
Благочинність



Крик – народжує  грубість;
Обман – народжує  недовір`я;

Посмішка – розтоплює лід;
Прощення – приносить  

полегшення;
Турбота – наповнює  життя 

змістом.
Посієш бажання – пожнеш  

вчинок;
Посієш вчинок – пожнеш  звичку;

Посієш звичку – пожнеш  
характер;

Посієш характер – пожнеш  долю.

Матір Тереза



Тест
1. Чи звертаєш увагу, який настрій у одногрупників, коли 

заходиш до аудиторії?

2. Чи приємно тобі називати одногрупників по імені?

3. Під час сварки ти намагаєшся образити одногрупника?

4. Якщо кого-небудь із дітей звинуватив без причини викладач 

чи майстер, ти будеш його захищати?

5. Якщо одногрупник попросив у чомусь допомогти йому, ти 

погодишся?



Ключ до тесту:
4-5 балів – ти  хороший товариш.
3 бали – ще  трішки придивись до себе, в тебе все вийде.
1-2 бали – все  залежить тільки від тебе, хочеш бути краще-зміни себе 
сам.



Найкоротша відстань між людьми – це  усмішка. Тож частіше 
усміхаймося. Будьте вищими від усяких пліток, образ. Умійте 
прощати.

Стежте за своїми думками – вони  стають словами.
Стежте за своїми словами – вони  стають вчинками.
Стежте за своїми вчинками – вони  стають звичками.
Стежте за своїми звичками – вони  стають характером.
Стежте за своїм характером, бо він визначає вашу долю.



1. Чи можна примусити людину бути доброю?
2. Чи згодні ви з думкою, що «добротою світ живе»?
3. Чи можна стати добрим лише на деякий час?
4. Чи потрібно виявляти доброту у ставленні до будь-кого?
5. Чи можна сказати, що доброта – найбільша  окраса душі?
6. Чи легко бути добрим?
7. Чи можна доброту порівняти із сонцем?
8. Чи є у вас бажання чинити добрі справи?



ПАМ’ЯТКА ДОБРИХ I КОРИСНИХ СПРАВ

1. Завжди дотримуйтесь свого слова.
2. Не будьте самовпевненим.
3. Не лiнуйтеся.
4. Нiколи не вимагайте винагороди.
5. Виконуйте все вчасно.
6. Допомагайте людям самі, не чекайте, доки вас проситимуть.
7. Завжди виконуйте тiльки добрi справи, за якi нiколи не 
червонiтимете.
8. Завжди прислухайтеся одне до одного;
9. Не брешіть одне одному;
10. Не кривдіть та не обзивайте одне одного;
11. Завжди підтримуйте одне одного;
12. Не залишайте одне одного в біді;
13. Завжди чиніть по справедливості;
14. Завжди поступайтеся одне одному;
15. Допомагайте одне одному.



Дякуємо за увагу!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8

