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Мета: спонукати дитину до роздумів про унікальність та цінність людей,
свою власну; створити ситуацію, в якій одна дитина змінила б думки про
рівноцінність інших людей і відчула би близькість з однокласниками;
сприяти дотриманню дітьми гуманістичних норм і вимог у стосунках з
людьми; виховувати терпимість у ставленні до інших, доброзичливість;
вчити дітей визнавати потреби, інтереси іншої людини, їх права на позитивне
волевиявлення.
ХІД ЗАХОДУ
Ведучий: Добрий день усім присутнім!
Ведуча: Добрий день, шановні вчителі і учні!
Ведучий: Ми зібрались у цій залі для того, щоб поговорити про те, що …
Всі: «ТОЛЕРАНТНІСТЬ врятує світ»
Відео «ТОЛЕРАНТНІСТЬ врятує світ»
Ведуча: Поняття «толерантність» вперше почало вживатися в XVІІІ столітті.
Ведучий: Поняття «толерантність» є синонімом слова «терпимість», саме так
воно звучить латиною.
Ведуча: Для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на
конфлікти, «побутові війни», кожному доцільно сформувати у собі
толерантність як рису характеру. Для цього необхідно:
Ведучий: бути готовими до того, що всі люди різні – не кращі й гірші, а
просто різні;
Ведуча: навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись
змінити в них те, що нам не подобається;
Ведучий: цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки,
почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;

Ведуча: зберігати «власне обличчя», знайти себе і за будь-яких обставин
залишатися собою.
Ведучий: Сьогодні, в день Толерантності, як і кожного дня, ми даруємо один
одному

Всі: теплоту своїх сердець.

Ведуча: Отже, толерантність – це….
(На сцену виходять учні)
1. Вихованість
2. Поблажливість
3. Милосердя
4. Співчуття
5. Привітність
6. Терпіння
7. Дбайливість
8. Ввічливість
9. Делікатність
10.Повага
11.Патріотизм
12.Працьовитість
13.Турботливість
14.Взаєморозуміння
15.Бережливість
16.Підтримка
17.Прощення
18.М҆ якість
19.Відкритість
20.Щирість
21.Щедрість
22.Вірність
23.Ласкавість
24.Доброта
Розуміння толерантності не однакове в різних культурах, адже залежить від
історичного досвіду народу.
Іспанською – це здатність визнавати думки інших людей.
Французькою – це уміння визнати, що інші можуть діяти інакше, ніж ти сам.
Англійською – готовність бути терпимим, поблажливим.
Китайською – дозволяти, приймати.
Арабською – поблажливість, милосердя, жаль, терпіння….

Здатність терпіти когось або щось, бути стриманим, витривалим, уміти
миритися з існуванням когось або чогось.
Кожна людина у своєму житті робить як толерантні, так і не толерантні
вчинки. Але здатність поводитися толерантно може стати рисою характеру і
забезпечувати успіх у спілкуванні.
Почуття гумору та здатність сміятися зі своїх слабких сторін – особлива риса
толерантної людини.
Толерантність необхідна у відносинах між окремими людьми, у сім`ї, у
суспільстві, у школі. Необхідно бути уважним одне до одного й мати почуття
солідарності.
Толерантність вважають необхідною для успішної адаптації в нових
несподіваних умовах.
Ведучий: Але, нажаль, жодне суспільство, про що переконливо свідчить
історія й ті події, які відбуваються зараз в світі, не може поки що пишатися
тим, що воно толерантне.
Ведуча: Сьогодні, на початку ХХІ століття, доводиться визнавати, що
прогрес досягнутий людством у різних сферах не призвів до порозуміння між
людьми.
Ведучий: Колись Бернард Шоу сказав: «Тепер, коли ми навчилися літати по
небу, як птахи, плавати під водою, як риби, нам бракує тільки одного:
Всі: навчитися жити на землі, як люди».
________
Що значить бути толерантними?
Це бути ввічливим до всіх,
Щоб слово добре міг сказати
Чи посміхнутись людям міг.
_________
Приємно жити із „будь ласка",
З «пробачте» - гнів ваш загасіть,
Із «добрий день» - здоров'я ласка,
З проханням можна попросить.
___________
Буть толерантним дуже просто,
Лиш тільки знай, що говорить,

Бо толерантному лиш можна
Людей і світ навколишній любить.
__________
Не сваріться і не бійтесь, будьте лагідні завжди.
І дружіть, і гарно вчіться – буде шана вам тоді!
______________
Якщо ти когось штовхнув, треба «вибачте» сказати.
А щоб хтось тебе почув, то «будь ласка» - ще додати.
Всі: А ще треба посміхатися один одному!
_____________
Чи є щось золота дорожче на землі? У мудреця спитали якось люди.
Не довго думав мудрий чоловік:
- Дорожча дружба - є, була і буде!
Всі: Ми зрозуміли:
Треба цінувати своє й чуже буття,
Адже всі мають право на життя!
Краще добрим жити,
Усіх і все навкруг любити.
____________
Толерантним будь завжди –
У школі, вдома, всюди.
Толерантним будь завжди,
І вдячними будуть люди.
____________
Толерантність - це терпіння,
А терпіння - це уміння.
Якщо зумієш ти стерпіти,
То будеш добре в світі жити.
___________________
Толерантно поводься з батьками,
З друзями, учителями,

Із знайомими, товаришами
І добро тоді буде з нами.

Пісня Що таке Доброта

«…Незалежно від того, чекають від тебе добро чи не чекають його –
ТВОРИ ДОБРО.
Незалежно від того, помітять твоє добро чи не помітять його –
ТВОРИ ДОБРО.
Незалежно від того, приймають твоє добро чи відкидають його –
ТВОРИ ДОБРО.
Незалежно від того, чим платитимуть тобі за добро: добром чи злом –
ТВОРИ ДОБРО.
Твори ДОБРО й ні у кого не питай дозволу, адже ніхто не має влади
над твоїм
ДОБРОМ…»
Ведуча: Дякуємо вам.
Ведучий: Будьте уважнішими один до одного!
Ведуча: Спілкуйтеся частіше!
Ведучий: Всміхайтеся!
Ведуча: Бо ТОЛЕРАНТНІСТЬ –
Всі: Врятує світ!!!

Т – товариський
О – обережний
Л – лагідний
Е – енергійний
Р – розсудливий
А – акуратний
Н – надійний
Т – турботливий
Н – ніжний
І – інтелігентний
С – співчуваючий
Т – тактовний
Ь…………….
мене?
Я відповім – це все доброта
На ній і тримається наша Земля.
Сучасне слово Толерантність у моді вже давно
Його вживають і в мультфільмах, деколи в кіно
А зміст щоб краще зрозуміти,
Готові ми усе вам пояснити.
Це милосердя, доброта душі,
Це співчуття, взаємодопомога
Це доброзичливість, підтримка геть усіх
Це справедливість і підмога.
А ще терпіння й розуміння
Нікуди нам без них, - ні, ні,
І в дружбі без взаєморозуміння
Не досягнути глибини.
Толерантне ставлення людини
Збереже планету від негод,
Розрубає мотлох павутини,
Переріже нитку перешкод.
Толерантне ставлення до всього
Збереже, врятує і спасе,
Допоможе вгледіть перемогу,
Допоможе витримати все.

Наповніть серце добротою,
Любов’ю, радістю, теплом.
А душу щедрістю святою,
І йдіть у білий світ з добром!
Будь завжди нестримним вільнодумцем,
Свої мрії пензлем намалюй.
Освіти життя яскравим сонцем,
Толерантний Всесвіт побудуй!
Тепер запам’ятаєш ти,
Що означає толерантність,
Це вищий прояв доброти,
Що має значення і вартість.
Будьте толерантні,
терплячі,
дружні,
і тоді світ навколо стане яскравішим і веселішим!
Будьмо толерантними! І пам'ятайте «Толерантність врятує світ!»

Пісня
Що таке «доброта»?
Що таке є «доброта»?
Що воно за слово «доброта»?
Не побачиш її, і не потримати
Доброта – це коли
Доброта – тоді, коли
Навкруги – друзі всі
Й можуть всі літати!
П-В:
Доброта – над усе!
Слово дивне, чарівне!
Кому треба помагать –
Це найбільше ціниться.
Доброта врятує світ,
Все на краще зміниться
Завжди друзів виручать
Це і є доброта.
2.Слон вас збив навздогін,
Товаришувати хоче він.
Мабуть, хоче навчить
Вуха ворушити.
Сіла на ніс оса,
З вами познайомиться.
Хоче вас полоскотать,
А ніяк не вжалить.
П-В
3. Що таке є «доброта»?
П-В.
4.І на свято доброти
Всі приходять: ти, і ти, і ти!
Хто навчився літать,
І хто не навчився.
Полетимо просто так,
Треба посміхнутись просто так.
Щоб дістати зірки,
Треба стать добрішим!
П-В.

