відповів їй на привітання.  

    Через багато тижнів вони дізналися, що маленька бабуся все своє життя 

присвятила тому, щоби підбирати з пляжу скельця, якими діти могли 

порізати собі ноги.   

Шалва Амонашвілі

 

БЕРЕЖЛИВІСТЬ   

                Гра «Так чи ні?» 

Помиєш руки і в ту ж мить  ти вимкнеш воду ? (Так). 

Чи хай біжить? (Ні). 

А світло треба вимикати, коли виходиш із кімнати? (Так). 

На вулицю ти поспішаєш, а двері завжди зачиняєш? (Так). 

Дерев в природі так багато. То, може, можна їх ламати? (Ні). 

І квітів навкруги  багато. Чи будеш їх безжально рвати? (Ні). 

Навколо чисто, гарно так. Ти кинеш папірець? Чи як? (Ні). 

А як зберегти тепло, щоб нехолодно було? 

Треба вікна утепляти,  двері  щільно зачиняти? (Так). 

А як іще, гадаєш ти,  гроші можна зберегти?  (Так). 

 
Народ скаже, як зав’яже 

Життя не мука, коли 

бережливість – це наука. 

 

 

Малюнок «Улюблена річ»  

Намалюй кілька речей, які 

тобі особливо дорогі, та 

подумай, що необхідно 

зробити, аби ці речі якомога 

довше прослужили. 

 

 



 

 

ВДЯЧНІСТЬ 
Народ скаже, як зав’яже  

Вдячністю серце прикрашається. 

 

 

Малюнок «Вдячне серце» 

Об’єднайтеся в групи. Зобразіть 

контури серця, а всередині 

намалюйте все, про що ваші серця 

згадують із вдячністю. 

 

У ПРИГОДІ 

Казка 

Олена Пчілка  

Пішов раз лев на лови й зустрів мишку. Хотів її з’їсти, вже й 

лапою надушив. А мишка й каже йому:  

-    Ой,  леве,  могутній владарю! Не їж мене, змилуйся наді 

мною, бідною мишкою! Я тобі за все те в пригоді стану! 

    Засміявся  лев: 

-    Ти мені в пригоді станеш? Якась нещасна мишка – мені, 

цареві над звірями, в пригоді можеш стати?! В якій же це 

пригоді?! 

-     А хто може теє знати, - каже мишка, - тільки благаю я тебе 

– зглянься наді мною!.. 

         Зглянувся лев, пустив мишку. Подякувала вона й побігла 

швиденько до своєї нірки. 

            Коли це, за яким часом, попався лев у тенета. Б’ється, 

сердешний, борсається в тенетах, нічого не зробить – ще гірше 

заплутався в сітку. Аж де не взялась мишка, - одну петельку 

перегризла,  другу…  Як заходилась, то таку дірку в тенетах 

зробила, що й лев виліз! Тоді мишка й каже левові:  

-    А що, бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді стала! 

-    Бачу, - каже лев, - віддячила ти мені і навчила мене!... 

Спасибі тобі. 

 

 



 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ПРИТЧА ПРО ДВОХ  ВОВКІВ  

  Одного разу допитливий онук запитав у свого діда – вождя племені: 

– Чого з’являються погані люди? 

   На це старець дав мудру відповідь. Ось що він сказав: 

– Поганих людей на світі немає. Але в кожній людині присутні дві 

сторони: темна і світла. Перша – це прагнення до любові, добра, 

співчуття, взаєморозуміння. Друга ж символізує зло, егоїзм, ненависть, 

руйнування. Подібно двом вовкам, які постійно борються один з одним. 

– Зрозуміло, – відповів хлопчик. – А хто ж перемагає? 

– Все залежить від людини, – закінчив дід. – Завжди перемагає той 

вовк, якого годують більше. 

      Ця притча вчить тому, що кожна людина обирає свій шлях 

самостійно і сама несе відповідальність за власні вчинки. 

ВІДДАНІСТЬ  

Притча про приязнь

Вмираючи, покликав батько сина,  
Що був його єдиная дитина,  
І мовив, звівши голову стару:  
«Мій синку, швидко я, мабуть, умру.  
Дав бог мені прожити много літ.  
Добра надбати і пізнати світ.  
Добро тобі лишаю. Не марнуй  
Його, та й понад міру не цінуй.  
Не думай в нім мету життя знайти,- 
Се сходи лиш до вищої мети.  
Та, крім добра, ти маєш, синку, те,  
Що найважніше — серце золоте,  
Досить науки і здоровий ум,  
І вже пройшов ти молодості шум.  
Одного лиш бажаю ще тобі:  
Щоб мав ти друга щирого собі».  
Син мовив: «Татку, дяка вам і честь!  
Та в мене друзів щирих много єсть».  
«О синку, много при їді й вині,  
Та в горю помогти — напевно, ні!  
Я, сімдесят п’ять літ проживши, вспів  
Знайти одного лиш — та й то напів».  
«Ні, татку, — мовив син, — з моїх друзяк  
Піде за мене кождий хоч на гак!»  
Всміхнувсь отець. «Щасливий, синку, ти,  
Та я би радив пробу навести.  
Заріж теля і запакуй у міх,  
А ніччю йди з тим до друзяк своїх.  

Скажи: «Біда! Я чоловіка вбив!»  
Проси, щоб захистив тебе і скрив.  
Своїх так перепробуй, а потім  
Застукай і в мойого друга дім».  
Послухав син. Як смерклося цілком,  
Пішов, важким нав’ючений мішком.  
До друга найлюбішого воріт  
Застукав: «Живо, живо отворіть!»  
Явився друг. «Се що тебе жене?»  
«Я чоловіка вбив! Сховай мене!»  
Та сей, не відчиняючи воріт,  
Сказав: «Тікай! Чи ще мене й мій рід  
Ти хочеш у тяжку біду вплескать?  
Адже ж коли почнуть тебе шукать,  
То де ж підуть насамперед? Сюди!  
Бо знають, що я друг твій! Геть іди!»  
Пішов по інших своїх другах син –  
Не скрив його, не втішив ні один.  
А дехто мовив: «Забирайся ти!  
Я зараз мушу властям донести.  
Адже ж всі знають, як дружили ми,- 
Ще скажуть, що до спілки вбили ми».  
Отак всю ніч продвигавши свій міх,  
До батькового друга він прибіг.  
«Рятуйте, дядьку! Я людину вбив  
Та вже й у місті шуму наробив!  
Ось труп! Там десь погоня вже жене!  
Ой пробі, скрийте трупа і мене!»  



 

Старий живенько замки відкрутив  
І з міхом парубка в свій двір пустив.  
«Ну, ну, ходи, небоже, скрийся тут!  
А трупа десь я впру в безпечний кут».  
Замкнув ворота, взяв на плечі міх- 
Та парубок упав йому до ніг.  
«Спасибі, дядьку! Не турбуйтесь, ні!  

Ніяке зло не сталося мені».  
І він сказав йому батьківську річ  
І все, що діялося з ним сю ніч,  
І як подвійно тут він скористав:  
Фальшивих друзів збувсь, а вірного пізнав. 

    Іван Франко

ВІРА  
     Народ скаже, як зав’яже  
Віра гори повертає. 
Більш вір своїм очам, ніж чужим речам. 
Кому не віриться, нехай подивиться. 

Одно око має більше віри, ніж двоє. 
Хто не вірить, хай собі перемірить. 
Хто нікому не вірить, сам віри не має. 

 

        У світі думок 

Те, у що ти віриш, стає твоїм світом. 

ВОЛЯ   
Розгадай ребус 

 

 

 (воля) 

                                                     НА ВОЛІ 
Марійка Підгірянка 

  На зеленій гілці пташка співала. Мила, звучна співанка сад 
звеселяла. Та зловила дівчинка пташку співучу та всадила у клітку 
блискучу. І дає їй їсти, водичку носить. 
   - Співай мені співанки! - пташечку просить. 
   Не їсть, не п'є пташка, сидить тихенько, опустила 
крильця, ниє серденько. 
   - Чому не хочеш пташечко, їсти і пити? Чи в 
золотій кліточці зле тобі жити? 
   - На зеленій гілочці любо співати, а в золотій 
клітці треба вмирати... 
Бо в садку на гілці вільно я жила, а золота 
клітка - моя могила. 
  Пожаліла дівчинка пташку співучу, відчинила 
кліточку гарну, блискучу. 
   Стрепенула пташечка втішно крильцями, 
задзвеніла співанка полем, лугами. 



 

 

 

ГІДНІСТЬ 

Розгадай ребус 

(гідність) 

 

                                              У світі думок 

Гідна людина не та, в якої немає недоліків, а та, в якої є чесноти. 

 

   Людина серед людей 

Ми з вами — люди на Землі 

Й серед людей усі живемо. 

Вчимося, щоб не йти в імлі, 

Стежками власними ідемо. 

Доріг багато в світі є, 

Та треба вибрати уміти 

Для себе щось одне, своє 

І лиш свою зорю зустріти. 

Щоб сонце й небо голубе 

Завжди в житті тобі світило. 

Люби і поважай себе 

Й дороги вибирай уміло. 

Сім раз подумай перед тим, 

Як маєш рішення прийняти. 

Все обміркуй і, щоб за тим, 

Прекрасну й світлу долю мати. 

Бо хтось поманить калачем 

(Бувають різні в світі люди). 

І поплетешся манівцем, 

А далі що? Що далі буде? 

Багато треба перейти, 

Щоб власну долю збудувати. 

Та честь і гідність зберегти, 

Щоб гордо світом крокувати. 

Бо ти людина на Землі, 

То ж не кидай себе під ноги. 

Бездумно не бреди в імлі, 

А світлі вибирай дороги. 

Надія Красоткіна



 

ҐРЕЧНІСТЬ 

Хлопчик дівчинку зустрів, 

Люб'язно в клас її провів, 

Своїм місцем поступився 

І ніяк не засмутився. 

Бо навчив ще змалку тато: 

- Інших треба поважати! 

Шану матимеш  усюди – 

Українці – ґречні люди! 

Ґречна вся наша сім'я: 

Мама, тато, брат і я! 

 Люди в Україні ґречні,  

  Всі люб’язні і сердечні. 

Гостей радо зустрічають, 

Хлібом- сіллю пригощають. 

Оця якість цінна дуже –  

Пам'ятай про неї, друже!

          Народ скаже, як зав’яже  

Хто людям дім відкриває, той без друзів не буває. 

Чим хата багата, тим і гостям рада. 

  

ДОБРО 
 Татова порада 

Хлопчина вбіг із двору в хату,  

До тата голосно гука:  

- А я провідав у лікарні  

Свого найкращого дружка.  

Тож правда, тату, я – чутливий  

І маю серце золоте?  

Замисливсь тато на хвилину  

І так сказав йому на те:  

- Коли тебе в тяжку хвилину  

Людина виручить з біди,  

Про це добро, аж поки віку,  

Ти, синку, пам’ятай завжди.  

Коли ж людині щиросердно  

Ти зробиш сам добро колись, -  

Про це забудь, аж поки віку,  

Мовчи й нікому не хвались!  

                   Лідія Компанієць 

 

 

Знайди пару: з’єднай початок прислів’я з його кінцем 



 

o Добре слово                                                   шукай доброти. 

o Не одяг красить людину,                           як сонце в небі. 

o Добре серце,                                                і кішці приємне. 

o Не шукай краси -                                           а добрі діла. 

 

Гра «Капітошка» 

Учитель – мама Хмарка, діти –Капітошки (дощові краплинки). Під музику всі 

танцюють, мелодія зупиняється, мама Хмарка   доторкається до Капітошки і 

учень розповідає про свою добру справу .  

 

Народ скаже, як зав’яже 

Добре роби, добре й буде.  

Добра справа що дощ у засуху. 

Добро добром згадують. 

Живи добріше -  буде миліше. 

Хто кривдить людей, той кривдить своїх дітей. 

 

В яких словах живе добро? 

добродушний                      доброзичливий 

добросусідський                доброволець 

добропорядний                  добродій 

добросердечний                добрий день 

 добросовісний                     добрий вечір 

доброякісний                       доброго здоров’я 

 

Пам’ятка Добра 

 Допомагай слабким, хворим, старшим. 

 Будь щедрим, привітним, доброзичливим. 

 Стережися злого. 

 Дотримуйся  культури спілкування 

 Прощай іншим помилки. 

 Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе. 

 



 

Гра «Поміркуємо про Доброту» 

Діти стають у коло. Кожному з них учитель кидає м’яча. Той, хто ловить 

м’яча, називає будь-яку добру людину та пояснює, у чому полягає її доброта 

(наприклад: «Моя сестра добра, бо щодня грається зі мною та допомагає 

мені»). Коли всі діти розкажуть про тих чи інших добрих людей, вчитель 

просить когось із дітей перерахувати усіх добрих людей, про яких 

розповідали їхні друзі. 

ДУША 

Віддавай тепло душі 
Чим більше віддаєш тепла, 

Тим ти багатший і світліший. 

А в серці вже немає зла 

І ти душею красивіший. 

І в світі скрізь одна краса 

І радість, щастя виглядає. 

Збуваються всі чудеса, 

І зміст життя вже інший має. 

                        Надія Красоткіна 

 

Народ скаже, як зав’яже 

Красен день сонечком, а душа – 

світлим помислом 

Хто людям добра бажає, той і собі 

має. 

Аби душа чиста, а постоли нічого. 

 

           У світі думок 

Жити душа в душу -  дружно, у 

цілковитій злагоді. 

Сонце свого світла нікому не жаліє. 

Душею виміряй, розумом перевір, тоді 

і вір. 

Притча про терпіння 

     Жив-був юнак із поганим характером. Батько дав йому повний мішок цвяхів і 
сказав забивати один цвях у ворота саду кожен раз, коли той втратить терпіння або 
посвариться з кимось.  
    Першого дня він забив 37 цвяхів у ворота саду. Наступного дня навчився 
контролювати кількість забитих цвяхів, зменшуючи її з дня в день. Зрозумів, що 
простіше контролювати себе, ніж забивати цвяхи. Нарешті, наступив той день, коли 
юнак не забив жодного цвяха у ворота саду. 
     Прийшов він до батька і сказав йому цю новину. Тоді батько сказав юнаку, 
виймати один цвях з воріт, кожен раз, коли він не втратить терпіння.  
Настав той день, коли юнак зміг сказати батькові, що витягнув всі цвяхи.  
Батько підвів сина до садових воріт, і сказав:  
«Сину, ти чудово себе вів, але подивись, скільки дірок залишилось у воротах».  
     Ніколи вони вже не будуть такими як раніше. Коли ти з кимось сваришся, і 
говориш йому неприємні речі, то залишаєш йому рани як у тих воротах. Можеш 
встромити в людину ніж, і потім витягнути його, але завжди залишиться рана. І буде 
неважливо, скільки разів ти попросиш пробачення. Рана залишиться.  
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ДРУЖБА  

БАГАТСТВО, ДРУЖБА І ЛЮБОВ 

Притча 

   Жив на березі моря старець. Був він зовсім один, і нікого у нього не було на 

всьому білому світі. 

   І ось одного разу пізно ввечері він почув стукіт у двері. Старий запитав: 

- Хто там? 

   За дверима йому відповіли: 

- Це твоє багатство. 

   Але старець відповів: 

- Колись я був казково багатий, але це не принесло мені ніякого щастя. 

   І не відчинив двері. На наступний день він знову почув стукіт у двері. 

- Хто там? - Запитав він. 

- Це твоя любов! - Почув він відповідь. 

   Але старець сказав: 

- Я був любим, і сам любив шалено, але це мені не принесло щастя! - І знову 

не відкрив двері. 

   На третій день до нього знову постукали. 

- Хто там? - Запитав старий. 

- Це твоя дружба! - Почув він у відповідь. Старець посміхнувся і відчинив 

двері: 

- Друзям я завжди радий. 

   Але раптом ... разом з дружбою до нього в житло увійшли і любов, і 

багатство. І старець сказав: 

- Але ж я запросив тільки дружбу! 

   На це ті хто  ввійшли відповіли йому: 

- Ти стільки років прожив на землі, і до цих пір не зрозумів одну просту істину?    

Тільки разом з дружбою приходять і любов, і багатство! 
 

                          Народ скаже, як зав’яже  

o Людина з друзями — степ із квітами, а людина без друзів — жменя попелу.  
o Дружба дорожча за золото. 
o Справжній друг завжди тобі добра бажатиме. 
o Дружній череді і вовк не страшний. 
o Людина без друга – що їжа без солі. 

 

    Притча про дружбу 
 
В якімсь селі дідусь один вмирав,  
На той світ вже збирався у 
дорогу…  
До рук ікону взяв, поцілував,  
А наостанок все ж прохав у Бога: 

-Хоч я й старий, та міг би ще 
служить,  
Порадником і дітям і онукам,  
Якби ж ти, Боже, дав іще пожить,  
Відстрочив трохи з Сонечком 
розлуку. 



 

Господь почув, подумав і спитав,  
Сховавши усміх, зазирнувши в 
очі:  
— Відстрочить, кажеш? Може б я і 
дав  
Тобі пожити… Добре, скільки 
хочеш? 
Дідусь ожив відразу, звеселів,  
Подумав про онуків, про синочків:  
— О, Господи! Ти стільки дай 
років 
На гілці скільки майорить 
листочків. 
— Ні, це багато, Бог йому на це, 
—  
Не можу скільки літ тобі ще дати.  
— Ну, скільки яблук має 
деревце?  
— Ні, не проси, — і це тобі багато. 
— Тоді дай стільки, скільки за 
роки  

Хороших, добрих, вірних мав я 
друзів.  
— Хай буде так, — торкнувсь його 
руки, —  
По справедливості і по заслузі. 
І Бог пішов, а той дідусь піднявсь  
І сиві вуса підкрутив завзято,  
Бо друзів за життя він скільки 
мав,  
Як яблук і листочків разом взятих! 
____________________________
В цієї притчі є проста мораль: 
Щасливо й довго в світі щоб 
прожити,  
Любити треба світ, з людьми 
дружити,  
І душу мати чисту, мов кришталь! 
                              Олена Бондар 
 
 

 

 

       

ЕНЕРГІЙНІСТЬ 

                             

Робота 

      Раз-два і готово: я рубаю з татом дрова!   

      Під парканом у кутку склали вежу от-таку! 

     Усміхається татусь: - Не замерзли вуха? 

                                                                 Я ж морозу не боюсь. Розстебнув кожуха. 

                                                      Ледь встигаю подавати – добре з татом працювати. 

Степан Олійник 

 

   



 

  

 

 

 

 

 ЄДНІСТЬ 

Єдність 

Нероздільні земля і небо,  

Нероздільна моя сім’я,  

Нероздільна любов до тебе,  

Дорога матусю моя; 

Нероздільна людська родина,  

Наша мова і наша кров, 

І єдиній моїй Україні —  

Нероздільна моя любов: 

Ген від Сяну до річки Дону  

Устає вона в сяйві дня, 

 

Україна — моя ікона, 

До якої молюсь щодня. 

Я хочу сказати, єдина є мати. 

Повинні про це ми щодня 

пам'ятати! 

Єдина країна - єдина родина, 

Про це знає змалку кожна 

дитина. 

Державу свою треба всім 

шанувати 

І буде, мов сад, вона розквітати! 

                            Леонід Полтава

 

Марш українських дітей 

 

Гей, гуртуймось та лучімся, 

Українські діти! 

Зранку, змалку вже учімся 

Для Вкраїни жити. 

 

Поставаймо пара в пару 

У громаду бучну, 

Затягнімо аж під хмару 

Співаночку звучну. 

 

Нехай вчує ненька мила 

Й наші рідні поля, 

Що росте в них наша сила, 

А з силою-доля! 

Марійка Підгірянка 

 

 

 
 
 



 

ВЗАЄМОДОПОМОГА 

ЛІСОВИЙ ВЕДМЕДИК ТА ПУСТУНКА МИШКА 

Казка 

Лісовий Ведмедик усю зиму спав у своєму сніговому барлозі та смоктав 
лапу. А снилося йому літо і соти, наповнені медом.  

Тут же, поруч із барлогом, у нірці жила Мишка-Пустунка. Одного разу 
вона випадково забігла до Ведмежого барлогу та й, заблукавши там, 
потрапила Ведмедеві до вуха. Ведмідь прокинувся, закрив лапою вухо і 
спіймав Пустунку.  

– Моє вухо – нора для тебе, чи що? Ось розчавлю тебе зараз, немовби 
ягоду-малину!  

– Не дави мене, Ведмедику, – жалібно благала Пустунка, – краще 
відпусти, я тобі у нагоді стану!  

Лісовий Ведмедик засміявся з Пустунки: навіщо вона йому знадобиться? 
Та все ж відпустив.  

Минуло небагато часу. Ведмедик темної ночі виліз із барлогу, побрів 
навпростець та й потрапив у пастку. Щосили рвався він із петлі, але нічого 
вдіяти не міг. Зажурився Лісовий Ведмедик!  

Його ревіння розбудило Мишку-Пустунку. Вона вискочила зі своєї нори 
подивитися: чому Ведмідь так реве? Бачить, а її силач-сусіда у пастці. Мишка 
підбігла, перегризла петлю та визволила Ведмедя.  

Відтоді Лісовий Ведмідь завжди кличе Мишку-Пустунку на гостини до 
свого барлогу і навіть дозволяє погрітися у своєму волохатому вусі.  

 
                     Творче завдання «Якщо бракує єдності»  

Попросити дітей розповісти, що може статися із родиною, у якій немає 

єдності, у таких ситуаціях:  

• хтось у родині тяжко захворів; 

• у будинку необхідно робити ремонт;  

• у родині немає грошей;  

• діти не слухаються дорослих;  

• у родині з’явилася домашня тваринка.  

Потім попросити дітей уявити, що на землі з’явилося чарівне Джерело 

Єдності. Діти повинні розповісти, як вода із цього Джерела допоможе вирішити 

ці та інші нелегкі проблеми. 

 



 

           ЖИТТЯ 
          Народ скаже, як зав’яже  

o Життя прожити – не поле перейти. 

o В добрім житті кучері в’ються, а в 

поганім – січуться. 

o Де є життя, там є й надія. 

o Де мир і совіт, там життя, як маків цвіт. 

o Життя любить того, хто за нього бореться, а нищить того, хто йому 

піддається. 

o Який порядок у себе заведеш, таке й життя поведеш. 

o Живи просто, проживеш років за сто, а будеш лукавить, так чорт тебе 

задавить. 

Розгадай ребус 

  (життя) 

 
    

              

   

 

 

 

Любіть життя! 

Любіть життя! Його завжди замало…  

І хоч подіями заповнене буття.  

Життя летить – і ось років не стало, 

 А разом з ними зразу зменшилось життя…  

Любіть людей! Тих, що постійно поруч. 

 Тих, що так звичні, як осінні дні… Цінуйте їх!  

Бо потім справжній сором  

Наповнить ваші дні, коли підуть вони…  

Любіть свій день! Любіть його краплини. 

 Вони біжать і вже без вороття…  

Любіть дітей! Любіть усі стежини й шляхи любіть –  

Бо то саме життя!!!... 

Вікторія Скуратовська-Кравченко 



 

     ЗДОРОВ’Я 

    ДОБРОГО ВАМ ЗДОРОВЯ, ДІДУСЮ! 

Оповідання                        

В.Сухомлинський 

    Біля школи живе старий чоловік, дід Іван. Немає в 

нього нікого ні рідних, ні знайомих. Було два сини — й 

ті загинули на фронті. А дружина померла недавно. 

    Щодня приходить дід Іван до школи по воду. 

—    У шкільному колодязі дуже смачна вода,— каже 

він сусідам. 

    Як тільки дідусь підходить до колодязя, до нього підбігають діти. 

—    Дідусю, давайте допоможемо вам витягти води,— кажуть вони. 

Дідусь усміхається, не встигне й відпочити біля колодязя, як відро вже повне. 

—    Доброго вам здоров’я, дідусю! — щебечуть діти. Ці слова звучать для діда 

прекрасною музикою. Від них на серці стає тепло й радісно. 

     Ось і зараз вийшов дід Іван з хати та й сів на лавці біля тину. Сидить і 

прислухається. До чого ж він прислухається? На шкільній садибі пролунав дзвінок. 

Дідусь бере відро й іде по воду. Як хочеться йому почути гарячі слова: 

—    Доброго вам здоров’я, дідусю! 

 
     Народ скаже, як зав’яже  
 
Без здоров'я немає щастя.  

Бережи одежу знова, а здоров'я 

змолоду.  

Весела думка - половина здоров'я.  

Веселий сміх - це здоров'я.  

Здоров'я - найдорожчий скарб.  

Здоров'я більше варте, як 

багатство.  

Зоров'я за гроші не купиш. 

 

Головне — здоровим бути 

Головне — здоровим бути — 

Це потрібно всім збагнути! 

Бо як є здоров’я й сила, 

То весь світ людині милий. 

Й думка в неї веселенька, 

І тоді вона жвавенька. 

Все їй хочеться робити,  

І сміятись, і радіти. 

А як тільки захворіє — 

Зразу й сонечко тускніє. 

Тому це запам’ятай 

Й про своє здоров’я — дбай.  

Надія Красоткіна 



 

ЗНАННЯ 

За велику справу я в житті берусь, 

Не кажу — не вмію, а кажу — навчусь! 

Я навчусь писати, рахувать, читати,  

Бо в житті складному треба розум мати. 

Хто грамоти вміє — добре жне і сіє, 

Хто багато знає, той життю радіє. 

Вчення — світло ясне, а невчення — тьма, 

А життя нещасне там, де знань нема. 

Треба завжди, діти, книгу всім любить, 

Бо вона навчає, як на світі жить. 

В мудрості народній є про це багато: 

Добре того вчити, хто все хоче знати. 

І тепер у школі треба нам трудиться, 

Дуже добре вчитись — в житті знадобиться! 

 

            Народ скаже, як зав’яже 
o Хто хоче більше знати, треба менше спати. 
o Пташка красна своїм пір'ям, а людина знанням. 
o Грамоті вчиться — завжди пригодиться. 
o Вчений іде, а неук слідом спотикається. 
o Гарно того вчити, хто хоче все знати. 
o За одного вченого десять невчених дають. 
o Не бажай синові багатства, а бажай розуму! 
o Золото без розуму – болото. 
o І сила перед розумом никне. 
o Пташка красна своїм пір’ям, а людина – своїм знанням. 

 

                     Творче завдання «Що ми вміємо» 
        Перечисли свої знання та вміння, якими ти пишаєшся (наприклад, уміння 
шити, малювати, виразно читати, смачно готувати тощо). Подумай і скажи, як 
ті чи інші з перерахованих знань та умінь можуть слугувати людям 
(наприклад, можна самому зшити для інших іграшку, приготувати для рідних 
обід тощо). 
 

     Вчимося вчитися 

Вчимося вчитися щодня, 

Щоб розум добрий мати, 

І в світ іти не навмання, 

А більше вміти, знати. 

Бо світ, як казка чарівна, 

Великий, всюдий гарно. 

 

То жовта осінь, то весна — 

Тож проживи не марно, 

А пізнавай, учись, учись, 

Бо в світі так красиво. 

Тож наполегливо трудись, 

Бо світ — це справжнє диво! 

        Надія Красоткіна



 

ІСТИНА   

У світі думок 

o Ні, не марно я жив, я      

боровся, шукав ідеалу. 

o Найголовнішого очима                                                                            

 не побачиш. 

  

   Розгадай ребус 

 (істина) 

  
 
 
       Істина 
Як небо блакитне, 
Нема йому краю, 
Так душі почину 
І краю немає. 
Душа людська розуму 
Правду продиктує, 
У Бога спитає, 
Відповідь почує. 
Душа серцю подарує 
І думку ласкаву, 
І свій шлях широкий, 
І щастя, і славу. 
Душа – істина єдина, 
Мудра і весела, 
І собою володіє, 
І відкрила себе. 
Щиро вірить в себе, яко 
У святую силу, 
Собі вірна і сумлінна, 
Щоби не спочила. 
Не вмирає душа наша, 
Не вмирає воля. 

Ідіть думки, погуляйте, 
Пошукайте долі. 
Вознесіться над землею 
Високо, високо, 
Чистим голосом лунайте, 
Закликом пророка. 
Кличте Бога, творіть його 
Силою уяви, 
Із нічого хай повстане 
Істина і право. 
З вами я воскресну нині, 
Щоб життю радіти 
Сам єдиний, як буття, 
І різний, як молитви. 
Боже, людям дай натхнення 
Душу розвивати, 
І любити твою правду, 
І весь світ обняти, 
Щоб людей усіх зміцнила 
Згода і кохання, 
Щоб душа була безмежна, 
Вічна і безкрайня. 
            Тарас Шевченко



 

ІНІЦІАТИВНІСТЬ

Ініціативність маю, 
Ідеї різні висуваю,  

Знає вся моя сім'я    

Мій  девіз: «Хто, як не я!». 

Іду вперед і не шкодую, 

всім допомогу пропоную. 

Слово я своє тримаю,  

Активність всюди виявляю.

 
 ГЕРОЇЗМ 

       Герої не вмирають 

Мамо, не плач. Я повернусь весною, 

У шибку пташиною вдарюсь твою. 

Прийду на світанні в садок із росою, 

А, може, дощем на поріг упаду. 

Голубко, не плач. Так судилося, ненько, 

Вже слово, матусю, не буде моїм. 

Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, 

Розкажу, як мається в домі новім. 

Мені колискову ангел співає, 

І рана смертельна уже не болить. 

Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває: 

Душа за тобою, рідненька, щемить. 

Мамочко, вибач за чорну хустину, 

За те, що віднині будеш сама. 

Тебе я люблю і люблю Україну, 

Вона, як і ти, буде в мене одна. 

            Оксана Масимишин-Корабель 

 



 

Легенда про відважного козака 

 

      Давно це було. Їхав козак з далекого походу до рідної домівки. 

Зупинився біля джерела на долині. Напоїв коня, сам напився та ліг 

трішки відпочити. Пригрівало яскраве літнє сонце. Далеко у блакиті 

виспівували жайворонки. Вітерець грався з молодим колоссям жита. 

Все манило спокоєм і теплом. Козак, стомившись, заснув. Але 

недовго йому спалось. Крізь сон він почув іржання коней та чужу 

мову. Зрозумів, що не братчики-козаченьки їдуть, а татари 

нишпорять, вишукуючи собі здобич. 

     Скочив козак на коня і поскакав у поле від села. Вороги кинулися 

за втікачем. Іржали коні, гуділа земля від кінських копит. Здається, 

чорна хмара заступила сонце. Коли татарська погоня розтягнулася 

на полі у високому житі, кмітливий та хоробрий козак, витягнувши 

шаблю, стрімко повернув свого коня назустріч ворогові. Смертельний 

страх побачив він в очах першого переслідувача. Блиснула на сонці 

козацька шабелька — не стало одного ворога, ще змах шаблі — 

полетіла ще одна ворожа голова. Злякалися татари, повернули 

навтіки. Та не зупинив свого коня козак. Наздоганяючи, порубав 

воріженьків по-одному. 

    Пройшло не одне століття, а з 

покоління в покоління передають 

легенду про відважного козака, який 

врятував людей від татарського набігу. В 

пам’ять про сміливця джерело стали 

називати козацьким. Згодом викопали 

там криничку, посадили вербу. Так і 

стоїть на краю села козацька криничка, 

дарує прохожому цілющу джерельну 

воду. 



 

 

        ЧУЙНІСТЬ 
Гра «Збери слово» 

На дошці виставлені картки з буквами. Треба 
переставити картки так, щоб вийшли слова і 
пояснити їх значення. 
Матеріал для гри: НЧЙІУСТЬ (чуйність) 
МУАНІМГЗ (гуманізм) ИТЬЩРСІ (щирість) 
ДОІЗИЧСТЬЛИБРВО (доброзичливість) 

Пояснення складених слів: 
Чуйність – турботливе, уважне ставлення до людей. 
Гуманізм – чуйне, добре ставлення до людей. 
Щирість – відкритість душі, чесне ставлення до людей. 
Доброзичливість – побажання людям добра, радості, готовність прийти на 
допомогу. 

МАЙЖЕ ЧАРІВНА РОЗМОВА 
                                          В.Сухомлинський 

Це було теплого сонячного дня. Все навкруги раділо весні. Квітнули 
сади, щебетали пташки. У блакитному небі летів журавлиний ключ. Десь 
весело дзюрчав весняний струмок. А під високою тополею на вулиці 
стояв маленький хлопчик і плакав. Він не бачив, як квітнуть сади. Він не 
чув, як щебечуть пташки. Небо здавалось йому не блакитним, а чорним. 
Журавлиний ключ здавався хлопчикові разком сльозин. Люди йшли повз 
маленького хлопчика й не помічали, що він плаче. 

 Один дідусь побачив хлопчика, підійшов до нього, поклав йому руку 
на голову. Він довго щось хлопчикові говорив, щось його розпитував. 
Хлопчик крізь сльози щось розповідав дідусеві. Так вони розмовляли з 
годину. І от хлопчик усміхнувся. Він побачив, як навкруги квітнуть сади. 
Він почув, як весело щебечуть пташки. У блакитному небі перед ним 
затремтів журавлиний ключ, і хлопчик подумав: а зараз весна!  

Як то мило та гарно, коли хто осушить сльози на очах іншої людини 
й пробудить у неї усмішку. 

Пам’ятка добрих і корисних справ 

1. Стався до людей так, як хочеш щоб вони ставилися до тебе. 
2. Допомагай слабким, маленьким, старим, хворим. 
3. Не будь жадібним. 
4. Вибачай іншим їх помилки. 
5. Ніколи не заздри. 
6. Жалій інших, а не себе. 
7. Шануй працю інших людей. 
8. Бережи природу та охороняй її. 
9. Поважай старших людей. 



 

                         КРАСА 

Краса 
Яка ж краса оточує всіх нас, 

Які простори й чарівні пейзажі! 

Нас радує, й нове несе нам час, 

Дарує нам мільйони вражень. 

І зачаровує, і душу полонить. 

Таку красу не просто описати. 

Ще й задушевна музика звучить... 

Й самому хочеться співати. 

А тиша ночі казку нам несе, 

Де є русалки і чарівні феї. 

Розказує нам пошепки про все...
 

 

Ми ж мудрості вчимося в неї. 

                                 Надія Красоткіна 

 

ПУРПУРОВА КВІТКА 

В. Сухомлинський  

Серед ночі розпустилася Квітка Троянди. Розпрямилися ніжні пурпурові 
пелюстки. Народилася нова Квітка. Вона була ще не дуже гарна, бо 
пелюстки не зовсім розпростались, а один і зовсім залишився прим’ятим.  

Квітка подивилась на зірки, що мерехтіли у небі, стрепенулася й 
прошепотіла:  

– Уже світає. Треба показатися сонцю у всій красі. На нас, на пурпурові 
наші пелюстки буде дивитися увесь світ.  

Пелюстки затремтіли. Прим’ята пелюсточка випрямилась. На пурпурне 
тло впала краплина роси, здригнулася й теж стала пурпуровою, заграла 
переливами пурпурових барв.  

– Дивіться, – сказала Квітка пелюсткам, – навіть небо на сході стає 
пурпуровим. Це від нашої краси! Увесь світ буде пурпуровим!  

І Квітка застигла у чеканні.  
Та пурпурове небо то блідло, то червоніло, потім стало рожево-

блакитним.  
Квітка Троянди здивовано озирнулася. Вона побачила зелене дерево, 

а на ньому – білу свічку.  
– Ти хто? – запитала Квітка.  
– Я – каштан, Квітка Каштана. 
– А чого ти не пурпурова? Чому ти біла, небо – блакитне, дерево – 

зелене?  
– Якби в світі все було однакове, не було б краси, – відповіла Квітка 

Каштана.  
 



 

ЛЮБОВ 

МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ 

Легенда 
В однієї вдови був син-одинак, 

гарний-ненаглядний, стрункий і кремезний, 
як дуб. Мати тяжко працювала з ранку до 
ночі, але щоранку по краплинці збирала 
росу для умивання сина, а по ночах її 

натруджені рученьки найтонкішим шовком вишивали йому сорочки. 
Хотілося матері, щоб син був найкращим і найвродливішим. 

Виріс одинак. Став гарним і дужим, красень на все село. Невдовзі 
одружився з дівчиною небаченої краси. Привів дівчину до рідної хати. 
Мати не знала як догодити невістці, а невістка не злюбила свекруху. 
Дивилася на неї з ненавистю, сварила без причини, шкодувала куска 
хліба. 

Тому свекруха переселилася в сарай, голодувала. Але це не 
заспокоїло жорстоку невістку. Каже вона чоловіку: 
— Якщо я дорога тобі і ти мене кохаєш і щоб я жила з тобою, вбий матір, 
вийми з грудей серце і спали його. 

Зачарувала дружина чоловіка своєю вродою, тому й не здригнулася 
його душа від таких страшних слів. Пішов син до матері і каже: 
— Моя дружина наказала мені вбити вас, а якщо я не послухаю, то 
залишить мене. Мені ж без неї життя не життя. Що мені робити, мамо? 

Гірко заплакала мати і відповіла: 
— Вчини так, сину, як велить тобі твоє серце. 

Пішов син з матір’ю до лісу, назбирав сухого хмизу, розпалив 
вогнище. Убив матір. Вирвав з її грудей трепетливе серце і кинув його на 
жар. Враз вогнище запалало червоним сяйвом, спалахнули високо язики 
полум’я. Син стояв, як укопаний, дивлячись як палає материне серце. Ні 
жалю, ні страху, каяття не відчув. Та ось відскочила жаринка в обличчя і 
боляче обпекла його. Скрикнув син. Закрив долонею обпечене місце. Від 
цього крику стрепенулося материнське серце, яке щепалало на вогні і 
промовило: 
— Синочку, зірви подорожник, він росте біля твоїх ніг і приклади до 
обличчя. До листка приклади моє обгоріле серце. Якщо біль вщухне, 
поклади його у вогонь. 

Від цих слів син позбувся чарів своєї дружини, заридав, схопив ще 
гаряче материне серце, уклав його в розкраяні груди, обливаючи 
пекучими сльозами. 
Зрозумів, що ніхто й ніколи не любив і не любитиме його так віддано і 
гаряче, як рідна мати. А любов матері була такою величною, 



 

невичерпною, щосерце ожило, а рана зразу ж загоїлась під сльозами 
найріднішої людини. 

Підвелася мати, притулила голову сина до грудей. Тож і кажуть у 
народі: «Материнська любов — свята і безмежна!» 

 
            У світі думок 
Коли мовчиш – мовчи з любові, 

Коли говориш – говори з любові, 

Коли виправляєш – виправляй з любові 

Коли вибачаєш – вибачай з любові,  

Май завжди в глибині серця корінь любові. 

 З того серця виростуть тільки добрі справи. 

          Народ скаже, як зав’яже 

Любові не можна ані купити, ані продати. 
Любов, як перстень, не має кінця. 
Що з серця походить, те й до серця доходить. 

 

               Любов 

Любов — найвище в світі почуття! 
У ньому сонце, щастя, цілий світ! 
З любові починається життя, 
Вона нас гріє і на схилі літ! 
Любові забагато не бува, 
Й ніколи зайва не буває теж... 
 

Одягнута у лагідні слова, 
Вона нас щиро зігріва, без меж! 
Любов, як сонце, нашій дітворі, 
Бо зігріває кожен день і час. 
Як синь небес над нами угорі, 
Щоб промінь доброти в душі не 
згас! 
                 Надія Красоткіна

 ЛЮДИНА 
            ЛЮДИНА 
Втішайся радістю життя,                                                             Розгадай ребус 
Воно на мить коротку схоже. 
Бо хто пішов у небуття, 
Радіти вже цьому не може. 
Співай, втішайся і живи, 
Цінуй усе, що випадає. 
На хвилях радості пливи,                                                                  (людина) 
Бо щастя більшого немає, 
Ніж те, що є у світі ти, 
І неповторна, і єдина. 
Тому живи, радій, лети, 
І пам’ятай, що ти — людина! 
                Надія Красоткіна 

 



 

Народ скаже, як зав’яже 

Усе найгарніше на Землі – від Сонця, а усе добре – від Людини. 
Ноги годують швидкого коня, а людину насичують добрі слова.   
 

БО Я – ЛЮДИНА 

                                                                                                В. Сухомлинський  
           Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх - батько й семирічний син. 
Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. 
Крекчучи, він обійшов камінь, і, взявши дитину за руку, пішов далі. 
           Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько 
не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. 
Третього дня батько й син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. 
Батько каже синові: 
- Дивись уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько спіткнувся 
й забив ногу. 
          Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги 
сидить сивий старий дід. 
- Дідусю, - запитав хлопчик, - ви не бачили тут каменя? 
- Я прибрав його з дороги. 
- Ви також спіткнулися й забили ногу? 
- Ні, я не спіткнувся й не забив ногу. 
- Чому ж ви прибрали камінь? 
- Бо я - людина. Хлопчик зупинився у задумі. 
- Тату, - запитав він, - а ви хіба не людина? 
 
  

 ЛЮДЯНІСТЬ
        

            У світі думок 

Захист вбогих, престарілих, 

Скривджених і потерпілих, 

Про самотніх і нужденних 

Турбуватись слід щоденно. 

 

 

 



 

 

ЯКИЙ СЛІД ПОВИННА ЗАЛИШИТИ ЛЮДИНА НА ЗЕМЛІ? 

В. Сухомлинський  

Старий майстер звів кам’яний будинок. Став осторонь і милується. 
«Завтра у ньому оселяться люди», – думає з гордістю.  

А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку й 
залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів.  

– Для чого ти псуєш мою роботу?! – запитав з докором майстер.  
Хлопчик подивися на відбиток ноги, засміявся й побіг собі.  
Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його 

склалося так, що він часто переїздив з міста до міста, ніде довго не 
затримувався, ні до чого не прихилявся – ні руками, ні душею.  

Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі 
дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, 
зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигають плечима – 
ніхто не пам’ятає такого чоловіка.  

– Що ж ти залишив після себе? – питає у старого чоловіка один дід. – Є в 
тебе син чи дочка?  

– Немає у мене ані сина, ані дочки.  
– Може ти дуба посадив?  
– Ні, не посадив я дуба...  
– Може, ти поле випестував?  
– Ні, не випестував я поля...  
– Так, мабуть, ти пісню склав?  
– Ні, й пісні я не склав.  
– Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя?! – здивувався дід. 
Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він 

залишив слід на сходинці. Пішов до будинку. Стоїть той, як наче вчора 
збудований, а на найнижчій сходинці – закам’янілий відбиток хлопчикової 
ніжки.  
– Ось і все, що залишається після мене на землі, – з болем подумав старий 
чоловік. 
 – Але цього ж мало, дуже мало... Не так потрібно було жити... 

 

 
 



 

МИЛОСЕРДЯ 
Милосердний — серцю милий,  
Співчувати всім уміє. 
Він привітний, незлобивий,  
Щирим словом душу гріє. 
Не зобидить він дитину, 
Ні старого, ні тварину. 
І останнім сухарем 
він поділиться будь з ким. 

            

Розгадай ребус 

 

 
 
 
                                                                             (милосердя) 

       Народ скаже, як зав’яже 

o Хто добре серце має, той усе здолає. 
o Де є добрі люди, там біди не буде. 
o Господь щедроти тим рясно посилає, де один іншому допомагає. 

 

МИРОЛЮБНІСТЬ 
Давайте в мирі жити 

Давайте в мирі жити, 

Щоб легко всім було 

І кожного любити, 

Усім нести тепло. 

Не кривдити нікого, 

Не бить, не ображать, 

Поганого нічого 

Нікому не казать. 

Давайте жити в мирі, 

У злагоді й теплі, 

Слова хороші й щирі 

Хай линуть на землі. 

Нехай нам сонце світить, 

Любов в серцях горить. 

Давайте в мирі жити 

І завжди всіх любить! 

    Надія Красоткіна 

 

Народ скаже, як зав’яже 

Худий мир краще доброї війни. 

У світі думок 

Мир — це не все, але все без миру — ніщо. 

         Мир на землі 



 

Мир на землі — це затишок і 
тиша, 
Це сміх дитячий і душі політ! 
Коли поет чарівні вірші пише 
Про незвичайний, дивовижний 
світ. 
Мир на землі — це росяні 
світанки, 
Краса і творчість, пісня у гаях. 
Мир на землі — це вечори і ранки 
Із радістю і щастям у серцях. 
Це дні роботи, сповнені 
натхнення, 
Щасливі сім’ї, здійснення надій. 
Й нас не лякають вибухи 

страшенні, 
Й солдати не кидаються у бій. 
Мир на землі — це дім і мама, й 
тато, 
Й любові стільки — просто через 
край! 
Це та земля, де щастя є багато 
І в кожнім домі — хліба коровай! 
Це та земля, де сміх і пісня лине, 
А діти йдуть до школи знов і 
знов. 
Й ніколи у боях ніхто не гине, 
Бо там господар — щастя і 
любов! 
                           Надія Красоткіна 

МУЖНІСТЬ 

ЯК СІРКО ПЕРЕМІГ ТАТАР 
Легенда 

   Давно-давно це було, ще за запорожців та за кошового Сірка. Пройшло років 
чимало, як жив Сірко і як його не стало, а слава про нього і не пройшла, і не 
пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а, напроти, для християн був 
дуже добрий і милостивий.  
      Одного разу запорожці пішли з Сірком у похід, а татари прочули про те та 

одразу й побігли на Січ і почали там хазяйнувати: усіх православних християн 

забрали та й повели у полон. А вони, бідні, не хочуть іти та плачуть і ридають так, 

що аж земля стогне. А татари на плач не вдаряють та нагайками їх підганяють. Як 

ось прочув про те кошовий Сірко. Зараз зібрав своїх козаків — та в погоню за 

татарами: визволяти православних людей. Та летить, як птиця. Добіг близько до 

татар; бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало — і давай хитрити. Спинив 

свого коня і крикнув на козаків: 

 — А стійте, братця! Підождіть, не ворушіться! Тоді зіскочив з коня, дав його 

другому козакові, а сам кувирдь — та й зробився хортом і побіг до татар.       

     Татари бачать: хорт, красивий такий! Сподобався він їм. Узяли вони його, 

нагодували. Звик ото той хорт. Як стали ті татари відпочивати, то той хорт 

поробив їм так, що вони всі поснули. Тоді він назад до козаків та знову кувирдь — 

і зробився чоловіком! Кинувся тоді з козаками до татар, усіх їх вирубав, а 

християн вернув назад. Християни дуже дякували Сіркові і пішли собі щасливо 

додому. А Сірко з своїми козаками став гуляти по-старому. 

У світі думок 
Мужність — не в силі руки, а в тому, щоб володіти собою і бути 
справедливим. 
Мудрого — не одурити, чесного — не купити, мужнього — не зламати. 

Народ скаже,  як зав’яже 
Де мужність, там і перемога. 

http://balachky.org/tag/muzhnist
http://balachky.org/tag/diti
http://balachky.org/tag/mati


 

        

            НАДІЯ 
                   Віра, надія, любов 

Найбільший гріх – це втратити надію, 
У відчай впасти, віру загубить, 
Неначе гілку відхилити мрію, 
Життя хоч на хвилинку розлюбить. 

 

У світі думок 

Без надії чоловік дуріє. 
                                                              Не покидай надії, хотя й зле тобі ся діє. 
                                                             Хто має надію, той молодіє. 
                                                             Хто надію стратить, той жити не вартий. 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
Незалежна і єдина 
Що то, діти за країна – 
Неба синього блакить, 
На ланах у серпні жито 
Стиглим золотом блищить? 
У якій, скажіть, країні 
Клімат лагідний, м’який? 
Бог відводить буревії, 
Негаразди всіх стихій? 
Люди мудрі, працьовиті 
У країні тій живуть. 
На чуже не зазіхають 
І свого не віддадуть. 
У якій іще країні 
Так земля родить охоча? 
Наче пісня солов’їна – 
Мова ніжна і співоча? 
Гори є і полонини, 
Є моря, річки, ліси… 
Загалом, то є країна 
Невимовної краси! 
Гордо, голосно, дитино, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ти назви ім’я країни, 
У якій, хвалити Бога, 
Народився і живеш. 
Їй дочкою є чи сином 
І, коли ти підростеш, 
Будеш їй творити славу, 
Розбудовувать державу. 
Отже, зветься ця країна, 
Незалежна і єдина – 
Наша ненька – Україна! 
           Наталія Козленко

 

У світі думок 

...Бо хто за що, а ми за незалежність. 
Отож нам так і важко через те. 



 

    ОСОБИСТІСТЬ  

 
 
 

Бувають люди сонячні і світлі 
 
Бувають люди сонячні і світлі, 

І поруч з ними радісно завжди. 

Вони, насправді, часом непомітні, 

Та ти до них у скрутний час прийди 

І стане легше, розійдуться хмари, 

Заголубіють чисті небеса. 

Відійдуть в безвість доленьки 

удари 

Й відродиться в душі твоїй краса. 

Огорне ніжно душу тиха ласка 

І стане легко в цьому світі йти. 

І стане світ, немов чарівна казка, 

Хоч в чисте небо з радості лети… 

Бувають люди сонячні, іскристі, 

Без них були б безрадісними дні. 

Це люди мудрі і душею чисті 

І з ними хмурі дні стають ясні. 

 

        Всі люди різні 

 

Всі люди дуже різні й неповторні 

І доля власна в кожного, своя. 

Одні швидкі і говіркі, проворні… 

Але людьми захоплююся я. 

Бо є розважливі, не дуже балакучі, 

Скупі на слово, щедрі на діла. 

Є жартівливі, в них слова летючі, 

Від них багато світла, і тепла. 

Є люди мудрі, в них слова пророчі. 

А ще веселі балагури є. 

А є ще інші, до інтриг охочі, 

Ну, словом, в світі кожному своє. 

Сумні ще є, а деколи похмурі, 

І бачать тільки темні кольори… 

Живуть чомусь у смутку і зажурі, 

І не радіють райдузі згори… 

А є важкі, слова в них, як каміння, 

Здається й порятунку вже нема… 

А є такі, неначе провидіння, 

Від їхніх слів струмить любов сама. 

Такі всі різні… А тому цікаві, 

В суспільство вносить кожен щось 

своє. 

Хороші, добрі, хитрі і лукаві, 

Сумні, веселі — різні люди є. 

І кожен світ по-своєму сприймає, 

Бо у людей природа вже така. 

І двох однакових у світі не буває. 

А доля, мабуть, в кожного важка… 

 

Надія Красоткіна

 

 

 



 

  
               У світі думок 
Можеш вибирати друзів і дружину, 

Вибрати не можна тільки Батьківщину.  
                                               В. Симоненко 

 

ПОВАГА 
Народ скаже, як зав’яже 

Шукай правди у старих, а сили у молодих. 
Шануй батька й неньку, буде тобі гладенько. 
І старість не страшна, коли молоді поважають. 
 

                                            Притча про повагу до своїх батьків 
     Сиділи біля колодязя старий і три жінки, а поруч з ними грали три хлопчика. Ось 
говорить перша: «У мого сина такий голос, що всякий заслухається». Друга хвалиться: 
«А мій такі фігури може показувати - задивишся». І тільки третя мовчить. Звертається 
до неї старий: «Що ж ти про свого сина не розповідаєш?». А вона відповідає: «Та нічого 
в ньому незвичайного немає». 
     Ось набрали жінки повні відра води, і старий з ними постало. Чують: перший хлопчик 
співає, солов’єм заливається. Другий навколо них колесом ходить. І тільки третій 
підійшов до матері, взяв важкі відра і поніс додому. Питають перші дві жінки у старого: 
«Ну як тобі наші сини?». А той відповідає: «А де ж вони? Я тільки одного сина бачу ». 

ПРАВДИВІСТЬ 

                                  У світі думок 

Без правди жить — по-вовчи вить. 
Велике діло гроші, а ще більше — правда. 
Все минеться, одна правда зостанеться.  
Всяк правду знає, та не всяк про неї дбає.  
Всяк про правду трубить, а не всяк ту правду любить. 
Де сила панує, там правда мовчить.  
Засип правду хоч золотом, затопчи її болотом, а вона наверх сплине. 

 

Народ скаже, як зав’яже 

Маленька правдонька всі неправди переважить. 
По правді роби – доброго кінця сподівайся. 
Хто любить світ, той любить правду. 
Стій за правду горою, то й люди з тобою. 



 

РІДНА МОВА 
             Моя мова 
Мово моя, найчистіша криниця, 

Є і краса, і багатство в тобі. 

Кожен приходить до тебе напиться, 

В радості, в щасті, у тихій журбі. 

Ти з джерела і струмочка дзвінкого, 

З лісу і поля, з квіток і роси. 

З лугу розквітлого, з неба ясного, 

З грому, веселки й світанку, з краси! 

                                                                                                  Надія Красоткіна 

  Рідна мова                      
Сію дитині 
В серденьку ласку. 
Сійся-родися, 
Ніжне «будь ласка», 
Вдячне «спасибі», 
«Вибач» тремтливе, - 
Слово у серці – 
Як зернятко в ниві. 
«Доброго ранку!», 
«Світлої днини!» – 
Щедро даруй ти 
Людям дитино! 
Мова барвиста, 
Мова багата, 
Рідна і тепла, 
Як батьківська хата. 

           Варвара Гринько 

         У світі думок  
Ну що б, здавалося, слова... 
Слова та голос — більш нічого. 
А серце б'ється — ожива, 
Як їх почує!.. 
          Тарас Шевченко 
Слово — полова, 
Але вогонь в одежі слова — 
Безсмертна, чудотворна фея, 
Правдива іскра Прометея. 
                  Іван Франко 
  
Бринить-співає наша мова, 
Чарує, тішить і п'янить. 
               Олександр Олесь   

 
Як добре на душі, 
коли нема боязні 
за слово праведне, 
що визріло в тобі… 
            Дмитро Павличко 
І возвеличимо на диво   
І розум наш, і наш язик…  
           Тарас Шевченко   
   
Слово — то мудрості промінь, 
слово — то думка людська. 
            Леся Українка 
  



 

 

 РОДИНА 
Народ скаже, як зав’яже 

o Яке дерево, такі його квіти; які батьки, такі й діти. 
o Який кущ, така й хворостина, який батько, така й дитина. 
o Яке зіллячко, таке й сім’ячко. 
o Який рід – такий і плід. 
o Міцна сім’я – міцна держава. 
o Без сім’ї і свого роду – немає нації, народу. 
o Свойого доправляйся, від роду не відчужай. 
o Земля без води мертва, людина без 

сім’ї – пустоцвіт. 
o Без роду, хоч з мосту та в воду. 
o Дерево тримається корінням, а 

людина сім’єю. 
  
    Вся моя родина 

Мати, мова, батьківщина –                             

ось і вся моя родина. 

Батьківщина, мати, мова – 

три цілющих вічних слова. 

Батьківщина, мова, мати – 

нас повік не роз’єднати. 

                      М. Сингаївський 

 

         У світі думок 

Якщо позабудеш стежину до хати, 
Яку дитинчам навпростець протоптав, 
І матір, і рід свій, і слово крилате, 
То значить, чужинцем бездушним ти став.  

Р.Братунь 
 

Розгадай ребус 
 
 
 
 
 
  

(родина) 
 
 



 

 

   СМІЛИВІСТЬ  
       

         Народ скаже, як зав’яже 

Вовків боятися — в ліс не ходити.  

Сміливість міста бере.  

Хоробрий не той, хто страху не знає, а хто дізнався і назустріч йому йде. 

Сміливого куля боїться. 

 Сміливий напад — половина порятунку.  

У хоробрих є тільки безсмертя, смерть у хоробрих немає. 

Боягуз і в житті мертвий, а хоробрий і мертвий живе.  

Хто смерті не боїться, того і куля сторониться.  

Від сміливого і смерть біжить.  

Сміливість міста бере. 

СПІВЧУТТЯ 
                                                                                            У світі думок 

                                                                                        Співчуття і розуміння 

                                                                                                   Вам поможуть все долати, 

                                                                                              Людям вчасно помагати. 

 

                             Як Сергійко навчився жаліти 

 
         Маленький хлопчик Сергійко гуляв біля ставка. Він побачив дівчинку, 
що сиділа на березі. Коли Сергійко підійшов до неї, вона сказала: 
- Не заважай мені слухати, як хлюпають хвилі. Сергійко здивувався. Він 
кинув у ставок камінець. 

Дівчинка запитала: 
- Що ти кинув у воду?  
Сергійко ще більше здивувався: 
- Невже ти не бачиш? Я кинув камінець. 

Дівчинка сказала: 
- Я нічого не бачу, бо я сліпа. 
        Сергійко від подиву широко відкрив очі й довго дивився на дівчинку. 
Так, дивуючись, він і додому прийшов. Він не міг уявити: як це воно, коли 
людина нічого не бачить? 



 

        Настала ніч. Сергійко ліг спати. Він заснув з почуттям подиву. 
        Серед ночі Сергійко прокинувся. Його розбудив шум за вікном. Шумів 
вітер, в шибки стукав дощ. А в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. 
Йому пригадалася сліпа дівчинка. Тепер хлопчик уже не дивувався. Його 
серце стиснув жаль. 
     Як же вона, бідна, живе в отакій темряві?! 

Сергійкові хотілося, щоб скоріше настав день. Він піде до сліпої 
дівчинки. Не дивуватиметься більше. Він пожаліє її. 

                                                                                                    Василь Сухомлинський 
 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
             

            У світі думок 

Скромність, совість, соромязливість,  
Стриманість і справедливість – 
В своїм серці ви плекайте, 
Зло на крок не підпускайте. 

 

 

 

По справедливості 

 

Притча 
Вовк, лисиця та лев вирішили полювати спільно. Справи пішли у 

них добре — вони зловили козу, оленя і зайця. 
— Діли здобич, — звернувся лев до вовка. — Тільки по 
справедливості. 
— Добре, — погодився вовк. — Козу, я вважаю, треба віддати тобі, 
зайця — лисиці, а собі я візьму оленя. 

Почувши це, лев розгнівався і розірвав вовка на шматки. 
— Тепер поділи ти, — сказав він, звертаючись до лисиці. — Тільки по 
справедливості. 
— Із задоволенням, — сказала лисиця. — Нехай коза буде тобі на 
сніданок, заєць — на обід, а олень — на вечерю. 
— Ось це правильно, — сказав лев. — Хто навчив тебе так добре 
ділити? 
— Вовк, що лежить біля тебе розтерзаний, о мій повелителю! — 
відповіла лисиця. 
 
 

 



 

      ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
Притча 

Жив собі хлопець із жахливим характером. 
Якось батько дав йому мішок із цвяхами і сказав 
по одному забивати у паркан щоразу, коли 
хлопець втратить терпець і посвариться з кимось. 
Першого дня хлопець забив 37 цвяхів. Згодом він 
навчився себе опановувати, і кількість забитих 

цвяхів щодня зменшувалася. Хлопець зрозумів, що легше навчитися 
стримувати свої емоції, ніж забивати цвяхи.  

Нарешті настав день, коли він не забив жодного цвяха. Син підійшов 
до батька і сказав про це. Тоді батько наказав синові витягти з паркана по 
цвяху у ті дні, коли він не втратить самоконтролю і ні з ким не посвариться.      

Минали дні, і згодом син міг сказати батькові, що в паркані не 
залишилося жодного цвяха. Батько підвів сина до огорожі та сказав: « Ти  
добре поводишся, синку, але подивися, скільки дірок залишилося… 
Огорожа вже ніколи не буде такою, як колись…»  

 

ТРАДИЦІЇ  
          

    Традиції народу 

 

Традиції народу — це велике 

диво, 

Яке струмить з глибин у 

майбуття. 

Їх знаючи, народ іде щасливо 

І впевнено у непросте життя. 

В традиціях живе душа народу, 

Великий зміст закладений у них. 

Народ наш любить й береже 

природу 

Та рідну пісню і веселий сміх. 

І щире слово, й жарти 

іскрометні, 

Легенду й казку, що в душі 

пливе. 

І пам’ятає подвиги безсмертні, 

А добра слава у віках живе. 

Традицій у народу є багато, 

Бо довго ми живемо на землі. 

І нам їх треба добре пам’ятати, 

Запам’ятати, поки ми малі. 

Й нести з глибин віків у день 

прийдешній, 

Бо без минулого немає 

майбуття. 

Щоб в правді й вірі, в доброті 

сердечній 

Творити нам історію життя. 

Щоб й далі рідну землю нам 

любити, 

Поля і гори та вишневий цвіт. 

У волі й славі на землі цій жити 

І українцями іти у світ. 

                      Надія Красоткіна



 

ТУРБОТА 
Про батьківську любов 
Українська народна казка 

       Колись давно в нашому селі жила бідна вдова. Чоловік рано помер, 
сама зростила трьох синів-соколів. Тяжко працювала увесь вік, 
недосипала, недоїдала, все для діток дбала. Так за щоденною працею 
та постійними турботами і постаріла. 
       Виросли сини, змужніли. Живуть окремо від матері. Та тяжко стало 
вже старенькій, сили покидають. Як далі жити? 
       Стала задумуватися стара мати, до котрого з синів голівоньку сивую 
прихилити? Кожен м’яко стеле, та яке життя буде? Один син із сусідами 
не в мирі, інший на сільських дітей, яких в садку застав, пса нацькував, 
ледь втекли. А третій сумирний та тихий, та хтозна... 
    Та був у нашої господині старий качур. Мудрий та поважний. Помітив 
він, що господиню сум огортає. Звернувся до неї з порадою: 
— Допоможу тобі, моя добра господине, вибір між синами зробить. 
Лише ходімо зі мною до річки. 
    Здивувалася старенька та послухала свого качура. А він зібрав своїх 
малих каченят та пішов попереду. Став качур перевозити каченят через 
річку на спині, кожного питаючи: 
— А чи, сину, будеш мене носити та возити, як постарію? Чи віддаси 
своє серце, дяку і повагу батькові старому? 
— Так, тату, лише про тебе дбатиму! — відповіло перше каченя. 
— Брешеш, — качур йому на те. 
   Та й скинув із спини у воду. Везе через річку і друге каченя й знов про 
те ж питає. 
— Звичайно, тату, тільки і мрію про це! 
   І друге каченя шубовснуло у воду. Дійшла черга третього. 
— А що ти мені, сину, відповіси? 
— Ні, тату, не тільки про вас дбатиму. Не зможу вам одному віддати 
серце своє, любов і повагу. А розділю її між вами і своїми дітками. Бо 
любов до рідних тримає коріння роду. 
   Довіз качур третє каченя до берега на спині і мовив: 
— Правду кажеш, сину, не обіцяй того, чого не зробиш. А пообіцяв, то 
виконай. Зрости діток своїх у повазі до старших та віддай шану батьку й 
неньці твоїй. А братам твоїм ще вчитись цієї мудрості. 
   І зрозуміла старенька мати, що потрібно з тим сином доживати віку, у 
якого є в серці любов і до матері, і до дітей, і до ближнього свого... 



 

УКРАЇНА 

  Усе моє, все зветься Україна 

Буває, часом сліпну від краси. 
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,– 

оці степи, це небо, ці ліси, 
усе так гарно, чисто, незрадливо, 

усе як є – дорога, явори, 
усе моє, все зветься – Україна. 
 Така краса, висока і нетлінна, 

      що хоч спинись і з Богом говори. 
                                                                                                       

                                                                                                             Ліна Костенко 

           Народ скаже, як зав’яже 

Без верби і калини нема України. 
Людина без Вітчизни – як соловей без пісні. 
Наша слава – Українська держава. 
Нема на світі другої україни, немає другого Дніпра. 
Україна – мати, ща неї треба головою стояти. 
За народ і волю віддамо життя і долю. 
 

У світі думок 
На ріднім полі шепчуть колоски, 
Я рад би знати тихі їх думки. 
Я слухав, чув, як кожна колосина 
Шептала тихо слово: Україна. (М. Петров) 
 
Любіть Україну у сні й наяву, 
 вишневу свою Україну, 
 красу її вічно живу і нову 
 і мову її солов'їну. (В. Сосюра) 
 
Можеш вибирати друзів і дружину, 
Вибрати не можна тільки Батьківщину. (В. Симоненко)  
 
Нема на світі України, 
Немає другого Дніпра. (Т. Шевченко ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

УМІННЯ ПРОБАЧАТИ 

МАТЕРИНЕ ПОЛЕ 

В. Сухомлинський 

У матері було два сини – старший і молодший. 
Коли оженилися сини, наділила мати кожного з них нивою. Були ці дві 

ниви поруч. Сталося так, що старшому синові дісталася нива на крок 
ширша, ніж молодшому. 

Затаїв молодший син образу, бо на три мішки менше пшениці збирав 
щороку, ніж старший. 

З кожним роком образа все глибшала, аж поки не переросла у 
ненависть. Зненавиділи брати один одного. Стали уникати зустрічей. Коли 
старший працював на ниві, молодший не показувався у полі. Коли 
молодший був на ниві, старший сидів удома. 

А мати жила далеко, за лісом. У неї була там своя нива, на якій вона 
працювала, скільки здужала. 

Через людей почула, що її сини ненавидять один одного. Кілька разів 
приїздила їх помирити, але нічого не виходило. Не хотів і слухати старший 
син, щоб півкроку поля віддати молодшому. 

Та ось одного спекотнього літнього дня, напередодні жнив, дійшла до 
синів звістка: прилетіла з чужого далекого краю чорна сарана, сіла на 
материну ниву й поїла хліб дощенту. 

Приходить старший син до молодшого та й каже: 
– Ти чув, брате, про материне горе? 
– Чув, – відповідає молодший син. 
– Що ж думаєш робити? 
– Миритися нам треба, ось що, – каже молодший син. 
– Так я тому й прийшов до тебе, – радісно мовить старший брат. – Коли 

на материному полі горе, треба нам забути про сварку й закопати у землю 
ненависть. 

Пішли брати у поле, стали на межі, викопали яму та й поховали у ній 
ненависть. 

А тоді й подумали: 
– І для чого нам ця межа? Нехай поле наше буде спільним. А зібраною 

пшеницею ділитимемося! 
Так і зробили брати: перекопали межу. Скосили пшеницю, обмолотили, 

поділили натроє. По одній третині залишили собі, а одну матері відвезли. 
Бо коли на материному полі горе – треба забувати про суперечки, 

образи, ненависть. 
 

 

 



 

       

 Гра «Квітка Примирення»  

  Прочитайте дітям приказки та прислів’я: «Мир та 
лад – великий клад», «Де незгода, там часто 
шкода», «Згода будує, а незгода руйнує».      
    Принесіть у клас будь-яку квітку. Це – чарівна 
Квітка Примирення, яку діти мають передавати 
одне одному по колу. Коли Квітка потрапить 
дитині до рук, остання повинна розповісти, як вона помирилася або 
помириться зі своїм другом. Потім Квітку кладуть на найвидніше 
місце у кімнаті, щоб вона нагадувала дітям про те, як важливо вміти 
пробачати одне одному та не ображатися. 
 

 УСПІХ 
                                         У світі думок 

o Прагни не до того, щоб добитися успіху, а до того, щоб твоє 
життя мало сенс. 

o Успіх приходить до того, хто продовжує упиратися, коли всі 
інші відступилися. 

o Успіх не прийде до вас. Ви самі повинні дійти до нього. 
o Шість частин ключа до успіху: щирість, особистісна цілісність, 

скромність, ввічливість, мудрість, милосердя. 
 

Притча про успіх 
Якось три брати побачили Успіх, що сидів у ямі. 

Один зразу підійшов і попросив в Успіху побільше грошей. Отримав і 
щасливо пішов геть. 

Другий забажав красиву жінку. Як тільки вона з’явилася, взяв 
молоду за руку і повів кудись гуляти. 

Третій тим часом став і мовчки нахилився над ямою: 
– Що тобі треба? – запитав Успіх. 
– А тобі що треба? 
– Дістань мене звідси. 

Хлопець простягнув руку, дістав його і пішов кудись по своїх 
справах. Успіх пішов слідом за ним. 
 

 

 

 



 

 ФОЛЬКЛОР 
 
    Колискові 
Ой ну люлі, котику, 
Та виорем нивку,                                 
Та посієм материнку. 
Материнку будем рвать, 
Малу дитинку колихать, 
Мала дитинка буде спать. 

Коту сірий, коту білий, 
Прийди, коту, ночувать, 
Прийди дитятко качать! 
Я тобі, воркоту, 
За роботу заплачу: 
Дам кусок пирога 
І кувшин молока. 
 
Е, люлі, люлі, спать, 
А я буду колихать, 
Моя хатка тепленька, 
Спи, дитино маленька , 
А-а-а. А-а-а, коточок, 
Спи, мій синочок, 
Спи сном-дрімотою, 
Добром-охотою. 
 
Забавлянки 
Куй, куй, чобіток,  
Подай молоток,  
Не подаси молотка –  
Не підкую чобітка.  
Молоток золотенький,  
Чобіток дорогенький.  
Ш-ш-ш;  
 
 
 
 

Послухайте, люди  
Послухайте, люди,  
Довга байка буде!  
Був собі раз горобець,  
Бабі збив новий горнець.  
Прилетіла горобчиха,  
Питається баби стиха: 
 – А то хто збив нам горнець  
Баба каже: — Горобець!  
– Підіб ' ю йому крильця!  
Чи казати знов з кінця? 
 Як казати, то казати: 
 Був собі раз горобець…

Заклички та примовки   

Вийди, вийди, сонечко 

Вийди, вийди, сонечко, 
На дідове полечко, 
На бабине зіллячко, 
На наше подвір'ячко, 
На весняні квіточки, 

На маленькі діточки. 
Тут вони граються, 
Тебе дожидаються. 

 



 

Дощику, дощику, полини, 
полини 

Дощику, дощику, полини, полини, 
Щоб калюжі були. 
Дощику, дощику, перестань, 
перестань, 
Та поїдемо на Вордань. 
Дощику, дощику, я наварю 
борщику 
У синьому горщику, 
Та поставим на дубочку, 
Будем стріляти, дощик спиняти. 
Сонце блисне, яйце трісне, 

Дубочок хитнувся, дощик 
минувся. 

Гикавка, гикавка 

Щоб припинити гикавку після 

купання: 

Гикавка, гикавка, 

Біжи до води, 

Кого стрінеш там, 

Того й напади: 

Хоч коня, хоч кобилу, 

Хоч дівчину чорнобриву. 

           Лічилки                                               

Качка з річки йшла,  

гурт качок вела: 

це - качатко сиве,  

це - як жовта слива,  

це - брудненький квачик,   

це - м'якенький м'ячик,  

це - як вовни жменька,  

це - кривеньке, 

це - сніжок побіг... 

Скільки ж їх усіх? 

            Мирилки 

Ти не плач, не плач, не плач 

І скоріш мені пробач,  

І на мене ти не сердься,  

Бо у тебе добре серце. 

Будемо завжди дружити 

І ніколи не сваритись. 

           Ігри 

Воробей (горобець) 
Дiти утворюють коло, всерединi - воробей. Коло швидко рухається, всi спiвають, 
плескаючи в долонi: 
Киш, киш, воробей, 
Не клюй конопель. 
Мої конопельки, 
Дрiбнi, зелененькi, 

У вiрчики в'ються, 
Самi не беруться, 
Братись не даються. 

Воробей кидається на дiтей, якi утворили коло, вони розбiгаються. Той, кого 
воробей зловить, займає його мiсце, i гра починається знову. Якi давнi i якi мудрi 
дитячi iгри! Вони вчать бути спритними, смiливими, розумними, рiшучими, 
дружними. 



 

 ХОРОБРІСТЬ 

     Народ скаже, як зав’яже 

- Хоробрий не той, хто страху не знає, а хто 

дізнався і назустріч  йому йде. 

Чия відвага, того й перевага. 

У хоробрих є тільки безсмертя, смерті у 

хоробрих немає. 

Герой ніколи не вмре, він вічно в народі живе. 

Боягуз і в житті мертвий, а хоробрий і мертвий живе. 

У сміливого сорок доріг, а у боягуза одна, та й то за нею вовки бігають. 

               
 

   Хоробрий муравлик 
                                                  Олег Буцень 

          Зірвав вітер листок з дерева. Листок востаннє покружляв у повітрі і впав у калюжу. 
Придивився я до нього, бачу — на ньому муравлик сидить. Завмер бідолаха з переляку 
після такого польоту. 
      Та ось трохи очуняв, став бігати по листочку. Підбіжить до краю, нахилить голівку, 
поведе вусиками,— вода! — і назад. 
          До іншого краю примчить — знову вода. Заметушився муравлик: не може 
вибратись на тверду землю. І де вона поділась? 
       А вітер носить листок по калюжі, брижі, як хвилі, здіймає. 
Наче на плоту по бурхливому морю, плаває по ній муравлик. 
Раптом листок зіткнувся з іншим листочком. Зрадів муравлик, хутенько переповз на 
нього. А це такий же плавучий острів, як і його,— не видно берега. І теж погойдується 
на хвилях. 
     Я подумав собі: «Ну ж бо, муравлику, не здавайся! Бачиш поруч трісочку? На ній — 
червоний жучок-козачок з дрібненькими цяточками на спині. Сидить, жде, коли його 
вітер до берега приб'є. Може, й ти такий хоробрий?» 
    Та, певно, не такий характер був у муравлика. Відпочив трохи і знов заметушився. 
Підпливе який листочок чи галузка яка — він до них, помацає, перевірить, чи не можна, 
бува, на берег перебратись. 
   Коли бачу: прибило-таки листок з муравликом до гілки, що одним кінцем лежала на 
краю калюжі. Помацав її муравлик лапками, наче хотів перевірити, чи витримає, і 
обережно поповз по ній. А коли вискочив на берег, навіть не озирнувся, так хутко побіг 
до своїх. Тепер йому буде про що розповісти друзям. Либонь, не кожній мурасі 
доводиться плавати по морю на плоту, чи то пак по калюжі на листку. 
      А той жучок-козачок, що сидів на трісочці? Його незабаром теж прибило на 
хвилинку до рятівної гілки-місточка. Тільки він не зважився й ворухнутись. Дмухнув 
тер, відігнав його тріску від містка. 
        І знову жучок-козачок плаває по калюжі, все тремтить від страху. 



 

Подарую вам оце, 

Ще й слова на букву «Це» : 

Цілеспрямована, цікава натура, 

Цінність велика – національна культура. 

 

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ 
Пам’ятка  

«Як досягти успіху в житті» 

Постав перед собою реальну мету. 
Склади власну схему досягнення успіху. 
Розвивай силу волі. 
Не зупиняйтеся на досягнутому. 
Учися працьовитості й наполегливості. 
Думай про позитивне. 
Умій захоплюватися справою. 
 

ЩОБ МРІЯ СТАЛА РЕАЛЬНІСТЮ… 
 

Двоє людей ішли до своєї заповітної мрії. Їхній шлях пролягав між 
крутими гірськими схилами, над прірвами й був дуже небезпечним. Якось 
вони побачили, що дорога, якою вони простували, закінчується, 
упираючись у найближчий виступ скелі. Подорожні зупинилися - 
спантеличені й розгублені. 

 - Далі немає шляху!  
-Яким же я був дурнем, що пішов за своєю мрією, - подумав перший 

шукач. Сумнів, страх і зневіра збентежили його. Він повірив своїм очам, 
повернувся й пішов назад, так і не діставшись до заповітної мети. Другий 
шукач спочатку теж засумнівався, нерішуче зупинившись, але, на відміну 
від свого попутника, він не став довіряти своїм очам, а прислухався до 
свого серця, яке підказувало йому, що треба йти далі. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

        - Не може моя мрія виявитися примарною, не може серце обманювати, 
напевно, я щось не так сприймаю, - подумав. 
         Підійшовши до повороту, він вигукнув: 

 - О, диво!  
Але жодного дива не було, просто, наблизившись до виступу скелі, він 

побачив, що дорога зовсім не дійшла кінця, а непомітно повертає за скелю, 
за якою її не було видно. Звернувши за скелю, він побачив невеликий 
відрізок шляху, який закінчувався біля наступної скелі. Дійшовши до цього 
глухого кута, мандрівник знову був вражений: і за схилом стежина бігла 
далі. Так він ішов від одного «кінця» шляху до другого, від другого до 
третього, від третьої до четвертого, і що далі прямував, то більше 
відкривався йому шлях. У його серці росли рішучість і віра у свої сили. 
      Для цілеспрямованого немає нічого неможливого, і все, навіть невдача й 
падіння, допомагає сходженню, стаючи черговим кроком до перемоги. 
Перший шукач так і повернувся додому, не досягши заповітної мети. Він і 
досі вважає свою мрію нереальною, адже власними очима бачив, що шляху 
далі не було, тому продовжує жити колишнім невдоволеним життям. А 
другий подорожній сам став провідником, який вказує шлях усім, хто прагне 
до своєї мрії. Він учить не боятися труднощів, невдач, помилок і падінь, бо 
завдяки труднощам ми стаємо дужчими, завдяки помилкам можемо 
відшукати істину, а завдяки невдачам і падінням - стати витривалішими. 
     Те, що для першого так і залишилося неможливим, нездійсненним, мрією 
та казкою, для другого стало реальністю. Вір своєму серцю і йди за своєю 
мрією, навіть коли вона тобі бачиться недосяжною й нереальною. І якщо 
здається, що шляху далі немає, - зроби кілька кроків, і, можливо, і ти 
побачиш «диво»… 
      Пам’ятай: від тебе залежить, чим стане твоя мрія - казкою чи реальністю!                                   

 

 
 



 

 

ЧЕМНІСТЬ 

Обіцяв Пилип матусі:  
- Ось за чемність я візьмуся!  
В школі шануватимусь,  
До усіх вітатимусь…  
Пилипко виходить з хати.  
Як же чемність показати?  
Сторож ніч сторожував.  
Сторож вранці задрімав.  
Наш Пилип – гуп, гуп! У ганьк:  
-Агов, дядьку, добрий ранок!  
Дядько не вітається,  

Він спросоння лається…  
Наздогнав Пилип Фросину  
Смик за косу, за хустину:  
-Здоровкаюся ж двічі я,  
Ти чого не ввічлива?  
Не чуть вітання Фросі,  
Вона нечемна досі…  
Пилип у класі вдруге:  
-Добридень – каже другу.  
Той напихає рота,  
Вітатись неохота.  
Пилип гукнув: «Нечема!»  
Чи був Пилипко чемний?  

 ЧЕСНІСТЬ 
Народ скаже, як зав’яже 

Умів украсти, умій і очима лупать! 
Є то чеснота над чеснотами держати 
язик за зубами.  

Чесний чоловік нікого не обмовить. 
Самі чесні, а сокира таки пропала.  
Чесне діло роби сміло. 

 
Як чесним бути? 

Дуже легко чесним бути — 
Назавжди запам’ятай! 

Треба про чуже — забути, 

Що не клав, те й не чіпай! 
І не заздри, — не потрібно, 

Це погане почуття. 
З правилом цим, відповідно, 

Йди спокійно у життя. 

       ЧЕСТЬ           

           Народ скаже, як зав’яже 

Яка честь, така й подяка.  

Який гість, така йому й честь.  

Без честі – як пес без хвоста. 

     Яка совість, така й честь.  



 

 

 ШАНА  

Народ скаже, як зав’яже 

Шануй батька та Бога, буде 

тобі всюди дорога.  

Хто не шанує старого, той не 

має нового.  

 Хто не зазнав зла, той не уміє 

шанувати добра.  

 

Пам’ятка 

Поважай старших. Не смійся над старістю. 

Не вступай у суперечку зі старшими людьми. 

Не залишай старшу рідну людину самотньою. 

Завжди знайди час поговорити з бабусею і дідусем. 

Не сідай до столу першим. Запроси спочатку старших. 

Прислухайся до порад старших. Дякуй за них. 

Будь уважним. Не вмикай голосно музику, не галасуй, коли 

хтось удома хворий. 

Обов’язково привітай рідних зі святом чи днем народження. 

ШАНОБЛИВІСТЬ 
ЛЕГЕНДА ПРО БАТЬКА 

 
    В одній із країні у минулому був звичай, що коли людина старіла, її 
викидали у прірву, щоб не їла задарма харчів.  
     Та надто любив син батька, щоб так учинити. Отож, він поселив свого 
батька на горищі, куди завжди приносив їжу.  
     Та настав у тій країні неврожай. Голод панував серед людей. Бачить 
батько, що син чимось заклопотаний, зажурений. От він і питає сина: 
«Що ж ти, любий сину, такий засмучений, що трапилось у тебе? Ти весь 
почорнів, напевно від горя якогось?»  
     Розповів син про своє нещастя та й про те, що нічим засіяти поле. А 
батько порадив: «Зніми снопи з хати, якими вона накрита, та й 
обмолоти ще раз. Зібраним зерном засій землю». Слухняний син учинив 
саме так, як йому велів батько. І вродило збіжжя у них, як ні у кого.     



 

        Дійшли чутки і до царя про добрий урожай на полі того чоловіка. 
Закликав він його до себе та й питає: «Хто навчив тебе такої мудрості?» 
Нікуди було діватися тому чоловікові. Розповів цареві всю правду. З 
того часу старі батьки доживали зі своїми дітьми до старості у шані й 
повазі. 

 

ШЛЯХЕТНІСТЬ 

Шановна особа, широка натура,  

Сповнена внутрішньої культури. І 

зовсім, діти, для вас не дивно, 

Що це, звичайно, шляхетна людина. 

 

У світі думок 

 
Шляхетний чоловік ні від кого не очікує обману, але коли його обманюють, 
він перший зауважує це.                        
Істинно шляхетні люди ніколи нічим не хвастаються.             
Кожний може стати шляхетним чоловіком. Потрібно тільки зважитися ним 
стати. 

 

Шляхетність – що це? 

 

Шляхетність – що це? 

Мало, хто знає. 

Шляхетності, панове, 

Нам не вистачає. 

«Шляхетний чоловік», 

«Шляхетна жінка» – 

Це не ярлик, 

А вища є оцінка.  
 

 

 

https://taniadobko.wordpress.com/2014/12/13/%d1%88%d0%bb%d1%8f%d1%85%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%89%d0%be-%d1%86%d0%b5/


 

  ЩЕДРІСТЬ 
Народ скаже, як зав’яже 

Багатство без щедрості – все одно, що 
дерево без плодів. 
Вели бог подати, не вели бог просити. 
Щедра душа меду не жаліє. 
Любиш брати, умій і сам давати. 
Чим багаті, тим і раді. 
Що хата має, тим і приймає. 

 
Благословенна щедрість! Все від 
неї…                                                                                                        
Благословенна щедрість! Все від 
неї, 
Від щедрості думок, сердець і рук. 
Краса сповита матір’ю-землею 
Від щедрості страждань її і мук. 
І ми народжені од щедрості 
любові, 
Нас годувала щедрість матерів. 

Ми теж її вихлюпувать готові 
Із душ своїх, мов рибу з ятерів. 

І все ж велю я серцю зупиниться, 
Щоб старість не промовила, бува: 
— Ти був, козаче, щедрим на 
дурниці 
І на красиві та пусті слова!..  
                                    В.Симоненко 

 

ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ 
                                                                                                                  В. Поруб’ямський 

Сьогодні тато купив Василькові нові санки. Такі барвисті, що аж 
очі вбирають. Хлопчик гордився своїми батьками, котрі ніколи ні в чому 
йому не відмовляли. 
–         О,тепер я накатаюсь! — подумав Василько, і, щасливий, потягнув 
санки на гірку, де було повно дітвори. 
Стояла чудова сонячна погода. Василько сів на санки і хутко, наче куля, 
з’їхав униз. Лише вітер засвистів за ним І зробилося йому так весело на 
душі, що аж співати захотілося. 
Та раптом почув, як хтось хмикає. Озирнувся і побачив шестилітню 
сусідку Ганнусю, що самотньо стояла під плотом і втирала руками 
сльози. її батьки нещодавно повернулися з далекої Мордовії. Мама 
розповідала Василькові, що вони пробули там у в’язниці десять років, а 
в селі люди їх борцями за волю вважали і допомагали, хто чим міг. 
–         Чого ти плачеш? — лагідно запитав Василько. 
–         У мене санок немає…  - крізь сльози промовила дівчинка. 
–         А де ж вони? 
–         Нема за що купити. 
І знову залилася сльозами Ганнуся. 
–         Не журися, батько невдовзі купить тобі санки… — заспокоював її 
Василько. 
–         Не купить — хмикнула Ганнуся, — якби мав купити, то купив би 
сьогодні у день мого народження… 



 

–         Сьогодні твій день народження? 
–         Так… 
–         І тобі нічого не подарували? 
–         Нічого…, 
Василькові пригадалися його дні народження, коли батьки дарували 
йому гарні дарунки. І зробилося йому якось ніяково. Навіть боляче. 
І хлопчик відчув себе раптом дуже, дуже нещасливим: горе Ганнусі 
затьмарило його радість. 
–         Бери мої санки і катайся, скільки хочеш… — промовив Василько. 
Ганнуся підняла на нього свої заплакані очі: 
–         Як «бери»? Вони ж не мої… 
–         Твої…Назавжди… Бери! 
–         А ти ж як? 
Мені нові куплять, а ці я тобі дарую. У тебе ж день народження 
сьогодні. 
–          Спасибі…— промовила Ганнуся і, піднявши шнурочок, весела та 
щаслива потягнула санки на гірку. 

Василькові наче гора з плечей звалилася. Він відчув себе щасли-
вим, як ніколи. Щасливим від того, що приніс комусь радість. 
 

Творче завдання «Вчимося ділитися» 

Прочитати дітям приказки «Хто дає, той має», «Хто дасть, той – 

князь». Об’єднати їх в групи, кожній з яких дати по яблуку. Діти кожної групи 

повинні розділити своє яблуко порівну між усіма членами групи. 

ЩИРІСТЬ 
ПО ЩИРОСТІ 

    Один господар прийшов з міста, дав своєму синові медівник та й 

каже: 

—      На, Васильку! Та поділися з Петриком по щирості. 

—      А то як діляться по щирості? — питає Василько. 

—      Отак, синку, — каже отець. — Як переломиш медівник, то даси 

більшу половину Петрикові, а собі лишиш меншу. Це називається по 

щирості. 

—      То дайте Петрикові медівник, хай він ділиться по щирості, — каже 

хитрий Василько. 

                                                                                                  За Юрієм Федьковичем 
 

 



 

ВІРНІСТЬ 
 

Народ скаже, як зав’яже 

Без вірного друга велика туга. 

Вірний друг – то найбільший скарб. 
 
 

     Лебедина вірність 

У пари лебедів вродилось пташеня 
Та пізно якось, ну невпору. 
Птахи знялись у вирій, вгору... 
А тут — мале лебеденя... 
Іще не стало на крило, 
Бо й крила виросли не дуже, 
Злетіти ввись воно не здужа... 
Ну як так трапитись могло? 
І не лишиш саме дитя... 
Дісталась їм трудна дорога. 
Уся надія лиш на Бога, 
Щоб він їм врятував життя. 
Птахи давно повідлітали, 
А тут — від річки до ставка, 
Спасибі, осінь ще м’яка 
І їх морози не дістали. 
Для них відрізані путі, 
Бо в них — мале дитя, родина... 
Відома вірність лебедина 
Хай допоможе їм в житті. 
Не знає долі і людина, 
Та їй учитись є у кого. 
Щоб стала світлою дорога, 
Потрібна вірність лебедина. 
                       Надія Красоткіна 

                           У світі думок 
o Будь вірний собі, і тоді настільки ж вірно, як ніч змінює день, піде за цим 

вірність іншим людям.  

o Вірне серце завжди знайде гідну нагороду. 

https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5


 

ПОРЯДНІСТЬ  

Стежина твоя простелилася вдаль. 

Тобі і мужніти, й рости. 

Ти сам у житті свого щастя коваль, 

Тому-то задумайся ти, 

Який собі шлях у житті обереш, 

Як житимеш поміж людьми? 

З добром чи з лукавством по світу підеш, 

До світла чи в царство пітьми? 

 
Що таке порядність? 

          Порядок, порядність… Ці слова мають однаковий корінь. Порядок — це 

коли все виконується згідно з певними правилами, вимогами. Порядок має 

бути й у душі людини. Що це означає? Слову має відповідати діло. У нашому 

під’їзді живе стара жінка Ксенія Петрівна. Чоловік її помер, діти зі своїми 

родинами живуть у різних кінцях міста, відвідують матір рідко. 

           Наш сусід Іван Гаврилович, заходячи до мого дідуся пограти в шахи, з 

осудом говорить про її дітей, що свою матір зовсім забули. Добре, що є чуйні 

люди, котрі й на ринок за покупками для Ксенії Петрівни сходять, і до 

аптеки, і лікаря, якщо треба, викличуть. З одного боку, він каже правильно. 

        Тільки от співчуття Івана Гавриловича обмежується лише словами. 

Розмову про черствість дітей Ксенії Петрівни дідусь не підтримує. Він 

вважає, що некрасиво обговорювати особисте життя сусідів. Я запитую 

дідуся: «А чому ти не скажеш Іванові Гавриловичу, що і ви з бабусею, і моя 

мама приходите до бабусі Ксенії і допомагаєте їй по господарству?». Дідусь 

відповів: «Ми допомагаємо сусідці від душі, за велінням серця, а не для 

того, щоб люди сказали, які ми молодці. Порядність — це коли робиш добро 

і не кричиш про це. А на словах співчувати й засуджувати бездушних дітей — 

заслуга невелика». (Із учнівського твору) 

 
  

http://lessons.com.ua/organi-roslin-korin/


 

ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ 

           Народ скаже, як зав’яже 
Сталь гартується в огні, а людина – у труді. 

Уміння і труд усе перетруть.  

Тяжко тому жить, хто не хоче робить. 

                                            Без муки нічого не прийде у руки. 

 

                                         Ледача подушка 

    Маленькій Яринці треба рано вставати, щоб до школи йти, а не 

хочеться, ой як не хочеться! Ввечері питає Яринка у дідуся: 

- Дідусю, чому вранці вставати не хочеться? Навчіть мене, дідусю, 

спати так, щоб хотілося вставати i йти до школи. 

- Це подушка в тебе ледача, - відповів дідусь. 

- А що ж їй зробити, щоб вона не була ледачою? 

- Знаю я таємницю, - пошепки сказав дідусь. - Ото саме тоді, як 

вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря, добре 

вибий її кулачками - вона і не буде ледачою. 

- Справді? - зраділа Яринка. - Я так i зроблю завтра. 

   Ще дуже рано, а треба збиратись до школи. Не хочеться вставати 

Яринці, але треба ж нарешті подушку провчити, лінощі з неї вибити. 

Схопилась Яринка швиденько, одяглася, взяла подушку, винесла на 

подвір'я, поклала на лавку - та кулачками її, кулачками. Повернулася 

до хати, поклала подушку на ліжко - та й умиватися. А дідусь у вуса 

посміхається. 

                                                                Василь Сухомлинський 

 

                    Творче завдання «Маленька справа»  

   Прочитати дітям приказки та прислів’я: «Тяжко тому жити, хто не 
хоче робити», «Бджола мала, а й та працює», «Сьогоднішньої роботи 
на завтра не відкладай», «Не журись та за діло берись», «Не все 
одразу дається, а потроху та помалу та зробиш користі чимало».  
    Запропонувати  дітям розповісти про різні маленькі справи, які їм 

доводиться робити протягом дня. Потім діти вигадують якусь 

маленьку справу, яка може принести користь багатьом людям, та 

розказують, як вони це зроблять. 



 

      СІМ’Я 

   Народ скаже, як зав’яже 

У сім’ї дружать – живуть не тужать. 
Сімейний горщик завжди кипить. 

Сім’я сильна, коли над нею дах один. 
 

 

ЩО ТАКЕ СІМ’Я? 
Розкажу вам, друзі, я, 
Що таке моя сім'я. 
Разом дружно проживаємо 
І пісні про це співаємо. 
Люба матінко моя — 
Як пишаюсь нею я! 
В неї рук золотії. 
Серцем кожного зігріє. 
Тато сильний і завзятий — 
Він господар в нашій хаті. 

Все майструє, все ладнає, 
Бо для всього хист він має. 
Дід і бабця - у пошані, 
Вони праці ветерани. 
Всіх онуків міцно люблять. 
І як пташенят голублять. 
Є у мене ще й брати — 
Кращих в світі не знайти. 
Ось і вийшло всіх сім «я» 
Знайте, це моя сім'я. 
                    Н. Чемерис       

    
Чарівне слово 

                                                                                                        В. А. Осеєва 
Маленький дідок з довгою сивою бородою сидів на ослоні й 

парасолькою креслив щось на піску. 
- Підсуньтеся, - сказав йому Павлик і присів на край. 
Старий підсунувся й, глянувши на червону, сердиту особу хлопчика, сказав: 
- З тобою щось трапилося? 
- Ну й добре! А вам воно що? - покосився на нього Павлик. 
- Мені нічого. А от ти зараз кричав, плакав, сварився з кимсь... 
- Ще б! - сердито буркнув хлопчик.- Я незабаром зовсім утечу з будинку 
- Утечеш? 
- Утечу! Через оту Лєнку втечу. - Павлик стис кулаків. - Я їй зараз ледве не 
піддав гарненько! Ні однієї фарби не дає! А в самої скільки! 
- Не дає? Ну, через це тікати не варто. 
- Не тільки через це. Бабуся за одну морквину з кухні мене прогнала... прямо 
ганчіркою, ганчіркою... 
Павлик засопів від образи. 
- Дрібниці! - сказав старий. - Один насварить, інший пожаліє. 
- Ніхто мене не жаліє! - крикнув Павлик. - Брат на човні їде кататися, а мене не 
бере. Я йому говорю: «Візьми краще, однаково я від тебе не відстану, весла 
потягну, сам у човен залізу!» 
Павлик стукнув кулаком по ослоні. І раптом замовчав. 



 

- Що ж, не бере тебе брат? 
- А чому ви все запитуєте? 
Старий розгладив довгу бороду: 
- Я хочу тобі допомогти. Є таке чарівне слово... 
Павлик розкрив рот. 
- Я скажу тобі це слово. Але пам’ятай: говорити його треба тихим голосом, 
дивлячись прямо в очі тому, з ким говориш. Не забудь - тихим голосом, 
дивлячись прямо в очі... 
- А яке слово? 
      Старий нахилився до самого вуха хлопчика. М'яка борода його торкнулася 
Павликовой щоки. Він прошептав щось і голосно додав: 
- Це чарівне слово. Але не забудь, як потрібно говорити його. 
- Я спробую, - посміхнувся Павлик, - я зараз же спробую. 
        Він підхопився й побіг додому. 
       Оленка сиділа за столом і малювала. Фарби - зелені, сині, червоні - 
лежали перед нею. Побачивши Павлика, вона зараз же згребла їх у купу й 
накрила рукою. 
«Обдурив старий! - з досадою подумав хлопчик. - Хіба така зрозуміє чарівне 
слово!..» 
   Павлик боком підійшов до сестри й потягнув неї за рукав. Сестра 
оглянулася. Тоді, дивлячись їй в очі, тихим голосом хлопчик сказав: 
- Лєна, дай мені одну фарбу... будь ласка... 
      Сестра широко розкрила очі. Пальці її розтиснулися, і, знімаючи руку зі 
стола, вона зніяковіло промурмотала: 
- Я… яку тобі? 
- Мені синю, - боязко сказав Павлик. 
      Він взяв фарбу, потримав її в руках, походив з нею по кімнаті й віддав 
сестрі. Йому не потрібна була фарба. Він думав тепер тільки про чарівне 
слово. 
   «Піду до бабусі. Вона саме куховарить. Прожене чи ні?» 
   Павлик відчинив двері в кухню. Бабуся знімала з листа гарячі пиріжки. Онук 
підбіг до неї, обома руками повернув до себе червона зморшкувата особа, 
заглянув в очі й прошептав: 
- Дай мені шматочок пиріжка... будь ласка. 
Бабуся випрямилася. 
Чарівне слово так і засяяло в кожній зморщечці, в очах, у посмішці... 
- Горяченького... горяченького захотів, голубчик мій! - примовляла вона, 
вибираючи найкращий, рум'яний пиріжок. 
    Павлик підстрибнув від радості й розцілував її в обидві щоки. 
   «Чарівник! Чарівник!» - повторював він про себе, згадуючи старого. 
    За обідом Павлик сидів притихлий і прислухався до кожного слова брата. 
Коли брат сказав, що поїде кататися на човні, Павлик поклав руку на його 
плече й тихо попросив: 
- Візьми мене, будь ласка . 
   За столом відразу всі замовчали. Брат підняв брови й посміхнувся. 



 

Використана література 
 

1. Амонашвілі Ш.Педагогічні притчі/ Шалва Амонашвілі.-Х.: ВД «Школа», 
2017.-272 с. 

2. Бахтінова О.В. Матеріали до уроків права. 1-2 кл. – Х.:Ранок, 2009. – 
176 с. 

3. Бібліотека української літератури [Електронний ресурс]. – Режим            
доступу : http://www.ukrlib.com.ua  (дата звернення: 14.09.2017). – Назва 
з екрана. 

4. Гавдьо А. Духовний розвиток учнів в системі шкільної освіти //Завуч. – 
2006. - №10 

5. Гончаренко С. Український педагогічний словник/ С.Гончаренко. - К.: 
Либідь, 1997.- 378 с. 

6. Духовні цінності українського народу. – Івано-Франківськ: Плай, 1999.  –  
293 с. 

7. Духовність і культура. // Завуч. – 2008 - № 10.- с.8-9. 
8. 50 уроків про чесноти для занять з дітьми дошкільного й молодшого 

шкільного віку/ Авт. – упор. О.О.Лопатіна, М.В.Скребцова. – Х.: Вид. 
група «Основа», 2008. – 238 с. 

9. Клуб поезії [Електронний ресурс]. – Режим            доступу :  
http://www.poetryclub.com.ua (дата звернення: 14.09.2017). – Назва з 
екрана. 

10. Красоткіна Н.Г. Ми діти твої, Україно. Розробки бесід з дітьми, 
тематичні казки та сценарії виховних заходів/Н.Г.Красоткіна. — 
К.:Початкова школа, 2001. — 160 с. 

11. Красоткіна Н.Г. Учись у дружбі жити. Сценарії свят. 1-4 
класи/Н.Г.Красоткіна. — Тернопіль: Мандрівець, 2008. — 296 с. 

12. Красоткіна Н.Г. Виховні бесіди у початкових класах/ Н.Г.Красоткіна. — 
Тернопіль: Мандрівець, 2008. — 176 с. 

13. Народ скаже — як зав'яже: українські народні прислів'я, приказки, 
загадки, скоромовки/ упор.  Н. С. Шумада. -  К. Веселка, 1985. - 231с. 

14. Помиткин Є. Психологічне забезпечення духовного розвитку дитини. – 
К.: Шкільний світ, 2008.-128с. 

15. Рогінська Г.Ю. Віночок: казки, оповідання, скоромовки : 
хрестоматія для позакласного читання / Г. Ю. Рогінська. — Х.: 
Ранок, 2004. — 335 с. 

16. Сковорода Г. Твори: у 2 т./Г.Сковорода. -  К., 1994. –Т.1. -  530 с. 
17. Сухомлинський В. О. Чиста криниця: Казки, оповідання, етюди: Для 

сімейного читання / В.О.Сухомлинський; упоряд. О. В. Сухомлинська. – 
К.: Веселка, 1993. – 287 с.  

18.  Щербань П. Формування духовної культури особистості/ П.Щербань 
//Рідна школа.-1999.- № 7- с.12-15. 

19.  Юзвак Ж. Духовність як психологічний феномен: структура та чинники 
розвитку /Ж.Юзвак //Філософська думка. - №5.-1999.- с. 23-25. 

20.  Формування духовного світу особистості //Позакласний час. –2006. - 
№5.- . 34-36. 

21. Франко І.Я Зібрання творів: у 50-и т. /І.Я.Франко. – К.: Наукова думка, 
1976. - Т.2. - 213 с.  

http://www.ukrlib.com.ua/
http://www.pochatkova-shkola.net/
http://www.mandrivets.com/
http://www.mandrivets.com/


 

Члени обласної творчої групи 

1. Аташ’ян Юлія Миколаївна, учитель  Олешківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов 

2. Бурдюг Тетяна Василівна, старший учитель, спеціаліст вищої категорії 

Костогризівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

3. Бучинська Людмила Леонідівна, спеціаліст вищої категорії 

Ювілейнівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

4. Висоцька Тетяна Анатоліївна, старший учитель, спеціаліст вищої 

категорії Олешківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №4 з поглибленим 

вивченням предметів природничо-математичного  напряму 

5. Волько Олена Анатоліївна, спеціаліст ІІ категорії Новомаячківської ЗОШ 

І-ІІ ст. 

6. Глоба Вікторія Анатоліївна, спеціаліст І категорії  Кринківської ЗОШ І-ІІ 

ст. 

7. Голуб Ганна Вікторівна, спеціаліст І категорії  Олешківської гімназії 

8. Димченко Олена Павлівна, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії 

Олешківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

9. Дудченко Валентина Володимирівна, спеціаліст вищої категорії 

Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

10. Коваленко Лариса Олександрівна, спеціаліст вищої категорії 

Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

11. Куліда Світлана Іванівна, старший учитель, спеціаліст вищої категорії 

Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

12. Левицька Ірина Василівна, методист вищої категорії, учитель-методист 

Олешківського РМК 

13. Ніконова Тамара Олександрівна, старший учитель, спеціаліст вищої 

категорії Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

14. Паролова Людмила Олександрівна, старший учитель  Костогризівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

15. Сирота Моніка-Світлана Стасисівна, старший учитель, спеціаліст вищої 

категорії Олешківської гімназії 

16. Фадеєва Яна Ігорівна, учитель Новомаячківської ЗОШ І-ІІ ст. 

17. Хижко Тетяна Леонтіївна, старший учитель, спеціаліст вищої категорії 

Брилівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

18. Цюрюта Інна Олександрівна, спеціаліст вищої категорії Брилівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

19. Шенкевич Людмила Анатоліївна, старший учитель, спеціаліст вищої 

категорії  Козачелагерської ЗОШ І-ІІІ ст. 

20. Шлаган Аліна Валеріївна,  учитель початкових класів Ювілейнівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

21. Щурська Інеса Вікторівна, спеціаліст першої категорії Олешківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №4 з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного  напряму 

 


