
Крошка С.А. Казковий інструмент корекційної роботи / С.А. Крошка // Система надання 

освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за 

матеріалами VІ Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – 

Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 

університету  імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. –  С. 117-

121. 

 

Анотація. У статті розкрито значення терапевтичної дії казок. Узагальнено досвід 

авторів, які працюють з даного напрямку. Зроблено короткий опис казок та збірок різних 

авторів. Визначено алгоритм використання казки та етапи роботи з казкою. 

Запропоновано конспект заняття з елементами казкотерапії. 
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З дитинства нам відомі казки, ми їх обожнювали і залюбки передаємо наші знання 

дітлахам, але не могли і подумати, що з’явиться сучасний напрям корекційної роботи – 

«казкотерапія». Це прекрасний інструмент, який допомагає дітям, зокрема з особливими 

потребами, прояснити різні життєві ситуації, відреагувати накопичені емоції, 

познайомитись з різноманітними стратегіями поведінки. Діти опиняються на місці героя в 

певних ситуаціях і необхідно спробувати знайти вихід, вирішити конфлікт, компенсувати 

те, чого їй найбільше бракує у житті. 

Терапевтичні казки творять справжні дива і здатні вирішувати дитячі проблеми, 

допомагають знайти сили всередені себе, повірити в успіх. Вони як маленьки крапельки 

перемоги і щастя, які формують глибинну річку життя дитини, по якій вона зможе плисти 

впевнено і радісно. 

Казка налаштовує на позитивну модель життя, успіх та свято, застерігає від невдач 

та вчить позитивно сприймати помилки та негаразди. 

В якому ж віці використовувати терапевтичні казки? У сучасному світі – всім. 

Негативна інформація, високий темп навчання, недостатньо часу для вільної гри сприяє 

тому, що у дитини формується невпевненість у собі, в оточуючому сеедовищі, острах 

помилок та багато інших труднощів. 

Необхідно уважно відноситися до дітей та їх душі та дарити казкові крапельки 

щастя. Читання цікавих казок підвищує рефлексію дитини, дозволяє йому краще розуміти 

себе та оточуючих, а головне формує механізм самодопомоги. Казки корисні для 

досягнення особистісних та метепредметних результатів освіти: рефлексія, співпраця, 

потреба у саморозвитку. 

Не менш важливою здатністю казки є її звертання переважно до правої півкулі 

мозку, відповідальної за фантазію, інтуїцію, образні вистави, творчі розв’язки. У сучасних 

умовах навчання дітей актуалізує в них переважно ліва півкуля. Однак повноцінна психіка 

припускає погоджену й урівноважену роботу обох півкуль. Численні дослідження 

показують, що саме права півкуля багато в чому відповідає за адаптивні можливості 

людини, дозволяє без шкоди для здоров’я переробляти стресові реакції. Виходить, що 

казка деякою мірою може компенсувати лівопівкульну спрямованість розвитку сучасних 



дітей і побічно сприяти підвищенню не тільки психологічного, але й фізичного здоров’я 

дітей. 

Такі казки пишуть багато авторів. Серед них: Шкурина М. Їй належать такі 

терапевтичні казки для дітей, як: «Казка про корисні овочах», «Королівство Ледарів», 

«Про Півника з Барселуша», «Зайченя, який тікав від мами» і багато інших. Черняєва С. А. 

Їй належить книга «Психотерапевтичні казки та ігри», в якій міститься велика кількість 

казок, призначених для різних віків [2].  

Гнезділов А.В.: «Терапевтичні казки». Завдяки казкам цього автора батьки зможуть 

знайти вихід зі скрутних ситуацій, а діти знайдуть відповіді на запитання про сенс і суть 

буття. Хухлаева О. В і Хухлаев О. Є. Ними створена книга «Лабіринт душі» [1]. У ній 

близько сімдесяти казкових історій, які спрямовані на вирішення певних проблем. Вони 

призначені для дошкільнят, молодших школярів і підлітків. «Лабіринт душі. Терапевтичні 

казки» - це чудова книга створена Хухлаєва О. В. та Хухлаева О. Є. Починається вона з 

казки дівчинки Тані Шмідт, а вже після цього йде традиційне введення, основний розділ і 

висновок. Всі історії, написані авторами книги, є проблемно-орієнтованими. Деякі з них 

спрямовані на вирішення якої-небудь однієї проблеми, інші ж охоплюють відразу 

декілька. 

У книзі представлені терапевтичні казки, призначені для психологічної допомоги 

дітям від 3 до 15 років. Терапевтичні казкові історії, написані спеціально для дітей і 

орієнтовані на конкретні проблеми, – це розмова з дитиною про психологічні труднощі на 

його власній мові. Такі історії допомагають дітям знаходити вихід зі складних ситуацій, 

витримувати будь-які удари долі; з їхньою допомогою дорослий може краще зрозуміти 

дитину, стати йому ближче [1].  

«Чарівні крапельки щастя. Терапевтичні казки». У книзі представлені терапевтичні 

казки, що дозволяють формувати в дітей 5-10 років упевненість у собі, позитивне 

сприйняття життя, високу життєстійкість. Вони допоможуть дітям розв’язати багато 

життєвих труднощів на їх мові. Дозволять дорослим краще зрозуміти дитячий внутрішній 

світ [2].  

«Терапевтичні казки в корекційній роботі з дітьми». У книзі представлені 

терапевтичні казки для організації корекційної роботи з дітьми, що мають ті або інші 

порушення психологічного здоров’я або інші психологічні труднощі – у спілкуванні, 

адаптації до школи. Представлена типологія порушень психологічного здоров’я, а також 

методика роботи з казками [2].  

Алгоритм використання казки надзвичайно простий. Дітям до 12 років – батьки 

читають казку (тут дитині дозволяється видозмінювати текст, додавати і вилучати фрази 

чи слова), потім обговорюють ключові моменти, мотиви поведінки, результати, і на 

останок – дитині пропонується намалювати малюнок (не обов’язково одразу після 

обговорення), який ілюструє казку або ключовий момент для дитини. Інколи можна 

використовувати ще один заключний етап – драматизація або “програвання” казки чи її 

частин. Дайте дитині можливість розподілити ролі, за необхідності задійте членів родини 

чи іграшки і не слідуйте строго сюжету казки, пам’ятайте, дитина змінює все так як їй 

потрібно [2]. 

Щодо старших дітей, то тут спосіб використання дещо інший. Підлітки починають 

вже скептично ставитись до подібних історій, тому батькам варто піти на маленьку 

хитрість – вивчити казку напам’ять і досить природно і непомітно вставити її в буденні 

сімейні розмови. 

В книзі представлені терапевтичні казки, призначені для психологічної допомоги 

дітям від 3 до 15 років. Терапевтичні казкові історії, написані спеціально для дітей і 

орієнтовані на конкретні проблеми – це розмова з дитиною про психологічні труднощі її ж 

мовою [2]. 



Такі історії допомагають дітям знайти вихід із складної ситуації, витримувати будь-

які удари долі; за їх допомогою доросла людина може краще зрозуміти дитину, стати їй 

ближче. 

Етапи роботи із казками [2]: 

I етап – когнітивний: пропонують дітям послухати історію, яка сталася в одній із 

шкіл великого міста (містечка). Педагог прокладає «перші ниточки» проекційних зв’язків 

з майбутньою паралельною казковою навчально-пізнавальною реальністю. 

II етап – рефлексивний: обговорення враження від казки: чи сподобалася, що саме 

припало до душі, чому. 

III етап – візуалізаційний:  закріпити проекційні зв’язки з паралельною казковою 

навчально-пізнавальною реальністю, що почали формуватися під час першого етапу.  

IV етап – художньо-творчий. Вихователь забезпечує умови, за яких продовжиться 

час перебування дитини у створеній реальності. Діти не просто слухають казку – вони 

проживають її справжнім життям. І нехай події, що відбуваються у казці, вигадані, проте 

емоції та почуття, що їх відчуває дитина, цілком реальні.  

V етап – заключно-рефлексивний. Підбиваються підсумки  заняття, діти і дорослі 

діляться враженнями, домовляються про наступну подорож. 

Пропонуємо конспект заняття з елементами казкотерапії «Давай миритись» [2]. 

Програмовий зміст: розвивати бажання цінити своїх друзів, любити їх, дбати про 

них, підтримувати щирі стосунки, виявляти інтерес до спільної діяльності. Виховувати 

дружбу, товариськість. Закріпити знання цифр 1,2,3,4,5, уміння визначати форму та колір 

предметів. Викликати у дітей інтерес до казкових персонажів, формувати вміння 

скачувати кулю між долонями коловими рухами рук. Підтримувати радісний настрій від 

одержаних відмінних результатів у роботі. 

Матеріал: Ляльки до казки: курчатко Ціп, повітряна кулька Жовточок, Сонечко, 

білочка; дзвіночок; геометричні фігури: трикутник, прямокутник, квадрат, овал, круг; 

картинки з предметами різної форми; картинки-цифри (цифрообрази), малюнок з героями. 

Роздатковий матеріал: Цифри, клейонка, солоне тісто, сірники, вологі серветки. 

Хід заняття 

Вступ 

- Діти, сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття, сьогодні ми відправимося до 

казки, де головними героями будуть: курчатко Ціп, повітряна кулька Жовточок, і Сонечко. 

Вхід у казку 

А сили на цю подорож нам подарує чарівний дзвоник. Закрийте всі очі і 

послухайте, як чарівний дзвін казкового дзвоника наповнить нас чарівною силою. Ця сила 

переходить до вас,  і ви готові до подорожі. 

Діти сідають у  позу розслаблення. 

Казка 

Колись, дуже давно, в одному чарівному лісі жили собі троє друзів: курчатко Ціп, 

повітряна кулька Жовточок  і  Сонечко. Вони дуже любили один одного, тому що між 

ними було багато спільного. 

Вони мені так сподобались, що я вирішила їх намалювати (показ малюнка). Діти, 

як ви думаєте, чим друзі були схожі? (Круглої форми та жовтого кольору) 

Кожного ранку друзі прокидалися і раділи зустрічі, даруючи один одному 

посмішку і бажаючи доброго ранку.  

Вправа «Привітання» 

Діти дарують один одному посмішку та вітаються.  

Якось, одного ранку, курчатко Ціп, повітряна кулька Жовточок і Сонечко 

посварилися. Вони так галасували, що усі мешканці лісу злякалися. 

Вправа «Страх» 



Діти завмирають та зображують страх. Відкривають трохи рот, заокруглюють очі, 

піднімають брови, напружують плечі, руки, шию. Після закінчення вправи діти, стоячи,  

розслабляються, відпускають страх і напругу. 

Коли ж галас стих, виявилося, що вони з’ясовували, хто з них кругліший. Білочка, 

яка жила поряд, визвалася помирити друзів.  

Вправа «Жалість» 

Діти гладять один одного по голові. 

Кожного з них вона погладила і, коли курчатко Ціп, повітряна кулька Жовточок та 

Сонечко заспокоїлися, запропонувала пограти у веселу гру: скотитися всім разом з 

високої гірки. 

Вправа «Перекочування». 

Діти перекочуються по килимку зі сторони в сторону. 

Друзі з радістю погодилися, а коли скотилися, побачили, що внизу вони опинилися 

майже одночасно. Виявилося , що всі вони однаково круглі і марно сварилися.Друзям 

стало дуже соромно за свою сварку. Сонечко сховалося за хмаринку, курчатко Ціп під 

листочок, а повітряна кулька Жовточок почала здуватися. 

Вправа «Сором». 

Діти виконують глибокий вдих, розслабивши при цьому все тіло, опустивши плечі, 

вільно звісивши руки і злегка зігнувши шию та спину.  

Зрозумівши, що кожен з них був неправий, вони одночасно вигукнули: «Давайте 

миритись!». І знову Сонечко засяяло, курчатко Ціп почало весело сміятися, а повітряна 

кулька стала такою ж, як і була, кругленькою та гарненькою. 

Вправа «Сміх» 

Діти кладуть руку на живіт та,  напружуючи м’язи,  голосно сміються. 

З цього дня друзі ніколи не сварилися, не ображали один одного і жили  у мирі та 

злагоді. 

Ось і скінчилася наша казочка. Вона вам сподобалася? А тепер закрийте очі, і наш 

чарівний дзвоник поверне нас у дитячий садок.  

- Ось ми і повернулися. Скажіть мені, будь ласка, про кого була казочка? 

- Усі наші друзі були якого кольору? (Жовтого) 

- Якої форми? ( Круглої) 

- Скажіть, а якби усі речі, які нас оточують,  були б круглі та жовті, нам би було 

зручно жити? А цікаво? 

- Ось тепер давайте підемо з вами за столи і поглянемо на дошку. Поки ми слухали 

казку, до нас на заняття прийшло багато казкових героїв з різних казок. Можливо вони 

також хочуть щось розповісти?  

- Першим до нас прийшов Буратіно. Яку цифру він вам нагадує?  

Діти показують 1, знімаю малюнок з Буратіно, там предмети схожі на трикутник. 

Діти називають геометричну фігуру та колір. 

-Другим до нас прийшов папуга Кєша (цифра 2, закріплюємо геометричну фігуру -  

прямокутник) 

-Третім до нас прийшло слоненя Трішка (цифра 3, закріплюємо геометричну фігуру 

– овал) 

-Четвертий у нас будиночок Баби Яги ( цифра 4, геометрична фігура – квадрат) 

-П’ятим до нас прийшов гарбуз (цифра 5,  геометрична фігура – круг) 

Молодці, а тепер давайте трішки відпочинемо.  

Фізкультхвилинка на килимку  під музику 

Відпочили? Сідайте за столи. Сьогодні ми з вами побували у чудовій казочці. 

Давайте подякуємо нашим друзям і зліпимо їх, щоб завжди пам’ятати. Кожен з вас вибере, 

кого він хоче зліпити: курчатка Ціпа, повітряну кульку Жовточок чи Сонечко. 



Ось погляньте, як зліпила наших друзів я! Усі вони круглої форми та жовтого 

кольору, але сонечку я зробила з сірників 5 промінців, повітряній кульці – 1 ниточку, 

курчатку – 2 ніжки. 

- Діти, куди мені покласти сонечко? Вгорі , внизу чи посередині?(закріплюємо 

розміщення персонажів на площині) 

У кожного з вас на столі лежить солоне тісто, розімніть його руками,  а потім 

методом розкачування між долонями, зробіть свого казкового героя. Покладіть його на 

білий папірець та, визначивши, який у вас герой, доповніть його сірниками. 

В кінці заняття білочка приходить і хвалить дітей, пропонує дітям віднести свої 

роботи на виставку. 

Підсумок заняття. 

Створення казкової навчально-пізнавальної реальності сприяє: 

1. Налагоджуються тісні зв’язки між двома паралельними реальностями – казково-

фантастичною та справжньою. 

2. Здійснюється корекційно-виховний вплив на дитину (її цінності, прагнення, 

потреби, інтереси). 

3. Дітьми легко рефлексуються вчинки, усвідомлюються причини власних 

переживань через казкові образи лісових школярів. 

4. Відбувається пізнання сутності, закономірності та правила успішного шкільного 

життя, «програвання» різних його аспектів (правила поведінки на уроках та перервах, 

різні ситуації, як-от списування, підказування тощо). 

5. Забезпечується комфортного, гармонійного входження дитини у новий етап 

свого життя – початок шкільного навчання. 

Таким чином, терапевтичні казки можуть здійснити справжнє диво з вашим чадом. 

Ті проблеми, які ви не можете вирішити завдяки звичайним домовленостям і розмовам, 

допоможуть подолати такі незвичайні і захоплюючі історії. Вони нічим не відрізняються 

від звичайних казок, тільки в кожній з них міститься певна проблема і її рішення. Головна 

ідея – вихід є завжди, впоратися можна з будь-який, навіть самої складною ситуацією. 
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