Вітайся з усіма
Бесіда живого етикету
Вчитель. Доброго дня!
Діти. Доброго дня!
Вчитель. Сідайте! Діти, ви, мабуть, всі любите казки, де відбуваються щось
чудодійне. А хто ж вміє робити чудеса?
Діти. Чарівники!
Вчитель. Ось і ми з вами спробуємо побути трішки чарівниками, а для цього нам
потрібно знати чарівні слова. Які це слова?
Діти. Будь ласка, дякую, прошу, перепрошую, вибачте.
Вчитель. Можливо ви пам’ятаєте, як їх потрібно вимовляти?
Діти. Лагідним голосом, посміхаючись і дивлячи прямо у вічі.
Вчитель. Коли людина розмовляє спокійно, ніжно і не сердиться, не
штовхається, коли хоче пройти біля вас, а, можливо, і попросить вас допомогти
їй, то як ми називаємо таку дівчинку чи хлопчика?
Діти. Вихований, ввічливий.
Вчитель. От зараз ми і поговоримо про ввічливість. Адже люди повинні не лише
вимовляти слова, а й знати коли і про що говорити.
Проблемна ситуація(в цей час заходить хлопчик)
Михайлик. Привіт! Ой, а я спізнився. А про що ви тут розмовляєте?
Вчитель. Так, ти спізнився. А про ввічливість говоримо.
Михайлик. О-о-о! А я ввічливий!
Вчитель. Ну, коли ти ввічливий, то ти і вітатися вмієш?
Михайлик. Авжеж! Я ж сказав: «Привіт»,- значить я ввічливий.
Вчитель. Дітки, а чи все правильно зробив Михайлик? (Діти називають помилки
і виправляють їх)
Вчитель. А як, взагалі, можна привітатися? (Добрий ранок, добрий день, добрий
вечір) І щоб в голосі нашому чулась доброта.
- Чи можна говорити при зустрічі привіт?
- Так, але лише своїм друзям.
А як можна привітатися на відстані?
- Поклонитись, махнути головою чи рукою.

- А хто повинен привітатися першим при зустрічі з дорослими людьми?
Вчитель. Дійсно, вітання бувають різні. Чи то уклін, чи слова вітання, чи лагідна
посмішка, спільне в них те, що привітання означає: «Ти мені приємна людина. Я
тобі бажаю всього найкращого»
Гра «З давніх-давен»
Вчитель. Існує давній звичай знімати шапку, коли входимо до приміщення. Що
він означає?
Діти. Ми показуємо, що прийшли з миром.
Вчитель. А що означає звичай знімати рукавицю, коли вітаємось?
Діти. Ми показуємо, що в руці у нас немає зброї, що ми теж прийшли з миром і
добром.
Вчитель. Як бачите, не лише наші вчинки, слова, а навіть рухи говорять за нас,
показують, які ми виховані, ввічливі чи ні. Адже і погляд теж може бути різним.
І коли ми хочемо бути вихованими і ввічливими, ми повинні і говорити, і робити
все з добрим наміром, з радістю і добротою, щоб всі, з ким ми спілкуємось,
одержували лише радість від нас.
Вчитель. Давайте згадаємо гарний віршик про вітання і від його слів стане
приємно.
- Добрий ранок! – мовлю за звичаєм,
Добрий ранок! – кожному зичу я,
Добрий день вам! – людям бажаю,
Вечором добрим! – стрічних вітаю.
І посміхаються в відповідь люди,
Добрі слова ж бо для кожного любі.
Вчитель. Вітайся з усіма скрізь і всюди, особливо з людьми літнього віку. Хочеш
мати у собі здоров’я – вітайся з усіма. Пригадаємо народне прислів’я , яке
говорить про теж саме. Згадали?
Хто людям добра бажає, той і собі має.
- Як ви його розумієте?
Добре слово краще за цукор і мед.
- Як ви розумієте це прислів’я? Що це значить?
Вчитель. На світі дуже багато гарних слів. А хто з вас, можливо, чув таке слово,
як «милосердя».

- Як ви думаєте, що воно означає?
- Милосердна людина – це чуйна людина.
- Які прислів’я ви знаєте, де говорилося б про милосердні вчинки?
Одне приємне слово – наче сад цвіте.
Щире слово, добре діло.
Душу й серце звеселило.
Вчитель. Допомагай людям, чим можеш, особливо бідному, хворому,
скривдженому, нужденному. Роби це з радістю.
Гра «Сонечко»
Сонечко намальовано на аркуші паперу. Сонечко з коротенькими промінцями.
На запитання вчителя діти дають відповіді. Кожна відповідь написана на
промінцях і її доточують до намальованого сонечка.
- Ми з вами говорили про добрі вчинки, чарівні слова, підбирали і прислів’я про
це. Як багато значить для кожного з нас щире слово. Але ще нам чогось не
вистачає. А щоб вам допомогти здогадатись, чого саме, я вам загадаю загадку:
Соняшник розцвів у небі
Поливать його не треба,
Влітку, взимку, він цвіте,
І насіння золоте розсипає
Сонях усюди, - урожай,
Це радість буде.
(Сонце)
Голуба хустина,
Жовтий клубок.
По хустині качається –
Людям усміхається.
(Сонце)
- Так, нам не вистачало сонечка, яке людям усміхається. Подивіться, як сонечко
посилає свої промінці на землю і зігріває її. Щоб і наше сонечко і нас зігріло, ми
повинні допомогти йому. Я зачитаю вам ситуацію, а ви доберете потрібні слова
і збільшите тим самим його проміння. Ви прийшли до школи, що ви повинні
сказати?
Діти. Доброго ранку!

- Вам допомогли роздягнутися, повісити одяг, що потрібно сказати?
Діти. Дякую!
- Ви йшли коридором і випадково когось штовхнули. Що потрібно сказати?
Діти. Вибачте, перепрошую.
- Людина зробила добре діло, і їй потрібно віддячити. Не слід забувати про дуже
важливе слово: Будь ласка
(Сонечко прикріплюємо на дошку. Діти співають: «Вийди, вийди сонечко»)
Вчитель. Слова коротенькі, а як багато значать. Яку містять в собі силу і енергію.
Ми допомогли сонечкові і в класі дійсно стало тепло, затишно, добре від його
променів, від наших сердець, від теплих, щирих слів. Будьте завжди привітними,
чемними, вихованими, турботливими.

