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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Шановний читачу! 

Ви тримаєте у руках збірку авторських розробок конспектів занять, 

уроків, виховних заходів та свят для дітей, які відвідують дитячий садок 

та школу. Сучасні реалії ставлять перед педагогами нелегке завдання ‒ 

зробити освітній процес в умовах модернізації системи освіти не лише 

пізнавальним, а й цікавим, адже сучасну дитину вже нелегко здивувати, 

використовуючи традиційні форми та методи роботи. Сучасне заняття в 

дитячому садку або урок у школі мають бути динамічними, 

інтерактивними, такими, що залишають слід у душі дитини. Очевидно, що 

використання мультимедійних засобів значно полегшує роботу з одного 

боку, робить заняття або уроки більш яскравими, близькими до сучасних 

дітей ‒ з іншого. 

У поданій збірці досвідчені педагоги-практики, викладачі вищої 

школи пропонують власне бачення занять, уроків, виховних заходів, що 

відповідають вимогам сьогодення. Методичні розробки стануть у нагоді 

вихователям різних груп закладів дошкільної освіти, вчителям 

початкових класів, педагогам загальноосвітньої школи, батьками, всім 

небайдужим до яскравого світу дитинства. 

 

З повагою, редактори. 
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НА ДОПОМОГУ СУЧАСНОМУ ВИХОВАТЕЛЮ  

ДИТЯЧОГО САДКА 

 

Артеменко А. В., здобувачка 3 курсу спеціальності "Дошкільна 

освіта" ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

Методи та форми ознайомлення дітей з природою 

 

Ознайомлення дітей з природою ‒ одно із головних засобів їх 

розвитку. В процесі його розширюється орієнтація дітей в 

навколишньому середовищі, формуються пізнавальні здібності, 

виховується відповідне відношення до природи. Ознайомлення дітей з 

природою пропонує дати їм відповідний об’єм знань про предмети, явища 

неживої і живої природи, виховання інтересу і любові до неї. 

Ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом природи є 

найважливішим засобом формування гармонійної, всебічно розвиненої 

особистості, що володіє знаннями й навичками екологічно доцільної 

поведінки в природі. 

Освітній процес повинен бути спрямований на формування таких 

психологічних властивостей особистості, як потреба в спілкуванні з 

природою, інтерес до пізнання її законів, мотиви поведінки і діяльності по 

охороні природи, переконання ‒ в соціальній обумовленості відношення 

людини до природи, в необхідності управління природними явищами. 

 

«Сніжинки»  
(заняття для дітей раннього віку) 

Мета: поглиблювати знання малюків про явища природи, ознаки 

зими, ознайомити дітей з білою фарбою; навчити прийомів малювання 

патичком; розвивати пізнавальну активність; спонукати до творчості; 

виховувати спостережливість, старанність. 

Матеріал: скринька, сніжинки, тоновані аркуші світло синього 

кольору формату А4; біла фарба; патички. 

Організаційний момент. 
‒ Діти, давайте станемо в коло, візьмемося за руки та посміхнемося 
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один одному. 

У садочку новий день 

Всім говорим "Добрий день!" 

Добрий день тобі й мені 

Усім людям на землі. 

‒ Діти, погляньте що це в мене? (скринька). Так правильно її для вас 

передав зайчик  

‒ А хочете дізнатися хто в ній сховався? Тоді уважно послухайте 

віршик  

Летять, летять сніжинки 

На поле, ліс і сад, 

Веселий свій таночок 

Танцює снігопад 

‒ Здогадалися про яку пору року йдеться? 

‒ Правильно зима. 

‒Діти, зайчику стало цікаво, як багато ви знаєте про цю пору року, 

тому він підготував для вас невеличке завдання. 

Дидактична гра «Добери слово» 

Зима яка? (холодна, сніжна) 

Сніг який? (білий, холодний, блискучий) 

Небо взимку яке? (похмуре, хмарне) 

 Сонце зимою яке? (зовсім не гріє) 

Дерева які? (голі, засніжені) 

Сніжинка яка? (біла, прозора, пухнаста, легка) 

День який? (холодний, зимовий) 

‒ Молодці, добре впоралися з завданням тож давайте подивимось 

хто ж сховався в скрині? 

‒ Що це? 

‒ Так правильно це сніжинки. (Діти по черзі дістають сніжинки) 

‒ Що сніжинки вміють робити? (літати, кружляти, падати). 

Давайте з вами перетворимось на сніжинок і покружляємо 

На поляну на лужок, тихо падає сніжок (діти піднімають сніжинок 

вгору) 

Кружляють сніжинки легкі пушинки (діти кружляють разом з 
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сніжинками) 

Покружляли покружляли 

Відпочити посідали (діти сідають на коврик) 

 

‒ А тепер сідаємо за столики на свої місця. 

‒ Діти, куди може падати сніг? (на дерева, будинки) 

‒ Що зображено на малюнку (дерево) 

‒ Що кружляє навколо нього? Так сніжинки. 

‒ А тепер подивіться уважно на цей малюнок. Чого тут не вистачає? 

‒ Правильно сніжинок. 

‒ Погляньте на ваших деревцях також не вистачає сніжинок. Тож 

давайте їх намалюємо. 

‒ Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи  

Пальчикова гімнастика 
Раз, два, три, чотири, п'ять (загинаєм пальчики) 

Ми у двір пішли гулять 

Бабу снігову ліпили 

Пташок крихтами кормили (рух всіма пальчиками ніби кришимо 

хлібець) 

З гірки ми потім катались (ведемо долонькою правої руки по лівій) 

А ще в снігу валялись (кладемо долоні на стіл, то однією то іншою 

стороною) 

Всі в снігу додому прийшли (обтрусили руки) 

З'їли суп і спати лягли 

‒ Тепер ваші пальчики вже готові до роботи. 

‒ Діти, якою фарбою ми будемо малювати сніжинки? (білою) Чому 

білою? (сніжинки білого кольору) 

‒ Погляньте чим ми сьогодні будемо малювати. Це патички. 

‒ А зараз ви уважно подивитеся як я буду малювати цими патичками 

сніжинки. Беремо паличку двома пальчиками, умочуємо у фарбу, потім 

ставемо цяточку. І виходить у нас така сніжинка.  

‒ А тепер спробуйте ви намалювали сніжинки (діти малюють) 

‒ Так молодці тепер давайте віднесемо свої малюнки за останній 

столик. 
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Підсумок 
‒ Молодці ви добре попрацювали, виконали завдання зайчика, йому 

дуже сподобалися ваші малюнки тепер він впевнений що ви добре знаєте 

все про зиму.  

‒ Тож про яку пору року ми з вами розмовляли? 

‒ Кого ми малювали? 

‒ Вам сподобалося?  

Виставка готових робіт. 

 

 

Брежнєва А. В., здобувачка 3-курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Художньо-естетичне виховання дітей дошкільного віку: 

практичний аспект 

 

Здатність сприймати й перетворювати дійсність за законами краси ‒ 

обов’язковий елемент духовного багатства особистості. Без естетичної 

вихованості, сформованості естетичних почуттів, смаків, художніх 

здібностей неможливий різнобічний гармонійний розвиток. Тому дуже 

важливо відтоді, як людина починає сприймати навколишній світ, 

відкрити для неї всі прояви прекрасного. 

Проблемі естетичного виховання, удосконалення його змісту, а 

також пошуку педагогічних технологій, спрямованих на формування 

художньо-естетичної компетентності дітей дошкільного віку, присвячено 

наукові розвідки А. Богуш, І. Большакової, І. Казмерчук, С. Костюк, 

Н. Лисенко, С. Матвієнко, Т. Пагути, М. Федорової, А. Шевчук та ін.  

Під художньо-естетичним розвитком дошкільника розуміємо 

процес постійних якісних змін у ставленні до дійсності й мистецтва як 

результат цілеспрямованих педагогічних впливів закладу дошкільної 

освіти, сім’ї та інших соціальних інститутів, що здійснюється через 

навчання, виховання й самовиховання. Уведення дитини до світу краси й 

гармонії є важливим завданням естетичного виховання. Як відомо, краса 

невіддільна від доброти, облагороджуючи життя, надихаючи людину у 



  

8  

всіх її справах. Дорослий допомагає дитині знайти, відчути і зрозуміти 

красу поезії, музики, живопису, а через мистецтво – глибше осягнути все 

її довкілля: природу, предмети, взаємини, а також працю, духовні 

надбання. 

Зазначимо, що у програмах розвитку, навчання й виховання дітей 

дошкільного віку окремий розділ присвячено художньо-естетичному та 

креативному розвитку, починаючи з раннього віку. Художньо-естетична 

складова представлена такими видами роботи: читання й розповідання 

художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів 

художньої літератури, музика, образотворча діяльність. Виконання 

завдань розділу «Креативний розвиток» забезпечує розвиток творчих 

здібностей дітей, їх уяви, самостійності у втіленні задуму, пошуку шляхів 

його реалізації. Для цього пропонується залучення вихованців ЗДО до 

різних видів роботи: інсценування, драматизація твору з його творчим 

переосмисленням, втілення творчого задуму в образотворчій діяльності, 

виготовлення виробів із різноманітних матеріалів, етюди, пантоміми, 

пошуково-дослідницька діяльність під час ознайомлення із природою 

тощо.  

Як стверджують науковці, художньо-естетичний розвиток дітей на 

різних вікових етапах має свої особливості, які визначають специфіку 

організації освітньої роботи з цього напряму. Притаманні малятам певної 

вікової категорії важливі уявлення, вміння, навички, що стосуються 

різних видів творчої діяльності, проявляються у сформованості важливих 

складових художньо-естетичної компетентності, а саме:  

 емоційно-чуттєвої (позитивно-емоційне ставлення до 

навколишнього світу та творів мистецтва);  

 пізнавальної (уявлення про різні види мистецтва та їх особливості 

й засоби виразності);  

 практичної (оволодіння необхідними художніми, творчими 

вміннями, техніками виконання робіт);  

 ціннісної (наявність власних естетичних уподобань, оцінок та 

проявів художнього смаку); 

 творчої (прояви ініціативності, самостійності та креативності). 

Варто відзначити, що важливими засобами формування художньо-
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естетичної компетентності старших дошкільників є мистецтво 

(образотворче, музичне, літературне, театральне, декоративно- ужиткове 

та ін.), дитячий дизайн, природа.  

Розглядаючи твори мистецтва й милуючись ними, малюк прагне 

передати свої почуття словами, інтонацією, а бажання відтворити їх у 

видимих образах спонукає взятися за олівець, пензель, музичний 

інструмент. У дітей розвиваються творчість, фантазія, активність, 

самостійність, спостережливість. Тому дорослим слід стимулювати 

потребу дошкільника в осмисленні краси об’єктів і явищ природи, творів 

мистецтва, продуктів творчої естетичної діяльності. Це сприятиме його 

художньо-естетичному розвитку, удосконаленню здібностей, 

формуванню художніх смаків, поглядів, естетичному сприйманню світу. 

 

«Кішечка пухнаста» 

(заняття з малювання для дітей середньої групи) 

Мета: розвивати у дітей образотворчі здібності; вчити виконувати 

роботу поетапно, дотримуючись схеми; закріпити назви частин тіла 

кішки; закріпити назву групи «домашні тварини»; виховувати у дітей 

доброзичливе ставлення до свійських тварин, допитливість, чуйність, 

співчутливість, бажання допомагати тим, хто потребує допомоги, 

розвивати увагу, пам'ять, дрібну моторику. 

Обладнання: іграшкова кішка, кошик, зразок малюнку кішки, 

кольорові олівці. 

Хід заняття 

І. Організаційний момент. 

Привітання. Вихователь з дітьми сідають на килим в коло: 

Привіт сонце!  

(руки підняти вгору) 

Здрастуй, Земле!  

(руками над головою описати велике коло) 

Здрастуй, планета Земля!  

(плавно опустити руки на килим) 

Здрастуй, наша велика родина!  

(описати велике коло над головою, все хлопці беруться за руки і 
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піднімають їх вгору) 

Після привітання вихователь дістає кошик та пропонує дітям 

відгадати загадку для того, щоб дізнатися, хто сидить у кошику. 

Загадка: Я вмію чисто митися 

Не водою – язичком. 

І часто мені сниться 

Тарілка з молочком! 

(Кішка) 

Вихователь дістає з кошика іграшкову кішку. 

ІІ. Основна частина 

Проведення бесіди. Діти, а давайте розглянемо кішку поближче. 

Вам подобається наша гостя? А яка вона? Подивіться, яка вона гарна. У 

неї густа та м'яка шерсть. А подивіться, які у неї на мордочці великі вуса. 

А що ще є у кішечки? (діти відповідають є голова, вуха, очі, рот, хвіст, 

ноги). 

Фізкультхвилинка «Котик-Воркотик» 

Котик-Воркотик (діти гладять животик) 

Червоний ротик (діти гладять щічки) 

Сів до нірки нишком (присіли) 

Виглянь мишко (сваряться пальчиком). 

Малювання кішки 

Вихователь пропонує дітям сісти за столи.  

Перш ніж ми почнемо малювати, давайте пригадаємо, яка будова у 

кішки? 

З яких частин складається тіло кішки? (тулуб, голова, хвіст, ноги, 

вуса, очі)  

Яка найбільша частина у кота? (тулуб) 

А якої форми тулуб? (овальної) 

Що ще є у кішки? (голова). Яку форму вона має? (кругла) 

Що у кішечки на голові? (вушка) Якої вони форми? (трикутні) 

Що розміщено на мордочці у кішечки? (ніс, посередині, очі під 

вушками, щічки, вусики, рот і язик) 

Де хвіст у кішки? (ззаду на тулубі) 

Скільки лап у кішки? (чотири) 
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У процесі бесіди вихователь разом з дітьми розглядають готовий 

зразок малюнку. 

Діти починають малювати поступово, як показує вихователь.  

ІІІ. Підсумок. 

По закінченню діти з вихователем оцінюють малюнки один одного. 

 

 

Бурківченко Є. Ф., здобувачка 3 курсу спеціальності "Дошкільна 

освіта" ДЗ "ЛНУімені Тараса Шевченка" 

 

Розвиток творчої особистості ТРВЗ 

 

Концептуальні положення, спрямовані на вирішення досліджуваної 

проблеми визначаються вимогами нормативно-правових документів: 

законів України «Про освіту» (2017 р.), «Про дошкільну освіту» (2001 р.), 

«Про інноваційну діяльність» (2002 р.), «Концепції освіти дітей раннього 

та дошкільного віку» (2020 р.), Концепції «Нова українська школа 

(2016 р.), «Базового компонента дошкільної освіти» (2021 р.), програмами 

розвитку дітей дошкільного віку.  

Творчий потенціал є пріоритетом Державної національної програми 

«Освіта – Україна ХХІ ст». Відповідно до цього, одним із стратегічних 

завдань реформування освіти в Україні є забезпечення потреб особистості 

у самореалізації та самоствердженні. Кожна цивілізована країна дбає про 

творчий потенціал суспільства взагалі і кожної людини зокрема. Це 

пов’язано з увагою до розвитку творчих потенцій особистості, надання їй 

можливості проявляти власні здібності.  

В історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки визначенням 

понять «творчість», «творча особистість», «творчі здібності» займалися 

такі науковці, як В. Андреєв, Р. Грановська, В. Клименко, О. Лук, 

Т. Любарт, М. Мамфорд В. Моляко, С. Сисоєва, Р. Стернберг, 

Я. Пономарьов, О. Матюшкін та ін. Науковці відзначають, що відповідно 

до вікових особливостей дітей дошкільного віку, їм властиві різні 

домінанти творчої діяльності, що обумовлюють особистісне становлення 

кожної дитини і служать засобом розвитку здібностей і можливостей  
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Так, психолог В. Моляко, розкриваючи сутність творчості з позицій 

психології, зазначає, що «під творчістю розуміють процес створення 

чогось нового для конкретного суб’єкта».  

ТРВЗ створює принцип, який допоможе знайти вихід з будь-якої 

ситуації, а реалізація творчих здібностей ґрунтується на використанні 

різних методів творчого мислення. 

Деякі засоби розвитку нестандартного мислення можна 

використовувати під час самопідготовки учнів на заняттях, прогулянок, 

екскурсій, виховних заходів тощо. Застосування цих засобів розкриває 

технологію розумового процесу, виховує наполегливість, самоповагу, 

самостійність мислення. 

 

«Подорож у космос» 

(конспект заняття для дітей старшого дошкільного віку з 

використанням ТРВЗ (емпатія) 

Мета: розвиток естетичного сприйняття, пам’яті, уяви, мови; 

закріпити вміння дітей малювати ракету, розвивати фантазію дітей. 

Обладнання: макет ракети (для прикладу), кольоровий картон, 

ножиці, вологі серветки, гуаш, банки з водою, картки із зображенням 

скафандру. 

Хід заняття: 

1. Організаційна частина: 

Вих: Доброго дня, діти! Ой, погляньте, що в мене є. Що це? 

(вихователь дістає макет ракети та показує його дітям). Діти, що це? 

(відповіді дітей) 

Вих: Так. Правильно, це ракета. Сьогодні у нас з вами буде 

незвичайне заняття. Ми з вами сьогодні вирушимо в космічну подорож. А 

вирушимо ми туди на ракеті. (вихователь збирає дітей докупи та 

пропонує їм уявити, що вони знаходяться в ракеті) 

2. Основна частина: 

Вих: Діти, а тепер давайте уявимо, ніби ми летимо на справжній 

ракеті. 

Відгадайте загадку: 

Людина сидить в ракеті, 
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Сміло в небо він летить, 

І на нас в своєм скафандрі  

Він із космоса глядить. (космонавт) 

Вих: У космосі людина не може дихати. Там не існує повітря. А ще 

в космосі дуже холодно. Тому науковці винайшли спеціальний костюм, 

котрий називається скафандр. А тепер давайте з вами подивимося на ці 

скафандри. (вихователь показує дітям картинки, на яких зображено 

скафандри)  

Вих: А тепер ми вирушаємо у відкритий космос. Що ви там бачите? 

(відповіді дітей) 

Фізультхвилинка: 

«Щось не хочеться сидіти, 

Треба трохи відпочити. 

Руки вгору, руки вниз, 

Руки в боки, руки так, 

Руки вгору, як вітряк. 

Вище руки підніміть 

І спокійно опустіть. 

Плесніть, діти, кілька раз. 

За роботу, все гаразд! » 

Вих: Ось ми з вами відпочили. А зараз нам час повертатись. 

Вирушаємо додому. 

Тепер перед вами завдання: намалювати ракету. (вихователь знову 

показує макет ракети. Матеріали, необхідні для роботи, діти 

розкладають самі з допомогою вихователя). 

Вих: А тепер знову уявіть себе космонавтами-мандрівниками і 

намалюйте ракети, які ви уявили. (завдяки методу емпатії діти уявляють 

ракету. Починає вихователь. Розповідає як він уявив ракету та 

розповідає дітям. Далі діти доповнюють вихователя. А потім 

розповідають якими вони уявили свої ракети та малюють їх на картоні 

та оздоблють їх). 

3. Заключна частина: 

3.1 Підбиття підсумків  

3.2 Виставка дитячих малюнків  
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Вороненко К. М., здобувачка 3 курсу спеціальності "Дошкільна 

освіта" ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

До проблеми ефективного навчання дітей раннього віку 

 

Заклад дошкільної освіти ‒ перша і відповідальне ланка у системі 

народної освіти. Володіючи високою пластичністю функцій мозку і 

психіки, дитина має великі потенційні можливості розвитку, реалізація 

яких залежить від безпосереднього впливу оточуючих дорослих, від 

виховання і навчання, що обумовлює особливу актуальність обраної теми. 

В останні роки психологи все частіше звертають увагу педагогів 

дошкільних установ і батьків на значимість проблеми розвитку, 

виховання і навчання дитини з народження до 3 років. Вітчизняні та 

зарубіжні вчені приходять до єдиної думки про наявність особливої 

чутливості дітей цього віку до мовному, сенсорному, розумовому, 

фізичному, естетичному, патріотичному та інших напрямках розвитку 

особистості. Ранній вік розглядається як унікальний у плані вирішення 

навчальних, розвиваючих і виховних завдань. У перші роки життя 

важливо забезпечити фізичний, розумовий, моральний і естетичний 

розвиток дітей. Велике значення у вихованні здорових і добре розвинених 

дітей має правильна організація їх життя в період звикання (адаптації) до 

дитячого закладу. Процес звикання до нових умов важкий для 

формування нервової системи дитини. У цей період необхідно 

забезпечити єдність виховних прийомів, використовуваних в сім'ї та 

дитячому закладі. Одна з умов своєчасного та повноцінного розвитку 

дітей ‒ їх гарний, врівноважене настрій. Воно підтримується правильною 

організацією життя. 

Саме цей період ‒ вік раннього дитинства, час дозрівання всіх 

основоположних функцій, є найбільш сприятливим для виховання і 

навчання дитини. Період від народження до 6 років має життєво важливе 

значення для всієї майбутнього життя дитини. Освітня програма, що 

враховує психофізіологічні особливості дитини у віці від 1 року до 3 

років, є базою для розвитку інтелектуального потенціалу дитини. 

Навчання занурює дитину в світ інформації по всіх розділах людських 

https://ua-referat.com/Навчання
https://ua-referat.com/Прийому
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знань в оптимальний віковий період (від 1 року до 3 років). Тільки в 

результаті безпосереднього навчання в період від 1 року до 3 років 

виникає можливість гармонійного впливу на розумовий дозрівання 

завдяки заняттям за наступними напрямками: сенсорний розвиток, 

розвиток усіх психічних процесі (пам'яті, уваги, мислення, сприйняття, 

уяви та мовлення), формування елементарних математичних уявлень, 

формування розвитку мовлення, розвиток дрібної і великої моторики, 

фізичний розвиток, музичний розвиток, творчий розвиток (навчання 

ліпленню, малюванню, конструюванню).  

 

«Яєчка від курочки ряби» 

(заняття для дітей раннього віку з  

художньо-продуктивної діяльності) 

 

Мета: розвивати в дітей здатність до осмисленого спостереження; 

продовжувати знайомити дітей із солоним тістом; закріпити навички 

ліплення; (розкачування тіста між долонями та на дошечці); вчити дітей 

ліпити предмети овальної форми; вправляти у розумінні "один" "багато" 

порівняння предметів за розміром; виховувати інтерес до ліплення). 

Хід заняття: 

Вихователь: Добрий день діти подивіться який гарний підручник я 

принесла 

Подивіться хто тут намальований? 

Правильно – курочка, а як курочка розмовляє? 

Діти: ко-ко-ко 

Вихователь: Молодці діти, давайте разом прочитаємо казочку. 

Читають казку 

Ой ой діти дід з бабою засмутилися і плачуть яєчко розбилося 

давайте допоможімо і зробимо їм нове. 

Але спочатку трохи з по граємо. 

(Пальчикова гімнастика) 

Перший пальчик дідусь, 

Другий пальчик бабуся, 

Третій пальчик татко, 
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Четвертий пальчик мамулечка, 

П 'ятий пальчик наш малюк 

А ось і вся сім 'я. 

Потім діти сідають я показую їм приклад вже зроблене яйце. 

Допомагаю дітям за потребою. Потім дивимося на усі яєчки. 

Вихователь: Молодці діти ви допомогли дідусю та й бабусі вони 

більше не будуть плакати. 

 

Григоренко М., вихователь ЗДО №8 «Світлячок» м. Лисичанськ 

Луганської області 

 

Використання пейзажу для розвитку мовлення дошкільнят 

У дошкільному віці діти вже мають початковий досвід спілкування з 

красою навколишньої дійсності, а отже, виявляють значний інтерес і до 

подальшого її пізнання. Саме цей вік є сензитивним періодом для 

формування основ емоційно-ціннісного ставлення до довкілля та 

розвитку перших естетичних уподобань, смаків, художніх умінь і творчих 

здібностей. За умови правильно організованого освітнього  впливу, 

дитина в майбутньому буде спроможною не тільки бачити, а й розуміти, 

цінувати та творити красу власними руками. Тобто вона стане всебічно 

розвиненою, активною, креативною особистістю, що і є основною метою 

сучасної дошкільної освіти.   

Пейзаж ‒ це особливий жанр, у ньому розкривається краса 

найдоступнішого для сприйняття дитиною природного світу. Осіннє 

розмаїття кольорів, зимова морозна свіжість, весняне буяння зелені, 

лагідність літнього сонячного проміння, захоплюючий світанок, таємнича 

ніч все це є настільки близьким і одночасно цікавим. Потрібно лише вміти 

бачити та відчувати цю красу. З огляду на це дорослим варто якомога 

раніше розпочинати ознайомлення дошкільнят з яскравими художніми 

роботами пейзажного жанру. Головну увагу при здійсненні відповідної 

освітньої діяльності радимо приділяти вирішенню таких завдань: 

- виховання інтересу до пізнання краси світу та емоційно-ціннісного 

ставлення до неї; 

- розвиток здатності до естетичного сприйняття об'єктів і явиш 
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природного довкілля та творів мистецтва з їх зображенням; 

- ознайомлення із засобами виразності пейзажного жанру та його 

характерними особливостями; 

- заохочення до створення власних «шедеврів» в процесі 

образотворчої та художньо-мовленнєвої діяльності. 

- формування перших естетичних смаків і уподобань; 

- розвиток мислення і зв'язного мовлення, фантазії і уяви, 

спостережливості й уваги, художніх і творчих здібностей тощо.  

 

Заняття з розвитку мовлення за картиною  

І.І. Левітана «Весна. Велика вода» 

 

Програмовий зміст: формувати вміння у дітей складати розповідь 

за пейзажною картиною, логічно, послідовно викладати свої думки, вірно 

відчувати настрій відображений художником в пейзажі; вправляти в 

підборі слів-епітетів; розвивати художнє сприйняття і уяву, розвивати 

описову функцію мови, причинно-слідче і художнє мислення; в уявному 

плані простежувати можливий хід міркувань автора при 

створенні картини і можливі варіанти;  визначати (за допомогою навідних 

запитань) засоби виразності, що використовуються художником, 

естетичну цінність твору. 

Попередня робота: розглядання картин на тему « Весна»; читання віршів, 

оповідань про весну; заучування віршів; бесіди про весну. 

Матеріал до заняття: репродукції картини Левітана « Весна. Велика вода», 

музичний супровід композиція « Весна» ,спів птахів. 

Посилання  

Хід заняття 

Вихователь:  Діти, сьогодні я пропоную вам невеличку 

подорож, адже прийшла весна та змінила все навколо. 

Подорожувати краще з гарним настроєм, тому 

пропоную вам пограти в гру «Поділися гарним 

словом». Ми будемо передавати клубочок один одному 

й називати добре слово. 
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Той кому він в руку попаде, 

 Добре слово всім нехай назве.(діти по черзі передають клубочок,  

називають слова та займають місце у автобусі). 

Перша зупинка: галявина слів. 

Діти складають з частин картинки, на яких зображено небо, сонце, дерево, 

повітря та підбирають слова-ознаки. 

- Небо (яке?) блакитне, сіре, похмуре. 

- Сонце ( Яке?) золоте, весняне , тепле , ласкаве. 

- Дерева весною ( Які?) голі, тонкі, сумні. 

- Повітря (яке?) свіже, прохолодне, тепле. 

 

Друга зупинка: галявина фантазій. 

Вихователь: Давайте з вами пофантазуємо «Що буде , якщо ніколи не 

настане весна?» 

Діти: У людей буде поганий настрій, на деревах не буде листочків, не 

з’являться перші квіти…. 

Вихователь. Вірно можливо і таке. 

(Звучить музика А. Вівальді « Весна») 

 

Третя зупинка: галявина уподобань. 

Як ви гадаєте яка пора року відображена  в цьому музичному творі? 

(Весна) 

Так це справді весна. Скажіть вам подобається весна?  

Можливо комусь весна подобається, а комусь і не подобається. Пропоную 

пограти в гру «Подобається – не подобається»  

 Чим вам подобається весна? (Весна тепла, весна квітуча, весною тане 

сніг, весною течуть струмочки можна пускати кораблики, весною 

розпускаються дерева) 

А чим же вона вам не подобається? (Весна похмура, сумна, йде дощ, 

скрізь калюжі) 

Послухаймо вірш і визначемо,  про яку весну йдеться? 

Вихователь читає вірш К. Перелісної  «Що з весною настає?» 

 Що з весною настає? 

Сніг у полі розтає. 
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А чому то так буває? 

Сонце його пригріває. 

Що ж синіє на землі? 

Ніжні проліски малі. 

А що пнеться з-під листа? 

То травичка вироста. 

А над полем, що бринить? 

Любий жайворон дзвенить! 

 Скажіть про яку весну йдеться в цьому вірші? (Це рання весна) 

Вихователь. Письменники пишуть вірші про весну, композитори музику, 

а художники? (Картини) 

Вихователь. Як називається картина де художники зображують природу? 

(Пейзаж) 

 

Четверта зупинка: пейзажна галявина. 

Це галерея картин з весняними пейзажами. Кожен художник сприймає 

навколишній світ по своєму, використовуючи різні фарби та відтінки. Чим 

схожі ці картини? (На кожній картині художники намалювали природу) 

Зверніть увагу на картину І. Левітана  яка називається « Весна. Велика 

вода» 

 Гра «Відчуй» 

Скажіть що ми можемо почути дивлячись на цю картину? (Можливо десь 

співає пташка, можливо дме вітер) 

А чи можемо ми відчути тепло в цей час на вулиці? А прохолоду? 

(Напевно холодно бо скоріше що це рання весна) 

Гра «Я побачив» (діти по черзі називають, що вони побачили: я побачила  

зелену ялиночку, серед голих дерев; я побачив човен біля берега;  я 

побачив розлив ріки; я побачив прозору воду, бо в ній відображаються 

дерева та небо; я побачила затоплені дерева. 

Фізхвилинка « Сонечко» 

Встало вранці ясне сонце,  

Зазирнуло у віконце. 

Ми до нього потяглися, 

За промінчики взялися. 
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Будем дружно присідати 

Сонечко розвеселяти. 

Встали ‒ сіли, встали ‒ сіли 

Бачте, як розвеселили. 

 стало сонце танцювати . 

Нас до танцю припрошати. 

Нумо разом, нумо всі  

Потанцюймо по росі. 

Гра « Чарівний ланцюжок» 

Я буду говорити речення, а ви будете додавати до них яскраві кольорові 

слова. 

- На картині зображений день? 

Діти. На картині зображений весняний сонячний день.  

- По небу пливуть хмаринки? 

Діти. По синьому небу пливуть білі хмаринки. 

- Берізки стоять у воді? 

Діти. Біленькі берізки стоять у воді. 

- Далеко видно будиночки? 

Діти. Сірі будиночки  стоять далеко. 

На інтерактивній дошці по черзі відкриваються частини картини, а діти за 

допомогою вихователя складають розповідь: 

На цій картині художник зобразив річку рід час розливу. Погода на цій 

картині (сонячна, ясна та тепла). По синьому небу пливуть білі 

хмаринки…(Вони схожі на легку вату). На передньому плані видно 

блакитну воду, в ній відображаються ..(Дерева, хмари) . Біля берега стоїть 

..(човен). У центрі картини видно білі берези, які стоять у воді. Серед 

тонких беріз видно..(Зелену ялинку) Вдалі видніються будинки. 

 ( Розповідь 2-3 дітей) 

Вихователь. Ви гарно попрацювали, і вже вам час збиратися на 

прогулянку, помилуватися приходом весни та відчути її тепло. 
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Головіна В. П., магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта»  

ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

До проблеми реалізації театралізованої діяльності в ЗДО 

 

У центрі уваги педагогів, які працюють з дітьми дошкільного віку, 

перебувають завдання по створенню необхідних умов для навчання та 

виховання; освоєння дітьми системи знань і прийомів самостійної 

діяльності; реалізація державного стандарту дошкільної освіти. 

Засвоєння дитиною знань і умінь, розвиток його здібностей 

здійснюється тільки в активній діяльності. 

Найважливішою діяльністю дитини дошкільного віку є гра. У грі 

розвивається мислення, мовлення, уяву, пам'ять, засвоюються правила 

суспільної поведінки і виховуються відповідні навички. 

Однією з форм організації педагогічного процесу ‒ є театральна гра 

або інсценізація. Через різні форми театральної гри, діти вдосконалюють 

морально-комунікативні якості, творчі здібності, психічні процеси. 

Ефективною, доступною, цікавою дітям формою діяльності є орігамі – 

мистецтво складання іграшок з паперу. Створення виробів у цій техніці 

розвиває дрібну моторику, образне і просторове мислення, увагу, знімає 

емоційне та розумове напруження. Різноманітні ігри, вправи, інсценізації з 

готовими виробами дають змогу невимушено й цікаво розвивати мовлення та 

комунікативні навички дітей дошкільного віку. 

 

Казка «Двоє жадібних ведмежат» 

(заняття за однойменною казкою з елементами інсценізації для 

дітей старшої групи) 

Мета:  

- спонукати дітей до постановки інсценівок пальчикового театру; 

закріпити вміння виготовляти паперові іграшки з використанням техніки 

орігамі; вчити прикрашати свій виріб дрібними елементами, деталізуючи 

образ; 

- розвивати вміння переказувати вже знайому казку близько до 

тексту, називати головних персонажів, оцінювати вчинки героїв, 
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відповідати на запитання до змісту тексту казки; розвивати артикуляційну 

та інтонаційну виразність мовлення, пам’ять та уяву; 

- виховувати увагу, вміння співпрацювати. 

Попередня робота: читання казки «Двоє жадібних ведмежат», 

ознайомлення з оповіданням М. Стеценка «Апельсинка». 

Обладнання та матеріали: тарілка з яблуками та грушами, аркуші 

кольорового паперу, маркери, кольорові олівці, театральна ширма для 

інсценування. 

Хід заняття: 

І. Організаційний момент  

Вихователь привертає увагу дітей до тарілки з яблуками та грушами 

(їх удвічі менше, ніж дітей у групі). Запитує дітей про припущення, що на 

тарілці. Слідкує за правильною вимовою слів. 

- Так, це яблука та груші – подарунок від наших лісових друзів. 

Пригощайтеся, друзі!  

- Ой, а чи всім вистачило фруктів?  

- Що ж робити? 

Вихователь спонукає дітей висловлювати свої міркування, 

підводить до думки, що треба розрізати фрукти навпіл. Помічник 

вихователя робить це і приносить розрізані яблука та груші на заняття. 

- Існує правило, що гостинчиками треба ділитися. Як ви вважає, 

чому неввічливо щось їсти у присутності іншої людини і не поділитися з 

нею? (Міркування дітей). 

ІІ. Робота над сюжетом казки «Двоє жадібних ведмежат» 

- У яких вже відомих вам казках персонажі пригощали один одного 

та ділилися їжею? 

- Пригадайте казку «Двоє жадібних ведмежат». (обговорення казки) 

Бесіда за змістом казки: 

- Хто головні персонажі казки? 

- Що трапилося з ведмежатами? 

- Чому ведмежата не змогли самостійно поділити сир? 

- Як усе вирішила лисичка? 

- Які були ведмежата? 

- Яка була лисичка? 
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- А як би ви вчинили на місці ведмежат? 

- А серед нас є такі ведмежатка та лисички? 

ІІІ. Виготовлення паперових іграшок 

- Пропоную всім об’єднатися в групи, виготовити фігурки тварин та 

представити фрагменти казки, використовуючи виготовлені іграшки для 

пальчикового театру. А яких персонажів нам треба виготовити для 

інсценізації? 

- Розглянемо технологічну картку виготовлення фігурок ведмедика 

та лисички. (Вихователь показує порядок дій при виготовленні 

іграшкових саморобок) 

Діти обирають собі ролі, відповідно до обраної ролі дошкільнята 

беруть схему складання фігурки свого персонажу і працюють над 

виготовленням паперової іграшки. Вихователь за потреби допомагає 

дітям, заохочує їх до спілкування та коментування власних дій. 

ІV. Фізхвилинка 

Ваші спинки та ручки вже втомилися? Пропоную невеличку 

фізкультхвилинку про ведмедиків. Вам сподобається. 

Йшли ведмедики малi, 

Нахилялись до землі, 

Потiм встали, руки в боки 

І зробили три пiдскоки. 

Руки вгору, опустили  

I за столик тихо сiли. 

V. Інсценування казки «Двоє жадібних ведмежат» 

Коли всі фігурки персонажів казки готові, діти демонструють 

інсценівку пальчикового театру одне одному по підгрупам. Вихователь 

читає слова автора, допомагає дошкільнятам дотримуватися 

послідовності у казці та за потреби підказує репліки дійових осіб. 

VІ. Підсумок заняття 

Що найбільше вам сподобалося на нашому занятті? 

Які труднощі виникали? 

Чи хотіли б ви показати інсценівку цієї казки дітям з інших груп? 

Яку б ще казку ви хотіли поставити? 
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Вихователь: Дякую всім за цікаве заняття. Ви добре впоралися із 

завданням. Ваші персонажі були як живі. На ваш погляд, для розігрування 

яких казок вони можуть нам знадобитися? 

Тож обережно покладемо їх до коробки з іграшками для 

пальчикового театру. Невдовзі ми зустрінемося з ними знову! 

 

 

Дідович М., вихователь ЗДО №8 «Світлячок» м. Лисичанськ 

Луганської області 

 

Пейзажний живопис як засіб всебічного розвитку дошкільнят 

 

Краса оточує людину з перших днів життя, треба лише вміти 

відчувати та помічати її. Неповторний світ зі своїм розмаїттям барв, 

звуків, форм ‒ все це є доступним для сприйняття з раннього дитинства. 

Серед різних жанрів живопису особливе місце займає пейзаж. 

Картини із зображенням природи є близькими та зрозумілими для дітей 

дошкільного віку. У них вони бачать красу світу, в якому перебувають із 

перших днів життя. З об’єктами та явищами природи дошкільнята 

зустрічаються повсякденно. Саме тому ознайомленню дітей дошкільного 

віку з творами пейзажного живопису необхідно приділяти належну увагу 

під час організації освітнього процесу в дошкільному навчальному 

закладі та в умовах родинного виховання. 

Використовуючи твори пейзажного живопису для розвитоку 

дошкільнят, педагог вирішує такі завдання: сприяння естетичному 

вихованню дошкільнят, а саме: формування у них емоційно-ціннісного 

ставлення до навколишнього світу; розвиток уміння сприймати та 

розуміти красу; збагачення елементарних уявлень про особливості 

пейзажу як одного із жанрів живопису; розвиток естетичних смаків і 

уподобань, художньо-мовленнєвих та творчих здібностей. 
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Розповідь за картиною. 

Складання описової розповіді за репродукцією картини 

Володимира Орловського «Затишшя» 

Мета: закріпити уявлення дітей про літню пору року; збагачувати 

словниковий запас прикметниками, вчити добирати до іменників якісні 

прикметники; вчити правильно узгоджувати слова в реченні; вчити дітей 

логічно та послідовно будувати розповідь без повторів; розвивати 

діалогічне мовлення; виховувати емоційну чуйність по відношенню до 

природи. 

Обладнання: репродукція картини В.Орловського «Затишшя» 

Посилання на картину: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Володи́мир_Д._Орло́вський_-

_Затишшя_(1890).jpg 

Підготовчий етап 

•Інформація про художника (для дорослого) 

Орловський Володимир Донатович (1842 – 1914) – зачинатель 

нового українського пейзажу. Навчався в Академії мистецтв (Санкт-

Петербург) в Олексія Боголюбова. Писав етюди в Криму, в Київській 

губернії, у Фінляндії. За свої кримські краєвиди отримав золоту медаль. 

Три роки працював у Парижі, у Швейцарії та в Італії. Розквіт творчості 

митця припадає на 1870—1880 роки XX ст. Плідно працюючи та багато 

подорожуючи по Росії та Західній Європі, віддавав перевагу пейзажам 

рідної йому України. 

Картини Володимира Орловського розмаїті за змістом: бачимо на 

них похмурий день, зимову місячну ніч, захід сонця, осіннє водопілля 

тощо. Улюблена тема художника ‒ відкритий краєвид лісу. Він полюбляв 

відтворювати сонячне проміння, прозоре повітря, небесну блакить. Його 

мистецькому стилю притаманні впевнений соковитий мазок та насичений 

яскравий колорит, оживлений присутністю людини. Прагнення зобразити 

об'єкти природи в їхній буденній правдивості було характерне для 

творчості Орловського загалом. 

 Підготовча робота з дітьми 

1. Хто й навіщо створює картини? 

2. Які бувають картини? Що на них зображується? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Володи́мир_Д._Орло́вський_-_Затишшя_(1890).jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Володи́мир_Д._Орло́вський_-_Затишшя_(1890).jpg
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3. Що таке пейзаж? 

 
 

Хід заняття: 

Вступна частина. 

Бесіда з дітьми. 

Вихователь. Сподіваюся, діти, ви погодитеся зі мною, що літо - 

найчудовіша і найдивовижніша пора року. У цей час кожному прагнеться 

відпочити від буденних справ та стрімкого руху життя. Найкраще це 

можна зробити, поїхавши у село, чи не так? Мабуть, багато  

хто з вас побував цього літа в селі й насолоджувався нашою чудовою 

українською природою. Повітря там сповнене пахощами літніх квітів, 

пташиними голосами, а ще щоденними турботами селян. Коли ж ви 

притомилися й хочете десь тихенько посидіти, то можете піти до річки. 

Тож художник Орловський пропонує нам споглянути його картину й 

послухати тишу. 

- Як ви гадаєте: чи можна почути тишу? (Мабуть, так).  

- Що для цього потрібно зробити? (Присісти на галявині й сидіти 

тихенько, не ворушитися). 

Основна частина. 

Вихователь пропонує дітям подивитися на репродукцію картини 

В.Орловського «Затишшя» Діти, увійдіть у картину, походіть по ній, 

торкніться долонею всього, що вам цікаве, вдихніть запах того, що ніби 

оточує вас. Підійдіть до качок, подивіться на високі дерева, зайдіть 

ніжками до річки. А тепер уявіть, що ми побудували міст. Перейдіть по 

ньому на інший берег. Кого ми там побачили? Зверніть увагу на 

старовинну українську хату. А зараз обійдіть хату.  Що може бути за нею? 

А тепер розкажіть про свої враження: що ви відчули, які звуки, запахи 
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здивували вас? 

Як би ви назвали цю картину? 

Художник обрав для своєї картини назву «Затишшя» Як ви гадаєте, 

чому? 

Орієнтовні запитання для дітей: 

 

Яка погода тут відтворена? (Літня, сонячна, спекотна).  

Поясніть, чому ви так вважаєте (Відповіді дітей).  

Щоб зобразити ось таку погожу літню днину, художник обрав 

яскраві барви. Які саме? Назвіть. (Жовту, світло-коричневу, світло-

зелену, жовтогарячу і трохи білої). 

Якими барвами митець скористався найбільше, а які взагалі 

обминув? (Міркування дітей). 

А хто сховався від сонечка в затінку дерев? (Мати з дітьми).  

Що вони роблять? (Напевне, їм так спекотно, що вони вирішили 

скупатися. Мати стоїть на бережку змілілої річки, тримаючи на руках 

наймолодше дитя.) 

Поміркуйте, чому річка зміліла. (Тому що спекотного літа вона 

висихає, мілішає та вужчає). 

Придивіться уважно: малюючи картину, художник ніби обрізав 

рамкою дерево. Спробуйте описати, яке воно. А тепер на мить заплющіть 

очі. Відкрийте й знову погляньте на картину. Коли художник малював її, 

він, напевне, сидів десь у затінку, і сонячне проміння ледь-ледь сягало 

його. 

А зараз послухайте мою розповідь: 

"Завітавши" до картини, ми першими зустрічаємо качок, які 

наплавались і напірнались у ставку й зараз вигріваються на сонечку. 

Згуртувавшись на зеленому бережку, вони відпочивають у затінку 

великого дерева з крислатим гіллям. На протилежному березі сховалися 

від сонечка в затінку дерев мати з дітьми. Мати стоїть на бережку 

змілілої річки, тримаючи на руках наймолодше дитя. Старший хлопчик 

сам хлюпочеться в річці, але мати не відпускає його далеко від берега. 

Про те, що річка біля нього неглибока, свідчать пеньки, які виглядають 

із води. А може, це був місток, який затопила річка, коли була ширшою. 
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У далині, на протилежному березі річки ‒ старовинна українська 

хата, немовби обперезана деревами, а ще, мабуть, і хлів. Хата маленька, 

вкрита соломою.  

Діти, розкажіть, який настрій викликає у вас ця картина? Чи хотілося 

б і вам бути зараз біля річки? І коли б насправді ви могли увійти в цю 

картину, де б хотіли постояти, посидіти?  

Що б ви побачили, почули? (відповіді дітей)  

Отже, ми з вами немовби побували в погідному українському 

затишші й трохи відпочили. Складіть коротеньку розповідь за цією 

картиною, або за її частиною, яка сподобалась вам найбільше, а потім 

намалюйте свій улюблений затишний куточок на лоні нашої чудової 

природи. 

Складання описової розповіді за поданою картиною дітьми. 

Заключна частина. 

З якою картиною сьогодні познайомилися? 

Свою картину живописець назвав "Затишшя". Поміркуйте: яку іншу 

назву дали б їй ви? А якби довелося зустріти художника, що б ви запитали 

в нього про його картину? 

 

 

Дудник А. Є., здобувачка 3 курсу спеціальності "Дошкільна освіта" 

ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

Роль казки в житті дошкільника 

 

У дошкільному віці у дітей бурхливо розвивається уява, що яскраво 

виявляє себе у грі і при сприйнятті художніх творів. Особливо дітям 

дошкільного віку подобаються казки. Казка займає настільки важливе 

місце в житті дитини, що деякі дослідники називають дошкільний вік 

«віком казок». 

Казка ‒ це усно-поетична розповідь, який в тій чи іншій мірі містить 

фантастичний вимисел. Російська народна казка ‒ це. Перш за все, твір 

мистецтва; живе, цікаве, яскраве, барвисте, стираючий грань між 
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реальністю і грою, що надзвичайно імпонує дітям і відповідає їх 

психологічних особливостей. 

Мова казки простий і тому доступний. Сюжет прозорий, але 

загадковий, і тим самим сприяє розвитку дитячої уяви. А казкові образи 

близькі за своїм характером образів уяви дітей. Крім того, жодна дитина 

не любить настанов, а казка не вчить безпосередньо. Вона «дозволяє собі 

натякнути на те, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації. Казки гарні 

тим, що в них немає довгих і утомливих міркувань. Різноманітність і 

напруженість дії створюють у дітей постійний і неослабний інтерес. Казка 

сприяє формуванню у дітей моральних понять, адже майже всі діти 

ототожнюють себе з позитивними героями, а казка кожен раз показує, що 

добрим бути краще, ніж поганим, що треба прагнути робити добро людям. 

Художнє сприйняття є активним для дітей дошкільного віку 

процесом, який пробуджує їх моральні якості, і, насамперед, людяність. 

Сприйняття мистецтва завжди пов'язане із співпереживанням. У дітей 

старшого дошкільного віку співпереживання носить безпосередній 

характер: вони уявляють себе з улюбленими героями творів, проникають 

у внутрішній світ, копіюють їх характер. Так вживаються в образ, що з 

допомогою уяви стають учасниками подій (долю зайчика, вигнаного з 

його хатинки лисицею, діти приміряють до власної і, співпереживаючи, 

мислять приблизно так: «Щоб я робив, якби мене хтось вигнав з дому?»). 

Казка відіграє велику роль в естетичному розвитку дітей 

дошкільного віку, без якого немислиме благородство душі, чуйність до 

чужого горя, страждання. Завдяки казці, діти пізнають світ не тільки 

розумом, але й серцем, і не лише пізнають, а й відгукуються на події і 

явища навколишнього світу, висловлюють своє ставлення до добра і зла. 

Благополучний кінець казки виховує оптимізм, впевненість у подоланні 

будь-яких труднощів. Оповідь з подальшим переказом сприяє розвитку 

мислення і збагачення мови дитини. 

 

«Подорож до країни казок» 
(інтегроване заняття для старших дошкільників) 

Програмовий зміст: продовжувати вчити переказувати знайомі 

казки із опорою на ілюстрації; вчити дітей працювати у команді; 
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формувати усвідомлення необхідності дбати про інших, надавати 

допомогу.  

Хід заняття: 

Вітання: 

«До трьох рахуємо і у коло крокуємо! Раз два три!» «Вправо-вліво 

подивились і у колі всі зустрілись! 

Після того, як діти встали в коло, можна почати ритуал вітання. 

«Потягушечки» 

«Потягушки-потягушечки, 

Від ніжок до макушечки, 

Щоб швидше підрости, 

Рученята угору треба тягти» 

Колом сонечко іде, 

За собою день веде. 

Станьмо разом всі поволі 

Станемо сонечком у колі! 

(Вихователь передає дітям іграшку по колу і вітає з добрим ранком) 

Вихователь: дорогі мої діточки, вранці, коли я пришла на роботу, у 

себе на столі я побачила лист, який нам із вами надіслали. Зараз я Вам 

прочитаю, що там було написано. 

Ми, жителі країни Казок знаємо, що ви скоро підете до школи і для 

цього старанно готуєтеся: малюєте, ліпите, клеїте, рахуєте, багато знаєте 

про природу рідного краю,  

знаєте казки, слухаєте, розглядаєте книжки. І саме тому, ми, 

мешканці країни Казок, просимо вашої допомоги. Злий Чаклун зачарував 

всі казки та казкових жителів і тільки ви зможете нам допомогти, тому що 

ви сміливі, добрі, розумні діти. 

Вихователь: Ну що допоможемо казковим мешканцям? Тоді 

вирушимо у подорож.  

Завдання перше: 

За високими горами, за широкими морями... Так починаються сотні 

казок з вражаючими подіями, чарівними пригодами, небаченими дивами 

і яскравими персонажами. А чи всіх казкових героїв Ти знаєш? 

Ой, набридло на віконці 
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Все на сонечку сидіть. 

Я візьму і покочуся, 

Щоб побачить весь світ. 

(Колобок) 

Допоможе завжди вам, 

І птахам і дітлахам. 

Він під деревом сидить, 

Добрий лікар.... 

(Айболить) 

Сидить дівчина в корзині 

На ведмежій дужій спині. 

А чому ж вона сховалась, 

До ведмедя не призналась? 

(Маша) 

Мурка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабу, 

Баба за діда… 

Сховалася чіпко велика... 

(Ріпка) 

Маленьке, сіреньке, 

Біди наробило, 

Щось біле кругленьке 

Хвостиком розбило. 

Сумує бабуся і плаче, 

Дідусь витирає сльозу, 

А курочка кудкудаче: 

«Я вам золоте принесу!» 

(«Курочка Ряба») 

Підробив він голосок, 

Став малим співати. 

догадалися вони: Вовк ‒ не наша мати. 

(Вовк і семеро козенят) 

Зупинка друга: 
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Дидактична гра «Чия тінь?» 

Я не бачу тут жодних казкових героїв, бо злий чаклун перетворив їх 

на тіні. А ми допоможемо їм повернутися до свого колишнього стану. 

Зараз ми сядемо за столики, і за допомогою дидактичних картинок 

з'єднаємо тінь та казкового героя (промовляючи їх). 

 

 
Фізкультхвилинка  

Буратіно потягнувся 

Буратіно потягнувся, 

Раз – нахилився, 

Два – нахилився, 

Три – нахилився. 

Руки убік розвів, 

Ключик, мабуть, не знайшов. 

Щоб ключик нам дістати, 

Потрібно на шкарпетки встати. 
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(Діти імітують вірш, виконуючи рухи. Руки вгору, вдих – 

потягнулися; нахил – раз, два, три, розвели руки в сторони; стали на 

носочки.) 

Зупинка третя: 

Дидактична гра "Що спочатку, а що потім" (за допомогою 

дидактичних карток). 

Нас зустрічають казкові герої. Яких казкових героїв ви бачите? 

Лисичка. Персонажем яких казок є лисичка. Ведмедик. Мишеня. Котик. 

Півник. Порося. 

Робота у групах. Викласти казку у певній послідовності, тобто, що 

було спочатку, а потім. Працюватимемо у групах. Об'єднуємось у групи. 

Зупинка четверта: 

Дітки, а зараз мі повинні розділитися на дві команди 

Дидактична гра «Збери картинку казкового героя» 

І остання зупинка: 

Дидактична гра: «відгадай казку» 

Мета: розвиток слухової та зорової уваги, мислення. 

Варіанти гри: 

1. дітям пропонується послухати уривки з казок та дати відповідь 

про назву казки. 

2. Діти розглядають ілюстрацію із запропонованої казки і називають 

її. 

Діти можуть продовжити переказ казки з прочитаного їм уривка або 

переказати уривок за ілюстрацією. 

Молодці, дітки, завдання ми виконали, мешканців країни Казок 

розчарували. Добро перемогло зло. Вони вам дуже вдячні. Нарешті, наші 

казки з нами. Повертаємось зараз ми з казкової країни. 

Дітки, Вам сподобалось заняття? Що ви запам’ятали?  
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Зайцева К. Б., здобувачка 3 курсу спеціальності "Дошкільна освіта" 

ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

До проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з 

правилами дорожнього руху 

 

В сучасному житті не можно обійтися без ігор, техніки, друзів, соц 

мереж, а також і без правил. Наше життя- це маленька історія, яка 

побудована на правилах та стереотипах. На першому місці завжди є і 

будуть правила за яким живе суспільство: етикету, поведінки, дорожнього 

руху, працевлаштування, комунікації... 

Самим головним є правила дорожнього руху, так як від нього 

залежить безпосередньо життя людей. Якщо порушувати їх, то можно 

зашкодити не тільки собі, а і іншій ні в чому не винній людині. Правила 

дорожнього руху потрібно прищеплювати з малечку, щоб дитина росла 

осмисленою людиною і знала, що де можно і чого ні. 

 

У гості до Світлофора Світофоровича 
(заняття для дітей середнього дошкільного віку) 

Вихователь: Діти! Сьогодні ми вирушимо в гості до нашого старого 

друга Світлофора Світофоровича. Давайте пригадаємо, як називається 

наше місто? 

Вихователь: Правильно. В нашому місті є вулиці, площі, дитячі сади 

і магазини. Хто згадає знайомі вулиці? 

Вихователь: А тепер пора в дорогу. Ми вийшли з дитячого саду. Як 

ми називаємося? 

Діти: Пішоходи. 

Вихователь: Дивіться, а хто це неправильно перебігає вулицю? 

Трохи під машину не попав! Це ж Незнайко з казкового Квіткового міста. 

Він чимось засмучений! Що сталося? 

Незнайко: 

Потрапивши у великий і галасливий місто, 

Я розгубився і пропав. 

Не знаючи знаків світлофора, 
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Трохи під машину не попав! 

Діти, ви мені допоможіть! 

І якщо можна, розкажіть, 

Дорогу переходити, 

Щоб під машину мені не догодити? 

Вихователь: Незнайко, наші діти вже знайомі з деякими правилами 

дорожнього руху, вони тобі допоможуть і підкажуть. А ти, Незнайко, 

знаєш, як називається місце, де їздять автомобілі? 

Незнайко: Дорога, дорога 

Вихователь: Діти, правильно? 

Діти: НІ! 

Вихователь: Підкажіть Незнайку, де їздять машини? 

Діти: По проїжджій частині! 

Вихователь: Незнайко, ти повинен знати і дотримуватися правил. На 

дорозі є ще помічники. 

Незнайко: Які? 

Діти: Ми дорожні знаки. 

Я в колі з червоним контуром ‒ це, 

Це значить тут небезпечно. 

Тут зрозумійте заборонено 

Пішохідного руху. 

У блакитному йду я колі 

І зрозуміло всій окрузі, 

Якщо вдуматися трошки ‒ 

Пішохідна доріжка. 

Я хочу запитати про знак. 

Намальований знак ось так: 

У трикутнику хлопці 

З усіх ніг біжать кудись 

Гра «Знайди правильний знак» 
Вихователь: Діти! Ми згадали основні правила пішохода. Але коли 

ви виростете, вам потрібно буде вчити інші правила - правила для водіїв. 

Діти, хто такі водії? 

Діти: Той, хто водить транспорт 
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Вихователь: А давайте нагадаємо Незнайку, які види транспорту ми 

знаємо. 

Що за диво синій будинок, 

Вікна світлі колом, 

Носить взуття з гуми, 

А живиться бензином? 

Діти: Автобус 

Вихователь: 

Силач на чотирьох ногах, 

У гумових чоботях 

Прямо з магазину 

Притягнув нам піаніно. 

Діти: Вантажівка 

Вихователь: 

Біжить, гуде. 

У два ока дивиться, 

Тільки червоне око гляне - 

Як укопаний стане. 

Діти: Автомобіль 

Вихователь: Ну ось ми і прийшли. Тут живе наш Світлофор 

Світофорович. 

Світлофор Світофорович: Пивіт, діти! Я давно тут стою і 

спостерігаю за вами. Бачу, ви запам'ятали правила дорожнього руху. 

Світлофор Світофорович: Молодці, діти! Допомогли Незнайку. 

Тепер він знає, як поводитися на вулиці. 

Світлофор Світофорович дає дітям подарунки. 

Світлофор Светофорович прощається з дітьми і повертається на 

місце ‒ регулювати рух, діти повертаються в дитячий сад. 

Підсумок: 
Діти, скажіть будь-ласка, куди ми сьогодні ходили? 

Хто нам трапився на дорозі? 

Чого Незнайко не знав? 

Вам сподобалось? 
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Зінченко Д.В., здобувачка 3 курсу спеціальності "Дошкільна освіта" 

ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

До проблеми ознайомлення дітей з тваринним світом 

 

Дошкільна дитинство ‒ найсприятливіший період емоційного 

взаємодії дитини з природою, що його розум і почуття розвиваються 

відповідно характеру відносин із довкіллям. Багато педагогів надавали 

великого значення природі як засобу виховання дітей: Я. Коменський 

бачив у природі джерело знань, засіб у розвиток розуму, почуттів та волі, 

К. Ушинський закликав вести дітей у природу, щоб повідомляти їм усе 

доступне і корисне для їх розумового і словесного розвитку. Цілий ряд 

педагогів засвідчували потребу залучення дітей до природи, до 

формування стійкого і глибокого інтересу до неї, без якого неможливо 

накопичення різноманітних відомостей про оточуюче довкілля. 

Головною умовою реалізації завдань природничого виховання є 

створення еколого-розвивального предметного середовища, яке сприяє 

формуванню дошкільнят екологічної вихованості, передбачає набуття 

уявлень про самоцінність та неповторність домашніх і диких тварин, 

прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими 

вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в 

довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі. 

Сучасна методика ознайомлення дошкільників з природою вважає 

природу важливим фактором всебічного розвитку, а тому процес 

ознайомлення дошкільників з природою спрямовує на здійснення їх 

розумового, морального, естетичного і фізичного виховання. 

У процесі ознайомлення з природою здійснюється розвиток 

розумових операцій – аналізу, порівняння, синтезу, які надзвичайно 

важливі для розвитку дітей і підготовки їх до школи. Нагромадження 

уявлень дітей про різноманітність тварин, рослин дає змогу формувати у 

них поняття про свійських і диких тварин, культурні і дикорослі рослини, 

овочі і фрукти тощо. 
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«Свійські тварини та їх діти» 
(заняття з розвитку мови для дітей 3 ‒4 роки) 

Програмні завдання: Вчити дітей розрізняти дорослих тварин та їх 

дитинчат. 

Сприяти вихованню звукової промовистості мови: вимову 

звуконаслідувань голосно-тихо, тонесеньким голосом і т.п. 

Закріпити знання про домашніх тварин. 

Використовувати художню літературу для ознайомлення з назвами 

дитинчат тварин та запам'ятовування слів «цуценя», «кошеня», «лоша», 

«теля». 

Виховувати гуманне ставлення до тварин. 

Матеріал: машина-вантажівка, іграшки: корова, кінь, кішка, 

собачка; картинки із серії «Домашні тварини». 

Хід: 

1 частина 
Сюрпризний момент: у групі з'являється машина-вантажівка, а в ній 

знаходяться іграшки: корова, кішка, собака та конячка. 

Вихователь. Діти, подивіться: хто це до нас приїхав у гості? 

(Хоровий та індивідуальний відповіді дітей). Правильно! (Вихованець 

уточнює, що це домашні тварини) 

2 частина 
Дітям пропонується розглянути картинки "Кішка", "Собака", 

"Корова", "Кінь"). 

‒ Які тварини зображені на зображенні? (Діти дізнаються і 

називають їх). 

Далі вихователь розповідає про «дорослих» та «малюків» у 

тваринному світі.  

Порівнює із людськими сім'ями. Читає: 

Хто дитину ніжно любить? 

Хто малюка приголубить? 

Хто захистить від вітру? 

Сварить і пробачить? 

Хто вкриє ковдрою? 

Напоїть хтось молочком? 
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Хто розповість казку на ніч 

Тихим добрим шепітом? 

Ти, звичайно, здогадався – це твоя матуся! 

Ну, а як же в інших - 

У кошеня, у теляти, 

У цуценя, у лоша 

Чи є мами? 

Ось про що поведемо ми розмову. 

3 частина 
Вихователь разом з дітьми по черзі розглядають картини, на яких 

зображені дорослі дитинчата та їхні тварини. 

Хто ж намальований на картині? А хто поруч із нею? Це її дитинча 

– теля. 

Вихователь звертає увагу дітей те що, що корова велика, а теля 

маленький. У корови роги вона бодається. У теляти немає ріжок, вони ще 

не виросли (або в нього ще дуже маленькі ріжки). Корова велика - мукає 

голосно, протяжно (Діти наслідують) 

Аналогічно йде розгляд картин «Кінь з лошатом», «Кішка з 

кошеням». 

При цьому можна використати художнє слово: 

Повторюємо як говорить корова: Му-у-у – Му-у-у Му-у-у. 
На лузі теля скаче, 

"Му-у-у" - кричить, 

Але він не плаче, 

Мати-коровушку кличе. 

Молоком напуває вона 

І теля, і тебе. 

Повторюємо як говорить кінь: -Іго-го-го. 
Вигнув шийку лоша - 

Сильного коня дитина, 

Тільки на копитця встав, 

Слідом за мамою побіг. 

Повторюємо як говорять котята: –Мяу- мяу – мяу. 
Подивися, грають у хованки 
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пустотливі кошенята. 

Причаїлись біля вікна, 

Тихо-тихо мама-кішка 

Вчить діточок грати: 

М'ячик по підлозі катають, 

Мишкою м'яч уявляють. 

То підкинуть, то зловлять! 

Рухлива гра «Зайчики і ведмідь» 

Мета: розвивати кмітливість, швидку реакцію на сигнал; 

виховувати бажання виконувати вправи на зміцнення м’язів спини і 

живота; удосконалювати навички бігу з вивертанням, стрибків на обох 

ногах із просуванням уперед. 

Хід гри: 
Діти ‒ «зайчики» присідають по колу («ховаються»). Вихователь чи 

дитина з іграшковим ведмедиком у руках обходить майданчик, удає, що 

шукає «зайчат». 

Залишаючи майданчик, промовляє: 

Не знайшов ніде зайчат, 

Тож піду тепер назад. Вихователь відвертає ведмедя від дітей, а 

рукою подає їм сигнал, щоб вони підводилися. 

Діти «зайчики» підводяться. 

Вихователь. Ведмідь! 

Ведмідь. Подивлюся ще раз, чи не видно де зайчат! 

Діти «зайчата» швидко присідають. Ці вправи слід повторити 3–4 

рази. Проходячи майданчиком востаннє, вихователь із ведмедиком в 

руках промовляє: 

Не знайшов ніде зайчат, 

Тож піду голодний спати. 

Вихователь кладе ведмедика на місце, а «зайчата» стрибають у 

середині кола. Після слів вихователя «Ведмідь прокинувся!» - діти 

швидко повертаються на свої місця, і гра повторюється. 

4 частина 
Вихователь демонструє картинки з тваринами та запитує у дітей: 

Діти погляньте хто на картинці намальований, с ким ми сьогодні 



 

 

41  

познайомилися? 

Діти, а як каже корівка? (а котик, кінь) – відповіді дітей. 

 

 

Зінчук Н. В., музичний керівник, Акберова С. І., вихователь ЗДО №8 

«Світлячок» м. Лисичанськ Луганська область. 

 

Музичні заняття з дітьми раннього віку у ЗДО 

У ранньому віці кожна дитина намагається вивчити навколишній 

світ, отримуючи інформацію з різних джерел, найбільш затребуваним з 

яких – є звук. Діти з перших днів життя звикають до голосу матері, 

перших колискових пісень, мультфільмів і звуків музичних іграшок. 

Музика відіграє особливу роль в житті дітей, тому залучати дитину до неї 

потрібно з самого раннього віку. 

У групах раннього віку основну роль у музичному вихованні 

відіграють завдання на розвиток сенсорних здібностей: розрізнення 

висоти, сили, тембру, довжини звука, ознайомлення з якими відбувається 

у процесі гри з музичними іграшками, дитячими музичними 

інструментами (відгадувати хто кричить корова чи кошеня, ведмідь чи 

зайчик). Формування музично-ритмічних рухів в цьому віці пов’язано з 

розвитком рухової діяльності: дитина оволодіває ходьбою під музику. 

Музичні заняття з малюками дозволяють: розвивати слух і увагу — 

малюкові легше навчитися розрізняти окремі звуки; покращувати 

мовлення — дитина краще вимовляє звуки і слова; побачити свій талант і 

навчитися розвивати його в правильному руслі; розвинути почуття ритму 

— діти отримують знання щодо того, що таке ритм і як з ним працювати; 

покращити пам'ять — дітям стає легше запам'ятовувати інформацію, адже 

на занятті вивчаються нескладні пісні. 

Для активізації дітей цього віку найбільш ефективним являються 

заняття тематично об’єднані яким-небудь ігровим образом.  

 

«Клоунята із Сміхограда» 

(тематичне музичне заняття у групі раннього віку) 

Програмовий зміст: формувати емоційне сприйняття музики, 



  

42  

вміння впізнавати і називати твір, розвивати вміння підспівувати 

нескладні слова і закінчення музичних фраз, наслідуючи інтонаціям 

дорослих, виконувати образні та танцювальні рухи за показом вихователя, 

викликати радісні емоції. 

Закріпити поняття «маленький ‒ великий», «один – багато», назви, 

уміння групувати предмети за кольором. Формувати вміння розглядати 

іграшку, називати характерні риси, виховувати любов до тварин. 

Хід заняття: 

До зали вільно заходять діти 

Музичний керівник: Доброго ранку, малята! У нас сьогодні буде 

багато гостей. 

Звертаємо вагу дітей на афішу із зображенням клоуна 

Музичний керівник: Подивіться, малята, що це за рулон лежить на 

килимку? (розгортаємо, бачимо афішу з клоуном)  

Яке веселе, радісне обличчя посміхається до нас. Хто ж це? 

Веселить він всіх підряд 

І дорослих і малят.  

Так скажіть всі разом, хто він  

Це наш друг - (веселий клоун) 

 А де ж він сам? В залі я його не бачу. Може він десь недалеко, в 

нашому садочку, давайте його в гості покличемо. 

(промовляємо разом, супроводжуємо текст рухами): 

Клоун! Покажи ковпак! (руки над головою. Пальці з’єднати) 

Затанцюй для нас «Гопак» (виставляємо ноги на п’ятку) 

Клоун, клоун! Покажись! (плещуть в долоні) 

Всім малятам покажись!  

Під веселу музику виходить Клоун (вихователь) 

Клоун. Добрий день, малята! 

 Я самий веселий клоун у світі, тому подобаюсь і дорослим, і дітям. 

 Давайте перевіримо чи веселі ваші діти, чи вміють вони сміятися? 

(під музику всі плескають, стрибають, сміються) 

Ви найвеселіші діти у світі! Сьогодні я розповім вам про своїх 

друзів, тварин-артистів, які виступають у цирку. Послухайте музику і 

відгадайте про кого першого я вам розповім 
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«Конячка» муз. Раухвергера 

(діти називають п’єсу) 

Клоун (знімає покривало з іграшкової конячки – гойдалки). Ось 

вона моя конячка! 

Давайте розглянемо її. Підійдіть ближче, погляньте у неї є тулуб, 4 

ноги з копитами, довга шия, голова, очі, морда. У конячки є грива та хвіст. 

А чи знаєте ви віршика про конячку, давайте згадаємо (діти 

декламують вірш Барто А. «Я люблю свою конячку»). 

Музичний керівник: А ще ми знаємо пісню про конячку і зараз 

заспіваємо. 

Діти виконують пісню «Цок, цок, я конячка» муз. Тілічеєвої 

Клоун. Сідай, Дмитрику, на конячку, вона тебе покатає. 

(одна дитина в центрі кола гойдається на конячці, а решта дітей 

пружинять ногами і цокають язичками) 

Музичний керівник: А зараз всі разом, будемо скакати, як конячки 

Вправа «Прямий галоп» муз. Потоловського 

Раптом гавкає песик 

Музичний керівник: Хто це, малята? (собачка) 

Клоун. Так це ж гавкає моя собачка (показує м’яку іграшку з 

ковпачком на голові, до якого прикріплена нитка-резинка, за яку клоун 

легенько смикає і, собачка підстрибує, рухається). Її звуть Жужа. Це дуже 

розумна собачка, заспівайте для неї пісеньку. 

Діти співають пісню «Собачка» муз. Раухвергера. 

Клоун. Дякуємо, малята, гарна пісенька, а зараз подивіться, як я 

разом з Жужею в цирку виступаю. 

Виступ клоуна з собачкою. 

(собачка під музику «стрибає» вперед, навколо клоуна, по 

сходинках вгору-вниз, з обруча в обруч тощо. На закінчення музики клоун 

сідає на одне коліно, собачка стрибає йому на руки) 

А зараз і ви, малята, пострибайте, як собачки, з обруча в обруч (діти 

виконують завдання, проповзають на колінах крізь обручі). З-за ширми 

клоун кидає на дітей м’ячики. 

Музичний керівник: Діти, погляньте, м’ячики летять до нас. 

Сині та червоні. Різнокольорові 
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Клоун. Всіх запрошую пограти - разом м’ячики кидати  

Ігрова вправа «Кидаємо м’ячики» 

Клоун. Ось скільки в мене веселих м’ячиків! А ось цей ‒ мій 

улюблений (показує великий м’яч) 

Він великий чи маленький? Якого він кольору? Скільки великих 

м’ячів? А на килимку які м’ячики лежать? Вони великі чи маленькі? 

Скільки їх? 

Які ви молодці! Я вам подарую яскраві ковпачки, швидше одягайте 

їх. Тепер ви справжні клоунята із містечка Сміхограда.  

Клоунята, давайте разом затанцюємо, 

І глядачам усмішки подаруємо.  

Танок «Клоунята» 

Клоун. Молодці, малята-клоунята! Весело танцювали, усіх 

розважали. 

А я для вас у цей час мішок радості припас.  

(витягає великий яскравий мішок з повітряними кульками, дарує 

малятам) 

Яскраві кульки в долоньках тримайте за мною в групу вирушайте. 

(Під веселу музику діти весело крокують за Клоуном у групу)  

 

 

Каруна Н. В., завідувачка КЗДО ясла-садок «Ромашка» 

Новопсковської селищної ради, магістрантка спеціальності «Дошкільна 

освіта» 

 

До проблеми використання інтегрованих занять у ЗДО 

 

Світ, що оточує дітей, пізнається ними у своєму різноманітті та 

єдності, а найчастіше розділи дошкільної освітньої програми, спрямовані 

на вивчення окремих явищ цієї єдності, не дають уявлення про ціле явище, 

дроблячи його на розрізнені фрагменти. 

Інтегровані заняття розвивають потенціал самих вихованців, 

спонукають до активного пізнання навколишньої дійсності, осмислення 

та знаходження причинно-наслідкових зв'язків, розвитку логіки, 
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мислення, комунікативних здібностей. 

Форма проведення інтегрованих занять нестандартна, цікава. 

Використання різних видів роботи протягом заняття підтримує увагу 

вихованців високому рівні, що дозволяє говорити про достатню 

ефективність занять. Інтегровані заняття розкривають значні педагогічні 

можливості, знімають стомлюваність, перенапруження вихованців з 

допомогою перемикання різноманітні види діяльності, відчутно 

підвищують пізнавальний інтерес, служать розвитку уяви, уваги, 

мислення, промови та пам'яті. 

Інтеграція дає можливість самореалізації, самовираження, творчості 

педагога, сприяє розкриттю його здібностей. 

  

«Квітка-семицвітка» 

(інтегрованого заняття для дітей середнього дошкільного віку) 

Мета: закріпити вміння дітей розпізнавати перелітних та зимуючих 

птахів, сприяти запам'ятовуванню уривків найвідоміших казок для дітей 

дошкільного віку; закріплювати вміння розрізняти геометричні фігури за 

формою і кольором. 

Види дитячої діяльності: ігрова, комунікативна, пізнавально-

дослідницька. 

Матеріали до заняття: квітка з сімома відривними пелюстками, 

малюнки перелітних і зимуючих птахів, дві «хмаринки», геометричні 

фігури, ватман, на якому заздалегідь  

намальована квітка, кольорові олівці. 

Хід заняття: 

Діти заходять в групу. Перед ними на дошці намальована квітка і 

поруч лист. 

Діти, подивіться. Ось для нас якийсь лист, давайте прочитаємо його. 

«Добрий день, діти! Пише вам фея Кольору, з Квіткової країни. Злий 

чарівник увірвався до мене в королівство і зачарував в незвичну квітку, 

Квітку-семицвітку. Він забрав у неї всі кольори з її прекрасних 

пелюсточок. Щоб розчаклувати квітку, потрібно виконати сім завдань. 

Дітки, допоможіть мені будь ласка!» 

Діти, допоможемо феї Кольору? (Так) 
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Але для цього нам потрібно буде відправитися в Квіткову країну. 

Давайте станемо в коло, і вимовив чарівне заклинання. 

(Діти всі разом повторюють заклинання. Закривають очі.) 

Діти, відкрийте очі і подивіться, як тут гарно. А ось і та сама чудова 

квіточка (на дошці). Звергіть увагу, який зараз вона має неяскравий 

вигляд! Допоможемо її звільнити? 

Беремо першу пелюстку і дивимося, що там за завдання: 

1. Завдання «Яким буває?» 
Що буває синім? 

Що буває м'яким? 

Що буває твердим? 

Що буває гіркеим 

Що буває солодким? 

Що буває червоним? 

Що буває жовтим? 

Молодці діти, ми впоралися з першим завданням. 

(Перевертає пелюстку іншою стороною) 

Діти, подивіться, пелюстка засяяла. Давайте прикріпимо її до нашої 

квіточки. 

А тепер виконаємо друге завдання. 

2. Завдання «Вгадай казку» 
Вихователь пропонує фрагменти відомих казок, а діти називають ці 

казки. 

Молодці, діти, ось ми і впоралися з другим завданням. Подивіться, 

друга пелюстка засяяла! Давайте повернемо її на своє місце (кріпить 

пелюстку) 

3. Завдання «Чарівні картки» 

Фея пише, що за «чарівними картками» ми повинні до картки 

відповідного кольору підібрати картку з назвою казки чи віршика з цим 

кольором. 

Дуже добре, помічники» Ви швидко впоралися з третім завдання. 

Наша пелюстка засяяла і прикріпляється до квіточки. 

4. Завдання «Перепочинок». 
Фея пропонує нам відпочити та виконати фізкультхвилинку. 
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Давайте відпочинемо. 

5. Завдання «Зимуючі та перелітні птахи». 
Діти, зверніть увагу, на цих картинках намальовані птахи зимуючі і 

перелітні. Але картинки переплуталися, давайте ми всіх пташок 

розселимо по будиночках: у зимуючих птахів будиночок з синьою 

стрічкою, а у перелітних - будиночок із зеленою стрічкою. 

(діти виконують завдання, після чого вихователь перевіряє 

правильність виконання завдання). 

Молодці діти, ми впоралися ще з одним завданням. Подивіться, 

пелюстка засяяла кольором (вішає пелюстку) 

6. Завдання «Дощик з фігур» (на стіні заздалегідь наклеєні 

хмаринки, під ними ‒ геометричні фігури у вигляді дощу) 

Діти, подивіться, на стіну. Що там намальовано? (хмари) 

Правильно, але подивіться, який незвичайний дощик тут. Скажіть, 

які геометричні фігури ви там бачите? (Діти називають) 

Молодці, подивіться, ще одна пелюстка заясніла. 

7. Завдання «Квітка-семицвітка» 
(на столі лежить ватман, на ньому заздалегідь намальована 

квітка) 

Фея Кольору просить нас зробити ще одну квіточку. Подивіться, тут 

намальована квітка, ми повинні її розфарбувати, давайте візьмемо 

кольорові олівці.  Один з нас намалює сонце, хтось небо, галявинку, а 

решта дітей розфарбують пелюстки. 

Подивіться, яка гарна квіточка у нас вийшла! Молодці, діти, ми 

допомогли феї Кольору повернути чарівну квітку в її королевство. 

А тепер нам час повертатися в садок. Давайте станемо в коло і 

вимовив чарівне заклинання: 

Зроби так, щоб ми знову опинилися в нашому дитячому садку! 

- Зверніть увагу, діти, ми знову в нашій групі. 

- Діти, скажіть, а що ми сьогодні робили на занятті? 

- Що вам сподобалося? 

- Діти, мені дуже сподобалося наше заняття. Ви всі були дуже 

активними, відповідали на запитання, виконували завдання. Спасибі вам 

за заняття. 
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Колодій Г.Г., здобувачка 2 курсу спеціальності “Дошкільна освіта” 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Організація дитячих свят як складова 

естетичного розвитку дошкільника 

Культурно-дозвіллєві заходи й свята – невід'ємний елемент у 

розвитку дитини. Організація свят, розваг, дитячих творчих справ сприяє 

підвищенню ефективності виховного процесу, створює комфортні умови 

на формування особистості кожної дитини.  

Святкова діяльність дітей і підлітків дуже близька до естетичної та 

ігрової діяльності. Естетичний момент існує і у сфері праці, і в сфері 

соціального життя суспільства: культури, побуту, спілкування людей, у 

всій сукупності людських відносин. У естетичної діяльності людини, в 

його окремих естетичних діях і проявах, особистісно значущими для 

нього є і сам процес, що викликає творче напруження всіх сил 

особистості, і позитивно забарвлене емоційне переживання, і результати 

діяльності, і її естетично оцінюваний продукт, і в результаті ‒ розвиток 

творчо-естетичних задатків і здібностей. 

Свята і розваги – яскраві і радісні події в житті дітей дошкільного 

віку. Поєднуючи різні види мистецтва, вони дуже впливають на почуття і 

свідомість дітей. Підготовка і проведення свят і розваг служать 

моральному вихованню дітей: вони об'єднуються загальними 

переживаннями, у них виховуються основи колективізму; твори 

фольклору, пісні та вірші про Батьківщину, про рідну природу, праці 

формують патріотичні почуття; участь у святах і розвагах формує у 

дошкільників дисциплінованість, культуру поведінки. Розучуючи пісні, 

вірші, танці, діти дізнаються багато нового про свою країну, природі, про 

людей, про правила поведінки. Це розширює їх кругозір, розвиває пам'ять, 

мова, уява, сприяє розумовому розвитку. Святкова атмосфера, краса 

оформлення приміщення, костюмів, добре підібраний репертуар, 

барвистість виступів дітей – все це важливі чинники хорошого заходу або 

свята. 

Участь дітей у співі, іграх, танцях зміцнює і розвиває дитячий 

організм, покращує координацію рухів. Підготовка до свят і розваг 

https://ua-referat.com/Спілкування
https://ua-referat.com/Розвиток
https://ua-referat.com/Здібності


 

 

49  

здійснюється планомірно і систематично, не порушуючи загального 

ритму життя закладу дошкільної освіти 

 

Сценарій святкового ранку до 8 БЕРЕЗНЯ 
(для дітей старшого дошкільного віку) 

Мета: створити умови для прояву позитивних емоцій у дітей та 

глядачів; виховувати любов і повагу до близьких людей, бажання вітати 

наших близьких зі святом; створити атмосферу урочистості, 

доброзичливості, прагнення активно брати участь у святах. Формувати 

культуру спілкування між дітьми і батьками. 

Місце проведення: музична зала.  

Тривалість: 45-50 хвилин 

Хід заходу: 
(Музична зала святково оформлена. Звучить тиха музика, діти 

виходять до зали) 

Ведуча: Подивіться уважно, які в нас малята 

Як яскраво прикрашений зал 

в гості сонечко ми запросили 

Щоб матусине свято настав! 

Дитина 1: Вже тихі кроки чути весняні   

Стоять найперші березневі дні.   

Природа прокидається поволі,   

Немовби відчуває день святковий.  

До нього готувались ми усі, 

Старанно і натхненно, залюбки. 

Дитина2: Ми прийшли в святковий зал із квітами й піснями, 

Щоб привітати нашу маму! 

Дитина3: Хочемо подякувати вам за ласку і терпіння  

і пісню зараз проспівати, для вас, наші милі! 

Діти співають пісню про матусю. 

«Пісня про матусю» 
Сонечко у гості хоче завітать, 

Пісню про матусю будемо співать, 

Мама теж дарує промені свої – 
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Сонечком ласкавим кличемо її! 

Приспів:  

Знають діти, знають діти: 

Мама може все на світі! 

Дзвінко й весело співаю 

Про матусю я! 

Наймудріша, найдобріша, 

Найдорожча, наймиліша, 

Ще вона - найкрасивіша! – 

Матінка моя! 

Радісно сміється весняна блакить, 

Пісня про матусю високо летить. 

Підхопили пісню друзі всі мої, 

Мама - друг найкращий, любимо її! 

Приспів. 

Ведуча: 8 Березня сьогодні і тому ще зрання,  

Усі діти готували мамам привітання. 

Дитина 4: Ой! А головне то ми забули!  

Діти: Що? 

Дитина 4: Квітів не роздобули! 

Діти: взялися за голови і кричать «Оооо»! 

Дитина 5: Де ж їх взяти? Всюди сніг.  

Валить, валить, як на гріх  

Зовсім квітів тут немає 

Що робити? Я не знаю. (розводить руками)  

Ведуча: Почекайте, не сумуйте! Я вам зараз розкажу. Там у лісі, 

діти, є найсправжніше чудо! Там на галявині цвіте багато квіточок.  

Давайте разом в ліс підем і квітів з вами наберем. А потім квіточки усі, 

матусі подаруєм. 

Дитина 6: Ми підемо всі у ліс. 

Тільки вовк нас там не з’їсть? 

Ведуча: Нас так багато, що ми не злякаємося 

Один за одним станемо,  

і в ліс ми вирушаємо. 
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(Беруться за руки і змійкою повертаються на місця, 6 дівчаток 

«квітки» стають на танець)  

Дитина 7: Ах, яка же тут краса 

Ах як пахнуть квіти, 

Треба швидко їх зібрати, 

Но, спочатку станцювати. 

(Танець «Квітів», в кінці квіти присідають) 

Ведуча: Дітки, батьки, ви раді, що ми стільки квітів знайшли? 

Діти та батьки хором: Таааак!  

Ведуча: Дітки, ой, чую я, що у лісі ми не самі! 

(На лісовій галявині блукає в нас вовчок). 

Вовчок: Які гарні квіти тут,  

Я зірву букетик  

Для найкращої матусі (бере за руку одну квітку) 

Та чарівної бабусі (бере другу квітку). 

(Бере квіти та під музику уходять разом) 

(Під музику скаче зайченя) 

Ведуча: Прискакав маленький заєць. 

На галявину до нас. 

Заєць: Що ж матусі дарувати,  

чим матусю здивувати? 

Мабуть, квіти подарую, 

небувалої краси. 

(Забирає квіти і убігають разом) 

Ведуча: Звірятка все квіточки зібрали і додому поскакали. Що ж ми 

будемо, дітки, дарувати?  (розводить руками). 

(Лунає музика, з’являться художник) 

Ведуча: Чуєте, малята? Музика лунає, хтось до нас з вами поспішає. 

Художник: Добрий день, малі дівчата 

Добрий день, малі хлопчата! 

Діти: вітаються. 

Ведуча: Любий художник, ти нам допоможи, нам ти швидше 

підкажи,  

Що подарувати мамусі, чим її нам здивувати? 
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Художник: Щоб порадувати маму, ми візьмемо фарби з вами! 

Без фарб краси нема на світі, 

Тож розмалюєм все на світі! (показує пензликом) 

Фарби наші оживають, 

І матусь наших вітають! 

Ось, яка чарівна фарба, 

Завітала вже до нас! 

Жовта фарба: Я жовта фарба друзі, є повсюди тут, 

Дарую радість людям, 

Тому зі мною життя яскравим буде. 

Дитина 8: Еге ж, хлопчата та дівчата 

Нумо, танець танцювати. 

(Танцюють танець) 

Художник: До нас ще завітала, така яскрава фарба. Такий чудовий 

колір, що  

зветься він- червоний (виходить). Ця фарба завітала, щоб милих 

бабусь привітати. 

Червона фарба: Все на світу розфарбую я в червоний колір,  

журавлину, помідори, маки у садку, 

Всіх Бабусь сьогодні разом, 

Привітати я хочу.  

(Діти стають півколом) 

Дитина 9: У святковий день жіночий, 

Тільки-но розплющу очі, 

До бабусі побіжу, 

Привітаю і скажу, 

Що люблю її без тями, 

Бо піклується за нами. 

Дитина 10: У мене є бабуся, найкраща у житті, 

А руки у бабусі, ну просто золоті. 

Бабусенько, рідненька, 

Я так тебе кохаю, 

Що зараз я про тебе пісню заспіваю. 

(Співають пісню про бабусю) 
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«Бабуся» 
Тільки сонечко в небі зійде 

І промінчик покличе мене 

До бабусі скоріше біжу 

Бо я дуже бабусю люблю. 

Ми з бабусею візьмемо фартушки 

Ми з бабусею зпечемо пиріжки 

У бабусі руки золоті 

І добрішої немає на землі. 

А як вечір на землю прийде 

Знов бабуся покличе мене 

До бабусі скоріше біжу 

Бо я дуже бабусю люблю. 

Ми з бабусею візьмемо ниточки 

Ми з бабусею візьмемо рушнички 

Гарні маки зацвітуть на полотні 

І з бабусею так радісно мені. 

Ми з бабусею візьмемо ниточки 

Ми з бабусею візьмемо рушнички 

Гарні маки зацвітуть на полотні 

І з бабусею так радісно мені. 

Далі проводиться гра з бабусями «Відгадай смак варення».  
Художник: Ой, в нас ще залишились фарби. Ось яка гарна блакитна 

фарба! Зовсім забув про неї! 

Блакитна фарба: Я блакитна фарба, друзі! 

Вам без мене тут ніяк! 

Колір неба я, яскравий, 

Колір річки, колір моря 

Де знайдеш такий ти ще!  

Ведуча: Під цим блакитним небом в нас є квітучий сад, 

Де дитинча зібралась, 

Матусь наших вітать! 

(Діти співають пісню) 

«Ми ‒ доньки і синочки» 
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Якщо раптом в гості сонечко зайшло, 

Чи похмуро хмарка дивиться в вікно, 

Вранці до матусі ніжно пригорнусь, 

Їй, рідненькій, щиро усміхнусь! 

Приспів: 

Ми ‒ сонячні промінчики! 

Ми ‒ доньки і синочки! 

Ми ‒ котики, ми зайчики! 

Ми ‒ весняні струмочки! 

Ми – ваше щастя головне! 

Ми ‒ доньки і синочки! 

Любимі всі і бажані - 

Ми ‒ доньки і синочки! 

Чи у дощ, чи в спеку, чи у снігопад 

Зірочки в долоні мамам хай летять! 

Доньки і синочки – зірочки в руках, 

Диво, що зростає на очах! 

Приспів. 

Художник: Мені вже час, малята!  

Я дякую всім вам,  

за те чарівне свято,  

яке було у нас. 

(Діти машуть рукою, прощаючись з художником) 

Ведуча: Підійшла до кінця святкова програма, 

Уклін вам, рідненькі бабусі і мами! 

Свято кінчається, 

А мені залишається 

Вас зі святом ще раз привітати, 

І найкращого в світі всім вам побажати. 

Хай щастя нещастя в ваш дім не пускає. 

Хай скаже йому, що вас вдома немає, 

Хай радість, любов будуть завжди, повік, 

Хай жайвір вам пісню веселу співає, 

А радість весною в душі розцвітає. 
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Матусі, бабусі, жінки і дівчата, 

Вітали вас щиро зі святом малята. 

Для вас співали, для вас танцювали, 

Любов і пошану свою дарували! 

А сподобався вам наш виступ чи ні, 

Хай засвідчать ваші оплески гучні! 

(Після оплесків рідних дітки дарують листівки своїм матусям і 

бабусям) 

Приклад листівок 

 

 

 

 

Коробка М.Д., здобувачка 3 курсу спеціальності "Дошкільна 

освіта"ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

Значення та зміст формування математичних здібностей дітей 

дошкільного віку 

Дитина дуже багато може засвоїти в перші роки життя. Період 

дошкільного дитинства щодо всього життя людини недовгий, але дуже 

насичений пізнанням. Великий потік інформації, який обрушує на 

маленьку людину навколишнє життя допомагає у становленні життєвої 

компетенції. На багато питань дитина знаходить відповідь, йдучи шляхом 

проб і помилок, осягаючи закономірності оточуючого.  

Психолого-педагогічні дослідження, що проводяться неодноразово, 

показали, що у дитини можуть бути сформовані досить складні форми 

аналізу і синтезу властивостей сприймання об'єктів, зіставлення і 

узагальнення спостережуваних явищ, розуміння найпростіших зв'язків та 

їх взаємозалежностей саме у період дошкільного дитинства. Джерелом 

http://ua-referat.com/Життя
http://ua-referat.com/Життя_Людини
http://ua-referat.com/Відповідь
http://ua-referat.com/Розуміння
http://ua-referat.com/Найпростіші
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пізнання дошкільника є чуттєвий та інтелектуальний досвід. Але слід 

зазначити, що такий досвід може бути об'ємним, але не впорядкованим, 

неорганізованим. Направити його в потрібне русло покликаний педагог, 

який не тільки знає, чому вчити дитину, але і як навчати, щоб навчання 

було розвиваючим. Тому потреби нинішнього часу вимагають від 

вихователя перебудови в змісті і формах роботи з дітьми, творчих зусиль, 

пошуку нових підходів до кожної дитини з урахуванням його рівня 

розвитку, особливості нервової системи та здібності до засвоєння знань, 

активного використання наукових досягнень у галузі педагогіки і 

психології.  

Крім того величезне виховне та розвивальне значення у становленні 

дитини дошкільного віку має родинне оточення. Від батьків залежить, 

наскільки емоційно та інтелектуально насиченим буде дошкільний період 

розвитку дитини. 

Математична діяльність дає необмежені можливості для 

інтелектуального розвитку дошкільнят, вона сприяє інтенсивному 

розвитку кмітливості, логічного мислення, формує здатність до 

абстрагування, лаконічність і точність мовлення. Зміст математичної 

діяльності (лічба, складання та розв'язування задач, ознайомлення з 

геометричними формами, орієнтування в часі та просторі, розрізнення 

кольору та величини) легко адаптується до того конкретного предметно-

іграшкового середовища, в якому перебуває дитина  

 

«Країна Математики» 

(конспект заняття з формування елементарих математичних 

уявлень для дітей старшого дошкільного віку) 

Програмовий зміст: Виявити отримані знання, уявлення, вміння, 

які діти вже отримали. Удосконалювати вміння знаходити місце числа в 

ряду, рахувати до 10 і назад;  

вирішувати завдання на додавання і віднімання; удосконалювати 

знання про Геометричні фігури і форми предметів. 

Матеріал: Картки з цифрами, дидактичні ігри «Переплутані 

цифри», «Виправ помилку та знайди число»,» «підбери геометричну 

фігуру» картки з геометричними фігурами, музичний супровід «Літачок», 

http://ua-referat.com/Пізнання
http://ua-referat.com/Такий
http://ua-referat.com/Навчання
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відео «в математиці-родині», конверт з листом. 

Сюрпризний момент. 
В: Діти, до мене тут прийшов якийсь дивний лист, написано що 

адресований він малятам цього дитячого садочку. Прийшов він з країни 

математики, уявляєте? Тож я зібрала вас всіх тут, щоб дізнатися що ж за 

лист тут вам прийшов. (вихователь з дітьми відкриває лист) 

«Дорогі малята! Це вам пишуть з країни Математики. Це дуже 

чарівна та цікава країна. Але в нас сталася біда – всі цифри 

переплутались містами, а геометричні фігури зовсім забули свої назви. 

Допоможіть нам! Ми запрошуємо вас в нашу країну» 

В: Діти! Ну що, вирушаємо на допомогу? А на чому ми туди 

доберемося? Давайте згадаємо які транспорти ми знаємо? Обираємо 

літак! На ньому ми доберемося дуже швидко! 

I. Основна частина  

1.Музичний супровід «Літачок» 

(https://www.youtube.com/watch?v=vls9pYqHmEs)  
В: Наш літак робить першу зупинку де живуть цифри, які 

переплутались! Тому вирушаємо на допомогу! 

3.Дидактична гра «Переплутані цифри» 
Мета: Удосконалювати вміння знаходити місце числа в ряду, 

рахувати до 10 і назад; 

Діти вистроюють числовий ряд від 1 до 10. (Перевіряємо хором 

прямий і зворотний рахунок). 

В: Діти, у нас у кожного є сусіди! Ми поставили цифри на свої місця, 

тепер ми повинні допомогти їм знайти свої циферки-сусіди, які 

знаходяться поруч! 

4.Дидактична гра «Числа-сусіди» 
Мета: удосконалювати вміння визначати наступне та попереднє 

число відносного заданого числа. 

Хід: вихователь пропонує подивитись на будиночки і підібрати 

числа сусіда до заданого числа! 

https://www.youtube.com/watch?v=vls9pYqHmEs


  

58  

 
В: Ми допомогли цифрам знову встати на свої місця! Діти,а навіщо 

нам взагалі потрібні цифри?як вважаєте?  За допомогою цифр ми можемо 

рахувати будь-що! Ось і зараз цифри прийдуть вже до нас на допомогу, 

щоб ми могли щось порахувати! 

5.Дидактична гра «Виправ помилку та знайди число» 
Мета: закріпити вміння дітей рахувати до 10, вчити співвідносити 

кількість та число, розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, 

математичні здібності 

Хід: педагог пропонує дітям порахувати предмети на картках, 

назвати зображене число та підтвердити або спростувати його 

правильність (відносно кількості) Якщо число зображене на картці не 

вірне,діти підбирають правильно та називають його 

 
6.Фізкультхвилинка «Будемо стрибати» 
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Раз, два, три, чотири, п'ять! 

Будемо стрибати! (Стрибки на місці) 

Нахилився правий бік. (Нахили тулуба вліво-вправо) 

Раз, два, три.  

Нахилився лівий бік. 

Раз, два, три. 

А зараз піднімемо ручки (Руки вгору.) 

І дотянемся до хмаринки. 

Сядемо на доріжку, (Присіли на підлогу.) 

Розімніть ми ніжки. 

Зігнемо праву ніжку, (Згинаємо ноги в коліні.) 

Раз, два, три! 

Зігнемо ліву ніжку, 

Раз, два, три. 

Ноги високо підняли (Підняли ноги вгору.) 

І трохи потримали. 

Головою похитали (Рухи головою.) 

І всі дружно разом встали. (Встали.) 

В: Трішечки ми відпочили і вирушаємо далі на нашому літаку вже 

до геометричних фігур в гості! (музичний супровід «Літачок») 

В: Щоб перед нами з'явились геометричні фігури, ми повинні 

відгадати загадки про них! 

Немає куточків у мене. 

І схожий на блюдце я. 

На тарілку і на кришку, 

На кільце, на колесо. 

Хто ж я такий? (коло) 

Він давно знайомий зі мною, 

Кожен кут в ньому прямий, 

Всі чотири сторони 

Однакової довжини. 

Як мене звуть? (квадрат) 

 Три кути, три сторони 

Можуть бути різною довжини. 
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Якщо стукнешь по кутках, 

То скоріше подскочишь сам (трикутник). 

Встав квадрат на куточок 

Ткнувся носом у стелю. 

Вгору він ріс ще п'ять днів. 

Як його назвати? (ромб) (після кожної загадки вихователь 

демонструє геометричні фігури) 

В: Тепер фігури згадали як їх звуть і в цьому допомогли ви, малята! 

Молодці! Перед нами різні фігури. А ви звернули увагу, що навколо нас 

багато таких фігур і вони всюди нас оточують? Наша задача зараз – 

знайти геометричні фігури які ховаються в різних речах! 

7.Дидактична гра «Підбери геометричну фігуру» 
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Мета: закріпити знання про геометричні фігури (трикутник, квадрат, 

круг, ромб, прямокутник, овал); та кольори (червоний, синій, зелений, 

жовтий, фіолетовий, коричневий, чорний, білий); учити дітей знаходити 

відповідні геометричні фігури; розвивати вміння орієнтуватися у 

просторі, мислення, пам’ять; виховувати спостережливість та увагу.  

Хід гри: педагог роздає дітям картки із зображенням предметів та 

геометричних фігур, а також прищепки. Діти роздивляються картки, 

називають який предмет на них зображено та на яку фігуру він схожий. 

Свою думку діти відзначають прищепкою відповідного кольору. 

II. Заключна частина 

В: Ми дуже добре впорались з завданням, яке приготувала нам 

країна Математики! Цифри та геометричні фігури вас дуже дякують та 

перш ніж відправитись назад в дитсадочок нам пропонують подивитись 

веселий мультфільм про цей незвичайний світ математики. 

Перегляд відео «в математиці-родині» 

(https://www.youtube.com/watch?v=G50zZpzQwjs&t=110s) 

Підсумок заняття 

 

 

Косенко Н., вихователь-методист ЗДО №8 №Світлячок» 

м.Лисичанськ Луганської області 

 

Квест у дошкільному закладі 

Квест (від англійського guest – «пошук»), різновид активних 

інтелектуально-логічних ігор, синонім активного відпочинку. Сьогодні 

https://www.youtube.com/watch?v=G50zZpzQwjs&t=110s
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квест вважають головним конкурентом комп’ютерних ігор у боротьбі за 

час малечі. Це ігрова форма групового виконання завдань, яка має тривалу 

історію розвитку, багато можливих варіантів використання і чимало 

позитивних моментів. 

Квест – це відгадування непростих і несподіваних загадок (завдань), 

а тоді, відповідно, виконання загаданого, дослідницько - інтелектуальна 

гра, яка об’єднує елементи ігор «Що? Де? Коли?» з інтригою 

стівенсонівського «Острова скарбів». 

Одна з вимог освітнього процесу полягає в тому, що процес 

навчання має бути для дитини цікавим. Тому в своєму педагогічному 

арсеналі вихователі весь час повинні знаходити щось нове, або заохотити 

вихованців до пошуків потрібної інформації, знаходження шляхів 

вирішення поставленого завдання, дослідження явищ та властивостей 

предметів. На допомогу можуть прийти квести-заняття на природі, які 

спрямовані на пізнавальну та дослідницьку діяльність, розвиток 

критичного, логічного, аналітичного і творчого мислення дітей. 

Пропонуємо вашій увазі квест - заняття на природі за темою 

«Живе – неживе». 

Тип квесту: лінійний (завдання розв’язуються один за одним, діти 

рухаються за заздалегідь спланованим маршрутом)  

Маршрут: у групі та на вулиці 

Мета: ознайомити дітей з різноманіттям природи в цікавій ігровій 

формі; уточнити і розширити знання дітей про живу і неживу природу; 

підвищити пізнавальну активність дітей шляхом самостійної пошуково-

дослідницької діяльності; закріпити знання дітей про розвиток рослин, 

знання про екологічні знаки та правила поведінки в природі; довести 

дослідницьким шляхом, що рослини є частиною живої природи; 

розвивати спостережливість, логічне мислення, увагу, пам'ять. 

Виховувати бережливе ставлення до живої природи і навколишнього 

середовища. 

Хід 

Квест розпочинається у груповій кімнаті. За картою-схемою діти 

знаходять лист від Магістра Природничих наук. У листі запрошення до 

природничої академії, але  
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щоб дістатися до неї, потрібно пройти довгий шлях, виконати 

різноманітні завдання та показати свої знання та вміння. 

Вихователь попереджає дітей, що рухатися за маршрутом вони 

будуть на вулиці. Тож треба бути уважним, знаходити підказки та 

виконувати завдання. 

(Діти виходять на вулицю) 

Станція І «Осінні пошуканки» 

Мета: закріпити знання дітей про живу та неживу природу; 

розвивати в дітей спостережливість, уважність і допитливість. 

(Дітям пропонується табличка із зображенням того, що вони будуть 

шукати. Діти відправляються на пошуки. Коли діти знаходять об’єкт, 

вихователь запитує до якої природи відноситься знахідка) 

Відео гри за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=c2e-

lvMk9TA 

 

 
 

Станція ІІ «Осіннє доміно» 

Мета: розвивати в дітей пам'ять, уважність. 

Усім гравцям роздаються картки. Гравці ходять по черзі: 

сполучають однакові картинки між собою. Посилання на гру: 

http://www.dgroup.com.ua 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c2e-lvMk9TA
https://www.youtube.com/watch?v=c2e-lvMk9TA
http://www.dgroup.com.ua/
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Станція ІІІ «Екологічний ланцюжок» 

Мета: закріпити знання про розвиток та ріст рослини; розвивати у 

дітей зорову пам’ять. 

Діти отримують картки, розкладають їх у певній послідовності, 

обґрунтовують отриманий результат щодо життя рослини. 

Наприклад:(Земля ‒ насіння ‒ паросток ‒ стебло ‒ квітка). 

 
Станція IV «SOS» 

Мета: виховувати любов до природи, 

бережливе ставлення до всього живого, що нас 

оточує; розвивати вміння знаходити вирішення у нестандартній ситуації. 

(зруйнований мурашник, зламана гілочка дерева). 

Діти діляться на дві команди. Завдання дітей - знайти правильне 

рішення в даній ситуації, встановити причини та допомогти природі. 

(Одна команда будує з гілочок, трави, листя мурашник, інша команда 

«лікує» гілочку) 
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Станція V «Екологічні знаки»  

Мета: закріпити знання дітей про екологічні знаки та правила 

поведінки в природі. 

Діти отримують екологічні знаки і розповідають про їх значення. 

 
Станція VI «Маленькі дослідники» 

(склянки з водою слід приготувати з дітьми у групі, на вулиці 

засвідчити результат) 

Мета: формувати уявлення дітей про те, що рослини п'ють воду, що 

без води рослини можуть загинути; розвивати інтерес до живої природи, 

спостережливість. 

Беремо чотири склянки з водою, харчові барвники і чотири листочки 

пекінської капусти. Змішуємо барвники з водою, після чого вставляємо в 

склянки листя. Через деякий час ми побачимо, як рослини забарвляться в 

колір. Висновок: рослини живляться водою. 
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Фініш. 

На малят чекає Магістр Природничих наук: 

Доброго дня мої маленькі друзі! Сьогодні ви проявили свою 

кмітливість, показали свої знання, старання. Я впевнений, що ви і надалі 

будете оберігати та шанувати природу. Тому я з гордістю приймаю вас до 

природничої академії та нагороджую медалями «Маленькі магістри 

природничих наук». 

 

 

Кривульчак О.О., здобувачка 3 курсу спеціальності "Дошкільна 

освіта" ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

Ознайомлення дітей дошкільного віку 

з природою рідного краю 

Ознайомлення дошкільників з рідною природою ‒ перші кроки у 

пізнанні рідного краю, виховання любові до Батьківщини. 

Поняття Батьківщини пов'язане з конкретними уявленнями про те, 

що дитині дорого і близько ‒ з любов'ю до батьків. Свого будинку, 

природою, що оточує його. 

Уміння бачити і розуміти стан живої істоти - тонке рух душі, 

залежне від інтересу до рослині чи тварині, від ступеня розвитку 

спостережливості, моральних почуттів з цього починається 

відповідальність за все живе. 

Видатні педагоги всіх часів надавали величезне значення 

спілкування дітей з природою. У цьому вони бачили засіб всебічного 

розвитку. Природа оточує дитину з ранніх років. І. Песталоци зазначав, 
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що це джерело, завдяки якому розум піднімається від неясних чуттєвих 

сприймань до чітких понять. Він писав: «З самих ранніх етапів розвитку 

треба вести дитину у все різноманіття навколишнього його природи» 

К.Ушинський вважав логіку природи самій доступній, наочній і корисною 

для дитини. Багато радянські педагоги звертали увагу на необхідність 

відкрити дитині книгу природи як можна раніше, щоб кожен день 

приносив щось нове, щоб кожен крок був подорожжю до витоків - до 

чудової краси природи». (В. Сухомлинський). 

 

Мусіївка ‒ мій рідний край, та її краса. 
(заняття для дітей старшого дошкільного віку) 

Мета: поповнити знання дітей про рідне село як малу Батьківщину, 

про його рослинний і тваринний світ, та Крейдяні гори; дати дітям 

уявлення про Червону Книгу; навчити знаходити село на мапі 

Міловського району; розвивати пізнавальні здібності; посилювати інтерес 

до рослинного і тваринного світу степу; виховувати любов, допитливість 

дітей до природи рідного краю; формувати у дітей навички бережного 

ставлення до природи. 

Обладнання: мапа Міловського району, комп’ютер, проєктор та 

мультимедійна дошка, презентація (фото рідного села). 

Попередня робота: серія екскурсій по Мусіївці, найближчим горам, 

полям та на річку; вивчення географічних назв, пов’язаних із селом 

Мусіївка. 

Хід заняття: 

Вступна частина 
Вихователь: У народі кажуть, що в кожного з нас є три матері: 

ненька, яка нас народила, Батьківщина, наш рідний край, а третя – це наша 

матінка-Природа. 

А як зветься країна в якій ми з вами живемо? 

Україна це країна наших батьків, дідусів, бабусь та наша з вами. А 

зараз я хочу вам показати особливу карту, карту нашого Міловського 

району, у складі якого знаходиться наше з вами село Мусіївка. 

Показую Мусіївку на мапі Міловського району  

Яке найбільше багатство нашого з вами краю?  
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Природа, споконвіку не шкодує для нас нічого, несучи щедро всі 

свої дари. 

Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво 

– оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є – 

дорога, явори, усе моє, все зветься – Україна. Така краса, висока і 

нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. (Ліна Костенко) 

Це все багатство нашого народу, що називається природа. 

Тому сьогоднішне заняття пройде під гаслом: «Мусіївка ‒ мій 

рідний край, та її краса.». Ми з вами зазирнемо в дивовижний світ 

природи. Сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про нашу природу, про 

тварин і рослин нашого краю. А допоможе нам ось цей екран де ми 

змжемо побачити красу Мусіївки. 

Основна частина. 
Мандруючи нашою Мусіївкою, ми можемо побачити родючі землі, 

лісосмуги з різноманітними деревами, де мешкають чимало диких тварин 

і птахів. Навколо села розкинулись широкі поля та луги, де росте багато 

квітів і трав, водяться маленькі тваринки, та невелика річка де взимку 

можно побачити дуже гарних лебедів. Гляньте яка краса кругом нас. 

Вихователь демонструє  

Все навколо зеленіє… 
Все навколо зеленіє, Річка ллється і шумить. Тихо, тихо вітер віє І з 

травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, Коли все живе, цвіте, 

Скрізь дзвенять пташки крилаті, Сяє сонце золоте! «Швидше, мамо, 

черевички! Глянь, як весело в саду! Ти не бійся ‒ до кринички 

Я і сам не підійду». (Олександр Олесь) 

Сьогодні ви дізнаєтесь про рослинний світ нашого краю. Тут росте 

безліч різних рослини, але деяка їх частина занесена до Червоної Книги 

Міловщини. Червона Книга містить у собі перелік рослин і тварин, які 

знаходяться на межі зникнення через діяльність людини. І зараз я вам 

покажу такі рослини: 

 Смілка крейдова  

 Півники рогаті  

 Півонія тонколиста  
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Бачите, який багатий і барвистий наш рідний край. 

Крім рослин, у нашому степу водяться і тварини які занесені до 

Червоної книги, деяких ви добре знаєте. Зараз ми подивимось на їх та 

пригадаймо: 

А ось і ті тварини які занесені до Червоної книги. 

 ‒ Сліпачок звичайний  

‒ Ховрах крапчастий  

‒ Тушканчик великий  

Та багато інших дрібних тварин і птахів які також занесені до 

Червоної книги. 

Бачите, яка різноманітна природа нашого краю (вихователь зачитує 

вірш про Мусіївку; 

Мусіївка – край мій рідний, 

Квітучий і привітний. 

Село моє, моя земля 

Степи, і ріки, і поля – 

Це все, що дуже люблю я! 

Фізкультхвилинка. 
Облітав журавель (махають руками) 

Сто морів, сто земель (легкий біг). 

Облітав, обходив (ходьба з високим підняттям ніг), 

Крила, ноги натрудив. 

Ми спитали журавля: (розведення рук вліво-вправо) 

 «Де найкраща земля?» 

Журавель відповідає: (руки вгору, плескають в долоні) 

 «Краще рідної немає». 

Вихователь: Людина спеціально вирощує квіти для букетів. 

Дикоростучі рослини у природі – у себе вдома. Але безвідповідальність 

людей вже призвела до того, що багато дикорослих рослин зникли або 

ось-ось зникнуть з нашої планети. Проте, ми ще можемо запобігти 

збідненню Землі. Всі мають піклуватися про збереження природи. Для 

цього зникаючих тварин і рослин вписують до Червоної Книги. 

Вихователь показує ілюстрацію «Червона Книга України». 
Тут зібрані відомості про рідкісні та зникаючі види рослин і тварин.  
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А зараз ми з вами програємо у гру 

 «Продовж речення». 
Вихователь починає речення, а діти продовжують. 

Наприклад: липа – це … (дерево). Троянда – це … (квітка). Чапля – це … 

(птах). Бабак – це  

(тварина). Карась – це … (риба). Комар – це … (комаха). 

Підсумок заняття. 
Вихователь: Цікава та пізнавальна у нас вийшла подорож рідною 

Мусіївкою. Ми побачили, який різнобарвний наш рідний край, чудова 

природа, яку ми маємо берегти. Але як її потрібно берегти? 

Дидактична гра «Правила поведінки у природі». Дітям 

демонструють картинки із зображенням правил поведінки у природі, а 

вони повинні назвати відповідне правило. 

1. Не руйнуй пташине гніздо. 

2. Не руйнуй мурашники. 

3. Не забирай диких тварин додому. 

4. Не зривай польових квітів. 

5. Не зривай рідкісні квіти. 

6. Не лови метеликів і бабок. 

7. Не пали багаття без дорослих. 

8. Не залишай сміття. 

9. Не бий та не викидай скло. 

Вихователь:  
Молодці ви дуже добре знаєте правила поведінки з природою. На 

цьому наше заняття підійшло до завершення. 

Діти про що ми з вами сьогодні говорили? (Відповіді дітей) 

Що вам найбільше запамяталось? (Відповіді дітей) 

Які ви розумники все запамятали. (Відповіді дітей) 
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Куравкіна Л., студентка 4 курсу спеціальності "Дошкільна освіта" 

ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

Методика ознайомлення дітей з природою 

 

Сучасна дошкільна педагогіка розглядає ознайомлення дітей з 

природою як один із засобів гармонійного розвитку особистості дитини. 

Потреби педагогічної практики в спеціально розробленій теорії та 

методичному обґрунтуванні найбільш ефективних шляхів використання 

природи у вихованні дітей призвели до виділення методики ознайомлення 

з природою у окрему галузь педагогічних знань. Методика ознайомлення 

з природою є частиною педагогічної теорії, де вона існує як рівноправна 

наукова дисципліна, що мав конкретний предмет дослідження, слугує 

досягненню певних цілей, вирішенню конкретних завдань, використовує 

спеціальні методи дослідження.  

У дошкільному віці, відповідно до програми дитячого садка, у дітей 

формуються різноманітні знання про природу: явища неживої природи, 

рослинний і тваринний світ, працю людей у природі. Сучасні дослідження 

(П. Гальперіна, В.Давидова, С.Ніколаевої, К.Фабрі, І.Хайдурової, 

Є.Терентьєвої) свідчать проте, що найбільший ефект у розвитку дітей 

досягається під час формування системних знань. Ще К. Ушинський 

зазначав, що розум ‒ це добре організована система знань.  
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«Природа наш дім» 

(конспект комплексного заняття для старших дошкільників) 

Програмовий зміст: Ознайомлення з навколишнім: формувати 

початкові уявлення про явища природи, взаємозв`язок природи; 

знайомити дітей з поняттями „природне сміття” та „сміття, принесене 

людиною”, навчити дітей розуміти необхідність охорони природи. 

Художня література: розвивати логічне мислення, зв`язне мовлення. 

Спонукати дітей давати правильну оцінку діям дівчинки за твором В. 

Сухомлинського „Смітник”. 

Конструювання з підручного матеріалу: розвивати уміння 

працювати з різними матеріалами, формувати творчу уяву; закріплювати 

вміння охайно працювати з клеєм. 

Виховувати дбайливе ставлення до природи. 

Матеріал: листя та трава, м`яч, сухі гілочки; скляна пляшечка, папір, 

одноразова склянка, шматок яблука, ящик зі сходами зерна, посудина з 

водою, сірникові коробки, кольоровий папір, клей, пензлики, коробки зі 

сірників; клубок. 

Хід заняття: 

Тук-стук, тук-стук  

Починаємо ми день. 

Сядемо за парту, подаруємо усмішку, 

На сусіда глянемо і рівно сядемо. 

Спинку порівняємо, 

І заняття починаємо. 

Вихователь: Діти, ми часто з вами на прогулянці допомогаємо 

збирати сміття. Давайте пригадаємо, що ми збирали. Звідки воно 

береться? Ось і сьогодні я знайшла це на нашому майданчику і принесла 

до дитячого садка. Погляньте, що це? (Гілки з дерев, листя, трава.) 

Звідки воно взялося? 

Так, це сміття з дерев, квітів, трави. Все це взялося з природи. А як 

ви думаєте, це сміття корисне чи шкідливе? Чому ви так вирішили? Кому 

воно потрібне? 

(Листя, гілки, кора потрібні для комах. Вони ховаються туди від 

морозів взимку, з гілок птахи майструють свої гнізда.) 
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А кому потрібне насіння з рослин? (Відповіді дітей.) 

Вірно, діти, природне сміття корисне, тому восени його не можна 

спалювати, бо дим дуже шкодить здоров`ю людей, тваринам та рослинам. 

Природне сміття з майданчиків краще вивезти у спеціальне місце, або 

закопати в землю. 

Але в мене в сумці ще залишилося сміття, яке було на майданчику. 

(Залишки скла, папірці з цукерок, одноразовий посуд, сірникові коробки.) 

Скажіть мені будь-ласка, звідки воно взялося на майданчику? Воно 

шкідливе чи корисне? Як воно може нашкодити людям, природі, 

тваринам? (Це сміття може стати причиною травмування людей, загибелі 

птахів, дерев, комах, риб.) 

Треба пам`ятати про те, що у природі все взаємопов`язано. 

А от як? Ми зараз з`ясуємо, якщо пограємо у гру. 

Екологічна гра «Павутинка» 

Інструкція: дітям прикріплюють малюнки з назвами: липа, сонце, 

повітря, білочка, горішки ліщини, комаха, лелека, людина. Діти стають у 

коло, 1 (липа) ‒ тримає клубок ниток та каже: 

«Я липа, мені потрібне сонце» (передає сонцю клубок). 

«Я сонце, сонце нагріває повітря» (передає повітрю) 

«Повітрям дихає білочка». 

«Білочка їсть горішки ліщини». 

«На ліщині живуть комахи». 

«Комах поїдають лелеки». 

«Лелеки приносять весняне сонечко людині». 

«Людям потрібне сонце». 

(Так зав'язується павутинка.) 

Ось бачите, діти, як все в природі взаємопов`язано. 

А зараз ми проведемо оздоровчу хвилинку „Я – квітка”. 

Уявіть собі, що кожен із вас маленька насінинка, яка потрапила в 

ямку. (Діти присідають.) 

Вас зігріває сонечко, поливає дощик і ви починаєте проростати. 

(Діти повільно піднімаються.) 

З маленької насінинки виросла квітка і розквітла. (Діти піднімають 

руки вгору, показуючи, як розпускається бутон.) 
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Її зігріває сонечко, гойдає вітерець. (Діти злегка водять у повітрі 

руками.) 

До квітки прилітають метелики, бджілки. Яка корисна квітка! 

Відчуйте в серці радість від її користі. (Діти прикладають руки до серця.) 

Аж раптом прибігли діти і хочуть зірвати квітку. Відчуйте страх. 

(Діти показують мімікою чи жестами). 

Але ж квітка не може втекти і сказати: „Я хочу жити”. Проте діти її 

не зірвали, відчули страх квітки. 

Зраділа вона: „Я жива!” Посміхніться квітці. (Діти посміхаються.) 

Вихователь: Пам`ятайте! Дерева, квіти, комахи, трава не можуть 

захистити себе. Зберегти їх можете тільки ви. Я знаю одну дівчинку, яка 

образила квіти. Хочете знати як? Тоді сідайте зручно і послухайте 

оповідання Василя Сухомлинського „Смітник”. 

Вихователь читає оповідання: 

Зранку уся сім`я зібралася за столом. Марійка узялася допомагати  

прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи. 

Схопивши відерце зі сміттям, вона потихеньку викинула його у 

квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка часто почала 

викидати туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь 

попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, 

що замість квітів там лежить купа сміття. „Звідки ж узявся цей смітник?” 

– запитав здивовано дідусь. 

Я не знаю, ‒ сказала Марійка і почервоніла. Їй було соромно за 

зіпсовані квіти. 

Вихователь: Як називається оповідання? Хто його написав? 

Повторне читання оповідання. 

Запитання до тексту. 

Кому допомагала Марійка вдома? 

Куди вона викинула сміття? 

Чому вона так вчинила? 

Хто попросив дівчинку полити квіти? 

Що побачила Марійка замість квітів? 

Що запитав дідусь? 

Чому Марійка почервоніла? 
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Дайте оцінку поведінці дівчинки: як би вчинили ви? 

Щоб ви порадили Марійці? 

Ось бачите, діти, як постраждали квіти від вчинку Марійки. 

А як це трапилось, я покажу вам на прикладі зерна, яке ми висіяли. 

Ось подивіться, будь ласка, як проросло зерно. А ось під камінчиком 

зерно не росте. Чому? (Відповіді дітей.) 

А зараз ми звами спробуємо себе в ролі хваринки. 

Етюд «Я ‒ хмарка» 

Діти повторюють його вголос і супроводжують пантомімою 

«Я ‒ велика, темна, пухнаста, легка. Мені радісно бути хмаркою я 

вільно пливу у синьому небі. Мої руки легкі, вони допомагають мені 

летіти. Я піднімаю вгору очі і  

наповнююся світлом. Я стаю добрішою, красивішою. Я відчуваю в 

собі дощ. Я можу подарувати свій дощ землі. Я видихаю дощ і прозорими 

крапельками падаю на землю».    

Мені ще пригадалась одна зустріч. Послухайте, будь ласка. Це було 

восени. До дитячого майданчика прийшли відпочивати діти, їх було 

п'ятеро. Вони принесли з собою цукерки, морозиво, печиво, сік, яблука. 

Діти сиділи на лавці та гойдалися на гойдалках, грілися на сонечку, їли 

солодощі. Поряд було водоймище. Відпочивши, вони вирішили 

повернутись додому. Папірці, огризки вони зібрали і кинули до води. Так 

вони думали, що прибрали за собою. 

Діти, як ви вважаєте, чи правильно вчинили відпочивальники?  

(Відповіді дітей.) 

Ось давайте перевіримо, що трапилося з водою у річці. А це ми 

зробимо у дослідницькій лабораторії. (Діти і вихователь проводять 

дослід: кидають папірці із цукерок у банку з чистою водою.) 

Вихователь: Що сталося з водою? Так, вона забруднилась. Але ж у 

річці живе риба. Чи може вона жити у брудній воді? (Відповіді дітей.) 

Отже діти вода, земля, повітря повинні бути чистими. А із сміття 

можна навіть зробити корисні речі. Ось подивіться, що можна виготовити 

із сірникових коробок. (Вихователь показує вироби із сірникових 

коробок.) 

Ми зараз спробуємо зробити найпростіший виріб – столик. 
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Запрошую вас у нашу майстерню. (Вихователь показує, як з готових 

деталей можна зробити іграшковий столик.) 

Спочатку роздивимось із яких деталей складається стіл: коробка, 

кришка, ніжки. (Вихователь пояснює послідовність виконання виробу.) 

Ще раз пригадаймо, в якій послідовності будемо робити стіл. 

(Відповіді дітей.) 

Діти виготовляють столик з сірникових коробок. 

- Молодці діти! А зараз трішки розімнемось.        

Фізкультхвилинка. 
Руки вгору ‒ погойдали, це дерева в лісі. 

Опустили і стряхнули. 

Збив росичку вітер. 

Руки в сторони, змахнули. 

Летимо, мов птахи. 

Опустились і присіли. 

Руки-крила склали. 

Вихователь: Діти, пам`ятайте, що корисні речі ви також можете 

зробити із батьками вдома. Любіть і бережіть природу, і вона вам 

віддячить.  

 

 

Лукьянова О., вихователь ЗДО №8 «Світлячок» м. Лисичанськ 

Луганська обл. 

 

Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку засобам 

творів живопису 

Одним із видів образотворчого мистецтва є живопис. Своєю 

реалістичністю та різнобарв’ям він завжди вабить дітей. Знайомство 

дитини з творами живопису відкриває перед нею світ безмежної краси, 

формує її переконання, впливає на поведінку, дарує великі можливості 

для пізнання прекрасного та розвиває емоційно-естетичні почуття. 

Картини є цінним засобом розвитку пізнавальних психічних процесів 

(сприймання, уяви, уваги, пам’яті, мислення, мовлення), інтелектуальних 

та комунікативно-мовленнєвих здібностей, формування індивідуальних 
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естетичних смаків та переконань.  

Розповідання є однією з важливих форм роботи з розвитку 

образного мислення і художньої виразності мовлення; шляхом планового 

зв'язного мовлення у розповіді дитина  

вчиться викладати свої думки логічно й послідовно.  

У зв'язку з тим, що оволодіння зв'язним мовленням є однією з 

ключових проблем  

розвитку мовлення дошкільнят, тема розповіді за картиною була і 

залишається досить актуальною. Даною темою в різний час займалися 

такі вчені, як М.Паддъяков, Ф. Сохіна, О. Ушакова, О. Тихеєва, 

В. Гербова та ін.. 

У наш час цією проблемою займаються такі вчені як К.Крутій, 

О.Білан, Н.Гавриш 

 

«Знайомство з натюрмортом «Фрукти, овочі, квіти» 

американської художниці Джейн Медей» 

(заняття для дітнй старшого дошкільного віку) 

Програмовий зміст: 

Продовжувати знайомити дітей з одним із жанрів живопису ‒ 

натюрмортом; визначати настрій картини, давати назву, самостійно 

складати натюрморт для певного образу; уточнити знання дітей про 

фарби, як передається настрій картини за допомогою кольору фарб; 

вправляти у вмінні вести діалог, відповідати на запитання повними 

поширеними реченнями; закріпити вміння добирати прикметники до 

іменників, узгоджуючи їх у роді, числі та відмінку; продовжувати вчити 

дітей координації сумісних дій та пошуку засобів колективного 

(групового) рішення проблеми; сприяти прояву у дітей активного інтересу 

та емоційного відгуку на художній твір; розвивати асоціативне мислення, 

зв’язне граматично вірне монологічне та діалогічне мовлення, уяву, 

творчість; виховувати естетичний смак. 



  

78  

 
Хід заняття. 

Вихователь: 

Добрий день, малята! Сьогодні вранці поштар приніс посилку, але я 

не відкривала її без вас. Як ви гадаєте, що там може бути? (відповіді дітей) 

Давайте відкриємо і подивимось, що лежить у скриньці (пензлик, 

фарби, мольберт, аркуш паперу). 

Для чого потрібні ці предмети? Як називається професія людини, 

яка малює фарбами? Які жанри зображувального мистецтва ви знаєте? 

(портрет, пейзаж, натюрморт). 

А знаєте, малята, що таке натюрморт? 

Якщо бачиш на картині 

 Чашку кави на столі, 

Чи графин зелено-синій, 

 Чи троянду в кришталі, 

 Або керамічну вазу, 

Або грушу, або торт,    

 Або всі предмети разом, 

 Знай, ти бачиш…(Натюрморт) 

Давайте спробуємо намалювати «бабусин» натюрморт, тобто 

зберемо на картині речі, без яких не обійдеться бабуся (окуляри, голка з 

ниткою, клубок ниток, спиці), натюрморт лікаря, татків натюрморт 

(робота на фланелеграфі). 

А сьогодні ми побачимо натюрморт, на якому зображені предмети, 

про які я  

загадаю загадки: На городі виріс дужий, Круглий, жовтий і 
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байдужий 

До червоних помідорів, 

До капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися?... 

(Гарбуз) 

Квітка ця на сонце схожа, На олію вона гожа, Жовті пелюсточки має, 

Їх до сонця повертає. (соняшник) 

Мов маленький м’ячик висить і не скаче. 

Рум’яне, гладеньке, смачне, солоденьке. (яблуко)  

Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. 

Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. (груша) 

Він зовсім не крихкий, 

А сховався в шкаралупі, 

Заглянеш в середину - 

Побачиш серцевину, 

З плодів він твердіше всіх, 

Називається ... 

(горіх) 

(Вихователь відкриває відгадані предмети на картині). 

А ось і незвичайно красива картина Джейн Медей «Фрукти, овочі, 

квіти». Визначте, будь ласка, жанр цієї картини. 

Чому ви вважаєте, що це натюрморт? (тому, що на картині зображені 

фрукти, овочі, квіти, пташки, комахи і навіть бурундук, який з’явився, 

щоб погризти горішки). Так, натюрморт – це сукупність предметів, 

об’єднаних однією темою. Це, звичайно, натюрморт.  

Як ви вважаєте, в якому настрої був художник, коли писав цей 

натюрморт? (в гарному, піднесеному, бо використав теплі, яскраві фарби 

осені). Як би ви назвали цю картину? («Врожай», «Осінні дари», «Чим 

багаті, тим і раді»).  Якби ви могли потрапити до картини, які б запахи ви 

змогли відчути? (запах яблук, груш, осінніх квітів). Який предмет на цій 

картині, на вашу думку, головний? (великий гарбуз, який служить вазою 

для осінніх квітів). Звичайно, бо на Україні гарбуз завжди був прикрасою 

кожного городу, а у гарної господині завжди були на столі страви із 

гарбуза. Які гарбузові страви вам знайомі? (каша із гарбузом, пиріжки з 

гарбузом, цукати з гарбуза). Малята, я вам пропоную пограти. 
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Гра «Порахуй» Діти поділяються на 4 команди, обираючи жетони 

червоного, жовтого, зеленого та жовтогарячого кольору. Вихователь 

пропонує дітям порахувати предмети певного кольору (діти, у яких жовті 

жетони рахують тільки предмети жовтого кольору тощо). 

Гра «Кольорова крапелька» Діти обирають кольорову крапельку і 

співвідносять її з певним предметом, зображеним на картині, визначаючи 

колір радості (теплий) та суму (холодний). 

Гра «Зайвий предмет» Дітям пропонується набор предметів, які 

присутні на картині і ті, яких немає. Треба знайти зайві предмети. 

Гра «Я спробую на смак» Дітям пропонується назвати овочі та 

фрукти і визначити їх смак (яблуко солодке, м’яке, соковите, запашне; 

горішки тверді, хрусткі, смачні тощо) 

Малята, уявіть, що квіти, овочі, фрукти і навіть комахи та пташки 

почали сперечатись між собою «хто кращий та найголовніший».  Давайте 

ми візьмемо навушники та підслухаємо цю розмову. 

Гра «Діалог (полілог) – суперечка» Діти обирають картку із 

зображенням  

предмета, який намальовано на картині та опонента для суперечки. 

(Я -  яблуко. Я червоне, соковите, солодке та м’яке.  Мене люблять діти і 

дорослі! Мене їдять сирим, варять з мене компот, варення, запікають, 

роблять з мене смачний сік. Я – головне на цій картині!  

Нізащо! Це я головний, бо я великий соняшник! Мене називають 

дитиною самого Сонечка! Та я і схожий на нього! Я маю жовті 

пелюсточки, схожі на промінці сонечка! А ще у мене є смачненьке 

насіння, яке смажать і ласують, роблять з нього олію. Тож я – головний!) 

Вихователь: Ой, не люблю, коли сперечаються… Як можна 

примирити всі овочі, квіти та фрукти між собою? (можна розповісти 

мирилку, стати в танок, заспівати гарну пісню…) А я пропоную 

примирити гарбуз, яблука, груші, горішки, зробивши з них смачний та 

вітамінний салат. 

(Робота дітей по приготуванню салата). 
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Мельник К. О., магістриня спеціальності «Дошкільна освіта» ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

До проблеми музичного виховання дітей дошкільного віку 

 

Гуманістичне виховання особистості є однією з актуальних проблем 

сьогодення в педагогічній теорії і практиці, що потребує пошуку нових 

підходів. Інтеграція  

України в європейський простір вимагає корінних змін у суспільстві 

й освіті, починаючи з її першої ланки – дошкільної освіти. Орієнтація на 

дитину, її духовну культуру, розвиток емоційно-чуттєвої сфери і творчих 

можливостей особистості знайшло відображення в таких сучасних 

державних документах: Національна стратегія розвитку освіти України на 

2012–2021рр., Закон України «Про освіту», Закон України «Про 

дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти (за новою 

редакцією). Музичне виховання в закладі дошкільної освіти посідає 

особливе місце в духовному, естетичному, культурному розвитку дитини 

й визначається значущістю у її всебічному розвитку й становленні як 

особистості. 

Підґрунтям сучасної системи дошкільного музичного виховання 

дітей є праці В.Шацької, Л. Шлегер, Б. Асаф’єва, Т. Бабаджан, Ю. 

Двоскіної, Т. Вількорейської, Є.Кершнер, Н. Метлова, А. Кенеман, М. 

Румер, С. Беляєвої, Б. Теплова та інших педагогів і психологів.  

Науковці розглядають цей процес у широкому і вузькому значеннях. 

У широкому значенні музичне виховання – це формування духовності 

людини, її морально-естетичних уявлень, здатності розуміти й оцінювати 

крізь призму мистецтва життєві явища. У такому розумінні музичне 

виховання – це виховання людини. У вузькому значенні музичне 

виховання – це формування музичного сприймання, яке здійснюється у 

різних видах музичної діяльності та спрямоване на розвиток музичних 

здібностей, здатності до емоційного й осмисленого осягнення й 

переживання змісту музики, її виразного виконання. У такому розумінні 

музичне виховання – це формування музичної культури особистості. 

Завдання музичного виховання в закладі дошкільної освіти, які 
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підпорядковані загальній меті всебічного і гармонійного виховання 

особистості дитини і будуються з урахуванням своєрідності музичного 

мистецтва і вікових особливостей дошкільників, вони є наступними:  

• виховувати любов та інтерес до музики (це завдання вирішується 

шляхом розвитку музичного сприймання, слуху, які допомагають дитині 

гостріше відчути й осмислити зміст почутих творів);  

• збагачувати музичні враження дітей, ознайомлюючи їх з різними 

музичними творами;  

• ознайомлювати дітей з найпростішими музичними поняттями, 

розвивати навички  

слухання музики, співу, музично-ритмічного руху, гри на дитячих 

музичних інструментах;  

• розвивати емоційну чутливість, сенсорні здібності і ладовисотний 

слух, відчуття ритму, формувати співочий голос і виразність рухів;  

• прищеплювати елементарні співочі та рухові навички, 

добиваючись простоти, природності й виразності виконання музичних 

творів; 

• прияти виникненню і формуванню музичного смаку на основі 

отриманих вражень і уявлень про музику;  

• розвивати творчу активність в усіх доступних дітям видах 

музичної діяльності.  

Усі перелічені завдання є взаємопов’язаними та видозмінюються 

залежно від віку дитини. 

Разом з цим, включення музики в освітній процес ЗДО відкриває 

широкий шлях до інтенсивного розвитку сенсорних здібностей, чуттєвого 

сприйняття, створює надійну основу для становлення й подальшого 

розвитку всіх пізнавальних процесів, вдалого поєднання в них емоційного 

і раціонального, може стати частиною духовного життя людини у 

майбутньому. Процес гармонійного розвитку дітей обов’язково повинен 

включати музичний елемент, оскільки кожну мить дітей оточує 

різноманітний світ звуків, а найкращим провідником у цей світ для них є 

музика. 

 

 



 

 

83  

«Ой минула вже зима» 

(заняття з музичного виховання для дітей 

 старшого дошкільного віку) 

Мета: навчити дітей розподіляти пісню на окремі частини, а при 

співі відчувати, що вона – єдине ціле; розучити українську народну пісню 

«Ой минула вже зима»; розвивати пізнавальну активність, інтерес до змін 

у природі; виховувати естетичні смаки; співати музичні твори й 

аналізувати їх. 

Хід заняття. 

І. Організаційний момент. 

Звучить пісня «Вийшли в поле косарі», заходять в музичний клас 

діти та сідають на стільчики. 

ІІ. Підготовка до сприймання пісні. 

Стояла я і слухала весну… 

Вона мені багато говорила. 

1. Слухання музики «Весна» 

Завдання для прослухання. Намалювати, як ви собі уявляєте весну, 

яка вона, як вона наступає (Діти малюють картинки). 

Ось так весна і поборола люту і морозну зиму. 

Час веснянку заспівати – 

Весноньку привітати. 

2. Фізкультхвилинка. 

Треба швидко нам присісти. 

Немов котик, вигнуть спинку, 

Як горобчик, зацвірінькать. 

І як жаба, пострибати, 

І як бусол, постояти. 

Дуже гарно, дуже мило, 

Добре всі ми відпочили. 

3. Розучування української пісні «Ой минула вже зима» 

Вихователь співає повністю пісню, діти слухають. Потім співає 

перший куплет: 

Ой минула вже зима, 

Снігу й л ьоду вже нема. 
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Ой нема, ой нема, 

Снігу льоду вже нема. 

З’ясування змісту цього куплету. Розподіл цього куплету на дві 

частини, діти співають разом з вихователем без музичного 

акомпанементу, потім з ним. 

Так вивчають кожен куплет пісні. 

4. Співання вивченої пісні. 

Ой минула вже зима, 

Снігу й льоду вже нема. 

Ой нема, ой нема, 

Снігу й льоду вже нема. 

Прилетіли журавлі 

Й соловеєчки малі. 

Ой малі, ой малі, 

Соловеєчки малі. 

Лугом квіти вже цвітуть, 

Віці травку вже пасуть, 

Ой пасуть, ой пасуть, 

Вівці травку вже пасуть. 

Всі веснянку співаймо, 

Весну красну вітаймо. 

Вітаймо, вітаймо, 

Весну красну вітаймо. 

ІІІ. Підсумок заняття. 

– Діти що ми сьогодні малювали?  

- А яку пісню ми з вами вивчали, яку вона має назву? 

- Про що ця пісня?  
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Наумова В. В., здобувачка спеціальності “Дошкільна освіта” ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі 

ознайомлення з природою 
Проблема формування та розвитку пізнавальної активності дітей 

знайшла відображення у державних документах про дошкільну освіту. У 

Базовому компоненті дошкільної освіти пізнавальна активність 

дошкільника характеризується здатністю цікавитися невідомим, виявляти 

готовність до розв’язання проблемних ситуацій, здійсненням 

елементарних мислиннєвих дій (аналіз, порівняння, синтез, 

узагальнення), оволодіння елементарними формами критичного 

мислення, творчої уяви, спостережливості, допитливості.  

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти пізнавальна 

активність дошкільників оцінюється як ключова в процесі пізнання 

навколишнього світу, спонукання дитини на кожному ступені її розвитку 

до збагачення способів пізнання завдяки створенню мотивації, 

зацікавленості певним видом діяльності (О. Брежнєва, Л. Буркова, 

Д. Годовікова, О. Кононко, С. Ладивір, М. Лісіна, Л. Лохвицька, 

Г. Люблінська, Б. Мухацька, К. Щербакова та інші). Зазначимо, що 

змістовні і динамічні характеристики мотивації пізнавальної діяльності 

дитини визначаються рівнем розвитку пізнавальної потреби. 

Актуальність вищезазначених аспектів проблеми вимагає пошуку 

найбільш ефективних засобів, форм та методів формування пізнавальної 

активності дошкільників. Перед сучасними теоретиками та практиками 

постає важливе питання, як же заохотити дитину знаходитись у 

постійному пошуці, щось досліджувати, над чимось експериментувати.  

Результати психолого-педагогічних досліджень останніх років 

свідчать про високі можливості розвитку пізнавальної активності 

дошкільників у процесі ознайомлення з природою. Зосередження уваги на 

поєднанні в єдине ціле різних способів подачі дітям певного обсягу знань 

про природу, формування у них практичних вмінь і навичок взаємодії з 

нею та виховання дбайливого ставлення до природи сприяє одночасному 

впливу на інтелектуальний, дієво-вольовий та емоційно-чутливий 
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розвиток особистості. 

 

«Осінь Чарівна» 

(конспект інтегрованого заняття ознайомлення з природою та 

довкіллям в середній групі) 

Програмовий зміст: учити дітей помічати та визначати прикмети 

осені, закріплювати знання дітей про сезонні зміни в природі, 

продовжувати вчити дітей розпізнавати дерева за листям (горобину, клен, 

березу), знайомити дітей з птахами, їх видами (зимуючі та перельотні), 

спонукати в допомозі зимуючим тваринам взимку. Розвивати вміння 

бачити та чути красу осінньої природи, виховувати любов до природи 

рідного краю. 

Матеріали: макети дерев (горобина, клен, береза), листячко 

(горобина, клен, береза), магнітна дошка з магнітами, картинки зимуючих 

та пере льотних птахів, аркуші паперу, целофанові пакети, металофон, 

матеріали для виготовлення годівнички (картопля, дерев’яні шпажки, 

шматочки сала та хліба), кошик Осені з яблуками. 

Хід заняття. 
Звучить легка музика. 

Вихователь: Уночі, як нам ще спиться, 

Ходить, знаю, чарівниця… 

Ходить садом, полем, гаєм, 

Все у шати одягає, 

Стає гарно навкруги: 

В золоті сади, луги, 

Одяг хто подарував? 

Хто їх так розмалював? (Осінь) 

Вихователь: Малята, сьогодні ми подорожуватиму в чарівну 

країну, сповнену таємниць та краси. Ми підемо шукати чарівницю Осінь. 

А як ми туди потрапимо? Адже туди літаки не літають, потяги не йдуть 

(Припущення дітей) 

У мене є один секрет. Треба слухати уважно та спостерігати, а ще 

нічого не пропускати! Але спочатку давайте з вами пригадаємо прикмети 

осені. 
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Дидактична гра «Так чи ні» 
Вихователь: Я буду ставити вам запитання, а ви відповідати - «так» 

чи «ні» 

‒ Восени ростуть гриби?  (Так) 

‒ Стоять в зелені дуби?  (Ні) 

‒ Хмари сонце закривають? (Так) 

‒ Вітри на полі гуляє? (Так)  

‒ Квітнуть першоцвіти? (Ні) 

‒ Йдуть гуляти діти? (Так) 

‒ Пташенята гнізда в’ють? (Ні) 

‒ А бурульки воду п’ють? (Ні) 

‒ Звірі нірки закривають? (Так) 

‒ Урожай усі збирають? (Так) 

‒ Сонце світить жарко? (Ні) 

‒ Дощик ллє із хмарки? (Так) 

Вихователь: Молодці, прикмети знаєте, тож далі вирушаємо! 

Нині осінь нас чарує, 

Неповторна, чарівна, 

Різні барви нам дарує 

І дивує нас вона. 

Виглядає так казково 

Восени і парк, і гай, 

Розмаїттям кольоровим 

Прикрашає осінь край! 

Діти, сьогодні я вас запрошую вас до осіннього лісу. Ми 

помилуємося його красою. Але спочатку я вам пропоную послухати як 

наш чарівний осінній ліс вітається з нами. 

Спробуйте відтворити звуки осені самостійно, використовуючи ось 

ці предмети. (Аркуші паперу, целофанові пакети, металофон) 

Діти шарудять аркушами паперу та целофановими пакетами, 

махають аркушами паперу, грають на металофоні звуки дощу тощо. 

Дидактична гра «З якого дерева листячко» 
Звучать звуки вітру  

Вихователь: Погляньте, осінь тут ходила, та свої сліди лишила. Як 
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ви вважаєте, де вони? (На литтях дерев)  

Вихователь: Випадково вітер дмухнув, і листячко впало зі своїх 

дерев. Допоможіть знайти з якого дерева листячко! 

Але спочатку пропоную розглянути вам букет, який подарувала нам 

чарівна Осінь. Подивіться, що це за чарівний листок, з якого він дерева?  

(Клен) А листячко з клену …(кленове) 

Вихователь: Ходимо до клену й візьмемо по одному кленовому 

листячку, порівняємо їх. (Підходять до макету клена) Вони однакові чи 

різні? Погляньте на дерево, чи всі листочки жовтого кольору. 

Вихователь показує березовий листочок. 

Вихователь: Знайдіть такі ж листочки. Це листячко з якого дерева? 

(Береза) А листячко з берези… (березове). Подивіться на березу (діти 

підходять до макету дерева берези). Погляньте на березу. Чи все листячко 

жовтого кольору? Якого кольору листячко берези буває восени?  

Подивіться, ось зовсім інше листячко. 

Вихователь показує листячко горобини 

Вихователь: З якого він дерева? Так, з горобини. А листячко з 

горобини… Чим схожі й чим відрізняються листочки горобини від інших 

листочків? 

Бачите, який чарівний букет ми з вами зібрали. (вихователь роздає 

кожній дитині по листочку)  

Діти за сигналом дорослого знаходять дерево, з якого листячко у 

нього в руках. (Повторити 2-3 рази) 

По слідам осені йдемо, може її наздоженемо. Дивіться, яка чудова 

галявина, давайте трошки відпочинемо та виконаємо фізкультхвилинку 

Фізкультхвилинка. 
Діти показують рухи за змістом. 

Угорі пливе хмаринка, 

Унизу росте травинка, 

Тваринки стежкою біжить, 

У листях вітер шелестить, 

Ми нагнулись до струмка: 

Ось вода у нім яка! 

Миєм руки, миєм личка, 
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Акуратність - наша звичка! 

Вихователь: По слідам осені йдемо, може її наздоженемо. 

Вихователь підводе дітей до макету дерева горобини 

Вихователь: А, що є у горобини, але немає у клена й берези? 

(Ягоди) Осінь чарівна розмалювала своїми чарівними фарбами, 

порум’янила ягідки горобини в червоний колір. А як ви вважаєте, хто 

подякує горобині та чарівниці Осені за ці ягоди? Так, пташки.  

А чому не чути дзвінких, веселих пісень птахів? (Птахи заклопотані, 

готуються відлітати у вирій) 

‒ Малята, осінь на крилах птахів відлітає. А щоб її наздогнати треба 

птахів перельотних зібрати 

Дидактична гра «Перельотні та зимуючі пташки» 
Вихователь пропонує підійти до стола на якому розташовані пташки 

перельотні та  

зимуючі, біля столу стоїть магнітна дошка з магнітами. 

Вихователь: Бачите, скільки пташок залетіли на нашу галявину. Є 

тут і перельотні, і зимуючі пташки. 

А чому пташки не можуть залишитися у нас на зиму? Як називають 

пташок, які відлітають взимку в теплі краї? (Перельотні). Перельотні 

пташки вже зібралися відлітати в теплі краї. А яких пташок ви ще знаєте? 

(Зимуючих). Яких пташок називають зимуючими? Давайте посадимо 

зимуючих пташків на це дерево. 

Діти вішають на дошку за допомогою магнітів горобця, синичку, 

гаву, дятла, голуба, снігура, називаючи їх. 

Вихователь: Дуже тяжко взимку вижити зимуючим плахам. Що 

потрібно зробити, щоб допомогти пережити пташкам сурову зиму в 

рідному краю. Давайте разом з вами зробимо годівничку для зимуючих 

птахів.  

Вихователь підводить дітей до столу з заготовками для годівнички. 

Вихователь: Подивіться що у нас тут є. Давайте зробимо 

годівничку для пташок. 

 Діти виготовляють годівничку. В зрізану картоплю діти вставляють 

дерев’яні шпажки та нанизують на них хліб та шматочки сала. 

Вихователь: Ось яку чудову годівничку ми з вами виготовили. Коли 
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підемо на прогулянку, віднесемо її зимуючим пташкам. 

Вихователь: По слідам осені йдемо, може її наздоженемо.  

Виходять на галявину. 

Вихователь: Чуєте, хтось до нас іде 

Під музику виходить Осінь з кошиком, наповненим яблуками. 

Осінь: Шепіт, шелест, шорах листя, 

Прийшла Осінь золотиста, 

Жовтокоса, багряниста, 

З тихим шумом падолисту. 

Шелест, шурхіт по діброві… 

Стиха осінь колискові 

Шепче нам про неба просінь. 

Ось я, ось ‒ красуня Осінь. 

Вихователь: Осінь ми знайшли, давайте розкажемо їй, як і де ми її 

шукали. Що запам’яталось? Що сподобалося? 

Осінь роздає подарунки та уходить під музику. 

 

 

Порохняк О., здобувачка спеціальності "Дошкільна освіта" ДЗ 

"ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

До проблеми екологічного виховання дошкільнят: практичний 

аспект 
Дошкільний вік – самий відповідний час для формування у дитини 

основ сприйняття світу. Діти в ранньому віці дуже емоційні, чуйні та 

милосердні й сприймають природу як живий організм. Екологічне 

виховання дошкільнят насамперед, спрямоване на формування 

позитивного ставлення дитини до навколишнього середовища - землі, 

води, флори, фауни.  

Навчити дітей любити і берегти природу, дбайливо використовувати 

природні багатства – головні завдання екологічного виховання. Заняття з 

екологічного виховання сприяє збагаченню життєвого досвіду дітей 

середнього дошкільного віку, сприяє розвитку  

мовлення, прищеплює найпростіші правила поведінки малюків у 
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довкіллі. Пошуково-дослідницька діяльність найближче підводить 

дитину дошкільного віку до проблеми, а винагородою за активність та 

допитливість малюків є їх «самостійні відкриття» у світі природи.  

 

«Врятуємо планету від забруднення» 

(заняття з екології та розвитку мовлення) 

Програмовий зміст: вчити дітей бачити в природі прекрасне, 

загадкове, вчити дітей відчувати радість та захоплення від проведених 

досліджень. Формувати знання дітей про утворення Землі, вулканів. 

Вчити будувати тематичні поширенні речення покращувати чіткість 

мовлення, закріпити в словнику дітей слова: планета Земля, вулкан. 

Ознайомити дітей с таким явищем природи, як вулкан. Вчити дітей давати 

характеристику вулкану, підбирати слова – прикметники. Вчити дітей 

сортувати сміття в залежності від матеріалу; виробляти звичку 

раціонально та правильно утилізувати відходи; Закріплювати знання 

дітей про воду та повітря, значення їх для усіх живих об’єктів; формувати 

знання про те що забруднює воду і повітря, а що очищує. Продовжувати 

вчити дітей складати речення за схемою, мнемо смужками, вчити вірш та 

прислів’я за мнемосхемами. Розвивати вміння формувати аргументовані 

висловлювання, спостережливість, допитливість, мислення, зв’язне 

мовлення. Виховувати дбайливе ставлення до природи, екосвідомість 

дітей. 

Матеріал: ноутбук, магніт, маленькі залізні предмети, макет 

вулкана, сода, оцет, екологічна книга в картинках, медалі, д/ ігри: «Який 

вулкан?», «Жива не жива природа», «Ланцюжок живлення», «Що 

забруднює воду, а що очищує», «Що забруднює повітря, а що очищує», 

«Сортуємо сміття», «Екологічний світлофор», мнемо смужки 

«Правила поведінки в природі», мнемосхема вірша «Водичка» та 

мнемосхеми прислів’їв про воду. 

Хід заняття:  
(Чути звук повідомлення, яке прийшло на електронну пошту.) 

Вихователь: Діти, здається нам на електронну пошту прийшов 

відео лист. 

Давайте відкриємо його і подивимось, хто нам його надіслав. 
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Відкривають лист де бачать хлопчика Дмитрика з мультфільму 

«Фіксики» 

Дмитрик звертається до дітей. Доброго дня, діти. Мене звати 

Дмитрик. Ми с татом ходили нещодавно до лісу. Там ми побачили 

жахливу картину. Усюди брудно, кругом сміття, засмучені тварини, 

вирубані дерева. Я запитав у тата: «Хто, це зробив?». Тато мені відповів, 

що це роблять люди, які не люблять і не цінують природу. Вони не 

розуміють, що насамперед шкодять собі. «Як це? «запитав я у тата. Він 

відповів, що відповіді я знайду в книзі «Екологія в картинках» Ви мені 

допоможете прочитати цю книгу, бо самому мені не впоратись? 

Вихователь. Починаємо читати книгу? 

1 сторінка «Як виникла наша планета. 
Людина здавна намагалась знайти відповідь на запитання: як 

виникла Земля?  

Протягом тривалого часу це залишалось таємницею.  Але проходив 

час і вчені змогли розгадати її. 

Багато часточок, що обертались навколо сонця почали 

притягуватись одна до одної, як магніт притягує до себе. Минав час, куля 

збільшувалась і утворилась наша планета Земля. 

Давайте ми з вами спробуємо відтворити це. 

Дослід «Магніт» (діти беруть магніт і водять ним по столу на 

якому лежать маленькі металеві предмети) 

2 сторінка «Вулкан» 
Раніше наша Земля була схожа на розпечену кулю. Скрізь були 

вогняні вулкани, дим. Вулканами їх назвали на честь древнього бога 

Вулкана, який мав під землею кузню. І коли він працював то іскри 

вилітали через отвори в землі, які назвали вулкани. 

Дослід «Вулкан» (у модель вулкану насипають соду, потім 

доливають оцет і починається «виверження») 
Д/гра «Який вулкан?» (діти дають характеристику вулкану, 

підбирають слова – прикметники) 

3 сторінка «Жива та не жива природа» 
Д/ гра «Жива та не жива природа» (діти фішками позначають 

живу та не живу природу, пояснюють свій вибір) 
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4сторінка «Ланцюжок живлення» (діти вибудовують ланцюжок 

живлення в природі) 

5сторінка «Склади речення» (діти складають речення про 

природу за схемою) 

6 сторінка «Вода» (заучування прислів’їв та вірша про воду) 

Д/гра «Що забруднює воду, а що очищує?» (діти підбирають 

картки на яких зображені речовини, які забруднюють воду та ті які її 

очищують) 

7 сторінка «Повітря» 
Д/гра «Що забруднює повітря, а що його очищує» (діти фішками 

позначають, що забруднює повітря, а що очищує») 

8 сторінка «Правила поведінки в природі» 
Д/гра «Правила поведінки в природі» (діти складають речення 

про правила поведінки в природі за мнемо смужками) 

9 сторінка Екологічний світлофор (вихователь зачитує ситуації, 

а діти оцінюють ці ситуації за допомогою світлофора) 

10 сторінка «Сортуємо сміття»  
Д/ гра «Сортуємо сміття» (діти сортують сміття на картках) 

Це була остання сторінка. Ось ми і прочитали всю екологічну книгу. 

Тепер Дмитрик розумів, чому не можна шкодити природі. Він вам 

дякує за допомогу і нагороджує вас медалями «Маленькі захисники 

природи» 

 

 

Редька К.А., здобувачка 3 курсу спеціальності "Дошкільна освіта" 

ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

Казка як засіб розвитку творчості дітей дошкільного віку 

Казка входить у життя людини з раннього дитинства, відіграючи 

незбагненно важливу роль у становленні особистості. У житті дитини 

казка займає настільки важливе місце, що деякі дослідники називають 

дошкільний вік «віком казок». 

Мова казки проста і тому доступна. Сюжет прозорий, але загадковий 

і тим самим сприяє розвитку дитячої уяви. Казкові образи близькі за своїм 



  

94  

характером образам уяви дітей. Крім того, жодна дитина не любить 

настанов, а казка не вчить безпосередньо. Вона дозволяє собі «натякнути 

на те, як краще вчинити в тій, чи іншій ситуації.» Різноманітність і 

напруженість дії у казці створюють у дітей постійний і неослабний 

інтерес. Казки гарні тим, що в них немає довгих і стомлюючих міркувань. 

Казка сприяє формуванню у дітей моральних понять, адже майже всі діти 

ототожнюють себе з позитивними героями, а казка кожен раз показує, що 

добрим бути краще, ніж поганим, що треба прагнути робити добро людям. 

Оповідь казки з подальшим переказом сприяє розвитку мислення і 

збагачення мови дитини. Благополучний кінець казки виховує оптимізм, 

впевненість у подоланні будь – яких труднощів. 

Завдяки казці діти пізнають світ не тільки розумом, але й серцем, і 

не лише пізнають, а й відгукуються на події і явища навколишнього світу, 

висловлюють своє ставлення до добра і зла. За допомогою казки можна 

допомагати долати негативні сторони, що формуються в дитини. 

Казка допомагає формувати основи поведінки і спілкування. Дитяча 

казка розвиває фантазію і уяву дитини, і так само її творчий потенціал. 

 

«Пригоди до Смурфляндії» 

(заняття для дітей старшого дошкільного віку) 

Мета: закріпити знання дітей про Смурфиків, вчити висловлювати 

своє ставлення до героїв, оцінювати їхні вчинки, робити висновки; вчити 

правильно відповідати на запитання за змістом казок, пояснювати свою 

точку зору; формувати уявлення про казку як друга, порадника у важких 

ситуаціях; сприяти формуванню навичок знаходити у кожній казці 

повчання; виховувати доброту. 

Матеріали: фотокартки з персонажами, розмальовки, будиночки з 

загадками. 

Хід заняття: 

1.Організаційна частина: 
Вихователь: Доброго дня дітки, сьогодні ми з вами побуваємо в 

маленькій подорожі, зараз я вас познайомлю з нашими героями 

Смурфиками і розпочнемо нашу подорож. (вихователь показує дітям 

картинки з персонажами).  
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Чи бачили ви мультик про смурфиків?. Який у вас улюблений герой? 

(відповіді дітей). 

2.Основна частина: 
Смурфетта: Привіт, давайте трошки пограємо, я загадаю вам 

загадку, а ви спробуйте відгадати: 

Маленькі чоловічки, проживають біля річки, 

Трудящі і веселі, співають пісеньки. 

Живуть вони у лісі, збирають полуниці, 

Вгадайте хто такі, звісно це ж…(Смурфики). 

Вихователь: Правильно це ж наші смурфики, і зараз вони хочуть 

трошки з нами пограти, давайте поглянемо що вони нам приготували. 

Гра «Знайди будиночок» 
Хід гри: Смурфикам потрібно допомогти відшукати дорогу до свого 

будиночка, в кожного в руках буде підказка за кольором його хатинки. 

Дітям потрібно знайти правильну доріжку. 

 Є макети будиночків з кольоровими кришами, а у смурфиків в руках 

є предмет з кольором будиночка, і так діти знаходять кожному свій 

будиночок. 

 Вихователь: Давайте трошки відпочинемо. 

Фізультхфилинка «Зірви яблучко» 
Щоб нам яблучко зірвати, 

То потрібно пострибати. 

А вони на землю впали, 

В руки щось нам не попали. 

Тепер треба присідати 

І ті яблучка збирати. 

Вихователь: Ось ми з вами і відпочили, будемо потихеньку 

повертатися додому, але перед цим смурфики пропонують нам ще одну 

гру: 

Гра «Збери ягідки до кошика» 
Дітям пропонується 2 пустих кошика, в один потрібно зібрати 

суницю, а в інший гриби. Діти діляться на 2 команди і хто швидше все 

збере той і виграв. 

3.Заключна частина: 
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Вихователь: Молодці дітки, ось і завершилася наша подорож до 

Смурфляндії, ви всі молодці. 

Смурфики: За вашу допомогу ми даруємо вам розмальовки, до 

зустрічі. 

Дітки: До зустрічі. 

Підбиття підсумків: Чи сподобалася вам наша подорож? Що 

сподобалося  

більше всього? Чи було вам цікаво? 

 

 

Сабініна А., здобувачка 4 курсу спеціальності "Дошкільна освіта" 

ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

Гра як провідний вид діяльності дітей дошкільного віку 
Протягом всього дошкільного дитинства гра становить важливу 

умову розвитку психіки й особистості дитини. Від того, як дорослий 

організує цей перший вид діяльності дитини залежить успішність 

формування особистості дитини. Тому глибокі знання психологічних 

закономірностей ігрової діяльності – важлива складова професійної 

підготовки вихователя дошкільного закладу.  

Самостійність людини в середині ігрового сюжету безмежна, вона 

може повертатися в минуле, заглядати в майбутнє, багаторазово 

повторювати одне й те саме діяння, яке приносить і задоволення, дає 

можливість відчути себе значущим, всемогутнім, бажаним.  

Гра у вигаданій ситуації звільняє від ситуативної зв'язку. У грі 

дитина навчається діяти в ситуації, яка вимагає пізнання, а не тільки 

безпосередньо переживається. Дія у вигаданій ситуації призводить до 

того, що дитина вчиться керувати не тільки сприйняттям предмета або 

реальних обставин, а і сенсом ситуації, її значенням. Виникає нова якість 

ставлення людини до світу: дитина вже бачить навколишню дійсність, що 

не тільки має різноманітне забарвлення, різноманіття форм, але і знання і 

сенс.  

Випадковий предмет, який дитина подвоює на конкретну річ і її 

уявне значення, уявну функцію стає символом. Дитина може будь–який 
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предмет перезаснувати на що завгодно, він стає першим матеріалом для 

уяви. Дошкільнятам дуже важко відірвати свою думку від речі, тому він 

повинен мати опору в інший речі, для того, щоб уявити собі коня, йому 

необхідно знайти палицю, як точку опори. У цьому символізує дії 

відбувається взаємне проникнення, переживання і фантазія.  

Свідомість дитини відокремлює образ реальної палички, яка 

вимагає реальних дій з нею. Однак мотивація ігрового дії це зовсім 

незалежно від об'єктивного результату.  

У грі дитина починає відчувати себе членом колективу, справедливо 

оцінювати дії і вчинки своїх товаришів і свої власні. Завдання вихователя 

полягає в тому, щоб зосередити увагу грають на таких цілях, які 

викликали б спільність почуттів і дій, сприяти встановленню між дітьми 

відносин, заснованих на дружбу, справедливості, взаємної 

відповідальності  

 

«Види транспорту» 

(заняття для дітей старшого дошкільного віку) 

Програмовий зміст: Вдосконалювати вміння дітей класифікувати 

види транспорту за місцем його пересування ‒ наземний, повітряний, 

водний; вміння ділити транспорт за спецпризначенням. Закріплювати 

вміння дітей ділити слова на склади, вдосконалювати навички робити 

звуковий аналіз слова; вміння дітей складати речення з поданим словом. 

Розвивати дрібну моторику рук, мовлення дитини. Виховувати 

спостережливість, інтерес до заняття. 

Попередня робота: 
спостереження за проїжджаючим транспортом 

дид. ігри «Вгадай за описом», «На чому я подорожую», «Підбери 

вантаж до машини», «На воді, в повітрі, на землі». 

‒ бесіди з розгляданням машин спецпризначення 

Хід заняття: 
вихователь повідомляє дітям, що сьогодні на електронну скриньку 

дитячого садка надійшло відео-звернення від листоноші Пєчкіна з села 

«Простоквашино» 

відео-звернення: 
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«Здрастуйте, діти! Звертається до вас листоноша Пєчкін. Шарик і 

Матроскін затіяли будувати новий будинок і попросили мене надати їм 

всі необхідні будматеріали поштою. Привести на велосипеді у мене не 

вийшло. Дядько Федір говорив, що є якісь транспортні засоби, які літають 

по повітрю і плавають по річках. Розкажіть нам про це, допоможіть нам 

розібратися - який транспорт буває, і для чого він призначений. Чекаємо 

відповіді. Пєчкін». 

Діти, ви готові допомогти листоноші Пєчкіну? А на чому можна 

перевезти? (На машині, кораблі, літаку і т.д.) А як всі ці засоби назвати 

одним словом? (транспорт). Так молодці. Діти, скажіть, а що таке 

транспорт? (Це машини, які служать для перевезення людей і вантажів).  

Давайте пригадаємо, які види транспорту ви знаєте (водний, наземний, 

повітряний). Щоб допомогти Пєчкіну, давайте пограємо в гру «Види 

транспорту»: 

Перед вами на столі розкладені картинки з транспортом. Візьміть 

будь ласка по одній картинці, та визначить, до якого виду вона 

відноситься. (діти повинні покласти картинки на фланелеграф, на якому 

розташовані небо, море, дорога). 

Що ж, ви всі великі молодці, всі впорались з цим завданням, а тепер 

давайте пограємо в дидактичну гру, яка має назву: 

Д\гра «Поділи слово на склади»  
Вихователь за допомогою рахівнички по черзі називає кожній 

дитині слово, а дитина діле слово на склади.  

Транспорт «ТИ» поведеш, 

І його назвеш, 

Один, два три слово: 

(Потяг, корабель, човен, машина, літак, ракета, велосипед, трамвай, 

катер) 

На склади поділи 

Фізхвилинка «Транспорт» 
 Діти, а за який транспорт ми з вами ще не сказали? (Швидка 

допомога, поліцейська та пожежна машини). А ви знаєте як називається 

цей транспорт? (транспорт спеціального призначення). А давайте 

складемо по черзі речення про цей транспорт. 
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д/гра «Склади речення» 
діти по черзі складають речення. 

Молодці! На допомогу в Простоквашино може приїхати і цей 

транспорт, а щоб листоноша краще впізнав автомобілі, ми зараз його 

заштрихуємо. Сідайте будь ласка за столи. 

Пальчикова гімнастика. 

д/гра «Заштрихуй Автомобіль» 
 Всі впорались? Давайте ваші роботи покладемо в конверт та потім 

відправимо в Простоквашино.  

Я думаю, що ми достатньо зібрали інформації для Пєчкіна, 

Матроскіна та Шарика, а на згадку про цих героїв давайте зробим 

звуковий аналіз слів КІТ та ПЕС. Але для цього давайте пригадаємо: 

 – З чого складається наша мова (з речення) 

– З чого складаються речення (зі слів) 

– З чого складаються слова (зі звуків) 

– Звуки бувають (голосні та приголосні); приголосні поділяються на 

тверді і м’які 

Зробимо звуковий аналіз слів. Я називаю слово, а ви викладаєте 

графічно. 

повторимо: 

покажіть голосний звук ∙ 

покажіть твердий приголосний звук – 

покажіть м’який приголосний звук = 

Викладаємо зліва направо, правою рукою: кіт, пес. 

Підсумок заняття: 

‒ діти, вам сподобалося збирати інформацію про транспорт. А що 

найбільше вам сподобалось. А як транспорт розрізняють за місцем 

пересування: наземний, водний, повітряний. 

 Молодці! Ви відмінно впоралися із завданням. Сьогодні ми підемо 

на пошту і відправимо лист в село Простоквашино. А Шарик і Матроскін 

будуть задоволені, коли Пєчкін доставить їм будівельні матеріали. 
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Сергієнко О., вихователь ЗДО «Світлячок» м.Лисичанськ Луганська 

обл. 

 

Формуваня валеологічної свідомості у дітей дошкільного віку 

 

Здоров’я – найважливіша цінність не лише окремої людини, а й 

усього суспільства. Щоб людина мала змогу піклуватися про своє 

здоров’я, про розвиток, вона повинна свідомо ставитися до життя як 

найважливішого дарунку природи. Тому формувати культуру здоров’я 

особистості, прищеплювати розуміння пріоритету здорового способу 

життя, надавати ґрунтовні знання про основи здоров’я потрібно дітям з 

раннього віку, щоб знання, вміння та навички перейшли в звичні, 

необхідні потреби. 

Щоб дитина знала, що таке здоров’я, що впливає на нього, що для 

нього корисне, а що – шкідливе, як зберегти і зміцнити своє здоров’я й 

здоров’я інших людей, мають ретельно подбати дорослі (батьки й 

педагоги). Головне – правильно дібрати інформацію для подання дітям: 

щоб вона була наукова, доступна для сприймання дошкільнятами, 

зорієнтована на формування в них практичних навичок дбайливого 

ставлення до свого здоров’я, спиратися на традиції українського народу в 

збереженні та зміцненні здоров’я, а також відповідала б вимогам Базового 

компонента. Ось чому надання дітям знань про здоров’я та здоровий 

спосіб життя, становлення їх фізичного, психічного, соціального і 

духовного здоров’я є необхідним, важливим завданням кожного 

дошкільного навчального закладу і родин. Основними принципами в 

роботі мають бути: гуманізація, інтегративність, динамічність, 

неперервність та практична цілеспрямованість. 

 

«Квітка здоров’я» 

(заняття з валеологічного виховання дітей молодшого  

дошкільного віку) 

Програмний зміст: закріпити валеологічні знання дітей: вчити 

виправляти помилки на картках з метою збереження здоров’я людини; 

закріпити знання про орган слуху, зору й нюху, формувати знання про 
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збереження органів чуття; вчити розпізнавати емоцію (радість) по виразу 

обличчя та викладати її; продовжувати вчити усвідомлено підходити до 

свого харчування, уточнити вітамінну цінність овочів та фруктів. 

Продовжувати вчити виконувати завдання індивідуально, в групі та 

парами. Розвивати дрібну моторику пальців рук. Виховувати бережливе 

ставлення до свого здоров’я, бажання допомагати тому, хто цього 

потребує 

Хід заняття: 

Вихователь звертається до дітей. Розпочався день цікаво, 

Світить сонечко яскраво, 

Заглядає у кімнату: 

Що ви робите, малята? 

Діти. Ми малюємо й співаємо, 

Танцюємо й вірші читаємо, 

Потім підемо гуляти, 

Пообідаєм і спати. 

Після сну – фізичні вправи, 

Потім підем на виставу. 

Вихователь. Все вірно ви розповіли, малята. А привітатися ми 

забули!  З давніх часів і донині, кажуть усі в Україні: здоровенькі були! 

Діти: (кажуть один одному) Здоровенькі були! 

Вихователь. Ви ж не просто привіталися, а подарували один одному 

частинку здоров’я. Всі відчувають себе здоровими? Що значить бути 

здоровим? (звертається до дитини) Іванко ти відчуваєш себе здоровим, 

чому? 

Все вірно ви кажете, коли у нас гарний настрій, всі посміхаються, 

ніхто не плаче, ми відчуваємо себе здоровими. (Раптом чути дитячий 

плач) 

Малята, мабуть я помилилася. І хтось із нас таки захворів. Яринка, 

це ти плачеш?  (Ні) Може ти Андрійку? (Ні) Требі відшукати того, хто 

плаче. (Діти орієнтуються за звуком і знаходять на підвіконні квітку 

у горщику, пелюстки квітки всі сірого кольору) 

Так ось хто плаче! Це ж наша квітка здоров’я! Що із нею трапилося? 

Діти. Пелюстки нашої квітки були яскравими, а зараз всі сірі, нашій 
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квіточці стало зле. Квіточка, люба, що з тобою трапилося? 

Голос квітки: Любі мої дітки! Всі мої яскраві пелюстки стали 

сірими, тому що ви забуваєте про своє здоров’я. Ви не займаєтеся 

фізкультурою, зовсім мало часу проводите на свіжому повітрі, забагато 

часу проводите перед телевізором, їсте некорисну їжу. Я можу зовсім 

загинути! А ви загубите своє здоров’я! Допоможіть мені відновити 

яскравість своїх кольорів та знайдіть своє здоров’я!  

Вихователь. Так ось що трапилося! Невже ми й справді щодня 

втрачаємо своє здоров’я?!  Хто із вас зарядку не робить вранці? Хто 

любить чіпси та колу? Хто не чистить зуби?  (відповіді дітей) 

Я відкрию вам маленьку таємницю, здоров’я заховано і в мені, і в 

тобі, у кожному із нас. Ця квіточка нам дуже потрібна, бо в кожній 

пелюстці криється частинка нашого здоров’я. Нам потрібно 

виправлятися, заради того, щоб наша квіточка знову засяяла яскравими 

кольорами та дарувала нам здоров’я. Отже, починаємо. 

Дидактична гра «Валеологічна прищіпка» (діти працюють у 

підгрупах, кожна підгрупа отримує коло з секторами, на яких зображена 

валеологічна проблема. Діти виправляють цю проблему за допомогою 

фішки на прищіпках). 

 

 

(Вихователь під час виконання завдання запитує у дітей, навіщо 

саме так виправити проблему.) 
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Після виконання завдання вихователь звертає увагу дітей на 

портрет.  

Вихователь. Я намалювала портрет, але в ньому чогось не вистачає. 

Діти з’ясовують, що не вистачає очей, носа, рта, вух. Вихователь 

додає все  

необхідне після того, як діти визначать, для чого людини очі, нос, 

рот, вуха, як потрібно за ними доглядати, для чого берегти. 

 

 
 

Дидактична гра «Зір, нюх, слух, смак» (діти працюють всією 

групою. На килимку знаходяться предметні картки. До них додаються 

фішки – око, ніс, вухо, рот. Дітям потрібно знайти до кожної предметної 

картинки відповідну фішку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музична фізхвилинка (на вибір вихователя). 
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https://www.youtube.com/watch?v=vhRYw-mri7I (запропонувати 

дітям перетворитися на каченят) 

https://www.youtube.com/watch?v=gsPyvMHPy8g (запропонувати 

дітям перетворитися на зайченят) 

Вихователь. Гарно з вами танцювали, прийшов час підкріпитися. Я 

спекла для вас пиріжків, але пиріжки ці з секретом. (Вихователь пропонує 

взяти дітям з тарілки пиріжок, роздивитися та сказати з чим він. 

Пиріжок складається із двох однакових частин між якими вклеюється 

овоч або фрукт. Щоб дізнатися, з чим пиріжок, його треба підставити 

під промінь світла (ліхтарик, проектор тощо). 

Діти не можуть відповісти із чим пиріжок, і тоді вихователь вмикає 

проектор, кожна дитина підносить пиріжок і відповідає: 

У мене пиріжок з яблуком. У мене пиріжок з капустою. 

Вихователь. Я приготувала пиріжки для вас з овочами та фруктами, 

бо вони корисні для нашого здоров’я. Але окрім овочів та фруктів для 

зміцнення організму потрібна інша їжа. Діти, хто із вас полюбляє 

спагетті?  Наші друзі Миколка та Оленка також полюбляють спагетті, 

давайте їм допоможемо.  

Гра «Хто швидше з`їси» (на спинку одного стула прикріпити 

обличчя дівчинки,  

іншого стула - обличчя хлопчика. Прорізати дірку в роті, на сидіння 

покласти тарілку з різнокольоровими мотузками та просунути їх у витвір 

рота. На іншому краю мотузки закріпити олівець. По команді діти 

накручують мотузку, ніби годують хлопчика та дівчинку спагетті.) 

Посилання на гру: 

https://www.facebook.com/watch/?v=622244771523362  

Вихователь. Молодці, всі вправні. Тож для того, щоб бути здоровим 

потрібно вживати корисну їжу.  

   Погляньте на мене. Я бачу, що у Тарасика виблискують очі, а у 

Ганусі на обличчі чудова посмішка.  Чому ви весело посміхаєтесь? (У 

дітей гарний настрій) 

  Ти веселий або сумний, ти боїшся або дивуєшся – все це можна 

побачити на обличчі і називається це словом – емоції. Прояв емоцій також 

впливає на наше здоров’я. 

https://www.youtube.com/watch?v=vhRYw-mri7I
https://www.youtube.com/watch?v=gsPyvMHPy8g
https://www.facebook.com/watch/?v=622244771523362
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Дидактична гра «Випадкові емоції» (діти працюють у парах. 

Кожна пара отримує поле із зображенням пустого обличчя, картки з 

зображенням різних виразів очей та рота, 2 гральних кубики. На гранях 

одного куба зображені різні вирази очей (сум, радість, страх, подив тощо), 

на гранях іншого куба зображені різні вирази рота (емоцїї співпадають з 

очима). Діти по черзі кидають кубики та розміщують на обличчі те, що 

випало. Обличчя виходять кумедні, діти придумують назви новим 

емоціям, коли ми можемо з ними зіткнутися в житті). 

Після закінчення гри лунає сміх. Вихователь звертає увагу дітей на 

квіточку здоров’я: всі пелюстки квітки стали яскравими, 

різнокольоровими. Бо діти впоралися із всіма завданнями, відновили свій 

потенціал і в подальшому будуть берегти своє здоров’я. 

Голос квітки: «Здоров’я – це найбільше багатство. Бережіть його!» 

 

 

Ткаченко Ю.О., здобувачка 4 курсу спеціальності "Дошкільна 

освіта"ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" 

 

Розвиток мовленнєвої діяльності як складова виховання дітей 

дошкільного віку 

Мовлення є свідченням мовної культури людини, її розумового й 

особистісного розвитку. З кожним роком життя встановлює все більш 

високі вимоги не тільки дорослим, але й дітям: невпинно зростає об'єм 

знань, які потрібно їм засвоїти. Cвоєчасне і повноцінне формування 

мовлення у дітей. це - основна умова успішного виховання та навчання. 

У дітей дошкільного віку, в порівнянні з дітьми раннього віку, 

розширюється коло спілкування, що вимагає від дитини повноцінного 

оволодіння засобами спілкування. Провідна діяльність дитини, яка 

постійно ускладнюється, висуває високі вимоги до мовлення. Стають 

змістовними діалоги, які включають вказівки, оцінки, узгодження ігрових 

дій. Дитина вчиться ставити запитання на абстрактні теми. Значно 

збільшується словниковий запас, засвоюються правильні граматичні 

конструкції. У рольовій грі з'являються нові форми мовлення: мовлення, 

пов'язане з інструктажем учасників гри, і мовлення, яке повідомляє 
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дорослому про враження, отримані поза контактом з ним. Нові форми 

мовлення викликають до життя монологічне контекстне мовлення, тобто 

зв'язне висловлювання, поєднане однією складною думкою й побудоване 

з урахуванням цієї думки. 

Л.Виготським була висловлена думка про функціональну 

різноманітність мовлення. Мовлення дитини багатофункціональне. 

Кожній функції відповідають певні мовленнєві засоби: функціональна 

зміна мовлення обов'язково приводить до зміни його структури, тобто 

його форми. 

 

«Моє здоров’я» 

(заняття з розвитку мови для дітей старшого дошкільного віку) 

Програмовий зміст: продовжувати вчити дітей відповідати на 

запитання, підтримувати діалог. Формувати уявлення про предмети 

гігієни, вміння вживати узагальнюючи слова. Збагачувати словник 

словами-синонімами, вправляти у вживанні  

прикметників та дієслів. Розвивати логічне мислення. Виховувати 

дбайливе ставлення до власного здоров`я і здоров`я оточуючих. 

Матеріал та обладнання: іграшкові ноутбуки, сюжетні картинки, 

мультимедійне обладнання, медичні халати для дітей та дорослого, 

бейджи, графин з водою, мед, лимон, цукор, стаканчики, коктейльні 

трубочки, лимонад, дидактична гра «Назви дію», вправа «Привітання», 

дидактична гра «Класифікація», дидактична гра «Який? Яка? Яке?», 

презентація.   

Хід заняття: 
Вихователь і діти одягнуті в медичні халати, на халати прикріплені 

бейджи з іменами. У дітей в руках іграшкові ноутбуки, на екранах яких 

сюжетні картинки.   

Вихователь: (звертається до дітей) Шановні колеги! Вітаю вас на 

нашому семінарі для лікарів. Семінар ‒ це таке заняття, на якому 

вивчають щось нове, цікаве, корисне. Покладіть свої ноутбуки і давайте 

познайомимось і подаруємо один одному гарний настрій.  

Ігрова вправа «Привітання»  

Діти стають в коло. Починає вихователь. 
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Мене звуть Світлана Серафимівна, а тебе як? (Дитина називає своє 

ім`я) Я дуже рада тебе бачити! (вихователь тисне руку дитині і 

посміхається їй, поступово всі діти передають один одному вітання і 

посмішки). 

Вихователь: Запрошую всіх зайняти свої місця за робочими столами. 

(Діти та вихователь займають свої місця) Відкривайте ноутбуки, будьте 

уважні. Наша розмова буде йти про здоров`я та здоровий спосіб життя. 

Зверніть, будь ласка, увагу на картинки, які зображені на моніторах 

ваших ноутбуків. 

На мультимедійний екран виводиться та картинка, яка у дитини 

на екрані ноутбуку.  

Вихователь звертається до першої дитини: Подивись уважно і 

скажи, що робить людина, яка зображена на твоїй картинці? (Дівчина 

дивиться телевізор)  

Вихователь: Чим корисна ця дія для людини? (Дізнається багато 

нового і цікавого). 

Чи може ця дія бути шкідливою для людини? (Псується зір, якщо 

дивитись телевізор зблизька та довго) 

Вихователь: (звертається до іншої дитини) Яка дія на твоїй 

картинці? (Їде на машині) 

Вихователь: Чим корисна ця дія? (Можна швидко добратись до 

будь-якого міста) Чим ця дія може бути шкідлива? (Якщо багато часу 

проводити за кермом, то починає боліти спина, ноги і очі. А ще може 

знизитись увага і можна потрапити в аварію).  

Вихователь: Яка дія зображена на твоїй картинці? (Людина плаває). 

Що корисного в плаванні? (Зміцнюються м’язи, організм 

загартовується). Що в плаванні може бути шкідливого? (Якщо не 

дотримуватись правил поводження на воді, то можна потонути)   

Вихователь: А яку зображено у тебе на моніторі? (Приймає їжу). 

Чим корисна ця дія? (Людина вживає їжу, щоб насититися, наповнити 

організм корисними речовинами) Чим шкідлива? (Якщо їсти некорисну 

їжу або їсти багато, то можна захворіти і погладшати. Якщо вживати 

не миті овочі та фрукти також можна захворіти) 

Вихователь: Яка дія зображена на твоєму моніторі? (чоловік 



  

108  

біжить). Що корисне в цій дії? (тренуються м`язи, зміцнюється серце) 

Чим шкідлива? (Якщо бігти дуже довго, то можна виснажитись). 

Вихователь: А що ти бачиш на моніторі? (Людина лежить і читає 

книжку) Чим корисні ці дії? (Коли лежиш, то організм відпочиває, а 

читання книг робить людину умною, досвідченою). Чим шкідлива? (Якщо 

довго лежати, то псується здоров’я, а читати лежачі не можна – буде 

псуватись зір). 

Вихователь: Дякую, колеги! Ми з вами виявили, що задля того, щоб 

рухи приносили людині користь потрібно дотримуватись певних правил. 

А тепер запрошую всіх перейти до нашого відеозалу.  

(Діти переходять до мультимедійного екрану, розсаджуються 

півколом напроти екрану) 

Вихователь: Скажіть будь ласка, що ще потрібно для зміцнення 

нашого здоров`я?  

(Діти висловлюють свої думки: потрібно займатися спортом, 

вживати корисну їжу, користуватися індивідуальними засобами гігієни) 

Вихователь: Зверніть увагу на екран. На ньому ви бачите різні 

предмети. Праворуч, у жовтих віконечках є умовні позначки.  Вам 

потрібно уважно роздивитись предмети і розставити їх у вільні клітинки 

відповідно до умовних позначок. Давайте спочатку визначимо, що 

означають умовні позначки. Наприклад: Мийдодир означає гігієну. 

Виделка з ложкою? (Їжу) Людина, що біжить? (спорт). 

Дидактична гра «Класифікація». 

 Які предмети можна віднести до умовної позначки ‒ гігієна? Їжа? 

Спорт?  

Діти називають предмети за групами, вихователь виставляє 

зображення на екрані. 

Як можна назвати ті предмети, які ми віднесли до гігієни? 

(Предмети гігієни) 

Предмети, які віднесли до спорту? (Спортивне знаряддя) 

До їжі? (Продукти харчування) 

Вихователь: Молодці! Таким чином ми з вами розглянули які умови 

потрібні для зміцнення здоров’я. Але треба відмітити, що в холодну пору 

року у людей знижуються захисні сили організму і вони починають 
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частіше хворіти, тому ми ‒ лікарі, рекомендуємо додатково вживати 

вітаміни. Особливо вітамін С, який є у великій кількості в цитрусових, 

особливо в лимонах.  

І я запрошую вас пройти в наш фітобар, де для нас приготували 

корисний «Вітамінний лимонад».   

Діти з вихователем переходять до столу, на якому стоять 

стаканчики з лимонадом.  На окремому розносі лежить лимон, на 

блюдцях цукор та мед, вода у графині, ложка.  

Дидактична гра «Який? Яка? Яке?»  

Вихователь: Для приготування лимонаду нам потрібно: лимон. Він 

який? (Жовтий, овальний, кислий). Цукор або мед. Цукор який? 

(Солодкий, розсипчастий, білий) Мед який? (жовтий, густий, тягучій, 

ароматний, солодкий) Та вода.  Вона яка? (прозора, рідка).  Сік з лимону 

потрібно змішати з водою та додати цукор або мед – напій готовий. 

Дітей запрошують пригоститись корисним вітамінним 

лимонадом.  

 

 

Халіна А. Ю., здобувачка 4 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

До проблеми розвитку художньо-мовленнєвої діяльності в дітей 

молодшого дошкільного віку 

 

На початку третього тисячоліття, в умовах становлення і розвитку 

незалежної України, нового звучання набувають питання творчості, 

розкриття креативного начала кожної конкретної дитини як справжнього 

суб’єкта життєдіяльності. Суспільству сьогодні вкрай потрібні люди, які 

творчо мислять, здатні створювати культуру, жити в ній, розвивати її. 

Тому формування освіченої, творчої особистості є одним з 

першочергових завдань реформування освіти в країні. Ідея самоцінності, 

унікальності дитини, необхідності розвитку її творчого потенціалу 

дістала відображення і в нормативних документах нашої країни: у 

Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Законі «Про дошкільну 
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освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти. 

Художньо-мовленнєва діяльність як складний вид творчої 

діяльності посідає особливе місце серед творчих проявів дошкільників і 

потребує взаємодії різних психічних функцій. Проблема розвитку 

художньо-мовленнєвої діяльності через  

складність і багатогранність природи мовленнєвих явищ дотична до 

педагогіки і психології, лінгвістики, психолінгвістики та 

літературознавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що різні аспекти 

проблеми художньо-мовленнєвої діяльності науковці обґрунтовують за 

такими напрямами: психолого-педагогічні засади методики розвитку 

мови дітей дошкільного віку (Л. Артемова, А. Богуш, А. Бондаренко, 

Г. Григоренко, В. Захарченко, К. Крутій, Т. Маркова, О. Сорокіна, 

К. Щербакова та ін.); структура мовленнєвої діяльності та 

психофізіологічні механізми породження мовлення (Ю. Аркін, М. Басов, 

П. Блонський, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Г. Костюк та 

ін.); сутність, види, специфіка та особливості використання мовленнєвої 

діяльності в різних життєвих ситуаціях (В. Бенера, А. Богуш, 

О. Запорожець, Н. Маліновська, Н. Карпинська, Є. Фльорина та ін.);  

вплив мовленнєвої діяльності на виховний процес дітей (Я. Коменський, 

С. Русова, В. Сухомлинський та ін.).  

Теоретичному та практичному висвітленню питань розвитку 

художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку 

засобами художньої літератури присвячено дослідження таких науковців: 

А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Венгер, А. Запорожець, Т. Котик, 

Н. Маліновська, Ф. Сохін, Є. Тихеєва.  

Сучасні дослідники також підкреслюють величезний вплив 

творчості на становлення повноцінної особистості, здібностей дитини, її 

потреб та мотивів поведінки. Дошкільний вік визначається вченими як 

особливо сприятливий для розвитку творчості, у тому числі й 

мовленнєвої. Отже, особливої актуальності набуває проблема розвитку 

художньо-мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку. 

Так, у дослідженні А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик, художньо-

мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку визначено як специфічний 
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вид діяльності, пов’язаний зі сприйманням, розумінням і відтворенням 

дітьми змісту художніх творів у різних видах ігор і театралізованих 

дійств; це продуктивно-естетична діяльність (музична, образотворча, 

конструктивна), що супроводжується образним мовленням та в процесі 

якої використовуються різні жанри художнього слова.  

Цікаву дефініцію запропоновано в дослідженні Н. Сиротич, яка 

визначила художньо-мовленнєву діяльність як специфічний вид 

продуктивно-естетичної, продуктивно-творчої синкретичної діяльності, 

що поєднує різні види мистецтва (образотворчого, музичного, 

театрального тощо). 

На думку вчених (Дж. Брунера, С. Рубінштейна, К. Щербакової), 

художньо-мовленнєва діяльність – це «творчість за законами краси», 

через яку людина вступає у взаємодію із зовнішнім світом, в естетичні 

відносини з дійсністю, що приносить людині високу духовну насолоду.  

У сучасних програмах з дошкільної освіти («Дитина», «Українське 

дошкілля», «Я у світі»), представлено інтегроване бачення природи 

художньо-мовленнєвої діяльності дошкільника: автори пов’язують цей 

вид діяльності з образотворчою та музичною й театральною діяльністю. 

Водночас вимоги до оволодіння дітьми дошкільного віку художньо-

мовленнєвою діяльністю на різних вікових етапах має певні розбіжності. 

Саме для молодшого дошкільного віку автори всіх програм зазначають 

необхідність знаннєвого компонента компетентності та характеризують 

обсяг мовленнєвого матеріалу, який діти мають розпізнавати та знати 

напам’ять (забавлянки, віршики, пісні, невеликі казки). В усіх програмах 

наголошено на емоційному складнику художнього мовлення в 

молодшому дошкільному віці та наявності інтересу до читання, 

бережливого ставлення до книжок.  

У програмі «Українське дошкілля» простежуються найбільш високі 

вимоги до компетентності дитини (переказує знайомі твори з опорою на 

питання, бере участь в інсценуванні художніх творів; розігрує зміст 

забавлянок, віршів, пісень у діалоговій ігровій формі; відтворює рухи та 

жести за текстом художнього твору; допомагає вихователю у 

виготовленні декорацій та атрибутів інсценізації тощо). 

Отже, викладений матеріал дозволяє стверджувати, що художньо-
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мовленнєва діяльність є специфічним видом діяльності, що пов’язаний із 

сприйманням, розумінням і  

відтворенням дітьми змісту різних за жанром художніх творів у 

таких видах діяльності, як дитяча творчість, театральна творчість і 

літературна творчість, що опосередковується мовленням. 

 

«Давай познайомимося» 

(заняття з художньо-мовленнєвої діяльності для дітей другої 

молодшої групи) 

Мета: вчити дітей правильній комунікації один з одним в процесі 

знайомства; розвивати комунікативні навички, пам’ять, допитливість, 

увагу, дрібну моторику під час художньої діяльності; виховувати 

дружелюбність до однолітків, товариськість; викликати бажання 

знайомитися, підтримувати друзів та допомагати їм. 

Обладнання: аркуші паперу, краски, пензлі, картки з тінню і 

іграшками, вірш М. Познанської «Здрастуй, хлопчику маленький». 

Хід заняття: 

Сюрпризний момент – прихід до дітей ляльки Каті, знайомство з 

нею. 

Вихователь: Діти наша гостя дуже хоче розповісти вам цікавий 

віршик, а ви уважно послухайте. 

Здрастуй, хлопчику маленький! 

Йди в кімнату, ручку дай. 

Хоч у нас ти i новенький – 

Не соромсь, за стіл сідай. 

Будеш снідати з нами: 

Ось оладки, осьде чай. 

Плачеш? Хочеться до мами? 

Ой, не треба, не скучай! 

В нас ведмедик є i м'ячик. 

Коник он стоїть в кутку 

Подивись, ніхто не плаче 

У дитячому садку. 

(М. Познанська) 



 

 

113  

Бесіда за змістом вірша. Вихователь: Діти, а про кого 

розповідається у віршику?  

А хлопчик був сумний чи веселий?  

А чим діти намагалися розвеселити новачка?  

Як ви гадаєте чи сподобались такі дружні діти хлопчику? 

Дидактична гра «Покажи коло» 

Вихователь: Діти, якщо ви зі мною погоджуєтесь покажіть коло 

зеленого кольору, а якщо ні ‒ коло червоного кольору. 

Дружити це добре? 

А ображати когось? 

Забирати іграшки в дітей? 

Допомагати вихователю збирати іграшки? 

Жаліти дітей які сумують за мамою? 

Штовхатися? тощо. 

Рухлива гра «Якщо весело живеться, роби так». 

Вихователь вмикає добре знайому музику, діти стають у коло і всі 

разом повторюють за вихователем рухи. 

Дидактична гра «Знайди іграшки для хлопчика» 
Вихователь: Діти, а давайте ми разом з нашою гостею знайдемо 

іграшки для нашого хлопчика, а вам потрібно з’єднати іграшку з її тінню. 

 
 

Художня діяльність «Подарунок для друга» 
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Вихователь: Діти, зараз ми з вами намалюємо іграшку або 

подарунок для хлопчика, щоб він більше не сумував. Педагог дає дітям 

аркуші, краски і пензлик, діти за вказівками вихователя малюють 

подарунки. 

Вихователь: Ось і закінчилося наше заняття, тепер давайте 

попрощаємося з нашою гостею і передамо наші подарунки хлопчику, щоб 

він не сумував. 

 

 

Хоменко Г.В., здобувачка спеціальності “Дошкільна освіта” ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Розвиток інтересу до математики у дітей дошкільного віку 

Проблема навчання математики в сучасному житті набуває все 

велике значення. Це пояснюється, насамперед, бурхливим розвитком 

математичної науки, проникненням її у різні галузі знань. Сьогодні, а тим 

більше завтра, математика в тій чи іншій мірі потрібна буде величезному 

числу людей різних професій, і аж ніяк не тільки математикам. 

Математика може і повинна відігравати особливу роль в гуманізації 

освіти, тобто в його орієнтації на виховання і розвиток особистості. 

Знання потрібні не заради знань, а як важлива складова особистості, що 

включає розумовий, моральний, емоційний і фізичне виховання та 

розвиток. 

Під математичним розвитком дошкільників розуміються якісні 

зміни пізнавальної діяльності дитини, які відбуваються в результаті 

формування елементарних математичних уявлень, пов'язаних з ними 

логічних операцій  

Математична діяльність дає необмежені можливості для 

інтелектуального розвитку дошкільнят, вона сприяє інтенсивному 

розвитку кмітливості, логічного мислення, формує здатність до 

абстрагування, лаконічність і точність мовлення. Зміст математичної 

діяльності (лічба, складання та розв'язування задач, ознайомлення з 

геометричними формами, орієнтування в часі та просторі, розрізнення 

кольору та величини) легко адаптується до того конкретного предметно-
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іграшкового середовища, в якому перебуває дитина. 

Формування логічних прийомів є важливим фактором, що 

безпосередньо сприяють розвитку процесу мислення старшого 

дошкільника. Практично всі психологічні дослідження, присвячені 

аналізу способів та умов розвитку мислення дитини, одностайні в тому, 

що методичне керівництво цим процесом не тільки можливо, але і є  

високоефективним, тобто при організації спеціальної роботи з 

формування і розвитку логічних прийомів мислення спостерігається 

значне підвищення результативності цього процесу незалежно від 

вихідного рівня розвитку дитини.  

Актуальність і значимість проблеми розвитку математичних 

здібностей дошкільників у родині полягає в тому, щоб навчити дитину 

математичним здібностям, для того, щоб забезпечити оптимальний 

інтелектуальний розвиток дитини, який буде неоцінимо важливим, коли 

дитина піде до школи і в цілому необхідним для подальшого життя 

дитини. Гармонійна, цілеспрямована та систематична взаємодія 

дошкільного навчального закладу та родини у питаннях математичного 

розвитку дошкільника дозволяє зробити процес формування 

математичних здібностей дитини більш ефективним та простішим. 

Заняття – гра для дітей різновікової групи 

«Подорож у королівство, що зветься Математика» 
Програмний зміст: поглиблювати знання дітей про геометричні 

фігури (для трирічних – круг, квадрат; для чотирирічних – круг, квадрат, 

трикутник); удосконалювати вміння: знаходити потрібну геометричну 

фігуру, не зважаючи на різні величину та колір; зіставляти предмети за 

довжиною; розрізняти рівність груп за кількістю предметів, що їх 

утворюють; розуміти значення слів – понять «скільки», «стільки ж», 

«порівну». 

Продовжувати вчити чотирирічних дітей лічити окремі предмети та 

позначати їхню кількість цифрою. Розвивати логічне мислення, зорове 

сприймання, оперативну пам`ять, увагу. Виховувати любов до 

математики. 

Матеріал: набірне полотно, демонстраційні картки – гриби, набір 

цифр до 5 (для чотирирічних), «струмочок», дощечки для містка, лялька 
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Логіка; роздатковий: картки з геометричними фігурами, індивідуальні 

картки з завданням на розвиток логічного мислення. 

Хід заняття. 
Привітання: 

Доброго ранку! Доброго дня! 

Ми зустрічаємось в групі щодня. 

Стали в коло всі разом – 

Привітались всі гуртом. (діти вітаються) 

Вихователь: Діти, сьогодні до нас у садочок надійшов лист від 

Королеви Математики. Зараз я вам його зачитаю. (зачитує лист) 

«Любі мої, діти! 

Дуже потребую вашої допомоги.  

Зла Чаклунка викрала єдину мою доньку – принцесу Логіку. 

Знайдіть її і врятуйте від злих чар.  

Заздалегідь вдячна вам – ваша Королева    Математика.» 

Тож давайте разом вирушимо до казкового лісу, де зла Чаклунка 

заховала ляльку Логіку. 

Малята разом з вихователем рушають на пошуки, але дорогу їм 

перетинає струмок. Збоку лежать дощечки й кубіки. 

Діти, як нам перейти через струмок? (якщо ніхто не здогадається 

побудувати місток, вихователь сама підводить дітей до цього рішення) 

Давайте зробимо так: ви подасте мені дощечку, а я побудую місток. 

(Діти вибирають дощечку потрібної довжини. Будуємо місток.) 

Але наш місток, виявляється, завузький. Доведеться покласти поряд 

ще одну дощечку. Знайдіть її. 

Як ви дізналися, що саме ця дощечка нам потрібна? 

Які за довжиною обидві дощечки? 

Нарешті ми з вами перейдемо на інший бік струмочка. Ось так. 

(переходять) 

А далі ми маємо подорожувати на незвичайному Човні Часу. Але 

спочатку маємо придбати квитки. 

Проводиться дидактична гра «Знайди своє місце»  
За словесною вказівкою вихователя кожна дитина отримує у касі 

«квиток» (геометричну фігуру) і знаходить стілець із закріпленою на 
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ньому такою самою фігурою. 

Проводиться фізкультхвилинка. 
Зайнявши свої місця, діти імітують рух Човна Часу за текстом. 

У Човен Часу сіли ми 

І вітрила підняли. 

А щоб швидше нам пливти, 

Треба дружно всім гребти. 

Весла в гору! Весла вниз! 

Хвилі в морі піднялись. 

Один, два, три… 

В чудовий ліс ми прибули. 

Вихователь: 

Діти, попереду у нас казковий ліс і будиночок Чаклунки. Ви не 

лякайтеся зараз її дома не має. Тож нам ніхто не заважатиме шукати 

доньку Королеви Математики – Логіку. Для цього нам спочатку біля 

кожної ялинки треба посадити по грибочку. Хто мені допоможе? (На 

набірному полотні викладають грибочки). 

Скільки у нас ялинок? (лічать – 4) 

А скільки грибочків? (4). 

Що ми можемо сказати про ялинки і грибочки? (їх порівну; стільки 

ж, скільки і ялинок). 

Давайте позначимо їх цифрою. (Діти 4 років знаходять і показують 

потрібну цифру). 

Вихователь: Ваші голівки гарно попрацювали, нехай трішки 

відпочинуть. Заплющить очі й прислухайтесь… (звучить запис). Ось 

прилетів легенький вітерець, він розвіює ваше волоссячко, гладить 

щічки…Ось він зриває листочок з дерева… Листочок поволі кружляє у 

повітрі… і опиняється у нас. 

Давайте поглянемо на нього. Тут щось написано: «У чарівному ліску 

я сиджу у квітнику»  
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Вихователь: Зрозуміла, це вітерець приніс нам листочок із 

посланням від Логіки. Ми з вами уже у чарівному лісі знаходимося, тож і 

квітник має бути поруч. (Озирається вихователь і знаходить ляльку). 

Логіка вітається із дітьми за допомогою вихователя, бо Чаклунка вкрала 

у неї голос. А щоб зруйнувати злі чари діти повинні виконати ще одне 

завдання на логічне мислення. 

Завдання на розвиток логічного мислення «Посади ведмедика на 

свій стілець». (Діти 3-х років обирають для ведмедика один із двох 

стільців. Діти 4- х років співвідносять великого ведмедика з великим 

стільцем, меншого – з меншим, найменшого – з найменшим.). 

 
Вихователь: Добре, діти! Всі впоралися із завданням. Чари злої 

Чаклунки зруйновано. Логіка знову може розмовляти і запрошує вас 

потанцювати з нею. (танок «Мішка з лялькою») 

Підсумок. 

Діти, де ми з вами сьогодні побували? 

Розкажіть Логіці, чим ви займалися? 

Що вам найбільше сподобалося? 

А що викликало утруднення? 

Ось і настав час прощатися. До побачення, Логіка! 
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Чернова Д. О., здобувачка 4 курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

До проблеми естетичного виховання дітей дошкільного віку 

 

Формування художньо-естетичної культури, творчих здібностей 

особистості, виховання естетичних смаків, почуттів, потреб набуває 

особливої значущості саме в дошкільному віці, оскільки знання, вміння та 

навички, отримані в ранньому дитинстві, значним чином впливають на її 

подальший розвиток. Завдання та шляхи реалізації естетичного виховання 

дітей дошкільного віку визначені Законом України «Про дошкільну 

освіту», Національною державною комплексною програмою естетичного 

виховання, Базовим компонентом дошкільної освіти, проектом 

«Дошкілля».  

Різним аспектам проблеми естетичного виховання дітей присвячено 

історико-педагогічні праці З. Борисової, В. Ворожбіт, Т. Грищенко, 

Л. Жербіної, І. Зарудної, А. Калениченко, О. Котикової, Є. Марченка, 

О. Овчарук, А. Омельченко, Т. Тюльпи, О. Федорової. Внесок видатних 

вітчизняних освітян минулого у вирішення окремих проблем естетичного 

виховання підростаючого покоління розкрито в роботах Н. Дем'янко, 

О. Джус, Л. Іванової, С. Морозової, С. Процика, О. Пшеврацької, Ш. 

Рзаєва, Н. Роман, В. Сергеєвої, А. Соколової, Є. Федотова, І. Фрайта та 

інших. Питання естетичного виховання дітей і молоді у теорії та практиці 

зарубіжної педагогіки розглянуто в дослідженнях П. Брайловської, 

О. Іонової, М. Лещенко, Г. Ніколаї, І. Сташевської, О. Тимошенко. 

Відзначимо, що естетичне виховання дитини – процес, який 

формується під впливом різних життєвих обставин і дій, наділених 

естетичними засобами. Висловлюючи свої естетичні судження про речі і 

явища, діти дошкільного віку переживають певні естетичні почуття. 

Педагогічно організований процес естетичної дії на дошкільників має на 

меті не лише ознайомлення їх із різними видами і творами мистецтва, а й 

передбачає освоєння дітьми прекрасного в мистецтві та довкіллі і є 

процесом естетично правильної організації всього дитячого життя. Якщо 

естетичне виховання розглядати як процес формування цілісного 



  

120  

сприйняття і правильного розуміння прекрасного у мистецтві та 

дійсності; здатність до творчого самовиявлення, то ця здатність вимагає 

свідомого, цілеспрямованого, планомірного та систематичного розвитку 

особистості. 

Разом з цим, естетичні якості особистості не є вродженими, але 

починають розвиватися з самого раннього віку в умовах соціального 

оточення і активного педагогічного керівництва. В процесі естетичного 

виховання відбувається поступове освоєння дітьми естетичної культури, 

формування естетичного сприйняття, а також уявлень, понять, суджень, 

інтересів, потреб, почуттів, художньої діяльності та творчих здібностей. 

 

«Прикрашена ялинка» 

(заняття з аплікації для дітей другої молодшої групи) 

 

Мета: вчити дітей передавати в аплікації образ прикрашеної 

новорічної ялинки, прикрашати її кульками, формувати вміння акуратно 

наклеювати прикраси; розширювати знання дітей про свято «Новий рік»; 

формувати вміння виконувати аплікацію з готових деталей; виховувати в 

дітей самостійність та охайність під час роботи. 

Матеріал: зображення ялинки; шаблон зеленої ялинки із паперу, 

кульки червоного та жовтого кольору із паперу різного розміру, клейонка, 

клей, кісточка, серветка, іграшка-сніговик. 

Хід заняття 

Вих. Діти, сьогодні до нас завітає гість, а щоб дізнатися, хто саме, 

пропоную відгадати загадку. 

Загадка: 

Із мітлою у руці, 

із відром на голові 

Стоїть зимою надворі (сніговик) 

Вих. Діти подивіться, хто до нас прийшов? До нас завітав Сніговик, 

тільки він трішки сумний. Як вважаєте чому? (Відповіді дітей) 

Вих. Скоро Новий рік, а Сніговик, ніколи не бачив новорічну 

ялинку. У лісі багато росте ялинок, але прикрашених там немає. Давайте 

зробимо приємно Сніговику, прикрасимо для нього ялинку. 

http://detkam.in.ua/zanyattya-v-pershij-molodshij-grupi-po-aplikaciyi-yabluka-na-t.html
http://detkam.in.ua/konspekt-zanyattya-po-aplikaciyi-sposobom-skruchuvannya-paperu-v2.html
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Давайте уважно подивимося на ялинку, зображену на картині.  

Яка вона? (зелена, пухнаста, красива тощ.) 

А чим прикрашена ялинка? (кульками) 

А якої форми кульки? (круглі) 

А скільки кульок на ялинці? (багато) 

А якого кольору кульки? (червоні, жовті) 

Фізкультхвилинка «Ялинка» 

Вих. Сніговик пропонує встати та погратися з нашою ялинкою 

Потупочимо ніжками (тупають ніжками) 

В долоні поплескаємо голосніше, засяють вогники веселіше 

(плескають в долоні) 

Піднімемо вітер на хвилинку і разом подмухаємо на ялинку 

(дмухають) 

Ти ялинко, сяй всіх малят розвеселяй! 

Вих. Молодці дітки! А зараз Сніговик підготував для вас дуже 

цікаве завдання. Він хоче щоб ви для нього прикрасили ялинку кульками. 

Давайте подивимося як ми будемо прикрашати ялинку.  

Візьмемо пензлик в праву руку, тримати його будемо трьома 

пальцями, вище металевої частини. Набирати клей потрібно на самий 

кінчик пензлика. Намазувати будемо кульки. На приклеєну кульку 

потрібно покласти серветку і притиснути долонею, щоб прибрати зайвий 

клей. Подивіться, яка гарна ялинка вийшла у мене. 

А тепер, ви прикрасьте свою ялинку, тільки перш ніж, наклеювати 

кола їх треба красиво розкласти (Діти розкладають кола на силуеті 

ялинки і починають приклеювати. Вихователь нагадує дітям, щоб 

роботи вийшли акуратними, необхідно користуватися  

серветкою! Вихователь хвалить дітей, пропонує помилуватися на 

прикрашені ялинки.) 

Вих. Діти, кому ми сьогодні допомогли? (сніговику). Як ми 

допомогли Сніговичку? (Прикрасили для нього ялинки). 

Вих. Молодці, попрацювали від душі, всі роботи хороші! Але 

прийшов час прощатис з нашим ноим знайомим, Сніговику пора 

повертатися в ліс, давайте подаруємо наші прикрашені ялинки 

(вихователь складає роботи в сумку і віддає сніговику) 

http://detkam.in.ua/planuvannya-individualenoyi-korekcijno-rozvivayuchoyi-roboti-z.html
http://detkam.in.ua/planuvannya-individualenoyi-korekcijno-rozvivayuchoyi-roboti-z.html
http://detkam.in.ua/ya---vihovatele-ese.html
http://detkam.in.ua/dene-materi--zanyattya-v-serednij-grupi-dityachogo-sadka.html


  

122  

Вих. До побачення, Сніговичок! 

 

 

Шкарупа М.Д., здобувачка 3-курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

До проблеми мовленнєвого розвитку дітей молодшого 

дошкільного віку 

 

Актуальність дослідження проблеми розвитку мовлення дітей 

обумовлена унікальністю і специфічністю раннього дошкільного віку, 

неповторними особливостями психофізіологічного, соціально-

особистісного розвитку, що виявляється у своєрідності форм пізнання і 

способів практичної діяльності. Саме в цей період створюються 

сприятливі можливості для цілісного розвитку особистості дошкільника. 

Одним з важливих напрямків у реалізації цілісного підходу в освітньому 

процесі є своєчасне освоєння дитиною рідної мови в максимально 

сензитивні для цього терміни. 

Значимість розробки цієї проблеми визначається декількома 

аспектами: по-перше, необхідністю соціалізації дитини і її особистісного 

розвитку; по-друге, успішним рішенням освітньо-виховних задач на 

початковому етапі шкільного навчання; по-третє, спеціальною 

підготовкою вихователя до здійснення функцій розвитку мовлення і його 

корекцій на самих ранніх етапах вікового розвитку дитини. 

Проблема освоєння мовлення дітьми молодшого дошкільного віку 

відбивається в численних психолого-педагогічних і лінгвістичних 

дослідженнях. Сформовані до цього часу психологічні підходи до даної 

проблеми ґрунтуються на розгляді онтогенезу розвитку мовлення в різних 

аспектах: взаємозв'язок мовлення і мислення (Ш. Бутон, К. Бюлер, JI. 

Виготський, А. Валлон, М. Доналдсон, Ж. Піаже, С. Рубінштейн), 

механізми породження мовленєвого висловлення (М. Жинкін, О. 

Леонтьев, О. Лурія), мова як засіб спілкування (І. Зимова, О. Леонтьев, М. 

Лисіна). Психолінгвістичні дослідження розкривають закономірності 

засвоєння дітьми лексичної розмаїтості рідної мови, норм і правил 
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побудови синтаксичних конструкцій (М. Бахтін, О. Гвоздьов, Н. Лепська, 

О. Шахнарович, Л. Щерба, С. Цейтлін, Л.Якубінський). 

Реалії дошкільної освіти визначаються різноманіттям варіативних 

програм, кожна з яких має свої пріоритетні аспекти в мовленнєвому 

розвитку дітей молодшого дошкільного віку. Потреби практики 

варіативної освіти у визначенні розвиваючого ефекту використовуваних 

педагогами технологій мовленнєвого розвитку дітей, досягнення в області 

педагогічної психології, лінгвістики диктують необхідність узагальнення 

теоретичного знання для розробки комплексу розвиваючих програм, 

використання яких дозволяє цілісно вивчити критерії освоєння мовлення 

молодшими дошкільниками; а також психологічного обґрунтування 

оволодіння дітьми діяльністю спілкування. В сучасних умовах творча 

активність вихователів орієнтована на пошук розвиваючих, 

індивідуально-орієнтованих технологій, що забезпечують реалізацію 

нових напрямків мовленнєвого розвитку дошкільників. 

Таким чином, відзначається протиріччя між доцільністю освоєння 

молодшими  

дошкільниками складно-організованих мовних висловлень і 

відсутністю психолого-педагогічно обґрунтованої системи роботи з 

розвитку мовлення в ранньому віці; недостатнім визначенням критеріїв 

мовлення; психолого-педагогічними утрудненнями вихователів в 

організації навчально-виховного процесу з мовленнєвого розвитку; 

ситуативним характером викладу, механічним відтворенням дітьми 

текстів. 

 

«Пошук гарного настрою» 

(заняття з розвитку мовлення для дітей молодшої групи) 

Мета: активізація та розвиток мови дітей, збагачення словникового 

запасу; закріпити вміння підбирати слова протилежні за змістом 

(антоніми); продовжувати вчити вимовляти звукосполучення (му-му, гав-

гав, кря-кря, мяу-мяу та ін); продовжувати розвивати артикуляційний 

апарат; під час занять заохочувати активність, допитливість; виховувати 

моральні якості малюків: співчуття, бажання прийти на допомогу; 

створювати радісний настрій. 
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Обладнання: іграшковий заєць, «Чарівний куб» із зображенням 

тварин, білети на потяг, сюжетні картинки пейзажів, набір картинок із 

зображенням маленьких і великих предметів. 

Хід заняття 

І. Організаційний момент. 

Вихователь: Діти, подивіться, хто це до нас сьогодні в гості завітав? 

(вихователь показує іграшку зайця). 

Діти: Заєць. 

Вихователь: Давайте з ним привітаємось. Привіт, зайчику (діти 

вітаються) 

Заєць: (сумно) Здрастуйте, дітки. 

Вихователь: Що сталося, зайчик? 

Заєць: Я прокинувся сьогодні вранці, а мій гарний настрій кудись 

зник. 

Вихователь: Ну це не біда! Ми допоможемо тобі його знайти. Так, 

діти? 

Діти: Так! 

Заєць: Ой, дякую. Бо немаючи гарного настрою в мене нічого не 

виходить. 

ІІ. Основна частина. 

Вихователь: Шлях у нас буде довгим, тому ми з вами вирушимо на 

транспорті. А ось на якому? Це ми зараз дізнаємося. 

Загадка: Він по рейках швидко мчав – 

Шпали всі перерахував (потяг) 

Вихователь: Правильно, це потяг. Але щоб вирушити в дорогу, нам 

потрібні квитки. Їх ми отримаємо, погравши в гру «Скажи навпаки». Хто 

правильно відповість на запитання, той і отримає квиток. Чи готові? 

Слухайте уважно. 

(Вихованець називає ознаку предмета, а діти повинні подумати і 

назвати протилежне за змістом слово). 

Гра «Скажи навпаки» 

1. Слон великий, а мишка (маленька) 

2. Вовк злий, а зайчик (добрий) 

3. Фрукти ростуть високо, а овочі (низько) 
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4. Вдень світло, а вночі (темно) 

5. Цукор солодкий, а лимон (кислий) 

6. Сніг білий, а земля (чорна) 

7. Стіл високий, а стілець (низький) 

8. Суп гарячий, а морозиво (холодне) 

9. Вихователька одна, а дітей (багато) 

10. Мама молода, а бабуся (старенька) 

 

Вихователь: Молодці, діти. Тепер ми можемо вирушати на пошуки 

гарного настрою (вихователь демонструє картинку річки). 

Вихователь: Подивіться ми потрапили з вами на берег красивої 

річки. Дорога була далекою, ми з вами засиділися. Давайте розімнемося. 

Фізкультхвилинка «Здрастуйте» 

Здрастуйте, долоньки: хлоп-хлоп-хлоп! 

Здрастуйте, ніжки: топ-топ-топ! 

Здрастуйте, щічки: плюх-плюх-плюх! 

Здрастуйте, губки: чмок-чмок-чмок! 

Здрастуйте, зубки: клацання-клацання-клацання! 

Привіт мій носик: бім-бім-бім. 

Заєць: Сподіваюся, що тут ми знайдемо мій гарний настрій. 

Вихователь: – Але щоб нам це вдалося, необхідно зіграти в гру 

«Чарівний куб» (кубик із зображенням тварин. Діти по черзі кидають 

кубик, яка картинка виявиться зверху, звук цієї тварини дитина вимовляє). 

Заєць: Щось не повернувся до мене мій гарний настрій. 

Вихователь: Не хвилюйся, зайчику. Вирушаємо далі на пошуки.  

(Вихователь демонструє картинку гір) 

Вихователь: Ми прибули у гори. Давайте спробуємо знайти 

хороший настрій нашого зайчика. Щоб у нас це вийшло, пограємо у гру 

«Голосно – тихо» (вихователь показує дітям картинки із зображенням 

предметів: одного маленького, іншого великого, наприклад, маленька 

машина та велика). 

Гра «Голосно- тихо». 

Вихователь: Хлопці, як сигналить велика машина? Голосно чи тихо? 

Діти: Гучно! 
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Вихователь: Давайте разом посигналимо гучно «Бі-бі!» 

Вихователь: А як сигналить маленька машина? Голосно чи тихо? 

Діти: Тихо! 

Вихователь: Давайте разом посигналимо тихо «Бі-бі». 

(Далі вихователь показує дітям інші картинки із зображенням 

барабанів, дудочок, келихів, пароплавів, куль, крапель, молотків. Діти по 

черзі вимовляють звуки, які видають ці предмети голосно чи тихо). 

Заєць: Щось і тут немає мого гарного настрою. 

Вихователь: Не хвилюйся, зайчику. Ми обов'язково знайдемо його. 

Давайте швидше вирушатимемо далі в дорогу (вихователь демонструє 

картинку лісу) 

Вихователь: Ми з вами потрапили до казкового лісу. 

Заєць: Це ж мій ліс! Тут ми точно знайдемо мій гарний настрій! 

Вихователь: Ми з дітками будемо намагатися тобі в цьому 

допомогти. Давайте пограємо в гру «Один - багато» (вихователь називає 

слово в однині, а діти повинні назвати це ж слово, тільки в множині). 

Гра «Один - багато». 

Око – очі, 

Стілець – стільці, 

Друг – друзі, 

Зайченя – зайченята, 

Ведмежа – ведмежата, 

Курча – курчата, 

Каченя – каченята, 

Порося – поросята, 

Теля – телята 

Гніздо – гнізда, 

Кільце – кільця, 

День – дні, 

Пень – пні, 

Вухо – вуха. 

Вихователь: Діти, подивіться, наш зайчик усміхається! Зайчику, ти 

знайшов свій гарний настрій? 

Заєць: Ой, здається, так! Мені так сподобалося грати з вами. Це так 
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весело! 

Вихователь: Дуже добре! Нам з дітками пора повертатися до 

дитячого садка. До побачення, зайчику. 

Діти: До побачення! 

Заєць: Велике вам спасибі. До нової зустрічі. 

ІІІ. Підсумок. 

Вихователь: От і все! Ми з вами допомогли зайчику знати його 

гарний настрій. 

Пора повертатися із нашої захоплюючої подорожі. Вам 

сподобалось? 

Діти: Так! 

Вихователь: Ви всі молодці! До побачення! 

 

 

Черняк І. О., здобувачка 4-курсу спеціальності «Дошкільна освіта» 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

До проблеми формування елементарних математичних 

уявлень у дітей дошкільного віку 

 

Проблема формування у дітей дошкільного віку елементарних 

математичних уявлень є однією з найактуальніших на сучасному етапі 

розвитку дошкільної освіти. Це пояснюється насамперед бурхливим 

розвитком математичної науки у зв'язку з проникненням її у 

найрізноманітніші галузі знань. Зазначена проблема знайшла 

відображення у державних документах у сфері дошкільної освіти. 

Зокрема оновлений Державний стандарт дошкільної освіти України 

визначає як складову змісту Базового компонента дошкільної освіти 

освітню лінію «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», акцентуючи 

увагу на необхідності формування в дітей елементарних математичних 

уявлень та математичної компетенції.  

Разом з цим, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, 

спрямований на розвиток і формування математичних уявлень і 

здібностей, логічного мислення, розумової активності, кмітливості, 
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креативності дітей дошкільного віку.  

Проблема формування елементарних математичних уявлень 

дошкільників знаходить відбиття в дослідженнях класиків педагогіки 

(Я. Коменський, М. Монтессорі, І. Песталоцці, К. Ушинський, Ф. 

Фребель, Г. Леушина та ін.). В працях вчених наголошується на 

важливості та необхідності цілеспрямованого математичного розвитку 

дошкільників.  

В останнє десятиріччя проблема формування у дітей дошкільного 

віку елементарних математичних уявлень розглядалася у зв’язку з 

реалізацією індивідуально-диференційованого підходу (Н. Баглаєва, 

Т. Степанова); формуванням і розвитком математичних здібностей у 

дошкільників (А. Бєлошиста). У дослідженні Л. Гайдаржийської 

пропонується методика формування елементарних математичних уявлень 

у дітей старшого дошкільного віку; у роботі Л. Зайцевої – методика 

формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого 

дошкільного віку. Особливості засвоєння абстрактних математичних 

понять вивчала М. Машовець; використання моделей у формуванні знань 

про час у дошкільників 5–7 років обґрунтовано у праці О. Фунтікової. 

Навчання дошкільників елементарній математиці в ігровій формі 

розглядали такі науковці як Є. Тихеєва, В. Данилова, О. Савченко, Н. 

Непомняща, К. Щербакова.  

Варто відзначити, що вміння робити найпростіші узагальнення, 

порівняння, висновки, доводити правильність тих чи інших суджень, 

користуватися граматично правильними зворотами, математичною 

термінологією, мати бажання займатися математичною діяльністю – це 

основні завдання математичної освіти в період дошкільного дитинства. У 

математичній підготовці дошкільників поряд з навчанням дітей рахунку, 

розвитком уявлень про кількість і число в межах першого десятка, поділ 

цілого на рівні частини велика увага приділяється операціям з наочно 

представленими множинами, проведенню вимірювань за допомогою 

умовних мірок, визначенню обсягу сипучих і рідких речовин, розвитку 

окоміру дітей, їх уявлень про геометричні фігури, про час, формуванню 

розуміння просторових відношень. Такий комплекс завдань є програмою 

математичного розвитку, забезпечує більш глибоке розуміння 
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дошкільниками кількісних та інших відношень, закладає основи 

подальшого вдосконалення математичного мислення й мовлення.  

Однак сучасний розвиток методики ФЕМУ має певні проблеми, 

зокрема, на відміну від європейського підходу, педагоги ЗДО, батьки 

дітей дошкільного віку намагаються теоретично, якомога в більшому 

обсязі підготувати дітей до навчання в школі. Натомість європейській 

підхід передбачає навчання дітей в процесі діяльності. Тобто, вимірювати, 

лічити, обчислювати потрібно не заради вирішення теоретичного 

завдання, а, безпосередньо, в практичній діяльності та для отримання 

практичного результату. 

«Лісові друзі» 

(заняття з математики для дітей другої молодшої групи) 

 

Мета: продовжувати вчити дітей порівнювати предмети різні за 

величиною, формою, кольором; розвивати логічне мислення, пам’ять, 

увагу, вміння слухати і розуміти запитання вихователя; виховувати 

інтерес до заняття з математики, самостійність, організованість під час 

виконання завдань, позитивне емоційне ставлення до тварин. 

Обладнання: картинки звірят, які живуть у лісі, картинки із 

зображенням лісу, жолуді, ліщина, грецькі горіхи, каштани. 

Попередня робота: читання вірша «Лісова школа», розглядання 

карток з лісовими мешканцями та обговорення їх харчування. 

Хід роботи 

I. Сюрпризний момент. Добрий день, дітки! Сьогодні вранці, коли 

я йшла до дитячого садочка та зустріла лісову красуню, а яку саме ви 

дізнаєтесь відгадавши загадку. 

Рудувату шубку має, 

По гілочках вона стрибає, 

Хоч мала вона на зріст 

Але мала кмітлива та швидка 

Ще її пухнастий хвіст, 

З гілки на гілку скік та скік, 

Де горішок упаде, 

Там й харчі свої знайде. (Білка) 
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II. Основна частина. 

Вихователь: Діти, до нас завітала в гості білочка. Нашу гостю звати 

Пуся, так називають її друзі. Пуся каже, що вона живе в чарівному лісі. 

Сьогодні, стрибаючи з гілочки на гілочку, вона не помітила, як заблукала 

та потрапила до нашого дитячого садочка. Білочка просить допомогти їй 

потрапити додому, бо не запам’ятала дорогу. 

Давайте допоможемо Пусі потрапити назад у чарівний ліс, до своєї 

сім’ї та друзів? 

Діти: Так, з радістю допоможемо! 

Вихователь: Отже вирушаймо у подорож до чарівного лісу. А для 

того, щоб потрапити до лісу потрібно промовити чарівні слова: 

Їде потяг через ліс, 

Він дітей маленьких віз. 

Раз, два, три, чотири, п’ять, 

Ліс чарівний відшукать! 

Перша зупинка 

Ось і потрапили ми до лісу. Але малята, Пуся говорить, що вона 

зголодніла. Давайте поглянемо, що це за дерева ростуть? Які в них плоди? 

Чи можемо ми пригостити плодами цього дерева білочку? Давайте їх 

розглянемо.  

Який зовнішній вигляд має плід? 

Яку він має форму? 

Який він має розмір? 

Відповідь дітей: Це каштани, вони мають колючий панцир зеленого 

кольору, круглу форму, а сам каштан коричневий.  

А на цьому дереві ростуть жолуді, вони коричневого кольору, мають 

продовгувату форму, схожу на овал. Так, ці плоди можна їсти білочці. 

Пригощайся, Пуся. (Діти пригостили білочку) 

Друга зупинка 
Вихователь: Діти, білочка каже, що коли ми дістанемося до лісу 

вона познайомить нас зі своїми друзями – звірятами. Хочете 

познайомитися? 

Діти: Так! 

Вихователь: Діти, погляньте, хто це сидить і плаче? Так це ж 
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мишенята! 

Чому ви засмучені, мишенята? 

Ми голодні! Ось ходимо шукаємо їжу та ніяк не можемо знайти. 

Діти, що їдять мишки? 

Мишки їдять: горіхи, зернята. 

Ми допоможемо вам, ходіть з нами. 

Вихователь: Ось погляньте це ж кущ ліщини. Як ви гадаєте цих 

горіхів вистачить мишенятам? Яку вони мають форму та розмір?  

Діти: Вони коричневого кольору, маленькі за розміром, мають 

круглу форму, у них гладенька шкарлупа.  

Молодці! Давайте пригостимо наших звірят. Мишенята, 

пригощайтеся, дітки знайшли горішки. 

Вихователь: мишенята дякують вам малята за поміч. 

III. Фізкультхвилинка 

Ми веселі дітлахи, 

Любимо стрибати,  

В гору руки підіймати. 

Крок в перед, крок назад, 

Сіли, встали покрутились. 

І в мишку перетворились. 

Третя зупинка 

Вихователь: Діти, нарешті ми потрапили до чарівного лісу. Як ви 

гадаєте який саме будиночок належить білочці? (Діти відгадують домівку 

білочки) 

Білочка: Так, це мій дім! Дякую вам, діти, за поміч. І в знак 

вдячності, хочу вас пригостити горіхами (грецькі). 

Вихователь: Дякуємо за гостинці. Ми були раді допомогти тобі та 

твоїм друзям. Ми раді знайомству та дружбі з тобою. Але, нам час 

повертатися до нашого садочка. 

Їхав потяг через ліс, 

Він дітей маленьких віз. 

Раз, два, три, чотири, п’ять, 

До садочка час вертать! 

IV. Підсумок. Діти давайте з вами пригадаємо, якими плодами ми 
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пригощали наших лісових мешканців? Вам сподобалася подорож?  

Молодці, гарно попрацювали! 

 

 

Шкарупа М. Д., здобувачка 3 курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

 

Особливості формування математичних уявлень у дітей 

дошкільного віку 

 

У сучасному світі навчання математики дітей дошкільного віку має 

велике та важливе значення. Початкові математичні знання виховують у 

дошкільників логічне мислення.  

Формування елементарних математичних уявлень має основну 

мету, полягає вона в тому, щоб дати дитині початкові поняття та 

математичні уявлення, навчити використовувати найпростіші способи 

виконання математичних дій, підготувати до самоствйного застосування 

умінь і навичок під час розв’язання різних пізнавальних та практичних 

завдань.  

У дітей дошкільного віку процес формування початкових 

математичних знань та умінь здійснюється так, щоб навчання давало не 

лише безпосередній практичний результат (навички лічби, виконання 

елементарних математичних операцій), а й широкий розвиваючий ефект 

[2, с. 12]. 

Цілеспрямований розвиток елементарних математичних уявлень 

має здійснюватися протягом усього дошкільного періоду. 

Існую велика кількість педагогічних і психологічних досліджень, 

що переконливо доводѐть, що при забезпеченні систематичного 

індивідуального підходу до дитини при вивченні будь-ѐкого предмета 

можна одержати набагато більш високі навчальні результати [1, с. 21]. 

 

Література 

1. Іщенко Л. В. Педагогічні технології супроводження процесу 

формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного 
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віку: навч.-метод. Посіб. 2008. С. 95. 2. Щербакова К.Я. Методика 

навчання математики дітей дошкільного віку. К.: «Вища школа», 1985. 

94с. 

 

«Подорож математичною галявиною» 

(конспект заняття для дітей середньої групи) 

 

Мета: удосконалювати навички лічби; визначати місця кожного 

числа в ряді чисел від 1 до 5; вчити дітей визначати форму предметів на 

основі зіставлення з геометричними фігурами; розвивати увагу і логічне 

мислення; виховувати інтерес до занять з математики.  

Обладнання: малюнки потягів; зайчики; вагони у вигляді 

геометричних фігур; різні предмети, що формою нагадують геометричні 

фігури; смужки картону, розділені навпіл; зайчики, морква.  

Хід заняття: 

І. Організаційний момент. 

Вихователь: Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас незвичайне заняття. 

Ми з вами вирушаємо потягом до математичної галявини. Я буду 

машиністом, а ви мої пасажири.  

ІІ. Основна частина. 

Вихователь: Почнемо нашу подорож. Відправляємося зі станції 

“Дитячий садок. А поки ми їдемо повільно, рахуємо скільки потягів стоїть 

на колії (Діти рахують потяги).  

Кожен потяг має свій номер, що познається цифрою.  

Потяги слід вишикувати в ряд від першого номера по п’ятий. 

Вихователь: Хто з пасажирів хоче це зробити? На якому місці стоїть 

потяг під номером один? (4,3,2,1) 

Вихователь: Діти подивіться навколо, які гарні дерева і поля. А он, 

на галявині бігають зайчики. В них довгі вуха, біленькі шубки та маленькі 

хвостики. Порахуємо зайчиків (діти рахують зайчиків у прямому та 

зворотному напрямку). Давайте пригостимо наших друзів-зайчиків 

морквою. 

Викладіть на верхній смужці 4 зайчика, а на нижній – морквинки, на 

одну менше. Скільки морквин ви виклали (три). Кого більше зайчики чи 
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морквин? На скільки більше? (на один) 

Вихователь: Чи всім зайчикам вистачило по моркві? Що необхідно 

зробити, щоб всім зайчикам вистачило моркви? (Долати 1 моркву).  

Скільки тепер морквин? (4) А зайчиків? (4)  

Вихователь: Наші пасажири добре попрацювали і напевно 

втомилися, тож зробимо фізхвилику: 

Чути в лісі: трісь та трісь (обертання головою.)  

То зайча морквину їсть (робота нижньою щелепою.)  

Яблуко, капусту, грушу (потягування, нахил, потягування.)  

Каже: “Сил набратись мушу” (згинання і розгинання піднятих рук.)  

Вихователь: Дивіться на галявині лежать різні предмети, напевно 

потяг їхав та загубив, допоможемо повернути.  

Вихователь дає завдання: зібрати предмети круглої, трикутної, 

квадратної, прямокутної форми, а діти виконують.  

Вихователь: Ось і добігає кінця наша цікава подорож. Наступна 

станція “Підсумкова”. 

 

ІІІ. Підсумок. 

Що ми сьогодні малювали? 

Що вам найбільше сподобалося на нашому занятті?  
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МАЙСТЕРНЯ ТВОРЧОГО ВЧИТЕЛЯ-ПОЧАТКІВЦЯ 

 

Березовська В. С., здобувачка вищої освіти 3(1) курсу спеціальності 

«Початкова освіта» ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

 

До проблеми національно-патріотичного виховання молодших 

школярів у контексті сучасних умов 

 

Сьогодні всі українці опинилися у складній ситуації у зв’язку з 

розв’язаною війною проти України. У цих умовах надзвичайно важливу 

роль відіграє національно-патріотичне виховання серед учасників 

освітнього процесу, а саме школярів. Формування патріотизму зі свого 

боку сприятиме функціонуванню та розвитку суспільства на засадах 

свободи, гуманізму, верховенства закону та соціальної справедливості і 

добробуту людини. Це є найвищою цінністю сучасної людини, європейця. 

Як вважає Т. Окушко, нині виховання почуття патріотизму у 

зростаючого покоління повинно мати активну громадянську позицію і є 

нагальною проблемою загальнодержавного масштабу [1, с. 68–70].  

На цьому ж наголошує Н. Михальченко, на переконання якого, 

успішне становлення Української держави неможливе без відродження та 

розвитку національної системи освіти і виховання, без формування у 

підростаючого покоління високого рівня духовності та патріотизму  

[2, с. 10]. 

Сила нації виявляється не тільки в сумі знань, а й у духовності, яка 

обумовлює збереження, використання і трансляцію національної 

своєрідності та унікальності, і тільки на такій основі повинна відбутися 

інтеграція нації у світове співтовариство [3, с. 12]. 

На думку С. Терпелюк, патріотичні цінності не успадковуються, а 

тому їх засвоєння молодим поколінням відбувається шляхом 

цілеспрямованої, послідовної і системної роботи всього педагогічного 

колективу протягом досить тривалого часу. Отже, розвиток патріотичних 

цінностей передбачає як становлення національної свідомості, любові до 

Батьківщини, турботи про благо свого народу, так й уміння цивілізованим 
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шляхом відстоювати права та свободи, сприяти громадянському миру та 

злагоді в суспільстві. 

 

Література 

1. Окушко Т. Особистісно орієнтовані технології патріотичного 

виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях. Теоретико-

методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Київ, 2016. 

№ 2 (20). С. 68–78. 2. Михальченко Н. Динаміка розвитку патріотичної 

рефлексії у молодших школярів: автореф. дис. .... канд. психол. наук: 

19.00.07. Київ, 2007. 22 с. 3. Лебідь І. Національні цінності у виховному 

процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект): 

автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 2002. 19 с. 

 

«Маленькі українці єднають нашу неньку Україну!» 

Мета: поглибити знання дітей про Батьківщину як державу з 

багатою культурною спадщино; розвивати творче мислення, мовлення; 

формувати громадянські якості, патріотизм; виховувати любов і повагу до 

України, її символів; налаштувати учнів на плідну працю протягом 

навчального року, налагодити емоційний контакт з класом.   

Обладнання: презентація, смайлики, плакат про Україну, 

подарунки дітям, олівці, розмальвки, наліпки за правильні відповіді, 

медалі, наочність на дошку. 

Клас: 3 (перший урок) 

 

Хід уроку: 

І. Організаційна частина  

1. Ранкове коло. Вправа «Комплімент».  

(смайлик на дошку) 

Доброго дня, діти! Станемо всі у коло для привітання. До нас у клас 

завітав новий друг Містер Смайлик. Він дарує вам усмішку, квіти і 

обійми. Давайте і ми з вами привітаємось по колу, даруючи один одному 

усмішку та обійми.  

А тепер сідаймо за парти! Та беремо до наших ручок смайлики, які 

для вас приготував Містер Смайлик, але ці смайлики не прості у них немає 
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емоцій, тож давайте домалюємо йому настрій. Але не просто будь-який 

настрій, а той з яким ви прийшли на урок. Сьогодні ви за кожну правильну 

відповідь отримуєте наліпку. Тож давайте з вами не будемо гаяти час та 

вирушимо в нашу цікаву подорож. 

2. Сприймання пісні прослуховування «Я вам сонце подарую». 

Слова: Надія Красоткіна.  

А можна, я вам сонце подарую? 

Маленький смайлик ‒ сонце золоте… 

Хай ваше серденько любов мою відчує 

І радісно та ніжно зацвіте. 

Воно підніме настрій аж у небо 

І стане легко ‒ справжня легкота! 

І буде в цілім світі все, як треба, 

А в серці запанує доброта. 

Маленький смайлик, а у ньому ‒ сила, 

Тепло і щирість, посмішка ясна. 

І ви відчуєте у себе дивні крила, 

А серденько заповнить вщерть весна. 

Я вам на пошту сонце посилаю, 

Маленьке сонечко, веселе і смішне… 

І ви йому всміхнетеся, я знаю, 

І вся зажура, що в душі ‒ мине. 

То можна я вам сонце подарую? 

Гаряче й світле, що в душі цвіте. 

Я посмішку на ньому намалюю 

І загорну в проміння золоте… 

Питання до пісні: 

1) Що повинно ваше серденько відчути? 

2) Яке було сонце? 

3) Яке у сонця проміння? 

ІІ. Основна частина 

1.Бесіда «Як я провів літо». Вправа «Передай другу» 

Капелька дождика, яка зустрічала нас минулого року, прийшла і 

сьогодні на урок. Розкажіть нашій капельці, що ви робили на канікулах, 
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де були, що нового дізнались? Де були з батьками? 

Чи познайомились ви з новими друзями? 

Чи сумували за шкільними друзями?  

2. Повторення «Правил поведінки в школі», «Правила доброти».  

А чи пам’ятаєте ви правила поведінки в школі  

А правила доброти «дружби»? 

3. Бесіда про школу  

Молодці! З цим завданням ви добре справились і згадали правила 

дружби! 

Чи сумували ви за школою?  

А де знаходиться наша школа? 

Що таке Батьківщина? 

4. РУХАНКА «ПРИВІТАННЯ ЗЕМЛІ». 

Україні уклоніться, (повільний нахил голови донизу) 

До земельки нахиліться. (торкнутися руками підлоги, ніби 

зечерпунвши воду) 

Всі до сонця потягніться, (потягнутися вгору) 

Вліво, вправо ворухніться, (нахили тулуба вправо-вліво) 

Веретенцем покрутіться. (рухи тулуба по колу) 

Як калина погойдайтеся, (гойдання піднятих рук вправо-вліво) 

Як дуби порозвивайтесь. (піднятися навшпиньки, потягнути руки 

вгору) 

Раз присядьте, два присядьте (присісти-піднятися) 

І за парти тихо сядьте. 

5. Перегляд відео про Україну  

https://www.youtube.com/watch?v=wcC3hDNzLhM  

6.Вікторина про державу  

Назва нашої держави. 

Державна мова України. 

Столиця України. 

Швидкий український танець. 

Яка велика річка протікає в Україні? 

З чим українці зустрічають гостей? 

Коли Україна святкує День народження – День Незалежності 



 

 

139  

України? (24 серпня) Цього року Україні виповнилось 30 років.  

То яка наша Батьківщина? (найкраща). 

7. Бесіда «Державні і народні символи України» 

А які символи має наша країна? (державні і народні) 

Що ми відносимо до Державних символів? (Прапор, герб і гімн) 

Що означають кольори прапора? 

Яке слово заховане у тризубі? 

Що знаємо про гімн? 

Які символи народні? 

Давайте ще раз подивимось на презентацію і назвемо символи.  

8. Розмалюй символ України  

Діти розмальовують символи України. 

ІІІ. Заключна частина  

Рефлексія 

Що таке Батьківщина? 

Які символи має Україна?  

Чи готові ви до навчання? 

Знайомство з новими підручниками 

Вручення символічних подарунків дітям 

 

 

Генералова А.М., здобувачка 3 курсу спеціальності «Початкова 

освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Вивчення теми «Всесвіт + Дари сонця» в інтегрованому курсі 

«Я досліджую світ» 

 

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є ознайомлення 

молодших школярів з навколишнім світом у процесі засвоєння різних 

видів соціального досвіду, що охоплює систему інтегрованих знань про 

природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності 

та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які 

характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.  

Досягнення поставленої мети передбачає досягнення таких завдань: 
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‒ формування доступних способів пізнання себе, предметів і явищ 

природничого і суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, 

практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація, 

встановлення логічної та часової послідовності подій, оцінка побаченого 

(почутого), встановлення зв'язків і залежностей в природі і суспільстві, 

станом довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на здоров'я та 

безпеку, аналіз наслідків ризикованої поведінки, залежності результату 

від докладених зусиль); ˗ формування на доступному рівні цілісної 

природничо-наукової картини світу, яка відображає закони і 

закономірності природи та місце в ній людини; ˗ формування практичних 

умінь і навичок поведінки у природі і соціальному середовищі [1, с. 5]. 

Методологічні основи методики ознайомлення з природою, її 

зв’язок з іншими науками. Методика ознайомлення з природою належить 

до системи педагогічних наук. Основним предметом її вивчення є процес 

ознайомлення дітей з природою, виховання та розвиток їх під час цієї 

роботи. Методика досліджує і розробляє мету і завдання ознайомлення 

дітей молодшого шкільного віку з природою відповідно до розвитку 

суспільства на сучасному етапі і його соціальних замовлень. 

Відповідно до мети методика розробляє зміст знань. Основні 

принцип відбору їх і побудови програми д/с по ознайомленню з природою 

і разом з цим розробляє методи, прийоми, форми організації дітей [2]. 

Значення ознайомлення дітей з природою для їх всебічного 

розвитку, формування матеріалістичного світосприймання. Своєрідність 

сприймання природи дітьми дошкільного віку. Позитивний вплив 

спілкування дітей з природою на всебічний розвиток дитини. 

Завдання ознайомлення дітей з природою. Розумове виховання. 

Розвиток сенсорної культури, спостережливості, мислення, мови. 

Формування уявлень про природу, а саме про дари сонця. Виховання 

пізнавального відношення до природи. Достовірні знання про предмети і 

явища природи, прості взаємозв’язки і закономірності. Розвиток на цій 

основі елементів матеріалістичного світорозуміння. Морально-естетичне 

виховання. Виховання любові, бережливого і дбайливого відношення до 

природи і його роль в формуванні позитивних рис особистості, 

відповідальності, цілеспрямованості, колективізму. Виховання уміння 
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бачити і розуміти красу природи її роль для життя людини та тварин [3]. 

Отже, пропоную конспект уроку на тему «Всесвіт+Дари сонця», в 

процесі якого першокласники повторят знання про Всесвіт, а також 

отримають нові знання про навколишній світ, про живу та неживу 

природу, а саме про сонце і її дари.  

 

Література 

1. І. Д. Бех «Інтеграція як освітня перспектива», Початкова 

школа. №5. С. 5-6, 2002. 2.Бібік Н. М., Софій Н. З., Онопрієнко О. В., 

Найда Ю. Н., Пристінська М. С. Большакова І. О. Нова українська 

школа: порадник для вчителя. Київ, Україна: ТОВ «Видавничий дім 

«Плеяди», 2017. 3. Електронний посібник з «Методики ознайомлення 

дітей з природою» / укладачі: Приступ В.В., Штефан Л.Ю [Електронний 

ресурс]. Код доступу: https://krempeddoshk.at.ua/_ld/1/122_99s.pdf: Назва з 

екрана. 

 

«Всесвіт + Дари сонця» 

(конспект уроку з курсу «Я досліджую світ», 1 клас за 

програмою НУШ 1 за О.Я Савченко) 

Мета: формувати в учнів уявлення про Сонце, про значення світла 

й тепла для живої природи; учити спостерігати за висотою сонця, 

встановлювати найпростіші зв'язки між висотою сонця і кількістю тепла; 

сприяти формуванню в учнів потреби до цілісного пізнання світу; 

розвивати мислення, пам'ять, увагу, допитливість; розвивати вміння 

працювати в парах і групах; розвивати рефлексивні навички; виховувати 

любов до природи, пробуджувати інтерес до навколишнього середовища. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань 

Обладнання: презентація Power Point, м’ячик, кольоровий папір, 

ножиці, клей, шаблон кружечка, червоний, жовтий та зелений стрічки. 

Література: Я досліджую світ. Частина 2: посібник-практикум 

інтегрованого курсу для 1 кл. закладів загальної середньої освіти (у 4-х 

частинах) / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, О. Л. Хомич, І. В. 

Гарбузюк, Н. В. Андрук, К. С. Василенко. – К.: Видавництво «Алатон», 

2018. – 112 с. 
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Хід уроку 

І Організаційний момент 

1.Ранкове коло  

(Діти стають у ранкове коло) 

Вч: Доброго ранку, доброго дня! 

Класна родина, дружна сім'я. (Махають долоньками) 

Ми всі засвітим усмішки, 

Такі великі усмішки.  (Плескають у долоні) 

Я – усмішка.  (Показують на себе) 

Ти – усмішка.  (Показують на сусіда) 

Нам весело разом!  (Беруться за руки) 

2.Хвилинка синоптика 
Вч: Діти, скажіть яка зараз пора року? 

Діти: Осінь 

Вч: Який місяць?  

Діти: Листопад 

Вч: Число? 

Діти: 29 

Вч: Який стан небо? 

Діти: Небо чисте, світе яскраво сонечко 

Вч: Чи вітряно сьогодні? 

Діти: Ні, на вулиці сьогодні немає вітру 

ІІ Мотивація навчальної діяльності 

3. Гра «Потяг»  

Вч: А зараз ми з вами пограємо у гру під назвою «Потяг». Встаньте 

з-за парт. 

(Діти встають) 

Біля дошки станьте у рядочок, один за одним (вчитель допомагає 

дітям правильно стати). 

А тепер у мене і у кожного з вас є чистий аркуш паперу, я стаю також 

у наш так званий потяг, прикладаю аркуш паперу до спини учня та 

починаю щось на ньому малювати, вам потрібно здогадатися, що я 

намалювала та намалювати те що ви відчули наступному учаснику і так 

малюєте те що відчули один одному і в кінці подивимось, хто з вас вгадав, 
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що саме я намалювала.  

Діти показують, що в них вийшло.  

Вч: А перевіримо, чи зобразили ви те що я хотіла, трішки пізніше.  

  

 

 

 

 

 

ІІІ Актуалізація опорних знань 

1.Групове заняття. 

Гра «М’ячик»  

Вч: Діти, а зараз ми з вами повторимо живу та неживу природу. Я 

вам буду кидати м’ячик і промовляти слова, а ви повинні підстрибувати, 

якщо назване мною слово відноситься до живої природи, а якщо до 

неживої то тупочите ногами. 

Вч: Давайте пригадаємо, що таке всесвіт?  

Діти: Всесвіт- це все що існує 

Вч: А з чого ж складається всесвіт?  

Діти: Всесвіт складається з галактик  

Вч: А що входить до цих галактик? 

Діти: До цих галактик входять зірки та планети 

Вч: Правильно 

Метод «Асоціативний кущ»  

Діти, назвіть усе що у вас асоціюйтеся зі словом дар (діти 

називають)  

 

  

 

 

 

 

 

IV Повідомлення теми та мети уроку 
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Вч: Отже, діти, сьогодні ми поговоримо з вами поговоримо про дари 

однієї такої яскравої та дуже спекотної, особливо влітку, зірки, а якої саме 

ви дізнаєтесь відгадавши загадку і якраз дізнаєтесь, що все таки я хотіла 

аби ви мені намалювали і перевіримо чи відчули ви це. 

Увага на екран! 

Діти дивляться на екран 

Вч:  

Постійного місця немає 

День і ніч бродить 

Весь світ обходить 

Що це діти? 

Діти: Сонечко 

Вч: Правильно, це сонечко, подивіться, як воно вам посміхається 

(Діти дивляться на екран) 

Вч: Сьогодні ми з вами поговоримо про всесвіт, а саме про частинку 

всесвіту- сонце 

А тепер давайте подивимось на малюнки які ви відобразили. 

Діти дивляться на дошку 

Вч: Так, багато, хто з вас відчув спинкою, що це сонечко та 

намалював його.  

А за те, що ви вмієте так гарно відгадувати загадки та відчули і 

намалювали сонечко, воно сьогодні підготувало для вас розповідь про те, 

що воно вміє, а сонечко, багато чого вміє і є дуже корисним для всього 

живого, а також підготувала для вас багато цікавих вправ.  

V Вивчення нового матеріалу 

1.Бесіда 

Вч: Сонце ‒ джерело життя на нашій планеті. Життя на Землі 

неможливе без енергії сонячних променів. Сонце- це єдина із зір, що є 

природним джерелом світла і тепла для всього живого на землі.  Ця зірка 

найближча до Землі. Навколо нього рухається наша планета Земля. 

Сонячне проміння досягає Землі усього за 8 хвилин і 20 секунд. Це 

неймовірна швидкість! Нічого швидшого в природі не існує. Якби до 

сонця прокласти доріжку, то машиною її можна було б проїхати за 200 

років. У його середині температура сягає 15 мільйонів градусів. 
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Уявіть собі, що станеться на Землі, коли б Сонце зникло? (діти 

уявляють та відповідають).  

Так для жителів нашої планети велике значення мають сонячне 

світло й тепло. Якщо Сонце припинить світити, рослини загинуть, а 

людям і тваринам нічого буде їсти. Уся жива природа загине, замерзне у 

темряві. 

Завдяки Сонцю нагрівається земля, вода морів, океанів, річок. А 

люди навчилися використовувати енергію сонця: використовують 

сонячні батареї. 

Діти, подивіться на екран, як вони виглядають. 

 

  

 

 

 

 

Порівняйте розміри Землі і Сонця, увага на екран. Бачите ось яка 

маленька земля, а яке величезне сонце. 

 

 

 

 

 

А зараз подивимось масу сонця та землі. Бачите одне Сонце важить, 

як дуже багато планет Землі. 

 

 

 

 

Вч: А тепер подивіться відео, в якому сонечко розповість про себе 

дуже цікаву інформацію. 

Увага на екран 

(Діти уважно дивляться)  

 https://youtu.be/gB0kTxguNF0  

https://youtu.be/gB0kTxguNF0
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Вч: Чи далеко знаходиться сонечко від землі? 

Діти: Так 

Вч: Скільки років ми б летіли туди літаком? 

Діти: 10 років 

Вч: Як відбувається зміна пір року? 

Діти: Зміна пір року відбувається через те, що Земля обертається 

навколо сонця і освітлюється ним по різному, влітку сонечко підіймається 

вище і зігріває краще, а взимку сонечко опускається нижче і стає 

холодніше. 

Вч: Так, правильно, через те, що Земля обертається навколо сонця і 

освітлюється ним по різному, влітку сонечко підіймається вище і зігріває 

краще, а взимку промені падають косо і ми отримаємо мало тепла. 

А зараз я пропоную послухати мультфільм-казку К Чуковського 

«Викрадене Сонце». 

Увага на екран 

(Діти дивляться) 

 

 

Вч: Ви послухали казку, скажіть, що сталося на Землі без Сонця?  

Діти: Усі звірі починають гинути їм нічого їсти, бо сонечко не 

світить і рослини не ростуть без нього, усе гине. 

Вч: Чи можливе життя на Землі без їжі?     

Діти: Ні, життя на землі без їжі не можливе 

Вч: А зараз подивіться на екран! 

Прочитайте мені, які дари має сонце?  

Діти: Тепло, світло, енергію, життя 

Вч: Так, бачите, як багато дарів має сонце. 

Сонячне світло, яке ми бачимо- це світлова енергія сонця. Ця енергія 

не видима, але ми можемо відчувати її шкірою, особливо влітку, коли 

сонечко гріє землю сильніше. 

2.Руханка 

Вч: А тепер ми з вами трішки відпочинимо. Усі встали з-за парт, та 

увага на екран та на мене, зробимо з вами веселу руханку разом з 

https://youtu.be/4jr1jWwl2m8 

https://youtu.be/4jr1jWwl2m8
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сонечком, аби трішки відпочити. 

(Діти виконують) 

 

 

Вч: Сідаємо!  

(Діти сідають) 

Вч: Ми з вами трішки відпочили та продовжуємо наш уроку. Зараз 

ми поговоримо з вами про значення сонечка, для тварин, рослин та 

людини. Увага на екран! 

Сонце і тварини. Сонце зігріває і освітлює землю, завдяки цьому 

тварини бачать навколишній світ. Сонячні промені допомагають 

вироблять в тілі тварини дуже корисні речовини- вітаміни. 

Риби, жаби і черепахи, коли настає холод, перестають рухатись. 

Тому вони ховаються у схованки.  

Сонце і рослини. Вони ростуть, цвітуть, дають плоди і насіння в 

теплу погоду. Сонце допомагає рослині живитися. 

  

 

 

 

 

 

 

Сонце і людина. Сонце дарує людині сонце і тепло. Без сонця не 

було б їжі для людини. Під впливом сонця виробляється вітамін D в 

організмі людини, який допомагає виробляти в організмі кальцій, який 

корисний для кісток. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jqy7Rm8n4Fk  

https://youtu.be/jqy7Rm8n4Fk
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VI Закріплення нового матеріалу 

1.Робота в групах 

 

 

 

Вч: А зараз поділіться на ІІ групи по 6 осіб (вчитель допомагає дітям 

розподілитися по групам). Я буду задам по черзі запитання кожній групі 

та ви повинні будете відповісти на нього 

І група 

Вч: Чи можливе життя на Землі без їжі?      

Діти: Життя на Землі не можливе без їжі  

Вч: Правильно, а чому?  

Діти: Бо без їжі не зможе існувати будь яка жива істота. 

Вч: Так, без їжі не зможе існувати ні людина, ні тварини, ні рослини, 

вони усі загинуть. 

ІІ група 

Вч: Що, окрім ґрунту, потрібно рослинам для росту і розвитку? 

Діти: Окрім ґрунту рослинам потрібні ще сонячне проміння.  

Вч: Правильно, а для чого рослинам потрібне сонячне проміння? 

Діти: Сонячне проміння потрібне рослинам для росту 

Вч: Правильно, для того аби рослини змогли рости. 

2.Крісло автора. «Якби я був сонячним промінчиком…» 

 

 

 

 

Вч: Ви бачите стільчик, вам потрібно буде на нього сісти, та відчути 

себе сонячним промінчиком і уявити щоб ви зробили, як би були 

сонячним промінчиком і розповісти про це.  

Діти розповідають. 

4.Гра «Дари Сонця» 
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Вч: Ви бачите на дошці ‒ невеличке намальоване сонечко. 

Вам треба назвати, що сонечко дарує землі. Ви називаєте і виходите 

і на промінчиках сонечка це записуєте. 

Діти грають 

2. Хвилинка «Релаксації» 

 

 

 

 

Вч: Діти, я вам пропоную трішки відпочити, перед наступним 

завданням. Зараз я вам пропоную під музику трішки відпочити. Закрийте 

свої оченятка, та уявіть, що до вас прийшло сонечко, воно таке яскраве, 

тепле, тепле, воно торкається вашого носика, вушка, ваших рук, сонечко 

посміхається вам, посміхніться і ви сонечку у відповідь. А тепер сонечку 

пора повертатися до своєї домівки, попрощайтеся з сонечком. А тепер на 

раз, два, три відкривайте свої оченятка та повертайтесь до класу.  

5.Творче завдання 

 

 

 

 

 

Вч: А тепер дітки, ви створюватимете композицію під назвою 

«Сонце - господар неба». 

Хто буде головною дійовою особою вашої композиції, як ви 

гадаєте? 

Діти: Сонечко 

Вч: Правильно, сонце. Тому воно має бути великим за розміром. А 

скажіть якого кольору може бути сонце? 

Діти: Жовтим, оранжевим 

Вч: Так, воно може бути жовтим, оранжевим та навіть червоним.  

У вас на партах мають бути ножиці, клей, кольоровий папір, шаблон 

круга. Перевірте чи у всіх усе є?  

Діти: Так  
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Вч: Добре! А перед початком роботи давайте пригадаємо правила 

користування ножицями. Увага на екран! 

 

 

 

 

 

 

Читайте мені по одному ланцюжком, правила користування 

ножицям 

Діти:  

Не тримай ножиці кінцями до гори 

Не залишай ножиці розритими 

Передавай ножиці лише закритими кінцями в сторону товарища 

Не кидай ножиці товаришу. 

Вч: Молодці, а тепер подивіться на екран, яке у вас має вийти 

сонечко. Діти дивляться. 

 

 

 

 

 

 

Послідовність виготовлення 
(Вчитель демонструє як це робити, а діти дивляться) 

Вч: Зараз я вам буду демонструвати, як виготовити таке сонечко, а 

ви поки що нічого не робите, поклали усе на парту та дивіться і слухайте 

мене уважно. Для початку вам потрібно прикласти до кольорового паперу 

шаблон кружечка, який у вас є, далі взяти простий олівець та обвести цей 

кружечок, вирізати його. У мене кружечок буде жовтим, а ви можете 

зробити його ще і червоним і оранжевим, адже, як ми з вами попередньо 

казали, що сонечко можна зробити не тільки жовтим. А я виготовила 

кружечок жовтим, мені хочеться аби він був саме такого кольору. Так ось 

ми з вами вирізали кружечок і це є основою нашого сонечка.  Далі 
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вирізаємо з кольорового паперу такі тоненькі смужечки, вони можуть 

бути у вас різнокольоровими (червоними, оранжевими, жовтими). Я 

зроблю їх з оранжевого та червоного кольорів. 

Вирізали, далі ми складаємо різнокольорові смужки навпіл та 

поступову приклеїмо їх до нашої основи сонечка, тобто кола, яке ми з 

вами вирізали. А далі олівцем чи різнокольоровою ручкою, намалюємо 

нашому сонечку ніс, очі та ротик і наше сонечко готове.  

Тепер ваша черга, виготовити своє сонечко, воно може у вас бути не 

таким кольором як в мене, а може бути і червоним і оранжевим чи як в 

мене жовтим, усе залежить від вашої фантазії. Усе працюємо, а я буду 

підходити до кожного з вас та кому потрібна буде допомога, то я 

допоможу. 

(Діти працюють, вчитель допомагає) 

Перегляд робіт із зображенням сонця 

Вч: Сьогодні ви створювали композицію під назвою «Сонце - 

господар неба». 

А тепер виходьте по черзі до дошки та вішайте свої роботи на дошку. 

(Діти демонструють свої роботи) 

Вч: Які гарні у вас вийшли сонечка, подивіться, як тепер у нас у класі 

стало сонячно і тепло, завдяки вашим сонечкам, які ви виготовили. 

VII Підсумок уроку. Рефлексія. 

1.Гра «Так чи ні?»   

Вч: Діти, подивіться на екран. 

(Діти дивляться) 

  

Вч: Прочитайте мені назву ги 

Діти: Гра «Так чи ні»  

Вч: Так, добре, а що ви ще бачите на екрані, окрім назви гри? 

Діти: Дві кнопки, одна червона, інша зелена 

Вч: А що на них написано? 

Діти: На червоній ні, а на зеленій так. 

Вч: Правильно. Так ось, за те що ви сьогодні так гарно попрацювали 

на уроці і сонечку дуже сподобалась ваша робота на уроці і воно 

підготувало для вас цю гру. Я буду ставити вам запитання, а ви повинні 
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мені на них відповісти так чи ні і коли ви будете відповідати, то я буду 

натискати відповідну кнопку. Відповідаємо по черзі, підіймаючи руку. 

Тож починаємо.  

Всесвіт- це все що існує? 

Діти: Так 

Вч: Всесвіт складається з галактик  

Діти: Так 

Вч: До галактик входять зірки та планети? 

Діти: Так 

Вч: Сонце – це найменша зірка? 

Діти: Ні 

Вч: Сонце- це єдина із зір, що є природним джерелом світла і тепла 

для всього живого на землі? 

Діти: Так 

Вч: Ця зірка найближча до Землі?  

Діти: Так 

Вч: Навколо нього рухається наша планета Земля? 

Діти: Так 

Вч: Сонце завжди гріє однаково? 

Діти: Ні 

Вч: Чи потрібне Сонце рослинам і тваринам? 

Діти: Так 

Вч: Хмари затримують тепло сонячних променів? 

Діти: Так 

Вч: Сонце корисне для людини?  

Діти: Так 

Вч: Завдяки сонцю виробляється у людини вітамін D? 

Діти: Так 

Вч: Він корисний для кісток людини? 

Діти: Так 

Вч: Сонце якщо зважить, то воно буде важити, як багато планет 

Землі? 

Діти: Так!  

2. Вікторина «Питання-відповідь»  
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Вч: Зараз я вам буду задавати питання, а ви повинні мені дати 

відповідь 

Про що ми розмовляли сьогодні на уроці? 

Діти: Про сонечко 

Вч: Скажіть мені, що таке всесвіт? 

Діти: Всесвіт- це все що існує 

Вч: З чого складається всесвіт? 

Діти: Всесвіт складається з галактик  

Вч: Що входить до галактик? 

Діти: До галактик входять зірки та планети 

Вч: Що таке сонце? 

Діти: Сонце ‒ це єдина із зір, що є природним джерелом світла і 

тепла для всього живого на землі? 

Вч: Які дари має сонце? 

Діти: Тепло, світло, енергія, життя 

Вч: Що дає сонце рослинам? 

Діти: За допомогою сонця рослини ростуть, цвітуть, дають плоди і 

насіння воно допомагає їм живитися. 

Вч: Правильно, молодці. А навіщо сонце тваринам? 

Діти: Сонце зігріває і освітлює землю, і тварини бачать навколишній 

світ. Сонячні промені допомагають щоб в тілі тварини з’явились дуже 

корисні речовини- вітаміни. 

Вч: Які ви молодці, гарно мене слухали. А для чого ж сонце людині? 

Діти: Сонце дарує людині сонце і тепло. Без сонця не було б їжі для 

людини. Воно дає людині вітамін D, яке зміцнює кістки людини.  

Вч: Так правильно, молодці!  

А скажіть мені будь ласка, сонце ‒ це велика зірка чи маленька? 

Діти: Велика 

Вч: А вона холодна чи розпечена, гаряча? 

Діти: Гаряча 
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Вч: Правильно, молодці! Сонце- це велика, розпечена зірка. А 

скажіть, якщо на ваги покласти одну планету Земля та Сонце, що буде 

важче? 

Діти: Важче буде сонце 

Вч: Правильно! Сонце важить, як багато планет Землі, а якщо одну 

планету Земля покласти на ваги, то сонце звичайно її переважить. 

3.Вправа «Мікрофон»  

 

 

 

Вч: Дітки, у мене мікрофон, я буду підходити до кожного з вас, а вам 

потрібно буде доповнити таке речення:  

Мені подобається, коли світить сонечко бо… 

Сонечко радіє і….. 

(Діти доповнюють по черзі)  

 

4.Рефлексія. 

«Сонце творчості»  

 

 

 

 

Вч: На дошці прикріплене сонце без промінців, вам потрібно 

вибрати із різнокольорових промінців, які є у вас на парті, саме той, який 

ви вважає запотрібним. 

Жовтий – урок пройшов корисно 

Помаранчевий – досить непогано 

Червоний – «чахлий», пропащий урок 

Вч: Я дуже дякую вам за урок, ви працювали дуже добре сьогодні 

 Допобачення діти! 

Діти: Допобачення вчитель!   
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Герус Д. О., здобувачка вищої освіти 3(1) курсу спеціальності 

«Початкова освіта» ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

 

До проблеми формування екологічної  

свідомості молодших школярів 

Зміни в навколишньому середовищі, викликані техногенним 

опосередкуванням взаємодії людини з довкіллям, призвели до значних 

змін у формах і засобах життєдіяльності людей. Значне відчуження 

людини від природи призводить до виникнення цілого комплексу 

негативних наслідків, що зумовлює необхідність пошуку шляхів 

переорієнтації світоглядних основ буття та суспільного виробництва у 

взаємодії людини з природою. 

Екологічна освіта та виховання мають бути безперервними і тривати 

в дошкільний, шкільний та позашкільний періоди. У початковій школі 

вони здійснюються, як відомо на між предметній основі [1] 

Для кращої активізації творчої діяльності учнів на уроках 

використовую різні дидактичні матеріали. Доцільно до структури уроку 

включити невеликі конкурси, вікторини на краще знання загадок, 

прислів’їв, приказок про рослини, тварин, взагалі, про охорону природи [2]. 

Використання завдань з екологічною спрямованістю активізує 

роботу як учителя, так і учнів, сприяє формуванню активної життєвої 

позиції, що виявляється у вчинках [3]. 

 

Література 

1. Дрібноход М. Філософія екологічної освіти. Освіта. 1996. 

С.4. 2. Христофор А. Сутність і дидактичні можливості екологічного 

виховання//Початкова школа. 2007. №6.С. 9-10. 3. Ляхов П. «Я пізнаю 

світ» Київ, 2002.120с. 

 

«Птахи» 

Мета: формувати уявлення про птахів, їх різноманітність; вміння 

впізнавати птахів за істотною ознакою, порівнювати їх; вчити аналізувати 
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ілюстрації, знаходити в них необхідну інформацію і робити висновки, 

розповідати отриману інформацію, доводити свою думку, познайомити 

учнів з тим, яку користь приносять птахи та про необхідність їх охороняти 

; розвивати  пізнавальний інтерес учнів, спостережливість. 

Матеріали: малюнки птахів, ілюстрації, мікрофон, запис голосів 

пташок, картки з тестами, загадки про птахів, підручник. 

Клас: 4. 

Хід уроку: 

І. Організаційний момент 

1. Привітання 

(Грає музика. Вчитель повідомляє, що діткам потрібно стати в 

коло. 

Вчитель: Доброго дня, учні! 

Колом сонечко іде, 

За собою день веде. 

Станьмо разом, станьмо в колі – 

Станем сонечком у школі! 

 

ІІ. Основна частина 

1.Фенологічні спостереження. 

Яка зараз пора року? 

Який місяць? День? 

Який стан неба? Чи є опади? 

Яка температура повітря? 

 

2. Повідомлення теми дня 

Сьогодні на уроці ми продовжимо мандрувати дивовижним світом 

живої природи. 

Що належить до живої природи? (Людина, рослини, тварини.) 

Яку тему ми досліджуємо сьогодні? (Птахи) (діти повинні 

здогадатися по картинкам на дощці, презентаційній дощці)  

Доведіть, що тварини належать до живої природи? (Вони 

народжуються, дихають, живляться, ростуть, розмножуються, 

вмирають.) 
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Сьогодні до нас на урок завітала моя колега – вчителька з лісової 

школи тітонька Сова. Вона дуже хоче перевірити, чи багато вже знають 

мої учні, і тому приготувала для нас багато різних завдань. Готові до їх 

виконання? 

Д/Г «Мозковий штурм»  
Які групи тварин ви вже знаєте? 

Наведіть приклади тварин. 

Робота в групах.  

Д/Г «Склади пазл».  

Діти, мудра Сова підготувала завдання. На ваших партах лежать 

файли, в яких знаходяться порізані частинки однієї картинки. Ваше 

завдання – скласти картинку і дізнатися, хто на ній зображений. 

Складіть числа в порядку зростання – й отримуєте зображення 

тварини. 

Полічіть від 1 до 10, від 10 до 1. 

Назвіть сусідів числа 5, 7, 9. 

Назвіть попередні числа до 3, 7, 9. 

Назвіть наступні числа від 1, 6, 9. 

До якої групи належить тварина, яку склали з пазлів? Поясніть 

чому? 

3. До нас завітали різні птахи, які коротко розкажуть про це вам. 

Дятел. Я ‒ деревний лікар, живу в лісах. Своїм прямим 

долотоподібним дзьобом добуваю з-під кори дерев шкідників та їх 

личинки. Поїдаю їх у великій кількості. Я триста разів на день приношу 

своїм діткам гусениць і дорослих комах. За зимовий день я приношу до 

150 короїдів. 

Ластівка. Я ‒ ластівка. Ми прилітаємо навесні. Наша сім’я знищує 

до 1 млн комах ‒ шкідників сільського господарства. 

Шпак. Я ‒ шпак. Ми, шпаки, знищуємо близько 3 тисяч 

різноманітних комах. Я один з’їдаю за місяць до 10 тис. кольорових 

слимаків, небезпечних ворогів полів. 

Горобець. Ви, діти, звичайно, любите нас. А чи відомо вам, що ми 

знищуємо личинок небезпечного шкідника садів ‒ довгоносика? 

Особливо багато поїдаємо шкідників, коли вигодовуємо своїх пташенят. 
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Мухоловка. Я ‒ мухоловка строката. Незважаючи на те, що я дуже 

маленька, апетит у мене дуже великий. За день я з’їдаю 300 мух і комарів. 

Синиця. Я ‒ синиця. Вага з’їдених мною і принесених пташенятам 

шкідників за день дорівнює масі мого тіла. А в період вигодовування 

пташенят я приношу їжу 350–390 разів на день. 

Зозуля. Я ‒ зозуля. Також корисний птах. Ви всі лякаєтесь волохатих 

гусениць, а я за годину знищую їх до сотні. 

Сова. Я ‒ хижий птах, приношу велику користь. За літо я з’їдаю 

велику кількість мишей, адже за літо кожна миша може з’їсти до кількох 

кілограмів зерна. 

Вчитель: Отже, яку користь приносять птахи? 

- Птахи знищують шкідливих комах, личинок, гусениць, гризунів. 

Цим вони зберігають врожай у садах і на полях. 

4. Ознайомлення з будовою тіла птахів. 
Всі птахи дуже різні. Серед них є велетенські страуси. Є й крихітки, 

розміром з метелика, як колібрі. А в Україні найменшою пташкою є 

золотомушка. Більшість птахів чудово літає. А є й такі, що вміють 

лише бігати, як страус, або тільки плавати, як пінгвін. Однак усі вони 

належать до птахів, бо мають спільні ознаки. 

5. Демонстрація чучела птаха. 

Розгляньте птаха. Чим вкрите його тіло? (Тіло покрите пір’ям.) 

Для чого пташкам пір’я? (Пір’я, розташоване на тулубі, крилах і 

хвості птаха,‒ різне. Одне захищає птахів від холоду, спеки та різних 

ушкоджень, інше допомагає літати.) 

Те, що тіло птахів вкрите пір’ям - це головна ознака, за якою птахи 

відрізняються від інших тварин. Їх ще називають пернатими. 

Що ви ще бачите у птахів? (Крила і хвіст.) 

Замість передніх кінцівок у птахів - крила. На крилах і хвості у них 

є довгі пір’їни. Завдяки їм птах може літати. 

Чим ще цікаві птахи? (У них є дзьоб.) 

Як ви думаєте, для чого потрібний птахам дзьоб? (За допомогою 

дзьоба вони добувають їжу, чистять своє пір’я, в’ють гнізда, 

доглядають за пташенятами, подають сигнали.) 

Живуть в усіх куточках землі: у лісах, на полях, луках, болотах та 
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водоймах. Всього на Землі живе 8600 видів птахів, з яких в Україні 

зустрічається 360.Розміри у них теж різні. Живляться різноманітною 

їжею. Розмножуються птахи, відкладаючи яйця. Птахи — дуже корисні 

тварини. Вони знищують шкідливих комах у садах, на городах, луках і 

полях. Цим приносять природі велику користь. А ще без їхнього щебету 

природа стала б сумною та непривітною. 

6. Фізкультхвилинка. 

А зараз Сова запрошує вас на таночок. 

ІІІ. Заключна частина. 

Складання правил поведінки навесні в лісі за малюнками 

 

 
Яких правил ви маєте дотримуватися навесні в лісі? 

1) Птахи навесні будують гнізда і виводять пташенят. Птахів на 

гніздах не можна турбувати і тривожити: вони можуть покинути свої 

гнізда, тоді пташенята загинуть. 

2) Не можна чіпати руками яйця, не можна розоряти гнізда. 

3) Не можна приносити пташенят додому. 

4) Не можна стріляти у птахів з рогаток, кидати у них каміння 

 

VІ. Підсумок уроку.    

Рефлексія. Зворотний зв'язок «Наші очікування» 

Про кого ми говорили сьогодні на уроці? 

Пригадайте, про що ви хотіли дізнатися на уроці, і чи дізналися про 

це? 

Що вам сподобалося на уроці? 

Правила поведінки в лісі  

навесні
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Про яку пташку ви розкажете вдома? 

Яку пташку ви б хотіли намалювати? 

Які казки про птахів ви знаєте? 

Дякую вам за роботу. За те, що ви так гарно працювали на уроці, 

справилися зі всіма завданнями, дізналися багато нового про птахів.  Сова 

зараховує вас до юних орнітологів, маленьких вчених, які вивчають життя 

птахів.  

 

 

Грабко О., магістриня, спеціальності «Початкова освіта» ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Черв’якова Н.І. к. п. н., доцент кафедри дошкільної та початкової 

освіти 

 

Розвиток дослідницьких вмінь молодших школярів у процесі 

розробки проєкту «город на підвіконні» в умовах гпд 

 

Останнім часом в освітніх установах, зокрема у ЗОШ, активно 

створюються групи продовженого дня (ГПД), які є однією з провідних 

форм організації життєдіяльності дітей молодшого шкільного віку, що 

спрямовані на забезпечення інтелектуального, морально-етичного, 

творчого розвитку. Зумовлено це більш раннім початком навчання дитини 

в школі з шести років, а також тим, що значна частина батьків багато часу 

зайняті на роботі або взагалі перебувають за кордом на заробітках.  

Виходячи з цього, основними завданнями, які розв’язує сьогодні 

школа, зокрема ГПД, є забезпечення якісної шкільної освіти, всебічного 

виховання та розвитку молодших школярів, формування їх як активних, 

творчих, компетентних особистостей. У реалізації цих завдань велику 

відповідальність покладено на вихователя ГПД.   

Відповідно до нормативних документів – одним з провідних завдань 

групи продовженого дня є: організація самостійної роботи учнів із 

закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках; 

створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та 

надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і 
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виконанні домашніх завдань; організація індивідуальної, групової та 

колективної роботи учнів тощо. 

Для вихователя ГПД проведення самопідготовки найважливіший 

час в режимі дня. Це обов’язкові заняття школярів кожного дня, під час 

яких вони самостійно виконують домашні завдання у чітко визначений 

час. Самостійна навчальна робота на цих заняттях сприяє виробленню 

навичок самоосвіти, самовиховання, самоорганізації, самоконтролю. 

Дуже важливо привчати молодших школярів до регулярного 

приготування домашнього завдання в умовах групи продовженого дня, 

навчити їх економити час і сили. Самостійна робота учнів під час 

самопідготовки формує у них вміння використовувати знання, отримані 

на уроці при виконанні домашнього завдання. 

Самопідготовка в ГПД проходить відповідно до режиму дня і 

керується вихователем. Вихователь контролює правильність виконання 

завдань і надає при необхідності кваліфіковану допомогу. Більшість 

батьків оцінюють роботу вихователя по якості виконання домашніх 

завдань дітьми. Їм важливо, щоб дитина отримала гарну оцінку за 

домашню роботу. 

Проведення самопідготовки – найскладніше в умовах сучасної 

школи, адже більшість груп продовженого дня – різновікові. В учнів 

перших класів домашніх завдань немає, але з ними необхідно проводити 

розвивальні ігри, вправи, організовувати художню діяльність тощо. При 

цьому існує ще одна небезпека. Самопідготовку молодших школярів в 

умовах ГПД не можна перетворювати на класно-урочні заняття, 

дотримуючись тих же вимог, дидактико-методичних підходів, форм та 

методів організації навчальної діяльності дітей. Якщо це так, то важко 

уявити, яке навантаження витримують дітлахи. 

Виходячи з цього вважаємо за доцільне проводити самопідготовку і 

з використанням нетрадиційних форм: сюжетно-рольової гри, проєктної 

діяльності тощо. Такі форми є хорошим засобом розвитку пізнавальних 

інтересів молодших школярів. Вони викликають емоційну реакцію на 

новизну ситуації, що загалом перетворює виконання завдань на цікаву 

діяльність. На основі цікавості виникає допитливість, прагнення вийти за 

межі своїх знань і вмінь і розширити їх. 
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Розглянемо методичні аспекти організації проєктної діяльності 

молодших школярів в умовах ГПД на прикладі дослідницького проєкту.  

Специфіка проєктної діяльності в умовах ГПД полягає в тому, що 

заняття проходять в позаурочний час. Створюється невимушена 

обстановка, позитивний емоційний настрій, що стимулює розвиток 

дитини. Величезний "плюс" полягає в тому, що відсутня характерна для  

урочної діяльності система оцінок; при єдиній тематиці групи, 

кожній дитині надається свобода у виборі діяльності, чергуванні справ, 

тривалості занять однією справою; кожен обирає зручну для себе форму 

проведення свого дослідження. 

Окрім цього, вихователь і діти не обмежені жорсткими часовими 

рамками навчального часу. З’являється можливість: використовувати 

будь-яку вільну хвилину в режимі дня ГПД (за бажанням учнів) для 

роботи над проєктом; співпрацювати зі шкільним бібліотекарем, 

працівниками музеїв, представниками громадських організацій; тісно 

взаємодіяти з батьками, тобто залучати батьків для допомоги у виконання 

проєктного завдання. 

На підставі вищевикладеного передбачається, що основною метою 

проєктної діяльності в умовах ГПД буде: створення умов для 

особистісного зростання молодших школярів, мотивованого вибору своєї 

діяльності та соціальної адаптації учнів створення умов для формування і 

набуття дослідницьких умінь, вироблення самостійності та ініціативи, що 

сприяють розвитку творчих здібностей, формування активної життєвої 

позиції; формування світоглядних ключових компетенцій. Досягти такі 

цілі можливо через вміння взаємодіяти з іншими людьми, аргументовано 

викладати власну точку зору, через розвиток вміння відшукувати, 

перетворювати і передавати інформацію, тобто формується 

метапредметная компетентність учнів початкових класів. 

Наведемо технологічну карту підготовки і проведення 

дослідницького проекту для учнів початкових класів в межах вивчення 

курсу «Я досліджую світ». 
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№ 

п/п 

Основні етапи 

виконання проєкту 

Зміст діяльності молодших 

школярів та вчителя 

1. Тема проєкту Вихователь спільно з учнями 

ГПД визначає тему проєкту 

«Город на підвіконні» 

2. Для учнів, якого 

класу 

Проєкт «Город на підвіконні» 

може виконуватися для ГПД 

конкретного класу (3 клас) або 

для різновікової ГПД учнів 

початкових класів 

3. Тип проєкту Визначає вихователь: 

– за характером навчально-

пізнавальної діяльності: 

пошуково-дослідницький; 

– за кількістю учасників: 

груповий; 

– за тривалістю: 

середньотривалий (4-6 тижнів) 

4. Мета проєкту Визначає вихователь ГПД: 

Розширити і поглибити знання 

дітей про рослини, які можна 

вирощувати у класній кімнаті, 

зокрема про цибулю, її значення 

для життя і здоров’я людини; 

ознайомити із впливом різних 

факторів на розвиток рослин; 

формувати в учнів уміння 

проводити дослідницьку 

діяльність, спостерігати, 

фіксувати результати 

спостережень. Аналізувати і 

робити висновки, організовувати 

суспільно корисну справу; 

виховувати працелюбність 
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5.  Мотивація учнів, 

постановка 

дослідницького 

завдання 

Мета, яку визначає і формулює 

вихователь ГПД спільно з 

вчителем/вчителями початкових 

класів, повинна бути 

усвідомлення і прийнята 

молодшими школярами через 

низку мотивів інтересу до 

вивчення природних явищ і 

процесів, бажання дізнатись про 

щось нове шляхом проведення 

дослідів та експерименту. 

З метою вмотивування 

вихователь може ознайомити 

дітей з твором З. Жук «Про 

Квасолинку, яка мріяла 

побачити Сонце» 

6. Визначення видів 

робіт під час 

виконання проєкту 

Діти спільно з вихователем 

визначають види робіт та їх 

послідовність по вирощуванню 

городу на підвіконні: 

– підготовка лотків з ґрунтом;  

– підготовка посадкового 

матеріалу (цибуля, квасоля, 

насіння інших рослин); 

– підготовка поливальниці, 

палички-лопатки 

7.  Постановка 

проблемних питань 

Молодші школярі під 

керівництвом вихователя ГПД 

формулюють проблемні 

питання: 

– як різні чинники 

впливають на розвиток рослин 

(сонячне світло, полив, 

підживлення добривами, якість 
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ґрунту); 

– за яких умов рослини 

найкраще ростуть і 

розвиваються? 

Проблемні питання може 

формулювати і вчитель 

початкових класів 

8. Формування 

груп учнів-

дослідників і 

визначення 

диференційованих 

завдань 

Перша група: вирощує 

рослини, наприклад цибулю, на 

підвіконні у спеціально 

підготовленому ґрунті (його 

можна придбати за допомогою 

батьків у спеціалізованих 

магазинах); здійснює 

систематичний полив рослин; 

вносить поживні речовини і 

мінеральне підживлення.  

Друга група: вирощує 

рослини у шафі у лотках зі 

спеціальним ґрунтом, але де 

недостатньо сонячного світла; 

при цьому достатній полив і 

внесення поживних речовин і 

мінералів. 

Третя група: вирощує 

рослини на підвіконні у лотках зі 

спеціальним ґрунтом при 

внесенні поживних речовин і 

мінералів, але за умови дефіциту 

поливу. 

Четверта група: вирощує 

рослини на підвіконні, достатньо 

їх поливає, але у звичайному 

ґрунті без внесення поживних 
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речовин і мінеральних добрив. 

8. Здійснення 

спостереження за 

розвитком рослинами 

різними групами 

дітей 

Кожна група систематично 

веде спостереження за 

розвитком рослин і фіксує їх у 

щоденнику спостережень. Діти 

можуть фотографувати, 

здійснювати замальовки, 

вимірювати величину паростків 

на різних етапах, описувати 

інтенсивність зеленого кольору 

паростків, листочків 

9. Підготовка і 

оформлення 

результатів 

дослідницької 

діяльності кожною 

групою молодших 

школярів 

Кожна дослідницька група за 

результатами аналізу отриманих 

даних, їхнього усвідомлення 

формулює висновки про вплив 

різних умов на розвиток рослин 

(сонячне світло, полив, 

підживлення добривами, якість 

ґрунту). 

Діти самостійно обирають 

форму презентації результатів 

виконання проектного завдання: 

ілюстрована наукова доповідь, 

мультимедійна презентація, 

усний журнал, колаж, художній 

твір 

10. Підведення 

підсумку виконання 

дослідницького 

проєкту «Город на 

підвіконні» 

За результатами спільного 

обговорення, порівняння 

отриманих даних вирощування 

рослин у різних умовах, 

молодші школярі роблять 

обґрунтований, 

експериментально доведений 

висновок, що найкращим чином 
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росли і розвивалися рослини за 

таких умов: хороший грунт, 

наявність сонячного світла, 

достатній полив, підживлення 

мінеральними добривами. 

 

Виконання запропонованого проекту молодшими школярами 

сприяє закріпленню під час самопідготовки в ГПД знань, умінь, 

отриманих на уроках; розширенню, поглибленню навчального матеріалу, 

опрацьованого в класі; формуванню вмінь і навичок самостійної 

навчально-дослідницької діяльності; розвитку творчого та критичного 

мислення, культури розумової праці. Проєктно-дослідницька діяльність 

молодших школярів – це творча діяльність, спрямована на осягнення 

навколишнього світу, відкриття дітьми нових для них знань. Вона 

забезпечує умови для продуктивного розвитку їх ціннісного, 

інтелектуального і творчого потенціалу, є засобом активізації учнів, 

формуючи у них інтерес до досліджуваного  

матеріалу, дозволяє істотно розширити рамки досліджуваного, а 

також формує навички навчальної співпраці і командної роботи. 

На кожному етапі проєктної діяльності чітко проявляються 

психологічні здібності особистості, усвідомлення своєї ролі в колективі: 

генератора ідей, координатора, організатора, дослідника, ініціативного 

виконавця і т.п. Можливість проявити свої кращі якості різко підвищує 

самооцінку, вчить вмінню вирішувати конфліктні ситуації, підвищує 

мотивацію до пізнавальної діяльності, дозволяє розкривати потенціал 

талановитих дітей і їх індивідуальність. 

Таким чином, дослідницька діяльність в початковій школі широко 

використовується не тільки в навчальній діяльності, але і в позаурочний 

час зокрема, в групі продовженого дня. Над формуванням наукових 

уявлень учні краще працюють в групі. Групова робота дозволяє не 

боятися зробити правильний висновок, створює умови для більш 

широких контактів, позитивно позначається на поліпшенні 

психологічного мікроклімату. У процесі дослідницько-проєктної 

діяльності закладаються основи для співпраці, колективного пошуку і 
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розв’язання проблемних завдань. 

 

Література: 

1. Кравчук Л. В. Метод проектів: особливості застосування в 
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Гришанова В. Г., здобувачка вищої освіти 3(1) курсу спеціальності 

«Початкова освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Формування здорового способу життя у молодших школярів 

 

До найактуальніших проблем підростаючого покоління України 

належить проблема формування здорового способу життя саме у 

молодших школярів, вирішення якої обумовлює майбутнє держави та 

подальше існування здорової нації. 

Харчування людини є одним з найважливіших чинників, які в 

пливають на її здоров'я. Харчування забезпечує нормальний розвиток 

дітей, сприяє профілактиці захворювань, продовженню життя і створює 

умови для адекватної адаптації людини до навколишнього природного 

середовища. 

У школах освітній процес спрямований на всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 

талантів, розумових і фізичних здібностей тощо. Тому проблема 

формування здорового способу життя підростаючого покоління займає 
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провідне місце в шкільній практиці. Дана проблема активно 

обговорюється на державному рівні. Підтвердженням цьому є 

«Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті» [1], 

Національна програма «Діти України» [2], цільова комплексна програма 

«Фізичне виховання – здоров’я нації» [3], що передбачають завдання, 

спрямовані на зміцнення, формування та збереження здоров’я дітей, 

молоді та дорослих, формування соціально-активної, фізично здорової та 

духовно багатої особистості. 

Отже, здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих заходів, що 

забезпечують гармонійний розвиток, зміцнення здоров’я, підвищують 

продуктивність праці. Це такі форми і способи щодення, відмові від 

шкідливих звичок, загартуванню, оптимальний руховий режим. Здоров’я 

саме дітей і молоді особливо важливе, тому що близько 80% хвороб у 

дорослих є наслідком неправильного способу життя у дитячі та молоді 

роки. 
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«Корисна та шкідлива їжа» 

Мета: формувати, розширювати та закріплювати уявлення дітей про 

користь та шкоду продуктів харчування; вчити розрізняти корисну і 

шкідливу їжу; виховувати прагнення берегти своє здоров’я. 

Обладнання: ілюстрації корисних і шкідливих продуктів, прислів’я 

записані на окремих аркушах, заготовки долоньок з картону. 

Клас: 2. 



  

170  

 

Хід уроку 

 

I.Організаційний момент. 

Вихователь: Доброго дня діти! 

Я пропоную стати всім в коло і взяти один одного за руки 

Давайте привітаємось, 

Давайте посміхнемося, 

Давайте в очі глянемо 

І нам тепліше стане. 

Раз рука, два рука, 

Раз плече, два плече. 

Голова вліво, вправо подивилась, 

Посміхнулась, привіталась. 

 

II.Основна частина 

Вихователь: Сьогодні дітки ми поговоримо з вами про їжу та 

дізнаємось про користь, або шкоду для організму, яку вона приносить. 

Наш урок сьогодні присвячений правильному повноцінному харчуванню 

та його впливу на здоров’я людини.  

Вихователь: Скажіть мені діти чим можна заправити автомобіль? 

(відповіді дітей) 

А якщо пальне буде поганої якості, що трапиться з автомобілем? 

(відповіді дітей) 

Для правильного та безперебійного функціонування нашого 

організму, нам, як і автомобілю,потрібне  якісне пальне. Таким пальним 

для нас є їжа,яку ми вживаємо щодня. 

Їжа повинна бути різноманітною, якісною і корисною для здоров’я. 

Перегляд мультфільму «Абетка здоров’я: нездоровий рекорд» 

Чому захворіли звірята? 

Дидактична гра «Корисно, шкідливо» 
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Хід гри: вихователь показує зображення корисної або шкідливої їжі. 

Діти дають відповідь за допомогою долонь: червона (шкідливо), 

зелена (корисно).  

 

Вихователь: А зараз я пропоную вам діти продовжити прислів’я: 

Яблуко від яблуні не далеко… (падає) 

Кашу маслом не… (зіпсуєш) 

Перший млинець ‒… (грудкою) 

Хліб-сіль їж, а правду… (ріж) 

На чужий коровай рот … (не роззявляй) 

Всякому овочу свій… (час) 

Руханка «Черепаха-Аха» 

Вихователь: Малята, мабуть не раз чули від дорослих, які поживні і 

корисні БІЛКИ, ЖИРИ, ВУГЛЕВОДИ, ВІТАМІНИ, МІНЕРАЛИ… 

А що воно таке? І з чим його їдять? 

Відповіді на ці запитання заховалися в загадках. 

 

З БІЛКОМ на грядці, квітну, в’юся 

І в борщ попасти не боюся. 

Змагатись з м’ясом – моя доля, 

А люди звуть мене (КВАСОЛЯ). 

 

А я рідка, немов водиця, 

Салат без мене не годиться, 

Бо все змастити – моя мрія. 
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Я ЖИР по імені (ОЛІЯ). 

 

Візьміть лопати – й на городи, 

Смачні копати ВУГЛЕВОДИ. 

В мішку, як пані, їду з поля, 

Завжди в пошані (БАРАБОЛЯ). 

 

Без цукру я завжди скучаю, 

Тож швидше дайте мені чаю! 

Я ж – ВІТАМІНІВ вам сто тон! 

Усі впізнали? Я (ЛИМОН). 

 

Мене, біленьке, наливали 

Пили поживні МІНЕРАЛИ 

Маленькі дітки й кіт Мурко. 

Всім на здоров’я – (МОЛОКО). 

III. Заключна частина 

Вправа «Мікрофон» 

Діти по черзі називають корисні, а потім шкідливі продукти. 

Вихователь: Пам’ятайте здоров’я – найдорогоцінніший скарб, який 

дуже легко можна втратити, якщо неправильно харчуватися. Бережіть 

його та зміцнюйте! 

 

 

Грабко О., магістриня, спеціальності «Початкова освіта» ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Черв’якова Н. І. к. п. н., доцент кафедри дошкільної та початкової 

освіти 

 

Спостереження за птахами на весні під час прогулянки в ГПД 

 

Нова українська школа – це простір життя дитини, де вона не 

готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність закладу 

освіти будується так, щоб сприяти всебічному розвитку і становленню 
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особистості молодшого школяра. Важливого значення у розв’язанні цього 

важливого завдання набуває організація освітньо-виховної діяльності 

груп подовженого дня. 

Режим роботи групи подовженого дня передбачає організацію і 

проведення прогулянок на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна 

година 30 хвилин для учнів 1 – 4 класів. Щоденна організація цікавої 

прогулянки – важливого режимного елементу – має включати певний 

освітньо-виховний та розвивальний зміст, а не просто біганина по 

подвір’ю школи. 

Підвищенню ефективності прогулянок, зростанню інтересу дітей, 

розширенню їхнього кругозору, формуванню допитливості сприяє 

використання вихователем ГПД таких інноваційних технологій, як квест, 

стежини-подорожі, колективні творчі справи, різноманітні проєкти та ін. 

Вони дозволяють вирішувати цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і 

пізнавально-розвивальних завдань. Якщо прогулянка планується за межі 

шкільного подвір’я, наприклад, у місцевий парк або на узлісся, луки, до 

річки (для шкіл сільської місцевості), вихователь заздалегідь повідомляє 

про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися. У проведенні 

таких заходів необхідно давати школярам більше самостійності і творчої 

ініціативи, не нав’язувати учням те, що їм не подобається, а фізичні 

вправи треба проводити в ігровій формі. Під час прогулянок діти 

займаються орієнтуванням на місцевості, вчаться визначати сторони 

світу, розучують різні пісні, спостерігають за змінами в живій та не живій 

природі тощо.  

Вихователь повинен вчити дітей слухати природу і бачити її 

унікальність і чарівну красу. У лісі, на луках, біля річки багато мешканців, 

спостереження за якими дуже привабливе для дитини. Вміти слухати 

природу і милуватися нею – це свого роду мистецтво. Можна 

запропонувати дітям разом прислухатись до навколишнього і вгадати, хто 

або що видає різноманітні звуки. Зверніть увагу на красу лісу, 

мальовничість лісової просіки, узлісся з пахучою високо травою. Саме тут 

народжується любов до природи рідного краю. Дітям корисно дізнатися 

про тваринний і рослинний світ лісу, зелену аптеку. Як правило, діти 

потрапивши на природу будь-то ліс чи парк починають активно її 
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досліджувати. Не треба їм в цьому заважати. Навпаки вихователь повинен 

запропонувати уважніше придивитися до жителів зелених насаджень та 

поспостерігати за їх життям. 

Дуже часто під час екскурсій діти полюбляють збирати різні речі: 

камінці, палички, шишки, насіння, листочки і т.д. В такому разі варто 

запропонувати створити вироби з природних матеріалів, різні колекції, 

екібани тощо, а потім в свою чергу провести виставку робіт. Формування 

колекцій, розглядання її об’єктів – це прекрасний привід для співпраці, 

спілкування, розмов, а значить, для розвитку мовлення дітей молодшого 

шкільного віку. Крім того дитині завжди хочеться дізнатися, як 

називається те, що вона знайшла. Не треба поспішати з відповіддю, 

надайте можливість їй самостійно визначити назву каменя (гірської 

породи) чи рослини за допомогою довідкової літератури або Інтернету. 

Адже дуже важливо формувати у школярів бажання самостійно 

працювати з додатковою літературою. На пам’ять про екскурсію можна 

замалювати й сфотографувати особливі моменти, а свої враження 

висловити у формі короткого твору, казки, вірша. 

Спостерігаючи за природою, необхідно постійно нагадувати дітям 

про те, що вона дуже вразлива і її існування в багатьох випадках залежить 

від наших дій, нашого бережливого ставлення до неї. Як пояснити 

необхідність дотримання правил поведінки у лісі чи в парку? Можна 

запропонувати дітям уявити, що вони прийшли у гості до знайомих, з’їли 

все частування, а залишки їжі, пакети, склянки розкидали по всій кімнаті. 

Чи сподобається така поведінка знайомим? Звичайно діти скажуть, що – 

ні. Тому і в природі треба поводити себе, як виховані гості. Адже природа 

– наш дім. 

Наведемо приклад методичної розробки тематичної прогулянки в 

ГПД в міський парк для учнів 2 класу в межах вивчення курсу «Я 

досліджую світ». 

 «Світ птахів на весні» 

Освітні завдання: розширювати уявлення дітей про перелітних та 

осілих птахів, їхнє життя у весняний період; поглибити знання про види 

птахів (осілі, перелітні, кочові), їхні назви, зовнішні ознаки, способи 
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харчування, умови життя; закріпити знання про вплив сезонних змін у 

природі на життя птахів своєї місцевості. 

Розвивальні завдання: розвивати емоційно-позитивне ставлення до 

птахів, інтерес до життя птахів; пізнавальний інтерес, спостережливість, 

допитливість, увагу, мислення, слух; мовленнєві та комунікативні 

навички; рухову активність. 

Виховні завдання: виховувати любов і дбайливе ставлення до 

природи рідного краю; формувати бажання піклуватися про птахів; 

виховувати бажання дотримуватися чистоти на ділянці, працьовитість; 

формувати відповідальне ставлення до завдання, дисциплінованості та 

згуртованості. 

Мотивація навчальної діяльності.  

Зелені шати одягла і гордо по землі ступа. 

Вона чарівна й запашна,  

Це мила серцю всім... (весна). 

Слово вихователя: Сьогодні ми підемо на прогулянку до нашого 

весняного парку. Пригадайте правила безпечної поведінки (діти 

називають правила поведінки).  

Тема нашої прогулянки у парк «Світ птахів на весні». Зверніть увагу, 

як легко дихати навесні! Вдихніть на повні груди свіже повітря. Чим 

пахне весна? – Як можна описати весняне повітря? – Які найперші запахи 

приносить весна? Які звуки природи ви чуєте? Послухаймо звуки 

весняного парку. Хто що почув? – Кому належать ці звуки?  Пригадайте, 

яким був парк узимку?  Що змінилося? (діти відповідають, діляться 

своїми враженнями, почуттями). 

Вихователь ГПД: Під час нашої прогулянки на зосередимо увагу на 

птахах нашої місцевості. Птахи – унікальні істоти. Всі вони – 

неперевершені створіння – жваві, красиві, вправні в польоті. Які секрети 

мають птахи, які дозволило їм оволодіти мистецтвом повітроплавання? 

Чому одні птахи відлітаю восени в теплі краї, а інші – ні? Чому багато 

птахів відлітають від нас тільки тоді, коли замерзає вода у водоймах, інші 

відлітають від нас у певний час – точно за календарем? Як птахи знають, 

куди їм летіти, де їхня зимівля і як їм повернутися навесні у рідний край? 
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З метою активізації дітей вчитель пропонує обговорити у формі 

вільного обміну думками такі питання: 

1. Сезонні явища у житті птахів. Що відбувається восени в житті 

окремих видів птахів? Які події в житті птахів ми можемо спостерігати 

навесні? 

2. Причини міграції та перельотів, з чим це пов’язано? Що є 

сигналом до перельоту птахів? Як вони орієнтуються в час міграції та 

перельотів? Коли перелітні птахи з’являються в нашій місцевості? До 

яких країн відлітають перелітні птахи? 

4. За допомогою яких методів вивчають перельоти? 

5. Чи повинні люди допомагати птахам, які повертаються у рідну 

місцевість? Як це правильно роботи? 

Відповіді дітей може доповнити сам вихователь або школярі, які 

цікавляться природознавством, читають додаткову та енциклопедичну 

літературу, систематично переглядають науково-популярні телевізійні 

передачі з цієї тематики. 

У весняний період із теплих країн до нас повертаються птахи, та 

велика кількість їх виводить пташенят; у літній період птахи годують 

дитинчат, восени вони збираються в зграї і знову відлітають на південь на 

зимівлю. Лише невелика кількість птахів постійно залишається в одній 

місцевості, або ведуть кочовий спосіб життя. До таких птахів, що цілий 

рік живуть на одному місці відносять: горобців, галок, сорок, сойок – це 

осілі птахи. Синички, яких ми можемо спостерігати взимку, кочують 

ближче до житла людей, і тільки на весні повертаються в ті місця, де жили 

влітку. 

Завдання 1: вихователь пропонує дітям притихнути, затаїтися і 

спробувати побачити або почути птахів, які мешкають у місцевому парку. 

Після спостереження діти з захопленням розповідають, що вони 

побачили, голоси яких птахів почули. Вчитель повинен дати змогу дітям 

висловитися, можливо посперечатися, і лише потім виправити і надати 

правильну відповідь. 

Завдання 2: вихователь пропонує дітям спробувати найти у парку 

шпаківні і розказати, для чого люди роблять такі домівки для птахів? Для 

яких саме? Як їх правильно кріпити на деревах, щоб не завдати шкоди? 
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Питання: чи бачили вона шпаків узимку? До якого виду птахів вони 

відносяться (осілі, кочові, перелітні)? Де зимують шпаки? Як визначають 

час перельоту та орієнтуються при поверненні у рідну місцевість? (діти 

висловлюють свою думку, припущення, здогадки). 

Вихователь ГПД: Головним фактором, що впливає на вибір часу 

міграції птахів є зміни довжини світлового дня. Перед міграцією багато 

птахів виявляють більшу активність. Птахи використовують сонце в 

якості компаса. Орієнтації сприяє і здатність відчувати магнітне поле 

земної кулі, а також зорова пам'ять птахів.  

Учень (знавець природи): Рекордсменами з далеких перельотів є 

полярні крячки. Вони здійснюють дивовижні подорожі. Крячки, що 

виводять пташенят на крайній півночі Америки, летять через Європу в 

Південну Африку, або огинають мис Доброї Надії і зимують на островах 

Індійського океану. Крячки, що гніздяться на сибірському узбережжі 

Льодовитого океану, подорожують ще далі; спочатку вони прямують на 

захід, потім, обігнувши Скандинавію, летять уздовж берегів Європи й 

Африки, а звідти в Австралію, і навіть в Антарктиду. Такий шлях птахи 

здійснюють двічі на рік і загалом пролітають відстань, близько до 

довжини екватора. 

Питання: За допомогою яких методів вивчають перельоти? 

Діти доволі вже обізнані у цьому питанні і можуть його обговорити 

самостійно. Вчитель звертає увагу, що зараз під час прогулянки до парку 

вони використовують візуальний метод, тобто безпосереднє 

спостереження за птахами. Він стає більш ефективним за умови 

використання біноклів, які можуть бути вдома у дітей. 

Вихователь додає інформацію про кільцювання та радіолокаційний 

метод спостереження за міграцією птахів. Останній дає можливість 

встановити, що птахи летять на висоті від 500 до 7000 метрів. Рекорд 

належить гусям, їхні зграї піднімаються на висоту близько 9000 м. Вони 

летять по 6-8 годин на добу, а решта часу відпочивають і живляться. Деякі 

птахи для перельоту збираються великими зграями до 10000 птахів. 

Дружня атмосфера прогулянки дітей до парку на весні робить 

доречним звернення до поетичних творів про природу, весну, красу 
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рідного краю. Краще, якщо вірші прочитають самі діти, які вони можуть 

заздалегідь підготувати. 

 

НАВЕСНІ 
Надійшла весна прекрасна, 

Многоцвітна, тепла, ясна, 

Ніби дівчинка в вінку. 

Ожили луги, діброви, 

повно гомону, розмови 

І пісень в чагарнику 

І. Франко 

 

ВЕСНА 
Чути перший гуркіт грому, 

Лине ластівка додому. 

Ручаї туркочуть сині, 

Абрикос цвіте в долині. 

Перша бджілка вилітає, 

Красне сонце прославляє. 

Сонце тепле, як яєчко, 

У пташиному гніздечку. 

Г. Вієру 

 

 

ЧАРІВНА ПОРА 
Чуєш? Жебонять струмки! 

Чуєш? Цвірінчать пташки! 

Глянь! Бруньки он на гіллі… 

В синім небі – журавлі… 

Перші проліски цвітуть, 

Перші джмеликі гудуть – 

Це прекрасна й чарівна 

В гості йде до нас весна! 

Скоро прилетять в гаї 

Голосисті солов’ї, 

Будуть радо щебетать, 

Будуть весноньку вітать. 

Т. Корольова 

 

Питання: Які ознаки весни ви почули у віршах? Які ознаки весни 

можете спостерігати зараз у парку? Голоси яких птахів ви почули? 

Під час хвилинки відпочинку вчитель може загадати дітям загадки, 

а також діти один одному. 
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Хто з кори комах виймає, про здоров’я лісу дбає? (Дятел) 

Яка пташка носить жіноче ім’я? (Галка) 

Який птах кричить, як кіт? (Сойка) 

Який птах має найдовший язик? (Дятел) 

Чому весною шпаки й галки сідають на корів, овець, 

коней? (Вищипують 

шерсть на гнізда) 

Які пташині таємниці розкриває листопад? (Гнізда) 

 

Доречною під час прогулянки може бути хвилинка-цікавинка про 

птахів, яких діти побачили у парку. Наприклад, шпаки віддають своїх 

шпаченят до «школи». Уроки тривають 5–6 днів, а тоді шпаченята 

розлітаються на «практику». Заняття починаються зранку. Батьки дітей 

навчають «вокалу». Після завершення «уроків» шпаки розлітаються на 

обід. Пообідавши, повертаються на заняття, що тривають до вечора. На 

сніданок шпак поїдає 50 – 60 комах. Солов’ї, як і люди, вчаться співати. 

Лише на третій рік життя вони стають співаками. Ці птахи знищують мух, 

гусениць, жуків. 

Обов’язковим і цікавим елементом прогулянки дітей у парк є 

проведення рухливих ігор. Цікавим буде, якщо тематично такі ігри будуть 

стосуватися птахів. Наведемо декілька прикладів таких ігор. 

Рухлива гра «Переліт птахів». 

Хід гри. 

Вихователь домовляється з дітьми, що галявина – це «море». Діти – 

«пташки», що перелітають через «море». При цьому діти бігають у різних 

напрямах, виконують рухи, наслідуючи пташок, а також можуть імітувати 

голоси птахів; окремі групи можуть «летіти» зграйкою, інші у вигляді 

клину. На звук «у-у-у», що означає завивання бурі, «пташки» рятуються, 

намагаючись як найшвидше вибігти за межі «моря». Коли буря вщухне, 

«пташки» знову починають «літати». 

Рухлива гра «Квочка та курчата». 

Хід гри 
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Вихователь зображує «квочку», діти – «курчат». Вони стоять по 

різні боки мотузки, натягнутою на висоті 80-60 см. Окремо сидить «кіт» 

(помічник вихователя). 

Вихователь: 

Йде поважно мама-квочка, 

А у слід – м’які клубочки. 

Покотилися мерщій, 

Щось пищать навперебій! 

Усі «курчата» прогулюються перед мотузкою, підходячи до «кота».  

Вихователь: 

А ось котик, він із ранку 

Всім співає колисанку, 

Причаївся, наче спить 

І курчат хоче зловить! 

«Кіт» вичікує і голосно промовляє «Няв!», а «курчата», почувши 

«Няв!», біжать до мами квочки, пролазячи під мотузкою. «Кіт» біжить за 

«курчатами», намагаючись їх спіймати. «Мама квочка», «витягнувши 

крила» (руки) в сторони, каже: «Дітоньки, ви поспішайте, від кота мерщій 

тікайте!» 

Рухлива гра «Ворони». 

Мета гри: розвивати у дітей слухове увагу, вміння рухатися у 

відповідності зі словами вірша, вправляти у правильному вимовлянні 

звуку [р], вчити говорити голосно, то тихо. 

Хід гри: 

Діти зображують ворон, вони стоять посеред галявини і виконують 

рухи відповідно до тексту, який виразно говорить вихователь. Слова 

«кар-кар-кар» вимовляють всі діти. 

Ось під зеленою ялинкою 

Весело скачуть ворони: 

«Кар-кар-кар!» (голосно). 

Цілий день вони кричали, 

Спати дітям не давали: 

«Кар-кар-кар!» (голосно) 

(Діти бігають по галявині, розмахуючи руками, як крилами) 
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Лише до ночі замовкають 

І всі разом засипають: 

«Кар-кар-кар!» (тихо) 

(Сідають навпочіпки, руки під щоку – засинають) 

В кінці тематичної прогулянки діти обговорюють, що вони бачили; 

яких птахів могли спостерігати; що вони про них дізналися? Доцільним є 

розв’язування проблемної ситуації: Як ви вчините, якщо знайдете 

пташине гніздо? Варто обговорити питання, як можна допомогти птахам 

на весні (виготовлення шпаківень тощо). 

За результатами проведення тематичної прогулянки молодші 

школярі можуть підготувати фотомонтаж «Наші пернаті друзі», зробити 

власні малюнки, поробки з природного матеріалу, написати міні-твір, 

казку, есе. Підготовлені дітьми матеріали обв’язко треба використовувати 

на уроках і публічно позитивно оцінити.  

 

Література 
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3. Морозова З. В. Група продовженого дня. Методичний посібник для 

вихователя. Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. 160 с. 4. Організація навчально-

виховного процесу в ГПД / автор-упоряд. О. Є. Гордійчук. К.: Шкільний 

світ, 2010. 120 с.  

 

 

Дубова А. О., студентка 3 курсу спеціальності «Початкова освіта. 

Українська мова та література» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Реалізація методики У. Діснея «Трьох стільців» в процесі 

вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

 

Одним із важливих завдань Нової української школи є формування 

творчої, активної, мислячої особистості.  Важливого значення набуває 

проблема розвитку творчих здібностей учнів початкових класів, оскільки 
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молодший шкільний вік є сенситивним періодом для розвитку творчої 

активності, оскільки дитина активна та допитлива за своєю природою. 

Саме в початковій школі найбільш ефективно формуються вміння 

працювати нестандартно та творчо. Отже виникає потреба в застосуванні 

креативних форм, методів навчання, які розвивають здатність до 

оригінальної думки та креативної дії.  

Відзначимо, що педагогічна наука має значний доробок теорій та 

практик з вивчення проблеми розвитку креативних здібностей 

особистості, які розглядаються у дослідженнях Дж. Гілфорда, А. Маслоу, 

Р. Стернберга, Е. Торренса, О. Антонової, Є. Гергеля, В. Дружиніна, 

Т. Каракатсаніс, В. Клименко, О. Савченко, В. Фадєєва, С. Сисоєвої та ін. 

На думку С. Сисоєвої, креативність виступає фундаментом творчої 

особистості, детермінантою якої виступає творча активність індивіда. 

Дослідниця відзначає, що креативність як сукупність творчих задатків, 

умінь особистості, зумовлює певний рівень і характер розвитку творчих 

якостей особистості, її пізнавальних процесів, мислення, знань, умінь і 

навичок із урахуванням певних об’єктивних умов [2]. 

За останній час накопичилось досить багато стратегій розвитку та 

формування креативних здібностей молодших школярів, проте, на нашу 

увагу заслуговує креативна стратегія У. Діснея, яка сприяє активному 

розвитку креативності молодших школярів.  

Саме Уолт Дісней став автором стратегії розвитку креативності, яку 

докладно вивчив Роберт Ділтс. Завдяки його дослідженням стратегія 

вирішення творчих завдань У. Діснея була змодельована й описана у 

вигляді методики «Трьох стільців», яка стала доступною для застосування 

в різних галузях людської діяльності. У наш час дана методика дуже 

зацікавила багатьох науковців та педагогів. Вони створили багато 

модифікацій та інтерпретацій цієї стратегії, яку тепер можна 

використовувати для навчання та розвитку творчих і креативних 

здібностей школярів.  

Ідея методики полягає в тому, що Мрійник мріє, далі Реаліст 

пропонує рішення, а конструктивний критик допомагає оцінити і 

переглянути продукт творчості. Найцікавіше, що всередині кожного з нас 

живуть всі ці 3 частини: Мрійник, Реаліст і Критик. Труднощі виникають 
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тоді, коли ці частини замість того, щоб співпрацювати і підтримувати нас 

в реалізації наших цілей починають конфліктувати. Таким чином, 

ефективне вирішення проблем являє собою синтез цих трьох процесів або 

фаз [3]. 

Сучасні педагоги пропонують різні модифікації використання 

стратегії Уолта Діснея на уроках в початковій школі. Ми хочемо показати 

свою модифікацію методики «Трьох стільців» на уроці Я досліджую світ.  

 

Які заходи охорони тварин дієві? [1] 

 (3клас) 

Мета: учити учнів дотримуватися правил поведінки у спілкуванні з 

природою;  

ознайомити із засобами збереження й охорони тварин;  

розвивати спостережливість, увагу, креативне мислення, пам’ять;  

виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, 

готовність завжди прийти на допомогу природі. 

Обладнання: аудіо, відео матеріал; мультимедійна дошка; Червона 

Книга України, Червона книга світу; плакат «Як ми можемо зберегти 

тварин?» 

 

Хід уроку 

1. Організаційна частина. 

Ранкове коло. Визначення настрою дітей. 

Пролунав дзвінок, 

Починаємо урок 

Працюватимем старанно, 

Щоб почути у кінці, 

Що у нашім 3-м класі 

Діти - просто молодці! 

Вступне слово вчителя: 

В сучасному світі людина все далі відходить від природи. 

Спілкування з нею поступово заміщується соціальними мережами, 

комп'ютерними іграми, віртуальним світом. Дуже часто ми забуваємо, що 
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поряд з нами живуть вірні друзі – тварини. Вони відданими очима 

дивляться на нас, очікуючи уваги і любові. 

Сьогодні у нас незвичайний урок. На ньому ми будемо говорити 

проте як зберегти та допомогти тваринам у всьому світі.  

Мотивація навчальної діяльності 

Діти, так сталося, що багато тварин які існували уже не знайти на 

нашій планеті, а деякий тварин дуже мало та вони можуть зникнути. Такі 

тварини записані в спеціальній книзі для того щоб ми могли їх зберегти. 

Хто знає як називається ця книга? (Червона Книга України, Червона книга 

світу) Ось як вона виглядає, кому буде цікаво можете поглянути пісня 

уроку. (демонстрація вчителем книги) 

А зараз давайте переглянемо відео про тварин зникають через 

людей.  

(https://www.youtube.com/watch?v=s0XBlIljE_c) 

Активізація опорних знань 

Які тварини знаходяться під охороною? 

Яке значення в житті природі та людини мають тварини? 

Чому тварин потрібно охороняти? 

2.Основна частина. 

Давайте ми зараз з вами поміркуємо: «Як ми можемо зберегти 

тварин?»   
Пропоную розробити спеціальний кодекс (список правил та 

настанов) ставлення людей до тварин. 

Зараз ми поділимося на 3 групи (4-6 чоловік):  

1 група – «Зебри»  

2 група – «Тигри»  

3 група – «Зубри»  
Діти, уявіть, що ви потрапили в дім з трьох поверхів. На третьому 

поверсі знаходяться «Мрійники». Тут є тільки одне завдання − мріяти. 

Творити без обмежень.  

На другому поверсі мешкають «Реалісти». Вони не мріють, а тверезо 

оцінюють ситуацію.  

На першому поверсі проживають «Критики». Вони шукають 

кожний можливий недолік в цій ідеї.  

https://www.youtube.com/watch?v=s0XBlIljE_c
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Щоб вирішити поставлену запропоновану задачу вам потрібно 

відвідати кожен поверх. 

Поверх «Мрійників» (лунає музика спів пташок, відео про хмарки, 

сонце) 

Зараз всі команди знаходяться на поверсі мрійників, ви маєте 10 хв. 

на те, щоб придумати нестандартні, цікаві ідеї для вирішення поставленої 

задачі.  

Девіз Мрійників – «Можливо все!». Одне правило – тільки мріяти, 

ніякої критики. Тут важливі тільки ідеї: ніяких рамок і обмежень, повний 

політ фантазії мрійників.  

Важливо пам’ятати, що на даному етапі кожна ідея є гарною. Всі 

запропоновані ідеї команда повинна записати на блакитному аркуші. 

Зверніть увагу на дошку де я написала питання які допоможуть вам 

мріяти: Що ми хочемо? Як це повинно виглядати? Чому ми хочемо це 

зробити? Було б добре, якщо …. 

Поверх «Реалістів» (лунає музика) 

А зараз ми спускаємося нижче на поверх Реалістів. Наступні 10 хв 

всі думають про те як реалізувати все те, що придумали на поверсі 

мрійників.  

Девіз реалістів – «Припустимо, що мрія здійсненна».   Розробляють 

конкретні кроки для реалізації ідей які ви написали на блакитному аркуші. 

(діти трансформують ідеї в конкретні реальні можливі дії, твердо 

оцінюють ідеї, структурують їх, роблять ідеї більш практичними, 

думають як реалізувати ці ідеї.) 

Зверніть увагу на дошку, там написані питання які допоможуть вам: 

Що нам потрібно для реалізації цієї ідеї? Чи є в ній недоліки? І чи дійсно 

її можна втілити в життя? Як ця ідея може втілитись в життя? Як ми 

дізнаємося, що ціль досягнута? Хто буде це робити? Як і коли ми будемо 

над цим працювати? (такі питання допомагають відфільтрувати початкові 

ідеї та розвинути перспективні)  

Свої реалізації ідей запишіть на зеленому аркуші. 

Поверх «Критиків» (лунає музика, яка відповідає стилю 

критиків; відео сірого лісу) 
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Залишився останній поверх для досягнення цілі – це поверх 

«Критиків». 

На цьому поверсі ми повинні дослідити, що з написаного нами на 

поверсі «Реаліста» не спрацює, що може завадити здійсненню мрії.  

Девіз критиків: «Що якщо трапиться проблема». (на цьому етапі 

Критики розбирають ідею на молекули і перевіряють її на наявність 

ризиків і потенційних труднощів) 

Питання які допоможуть вам: У чому її недоліки? Чи підходить вона 

для реалізації? Якщо ідея успішно проходить цей тест, вона готова для 

реалізації. Як ідея вплине на оточення і навпаки? Чому хтось повинен 

цікавитися цією ідеєю? Які ризики? Якщо один з кроків втілення ідеї 

нездійсненний то як це вплине на цю ідею? Записуємо свої ідеї на сірому 

аркуші. 

Після проходження всіх поверхів в кожної команди з дітей 

сформувалися свої правила які допоможуть в збереженні тварин.  

Діти, кожна з команд виходить до дошки, презентує свої ідеї, 

записує на плакат «Як ми можемо зберегти тварин?», який буде висіти 

у нашому класному куточку. (в процесі презентації діти коментують та 

обговорюють свої ідеї)  

Декілька ідей учнів: Треба не їсти тварин потрібно стати 

вегетаріанцями. Не відвідувати зоопарки та цирки, бути проти того щоб 

тварини жили в неволі. Відводити бездомних тварин в притулок. Не 

смітити в природі. Не бути байдужим коли хтось ставиться погано до 

тварин. Відповідати за приручених тварин.і тд 

Підсумок. 

Вправа Мікрофон 

Що нового ви дізналися на уроці? 

Чому, та як тварин потрібно охороняти? 

Дорогі діти! Піклуйтеся про тварин пам'ятайте: ми назавжди 

відповідаємо за тих, кого приручили. Тварини дуже важливі, потрібні 

людям та природі. Тварини – частина живої природи, охороняймо її!  
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Організації навчального співробітництва  

молодших школярів на уроці 

 

Уміння співпрацювати з іншими – це одна з ключових 

компетентностей НУШ та актуальних навичок ХХІ століття [3].  

Але сьогодні доволі часто можна почути, що сучасні діти – це, 

переважно, індивідуалісти, оскільки надмірно зосереджені на гаджетах. У 

цьому, принципово, немає нічого поганого, проте опитування вчителів, 

батьків та дослідження психологів і педагогів свідчать, що вміння 

працювати в команді – запорука успіху в майбутньому житті людини. 

Початкова школа – це сприятливий період, коли навички співпраці 

необхідно формувати і вдосконалювати. На думку вчених і педагогів-

практиків, уміння працювати в команді розвиває у молодших школярів 

впевненість в собі та довіру до однокласників. Також здатність до 

співпраці допомагає набути й інші важливі соціальні навички: емпатію, 

соціальну перцепцію, комунікабельність, толерантність, уміння 

знаходити компроміси у процесі розв’язання проблемних питань тощо  

[1, 5]. 

Вивчення психолого-педагогічної літератури і власні 

спостереження за дітьми молодшого шкільного віку свідчать, що 

працювати в команді не завжди просто. Діти сперечаються, не можуть 

поступитися власними інтересами. Найскладніше дітям з лідерськими 

https://vikna.if.ua/cikavo/58824/view
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нахилами, а також дітям, що мають завищену самооцінку. Але саме в 

командному середовищі вони отримують навички спільного вирішення 

проблем. Особливо це важливо на уроці, адже ефективність уроку, як 

педагогічного дійства, значною мірою залежить від того, чи вміють учні 

співпрацювати, разом виконувати завдання, допомагати один одному для 

успішного розв’язання навчальних завдань та проблеми [4, 6]. 

Розглянемо конкретні методичні рекомендації щодо організації 

навчального співробітництва молодших школярів під час уроку. 

Перш за все вчитель початкових класів повинен заздалегідь 

продумати і спланувати, які форми групової та колективної роботи 

доцільно застосовувати на тому чи іншому уроці, під час вивчення тієї чи 

іншої теми. Як свідчать наукові рекомендації та передовий педагогічний 

досвід, розпочинати доцільно з роботи «в парах», потім переходити до 

групових форм роботи («Ротаційні трійки», «Ажурна пилка» та ін.) і лише 

у подальшому застосовувати форми навчального співробітництва, які 

потребують чіткої організації складної взаємодії у спільній роботі, 

сформованості більш складних навичок взаємодії («Велике коло», 

«Акваріум», «Мозговий штурм», «Два – чотири – всі разом» тощо) [2]. 

На початковому етапі (1 клас) основним завданням групової роботи 

є оволодіння дітьми нормами співпраці, навчання способів організації 

спільного обговорення. Задачі (математичні, лінгвістичні, природничо-

дослідницькі та ін.), спільне виготовлення виробів, робота над проєктом є 

засобами для організації і проведення групової роботи, які дають змогу 

зробити спільний пошук змістовним. Після того як правила роботи групи 

засвоєні молодшими школярами, тобто більшість дітей дотримується їх 

самостійно, акцент доцільно перенести на самостійний пошук та 

конструювання учнями початкових класів способу розв’язання 

конкретних завдань.  

У 2-3 класах ініціатива вибору тієї чи іншої форми виконання 

спільних завдань поступово передається дітям. При цьому планування 

вчителем групової роботи на уроці досягається завдяки створенню таких 

освітніх ситуацій, у яких уможливлюється їх ініціювання учнями, а також 

детальне продумування організаційних моментів спільної роботи самими 

дітьми. 
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За умови ефективної і продуманої роботи вчителя, четверокласники 

можуть фактично самостійно визначатися, яку частину навчального 

матеріалу доцільно опрацьовувати у процесі спільної роботи, яку 

спочатку треба вивчити самостійно і лише тоді переходи до колективного 

обговорення. Роль вчителя при цьому набуває таких форм управління 

навчально-пізнавальною діяльністю молодших школярів, як фасилітація, 

модерація, коучінг тощо.  

Надалі педагогу важливо визначити місце й завдання групової 

роботи молодших школярів в межах конкретного уроку. Безперечно, 

ефективність спільної роботи пов’язана з її вмотивованістю для дітей. 

Вони мають відчути інтерес, потребу працювати разом, побачити для себе 

сенс в об’єднанні спільних зусиль. Об’єктивні передумови, що 

викликають у дітей бажання об’єднатися в групи для виконання завдання, 

створюють такі ситуації: задачу не можна розв’язати індивідуально; 

спільне обговорення значно прискорює процес пошуку рішення; 

специфіка завдання така, що потребує розподілу між членами групи 

операцій, які потрібно виконати для отримання результату. 

Формування вміння працювати у групі фактично передбачає 

одночасне формування кількох видів здатностей. Це здатності до: 

критичного мислення та «колективного» обговорення з метою 

знаходження оптимального способу розв’язання певного класу задач; 

організації спільної роботи на основі доцільних форм і способів 

комунікації; здатність до рефлексії тощо. Ці здатності, з одного боку, є 

важливою умовою ефективного спільного пошуку розв’язання 

навчальних завдань, з іншого – можуть розвиватися лише у процесі 

поступового формування в учнів уміння працювати в команді [3, с. 14]. 

Центральною проблемою організації навчального співробітництва 

молодших школярів на уроці є формування складу груп і місце їх 

просторового розташування в класній кімнаті. 

Розглянемо деякі загальні правила організації групової роботи в 

умовах навчального співробітництва. При цьому вчителю початкових 

класів варто пам’ятати, що такої форми спілкування як навчальна 

співпраця у дитячому досвіді першокласників ще не було. Отже, дитячу 

співпрацю потрібно культивувати поступово і з тією ж ретельністю, що й 
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будь-які інші загально-навчальні уміння і навички. Учням треба пояснити, 

як сісти за партою, щоб дивитися не на вчителя (як звичайно), а на 

товариша; як погоджуватися з думкою однокласників, як висловити її 

підтримку, а як коректно, не ображаючи іншого, не погодитися з нею; як 

допомагати іншому, а як просити про допомогу самому. Без 

відпрацювання цих «ритуалів» навчальної взаємодії і співпраці 

неможливо організувати більш складні вільні та творчі форми спільної 

роботи молодших школярів.  

Запроваджуючи нову форму співпраці, слід продемонструвати її 

зразок. Учитель разом з 1-2 дітьми біля дошки показує на конкретному 

прикладі весь хід роботи, акцентуючи увагу на словесних конструкціях 

взаємодії (наприклад, мовленнєві кліше: «Ти погоджуєшся з моєю 

думкою?», «Не заперечуєш?», «Чому ти так гадаєш?», «Якщо я правильно 

тебе зрозумів, ти вважаєш що …» та ін. Кілька зразків різних стилів 

навчального співробітництва дають можливість молодшим школярам 

опанувати свій власний стиль співпраці на уроці з однокласниками. 

Набуття навичок навчальної співпраці – це складна, тривала, копітка 

робота вчителя. Дітям треба демонструвати не пише правильні підходи до 

спільної роботи, але й проаналізувати приклади помилок, яких можуть 

припускатися діти під час командного розв’язання завдань на уроці. 

Головний принцип розбору помилок спільної роботи: розбирати не 

змістову помилку, а хід взаємодії. 

Центральне місце у процесі організації навчального співробітництва 

на уроці посідає питання про підходи до об’єднання молодших школярів 

в пари та групи, а також визначення кількісного складу останніх.  

Найбільш поширеною є думка, що при формуванні пар та груп варто 

враховувати рівень навчальних досягнень. Це правильно. Адже учень, 

який краще володіє навчальним матеріалом, вміє швидко і правильно 

розв’язувати математичні задачі, грамотно писати, зможе більше 

допомогти товаришу. Але це не єдиний критерій. Вчителю необхідно 

брати до ваги особистісні якості, особливості характеру, домінуючий 

стиль спілкування, тип темпераменту, соціономічні характеристики. 

Найслабшому учню потрібен не стільки «сильний», скільки терплячий і 

доброзичливий партнер. Упертому корисно помірятися силами з таким 
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же. Двох гіперактивних об’єднувати небезпечно (але за тактовної 

підтримки саме у такому вибухонебезпечному з’єднанні можна 

налагодити з такими дітьми контакт довіри). Найрозвинутіших дітей не 

варто надовго закріплювати за «слабкими», їм потрібен партнер рівної 

сили. За можливості краще не поєднувати дітей з поганою 

самоорганізацією, увага яких легко відволікається, із дуже різними 

темпами роботи. Але і в таких «групах ризику» можна розв’язати майже 

не вирішувані виховні завдання: допомогти дітям побачити власні 

недоліки і забажати з ними справлятися. 

Вкажемо деякі правила формування пар та груп для спільного 

розв’язання навчальних завдань: пари і склад групи створюються на 

різних етапах уроку залежно від дидактичних, психологічних та 

управлінських цілей учителя і результатів попереднього контролю 

навчальних досягнень школярів, а також вивчення їхніх особистісних та 

психологічних особливостей; кожна група або пара діє стільки часу, 

скільки їй відводиться для виконання конкретного завдання; група або 

пара отримує завдання на обмежений час і після закінчення цього часу 

звітує про результати роботи (інколи важливіший не результат, а сам 

процес роботи). 

Для спрацьовування груп і пар потрібно щонайменше від трьох до 

п’яти уроків. Тому часто пересаджувати дітей не варто. Водночас і 

закріплювати єдиний склад груп або пар на довгий період (місяць) також 

не рекомендується: діти повинні отримати досвід співпраці з різними 

партнерами. Однак і тут доцільний індивідуальний підхід. Скажімо, двох 

учнів, що прихильні один до одного й мають певні утруднення у 

спілкуванні з іншими дітьми, «розлучати» можна ненадовго і лише з 

метою, щоб розширити їхнє коло спілкування. 

Під час оцінювання роботи групи або пари слід підкреслювати не 

лише навчальні досягнення, а й людські чесноти: терплячість, 

доброзичливість, приязність, ввічливість, готовність прийти на допомогу 

тощо. Оцінювати можна лише спільну роботу групи або пари, у жодному 

разі не можна ставити дітям, які працювали разом, різні оцінки. Останнє 

може викликати певні заперечення. Адже вчитель може бачити різний 

рівень активності дітей у виконанні завдань, а інколи і бажання окремих 
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учнів відсидітися за «спинами» товаришів. Завдання вчителя у такому 

випадку полягає у тому, щоб наступного разу на таких учнів поклади 

більше відповідальності, підкреслюючи при цьому, що саме від їхньої 

роботи залежить спільний результат. Кожен школяр повинен усвідомити, 

що від виконаної ним частки роботи залежить результат роботи всієї 

групи 

Таким чином, організація навчального співробітництва на уроці 

сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень, розвитку навчальних 

можливостей учнів, активізації навчального процесу; формуванню у 

молодших школярів відповідальності та самостійності; розширює їхні 

комунікативні здібності; розвиває критичне мислення, адекватну 

самооцінку й відповідальність, здатність до кооперації та командної 

роботи; виховує взаємоповагу, толерантність.  
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Коломієць А. В., здобувачка вищої освіти 3 курсу спеціальності 

«Початкова освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Патріотичне виховання школярів початкової ланки  

в сучасних реаліях 

 

Війна, яка сьогодні триває в Україні породжує патріотизм серед 

українців. Особливо важливо виховувати почуття любові до Батьківщини 

у дітей молодшого віку. Саме тому, у системі початкової освіти дуже 

важливе патріотичне виховання школярів.  

Молодший шкільний вік найкраще підходить для прищеплення 

деяких якостей характеру і формування світогляду. 

У системі освіти у нього є два напрямки: цивільно-патріотичне і 

військово-патріотичне. Щоб не викликати у дітей неприязні до цих занять 

і заходів, необхідно переглянути методи роботи. Адже сучасне життя 

висуває нові вимоги до спілкування з дітьми. У школі існує програма 

патріотичного виховання, в яку вчителі можуть вносити деякі зміни і 

доповнення. 

Мета уроків патріотичного виховання – це прищепити дітям любов 

до Батьківщини, сформувати соціально значущі громадянські цінності і 

повагу до закону. Необхідно домогтися того, щоб дитина відчула себе 

громадянином своєї країни, відчували її унікальність і готовність служити 

їй. Це можна зробити шляхом вивчення державних символів, законів і 

Конституції, розвитку шкільного самоврядування та краєзнавчої роботи. 

Виховання патріотичних почуттів вимагає активного підходу і 

застосування різних методів: пояснення, бесіди, лекції, суперечки та 

дискусії; творчий пошук-конкурси, створення музеїв і колекцій народних 

танців; ігри, екскурсії, народні гуляння, різні проекти і дослідження.  

Сюди також можуть бути включені волонтерські заходи, зустрічі з 

відомими людьми, уроки мужності та краєзнавча робота. 

Для того, щоб більш детально висвітлити дану проблему, 

пропонуємо конспект уроку з патріотичного виховання у 2 класі. 
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Література: 

1.Артеменко Л. Сучасне розуміння патріотичного виховання // 
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комплекс.  Івано- Франківськ: В-во Симфонія Форте, 2013.  332 с. 

 

«Моя країна ‒ Україна». 

Мета. Продовження ознайомлення дітей із поняттям 

«Батьківщина», уточнити і розширити уявлення дітей про велич і красу 

рідної України; формувати ціннісне ставлення особистості до рідної мови, 

до своєї країни, почуття гордості за Батьківщину. 

Обладнання. Ілюстративний матеріал із серії «Мальовнича 

Україна», мультимедійні презентації «Це - моя Україна», «Київ - столиця 

України», набір предметних малюнків із серії «Мальовнича Україна»: 

кущ калини, гніздо, лелека, верба, тополя, соловейко тощо. 

Клас: 2. 

 

Хід уроку 

I. Організаційний момент 

IІ. Актуалізація опорних знань 

Гра-вправа «Закінчіть речення».  

Наша країна ....  

Столиця України -....  

Найбільша річка України .... 

Батьківщина - це земля, на якій ти народився, де народилися твої 

батьки, усі ми. Батьківщина - це твоє рідне місто чи село, вулиця, де стоїть 

твій будинок... Батьківщина - це рідна мова, якої навчили тебе мама й тато. 

Батьківщина у нас єдина, як мати. Батьківщина - це казки, які розповідала 

тобі бабуся, а їй розповіла її бабуся. Це зелена травичка і блакитна річечка. 

Це садок біля хати. Це безмежні хлібні лани. Твоя Батьківщина - це 

Україна. Наша країна розпросторилася на 1316 км із заходу на схід і на 

893 км із півночі на південь. 
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Україна - це наша земля, наша країна зі славною історією, народ якої 

протягом багатьох віків боровся за свободу й незалежність. Україна - це 

велика незалежна держава в Європі. Україна - це рідна мова, чарівна 

пісня, чудові народні традиції, мальовнича природа, талановитий народ. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Робота з ілюстративним матеріалом. 

Учні розглядають ілюстрації, розповідають, що на них зображено. 

Підсумовуючи, вчитель каже: 

Гарний наш рідний край, бо має і високі гори, вкриті зеленими 

лісами, і бистрі ріки, і безмежні урожайні поля, і заквітчані луги, 

мальовничі села і міста, і все, чого лиш душа бажає. 

НАША ЗЕМЛЯ 

Легенда 

Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж 

предки кинулись пізніше, але землі їм уже не дісталося. 

От вони й прийшли до Бога, а він у цей час молився, і вони не сміли 

йому щось сказати. Стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся, 

сказавши, що вони чемні діти, хороші. Дізнавшись, чого прийшли до 

нього, запропонував їм чорну землю. «Ні, - відповіли наші предки, - там 

уже живуть німці, французи, іспанці, італійці». «Ну, тоді я вам дам землю 

ту, що залишив для раю, там усе є: річки, озера, ліси, степи. Але 

пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша, а ні - ворога». 

Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до 

сьогоднішнього дня. А країну свою назвали Україною. 

3.  Робота з підручником (с. 46) 

Читання вірша 

Як ми повинні ставитися до своєї рідної України? Як про це сказано 

у вірші? 

4. Бесіда про рідну мову, про незалежність України 

Ми з вами одержали в спадок сучасну українську літературну мову 

- багату, розвинену, гнучку, красиву, мелодійну. Нею можна висловити 

все: від найскладніших і найновіших наукових відкриттів до 

найвеселіших віршів, пісень і оповідань. 
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Не шкодуйте часу і зусиль для вивчення своєї рідної мови. Мова - 

наш вірний друг і помічник протягом усього життя. 

Запам'ятайте! 16 липня 1990 року Верховна Рада України прийняла 

Декларацію про державний суверенітет України, за якою українську мову 

визначено державною. 

Декларація - заява одного чи кількох урядів, що доводить до 

загального відома важливу міжнародну подію, закон тощо. 

Суверенітет - незалежність і самостійність у внутрішніх і зовнішніх 

справах. (Учитель пояснює дітям терміни у доступній формі.) 

Наша Україна - вільна держава. Але стала вона такою зовсім 

недавно, в 1991 році. Сотні літ боролися українці за свою незалежність. 

Часто віддавали за неї своє життя. І завдяки героїчній боротьбі перемогли. 

Послухайте кілька віршів українських поетів про світлу, щиру 

любов до своєї рідної землі - до України. (Діти читають вірші, 

підготовлені заздалегідь.) 

 

Україна 

У мене є єдина . 

Країна - Батьківщина. 

Радію і бажаю, 

Аби цвіла, як рай. 

Їй я пісень складаю, 

Навіки прославляю... 

А ти назви цей край. 

Україна 

Усміхалось сонечко, 

Калина цвіла, 

Раділа, співала, 

А ще й розцвітала. 

Їй-Богу, найкраща 

На світі земля! 

А як називається, - ти не забудь! 

 

Дніпро 
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Долинами та кручами 

Несе свої пишні води 

Історія жива мого народу. 

Прекрасна наша і могуча 

Ріка надзвичайної вроди, 

Оспівана в піснях мого народу. 

Україна 

Краю милішого, ріднішого, 

Як Україна,- в світі нема. 

Слова солодшого, зручнішого, 

Як Україна, - в світі нема.  

5.  Фізкультхвилинка 

 

6. Бесіда про Київ 

Назвіть міста України, які ви знаєте. 

А як називається головне місто нашої країни? 

 Головне місто країни - це столиця. Столиця України - Київ. В 

давнину в Києві жив князь Кий зі своїми братами Щеком і Хоривом і 

сестрою Либідь. Вони збудували це місто. А назвали на честь старшого з 

братів - Кия. 

Київ - це дуже давнє і мальовниче місто. Воно потопає в зелені 

парків і садів, невпинно росте і оновлюється. Найголовніша вулиця Києва 

- Хрещатик. Розкинувся Київ на берегах Дніпра. 

7.Бесіда за ілюстраціями підручника та альбомом «Київ - 

столиця України» (с. 47) про визначні місця Києва, його пам'ятники. 

IV. Закріплення вивченого матеріалу 

1. Робота в зошиті (с. 46-47). 

Завдання 1. Прочитайте і скажіть, як ви розумієте ці слова. 

Завдання 2. Розфарбуйте малюнок. 

Завдання 3. Допишіть речення. 

Моя Батьківщина - .... 

Найбільша річка України - .... 

Завдання 4. Поміркуйте і з'єднайте частини речень. 

V. Підсумок уроку 
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Кононенко М. Ю., здобувачка вищої освіти 3(1) курсу спеціальності 

«Початкова освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Формування поваги до рідної мови в учнів молодшого 

шкільного віку 

 

Найважливішим завданням сучасної педагогіки є розвиток 

духовного потенціалу підростаючого покоління, формування його 

інтелектуальної, морально-естетичної культури через глибокий інтерес до 

великого минулого свого народу, до національної, вітчизняної та світової 

культур. У зв'язку з цим, національне виховання є однією з важливіших 

складових проблеми виховання особистості, в основу якого мають бути 

покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, 

наступності та спадкоємності поколінь. 

Патріотичне виховання — планомірна виховна діяльність, 

спрямована на формування у вихованців почуття патріотизму тобто 

доброго відношення до Батьківщини та до представників спільної 

культури або країни. Таке виховання включатиме розвиток любові до 

батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення 

до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної 

країни; потребу зробити свій внесок у долю батьківщини; інтерес до 

міжнаціонального спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її 

народу. Має застосовування як у сім'ї та школі, так і в державних і 
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громадських організаціях, засновуючись на впевненості в позитивному 

ефекті такого ж відношення.  

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, 

соціально активна й національно свідома людина, наділена глибокою 

громадською відповідальністю, високими духовними якостями, 

родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань 

національної та світової культури, здатна до саморозвитку і 

самовдосконалення. Саме виховання – це процес свідомого розвитку 

особистості. На сучасному етапі розвитку школи цей процес є 

особистісно-зорієнтованим. У центрі шкільної освітньої системи 

перебуває особистість дитини.  

  

«Українська мова ‒ наш скарб» 

Мета: формувати розуміння того, що українська мова – наш скарб, 

без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава; розширювати 

знання про красу і багатство української мови; виховувати любов до 

рідної мови, рідного краю, бажання розмовляти рідною мовою. 

Обладнання: наочний матеріал, презентація, відеоматеріал, 

мультимедійна дошка. 

Клас: 3. 

Хід уроку 

І. Підготовча частина 

1. Повідомлення теми і мети: 

Діти, ми з вами живемо в дуже гарній і красивій країні. Як вона 

називається? 

Україна! 

Давайте разом вголос промовимо вірш про нашу країну. 

 

Україна, рідний край! 

Поле, річка, зелен гай. 

Любо стежкою іти. 

Тут живемо я і ти! 
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У нашій країні живе дуже працьовитий, щедрий, талановитий народ. 

Але не було б нашого народу, якщо не було б української мови. Отже, 

діти, сьогодні ми з вами поговоримо про нашу мову, адже 9 листопада , 

відзначається День Української мови і писемності . «Українська мова – 

наш скарб!» 

2. Вступне слово вчителя.  

Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття. Але 

найбільшим винаходом людства було 

письмо. Писемні знаки дали людям 

можливість зберегти знання про світ 

та природу.  Пройшло не одне століття 

аж поки  створилися літери. 

Перше ж слов'янське письмо 

з'явилося у IX столітті нашого 

літочислення, а алфавіт створили 

брати Кирило та Мефодій у 862 році. 

На основі давньоболгарських діалектів брати створили старослов’янську 

мову, яка прийшла до Київської Русі разом з прийняттям християнства. 

Нею писалися релігійні та офіційні тексти.   

3. Святкування Дня української писемності та мови в Україні. 

А в Україні, починаючи з листопада 1997 р., гідно Указу Президента 

України встановлено День української писемності та мови, який 

відзначають щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті 

Преподобного Нестора Літописця”.  

Відеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=yHEgIjZoT24  

Мова – найважливіший засіб спілкування. Життя без неї уявити 

неможливо, це найбільше і найдорожче добро кожного народу.  

Зараз я вам зачитаю цікаві факти про українську мову: 

В українській мові налічується близько 256 тисяч слів. 

Найрідше вживана літера в українській мові це літера «Ф» 

Найбільша кількість слів розпочинається на літеру «П» 

Українська мова багата на синоніми, наприклад слово горизонт має 

12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, 

кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид. 
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Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду: теля, 

котеня, жабеня, зайченя, слоненя. 

За лексичним запасом найбільш близькою до української мови є 

білоруська – 84% спільної лексики, далі йдуть польська і сербська (70% і 

68% відповідно) і лише потім – російська (62%) 

 

Мова кожного народу 

Неповторна і своя: 

В ній шумлять громи в негоду, 

В тиші – трелі солов’я. 

На своїй природній мові 

І потоки гомонять 

Зелен клени у діброві 

По-кленовому шумлять. 

Солов’їну, барвінкову, 

Колосисту на віки 

Українську рідну мову 

В дар мені і вам дали батьки. 

Берегти її, плекати 

Будем всюди й повсякчас, – 

Бо єдина, так як мати, – 

Мова в кожного із нас! 

II.Основна частина 

1. Бесіда: 

Яка вона, наша рідна мова? 

Ми завжди говоримо, що наша мова солов’їна. Як це зрозуміти? 

Правильно, соловейко – це птах, який гарно співає, а мова наша 

співоча, мелодійна. До нас у гості завітала пташка – соловей. Він приніс 

конверт із запитаннями на які вам потрібно буде відповісти. І зараз ми з 

вами проведемо проведемо таку мовну гру. Для цього вам потрібно буде 

розділитися на команди. Кожна команда отримує конверт із завданнями. 

2. Гра «Мозковий штурм» 

1.Державна мова України (українська) 

2.Частина мови, яка називає ознаку (прикметник) 
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3.Слова з протилежним значенням (антоніми) 

4.Головні члени речення (підмет, присудок) 

5.Список літер встановленого порядку (алфавіт) 

6.Найменша одиниця мови (звук) 

7.Слова спільного кореня (спільнокореневі) 

8.Знак у кінці неокличного розповідного речення (крапка) 

9.Розмова двох осіб (діалог) 

10.Слова, близькі за значенням (синоніми) 

11.Скільки літер в українському алфавіті? (33) 

12.Частина мови, що означає предмет (іменник) 

3.Відгадай загадку 

Відгадайте загадку і складіть з відгадкою речення 

1-ша  

Дуже я потрібна всім: 

І великим, і малим. 

Всіх я розуму учу, 

А сама завжди мовчу. (Книга) 

2-га  

На городі в нас росте 

Сонце ясне, золоте, 

Жовте око, жовті вії, 

Та чомусь воно не гріє. (Соняшник) 

3-тя  

Як прийде весна в садочок — 

До лиця білий віночок, 

Ну а восени цій кралі 

Приглянулися коралі. (Калина) 

4-та  

Ніде не купиш, 

На вагах не зважиш, 

Сам здобуваєш, 

У комору складаєш. (Знання) 

4. Доповни фразеологізми  

Майстер на всі руки - ... (людина, яка вміє все робити). 
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За холодну воду не братися - ... (нічого не робити).  

Зарубити собі на носі - ... (добре запам'ятати).  

Ґав ловити - ... (бездіяльно проводити час, бути неуважним).  

І комар носа не підточить - ... (немає до чого причепитися, 

прискіпатися).  

Шукати голку в сіні - ... (неможливість щось знайти, виявити).  

Як сніг на голову - ... (щось несподіване). 

Ведмідь на вухо наступив -… (людина в якої немає музичного 

слуху) 

Зуб на зуб не попадає… (дуже холодно) 

Ми - українці - велика родина, 

Мова і пісня у нас солов'їна, 

Квітне в садочках червона калина, 

Рідна земля для нас всіх - Україна. 

Кожне слово нашої мови має свою історію, свій відтінок. Інколи 

слова звучать однаково, а мають зовсім інше значення. Іноді достатньо 

змінити один звук і змінюється значення слова. Багата українська мова на 

фразеологізми ‒ справжню скарбницю українського народу. Вони 

допомагають зробити нашу мову яскравішою, дотепнішою та цікавішою. 

-Любов до Батьківщини починається з любові до маленької батьківщини 

— до місця, де ви народилися, до пам'яті про рідний поріг, стежки 

дитинства, до мудрої народної казки.  

ІІІ. Підсумок заняття 

Що ви дізналися на даному занятті? 

Коли відзначають День української писемності та мови. 
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Маляр М., вихователь КЗДО «Ромашка» Сватовської міськради 

 

Письмове множення і ділення на двоцифрове число. 

Розв᾽язування задач  

(інтегрований урок математики для 4 класу) 

 

Мета: навчити учнів виконувати письмове множення та ділення на 

двоцифрове число; навчити учнів виконувати письмове ділення на 

двоцифрове число з остачею; вдосконалювати вміння дітей розв’язувати 

задачі на множення та ділення; розвивати в учнів логічне мислення, 

уміння аналізувати задачі, творчо працювати над ними; виховувати в 

учнів повагу один до одного. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (інтегрований). 

Обладнання: підручники, робочі зошити, презентація, картки з 

завданнями, казковий герой (Знайка), малюнки кошиків з малиною, 

відеофрагмент опери «Коза-дереза» (М. Лисенка). 

Презентація до уроку: 

https://drive.google.com/file/d/1tm5mj47isrixB6jT-

LYWQmer5DruyQUe/view?usp=sharing   

Хід уроку 

I. Організація класу. 

1. Візуальна перевірка готовності класу до уроку. 

2. Привітання. 

Вчитель: Встаньте, дітки, всі рівненько, 

Посміхніться всі гарненько. 

Посміхніться всі до мене, 

Посміхніться і до себе. 

Привітайтесь: Добрий день! 

Хай гарно розпочнеться новий день! 

Добрий день, діти.  

Діти: Добрий день. 

Вчитель: Сідайте, будь ласка, за свої парти.  

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

1. Каліграфічна хвилинка. 
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Вчитель: Щоб цифри правильно писати, 

Хвилинку каліграфії треба почати! 

Цифри пишу рівнесенько, 

Щоб було гарнесенько  

Діти, а почнемо ми наш урок з каліграфічної хвилинки, щоб 

вдосконалювати ваші навички каліграфічного написання цифр. Запишіть 

у своїх зошитах число, класна робота.  

(Діти записують у своїх зошитах число, класна робота.)  

Перед тим, як розпочати каліграфічну хвилинку, я пропоную вам 

послухати цікавий факт. 

Цікавий факт 

Їжаки, коли сплять у холодну частину року, можуть не їсти 236 діб. 

Вчитель: Діти, а зараз ми розпочнемо каліграфічну хвилинку. Я буду 

називати вам те, що ви маєте записати у своїх зошитах. Слухайте уважно. 

(Діти записують у своїх зошитах те, що називає вчитель.) 

1. Запишіть каліграфічно число, що вказує на кількість днів, 

протягом яких їжак може не їсти, коли спить (236) 

2. Запишіть наступне і попереднє число до цього числа (235 237) 

3. Збільшити кожне число на 200 (436 435 437) 

Діти, ви вже впоралися із завданням? Молодці. 

2. Усні обчислення. 

Діти, а зараз я пропоную вам виконати усні обчислення. Для цього я 

буду загадувати вам загадки, а ви будете їх відгадувати. Запитувати я буду 

того, хто підіймає руку. Слухайте уважно. 

(Вчитель загадує дітям загадки, а вони їх відгадують.) 

Загадки 

1.На зимівлю - не для втіхи  

Носять білочки горіхи: 

18 у Пустунки, 

14 у Стрибунки, 

Скільки в білочок горіхів? 

(18+14=32) 

2.Їжачок все порядкує, 

У садку господарює. 
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Вніс на зиму заготовку 

В лісову свою комірку: 

Яблук 7 і груш 12, 

Скільки ж фруктів під замок 

Вніс в комірку їжачок? 

(7+12 = 19) 

3.Біля годівнички 

Горобці й синички 

Пісеньки співають, 

Крихітки шукають. 

Горобців - 12. 

Синичок - 15. 

Скільки в хорі співаків? 

Хто дізнатися зумів? 

(12 + 15 = 27) 

4.Їжачок в саду гуляв, 

Він листочків назбирав. 

Зразу 20, потім 30. 

Ніколи йому ліниться. 

Тепло буде їжачку 

Взимку у кубельці. 

Тільки, діти, ви скажіть, 

Їжакові поможіть, 

Ті листочки полічіть  

(20+30=50) 

5.Заготовлено Ведмедем 

Внукам 9 банок з медом. 

А бабуся Ведмедиха 

Їм варення варить стиха. 

На вечерю й на сніданок 

Є вже 28 банок! 

Скільки разом – чи не мало – 

Дід і бабка зготували? 

(28+9=37) 
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3. Робота з картками. 

Вчитель: Діти, лісові звірята не можуть потрапити додому, бо, щоб 

потрапити додому, їм треба розв’язати рівняння. Тому, зараз я пропоную 

вам попрацювати самостійно і виконати завдання, яке записане на 

картках, які я роздала вам на початку уроку. 

Вам треба розв’язати рівняння. Коли впораєтесь із завданням, то 

сядьте рівно, руки покладіть на свої парти, а потім ми разом перевіримо, 

чи правильно ви їх розв’язали.  

(Діти розв’язують рівняння на картках.) 

Завдання на картках 

Розв᾽яжіть рівняння та виконайте перевірку. 

х-40=280х+30=170 

(Розв᾽язання: 

х-40=280; х+30=170; 

х=280+40; х=170-30; 

х=320; х=140; 

320-40=280; 140+30=170; 

280=280. 170=170.) 

Вчитель: Діти, ви готові?  

Діти: Так. 

Вчитель: Давайте перевіримо. Ви будете ставити значок «+», якщо у 

вас вийшла правильна відповідь і значок «-», якщо відповідь неправильна.  

(Діти разом з вчителем перевіряють, чи правильно вони виконали 

завдання на картках.) 

Вч: У вас мали вийти відповіді 320 і 140. У всіх так вийшло? 

Д: Так. 

Вч: Молодці, діти. Лісові звірята дуже вдячні вам за допомогу.  

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

На дошці запис: 

32 182 26 652 86 

36 

Вчитель: Діти, до нас завітала Мудра Сова. Давайте з нею 

привітаємося. 
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Погляньте уважно на дошку. Ви бачите приклади, які підготувала 

для вас Мудра Сова. Вона сьогодні буде пояснювати вам, як їх 

вирішувати.  

 
ІV. Повідомлення теми та мети уроку. 

Вчитель: Діти, темою нашого уроку є «Множення та ділення на 

двоцифрові числа. Розв᾽язування задач». Сьогодні на уроці Мудра Сова 

навчить вас вирішувати приклади на множення та ділення на двоцифрові 

числа, а також приклади на ділення на двоцифрові числа з остачею і буде 

вирішувати разом із вами задачі.  

V. Вивчення нового матеріалу. 

1. Пояснення вчителем прийому письмового множення. 

Вчитель: Діти, а зараз ми з Мудрою Совою розповімо вам, як 

вирішувати приклади на множення на двоцифрове число. Слухайте 

уважно. 

(Вчитель вирішує приклад біля дошки з коментуванням.) 

Запис на дошці: 

При письмовому множенні на двоцифрове число множники 

розміщують так, щоб одиниці були записані під одиницями, а десятки – 

під десятками (тобто у стовпчик). Множення розпочинають з одиниць. 

Число 32 помножити на 6, буде 196 – це перший неповний добуток. Його 

записують так, щоб цифра одиниць була розміщена під одиницями. Число 

32 помножити на 3, буде 96 (десятки) – це другий неповний добуток. 

Записують так, щоб цифра 9 була розміщена під десятками. В останній дії 

знаходять суму знайдених неповних добутків. В нашому випадку – це 

1152.  
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Молодці, діти. Ви були дуже уважними.  

2. Робота з підручником. 

а) Виконання завдання 923 на сторінці 147. 

Вчитель: Діти, чи знаєте ви, що таке корфбол? (Відповіді дітей.)  

Для того, щоб це дізнатися, Мудра Сова пропонує вам зараз 

виконати завдання 923 на сторінці 147. Після того, як ви його виконаєте, 

Мудра Сова розповість вам, що ж таке корфбол. Відкрийте свої 

підручники на сторінці 147 і зверніть свою увагу на завдання 923. У цьому 

завданні вам треба письмово вирішити приклади на множення. Спочатку 

запишіть у своїх робочих зошитах приклади 923. Ви зараз будете 

виходити до дошки по черзі, вирішувати приклад і коментувати 

послідовність його рішення. Ті, хто сидять за партами, записують рішення 

прикладів у своїх робочих зошитах. 

(Діти з допомогою вчителя виконують завдання 923 на сторінці 147.)  

Молодці, діти. Наша гостя задоволена вашою роботою. Отже, 

слухайте, що ж таке корфбол. 

Корфбол – це командна гра з м'ячем, багато в чому подібна до 

баскетболу. У корфбол грають у більш ніж п'ятдесяти країнах; найбільшу 

популярність гра дістала у Нідерландах та Бельгії. 

б) Робота із задачею. 

Вчитель: Діти, а зараз Мудра Сова пропонує вам розв’язати задачу, 

яку він підготував для вас, а коли ви її розв’яжете, то дізнаєтесь про його 

сюрприз. Слухайте умову задачі уважно.  

(Вчитель зачитує учням задачу.) 

Задача 

Господиня зібрала 12 кошиків малини, по 15 кг у кожному. Скільки 

кілограмів малини зібрала господиня? 

(Розв᾽язання: 

12×15=72 (кг.) – малини зібрала господиня. 

12 

15 

60 

12 

72) 
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Діти, Мудра Сова підготував кошики з малиною, щоб вам легше 

було розв’язувати задачу. (Вчитель вивішує на дошку малюнки кошиків з 

малиною.) 

А зараз запишіть у своїх зошитах задача 1. Один із вас зараз вийде 

до дошки, зачитає нам ще раз умову задачі, а потім буде розв’язувати її на 

дошці, а інші будуть  

записувати розв’язання задачі у своїх зошитах. (Діти разом з 

вчителем розв᾽язуюють задачу.)  

Молодці, діти. Мудра Сова задоволена вашою роботою. Тому вона 

підготував для вас у сюрприз цікаву фізкультхвилинку, яку ми зараз разом 

зі Знайкою проведемо. Вона називається «Clap, clap, clap your hands». 

Вставайте, будь ласка, з-за ваших парт та повторюйте рухи за мною. 

(Діти разом з вчителем проводять фізкультхвилинку.) 

Фізкультхвилинка 

Clap, clap, clap your hands 

Clap, clap, clap your hands, 

Clap your hands together. 

Stamp, stamp, stamp your feet, 

Stamp your feet together. 

Spin, spin, spin around, 

Spin around together. 

Shake, shake, shake your hands, 

Shake your hands together. 

Wink, wink, wink your eyes 

Wink your eyes together. 

Dance, dance, dance about, 

Dance about together. 

Smile, smile at your friends, 

Let us smile together. 

3. Пояснення вчителем прийому письмового ділення без остачі. 

Діти, а зараз ми з Мудрою Совою розповімо вам, як вирішувати 

приклади на ділення на двоцифрове число. Слухайте уважно. 

(Вчитель вирішує приклад біля дошки з коментуванням.)    

Запис на дошці:  



 

 

211  

Діти, ми зараз розглянемо приклад, як ділити без остачі.  

Ділене 182, дільник 26. У частці буде одна цифра. Найближче менше 

від дільника розрядне число 20. 182:20. Ділимо 18 на 2, буде 9. Перевіримо 

цифру 9. 20 помножити на 9, буде 180, та ще 6 помножити на 9; у 

результаті буде число, більше від 182. Цифра 9 не підходить. Візьмемо 

цифру 8. 20 помножити на 8, буде 160, та ще 6 помножити на 8; результат 

буде більший від 182. Цифра 8 не підходить. Візьмемо цифру 7. 20 

помножити на 7, буде 140 та ще 42, буде 182. Цифра 7 підходить. 

Запишемо її в частці.  

4. Вирішування прикладів. 

Вчитель: Діти, а зараз Мудра Сова пропонує вам вирішити 

приклади, які він підготував для вас. Вони записані на дошці. А після того, 

як ви їх вирішите, він нагадає вам, що таке загартовування і які фактори 

потрібні для загартовування і чим вони корисні. 

Запис на дошці: 

240:60=4 152 : 19=8 275 : 55=5 402 : 67=6 511:73=6 

Діти, запишіть у своїх робочих зошитах приклади 1. Ви зараз будете 

виходити до дошки по черзі, вирішувати приклад і коментувати 

послідовність його рішення. Ті, хто сидять за партами, записують рішення 

прикладів у своїх робочих зошитах. 

(Діти з допомогою вчителя вирішують приклади.)  

Молодці, діти. Мудра Сова задоволений вашою роботою. Отже, 

слухайте, що таке загартовування і які ж фактори потрібні для нього і чим 

вони корисні. 

Загартовування – це систематичне використання природних 

факторів природи, необхідне для підвищення стійкості організму до 

різних несприятливих умов. 

Фактори, які потрібні для загартовування: 

1.Повітря. Температура повітря зазвичай нижча за температуру 

тіла, і тому повітря дратує шкіру, слизові оболонки дихальних шляхів і 

нервові закінчення, які в них знаходяться  

– рецептори. При поступовому збільшенні цього роздратування 

набувається стійкість організму до температурних коливань. 
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2.Вода. Правильне і регулярне обливання холодною водою 

підвищує імунітет, допомагає запобігти простудні захворювання (грип, 

ангіну, загальні респіраторні захворювання тощо), збільшує 

працездатність і підвищує настрій. 

3.Сонце. Сонце покращує сон, самопочуття, склад крові і обмін 

речовин. 

5. Пояснення вчителем прийому письмового ділення з остачею. 

Вчитель: Діти, а зараз ми з Мудрою Совою зараз пояснимо вам, як 

вирішувати приклади на ділення на двоцифрове число з остачею. 

Слухайте уважно. 

(Вчитель вирішує приклад на дошці з коментуванням.) 

Запис на дошці: 

Ділене 652, дільник 86. У частці буде одна цифра. Поділимо 65 на 8, 

буде 8. Перевіримо цифру 8. 80 помножити на 8, разом буде 688. 688 

більше, ніж 652. Цифра 8 не підходить. Візьмемо цифру 7. 80 помножити 

на 7, буде 560, та ще 6 помножити на 7, разом буде 602. 602 менше, ніж 

652. Цифра 7 підходить. Знайдемо остачу. 652 відняти 603, буде 50. 50<86. 

Остача 50. Частка 7. Біля 50 пишемо у дужках (ост.), що означає остача. 

6. Робота з підручником. 

1) Виконання завдання 979 на сторінці 154. 

Вчитель: Діти, чи знаєте ви, що таке софтбол? (Відповіді дітей.) 

Для того, щоб це дізнатися, наша гостя пропонує вам зараз виконати 

завдання 979 на сторінці 154. Після того, як ви його виконаєте, Мудра 

Сова розповість вам, що ж таке софтбол. Відкрийте свої підручники на 

сторінці 154 і зверніть свою увагу на завдання 979. У цьому завданні вам 

треба знайти частки та остачі прикладів. Спочатку запишіть у своїх 

робочих зошитах приклади 979. Ви зараз будете виходити до дошки по 

черзі, вирішувати приклад і коментувати послідовність його рішення. Ті, 

хто сидять за партами, записують рішення прикладів у своїх робочих 

зошитах.       

(Діти з допомогою вчителя виконують завдання 979 на сторінці 154.)  

Молодці, діти. Отже, слухайте, що ж таке софтбол. 

Софтбол (англ. Soft – м'який англ. Ball – м'яч) – різновид 

бейсболу, який грають м'ячем, більшим та значно м'якшим за 
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бейсбольний. У цьому виді бейсболу свої правила: подавання м'яча таке, 

що знижує швидкість в польоті, а сама гра триває сім інінгів (частн) 

замість дев'яти як у бейсболі. У багатьох бейсбольних країнах софтбол – 

це альтернатива бейсболу для непрофесіоналів і жінок, адже відмінності 

мають на меті зниження травматизму та вимог до фізичної форми 

спортсменів. 

2) Виконання завдання 980 на сторінці 154. 

Діти, а чи знаєте ви, що таке опера? (Опера – це така музична 

вистава, де усі дійові особи співають.) 

Правильно. А зараз Знайка пропонує вам виконати завдання 980 на 

сторінці 154, а після того, як ви його виконаєте, то ми з Мудрою Совою 

продемонструємо вам відеофаргмент з опери видатного українського 

композитора Миколи Лисенка, як називається «Коза-дереза». 

Зараз відкрийте свої підручники на сторінці 154 і зверніть свою 

увагу на завдання 980. У цьому завданні вам треба розв’язати задачу. 

Спочатку запишіть у своїх робочих зошитах задача 980. Послухайте 

уважно, я зараз зачитаю вам умову задачі. 

(Вчитель зачитує умову задачі.) 

Вчитель: Діти, один із вас зараз вийде до дошки, зачитає нам ще раз 

умову задачі, а потім буде розв’язувати її на дошці, а інші будуть 

записувати розв’язання задачі у своїх зошитах.  

(Діти з допомогою вчителя виконують завдання 980 на сторінці 154.) 

Молодці, діти. А зараз давайте разом переглянемо відеофрагмент з 

опери «Коза-дереза», а після перегляду ви скажете, який голос мала 

Лисичка-сестричка, коли співала свою пісеньку, а який – Коза-дереза. 

Дивіться та слухайте уважно. 

(Діти разом з вчителем переглядають відеофрагмент з опери «Коза-

дереза».) 

7. Робота з геометричним матеріалом. 

1) Розв᾽язування задачі. 

Вчитель: Діти, а чи знаєте ви, що таке біатлон? (Відповіді дітей.) 

А для того, щоб дізнатися, що таке біатлон, Знайка пропонує вам 

розв’язати геометричну задачу. Погляньте на слайд на екрані телевізора, 

що ви бачите? 
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Діти: Прямокутник. 

–Правильно. Задача буде пов’язана із прямокутником. Послухайте її 

умову. 

(Вчитель зачитує умову геометричної задачі.) 

Задача 

Довжина прямокутника 8 см, ширина 4 см. Знайдіть його площу. 

Діти, запишіть у своїх зошитах слово задача 2. Давайте згадаємо, яка 

формула використовується для знаходження площі прямокутника? 

Діти: а×b. 

Правильно. Треба одну сторону прямокутника помножити на другу, 

тоді ми отримаємо його площу. 

(Діти з допомогою вчителя розв’язують задачу.) 

Вчитель: Молодці, діти. Отже, ми разом з Мудрою Совою зараз 

розкажемо вам, що таке біатлон. Слухайте уважно.  

Біатлон (від лат. Bid – двічі та грец. ἆθλον – боротьба) – це 

зимовий вид спорту, двоборство, що поєднує лижні перегони і стрільбу 

лежачи та стоячи з гвинтівки. 

VII. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 

1. Робота з картками. 

Вчитель: Діти, а зараз ми з нашою гостею пропонуємо вам 

узагальнити свої знання, які ви сьогодні отримали на уроці, самостійно 

вирішивши приклади, які  

записані на картках. Ці картки я зараз кожному роздам. Коли ви 

вирішите приклади, ми з Мудрою Совою розкажемо вам про Статую 

Свободи.  

(Діти самостійно вирішують приклади на картках.)  

Приклади на картках: 

Завдання. Вирішіть приклади. У прикладах на ділення виконайте 

перевірку множенням. 

15×15= 225; 25×34=850; 56×13=728  

560:70=8 468:78=6; 452:14=32 (ост.4) 
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Діти, ви вже готові? (Так.) 

Давайте перевіримо, чи правильно ви вирішили приклади. Ви будете 

ставити значок «+», якщо у вас вийшла правильна відповідь і значок «-», 

якщо відповідь неправильна.  

(Діти разом з вчителем перевіряють, чи правильно вони виконали 

завдання на картках.) 

Вчитель: Молодці, діти. А зараз послухайте деякі відомості про 

Статую Свободи. 

Статуя Свободи (англ. Statue of Liberty, повна назва – Свобода, 

що осяює світ, англ. Liberty Enlightening the World) – національний 

пам'ятник США, символ свободи, демократії та справедливості. Це одна з 

найзнаменитіших скульптур в США та у світі, часто звана «символом 

Нью-Йорка і США», «символом свободи і демократії», «Леді Свобода». 

Це подарунок французьких громадян до сторіччя американської 

революції. 

VIII. Підведення підсумків уроку. 

1. Рефлексія. 

а) Вправа «Незакінчені речення». 

Я дізнався (дізналася)… 

Тепер я вмію… 

В мене виникли труднощі… 

2. Опитування за темою уроку. 

Які приклади ми сьогодні навчилися з вами вирішувати? 

Які фактори потрібні для загартовування? 

З якими видами спорту ми сьогодні ознайомились на уроці? 
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Молодці, діти. Ви були дуже уважними. Ми з Мудрою Совою 

дякуємо вам за роботу. І в нагороду хочемо подарувати вам малюнки 

яскравого сонечка. 

(Вчитель роздає учням малюнки сонечка.)  

 
ІХ. Повідомлення і пояснення домашнього завдання.   

Діти, а зараз відкрийте свої щоденники і запишіть домашнє завдання 

на наступний урок з дошки. 

На дошці запис: 

№927 с. 148, №986 с. 155. 

Діти, вдома вам треба буде виконати завдання 927 на сторінці 148 та 

завдання 986 на сторінці 155. У завданні 927 вам треба буде вирішити 

приклади, а у завданні 986 вам треба буде розв’язати задачу. Дякую за 

роботу на уроці. До побачення. 

Діти: До побачення.    

 

Мороз Л.М., магістриня спеціальності «Початкова освіта» ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Зажарська Г.П., науковий керівник 

 

Конспект уроку з розвитку мовлення у формі диспуту 

 

Сучасний урок – плід майстерності і творчості вчителя початкових 

класів, його професійності, ґрунтовних знань рідної мови, літератури, 

історії, мовознавства, народознавства, його патріотизму. 

Форма організації навчання є важливою дидактичною проблемою, 

яка безпосередньо впливає на результативний компонент навчального 
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процесу. Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню 

пізнавальних інтересів молодших школярів, діти безпосередньо беруть 

участь у процесі навчання. Ефективність таких уроків забезпечується за 

умов володіння вчителем початкових класів методикою їх проведення та 

умілого використання таких уроків у певній системі в поєднанні з 

традиційними формами роботи. 

Урок-диспут ‒ досить цікава форма уроку для сучасних учнів 

початкових класів, на якому вони не дотримуються однієї точки зору, а 

кожен виражає своє бачення. Така форма організації навчання молодших 

школярів сприяє розвитку інтересу до процесу оволодіння знаннями, 

збагачує мислення і мовлення дітей, допомагає кращому  

запам’ятовуванню інформації, виробляє в учнів практичні вміння і 

навички. 

Проведення уроків-диспутів робить процес навчання інтенсивним, 

бо створює атмосферу змагання, виховує вміння співпрацювати. Такі 

уроки сприяють розвитку творчості, формуванню власних поглядів на 

проблеми, які слід вирішити.  

 

 «Хто такий справжній патріот України» 

(урок-диспут для учнів 4 класу) 

Мета: розвиток культури мовлення, навичок монологічного та 

діалогічного мовлення, пам’яті, логічного мислення, уваги, 

спостережливості; вміння співставляти, аргументовано захищати власні 

думки, переконання, ідеї, робити висновки; виховання у школярів почуття 

патріотизму, любові до Батьківщини. 

Обладнання: інтерактивна дошка; проектор; презентація уроку; 

аркуші А3 для вправи «Незакінчене речення», для виведення формули 

справжнього патріота; зображення жовто-блакитного поля хризантем; 

 

ХІД УРОКУ 

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

(Звучить гімн України) 

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ 

Учитель 
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Гімн України - головна пісня, яка виконується на всіх урочистих 

подіях нашої країни. У його основу покладено мелодію пісні композитора 

Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського «Ще не вмерла 

України…». 

Сьогодні ми недаремно розпочинаємо наш урок саме цією мелодією, 

бо тема нашого уроку мовленнєвого розвитку актуальна – «Хто такий 

патріот сучасної України?». 

Як ви розумієте слова «Батьківщина», «патріотизм»? 

Чи вважаєте себе патріотом? 

Чи пишаєтеся ви своєю країною? 

В які саме моменти відчуваєте національну гордість? 

Як виховати в собі справжнього патріота? 

На ці непрості питання нам належить сьогодні знайти відповіді. 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Учитель 

Перш ніж розпочати урок, давайте згадаємо, що таке диспут. 

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» 
Слайд «ДИСПУТ» 

Диспут ‒ розмірковування; усний науковий спір, обговорення 

якогось питання публічно, перед аудиторією. 

Диспут ‒ це шлях розвитку самостійності, подолання інертності 

мислення, формалізму, шаблону. 

Диспут ‒ це можливість розрядки емоційної напруги, завдяки чому 

зміцнюється психічна стійкість. 

Диспут ‒це інтелектуальна гімнастика. 

Учитель 

Диспут припускає суперечка, зіткнення іноді прямо протилежних 

точок зору, а в суперечці народжується істина. 

Диспут має свої закони, дотримуватися їх повинні як учасники, так 

і гості і методом «мозкового штурму» виробимо   закони диспуту, яких 

повинні дотримуватись всі. 

Слайд «ЗАКОНИ ДИСПУТУ» 

Тут немає що спостерігають, кожен – активний учасник розмови. 

Недоречні жарти забороняються! 
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Гостре, влучне слово вітається! 

Говори, що думаєш – думай, що говориш. 

Будь тактовним, щирим, взаємно ввічливим і принциповим. 

Піднята рука – прошу слова. 

ІV. ОБГОВОРЕННЯ ТЕМИ ДИСПУТУ 

Вправа «Асоціативний кущ» 
Які асоціації викликає у вас слово «патріотизм». (Кожен учень 

записує на стікері свою думку і, оголошуючи її, клеїть на жовто-

блакитному полі хризантем). 

Учитель 

Отже, «Хто такий патріот сучасній України?» 

Питання не в тому, потрібен чи не потрібен нам патріотизм. Будь-

яка країна розвалиться, якщо її громадян не буде об’єднувати 

прихильність до землі, на якій вони живуть, бажання зробити життя на цій 

землі кращим. 

Людина народжується, щоб жити, і головне місце в його житті 

займає рідна сім’я, любов, плідна робота, служіння Батьківщині. Рідна 

мати, будинок, де ти народився і в иріс, друзі дитинства, улюблені книги, 

природа – такі прості, теплі людські цінності стають основою справжньої 

любові до Батьківщини. Ці цінності належать кожному з нас, відібрати їх 

неможливо ні за яких обставин, адже вони зберігаються в самому серці. 

Вправа «Займи позицію» 
(Учні діляться на дві групи, згадуть правила роботи в групах) 

Слайд «Правила роботи в групах» 

«Ми» так само важливе, як і «я». 

Я можу досягти своїх цілей, якщо ти досягнеш своїх. 

Успіх групи залежить від зусиль та успіху кожного. 

Допомагаймо один одному. 

Оцінка групи – оцінка кожного. 

Учитель 

Пропоную вам дві тези: 

Слайд «ПАТРІОТИЗМ»  
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1. Патріотизм – це мода. Зараз стало модно й вигідно (в 

моральному та матеріальному відношенні) бути патріотом й заявляти про 

це. 

2. Патріотизм – природне почуття кожної нормальної людини. 

Сучасна молодь пишається своєю країною. 

Хто згоден з першим твердженням? Хто з другим? Кожна група 

повинна обґрунтувати свою відповідь. 

Учитель 

У кожної людини існує власне розуміння і ставлення до 

патріотизму. 

Слайд 

Патріоти́зм (грец. Πατριώτης - співвітчизник, patrís - батьківщина, 

Вітчизна) - це любов та відданість Батьківщині, прагнення своїми діями 

служити її інтересам. Слово прийшло з грецької πατρίς, що означає земля 

батька, предка. 

Як ви розумієте слова “Вітчизна”, “Батьківщина”? 

Слайд 

Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що історично належить даному 

народові; рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття 

батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має 

емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини 

особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття обов’язку 

(патріотизм). 

Вправа «Сенкан» 
(учням пропонується скласти сенкан 

І-ій групі зі словом «патріот», 

ІІ-ій – зі словом «Батьківщина») 

Учитель 

Хто з вас вважає себе патріотом? Чому? 

Які вчинки треба здійснити, щоб їх назвали патріотичними? 

Учитель 

-У які моменти людина може відчувати національну гордість? 

Це питання ми поставили вчителям нашої школи. 

Подивіться, будь ласка, відеоінтерв’ю 
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Учитель 

Україна – одна з найбільших європейських держав. 

Скільки проживає осіб в Україні? (40 мільйонів осіб). 

Люди яких національностей є мешканцями нашої території? 

Ми всі різні, але Батьківщина в нас одна – Україна. 

Вправа «Робота в групах» 
Учні, об’єднані в дві групи, пригадуючи зміст уроку створюють 

«Модель громадянина-патріота», презентують результати спільної 

роботи і захищають її. 

Учитель 

Сьогодні наша мова важко хвора. Вона болісно переживає нашестя 

сленгів, суржику, мова більшості корінних українців російська Мова 

молодих людей насичена нецензурними словами. Де ж наша мелодійна, 

солов’їна українська мова? 

Як ви ставитеся до чистоти української мови? 

Чому ми соромимося говорити рідною українською мовою, хоча 

живемо на території України і з 1 класу вивчаємо українську мова в 

школі? 

Грамотна мова – це патріотично? 

Учитель 

Проведено низку відеоінтерв’ю учнів нашої школи, поставлено 

одне і теж питання: «У якій країні ти б хотів народитися і жити?» 

Перегляд відеоінтерв’ю  

V. ПІДСУМКИ УРОКУ 

Учитель 

А тепер настав час підбити підсумки нашого диспуту. 

Пропоную Вам за допомогою інтерактивної дошки 

вивести «Формулу справжнього патріотизму».  

Дякую всім за плідну роботу! 
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Мірошнік О. П., здобувачка вищої освіти 3 (1) спеціальності 

«Початкова освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Проблема формування екологічної культури у молодших 

школярів 

 

Сьогодні нагальною потребою виступає подолання екологічної 

безграмотності людства, що спричинила кризову екологічну ситуацію в 

цілому світі і в нашій країні, зокрема. Для того щоб покращити 

становище, необхідно проводити екологічне й природоохоронне навчання 

і виховання, починаючи з перших днів перебування дитини в школі. Таке 

свідоме й цілеспрямоване виховання має бути неперервним не лише 

впродовж шкільного навчання, а й усього життя кожної людини. У зв’язку 

з цим чимраз більше дослідників (А. Волкова, Г. Карола, О. Листопад, 

Г. Пустовіт, В. Скутіна) доходять висновку, що екологічна криза є 

проявом світоглядної руйнівної духовності людини. Зрозуміло, що 

екологічне виховання сьогодні не повинно обмежуватися виключно 

розширенням поінформованості школярів. 

Формування екологічної культури підростаючого покоління – одне 

з найважливіших завдань сьогодення. Виховання у дітей відповідального 

ставлення до природи – складний і довготривалий процес. Його 

результатом повинно бути не лише оволодіння відповідними знаннями та 

уміннями, а й розвиток уміння і бажання активно захищати, покращувати 

навколишнє природне середовище. 

Е. Маркарян підкреслює, що екологічна культура є компонентом 

культури суспільства в цілому і включає осмислення засобів, завдяки 

яким здійснюється безпосередній вплив людини на природу та її духовно-

практичне освоєння (знання, культурні традиції, ціннісні установки і т. 

ін.) [1]. 

На думку В. Сергеєвої та О. Семенюк, за своєю сутністю екологічна 

культура є своєрідним кодексом поведінки, що лежить в основі 

екологічної діяльності. Екологічну культуру складають екологічні знання, 

пізнавальні та морально-естетичні почуття та переживання, зумовлені 

взаємодією з природою, екологічно доцільна поведінка у довкіллі [2]. 
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Тож сьогодні завдання педагогів – виховувати екологічно свідому 

людину, яка б не вміло виправляла свої помилки, а й навчилась їх 

передбачати, знаходити альтернативу у стосунках між людством і 

природою. Екологічне виховання повинно займати провідне місце у 

навчальних закладах, адже набуті в цей час знання перетворюються у 

тривалі переконання. 

 

Література 

 

1. Маркарян Э. Теория культуры и современная наука: 

Логики логический анализ. 1983. 2. Сергеєва В., Семенюк О. Від 

екологічної освіти до екологічної свідомості. Проблеми педагогічних 

технологій. Збірник наукових праць. Луцьк. 2003. Вип. 3. С. 80–86. 

 

Тема: «Вода. Властивості води» 

Мета: сформувати поняття про гідросферу як складну оболонку, що 

складається із взаємопов’язаних вод світового океану, суші та 

атмосферної води: про світовий кругообіг води як закономірне явищ, що 

з’єднає всі оболонки Землі, уточнити знання дітей про значення води в 

природі та житті людини; про стан і властивості води; розвивати логічне 

мислення, вчити міркувати на запропоновану тему; виховувати любов до 

природи, бережне ставлення до води. 

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок 

Обладнання: глобус, схема – малюнок кругообігу води в природі; 

аркуші із завданням та роздатковий матеріал до теми; необхідні предмети 

для дослідницької роботи. 

Клас: 3. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

1. Візуальна перевірка готовності учнів. 

2. Привітання (слайд 2)  

Добрий день, діти! 

Дзвоник всім нам дав наказ: 
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До роботи, швидше в клас! 

Біля парти станем чемно - 

Плине час хай недаремно. 

Будемо уважні і старанні всі. 

Сядемо рівненько на місця свої. 

ІІ. Актуалізація опорних знань дітей та їх життєвого досвіду. 

1. Хвилинка календаря природи. Підсумок спостережень за 

природою протягом тижня:  

Який день минулого тижня виявився найхолоднішим?  

Яку температуру ви зафіксували в цей день? 

Коли було найтепліше?  

Чи були опади за цей проміжок часу? 

(індивідуальні відповіді дітей) 

 
 

ІІІ. Оголошення теми та завдань уроку, мотивація навчальної 

діяльності учнів. 

Сьогодні у нас незвичайний урок. На ньому ми дізнаємось багато 

нового, цікавого, будемо проводити досліди, робити висновки, 

розв’язувати задачі та багато іншого. А про тему уроку ви зможете 

здогадатися із загадки. 

Відома з віку рідина  

Усяк її вживає. 

Буває хмаркою вона, 

Пушинкою буває, 

Бува як скло, крихка, тверда – 

Звичайна (підкажіть). (вода) 

Чи здогадались ви про назву теми? (Вода в природі). 

Чи знаєте ви, що у світі найсильніше? Виявляється – вода! 
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Що ви знаєте про воду? (індивідуальні відповіді дітей) 

Що хотіли б дізнатися? (індивідуальні відповіді дітей) 

ІV. Ознайомлення з новим матеріалом (сприймання та 

усвідомлення знань). 

Відповісти на ці та інші запитання допоможуть нам наші хмаринки, 

які завітали до нас на урок. 

Перша хмаринка – природознавча, яка принесла нам завдання, 

які ми маємо виконати, щоб дізнатися відповіді на наші запитання. 

1. Розповідь учителя 

Усі ми звикли дивитися на воду, як на звичайну річ. Але воду 

називають найбільшим дивом землі (світу). Тому ми не можемо не 

говорити про неї. 

Уявіть собі, що було б на Землі, як би не було води? 

(не зеленіла б трава, не росли б дерева, не було птахів, звірів і нас – 

людей) 

Ось подивіться на карту світу. Скільки на ньому синього і 

блакитного кольору. А якщо швидко покрутити глобус, то він увесь 

здається голубим. Нашу Землю так і називають – голуба планета. Якщо 

всю Землю умовно поділити на 4 частини, то три з них – 

вода: океани, море, річки, озера…. Але вода є на Землі не 

тільки у водоймах. Усі ми бачили джерела, які б’ють із 

землі. Звідки ж тут береться вода? Адже вода тече багато 

років, та джерела не висихають, не зникають. Так, під 

землею теж є вода. Колодязі, криниці - це отвори для 

добування підземної води. 

Вода є в повітрі, у земній атмосфері: це дощ, сніг, хмари, туман. 

Ось як багато води на Землі. 

Висновок: Вода міститься у водоймах, суші, повітрі. 

2. Індуктивний метод. Дослідницька робота. Робота в групах 

щодо визначення властивостей води. 

Уявіть собі, що ми з вами дослідники. Сьогодні перед нами стоїть 

така мета: 

виявити які ж властивості має вода. 

Властивості води (вивішується на дошці)  
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а) Подивіться на склянку із водою, що ви можете сказати про гущу 

води? 

(Рідка) (вивішується на дошці) 

Візьміть піпетку і накапайте декілька крапель води на скло. Що 

сталося? 

(Текуча) 

б) Опустіть олівець у воду. Ми бачимо олівець крізь воду? 

(Прозора) 

в) Понюхайте воду. Чи має вода запах?   

(Без запаху) 

г) Вода має дивовижну властивість розчиняти речовини. Тому ії 

називають розчинником. 

Які речовини можна розчинити у воді? (цукор, сіль, фарби…) 

(Вода – розчинник) 

Але розчиняються не всі речовини у воді. (олія, крейда, пісок…) 

д) Можна визначити ще одну властивість води. Як поводить вона 

себе при різних температурах. Візьмемо скляну пробірку наллємо 

підфарбовану воду і накриємо корком. Позначимо смужечкою рівень води 

і опустимо пробірку в гарячу воду. Для чого ми це робимо? (Щоб вода у 

пробці нагрілася). 

Що ви помітили? (Вода піднялася вище смужки) 

Який висновок можна зробити?  (При нагріванні вода 

розширюється) 
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А тепер згадайте, бачили ви коли-небудь, як із чайника, що почав 

кипіти витікає вода? Чому? 

Як за допомогою досліду перевірити, що станеться із водою при 

охолоджені? (Вода при охолоджені стискається) 

Давайте тепер прочитаємо, які ж властивості води ми виявили? 

Запишемо ці властивості води у зошиті. 

3. Дослідницька робота. Стан води. Індуктивний метод. 

 
Що відбувається з водою взимку при сильному охолодженні? 

(Вода замерзає)  

Вода замерзає, перетворюється на лід і стає на дотик якою? 

(твердою, холодною, слизькою) 

У твердому стані вода може бути не тільки льодом. 

Чим ще? (снігом) 

Вода замерзає при температурі 0 С. А тепер будемо спостерігати за 

киплячою водою. Закипіла вода в чайнику. По чому це видно? (звук, 

бульки, пара) 
Звідки береться пар і що це таке? Піднесемо скло під струмінь пару 

і потримаємо. Що ми спостерігаємо? (Краплі води). Це пар піднімається 

вгору і осідає на склі. Скло холодне і перетворює пару знову на воду. 

Вода перетворюється в пар при нагріванні. А зараз дивіться. Що 

станеться з водою на склянці. (Вода починає капати) Чому? На склі 

зібралося багато крапель, вони стають дуже важкими і стікають. 

Аналогічно утворюються хмари. Хмара – це множина крапель води. 

Коли їх збереться дуже багато - іде дощ. Визначено: вода у природі 

буває у трьох станах. 

При звичайній температурі – рідкій, при низькій – твердий, при 

нагріванні стає – газоподібною. 



  

228  

Запам’ятайте це слово газоподібна, значить подібна до газу, а 

значить і властивості подібні (легкий, прозорий). 

Третій висновок: Вода буває у трьох станах: рідка, тверда, 

газоподібна. 

4. Робота у зошитах 

Висновки записуються у зошитах з друкованою основою. 

5. Розповідь вчителя про кругообіг води в природі  

І так, перетворення води з одного стану в іншій відбувається в 

природі  

постійно. 

6. Дедуктивний метод. Прослухування казки «Про маленькі 

водяні краплі» (учитель читає казку) 

Жили в річці сестрички - краплини. Хороше було їм разом весело, 

та захотілося їм помандрувати. Пригріло сонечко і полинули краплинки 

в небо. Закохались і полетіли наввипередки з вітром. А тоді зібрались 

разом водити хоровод і стали легкою хмаркою. Все нові і нові краплини 

– сестрички приєднувались до хмарки і стала вона дуже важкою. 

Не витримала і порвалася, полився на землю дощик. Падали 

краплини до рідної річки, на землю. Одні напували рослини, інші 

протікали крізь ґрунт і пісок до шару жовтої глини і текли підземними 

водами до своєї річки. Та коли опинилися вдома, не могли всидіти, їх 

тягло в мандри. І полетіли краплі знову в небо. 

7. Бесіда за прочитаним 
Чому краплинки не залишилась на землі? 

Що сталося з краплинками високо у небі? 

Чому вони знову упали на землю? 

Як рухалися краплинки? 

Висновок: Вода в природі рухається по замкненому колу. 

8. Робота за схемою – малюнком 
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Подивіться на схему. Сонце зігріває землю. З поверхонь річок, 

ставків, озер, океанів, ґрунтів, рослин випаровується вода. Легка водяна 

пара піднімається високо в небо. Там набагато холодніше ніж на землі. 

Водяна пара охолоджується і перетворюється на дрібненькі краплинки 

води. З них утворюються дощові хмари. У хмарах краплинки 

зливаються. Вони стають важкими і падають у вигляді дощу при 

температурі вище 0 С і у вигляді снігу при температурі 0 С. Отже, вода, 

що випаровувалася повертається у вигляді опадів (дощу, снігу, граду). 

Частина цієї води знову просочується у грунт, потрапляє в озера, 

річки, моря. А решта води знову випаровується з поверхонь суходолу, 

водойм і рослин. Вода в природі постійно рухається. Перетворення води 

в природі з одного стану в іншій називають кругообігом води. 

9. Бесіда за прочитаним  

Що таке кругообіг води в природі? 

10. Самостійна робота 

Малювання кругообігу води в природі на аркушах паперу. 

 
12. Фізкультхвилинка 

V. Осмислення учнями знань (найважливіших зв’язків і 

відношень між предметами та явищами). 

Друга хмаринка - Читайликова 

1. Прислів’я. Частково-пошуковий метод 
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Діти читають прислів’я та пояснюють їх зміст. 

1. Яка криниця, такий і господар. (рівень охайності, 

працьовитості) 

2. Скільки криниць на землі, стільки зірок на небі. (багато) 

3. Не плюй у криницю - прийдеться напитись. (Значення: не 

сварися з людьми, бо з ними тобі жити, тобто перед нами застереження 

від необдуманого вчинку)  

4. Річка – колиска життя. (символ життя та процвітання) 

6. Вода - душа врожаю.  

7. Вода – великий санітар. 
VI. Узагальнення і систематизація знань. Частково-пошукові 

методи 

Третя хмаринка - Мовна  

1. Гра «Зумій пояснити вислів». 

Виявляється в українській мові є майже 50 фразеологізмів із 

словом «вода» 

Варити воду - знущатися з кого – не будь  

Вийти сухим із води - уникнути покарання, вередувати. 

Вилами по воді писане - про щось малоймовірне, таке, що не 

може бути. 

В ложці води втопити - про намагання зробити комусь прикрість. 

2. Створення висловів. (з’єднати стрілочками) 

Канути в воду                                                  Перестати існувати, 

зникнути 

Мов води в рот набрав                                     Зажурений, засмучений 

Водою не розлити                                             Той, хто нічого не 

робить 

Наче у воду опущений                                      Не сказати жодного 

слова, мовчати 

Під лежачий камінь вода не тече                      Про тісну дружбу 

3. «Павутинка» до слова 

Краплинка (мала, тепла, весела, пухнаста, добра…) 

Вода (рідка, холодна, гаряча…) 

Лід (твердий, холодний…)  
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Пара (легка, гаряча…) 

Четверта хмаринка – Математична 

1. Дедуктивний метод. Розв’язування «цікавих» задач 

1. Людина за добу споживає до 6 літрів води. Скільки води 

споживає людина за тиждень? (6 х 7 =42) 

2. На 100 л води припадає 2 літри питної води. Скільки літрів 

непитної води становить на 100 л? (100 – 2 =98 (л)) 

(Виховний момент. Питної води на землі мало, тому ії треба 

берегти) 

3.Стебло кукурудзи за 6 днів випаровує 24 л води. Скільки літрів 

води буде випаровувати кукурудза за 8 днів? (24: 6 х 8 = 32 (л)) 

4. Якщо з крана постійно крапає вода, то за 2 дні марно витікає 14 л 

води. Скільки літрів води витікає за тиждень? (14: 2 х 7 = 49 (л)) 

(виховний момент) 

5. Під час купання витрачається 7 відер води. Під час прання в 

пральній машині на 3 відра води більше. Скільки всього відер води 

витрачається на купання і прання? (7+3) + 7 = 17 (в.) 

Висновок: На Землі стає менше чистої води, тому її треба берегти. 

VІІ. Підсумок уроку  

1. «Мозкова атака» 

Інтерв’ю кореспондента 

Що найбільше сподобалось вам на уроці? 

Що нового ви дізналися? 

Яким був урок? 

- У – урочистий 

- Р – радісний  

- О – особистий 

- К – красивий 

2. Рефлексія  

Який настрій у вас залишився після уроку? (смайлики) 
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Позднякова О., вихователь Луганського будинку дитини №2 

 

Дні тижня 

(урок українського читання для 1 класу) 

Мета: сформувати в учнів поняття про дні тижня; розвивати вміння 

відповідати на запитання за змістом прочитаного; формувати 

компетентності спілкування державною мовою, соціальну, громадянську 

компетентності; виховувати уважність, старанність, інтерес до читання.  

Обладнання: підручник, зошит, табличка-помічник (алфавіт, 

звуки), фотоілюстрації, «Щоденні 5», картки завдань, предметні малюнки, 

картки з назвами днів тижня, презентація.  

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок. 

Освітні галузі: соціальна, мовно-літературна.  

Форма проведення: урок-гра. 

 
 

Хід уроку 

I Організаційний момент.  

1.Емоційне налаштування.  

Добрий день! Рада вас бачити.   

Як настрій? 

Всі готові до уроку?! Тож починаємо урок читання. Вперед «До 

успіху». Бажаю гарного настрою на цілий день.  

Для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними 

і слухняними. (можна оформити як девіз уроку): 
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Ми починаємо урок, а на уроці ми … 

Уважні! 

Розумні! 

Організовані! 

Кмітливі! 

  

II Повторення та закріплення вивченого. 

Перш ніж ми будемо читати, я повинна переконатися, що ви не 

забули алфавіт( повторення алфавіту ).  

Кожному роздаю картки з буквою (Діти повинні назвати три слова з 

цією буквою).  

 
В мене маленькі карточки з буквами типу таких.  

Над якою темою ми працювали на минулому уроці? «Пори року». 

 Згадаєте, які є пори року?  

Cкільки їх всього?  
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III Вивчення нового матеріалу.  

Вступна бесіда.  
Переходимо до наступного етапу уроку. 

Зараз я прочитаю вірш, а ви спробуєте здогадатись про ,що ми 

будемо сьогодні говорити на уроці.  

Днів у тижні рівно сім. 

Це давно відомо всім. 

Кожний свою назву має, 

Один одного міняє. 

Споконвіку так ведеться, 

Перший ‒ Понеділком зветься! 

Кажуть, що цей день важкий! 

І чому це він такий? 

Другий день – Вівторком звати, 

А за ним, потрібно знати 

Третій день одразу йде, 

Він нам Середу веде. 

День четвертий в нас Четвер, 
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Пам’ятаймо відтепер. 

П’ятий – П’ятницею звуть 

І її зазвичай ждуть, 

Бо попереду чекають 

Дні коли відпочивають. 

Шостий день у нас Субота, 

Та ще хатня є робота. 

Тому треба помагати 

Батькам в хаті все прибрати, 

На городі і в саду 

Все привести до ладу. 

Сьомий день у нас Неділя. 

День святковий, день дозвілля. 

Йдуть до церкви і гуляють, 

Всі в цей день відпочивають! 

Микола Вересюк 

Ось ми і потрапили в гості до 3-х братів і 4-х сестер. Ці брати і сестри 

віком рівні, а іменами різні. Хто вони? Підкажіть! (Дні тижня.) 

А скільки їх всього (днів тижня)? 

Ви вже напевно здогадались, що тема нашого уроку «Дні тижня».  

 

V. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.  

Сьогодні ми дізнаємося все про дні тижня. Спробуємо дослідити, 

чому саме такі імена вони мають. 

Гра «Будь уважним, не дрімай! Усі дні тижня ти спіймай!» 

Пригадаймо імена кожного з них. Послухайте віршик та плесніть у 

долоньки, коли почуєте назву днів тижня. 

Понеділок... Що за свято?! ‒ 

Тижня нового початок. 

Гей, вівторок, другий брате, 

Чи у тижні вас багато? 

Третя ‒ середа кругленька ‒ 

Пропищала: «Багатенько!» 

А за нею йде четвер, 
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Серед тижня він тепер. 

П'ятниця, краса-дівчина, 

Каже: «Завтра відпочину. 

Йду я, діти, на весілля 

До суботи та неділі!» 

Чому саме такі назви мають дні тижня?  Учні висловлюють свої 

припущення. (Використовую метод мікрофон).  

Мовна зарядка 

Ой, був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. 

VI. Усвідомлення нового матеріалу. 

Первинне сприймання тексту.  

Пропоную вам послухати казку Зірки Мензатюк «Сім днів». 

Можливо саме вона допоможе вам знайти відповідь на це питання. 

Вмощуйтесь зручненько й слухайте уважненько.  

Слухання аудіо запису казки Зірки Мензатюк «Сім днів» 

Чи сподобалась вам казка? 

Чи правильними були ваші припущення? Поясніть, будь ласка, 

походження назв інших днів тижня. 

Понеділок - … 

Вівторок - ……. 

Субота - ………. 

Неділя - ………. 

Відповідаємо на запитання: 

Отже, скільки днів у тижні? 

Як називається перший день? 

Які дні йдуть після понеділка? 

Як називається вихідний день після суботи? 

Фізкультхвилинка (відео-танці) 

Відпочили, тепер працюємо далі. 

Встановіть правильну послідовність днів тижня. Роздаю всім 

учням. 
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1. Читання для когось «Щоденні 5» 

Читання вірша для друга Степана Жупанина «Хто молодець?» 

2. Робота зі словами («Щоденні 5») 
Стіна слів Календар, Тиждень 

Інтерактивна технологія «Проблемне запитання» 

Як ви вважаєте, нащо створено календар? Відповіді дітей. 

3. Читання для себе («Щоденні 5») самостійне читання 

тлумачення слова  

Календар - довідкова таблиця або книжка з послідовним переліком 

усіх днів року за місяцями й поданням інших відомостей, пов'язаних із 

цими днями. 

Вправа «Хто що робить?». 
Друзі, а чи знаєте ви, яке улюблене заняття у кожного дня тижня? 

У Країні Часу ми про це дізнаємося. 

Розгляньте малюнки. Що робить кожний день тижня?  
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А чим ви любите займатися у неділю? 

Яким кольором надруковано назви днів? (Використовуємо 

кольорові цеглинки) 

Чи доводилося вам бачити раніше таке кольорове зображення днів 

тижня? Де саме? (У календарі.) 

Який день, на вашу думку, найважливіший? (Усі дні тижня 

важливі.) 

Заключна частина 

Гра «Відгадай, продовж рядок» 

Вранці ми із добрим ділом 

Привітали ….. (понеділок). 

Ніченька минула скоро 

Трудовий іде ….. (вівторок). 

Спритна, вміла, молода 

Вже настала …… (середа). 

Йде четвертий день тепер, 

Називається ….. (четвер). 

Діло добре ладиться 

Як настала …… (п’ятниця). 

Дома скрізь кипить робота 

Як почався день ….. (субота). 

А субота з хлібом-сіллю 
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Привела сестру …… (неділю) 

Отже, діти, наближається до завершення урок.  

А про що ви дізналися під час нашої мандрівки? допоможе нам 

з'ясувати Календар Питань. 

Питання від Календаря 

Скільки днів у тижні? Назви їх по порядку. 

Який день починає тиждень? А який закінчує? 

Рефлексія 

Так, усе наше життя підпорядковане певному розпорядку, що 

називається тижнем, а в ньому 7 днів. Згадаймо їх: 

Вранці ми із добрим ділом 

День вітали – понеділок. 

Ніченька минула скоро, 

Зустрічаємо вівторок. 

Далі спритна, молода  

Поспішає середа. 

А четвертий день тепер 

Називається четвер. 

Діло добре ладиться 

Як настане п’ятниця.  

Дома скрізь кипить робота, 

Як почнеться день субота. 

А субота з хлібом-сіллю 

Привела сестру неділю. 

Ось і тижневі кінець, 

Хто трудився – молодець! 

Наш урок завершено. Дякую вам за сумлінну роботу.  

Яке завдання вам найбільше сподобалось? 

Яке було не зрозуміле? 

Чи сподобався вам урок? Покажіть веселий смайлик, якщо вам 

сподобався урок, сумний, якщо вам щось незрозуміло, або у вас поганий 

настрій.  
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Сагімбаєва О. С., здобувачка вищої освіти 3(1) курсу спеціальності 

«Початкова освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Навчання дітей молодшого шкільного віку елементарній 

математиці із застосуванням інтерактивних технологій 

 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 

глибокими соціально-економічними перетвореннями. Від людини 

вимагаються не тільки знання і вміння, а й розвинені особистісні якості, 

які давали б їй змогу активно долучатися до творчої діяльності. У зв’язку 

з цим перед освітою постають нові завдання: школа повинна 

орієнтуватися на створення оптимальних умов для розвитку кожної 

дитини, спрямовуватися не на заучування, а на формування в учнів 

здібностей самостійно осмислювати навколишню дійсність. Це 

передбачає перебудову процесу навчання, кінцевою метою якого має 

стати максимальне розкриття індивідуальних можливостей школяра. 

Сучасному освітньому процесу притаманні відсутність цікавих для 

учнів форм та методів організації навчальної діяльності. Тому нагальною 

потребою сучасної системи освіти при навчанні математики є 

впровадження нових форм та методів навчання і виховання, що 

забезпечують розвиток особистості кожного школяра. Розв'язанню цієї 

проблеми сприяє впровадження інноваційних технологій і прийомів 

навчання на уроках математики. [6]. 

Суть інноваційних технологій навчання полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії 

всіх учнів. Вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання[9]. 

 

Література 

 

1. Гадецький М.В., Хлєбнікова Т.М. Організація 

навчального процесу у сучасній школі. – Харків, Видавництво „Ранок” 

„Веста”, 2003. С. 133. 2. Давидов В.В. Психологические проблемы 

процесса обучения младших школьников. Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии. М.: Просвещение, 1991; 
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«Розв’язування вправ та задач на засвоєння таблиці множення 

і ділення на 5. Порівняння виразів.» 

Мета: вправляти учнів у знаходженні значень виразів, які 

включають ділення на 5; формувати вміння розв’язувати складені задачі, 

які включають збільшення або зменшення суми у декілька разів; 

формувати пізнавальні інтереси, самостійну компетентність; розвивати 

обчислювальні навички, математичне та логічне мислення, вміння 

порівнювати; виховувати бережливе ставлення до природи, 

працьовитість, охайність під час письма в зошиті. 

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання: комп’ютер, таблиці з елементами математичних 

завдань, карта подорожі, макет космічного корабля, предметні картинки 

ракет для рефлексії, інтерактивна гра «Курчата». 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Учитель: Встаньте діти всі рівненько, 

Посміхніться всім гарненько. 

Продзвенів дзвінок. Починається урок. 

Зараз сядуть лиш дівчатка, 

А за ними вже хлоп’ятка. 

Щоб урок пройшов немарно, 

Треба сісти рівно, гарно. 

Складання девізу уроку учнями.  

Інтерактивна технологія «Мікрофон». 

Урок буде: навчальним, цікавим, продуктивним, творчим. 

Вчитель: На електронну пошту школи прийшло повідомлення 

(учні відкривають листа і читають). 

Чи хочете знати хто написав нам це повідомлення? (діти 

заплющують очі. З’являється казковий герой Комп’ютерник). 

Ми сьогодні відправимось в подорож незвичну. Подорож космічну 

і математичну. Наші гості будуть стежити за польотом і чекатимуть 

нашого повернення. 

Щоб відправитись в політ – 
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Нам потрібен зореліт. 

Зореліт цей незвичайний, 

Він чарівний і навчальний. Свої досягнення ви оцінюватимете за 

допомогою зірочок, які будете кріпити до віконечок-ілюмінаторів. Всім 

відомо, що космічним ракетам перед стартом треба прогріти двигуни, а 

членам екіпажу пригадати все те, що буде необхідне під час подорожі. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1.Інтелектуальна розминка. 

Запам’ятайте числа: 5, 15, 25, 50, 40, 30, 33 

1. Назвіть найменше число. 

2. Назвіть найбільше число. 

3. Яке число було записане першим? 

4. Яке число було записане останнім? 

5. Назвіть круглі числа. 

6. Яке число складається з двох однакових цифр? 

7. Яке число зайве? Чому? (стираю число 33) 

8. А тепер яке число зайве? Чому? 

2. Усний рахунок. 

а) Кругові приклади 

Нам потрібно встановити маршрут подорожі. Подивіться на 

космічну карту. Розв’яжіть кругові приклади і встановіть маршрут нашої 

подорожі.  

 

б) Робота над задачами 

Задачі – вірші 

В магазині хлопчик плаче, 

Полічить не може здачу. 

П’ятаків у нього п’ять.  

Скільки грошей, як узнать? (5*5) 

В нашім класі 3 Катрусі, 

3 Тетянки,3 Ганнусі. 

3 Оленки, оце клас! 

Скільки дівчаток у нас? (3*4). 
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А тепер відкрили свої бортові журнали, так ми будемо називати 

наші зошити. Запишемо в них дату. 

Каліграфічна хвилинка. 

Пропоную повторити правопис цифр 2 і 5.Що ми можемо сказати 

про число 25? (Воно двоцифрове, записане цифрами 2 і 5, складається з 

двох десятків і п’яти одиниць, воно є наступним числу 25 і попереднім 

числу 26). Запишіть приклад на множення з відповіддю 25. Число 25 є 

датою народження Лесі Українки. 

Нарешті наш зореліт 

Відправляється в політ 

Всі готові? Молодці! 

Пристебніть ремінці. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

б) Рахунок п’ятірками від 50 до 0 

Починаємо відлік часу. Порахуйте п’ятірками від 50 до 0. 

Старт! Ми у відкритому космосі! 

Тримаємо курс на планету «Інформатика». 

Доки наш корабель летить, нам треба зробити деякі розрахунки в 

бортжурналах. 

3. Математичний диктант:  

знайти добуток чисел 5 і 7; 

знайти частку чисел 36 і 4; 

знайти суму чисел 28 і 4; 

збільшити 4 у 6 разів; 

зменшити 15 у 3 рази; 

знайти половину числа 14 

знайти третину числа 9; 

знайти чверть числа 20. 

Перевірка: 35, 9, 32, 24, 5, 7, 3, 5 

ІV. Повідомлення теми та мети уроку. 

Розв'язування вправ та задач на засвоєння таблиці множення і 

ділення на 5. Порівняння виразів. 
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Завдання: вчитись обчислювати приклади, які включають 

множення і ділення на 5; розв'язувати задачі на збільшення і зменшення 

числа в кілька разів; писати охайно. 

V. Вивчення нового матеріалу. 

1. Гра «Підбери ключ до замка» 

Ми здійснюємо посадку на планету «Інформатика». Потрапимо на 

неї тоді, коли підберемо ключ до замка. 

Робота з картками. 

2.Інтерактивна гра «Гра у хокей». (Робота з презентацією) 

Після завершення роботи з՚ являється вікно, у якому потрібно 

виконати команду (не зберігати). 

3.Гра «Програміст». Робота з картками. 

4.Обчислення математичних виразів. Гра «Шифрувальники» 

А тепер тримаємо курс на міжпланетний обчислювальний центр. 

Мій помічник підготував вам завдання. (учні витягують з конверта по 

одному завданню, записують у зошитах і обчислюють. Кожний 

математичний вираз має код. Відповіді записуються на дошці у порядку 

зростання і складають зашифроване слово) 

   У  5  *   6 -  20  =   10                   10   12   14  18  20  35  45 

   ї    5  *   3  +  5  =  20                     У   к    р     а    ї     н     а 

   к  30  :  5  +  6  =  12 

   р  45  :  5  +  5  =  14 

   а   5  *  7  -   17  =  18 

   н   25  :  5  +  30  =  35 

   а   5  *  9  -  0  =  45 

 

5.Порівняння виразів 

Ми наближаємося до великого скупчення зірок. Його називають 

Молочний Шлях або Чумацький Шлях. Саме ці зірки освітлювали 

чумакам дорогу і вказували правильний напрямок. Зірочки пропонують 

вам порівняти числові вирази. (Кожен учень бере зірочку із виразами і 

порівнює їх). 

45:5 □ 8           5·6 □ 33          40:5 □ 6        35:5 □ 10          5· 8 □ 50      

25: 5 □ 10:2 
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6.Самостійна робота. 

7. Практична робота на ПК. Змагання між членами групи. 

Робота з програмою «Курчата». 

За допомогою клавіш керування курсором учні направляють 

квочку до яйця із правильною відповіддю. В ігровій формі учням 

пропонується 12 арифметичних прикладів на 2 дії. За допомогою клавіші 

управління курсором (клавіші зі стрілками) він керує квочкою. Навколо 

квочки розташовано яйця, на кожному з них написано число. Коли 

квочка натикається на яйце, вона розколює його, і з нього вилуплюється 

курча.  

Завдання учня – знайти яйце, яке містить відповідь на 

запропонований приклад. Якщо приклад розв’язано правильно, курча, 

що вилупилось, приєднається до квочки і буде рухатися за нею. Якщо ж 

учень розбив яйце з неправильною відповіддю, то курча буде хаотично 

рухатися по галявині. 

Фізкультхвилинка 

Нас запрошує до себе в гості планета «ПіснеЗнайка». (Під супровід 

Піснезнайки діти виконують рухи і співають таблицю множення). 

*Під мелодію української народної пісні «Ой у полі криниченька» 

         5 на 9 є 45, а 5 на 5 лиш 25. 

         5 на 10 є  50, а 5 на 7 лиш 35. 

*Під мелодію української народної пісні «Частушки» 

          2 на 4 буде 8, а 4 на 7 – 28. 

          4 на 4 є 16 , а 3 на 6   -   18. 

*Під мелодію української народної пісні «Ой, дівчино, шумить 

гай» 

Ми тадлицю проспівали  

І знання вам показали. 

В корабель ми свій сідаєм  

І до праці поспішаєм. 

8.Завдання з логічним навантаженням. 

Полетіли далі. У нас на шляху астероїд цікавих задач. Щоб 

уникнути зіткнення, треба розв’язати задачі. 

Що більше 3 п’ятірки чи 5 трійок? 
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Стоячи на вазі двома ногами, індик важить 8 кілограмів. Якою буде 

маса індика, коли він стане на одну ногу? 

На березі росте 4 великі гілки. На кожній гілці по 5 яблук. Скільки 

всього яблук росте на дереві? 

Ми успішно обійшли астероїд. Прямуємо до планети «Задачна». 

Наш корабель доганяють космічні пірати. Якщо швидко розв’яжемо 

задачу, то вони не здоженуть нас. 

9.Розв՚язування задачі. 
а) самостійне читання задачі. 

б) повторення складу задачі. 

З яких частин складається задача? (умови, запитання, розв’язання, 

відповіді). 

в)повторення задачі за скороченим записом. 

 

1л 

3  л 

? у 5 разів> 

г) Аналіз задачі. 

Чи можемо одразу дати відповідь на запитання задачі? 

Про що дізнаємося спочатку? 

Якою дією? Чому? 

Про що дізнаємося у другій дії? 

Яку дамо відповідь на запитання задачі? 

Яке ще запитання можна поставити до даної задачі? 

(Скільки всього молока надоїли?) 

      1) 1+3=4(л) 

      2) 4*5=20(л) (Коментований запис задачі) 

10.Складання задачі за скороченим записом  
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35 кг 

10кг 

? у  5 разів  < 

    

1) 35+10=45 (кг) 

   2) 45:5=9 (кг) 

Молодці! З задачами ви справилися, тож полетіли далі. 

VІ. Узагальнення і систематизація отриманих знань. 

1.Робота з геометричним матеріалом 
Ми продовжуємо нашу подорож. Прямо по курсу метеорит 

«Геометричний». 

Раптом почався метеоритний дощ. На ваші парти впали метеорити 

(частини танграму). 

На ваших партах ви бачите схеми. Вам потрібно викласти обрану 

тваринку. 

(Вчитель показує малюнок найбільшого метеорита Гоба, 

знайденого в Африці 1920 році. Його вага 60 тон, довжина - 9 м). 

Взаємоперевірка в парах 

Домашнє завдання 

№691 (розв’язати задачу),  

№ 690 (порівняти значення числових виразів).  

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

Самооцінка 

Ми наближаємося з вами до сузір’я «Успіху». 

Яку тему вивчали на уроці? Давайте ще раз згадаємо таблицю 

ділення на 5. 
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Візьміть сигнальні картки. Нехай вони неначе зорі у космічному 

просторі загоряться відповідями. 

Зелений все вдалося. 

Жовтий майже все вдалося. 

Червоний є ще над чим попрацювати. 

 

 

Удовітченко Ю. С., здобувачка вищої освіти 3 курсу спеціальності 

«Початкова освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

До проблеми психологічної адаптації першокласників до 

навчання в школі 

 

Навчальна діяльність, як і будь-який новий, ще незасвоєний вид 

діяльності, вимагає мобілізації всіх психічних і психофізіологічних 

зусиль дитини задля того, щоб опанувати потрібні вміння, навички, 

пристосуватися до нового режиму дня, знайти своє місце у групі своїх 

нових товаришів, встановити взаємовідносини з учителем. Зміни, що 

відбуваються у психіці дитини в початковий період освоєння навчальної 

діяльності відбивають процес її адаптації. Початок навчання дитини у 

школі — складний і відповідальний період у її житті. 

Як зазначають М. М. Безрукіх, С. П. Єфімова [1], весь перший рік 

навчання в школі (якщо порівнювати показники на наступних періодах 

навчання) можна вважати періодом нестійкої і напруженої регуляції всіх 

систем організму. Тому, на нашу думку, необхідно створювати найбільш 

сприятливий емоційний клімат для першокласників.  

 

Література 

1. Пономаренко Л. П., Теплякова К. Г. Методы 

психологической коррекции для работы с детьми младшего школьного 

возраста. Одесса, 1994. 
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«Мій настрій». 

Мета: навчання дітей розуміти свої почуття, правильно їх виражати, 

долати скутість; ознайомити дітей з моральними рисами характеру; 

розвивати комунікативні здібності дітей, створити позитивний емоційний 

клімат в колективі; зняття емоційної напруги; розвивати пізнавальні 

здібності дітей; виховувати дружні взаємини в групі. 

Обладнання: картинки з зображенням різних емоцій, смайлики  

Клас: 1 

 

Хід уроку: 

І. Організаційний момент 

(Діти разом з педагогом утворюють коло) 

Привітання 

Щоб всім гарний настрій мати, 

Треба друзів привітати. 

Вправо-вліво повернися 

І до друга усміхнися. 

Встаньте, діти, потягніться, 

Мені щиро посміхніться. 

ІІ. Основна частина 

Вправа «Вітаю тебе» 

Мета: створення доброзичливого настрою, згуртування колективу. 

Діти стоять у колі, торкаючись долоньками одне одного лагідно 

промовляють: «Вітаю тебе (ім’я), я радий тебе бачити». 

Обмін інформацією. 

Бесіда з дітьми: 

Вчитель:  

Що таке настрій? 

Яким він може бути? 

Як вгадати настрій іншої людини? Що хочеться робити, коли 

гарний настрій, а коли поганий? 

Як можна допомогти людині, якщо в неї зіпсований настрій? 

Фізкультхвилинка: Раз, два - всі присіли, (присісти) 

Потім вгору підлетіли (підстрибнути) 
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Три, чотири - нахилились, 

(нахиляння тулуба вперед) 

Із струмочка гарно вмились 

(імітація умивання) 

П'ять, шість - всі веселі 

Крутимось на каруселі, (покрутитися) 

Сім, вісім - в поїзд сіли, 

Ніжками затупотіли(затупотіти) 

Дев'ять, десять - відпочили 

І за парти дружно сіли. 

Рухлива гра «Коли весело тобі, роби так!» 

Мета: зняття емоційної напруги, створення позитивної атмосфери 

в групі. 

Діти по черзі, стоячи в колі, на слова «роби так» показують певні 

рухи, а всі повторюють їх. 

Вчитель: 

Якщо весело тобі, ти роби 

так …. 

Якщо весело тобі, ти роби 

так …. 

Якщо весело тобі, другу 

поруч посміхнись, 

Якщо весело тобі, ти роби 

так …. 

Щоденні новини. 

Яка пора року, місяць, 

день тижня, число, стан погоди, настрій, дитина дня (у кого сьогодні 

день народження). 

Повідомлення теми заняття. 

Вправа «Вгадай настрій» 

Мета: закріплення знань про емоції, настрій, розвиток вміння 

розпізнавати настрій за мімікою. 

Діти попарно сідають один навпроти іншого. Перший, а потім 

другий зображує мімікою настрій, а інший відгадує його.   
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Вправа «Якого кольору настрій» 

Мета: формування вміння висловлювати свої почуття; учити 

цінувати почуття іншої людини. 

Перед дітьми знаходяться квадратики різного кольору, дорослий 

називає емоцію, або почуття, діти обирають той колір, який вважають 

відповідним даній емоції. 

Питання до вправи: 

Вчитель: Чому темні кольори відповідають сумному настрою, 

а яскраві веселому? 

 Вам сподобалася ця гра? 

ІІІ. Заключна частина 

Зворотній зв’язок з дітьми, обговорення виконаних вправ. 

Прощання 

Вчитель:  

А тепер, малята, треба попрощатися. 

За руки всі візьмемося, разом усміхнемося. 

І наступного разу знову зберемося. 

«До зустрічі!», «До побачення!». 

Вправа «Чарівна паличка» 

Мета: згуртування колективу, формування позитивних взаємин. 

Діти стоять у колі, прощаючись передають чарівну паличку по 

колу і кажуть, щоб вони зробили для всіх, якби у них була паличка 

чарівна. 

 

 

Філонова Я. О., здобувачка вищої освіти 3(1) курсу спеціальності 

«Початкова освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Формування морально-етичних цінностей у молодших 

школярів 

 

Морально-етичне виховання розпочинається в сім'ї, продовжуючись 

у процесі соціалізації особистості в закладах освіти. Його основу 

складають загальнолюдські та національні цінності, моральні норми, які 
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є регуляторами взаємовідносин у суспільстві. Серед таких норм – 

гуманізм і демократизм, що відображаються в ідеалі вільної людини з 

високорозвиненим почуттям власної гідності, поваги до гідності іншої 

людини. 

На думку Волкової Н.П. мораль виконує пізнавальну, оціночну, 

виховну функції, а її складовими є моральна свідомість, моральна 

діяльність, моральні відносини. Норми і принципи моралі, моральні 

ідеали та почуття становлять систему моралі, яка складає основну 

життєву позицію особистості. 

У морально-ціннісному вихованні дітей найголовніше – 

формування духовної серцевини особистості – поглядів, переконань, 

почуттів, поведінки, єдності слова і діла [1]. Дитина повинна зрозуміти 

суть того, що зветься вимогами моралі, більше того – це повинно стати її 

духовною потребою, мірилом її вчинків. 

Процес формування морально-етичних цінностей здійснюється у 

різних формах за допомогою різноманітних методів, прийомів і 

виховних засобів. 

 

Література 

1. Розвиток морально-етичних, родинних, гуманістичних 

цінностей у молодших школярів та їх обґрунтування [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.educateua.com/wonivs-111-1.html. 

Назва з екрану. 

 

«Поспішайте робити добро». 
Мета: розширити поняття учнів щодо людських чеснот, ознайомити 

з поняттям «добро», розкрити моральний зміст доброти, сприяти в учнів 

мотивації до добрих і гуманних вчинків; розвивати уміння висловлювати 

власні судження; виховувати бажання творити добро, здатність боротися 

проти зла. 

Обладнання: картки для роботи в парах, для самостійної роботи, 

кольорові олівці, мультимедійний екран, комп’ютер з програмою Power 

Point. 

Хід уроку 
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І. Організаційний момент 

1. Психологічний настрій 

Добрий день, діти! Дуже важливо починати будь – яку справу з 

хорошим настроєм. Давайте візьмемося за руки, передамо тепло своїх 

долоньок один одному.  

Посміхнемося сусіду зліва і справа (Діти беруться за руки, 

посміхаються сусіду зліва і справа) 

Побажаємо одне одному удачі та плідної праці. 

2.Вправа «Очікування» 

У вас на партах, діти, лежать метелики. Візьміть їх в свої долоньки 

і нашепчіть, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку, що ви 

сподіваєтесь дізнатися, чого навчитися. Метелики покладіть на край 

парти, хай вони будуть з вами на протязі всього уроку. А в кінці уроку 

ми дізнаємося чиї сподівання справдилися. 

ІІ. Обґрунтування навчання 

Сьогодні на уроці ми будемо: 

 дізнаватись нове і ділитись інформацією 

 працюватимемо в парах та в групах 

 виконаємо самостійну роботу 

 вчитимемося висловлювати свою думку 

 отримаємо задоволення від уроку. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Передбачення 

Тема нашого уроку «Поспішайте робити…» 

Діти, ви зрозуміли, про що йтиме мова на уроці? 

Я також не зрозуміла. 

А що ж можна поспішати робити? (відповіді дітей) 

2. Кросворд 

А чи правильні були ваші відповіді, ми дізнаємося як прочитаємо 

ключове слово кросворду 

1.Розтопить серце всякого сердечне слово …. (дякую) 

2. Зазеленіє навіть старий пень, коли почує …. (добрий день) 

3. Якщо ми їсти вже не в силі, 

То скажем мамі що? (спасибі) 
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4. Коли згасає сонце й зоря ляга на плечі, 

Серед знайомих голосів ми чуєм … (добрий вечір) 

5. Щоб зустрітися знову в годину призначену, 

Кажу щиро завжди (до побачення) 

Молодці. Прочитайте ключове слово (добро) 

Повідомлення теми уроку 

Тож тема нашого уроку ПОСПІШАЙТЕ РОБИТИ ДОБРО 

Стратегія «Мікрофон» 

А що ж таке добро? Що означає бути добрим? (відповіді дітей) 

Бути привітним, людям радіти 

Кажуть в народі: «Бажати добра» 

В радості й горі хліб розділити - 

Ціла наука для нас, дітвора 

ІV. Усвідомлення змісту 

1. Робота з тлумачним словником 

Зверніть увагу! 

Добро – це корисна справа, вчинок, чутливе, дружнє ставлення до 

оточуючих 

Так написано в тлумачному словнику української мови. «Не одежа 

красить людину, а добрі діла» - так говорить наш народ. Добро – це ще й 

прихильність, співчуття, щирість людської душі та велика любов. Але 

добра людина прихильно і з любов’ю ставиться не тільки до людей, а й 

до рослинного та тваринного світу. 

2. Складання словничка добрих слів 

Добро щире і чуйне, безкорисне і милосердне, тому має багато 

друзів. Давайте ми зараз складемо словничок добрих слів, дібравши до 

слова «добро» спільнокореневі. 

Добрий, добросердний, доброзичливий, добропорядний, 

добродушний, доброчинний, добросусідський. 

3. «Сенкан» 

Зараз я пропоную стати вам дослідниками і спробувати осягнути 

всю глибину слова «добро» 

А якого кольору добро? (Червоне, жовте) 

Що робить добро? (допомагає, співчуває, піклується) 
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Складіть речення з словом «добро» або прислів’я чи приказку 

згадайте (Людина починається з добра. Краще добро робити, ніж гарно 

говорити) 

З чим у вас асоціюється слово «добро»? (любов, чуйність) 

4. Робота в парах 

Людина – творець добра. З давніх – давен гарні стосунки між 

людьми, взаємо підтримка, милосердя були основними у житті, про це 

свідчить і кількість прислів’їв про добро. Щоб прочитати деякі з них, 

вам потрібно буде попрацювати в парах і відновити їх. 

Завдання: 

Перед вами на партах картки для роботи в парах. Візьміть їх і 

олівцем з’єднайте стрілочками частини прислів’їв. 

Усе добре переймай, як сонечко в небі. 

Добре серце, ніж гарно говорити. 

Не шукай красоти, а зла уникай. 

Краще добро робити, що собі не мило. 

Не роби комусь того, а шукай доброти. 

Самоперевірка:  

Звірте свою роботу з правильним варіантом. 

Прочитайте прислів’я, яке найбільше сподобалось і спробуйте 

пояснити як ви його розумієте. 

Завдання: 

Візьміть картки для самостійної роботи і два олівці: червоний і 

чорний. 

Зафарбуйте червоним сердечко біля вчинку, у якому проявляється 

доброта. 

Зафарбуйте чорним сердечко біля вчинку, у якому проявляється 

зло. 

Надати допомогу пораненій тварині 

Підказувати на уроках 

Допомогти літній людині 

Упіймати птаха в сільце. 

Допомогти виконати домашнє завдання 

Захистити слабшого 
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Насміхатись над кимось 

Підгодовувати птахів узимку 

Скривдити молодшого 

Поступитись місцем в автобусі дорослому 

7.Фізхвилинка «Показуха» 

Прийшов час відпочити. Запам’ятайте: 

Повітря – руки вгору. 

Вода - нахил тулуба вниз. 

Земля – присісти. 

Вогонь – знак вогню. 

8. Домашнє завдання  

Об’єднання в творчі групи за інтересом 

І – Зробити книжку – саморобку, куди записати всі свої добрі 

вчинки. Придумати назву книжки. 

ІІ- Дібрати прислів’я, приказки, загадки про добрі вчинки. 

ІІІ- Намалювати добро. 

 

 

Хрипун К. С., здобувачка 3 курсу спеціальності «Початкова освіта. 

Українська мова та література» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів: 

практичний аспект 

Сучасні молодші школярі, на жаль, не всі в змозі правильно 

розмовляти, а саме не володіють поняттям про головні та другорядні 

члени речення. Ця проблема є актуальною та хвилює багатьох вчителів та 

батьків. Тому необхідно формувати у початківців вміння встановлювати 

зв'язки між членами речення за допомогою питань, розвивати увагу, 

спостережливість, пізнавальний інтерес, виховувати любов до української 

мови, що буде сприяти на розвиток мовлення в цілому.  

Норми української мови вивчають багато фахівців, зокрема С. 

Головащук, О. Пономарьов, О. Сербенська. Проблемою мовних розборів 

на уроках української мови займалися Б. І. Бондар, М. С. Вашуленко, Г. 

П. Коваль, С. І. Дорошенко та інші. 
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Зважаючи на актуальність проблеми, пропонуємо її практичне 

вирішення шляхом запровадження комплексу уроків для молодших 

школярів. Наведемо приклад одного із них. 

 

«Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні» 

(конспект уроку для 4 класу) 

Мета: формувати поняття «члени речення», «головні члени», 

«підмет і присудок», «основа речення», «другорядні члени»; 

закріплювати вміння встановлювати зв'язок між словами у реченні; 

розвивати мовлення та спостережливість; виховувати любов до природи. 

Обладнання: підручник «Українська мова» 4 клас, (Г. Й. 

Волкотруб), рік: 2015,  

Хід уроку: 

I. Організаційний момент. Створення відповідної емоційної 

атмосфери. 

Ось дзвінок сигнал подав — 

До роботи час настав. 

Ось і ми часу не гаймо, 

А урок свій починаймо. 

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку 

Пригадайте, з чого складаються речення? (Зі слів). 

Як пишуться слова в реченні? (Окремо). 

Чи є серед них такі, що виконують роль головних? (Є). 

Отже, сьогодні ми будемо дружно працювати, 

Головні слова вивчати! 

III. Актуалізація опорних знань. 

1. Перевірка домашнього завдання (с.27, вправа 54) 

Вибіркова перевірка 5х зошитів. 

Поясніть, яким правилом користувались під час виконання вправ. 

Пригадаймо і вимовимо усі голосні звуки.  

2. Каліграфічна хвилинка. 

Мета: виховувати бережливе ставлення до книги. 

а) Робота із загадкою. 
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Всім про все вона розкаже 

І малюночки покаже. 

Усіх розуму навчить, 

Хоч сама завжди мовчить. (Книга) 

— Хто ще знає загадки про книгу? (Язика не має, а розуму навчає.) 

— Чи можемо уявити життя без книги? 

— Про що ми дізнаэмося з книжок? 

— Любі діточки, як саме книжки вам найбільше подобаються? 

— Де ж зберігаються книги? 

— Як потрібно ставитись до книг? Чому?  

б) Мозковий штурм. 

Любі діти, а зараз мене цікавлять відповіді на такі запитання.  

Який розділ ми вивчаємо? (Речення) 

Що виражають речення? (Самостійну думку) 

Які бувають речення за метою висловлювання? (розповідні, 

питальні, спонукальні) 

Яке речення називається розповідним, питальним, окличним? 

(окличні – якщо вимовляються речення з особливим почуттям. 

Розповідне речення – це тип речення, яке містить у собі повідомлення 

про якийсь факт дійсності. Питальне речення – це тип речення, яке 

містить настанову мовця на отримання відповіді. Спонукальне речення – 

це тип речення, що виражає наказ, вимогу, заклик, побажання, пораду 

мовця адресатові.) 

Що таке звертання? (Звертання – це слово або сполучення слів, що 

називає того, до кого звертаються. Під час вимови звертання виділяється 

голосом, а на письмі – комою або знаком оклику.) 

в) Гра «Назвіть речення». 

Назвіть речення за метою висловлювання. 

Сонечко, а чого ти світиш тільки вдень? – питальне речення 

Рано-вранці перші промінчики сонця торкаються землі. – 

розповідне речення 
‒ Як тобі не соромно маленького бить? Я не буду, півнику, більш 

тебе любить, 

Сонечко, світи яскравіше! – спонукальне речення 
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Фізкультхвилинка 

Слухати ми перестали  

I тепер вci дружно встали.  

Будемо відпочивати,  

Нумо вправу починати.  

Руки вгору, руки вниз,  

I легесенько прогнись.  

Покрутились, повертілись,  

На хвилинку зупинились.  

Пострибали, пострибали,  

Раз — присіли, другий — встали. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

1. Робота з підручником. 

Діти, давайте зараз попрацюємо з підручником. 

Вправа 55, ст. 28 

Прочитайте текст у голос, доведіть, що це саме текс-опис. 

Стояла прекрасна весняна година. Каштани на вулицях 

повиставляли білі урочисті панікадила. Сліпучі суцвіття в них, мов 

свічки, горіли блідо-червоними вогнями. У садах цвіла вишня. Плакучі 

верби напушили зелені сережки. У повітрі, напоєному медовим духом 

весни, гули бджоли.  

На які питання відповідають підкреслені слова?  

Назвіть в усіх реченнях головні члени речення. 

Назвіть слова, ужиті в переносному значенні. 

Вправа 56, с. 28. 

Вчитель: діточки, прочитайте, розкажіть, що таке підмет присудок. 

Пригадаймо! 

Підмет і присудок – головні члени речення.  

Підмет указує про кого або про що говориться в реченні. Підмет 

відповідає на питання х т о? або щ о? Холодний (що?) вітер шугає над 

селом.  

Присудок указує, що говориться про підмет. Присудок відповідає 

на питання щ о р о б и т ь? щ о з р о б и т ь? 

Батько (що робить?) пече картоплю в мундирах.  
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Усі інші члени речення називаються другорядними.  

Поставте один одному запитання про члени речення. 

2. Тренувальні вправи. 

Вправа 59, с. 29-30 

У вірші Ігоря Січовика «переплуталися підмети». Прочитайте і 

запишіть вірш правильно. 

Кішка вивела курчат,  

Квочка миє кошенят. 

Песик їсть пахуче сіно, 

Гавка коник на людину. 

Щука під кущем живе, 

Заєць річкою пливе. 

Дощик грає на сопілці, 

Хлопчик миє шубку білці. 

1. Вчитель: Діти, обговоріть, які речення відповідають 

схемам. 

1. (Х т о?) ↔ (щ о р о б и т ь?) 

                                ↓ 

                            (щ о?) … 

                                ↓ 

                            (я к е?) … 

 

2. (Щ о?) ↔ (щ о р о б и т ь?)  

        ↓                           ↓ 

         (щ о?) …                   (к о м у?) … 

V. Підсумок заняття. 

Діточки, для чого нам потрібно знати поняття про речення? 

На які запитання відповідає підмет, а присудок? 

Які завдання були найцікавішими? 

Яка роль підмету в реченні? Для чого нам це потрібно знати? 

VI. Рефлексія. 

Метод «Експрес=висновок»  

Сьогодні на уроці я дізнавсь (дізналась) про… 

Я зрозумів (зрозуміла) що… 
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Найбільш цікавим було… 

Урок мені запам’ятався тим що…  

VII. Домашнє завдання. 

Повторити правила. 

Вправа 62, с. 31 

VIII. Оцінювання. 

 

 

Черніков Д.В., здобувач освіти 2 курсу спеціальності «Початкова 

освіта» ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

Творчість Олени Пчілки. Байка «Гнідко та Сірко» 

(урок літературного читання для учнів 3 класу) 

 

Мета: ознайомити учнів з деякими фактами біографії Олени Пчілки, 

її твором; вдосконалити навички свідомого виразного читання 

віршованих творів; вмілого використання інтонацій у мовленні; навчити 

голосом, інтонацією передавати настрій; розвити здатність сприймати 

словесні образи, емоційно реагувати на художнє слово; виховувати любов 

до праці. 

Обладнання: підручник, Lego, картинки по номерам. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

II. Мовленнєва розминка 

1. Гра «Додай та повтори» 

Діти, вам потрібно прочитати чистомовки, додавши останнє слово.  

Да-да-да – стоїть у глечику... (вода). 

Ди-ди-ди – дай напитися... (води). 

Жа-жа-жа – ми знайшли... (вужа). 

Жи-жи-жи – ти мені... (допоможи) 

2. Робота зі скоромовкою 

Гавкав у дворі Пушок, 

Не на кицю – на сніжок, 
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Бо сніжок холодним пухом 

Впав на носик і на вухо 

Про кого йшлося у скоромовці? 

Що Пушок робив? Чому? 

А у кого вдома є собака? Як її звати? 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося ще з одним 

песиком, прочитавши байку відомої української письменниці Олени 

Пчілки «Гнідко та Сірко». 

IV. Вивчення нового матеріалу 

1. Розповідь про Олену Пчілку 

(вчитель розповідає стислу інформацію про письменницю) 

2. Робота за прослуханим 

Діти, зараз я хочу перевірити як уважно ви мене слухали. За 

допомогою Lego дайте відповіді на запитання щодо біографії 

письменниці Олени Пчілки. 

Питання: 

1. Справжнє ім’я і прізвище письменниці: 

Зелена цеглинка – Олена Драгоманова 

Блакитна цеглинка – Ольга Косач 

Жовта цеглинка – Олена Косач 

2. Де народилася Олена Пчілка? 

Зелена цеглинка – на Полтавщині 

Червона цеглинка – на Київщині 

Жовта цеглинка – на Волині 

Блакитна цеглинка – на Житомирщині 

3. Де здобула початкову освіту письменниця? 

Блакитна цеглинка – у школі 

Жовта цеглинка – вдома 

4. Які твори належать перу Олени Пчілки? 

Зелена цеглинка – «Дрібненькі грушки» 

Червона цеглинка – «Надія». 

Блакитна цеглинка – «Садок вишневий коло хати» 

Жовта цеглинка – «Весняні квіти» 
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6. Перша поема Олени Пчілки мала назву: 

Червона цеглинка – «Козачка Олена» 

Блакитна цеглинка – «Рідний край» 

Жовта цеглинка – «Зелений гай» 

6. Олена Пчілка – … Лесі Українки 

Червона цеглинка – сестра 

Блакитна цеглинка – мати 

Жовта цеглинка – подруга 

3. Робота з заголовком 

Відкрийте підручники, прочитайте заголовок. Як ви гадаєте про 

кого буде йти мова? 

4. Словникова робота до прочитанню байки 

У байці, яку ми зараз будемо читати присутні слова, які раніше нам 

не зустрічалися. Давайте з ними познайомимося. 

Ранішній – те саме, що ранковий. 

Попона – покривало для коня та деяких інших тварин. 

Догода – вчинки, дії, спрямовані на те, щоб зробити кому-, чому-

небудь приємність, викликати в когось прихильність. 

Помийки – вода від миття посуду з залишками їжі, рештками 

продуктів. 

Вповати – твердо надіятися, покладати надію, розраховувати. 

Клуня – будівля для зберігання снопів сіна. 

Обора – відгороджена частина подвір'я з приміщеннями для худоби 

Калатати – сигналізувати дзвоном, биттям об що-небудь; дзвонити 

Сіножать – місце, відведене для косіння трави на сіно. 

4. Прослуховування байки. Первинний аналіз 

Давайте перевіримо ваші припущення. Слідкуємо і уважно 

слухаємо байку «Гнідко та Сірко». (вчитель читає байку до речення 

«...Який же ти чудний!») 

Чи подобається вам байка?  

Назвіть її героїв. 

Як ви гадаєте, чим закінчилась байка? 

Дочитайте самостійно і скажіть, чи справдилися ваші припущення? 

5. Перевірочна словникова робота 
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Знайдіть в тексті слова, з якими ми познайомилися перед 

прочитанням тексту та скажіть, що вони означають. 

V. Хвилинка відпочинку 

Вчитель роздає учням аркуші, на яких потрібно за цифрами 

з’їднати крапки для отримання рисунку. 

    

 
VІ. Читання байки учнями про себе 

VІІ. Аналіз прочитаного 

Коли відбувалась розмова між Гнідком і Сірком? 

Як шанує господар Гнідка? А як Сірка? 

Які обов’язки були в Сірка і у Гнідка? 

Що відповів Гнідко на звинувачення Сірка? 

Як ви вважаєте, хто з них правий? 

Які поради ви б дали героям цієї байки? 

Чого вчить ця байка? 
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Які риси людського характеру засуджує автор? 

2. Робота в групах 

Пропоную попрацювати в групах. Перша група повинна 

охарактеризувати Гнідка, друга – Сірка. 

VІІІ. Гра «Актори» (читання в особах) 

ІХ. Підсумок уроку 

1. Метод «Ажурна пилка» 

Діти в групах відповідають на такі питання: 

З якою письменницею ми познайомилися сьогодні? 

Яку байку ми читали на уроці? 

Чи сподобалася / не сподобалася вона мені? Чому? 

Назвіть позитивні та негативні якості Сірка / Гнідка? 

Яка головна мораль цієї байки? 

Що корисного я дізнався на сьогоднішньому уроці? 

Х. Домашнє завдання 
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