До змісту номера
СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ

ЛЮДИНА ПОЧИНАªТЬСЯ З ДОБРА
Благодійний вечір у дитсадку
Людмила ЛОСИНА, музична керівниця;
Анна ТРИСТАН, директорка,
ЗДО “Сонечко”, м. Пирятин, Полтавська обл.

Давно відома істина “Діти нас не чують, діти на нас дивляться” надихнула пирятинських колег організувати у своєму закладі благодійний вечір з участю вихованців та їхніх
батьків. Цей досвід, на нашу думку, вартий наслідування. Адже можна день у день повторювати
малюкам, що творити добро — це чудово, а можна вже сьогодні зробити їх справжніми доброчинцями, залучивши до спасіння людського життя.
Метою благодійного вечора було зібрати кошти
на лікування для маленького хлопчика з нашого
міста і показати малюкам, як твориться добро в реальному житті. Участь у ньому взяли вихованці,
працівники дошкільного закладу, батьківська громада, представники органів місцевого самоврядування.
Захід не був заздалегідь спланований, радше
це було спонтанне рішення — мама хлопчика дуже просила про допомогу через соціальні мережі.
На концерті діти виконали пісні й таночки з репертуару музичної керівниці, які вивчили раніше
на заняттях. До виступів долучився й дехто з батьків. Для лотів були використані різноманітні вироби,
виготовлені працівниками садочка, батьками вихованців і просто небайдужими мешканцями міста:
картини, глиняний посуд, “солодкі букети”, косметичні засоби тощо.
Під час вечора було зібрано 3198 гривень.
Хід благодійного вечора
Ведуча
Людина починається з добра,
Із ласки і великої любові,
Із батьківської хати і двора,
З поваги, що звучить у кожнім слові.
Людина починається з добра,
З уміння співчувати, захистити.
Це зрозуміти всім давно пора,
Бо ми прийшли у світ добро творити.
Людина починається з добра,
Зі світла, що серця переповняє.

Ця істина, як світ, така стара,
А й досі на добро нас надихає.
					

Добрий день, дорогі друзі! Щиро дякуємо всім,
хто прийшов на наш благодійний концерт.
Сьогодні в нас усіх тривожний і піднесений настрій, адже ми зібралися, щоб спільними зусиллями
здійснити мрію (називає ім’я дитини) — мрію одужати і знову радіти життю!
Ми віримо, що творити дива в цьому світі зовсім
не важко. Треба лише почати із себе: подолати власну байдужість і відкрити своє серце для добра.
Діти виконують “Пісню друзів” (муз. В. Герчик,
сл. Я. Акіма, укр. текст П. Засенка).

Ведуча. Милосердя й доброта — це те, на чому
тримається людство. Творити добро означає безкорисливо допомагати іншим, не чекаючи за це подяки та винагороди. І саме ця благородна мета
об’єднала нас у прагненні допомогти (ім’я дитини).
Демонструється презентація — інформація про хво
рого хлопчика.

Ведуча. Сподіваємося, що наші зусилля допоможуть (називає ім’я дитини) знову радіти життю,
усміхатися друзям, зростати й творити.
Діти по черзі читають фрагмент вірша Н. Красоткі
ної “Несіть добро у світ”.
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ЧИТАТИ ДАЛІ

• Добрі будьте без причини,
Будьте добрі просто так,
Щоб на серці у людини
Розквітав чарівний мак.

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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