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ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА «ЕКОСВІТ»
Левонюк Наталія Григорівна
Замелюк Марія Іванівна
Опорний заклад загальної
середньої освіти «Самарівський
ліцей ім. Петра Штика
с.Самари, Ратнівський р-он,
Волинська обл.
ПАСПОРТ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖИНИ
Назва екологічної стежини: «Екосвіт».
Опорний заклад загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені
Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської
області», Дошкільний навчальний заклад
Адреса: Волинська область, Ратнівський район, Самарівська, с.Самари,
вул. Соборна 52
Рік створення : 2014
Протяжність маршруту: 600 м.
Кількість зупинок: 13.
Назви зупинок:
«Пісочна», «Каштанова», «Горіхова»,
«Квітничок», «Мурашине містечко», «Березова»,
«Пеньочок», «Фруктові дерева», «Пташине містечко»,
«Ялинка», «Кульбабчина галявина», «Аптекарський город»,
«Город»
Види природоохоронної роботи на стежині: систематичні екскурсії
впродовж року, спостереження у природі, цільові прогулянки, прогулянки з
батьками, комплексні заняття, дидактичні ігри екологічного спрямування тощо.
До паспорта додається: карта – схема, макет, опис зупинок маршруту
та роботи, що проводиться на них.
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Мал. Карта – схема «Екологічна стежина «ЕКОСВІТ»«
Анотація. Мета екологічної стежини.
Дошкільний вік – унікальний період розвитку пізнавальних, мовленнєвих.
творчих здібностей дітей. Під керівництвом педагогів та батьків розвиваються
притаманні дітям потяг до природи, виховується почуття співпереживання, що є
необхідною основою формування особистості.
Екологічне виховання – процес багатогранний, який потребує
використання різноманітних форм і методів ознайомлення дітей з природою,
повноцінного екологічного розвивального середовища, одним з найбільш
ефективних елементів якого є екологічна стежина. З’явившись уперше як місце
для пішохідних прогулянок дорослих і дітей, вона стала дуже популярною у
дошкільних навчальних закладах. Вона допомагає реалізовувати дуже важливу
педагогічну ідею – виховання дитини через спілкування з природою.
Екологічна стежина є однією з перспективних форм природо –
пізнавальної роботи, яка дає можливість дітям розширити свої уявлення і знання
про природу, побачити незвичайне у звичайному, спонукає до спілкування з
природою, є основою екологічної культури дошкільника.
Головна мета роботи на екологічній стежині «Екосвіт» – виховання
екологічно грамотної поведінки дитини в природному довкіллі, поширення
знань про природу та людину як її невід’ємну частину.
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Навчально – виховна робота на екологічній стежині спрямована на
формування системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають
основи відповідального та діяльнісного ставлення до навколишнього
природного середовища. Тобто ця робота спрямована на формування екологічної
культури дошкільника.
Педагоги дошкільного навчального закладу, організовуючи роботу на
екологічній стежині, прагнуть розв’язати такі завдання:
 створювати умови для прямих контактів дітей з природою;
 формувати систему наукових знань про основні чинники розвитку живої
природи (світло, температура, волога, тощо);
 збагачувати знання дітей про об’єкти живої природи та їх види (рослини,
тварини, птахи, комахи, риби.);
 формувати уявлення про причинно – наслідкові зв’язки у природі;
 розширювати знання дітей про природоохоронну роботу;
 розвивати пізнавальні інтереси та емоційну сферу дітей;
 збагачувати чуттєвий досвід дітей;
 організовувати трудову діяльність у природі;
 активізувати знання дітей у різних видах діяльності.
Вступ
Екологічне виховання – систематична педагогічна діяльність, спрямована
на розвиток у людини культури, взаємодії з природою.
Завдання екологічного виховання полягає в нагромадженні,
систематизації, використанні екологічних знань, вихованні любові до природи,
бажання берегти і примножувати її, у формуванні вмінь і навичок діяльності в
природі. Зміст його полягає в усвідомленні того, що світ природи є середовищем
існування людини, тому вона має бути зацікавлена в збереженні його цілісності,
чистоти, гармонії. Екологічне виховання неможливе без уміння осмислювати
екологічні явища, робити висновки щодо стану природи, виробляти способи
розумної взаємодії з нею. Ці уміння учні набувають на уроках та в позаурочній
діяльності. Водночас естетична краса природи сприяє формуванню почуттів
обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної
діяльності, запобігання нанесенню збитків природі.
Метою екологічного виховання є формування в особистості екологічної
свідомості і мислення. Передумова для цього – екологічні знання, наслідок –
екологічний світогляд. Екологічну свідомість як моральну категорію потрібно
виховувати у дітей з раннього дитинства.
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На основі екологічного мислення і свідомості формується екологічна
культура, яка передбачає глибокі знання про навколишнє середовище (природне
і соціальне), екологічний стиль мислення і відповідальне ставлення до природи,
вміння вирішувати екологічні проблеми, безпосередню участь у
природоохоронній діяльності.
Система екологічного виховання передбачає врахування основних її
аспектів:
- національного та регіонального підходів до вибору навчального
матеріалу екологічного спрямування;
- гуманістичну спрямованість і зростаючу роль екологічних чинників у
вирішенні глобальних проблем людства (раціонального використання
природних ресурсів, забезпечення населення екологічно чистими продуктами
харчування, захисту середовища від забруднення промисловими та побутовими
відходами);
- збереження фізичного і духовного здоров'я людини;
- об'єктивності у розкритті основних екологічних законів та понять, що
дають підстави вважати екологію наукою, яка розвивається, намагаючись
вирішувати проблеми довкілля;
- зв'язку між набутими екологічними знаннями і життям, розкриття їх
цінності не лише у виробництві, а й у повсякденному житті людини.
Екологічне виховання дошкільників: зміст і основні завдання.
Природа своєю різноманітністю змалечку привертає увагу дітей, збагачує
їх, стає джерелом радісних відкриттів і переживань.
Виховання дитини в дитячому садку повинно бути так організоване, щоб
всіляко посилити пізнавальні можливості дітей завдяки формуванню в них
допитливості та стійкого інтересу до навколишнього світу.
Природа повинна відкритися перед дитиною як жива лабораторія, де
можна спостерігати і вивчати життя її мешканців, як школа, в якій можна
успішно оволодіти елементарними правилами поведінки, уміннями та
навичками розумного використання природи, примноження її багатства.
Виходячи із вищесказаного, перед педагогами і батьками стоять такі
завдання:
 збагатити чуттєвий досвід дітей у процесі пізнання природи;
 знаходити можливості для прямих або опосередкованих контактів дітей
з природою;
 розвивати пізнавальні інтереси;
7
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 організовувати посильну трудову діяльність у природі;
 формувати елементи наукових знань про основні екологічні чинники у
розвитку живої природи (світло, волога, температура);
 розвивати вміння класифікувати живу природу;
 активізувати знання і вміння в різних видах діяльності.
Мета екологічного виховання дошкільників – формування системи знань,
поглядів, переконань, які є основою відповідального та дієвого ставлення до
навколишнього природного середовища. Тобто, формування екологічної
культури дошкільника.
Екологічна культура дошкільника – засвоєння норм і правил поведінки
стосовно об'єктів навколишнього середовища, вироблення умінь для включення
в природоохоронну роботу. Це – рівень сформованості природоохоронної
свідомості у дитини, її ставлення до природи, що ґрунтується на бережному
ставленні до неї.
Основою екологічного виховання є:
- емоційно-позитивне ставлення до природи;
- знання про природу;
- діяльність у природі;
- природоохоронна робота, доступна дітям.
Основні завдання:
1. зачарувати світом природи;
2. розкрити взаємозв'язки та взаємозалежності у природі;
3. розширювати коло уявлень про природоохоронну роботу в природі;
4. розвивати пізнавальні інтереси;
5. виховати допитливих натуралістів;
6. виховати бережливих господарів землі;
7. організувати посильну трудову діяльність у природі.
Умови екологічного виховання:
Об'єктивні:
1. рівень педагогічної майстерності і кваліфікації вихователів, загальна і
соціальна підготовка з питань екологічного виховання.
2. екологічна спрямованість педагогічного процесу дошкільного закладу і
кожної вікової групи.
Суб'єктивні:
1. готовність дітей дошкільного віку до сприймання, розуміння і засвоєння
уявлень про природу.
2. готовність дітей до практичної реалізації знань в доступних видах
діяльності.
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Тобто, дитина, одержавши знання, емоційно – ціннісного ставиться до
природи. У неї виникають мотиви практичної діяльності в природі.
Таким чином знання дітей трансформуються у почуття гуманного
турботливого ставлення до природи. Зміст цих почуттів складають знання,
уявлення, теоретичні припущення.
Завдання вихователя:
1. активізувати, стимулювати розвиток інтелектуальної, емоційночуттєвої і дієво- вольової сфер особистості дитини;
2. враховувати її вікові та індивідуальні особливості;
3. підібрати найефективніші форми пізнання природи;
Ефективність екологічного виховання залежить від:
4. активної дослідницько -пошукової роботи дитини в природі;
5. рівня розвитку дітей;
6. рівня розвитку словесно – понятійного мислення, вміння узагальнювати,
порівнювати;
7. змісту конкретного завдання.
Методичні поради вихователям
Зважаючи на пізнавальні особливості дітей дошкільного віку, вихователям
слід забезпечити:
1. наочну агітацію повідомлюваних знань;
2. організувати активну дослідницько – пошукову діяльність;
3. поетапне ускладнення знань;
4. варіативність повідомлення другорядних ознак і характеристик на основі
демонстрації суттєвої ознаки чи явища.
Основні методи:
1. експеримент;
2. спостереження;
3. безпосередній контакт з природою;
4. праця в природі;
5. дослідницько – пошукова робота;
6. поетапна фіксація результатів;
7. дидактичні ігри;
8. демонстрування картин, ілюстрацій, фотографій;
9. бесіди;
10. словесно – логічні завдання;
11. проблемні завдання, запитання, ситуації.
9
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Педагогічні прийоми:
1. показ;
2. пояснення;
3. порівняння;
4. зіставлення;
5. створення проблемних і пошукових ситуацій;
6. активізація знань і досвіду дітей про природу.
Організаційні форми:
1. заняття;
2. екскурсії;
3. прогулянки;
4. цільові спостереження.
Форми роботи поза заняттями:
1. екологічні виставки кожної пори року;
2. екологічні конкурси:
3. словесні (відповіді дітей на пропоновані запитання, описи малюнків,
натуральних об'єктів або явищ, загадування загадок, розв'язання проблемних
завдань);
4. графічні (діти малюють будь – яку пору року, ластівки, поштові марки
природоохоронного змісту);
5. пантомімічні (передбачають наслідування характерної поведінки
тварин, творчі уявлення про ту чи іншу рослину);
6. політехнічні(влаштовують для набуття вміння складати букети,
композиції, збирати цілюще зілля, чистити годівниці та інших доручень).
«Екологічна стежина»
Взаємодія з дітьми
«Екологічна стежина» допомагає будувати стійку логічну систему в
екологічному вихованні дітей, подавати їм якомога більше знань, формувати
цілісні уявлення про чудовий світ природи, краще зрозуміти взаємозв'язки та
взаємозалежності.
Підготовча робота:
1. визначення маршруту;
2. вибір об'єктів природи, що зустрічатимуться на «екологічній стежині»;
3. розглядання ілюстрацій із зображенням відповідних об'єктів природи.
Примірний зразок-модель проведення:
1. постановка мети заходу дітям;
2. повторення і закріплення правил поведінки у природному довкіллі;
10
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3. дидактична вправа «Що було б, якби...?»(не стало соловейка, ялинки,
сонця);
4. дидактична гра «Добре – погано» (бажано передбачити посильну працю
в природному довкіллі.
Після проведення «екологічної стежини»:
1. гра «Ланцюжок». Обмін враженнями.
2. образотворче мистецтво: ліплення, аплікація, малювання тих природних
об'єктів, які справили на дітей найбільше враження.
3. читання художніх творів про бережне, дбайливе ставлення до природи.
ВЗАЄМОДІЯ З РОДИНОЮ
Робота вихователів із батьками з цієї проблеми може проводитися за
такими напрямками:
1. вивчення рівня екологічних знань батьків (анкетування, опрацювання
анкет);
2. надання теоретичної допомоги(бесіди, Дні відкритих дверей, методичні
журнали, лекторії);
3. система практичної допомоги(щоденні консультації, дискусії, диспути,
діалоги, практичні заняття).
Орієнтовні форми співпраці
1. бесіди за «круглим столом»;
2. проблемні семінари;
3. індивідуальні консультації поради;
4. книжки – ширми з екологічною тематикою («Рослинний і тваринний світ
нашої місцевості», «Чудодійні трави», Червона книга України).
Орієнтовна тематика різних форм роботи з батьками
Консультації:
 як знайомити дітей з об'єктами живої і неживої природи;
 ігрові завдання в екологічному вихованні;
 формування екологічної культури засобами художньої літератури;
 рекомендації щодо організації праці в природі.
Папки – пересувки:
Рослинки – «здоровинки» та рослини отруйні.
Увага: отруйні гриби! Перша допомога при отруєнні.
На лоні природи. Правила поведінки в довкіллі.
Також ефективною формою роботи є проведення Дня довкілля, розваг
спільно з батьками.
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Формування екологічної культури дошкільників на екологічній
стежині
Система безперервної екологічної освіти і виховання будується та
розвивається на основі чинних державних законів України, Національної
доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті.
Особливе місце у екологічному вихованні дітей належить
природоохоронній, дослідницькій, еколого-натуралістичній роботі, тому що
участь у ній передбачає постійне спілкування з природою. Чим краще дитина
знає, цінує природу, тим бережливіше вона ставиться до неї.
Важливою формою екологічної освіти та пропаганди природоохоронних
заходів є створення навчальних екологічних стежин, що займають важливе місце
в екологічній освіті і формуванні екологічної культури підростаючого покоління.
Екологічні або навчальні стежини є однією з перспективних форм
природно-пізнавальної роботи, вони дають можливість дітям і дорослим
розширити свої уявлення і знання про природу, побачити незвичайне у
звичайному, спонукають до спілкування з природою.
Екологічна стежина являє собою унікальну форму поєднання відпочинку і
природоохоронної пропаганди. Це своєрідна навчальна лабораторія в природних
умовах. Вона доступна в різні пори року.
Головним завданням створення екологічної стежини є: навчити дітей
впізнавати в природі вивчені живі об’єкти, бачити ознаки їх пристосування до
умов існування, біологічні ритми, пояснювати їх екологічне значення.
Основними функціями екологічної стежини є:
Розвивальна – формування екологічної свідомості, культури, формування
екологічного мислення, як складової загальної культури;
Виховна – залучення дітей до спілкування з природою;
Навчальна – формування в дітей навичок перенесення екологічних знань у
реальне життя.
Правила поведінки в природі
Зберегти красу рідної природи ми зможемо, якщо навчимо малят бачити і
визначати найпростіші зв'язки між явищами природи, помічати красу,
розвиватимемо любов і дбайливе ставлення до живого й неживого.
Проводячи роботу з екологічного виховання, ми насамперед разом з дітьми
склали й вивчили необтяжливі правила поведінки в природі, а саме:
 не засмічуйте місце, де ви щойно відпочивали, адже після вас прийдуть
інші, щоб відпочити на лоні чарівної природи;
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 не ламайте кущів, гілок дерев. Якщо ви хочете зірвати квіти з дерева,
наприклад з черемхи, не ламайте гілок, а зрізуйте їх обережно;
 не рвіть бездумно оберемками квіти. Збирати їх можна лише в тому разі,
 якщо є намір цілеспрямовано їх використовувати – скласти гербарій або
прикрасити свою кімнату невеличким букетиком на кілька днів;
 не рубайте дерев і кущів, щоб розпалити вогнище – для цього достатньо
і сухостою;
 не розпалюйте вогнища в сухому лісі. Розводити багаття слід у вологих
місцях. Покидаючи місце привалу, багаття потрібно старанно затушити, залити
водою. Якщо немає поблизу води, то вогнище потрібно повністю затоптати;
 не виривайте гриби з корінням, тобто не руйнуйте грибниці, яка
знаходиться в землі;
 не топчіть квітників, окремих квіток, зелених насаджень, травички;
 не дозволяйте знищувати, вбивати ловити чи тривожити комах,
кольорових метеликів, коників-стрибунців, жаб, розкидати мурашники мурашки -»санітари» лісу;
 суворо дотримуйтеся правил охорони лісів, правил рибальства і
мисливства;
 дбайливо ставтеся до дерев і чагарників, що ростуть на схилах, вони
укріплюють ґрунт;
 не забруднюйте озер, річок, не кидайте в них каміння, сміття та рештки
їжі. Не руйнуйте джерел і криниць;
 не робіть написів на деревах;
 дбайливо ставтеся до живих істот лісу, всі вони приносять користь.
У природі немає нічого зайвого та непотрібного!
Зупинка «Пісочна»
Подорож до Піскової країни. Гра-заняття для дітей молодшого віку
Завдання:
1. емоційно-ціннісний розвиток: знижувати психологічне напруження;
сприяти емоційному розвитку вихованців; створювати в групі веселу,
доброзичливу атмосферу;
2. пізнавальний розвиток: розширювати знання дітей про властивості піску
та каміння (пісок: сипкий, вологий, сухий, ліпиться, коли вологий; камінь:
твердий, важкий, буває різного кольору і різної форми, з нього можна будувати
різні споруди); закріплювати знання про тварин, про розмір, колір предметів;
продовжувати знайомити дітей з правилами поводження з піском;
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3. мовленнєвий розвиток: учити називати своє прізвище та ім’я,
відповідати на запитання; збагачувати активний словник дітей; спонукати до
повторення віршованого тексту;
4. соціально-моральний розвиток: виховувати терпіння, доброзичливе
ставлення до однолітків; заохочувати бажання дитини підтримувати діалог з
дорослими;
5. фізичний розвиток: розвивати дрібну моторику рук; учити передавати в
русі вдачу ігрового персонажа;
6. художньо-естетичний розвиток: виховувати естетичний смак та бажання
грати з піском;
7. креативний розвиток: розвивати фантазію; спонукати малят до втілення
творчо-ігрового задуму.
Хід заняття
Вихователь розповідає про гостю заняття.
Вихователь. Діти, Піскова фея дуже хоче з вами познайомитися.
Повідомимо їй наші прізвища та імена! (Діти відповідають повними реченнями:
«Мене звати... Моє прізвище...»)
– Тепер фея знає ваші імена і пропонує вам відвідати її країну. Ця країна
незвичайна, тому потрапимо ми до неї у незвичайний спосіб.
Его держу за поводок,
Хотя он вовсе не щенок,
А он сорвался с поводка
И улетел под облака.
Вихователь відкриває скриньку з повітряними кульками і пропонує дітям
узяти собі по одній кульці. Діти називають колір своєї кульки.
- Ми можемо полетіти на таких повітряних кульках? (Так!)
- Ось ми і прилетіли до цієї дивовижної країни. Коли ми завітаємо до
когось на гостину, то, перш за все, що ми робимо? (Вітаємося) Але вітаються
тут також незвичайно. Я вас навчу.
Діти повторюють за вихователем рухи: два кивки головою вниз,
похитування головою ліворуч-праворуч, потерти руки, помахати руками,
посміхнутися.
- А тепер привітаємося з пісочком!
Почергово торкніться піску пальцями однієї руки, потім – другої, а потім
водночас – усіма пальцями.
- Стисніть кулачки з піском легко, а тепер – із напруженням. Повільно
висипте його в пісочницю.
14
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- Торкніться піску всією внутрішньою стороною долоні, а тепер
зовнішньою стороною долоні.
- Протріть пісочок між долонями.
- Ми привіталися з пісочком. А щоб пісочок та мешканці цієї країни не
ображалися на нас, запам’ятайте такі правила.
1) Поводься з піском обережно й охайно.
2) Не можна пісок розсипати.
3) Не можна пісок сипати на себе та на товаришів.
4) Гратися з піском можна, закотивши рукава.
5) Після гри слід обов’язково ретельно помити руки.
- Якщо ви все запам’ятали та обіцяєте бути слухняними, то фея вас
познайомить з мешканцями цієї країни.
- Діти знаходять у піску іграшки тварин та описують їх зовнішні ознаки,
особливості харчування, умови проживання...
- Погляньте уважно на цих тварин. У якій казці вони всі зустрічаються?
- Ви любите казки?
- Які ви ще знаєте казки?
- Згадаймо казку «Теремок».
- Спробуйте зліпити теремок.
Діти намагаються зліпити теремок з сухого піску.
- Ми можемо зліпити теремок? (Ні) Чому? Що потрібно зробити з піском?
Одна дитина змочує пісок, малюки колективно будують теремок.
Роблять висновок, що ліпиться лише вологий пісок.
Після завершення роботи діти миють руки в мисці з водою та витирають
паперовими серветками.
Фізкультхвилинка
На галявині, у лісі
Зібралися всі звіряти.
Руки-лапки розвели,
Догори їх підняли.
Кулачками покрутили,
Щоб додалося їм сили.

Опустили, пострибали
Щоб сильнішими ще ноги стали.
Опустились на коліна:
Потяглися, щоб рівненькі були спини.
Підвелись, рівненько стали,
Крокувати в колі стали

- Отже, теремок у нас є! Бігла мишка-шкряботушка...
Діти дрібно «крокують» пальчиками по піску.
Разом із вихователем пригадують знайомий віршик.
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Торопилась мышка в норку,
Украшала мышка норку.
Мышь нашла кусочек сыра –
Мышка съесть его решила!
- Побачила вона теремок і почала проситися жити в ньому. А теремок
натомість просить викласти доріжку до нього.
Діти викладають із гладеньких камінчиків довгу доріжку, а з шершавих –
коротку.
- А ось стрибає жабка!
Діти б’ють долоньками з розчепіреними пальцями по піску.
Разом з вихователем промовляють знайомий їм віршик.
У реки лежит лягушка,
Как пузатая подушка.
В круглом брюшке лягушки –
Мухи, комары и мушки.
- Проситься жабка в теремок пожити, а мишка пропонує спекти смачних
пирогів.
Діти місять «тісто», «розкачують», «ліплять пиріжки».
- Стрибає зайчик.
Двома пальчиками «стрибають» по піску. (Разом з вихователем
промовляють знайомий їм віршик про зайчика.
- Просять звірята зайчика потанцювати.
Діти під музику «танцюють» ручками.
- Іде лисичка-сестричка.
Діти трьома пальчиками «йдуть» по піску.)
Разом з вихователем промовляють знайомий їм віршик про лисицю.
- Проситься і лисичка жити в теремок. Звірята просять розповісти правила
поведінки під час ігор з піском.
Діти повторюють правила.
- Іде вовчик-братик.
Кожна дитина чотирма пальцями натискає на пісок.
Разом з вихователем промовляють знайомий їм віршик вовчика.
- Проситься вовчик жити в теремок. Йому необхідно посадити дерева
навколо теремка.
Діти «висаджують» дерева в пісочницю.
- Іде ведмідь.
Діти стукають кулачками по піску.
Разом з вихователем промовляють знайомий їм віршик про ведмедика.
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- Що ведмідь зробив з теремком? (Зруйнував!) Зробімо нашого ведмедика
добрим, щоб він не руйнував наш теремок.
Діти ліплять з мокрого піску кулю, у якій «живе злість».
- А тепер ми її переможемо!
Діти руйнують кулі та промовляють «чарівні» слова: «Проганяємо злість і
запрошуємо радість!»
- Ось наш ведмедик став добрим і лагідним, подарував нам квіти!
Посадімо їх!
Діти викладають квіти навколо теремка.
- Відтоді зажили звірята дружно і щасливо.
- А ви дружні?
- Навіщо потрібно дружити?
- Ось скільки ми зробили добра! А тепер попрощаємося з Пісковою
країною, її мешканцями та Пісковою феєю, вирушимо на наших повітряних
кульках до інших діток, розповімо їм про нашу подорож і про те, як цікаво
гратися з піском.
Діти прощаються, беруть кульки та залишають групову кімнату.
Зупинка «Каштанова»
Каштан кінський – красиве листяне дерево з густою кроною. Взимку добре
видно великі покриті клейкими лусочками бруньки, Навесні ї влітку каштан
привертає до себе увагу гарними пальчасто-складними листками і білуватими з
жовтими ї червонуватими плямками-квітками, зібраними у волоть. Наче свічки
прикрашають вони чудове дерево.
Кінський каштан не їстівний, він гіркий, 3 його речовин виготовляють ліки,
за певної обробки –каву, а ще плоди, покладені в шафу, відлякують міль.
Каштан не лише милує око своєю красою, а має цілющі властивості: він
дає нам енергію і є ідеальним фільтром очищення повітря, зволожує його. Тому
каштани садять на вулицях, вони поглинають вихлопні гази, очищають повітря,
вбирають у себе вуглекислий газ, а дають нам кисень. Ніде не дихається так
вільно, як у каштанових алеях. Тут завжди чисте прохолодне повітря, а ще
каштани зволожують повітря, тому під цим деревом завади прохолодно.
«Каштани, чудові каштани, мов зорі травневі, їх цвіт»
Мета: дати дітям поняття про те,що каштан одне з найцінніших дерев на
землі, яке дарує нам енергію, є найкращим фільтром повітря, символом і
емблемою Києва – столиці України; розвивати у дітей вміння бачити фасу рідної
природи; виховувати шанобливе ставлення до дерев, любов до рідної землі.
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Матеріал: плоди каштана, мед, вірші, загадки, емблема Києва, ілюстрації
вулиць та алей Києва навесні,
Попередня робота: тривалі спостереження за деревами і кущами,
рослинами, їх цвітінням та дозріванням; вивчення віршів, прислів’їв про дерева;
ознайомлення з кінським каштаном, з його плодами; виготовлення виробів з
плодів каштана; розгляд слайдів, діафільмів про Київ – столицю України;
вивчення віршів про Київ.
Хід заняття
Заняття проводиться навесні, наприкінці травня, коли цвітуть каштани.
На стежині з'являється Дивоквітка з кошиком у руці, на голові у неї вінок
з квітів каштана.
Роль Дивоквітки виконує інший вихователь,
- Добридень, діти! Я – Дивоквітка і завітала до вас у гості, щоб разом з
вами помандрувати у світ природи. Але спочатку відгадайте мою загадку:
На дереві я родився в кожусі.
Кожух розірвався і я на землю впав. (Каштан.)
Відповіді дітей.
- Ось вони ці каштани з кожухів (показує кошик з каштанами). А ви
хочете з ними погратися? гра з каштанами за вибором вихователя.
Діти, а з якого дерева ці плоди? Відповіді дітей.
Вихователь.
Зараз підемо з Дивоквіткою екологічною стежиною і відшукаємо це
дерево, що дарує нам такі плоди, а Дивоквгтці подарувало вінок чудовий на
голівку.
Діти з Дивоквіткою прямують екологічною стежиною і зупиняються біля
квітучого каштана.
Ось це чудове, могутнє дерево каштан. Помилуйтеся його красою, ця краса
захоплює кожного.
На що схожі квіти каштана? Відповіді дітей
Так, знизу до верху дерево вкрите ніби яскравими свічками.
- Як називається цей каштан. Де він росте? Відповіді дітей.
Вихователь. Так, це каштан кінський і росте він по всій Україні на вулицях,
парках, скверах. Крім кінського, є ще й каштани їстівні, вони ростуть там, де
тепло: у Криму та на Закарпатті. їстівний каштан ще називають хлібним деревом,
з нього виготовляють борошно, начинку для цукерок, каву, олію, ліки; з
деревини – меблі.
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- Діти, а з кінського каштана, що виготовляють і чи можна їсти його
плоди? Відповіді дітей.
- Правильно, їсти його не можна, він гіркий, А от з його речовини роблять
ліки, за певної обробки – каву, а ще плоди, покладені в шафу, відлякують міль.
Вихователь пропонує дітям прислухатись до звуків коло дерева, що вони
чують? Відповіді дітей.
Зелені їжачки
Почіплялись за гілки.
Хто зірветься з деревини,
Той колючу шубку скине.
Так, це бджоли беруть нектар із квітів каштана.
Дивоквітка. Я принесла вам мед каштановий.
Дає всім покуштувати і запитує про його смак.
Вихователь. Діти, а знаєте ви, що це дерево не лише милує око, а має
цілющі властивості: воно дає нам енергію і є реальним фільтром очищення
повітря, зволожує його. Тому часто каштани садять на вулицях міста, вони
поглинають вихлопні гази, очищають повітря, вбирають у себе вуглекислий газ
а дають нам кисень. Ніде не дихається так вільно і легко як в каштанових алеях.
Тут завжди чисте повітря, а ще каштани зволожують повітря. Тому під цим
деревом завжди прохолодно
Вихователь. Діти, як ви гадаєте, і що таке рідна земля? Відповіді дітей.
- Багато складено прислів'їв, віршів про рідний край. Які ви знаєте
прислів'я? «За рідний край життя віддай», «Рідна земля і в жмені мила», «Де
рідний край – там і рай».
Вихователь. Наша Батьківщина – Україна. А як називається столиця
України? Відповіді дітей.
Каштан став символом і емблемою нашої столиці, Вихователь показує
емблему Києва.
– Навесні весь Київ ніби потопає у цвітінні каштанів. Без нього важко
уявити сьогодення столиці. Він надає місту неповторної чарівності. (Діти
розглядають ілюстрації)
- У період цвітіння, коли на деревах ніби загораються великі білі свічки –
місто святкує свої іменини – День Києва.
Вихователь читає вірш М. Познанської «Зацвіли каштани».
Вихователь. А що дарують імениннику? Відповіді дітей.
Тож і ми подаруємо нашій столиці вірш. Дитина читає вірш.
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Цвіте столиця України
Святкує Київ іменини,
Святкує Київ іменини,
Вбрання найкраще одягнув,
І він до себе на гостину

Покликать друзів не забув.
Цвітуть каштани, пісня лине –
Звучить у всій своїй красі!
Святкує Київ іменини –
і ми радіємо усі.

Вихователь. Радіє навколо природа і прикрашає місто білим цвітом
каштанів:
Каштани, чудові каштани,
Мов зорі травневі їх цвіт.
Каштани, чудові каштани
Травневий шлють місту привіт.
Каштанові цікавинки.
Каштани належать до дерев довгожителів. Відомі випадки коли вік
каштана перевищував тисячу років. Зустрічаються дерева-богатирі, стовбур яких
завтовшки близько 26 метрів в обхваті.
Славнозвісний каштан Етни має п'ять стовбурів завтовшки 64 метри, а вік
його – майже три тисячі років.
На Чернігівщині у дендропарку «Тростянець» росте давній каштан.
Упродовж ста років поперемінно цвіте у нього то одна половина крони, то інша.
І ніхто не може пояснити цей дивовижний витвір природи, чи то, можливо, й
людини. Тут вважають, що це таємниця кріпосного садівника-умільця, який
виплекав цей незвичайний каштан.
На Київщині, в Білій Церкві, у дендропарку «Олександрія», ростуть
«сплячі» каштани. Здалеку вони нагадують втомлених мандрівників, що
прилягли спочити при дорозі,
Плоди їстівного каштана на Корсиці замінюють людям хліб, на Балканах,
на гірських схилах подекуди збереглися справжні ліси кінського каштана.
У спекотні посушливі роки каштан кінський змушений скидати серед літа
своє листя, щоб ще раз вкритися свіжим молодим листям та суцвіттям білих
квіток. Це й спричинило друге цвітіння каштанів восени 2001 р.
У ботанічному саду Національного університету їм, Т.Г. Шевченка ростуть
перші київські каштани. Вік їх налічує понад 160 років, мають півтора метра в
діаметрі.
Бюро погоди каштана
1. Перед сухою, теплою, ясною погодою кінський каштан розгортає листя,
як розчепірені пальці.
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Перед негодою кінський каштан стулюється,
За добу, а іноді за дві доби до дощу каштани «плачуть».
Як кінські каштани передбачають зміну погоди «сльозами»?
Зазвичай за добу до дощу, а іноді й за дві, каштани починають «плакати»
липкими «слізьми», які довго залишаються на дереві.
Секрет цього досить простий. У рослинах, як і взагалі в усіх живих
організмах, багато води – до 80 %. Воду разом з розчиненими в ній поживними
речовинами подає рослинам коріння. Частину рідини рослини, залишають собі
для забезпечення життєдіяльності, а друга частина, яка служить тільки
переносником поживних речовин, випаровуються листям. Це не лише виводить
надлишок води, а й дозволяє листям краще поглинати вуглекислий газ з повітря.
Крім того, випаровування охолоджує листя, попереджає їх перегрів у спекотну
погоду. Випаровування відбувається не завжди однаково. Що сухіше повітря,
тобто що менше в ньому найдрібніших крапельок води, водяних парів, то
сильніше випаровування. І навпаки, що більша вологість повітря, то буде
слабшим випаровування, Але вода в дереві від коріння до листя надходить весь
час, безперервно – і коли повітря сухе, і коли вологе. У другому випадку в дереві
накопичується надлишок води. Слабо випаровуючись, вона починає виділятися
у вигляді крапельок. От і «заплакала» рослина, відбувається це перед дощем,
коли вологість повітря завжди збільшується, отже, випаровування зменшується.
Зазвичай збільшення вологості повітря відбувається за кілька годин, іноді за
добу. Спочатку незначно, і ми його не відчуваємо. А рослини дуже чутливі будьяких змін в атмосфері і відчувають наближення дощу не лише за кілька годин, а
іноді навіть за кілька діб, Отже, «сльози» рослин – це фізіологічний процес, тісно
пов'язаний з водним обміном. До «деревоплакс», крім каштана, належать верба
плакуча, клен.
Але! Вони зовсім не «плакси», а чудові життєлюби. Просто вони –
«синоптики».
Зупинка «Горіхова»
Здоровий, як горіх. Так у народі кажуть про того, хто дужий і сильний. Це
чудове дерево прийшло на нашу землю з гірських лісів Середньої Азії. Яким
шляхом – важко сказати, але більшість вчених дотримується думки, що ця
рослина спочатку поширилася в країнах Середземномор'я, зокрема на Балканах,
а вже звідти була завезена в Київську Русь. Дерево, про яке ми почали розповідь,
– горіх волоський,
Спочатку горіх волоський вирощували в монастирських садах, на берегах
Дніпра. Та найсприятливішими для горіха виявилися умови південно-західних
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районів і Закарпаття, У наш час тут можна зустріти велетенські трьохсотрічні
дерева з могутнім стовбуром і розлогою кроною. Особливо їх багато в ІваноФранківській та Чернівецькій областях. Чимало дерев плодоносить і на півночі
України.
Горіх може сягати понад 30 метрів заввишки і 2 метри в діаметрі, Вік його
400-500 років, але на Кавказі відомі дерева, яким понад тисячу років. Після 7-10
років горіх-щорічно плодоносить. Доросле дерево дає 100 і більше кілограмів
плодів, Окремі з могутньою кроною – по 300-400 кілограмів.
Плоди, горіхова шкаралупа і листя горіха – арсенал корисних речовин. У
ядрах плодів цього дерева від 50 до 75 % високоякісних, приємних на смак
ефірних олій, значна кількість необхідних для харчування людини інших
речовин. Плоди мають сприятливий амінокислотний склад і тому легко
засвоюються. Лікарі рекомендують споживати на добу бодай два горіхи, бо вони
регулюють функціональну діяльність шлунково-кишкового тракту.
Плід горіха багатий на вітаміни, У шкаралупі незрілих горіхів особливо
багато вітаміну С. За його місткістю горіх у вісім разів перевищує чорну
смородину і у п'ятдесят – плоди цитрусових. У зв'язку з цим зелені плоди горіха
використовують для виготовлення вітаміну С.
У стиглих плодах вітаміну С майже немає, проте багато вітамінів групи В,
які сприяють розкладанню в організмі людини піровиноградної кислоти, що
нагромаджується у м'язах і викликає втому,
Властивість плодів горіха – відновлювати сили й надавати людині
бадьорості – була відома народам Сходу задовго до нашої ери. У наш час він
входить до раціону космонавтів ї спортсменів.
Широко застосовується волоський горіх і в медицині. Препарати з нього є
сильнов'яжучими, збудливими, протицинготними й тонізуючими засобами.
Товчені горіхи приймають як протиотруйне, а в суміші з плодами інжиру– для
поліпшення травлення. Порошок з горіхової шкаралупи вважається
кровоспинним засобом, а паленою шкаралупою присипають виразки та рани,
Листя горіха, яке містить багато ефірної олії та дубильних речовин, також
використовують у лікуванні різних захворювань.
Настої з листя і шкаралупи плодів волоського горіха застосовують для
лікування золотухи та рахіту, Відваром листя полощуть горло під час ангіни.
Ядра горіха широко використовують у кондитерській промисловості. Леткі
речовини листя (фітонциди) відганяють міль та мух.
Завдяки горіховій олії до наших часів збереглися невмирущі творіння
Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Рембрандта та інші шедеври образотворчого
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мистецтва минулих століть. Горіхова олія надає художньому полотну чіткості,
прозорості, виразності малюнка і запобігає руйнуванню фарб.
Як бачимо, горіх волоський – дуже цінне дерево не лише для виготовлення
меблів та в будівництві. Плоди його за калорійністю, засвоюваністю та
біологічною активністю не поступаються продуктам тваринного походження.
Горіх заслуговує більшого поширення в лісах і садах, промислових смугах і в
насадженнях на вулицях, у скверах і парках.
«Цілющий горіх»
Мета: дати дітям знання про те, що горіх є окрасою і охоронцем саду,
щедрим годувальником і справжнім цілителем; розширювати світогляд дітей;
розвивати допитливість; виховувати любов до природи рідного краю, бажання
піклуватися про неї та оберігати її.
Матеріал: плоди горіха, кошики, загадки.
Попередня робота: розгляд дерева в різні пори року, бесіди, частування
дітей горішками, вивчення загадок.
Хід заняття
Діти, які садові дерева ви знаєте? Відповіді дітей
Яке з цих дерев найбільше? Відповіді дітей.
- Так, це горіх. На родючих і свіжих ґрунтах горіх сягає величезну
розмірів: 30-35 метрів заввишки і 1,5 метра завширшки
Горіх – дерево-довгожитель. Живе він 400- 500 років, а окремі дерева до
2000 років. У Криму росте велетенський горіх, якому вже 900 років.
- А тепер уважно розгляньте це дерево: який стовбур у горіха? Яке листя?
Відповіді дітей.
- Стовбур у горіха рівний, кора сіра. Листя велике, складається з кількох
листків. Крона дуже розлога. Коріння таке само велике і розгалужене, як і крона.
І це не дивно: для забезпечення стійкості дерева-гіганта потрібна величезна сила,
Діти, а зараз відгадайте загадку
Росло, росло і-виросло,
Із кожуха вилізло,
По руках покотилося,
На зубах опинилося.
Відповіді дітей
- Так, правильно, це горіх.
А ви любите смакувати горіхами? Походіть і назбирайте горішків. Діти
збирають горіхи в кошики.
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- Діти, а ви знаєте, чому горіх називають щедрим годувальником? Тому,
що ядра горіха не тільки споживають сирими, їх додають в торти, печиво.
Використовують їх під час виготовлення цукерок, морозива, халви. Подрібнені
зерна горіхів додають в салати, соуси, запіканки.
А зараз з горіха дістанемо зерня, покладемо його на аркуш паперу і
розітремо.
- Що ви бачите? Відповіді дітей.
- Це з горіха виділилася олія. Вона дуже смачна і корисна.
Використовують її не лише для харчування, вона є також чудовим засобом для
лікування опіків і ран, які довго не заживають.
- Діти, а ще горіх називають охоронцем саду, як ви гадаєте, чому?
Пропоную дітям найти листочки з горіха, розтяти в руці і відчути його
запах.
Цього запаху не переносять шкідливі комахи минають місця, де він росте,
листя горіха застосовують під час лікування, його висушують і перетирають в
порошок і цим порошком засипають рани.
Зараз і ми назбираємо листочків, занесемо в групу, щоб вони висохли і
зробимо з них порошок.
Діти, на вашу думку, хто ще любить ласувати горішками? Відповіді дітей.
Правильно, білочки, різні лісові звірята, птахи. Птахи дзьобом розбивають
шкарлупу і з'їдають зернятко, але не завади це їм вдається зробити, дуже часто
вони його гублять. Зерно падає на землю і проростає. Таким чином птахи
«саджають» горіхові гаї.
Отже, сьогодні, діти, ви дізналися дуже багато цікавого про горіх, про його
цінні плоди – горіхи. Зерна горіха потрібно їсти всім дорослим і малим, тому що
вони дуже корисні для здоров'я.
Загадки, прислів'я
Сам маленький, а шуба дерев'яна, (Горіх)
Маленький горщечок, та добра кашка. (Горіх)
Росло» виросло, із кожуха вилізло.
По руках покотилося, на зубах опинилося. (Горіх)
Чок-чок-чок! Скринька впала на бочок,
Сринька та не проста, Скринька та костяна.
(Горіх)
Висить відерце, а у відерці серце. (Горіх)
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Не розкусивши горіх, зерна не з’їси.
Твердий горіх, важко розкусити.
Багато горіхів – багато хліба.
Горіхи – то така річ, що коли хтось би товк, то я б їв.
Зупинка «Квітничок»
Мета: Розвивати пізнавальний інтерес до квітів, увагу, мислення. Сприяти
позитивно – емоційному розвитку дітей, продовжувати ознайомлювати з
декоративними квітами (колір, вигляд, запах) та їх особливостями, формувати
основи екологічно – доцільної поведінки в природі. Учити розуміти красу
природи та милувати нею, виховувати естетичний смак.
Матеріал: іграшка бджілка Мая, емблеми квітів: жоржина, чорнобривець,
айстра, відро, ножиці, мішечок, казка В.Сухомлинського «Пелюстка і квіточка»
Хід екологічної стежини
Організація дітей
Сюрпризний момент.
Вихователь: «Діти, ви знаєте, сьогодні час на екскурсію по екологічній
стежині, запрошує бджілка Мая. Відгадайте, куди саме ми підемо? Де бджілки
збирають солодкий мед – нектар? (на квітах). Так, ми йдемо до квітника.
Вихователь: Ох і гарна клумба в дитсадку!
Де іще ви бачили таку?
Діти, погляньте, яка наша клумба?» (барвиста, велика, квітуча)
Хвилина – милування квітами.
Вихователь: «Давайте помилуємося красою квітів і вдихнемо чудовий
пахучий аромат».
Бесіда з дітьми.
Вихователь: «Ми роздивилися квіти. А тепер скажіть яка будова квітки?
(Корінь, стебло, листочки і квітка).
А які квіти на клумбі ви можете впізнати? (Чорнобривці)
Ми веселі, ми і жваві
Чорнобривці кучеряві
Пережили літню спеку.
До морозу недалеко.
Якого кольору чорнобривці? (жовтого, помаранчевого, жовтогарячого)
А ви знаєте, що чорнобривці мають ще й лікувальні властивості.
Настоянкою із цих квітів полоскали горло.
Тепер погляньте наша бджілка Мая сіла на айстру.
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Осіння айстра сукню вділа!
Рожеву, синю, ніжно – білу
Стоїть неначе їжачок.
У неї сотні пелюсток.
А й справді, подивіться діти, як багато у айстри пелюсток, тому її голівка
така пишна. А от стебло у цієї квітки тоненьке, проте міцне, листочки невеличкі.
Понюхайте ці квіти. Правда, пахнуть айстри ледь відчутно.
А зараз, наша Мая сіла на жоржину.
Осіння квітка жоржина!
Всім знайома рослина
Пелюстки всі кольорові
Різнобарвні загадкові.
Читання оповідання В. Сухомлинського «Пелюстка і квіточка»
На грядочці виросла гарна квітка жоржини. Біла, як мармур, духмяна.
Літають над нею бджоли й джмелі, беруть нектар. У квітці сорок дві пелюстки. І
ось одна з них загордилася:
- Я найкраща. Без мене квітка не квітка. Я найголовніша. Ось візьму й піду
– що мені? Напружилася, вилізла з квітки, скочила на землю. Сіла в кущі
шипшини й дивиться, – що квітка робитиме? А квітка байдужки собі, усміхається
сонцю, згукує до себе бджіл і джмелів. Пішла собі Пелюстка. Аж зустрічає
Муравлика.
- Ти хто? – питає Муравлик.
- Я пелюстка. Найкраща. Найголовніша. Без мене квітка не квітка.
- Пелюстка? Знаю пелюстку я в квітці, а на двох тоненьких лапках не
знаю.
Ходила Пелюстка, ходила до вечора й засохла. А квітка цвіте. Ось така,
бачте, казка. Квітка і без однієї пелюстки – квітка. А пелюстка без квітки – ніщо.
Бесіда за змістом твору
- Чи сподобалась вам казка?
- чому пелюстка пішла від квітки жоржини? (Вона загордилася)
- Як вихвалялася пелюстка?
- Що з нею трапилося?
- Який висновок можете зробити? (Відповіді дітей)
Дидактична гра «Запитай, а я скажу»
Вихователь: «Діти, щоб більше дізнатися про жоржину, вам потрібно
поставити їй запитання». (Вихователь відповідає від імені жоржини).
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- Чи подобається вам у квітнику? (Так, дуже)
- Чи любите ви сонце? (Жоржинам потрібно багато сонця)
- Чи любите ви воду? (Всім квітам необхідна вода).
Діти, як ви гадаєте, щоб квітник був гарний, що потрібно робити?
(Доглядати за ним)
– Як саме? (Поливати квіти, розпушувати грунт).
Трудова діяльність дітей.
Вихователь: «А ось погляньте, біля гарних розквітлих квітів є вже й
посохлі, та ті, які вже перецвіли, давайте їх зріжемо. Ви будете підтримувати ці
квіти, а я їх зріжу. Тепер поскладайте зрізані квіти у відро і потім ми їх віднесемо
на смітник. Діти, а щоб наша клумба і на наступний рік була такою ж гарною,
нам потрібно зібрати насіння. Поспостерігайте, квітки деяких чорнобривців вже
сухі, обережно зберемо з них насіння у мішечок і будемо зберігати його до
весни».
Рухлива гра «Чия ланка швидше збереться» (розвивати спритність,
кмітливість, закріпити назви рослин: жоржина, чорнобривець, айстра.
Виховувати товариські стосунки між дітьми).
Підсумок:
Вихователь: «Подякуємо бджілці за цікаву подорож до квітника і скажіть:
- Чи можна гратись із м’ячем біля квітника?
- Чи можна бігати по квітнику?
Пам’ятайте, щоб квіти дарували нам свою красу, потрібно за ними
доглядати і не нищити їх».
«Цікавинки нашого квітника»
Програмовий зміст:
П.Р. Поглибити знання дітей про тісто, як матеріал для створення
скульптур. Закріпити знання про властивості солоного тіста, вчити створювати
композицію з двох предметів.
Х-Е. Продовжувати знайомити дітей з видом образотворчого мистецтва
барельєфом; Вдосконалювати вміння характеризувати персонажів, знаходити
для них відповідну міміку, інтонацію.
С-М. Виховувати бережне відношення до зроблених власноруч виробів та
виробів інших дітей. Залучати до налагодження взаємодії з однолітками.
М.Р. Удосконалювати вміння описувати картини.
Е-Ц. Збагачувати внутрішній світ дитини позитивними емоціями.
К.Р. Розвивати цікавість, творчий політ фантазії, естетичний смак.
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Ф.Р. Розвивати дрібні м’язи пальців рук, виховувати охайність,
акуратність.
Матеріал: Іграшка-метелик, картки з зображенням метеликів та квітів
різних кольорів, поливальниці, дощечки, стека, тісто готове, пензлики, фарби.
Підготовча робота: Екскурсія на квітник, розгляд квітів: жоржини, айстри,
чорнобривці.
Хід заняття:
В групу залітає яскравий метелик (іграшка).
Метелик: Доброго дня, діти!
Вихователь: Метелику, звідки ти до нас прилетів? А чому ти прилетів саме
до нас?
- Діти, метелик хоче, щоб ви показали йому свій квітничок. Ходімо
покажемо. Діти діляться на дві підгрупи. Одна з них отримує картки з
зображенням метеликів, друга – з зображенням квітів різних кольорів.
«Метелики» та «Квіти» мають об'єднатися в пари за кольором. Ті, хто знайшов
собі пару, беруться за руки.
Метелик злітає та сідає на жоржину.
Вихователь: Малята, на яку квітку сів метелик: на айстру чи жоржину?
Діти: На жоржину.
Вихователь: Дітки, метелику цікаво знати, чи в жоржини є стебло?
Діти: Так.
Вихователь: Покажіть, будь ласка, стебло, листя, квітку. Діти показують
вказані вихователем частини рослини. Вихователь пропонує послухати вірш.
Всміхаються до сонечка
Осінні жоржини,
Червоні, жовті, білі
В них квіточки – голівки.
Вихователь: Давайте пограємо з цією квіткою.
Фізкультхвилинка (Повторить 2-3 рази)
«Діти і квіти».
Ручки – листочки до сонечка тягнемо,
Як квіткою, голівкою вгору – вниз хитаємо.
За веселим метеликом швиденько злітаємо
І як він, на квіточку тихенько сідаємо.
Вихователь звертає увагу дітей, що за час гри метелик підлетів до інших
квітів.
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Вихователь: Як називаються ці квіти?
Діти: Чорнобривці.
Вихователь: Покажіть, де у них стебло, листочки. Діти показують частини
рослин.
Вихователь: Ось такий наш квітничок. Розкажіть метелику, що росте на
ньому.
Діти: Квіти.
Вихователь: Давайте ще раз назвемо метелику, які квіти ростуть на нашому
квітнику.
Діти: Жоржини, айстри, чорнобривці.
Вихователь: Метелик не може знайти айстри. Покажемо йому білу айстру.
Діти показують метелику названу квітку та розповідають про неї. Метелик
підлітає до квітки, роздивляється її та перелітає на червону айстру.
Вихователь: А тепер до якої квітки підлетів метелик?
Діти: До червоної айстри.
Вихователь: Які ж вони гарні! І скільки їх багато!
Вихователь читає вірш.
На квітнику яскравому
Айстри розцвітають.
Гарні айстрочки, духмяні
Різний колір мають
Вихователь: Діти, якщо квіти мають різний колір, то назвати їх можна
різноколірними. Давайте разом повторимо це слово.
Діти повторюють назване слово за вихователем.
Вихователь: Метелику, ти запам'ятав, як називаються квіти? Давайте з
метеликом пограємо в гру.
Гра «Метелик і квіти».
Вихователь: А тепер про ці квіти послухайте чудовий вірш.
Чорнобривчики маленькі
Під осінь розцвітають.
Голівками яскравими
Малюків вітають.
Метелик: Мені дуже сподобались ваш квітник та квіти. Я обов'язково ще
прилітатиму до вас в гості.
Вихователь: Неодмінно прилітай. А зараз, щоб тобі не було сумно, я
пропоную діткам зліпити з тіста метеликів – друзів.
Для цього потрібно взяти шматок тіста та поділити його на декілька
частин. З однієї частини зробимо лялечку, з іншої – крильця.
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Діти ліплять метеликів з допомогою вихователя.
Вихователь: Після того, як ваші вироби підсохнуть, ми їх розмалюємо
найяскравішими фарбами. А зараз, коли ми скінчили свою роботу, давайте
запитаємо метелика, чи сподобались йому нові друзі – метелики.
Метелик дякує діткам та прощається з ними.
«Первоцвіт»
Це великий Дар Божий, коли ви можете показати життя цієї групи рослин
в природних для них умовах. Називають ці рослини і первоцвітами, і
підсніжниками.
Багато рослин мають таке ім'я. Яка квітка розпускається першою навесні,
та і первоцвіт. Яка квітка першою з'являється з-під снігу, та і підсніжник. Звісно,
що кожна перша квітка весни має свою назву, і всі вони своїм єством
повідомляють, що надходить час пробудження природи із зимового сну.
Чому перші весняні квіти з'являються на відкритих пагорбах, схилах ярів,
в листяних лісах?.. Це пов’язано з низкою факторів та пристосувань рослин до
розвитку. У лісі деякі весняні рослини зацвітають навіть раніше, ніж на полях –
одразу після сходу снігу. Це відбувається завдяки наявності товстої підстилки з
опалого листя, товстому шару снігу, що заважав глибокому промерзанню фунту.
Певну роль тут відіграв і пухкіший фунт, що більш прониклий для таких вод.
Весною, поки на деревах немає листя, перші промені сонця прогрівають тонкий
замерзлий шар землі, всі рослини починають ріст. У хвойних лісах земля ледь
прикрита тонким шаром хвої Товщина снігового покриву там зазвичай
невелика» і тому фунт промерзає за зиму майже на ту саму глибину, що і в полі,
сніг тане пізно, бо сонечко майже не проникає крізь щільні крони ялинок та сосон
і не може зігріти землю. Усі ранньоквітучі рослини мають цибулину, бульбу або
кореневище із запасом поживних речовин, У цих підземних органах ще з літа чи
осені починають розвиватися квіткові чи листові зародки. Так, перші промені
сонця та наявність соків обумовлюють швидкий розвиток і рослини зацвітають.
Листя у ранньоквітучих рослин з'являється в різний час стосовно квітів.
Наприклад, у підбілу (мати-й-мачухи) до моменту зацвітання листя ще немає, а
з'являться вони наприкінці весни, у голубої печіночниці до весни зберігаються
ще торішні листочки, а нові з'являються вже після цвітіння. У медунки, гусячої
цибульки, анемони нове листя з’являється до цвітіння, при цьому вони так
швидко ростуть, що до моменту цвітіння встигають вирости великими.
Так починається весняний різнокольоровий карнавал квітів?
У весни, безперечно, основна фарба – зелена. І її у неї вдосталь. Та й
навиками художника вона теж володіє майстерно. Ще й треба багато хисту, щоб
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створити квітковий розмай. Бузковий цвіт рясту, блакитноокі фіалки, ніжноголубі медунки, золоті зірочки гусячої цибульки, лілувато-рожевуваті анемони,
золотаво-жовта блискуча пшінка... От скільки первістків квіткового царства
навкруги. Хоч період цвітіння у них короткий, зате буйний, чарівний.
Згадаймо, що всі перші весняні квіти часто потерпають від холоду, негоди.
Та вони дуже сміливі ї винахідливі ці посланці зеленокосої весни. На ніч у
печіночниці квіти закриваються і стають пониклими, впадаючи у своєрідний сон.
Це пристосування для захисту органів розмноження. У підсніжника звичайного
між двома зеленими листочками піднімається ніжна квітка. Молоді листочки
згорнені в трубочку, а на верхівці утворюють вістря, ніби шильце, що проходить
крізь фунт, торішнє листя, сніг. Так оберігається квітка. Таке саме пристосування
мають і деякі проліски. У фіалки запашної у вологу погоду квітконіжки
вигинаються так, що квітка ховається під листком, зберігаючи пилок від
намокання. Сон-трава – рослина сонцеворот, квіти-дзвоники розкриваються
лише у ясну погоду і повертають свої дзвоники за сонцем, а у дощову погоду і
на ніч квіти закриті. Так зберігається і тепло, і пилок. Пшінка у негоду згортала
свої яскраво-жовті пелюстки і стає малопомітною, бо зверху ці пелюстки мають
зеленкуватий колір.
Ранньовесняні квіти мають чудові лікарські властивості, а деякі з них –
отруйні. Мати-й-мачуха допомагає у разі хвороб дихальних шляхів. Первоцвіт
містить багато вітамінів, використовують його для приготування салатів, адже
два листки замінюють добову норму вітаміну С. А сон-трава – отруйна рослина.
Треба слідкувати за тим, щоб діти не ламали її стебла та не брали рослини до
рота. Після контакту з рослиною треба обов'язково помити руки.
Весною майже все вперше. А тому стільки таїнства, чарівності.
Загадковості дарують нам перші весняні квіти,
У багатьох місцях вони майже зникли. Тому перебувають під державною
охороною і потребують особливої уваги. Зникати ці квіти почали дуже давно.
Давній наказ свідчить: коли перших двох людей – Адама ї Єву вигнали з раю, їх
засипав сніг. Тендітна Єва замерзла. Щоб її зігріти і подати надію на кращі часи,
кілька ажурних сніжинок перетворилися на ніжні квіти підсніжника – провісника
тепла, символ сподівань на краще майбуття. Адам зірвав ці символи світлих
надій і невідворотного майбутнього тепла і подарував подрузі. МОЖЛИВО, так
і було покладено початок винищенню первоцвітів.
Тож збережімо красу рідного краю.
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Мати -й- мачуха
Ще і сніг лежить, а вже якась прудка травка зацвіла. Це мати-й-мачуха. В
цей післязимовий час особливо привабливі ці одні з перших квіткових новинок
жаданої весни. Скільки радості приносять їх скромні сонячно-жовті суцвіття.
Багатьох цікавить: звідки пішла така незвичайна назва? Рослину так
називають здавна. А пішла назва від однієї особливості листя цієї рослини,
Візьміть у руку листок і ви відчуєте, що його нижня сторона спушена волосками,
м'якенька створює відчуття теплоти. Густе плетиво повстистих білих волосків
створює враження, що нижні листочки ніби підбиті фланеллю чи кожушком.
Це – «мати». Верхня ж сторона листочка, навпаки, темно-зелена, жорстка,
навіть трохи лискуча – вона холодить. Це – «мачуха».
Побутують ще й такі назви цієї рослини: підбіл, бїлолистка, бїлопух,
купайло, білий лопух. У наших краях золотисто-жовті суцвіття мати-й-мачухи
з'являються дуже рано, іноді вже в березні, і цвітуть до травня.
Мати-й-мачуха – улюблений об'єкт для спостереження фенологів, Вони
щороку фіксують терміни цвітіння цієї рослини. Листя у мати-й-мачухи
з'являється лише після цвітіння. Рослина має ніби два обличчя: одне навесні і
зовсім інше, відмінне від весняного – влітку. Навесні це – квітконосні стебла з
суцвіттям-кошиком, влітку – розетка листя. Після відцвітання на суцвіттях
з'являється пухнаста біла голівка з великою кількістю сім'янок з чубкамилетючками на верхівці. Вітер підхоплює сім'янки і розносить їх в усі юнці. Вони
починають проростати. Вже за кілька годин після того, як потрапляють у грунт.
Цього раннього чемпіона з такою виразною назвою здавна запримітили в
народі . Мати-й-мачуха, виявляється, володіє цілющою силою. Про її лікарські
властивості знали ще давні римляни. Пов'язано це з тим, що рослина добре лікує
кашель. Допомагає при хворобі бронхів, горла, запаленні легенів. Відваром
добре мити волосся. Соком рослини лікують туберкульоз. Цілющі квіти
збирають весною, а листя – коли воно ще невеличке. Цю лікарську сировину
дуже легко висушити навіть в кімнатних умовах, якщо розстелити на аркуші
паперу чи на рушнику.
Мати-й-мачуха – квітковий годинник. Надвечір, десь 17-й годині, в будьяку погоду кошики цієї рослини стулюються і поникають. Це пристосування до
захисту квіток і пилку від негоди та нічного холоду. Таким чином вони
повідомляють і про дощ.
Пригріло вулик яскраве квітневе сонечко. Вилетіли бджоли на волю. А
підкріпитись їм після довгої зимівлі нічим, Порожньо на лузі, в саду. Саме тут і
приходить порятунок від щедрої мати-й-мачухи. Вона нагодує крилатих
трудівниць у цей скрутний для них час. На її суцвіттях скуштують бджоли і
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солодкого нектару, ї свого хлібця – квіткового пилку. За раннє та сите частування
цінують бджоловоди нектароносну мати-й-мачуху.
Зацвіла мати-й-мачуха – багато мініатюрних весняних сонечок
СВІТИТЬСЯ на схилах пагорбів. Відкрила вона календар цвітіння інших
трав'янистих медоносних рослин.
Легенда
Жив на світі чоловік. Були у нього дружина і маленька донька. Чоловік був
працьовитий: і хати мурував, і криниці копав, і в теслярській справі першим був.
Та одного разу залишив вік свою сім`ю і пішов до іншої жінки жити. Все було б
нічого, та дуже сумував він за донечкою – то гостинця їй передасть, то платтячко,
але хотів би бачити доньку частіше. Дізналася про це друга дружина- і злякалася,
що кине він її, до доньки повернеться. І задумала вона чорну справу. Якось
умовила чоловіка, щоб доньку привів у гості. Мовляв, нехай погостює у нас, але
щоб мати про це не знала.
Батько вмовив дитину і привів до своєї другої дружини. Та накрила на стіл,
пригощає чоловікову доньку. А мала радіє... Батько добряче випив і заснув.
Звечоріло, батько не прокидається, а дитина хоче додому. Жінка запропонувала
її відвести. Дійшли вони до кручі, сіли перепочити, і яке ж то серце треба мати,
щоб штовхнути з кручі мале довірливе дитя! Воно, бідолашне, полетіло вниз та
зачепилось
платтячком за сук і повисло над урвищем, А мати вдома шукає, плаче,
питає усіх про дитину. Один дідусь бачив, як батько повів дівчинку по дорозі до
іншого села. Мати ніби відчула серцем біду, біжить до кручі, а там на крик
дитини вже зібралися люди, Мати кричить, рве на собі волосся, а друга жінка
вхопила її, та так удвох і полетіли у прірву. Люди якось спромоглись маленьку
витягнути, заспокоювали дівча, яке гірко плакало. Сльози лились на землю
рясно-рясно. Відтоді уся круча ї засіялася цим зіллям, що зветься мати-й-мачуха.
Одна сторона листка у зілля гладенька, холодна, як серце мачухи, а друга
сторона м'яка, тепла, лагідна, як мамине серденько. А жовтенька квітка, що
виростає і сміється, ніжно горнеться, мов маленьке дівча, до теплого маминого
серця.
(За С.І.Якименко)
Конвалія – квітка травня
У весняний карнавал цвітіння королевою флори входить конвалія. У наших
лісах у травні 2–3 тижні триває святкова пора, бо зацвітає конвалія від якої ми
дістаємо багато радості та естетичної насолоди. Рослина ця – багаторічна
тіньовитривала, росте загалом в тіні дерев у листяних та мішаних лісах. Часто
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утворює суцільні зарості, бо має кореневище з горизонтальними ї
вертикаль¬ними пагонами, тож займає велику площу. Якщо пошкодити бодай
незначну частину кореневища, то може загинути вся сім'я. Цвіте рослина з
інтервалом у 2–3 роки. Квіти дуже ніжні, витончені, ароматні, що приваблює
комах-запилювачів. Вони здаються ніби виготовлені з якоїсь особливо прозорої,
ніжної порцеляни майстерними руками лісових гномів. Нібито зачаровані
сріблясті дзвіночки звисають квіточки на зелених струнких стрілках посеред
зеленого листя. Ці ніжно-білі квіти здавна оспівані у віршах та піснях багатьох
народів. В українському фольклорі поетична розповідь стверджує, що застиглий
сріблястий сміх лісової русалки Мавки, яка вперше відчула радість великого
щирого взаємного кохання, то і є квіточки-перлинки конвалії. У казках
розповідається, що квітки конвалії – це ліхтарики для лісових карликів-гномів
або це перли з намиста Білосніжки, що розсипалися коли вона тікала від злої
мачухи. Німецькі казкарі поселяють маленьких крилатих істот – ельфів у квітках
конвалії. У давнину з квітками конвалії молодиці вирушали до водойми, до
чистого джерела і умивалися, щоб якомога довше зберегти свіжість та чарівність
обличчя.
У середні віки конвалія була символом лікарської майстерності. Про неї і
досі говорять як про рослину, що лікує хворе серце. Використовують конвалію
як заспокійливий засіб. До того ж, ця рослина ще й отруйна, особливо восени,
коли достигають плоди – червоні кулясті ягоди.
Квіти у вазі не завжди живуть у злагоді одна з одною: у кожної свій
характер. Найсварливіша, мабуть, конвалія. Вона завжди виходить переможцем,
інші ж квіти в'януть. Особливо швидко гине бузок поруч з конвалією. От чому
конвалія має стояти в окремій вазочці.
З конвалії роблять парфуми з тонким ароматом, її ефірною олією
користуються українські парфумери, а також всесвітньо відомі парфумерні
спеціалісти з Франції.
Конвалія добре переносить пересадку на ділянку дошкільного закладу.
Вона піддається і вигонці в кімнатних умовах, Якщо у вересні акуратно викопати
кореневище дітей з товстими квітковими бруньками покласти їх у ящик та
засипати шаром сухого листя, а в січні пересадити у горщики із землею так, щоб
було видно бруньки, поставити горщечки в тепле місце, то за якийсь час з'явиться
квіткова стрілка– і рослина зацвіте. Масовий збір конвалії призведе до знищення
рослини. Вона потребує дбайливого ставлення, а подекуди – охорони. Не будьмо
байдужі до нашої землі і передамо цю небайдужість дітям. Якою б привабливою
не була конвалія в букеті, але особливо вона красива і витончена у лісовому
середовищі, на галявині.
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КОНВАЛІЯ-СИНОПТИК
 Квіти конвалії пахнуть здалека – на вітер,
 Якщо у ранці краплини роси висять на кінчиках листя конвалії – бути
дощу.
 Конвалії починають сильніше пахнути перед дощем,
КОНВАЛІЯ
М. Познанська
Із зеленої сорочки,
Хай ростуть, – не буду рвати,
Що зіткав весною гай,
Шкода їхньої краси,
Білі дивляться дзвіночки,
Дрібнесенькі дзвіночки,
Як зовуть їх – угадай?
Неначе воскові,
Це конвалії у гаї
Нанизано рядочком
На галявині цвітуть.
На довгому стеблі,
І ніде іще немає
І ніжно-запашненькі.
Кращих квіточок, мабуть.
Найкращі із квіток,
В них так пахощів багато,
Конвалії біленькі
Цвіту свіжого, роси,
Нас кличуть у лісок.
ЗАГАДКА
Білі горішки на зеленій ніжці. (Конвалія)
КОРИСНА ЕКОЛОПЧНА ПОРАДА
Бережіть конвалію – окрасу нашої землі ї цінну лікарську рослину.
ЯК БДЖІЛКА ЗНАХОДИТЬ КВІТКУ КОНВАЛІЇ
В. Сухомлинський
Вилетіла з вулика бджілка. Літає над пасікою й дослухається. Чує: десь
далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків.
Прилітає до лісу, А то дзвонять квітки конвалії. Кожна квітка– маленький
срібний дзвіночок. Усередині – золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу –
лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Прилітає
бджілка, збирає з квітки пилок і каже: – Дякую, квіточко...
А квітка мовчить. Вона тільки зніяковіло опускає голову.
Зупинка «Мурашине містечко»
Якщо уважно придивитися до ділянки дошкільного навчального закладу,
то можна побачити мурашок, які крокують строєм. Зверніть увагу, куди вони
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рухаються, що несуть, де зникають, Зникають вони у маленьких кругленьких
отворах прямо в землі. Не намагайтеся шукати великий мурашник. Ви зустріли
садову мурашку. Вони не будують купол над своїм гніздом, їхні оселі – це
величезні підземні лабіринти з великою кількістю камер, з'єднаних переходами.
Крім головного мурашника, є ще й дальні відводи – невеличкі підземні гнізда,
пов'язані з ним торованими стежками. Таким підземеллям не загрожує ні
безперервний потік автомашин, ні кроки незліченних перехожих.
Можна взяти одну комаху, посадити її на руку ї розглянути через лупу. Ми
побачимо певні особливості зовнішнього вигляду, які відрізняють мурашку від
інших комах. Мурашки мають досить велику голову й овальне черевце, з'єднані
грудочкою.
На мурашину стежку можна покласти грудочку цукру. Комахи накинуться
зусібіч і невдовзі від неї нічого не залишиться. Ласуни! Якщо покласти маленькі
шматочки хліба, то і їх затягнуть до мурашника, бо стимул життя мурашок –
зробити якомога більше запасів.
Багато нового можна дізнатися, якщо поспостерігати за тим, що несуть
мурахи додому. Покладіть на мурашиній дорозі гусінь. Чи звернуть на неї увагу
мурашки?
Спостерігаючи за цими комахами, можна з'ясувати, в яку погоду вони
найбільш активні і як змінюється їх активність протягом доби. Вони можуть
передбачати погоду: чутливі до вологості повітря і вчасно сигналізують про
наближення або припинення дощу.
Якщо спостерігається активний рух мурашок, слід чекати хорошої днини.
Якщо навколо входів у гніздо комашок мало, а то і зовсім немає, отже, його
мешканці відчули підвищення вологості повітря і поховалися.
На зупинці «Мурашник» може відбутися цікава розмова про цих корисних
комах. Про те, що живуть вони великою сім'єю. Зв'язок із сім'єю такий великий,
що ізольована, відокремлена комаха неминуче гине. Сім'я дуже велика: від
кількох десятків тисяч до сотень тисяч і мільйонів.
Ці трудівники виконують найрізноманітніші функції, пов'язані із
забезпеченням нормальної життєдіяльності сім`ї; будують і охороняють гніздо,
добувають і доставляють їжу, чистять і вигодовують личинок, що вилупились із
яєць, чистять і годують дорослих самок, які відкладають яйця, охороняють
кормову ділянку тощо.
Якщо придивитися до того, що несе мурашка, можна визначити, ким вона
є в сім'ї: тягне травинку– будівельник, тягне личинку або гусінь – годувальник.
Але не варто турбувати комашку, заважати їй, намагатися допомогти перенести
ношу. Хай все буде так, як і має бути у природі, бо вона мудра. Під час
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спостережень слід звернути увагу на стан дерев, кущів, що ростуть поблизу
мурашиних стежок. Пошукати цих комашок на стовбурах дерев. Чому вони тут
опинилися? Що їх сюди привело?
Поступово дійдемо висновку, що мурашки, знищуючи велику кількість
шкідників, дуже корисні комахи. Навчимо дітей бережно ставитися до «санітарів
лісу».
Діти усвідомлять, що мурашок і мурашники потрібно охороняти. От тут і
постане проблема обговорення, який знак спід поставити, який він має бути за
змістом.
А якщо є умови і можливість у вашого навчального закладу взяти під
охорону мурашник на лісовій галявині, то скористайтеся цим і залучіть до цієї
роботи батьків,
«Дивовижне царство мурашок»
Мета: розвивати спостережливість, мислення, мовлення. Виховувати
любов до комах, бережливе ставлення до живих істот. Формувати у дітей чітке
знання про мурах, будову тіла, спосіб життя, живлення та пересування,
пристосованість до природних умов існування, особливості поведінки, захисні
функції, корисне місце у природі, вчити робити самостійні висновки.
Матеріал: 3-4 лупи, тарілка з цукром, оповідання В. Сухомлинського
«Куди посмішали мурашки», вірші про мурах, народні прикмети і прислів’я про
мурах, м’яка іграшка мурашка Антц, фломастери, білий картон.
Хід екологічної стежини
Організація дітей.
Сюрпризний момент: у гості до дітей завітала мурашка Антц.
Вихователь: «Дітки, а куди ж поведе нас мурашка Антц? Цікаво, що хоче
нам показати?» Діти підходять до мурашника.
Бесіда з дітьми про особливості організації життя мурах та будову
мурашника.
Вихователь: «Тисячі майстрів спорудили дім без кутів». Що це?
Правильно, це мурашник. Ось подивіться: у цьому мурашиному домі живе
велика, дружна, працьовита сім’я. Що роблять зранку до вечора мурахи?
Мурашник дуже складне архітектурне спорудження найчастіше конусоподібної
форми, розмір якого доходить до 2 – 2,5 м заввишки. Як ви вважаєте, що є
основним будівельним матеріалом для мурашника? (Земля, хвоїнки, травинки,
гілочки). Зовнішня частина мурашника – насипна, а під нею знаходиться основна
частина – підземна, в якій розміщені різні камери для життя, зберігання харчів,
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зимівлі тощо. Живуть великими сім’ями, де в кожної мурашки є відповідна роль:
вони поділяються на «будівельників», які постійно будують свої гнізда, на
«солдатів», «на няньок», що доглядають і оберігають яйця. Ще в них є
«королева», яка несе яйця.
Мов гірка виріс дім,
Кімнат багато в нім,
Підземні ходи – все нове,
Сім’я велика тут живе:
Робота знайдеться тут усім;
Мурашечки будують дім.
Спостереження за поведінкою та будовою тіла мурах.
Вихователь: «Погляньте, одна за одною снують мурашки своїми
второваними доріжками, тягнуть то голку ялини, то грудочку землі, то луску від
бруньки, їхня ноша часто буває більшою за саму мураху. Ось подивіться: ці дві
мурахи тягнуть одну хвоїнку вдвох». Вихователь пропонує розглянути мурашок
зблизька з допомогою лупи.
Вихователь: «А чим же вони тримають цей будівельний матеріал?
(Щелепами.) А як ви думаєте, за допомогою чого вони спілкуються, передають
одна одній, де їжу шукати? (Вусики). Скажіть мені, якого кольору мурахи? (Руді).
Який їх зовнішній вигляд? (Маленькі). Чи є очі у мурах? (Є). Скільки лапок у
мурашок? (6). Чим щипає мурашка? (Щелепами). Чи рухливі і швидкі ці комахи?
(Так). Чому? (Варіанти відповідей дітей)».
Дослідницька діяльність «Що приваблює мурах?»
На пропозицію вихователя діти ставлять маленьку тарілку з цукром
неподалік мурашника, і спостерігають, як до тарілочки прибігла одна мурашка,
потім багато.
Вихователь: «Діти, як ви гадаєте, як мурашки дізналися, де стоїть тарілочка
з цукром? (Варіанти відповідей дітей).
Мурахи люблять солодке, живляться вони крихтами, шкідливими
личинками, комахами та попелюхою.
Рухлива гра – імітація «Як мурашки» (діти імітують рухи мурах, їх ходьбу
одна за одною).
Читання оповідання В.Сухомлинського «Куди поспішали мурашки».
На дереві сиділа Білочка. Вона їла горішок. Смачний, бо аж очі заплющила.
Крихітка горішка впала на землю. Друга, третя. Чимало крихіток упало додолу.
А стежечкою між травою бігла Мурашка. Поспішала по їжу для мурашенят. Вона
чимчикувала на баштан: чула, є там багато солодких кавунячих шматочків. Коли
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це падають із дерева крихітки горішка. Покуштувала Мурашка – горішок добрий
та пахучий. Понесла вона крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам.
«Бігаймо по горішки!» Зібралися в дорогу. А дітки Мурашки їдять крихітку, що
принесла мама, діляться з іншими. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й
лишилося. А мурашки вже під великим деревом. Зібрали крихітки й понесли
додому. Буде на цілу зиму.
Вивчення народних прикмет про поведінку мурах.
Мурашки ховаються до мурашника – на грозу. Перед дощовою, вiтряною
погодою мухи сидять нерухомо. Якщо навколо мурашника кипить життя – дощу
не передбачається.
Трудова та природоохоронна діяльність.
Вихователь: «Мурашки дуже корисні тим, що вони підрихлюють ґрунт.
Мурашина кислота – це цінні ліки, які використовують у медицині. Мурахи – це
санітари, вони очищають місцевість від падалі, оберігають ліс від шкідливих
комах.» Вихователь пропонує виготовити та встановити природоохоронний знак
«Не руйнуй мурашник!»
Підсумки.
Вихователь: «А чи цікавою була наша мандрівка у світ мурах-трудівниць?
Чого ми навчилися у них? Чи запам’ятали ви правила поведінки біля
мурашника?».
Зупинка «Березова»
Немає більш поетичного дерева в наших лісах,ніж береза. Народні назви:
береза пухнаста, біла береза, березник.
Берези одні з перших дерев, а подекуди й перші, одягають зелене вбрання,
тому й місяць, що починає рік називався березень. Вслухайтеся: місяць берези –
березень.
На території України поширено 4 види: береза бородавчаста, береза
пухнаста, береза низька та береза дніпровська.
Береза пухнаста має кучеряву крону, гілки спрямовані вгору, молоді
пагони рівні. Це тіньовитривала рослина, тяжіє до вологих місць, росте на
болотах, на узліссях соснових та мішаних лісів.
Розпускаються вони водночас у період цвітіння Запилювання відбувається
за допомогою вітру. Плід-горішок з однією насіниною, що має по боках плівчасті
крильця, ніби великі вушка.
Берези рослини однодомні. Їхні квітки зібрані в сережки: жіночі–
маточкові товстіші, спрямовані вгору, чоловічі – тичинкові – пониклі, завдовшки
до 6 см сидять на пагінцях гілок.
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Цінною є березова кора або береста.
Тепер бересту найчастіше використовують для добування березового
дьогтю. Зрізають її рано навесні, холи починається сокорух. Роблять це
спеціальним ножем, щоб не пошкодити деревини. У цю пор береста добре
відокремлюється від лубу, а ранка затягується тонкою плівкою, яка забезпечує
деревам нормальне існування,
Узагалі народна та наукова медицина широко використовує березу, Настій
з бруньок та листків – сечогінний та жовчогінний засіб.
Свіжі листки допомагають під час ревматизму, вгамовують біль в
уражених місцях. Настоєм листя змазують уражені місця в разі хвороби шкіри.
Препарати з бруньок і листя, а також березовий сік вживають у народі в
усіх випадках, коли потрібне загальне оздоровлення й поліпшення обміну
речовин в організмі,
«Береза»
Мета: ознайомити дітей із зовнішнім виглядом берези; активізувати
словник такими лексичними одиницями. як береза білокора, тендітна, струнка,
підберезник; розвивати уважність, мислення; виховувати інтерес, бережливе
ставлення до природи рідного краю.
Хід заняття
Вихователь. – Діти, послухайте уважно загадку ї відгадай те, про що в ній
ідеться.
В білій одежині цілий рік ходила,
Навесні зелений волос розпустила.
Кучері вмивала чистою росою,
Та й розвеселяла білою красою.
Відповіді дітей.
- Так, молодці, загадку відгадали. Подивіться, яка красива береза?
- Вона вам подобається?
- Що ви можете розповісти про її зовнішній вигляд? Відповіді дітей.
- Гаразд, от послухайте, як у художній літературі описана берізка:
«Дочекалась тепла вона вмилась, росою ранішньою. Ще яскравіша.
світліша стала берізка, стали густішими й верхівки, Звішуються гілки з ніжними
листочками роблячи гладеньку зачіску. Візерунками завивається русалчине
волосся, Повіяло смолистою свіжістю весняної зелені беріз».
В яку пору описана берізка? Відповіді дітей.
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Станемо близенько біля стовбура берізки ї подивимося на блакитне небо
крізь її гілки. Які почуття виникли у вас? З чим можна порівняти таку картинку?
(З мереживом.)
Дати змогу дітям ще раз помилуватися небом крізь березові віти.
Вихователь. Пограємо в гру, яка називається «Хто більше?» Треба зібрати
якомога більше слів-назв, слів-ознах до слова береза. (Діти грають)
- Є такі люди, в кого береза – найулюбленіше дерево. Береза настільки їм
подобається, що вони навіть складають про неї вірші.
Берізка
Як прийшла до нас уквітчана весна. Стала пісеньку веселу їй співать.
Посадила я берізку край вікна.
Ти рости, моя берізонько, рости,
Стала, стала я берізку поливать,
Буйним листом вам на радість шелести.
Сподобався вам віршик?
Ми з вами назвали багато красивих слів про березу, сказали, що вона
білокора. А хто з вас знає, чому береза біла? Коли торкаєшся теплої кори рукою,
то вона ніби в крейді. Але як би ми не намагалися терти кору. зняти білизну з неї,
у нас нічого не вийде, кора залишається так само білосніжною. І все це тому, що
в бересті є спеціальна фарбувальна речовина – бетулин. І лише одна береза має
цю властивість.
Багато цікавого можна розповісти про березу. От, наприклад, березова
кора, або береста. Здавна люди робили з неї посуд,кошики, легке взуття.
Знаєте, діти, якось трапилась таїш історія. Я з друзями пішла до лісу. Там
росли переважно сосни, та ми якось натрапили на березовий гай. Він був дуже
красивий, моє чарівний. У лісі було затишно і тихо, лише інколи шелестіли десь
листочки, немов перемовлялися з кимось. Я прислухалась – це щось берізка
шепотіла молодій сосні. Цікаво, що? Діти, як ви гадаєте, про що розмовляли
берізка і сосна? Складання розповіді дітьми.
Запропонувати дітям в групі або вдома намалювати свою зустріч з
березою.
«Сльози берези»
Мета: поглибити і розширити знання дітей про березу, її лікувальній
властивості; розвивати інтерес до усної народної творчості; виховувати дбайливе
ставлення до рослин, любов до рідного краю.
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Хід заняття
Заняття проводиться на екологічній стежці біля берізок у березні
Вихователь. Діти, сьогодні ми з вами поведемо мову про дерево, яке вам
дуже знайоме. А що це за дерево, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку.
Висока красуня стоїть на галявині
В зеленій кофтині, в білому сарафані. (Береза)
Відповіді дітей.
- Правильно, це береза. А звідки ж взялася назва «береза»?
Майже в усіх мовах це слово звучить однаково, Назва походить від білого
кольору кори берізки,
- А яку пісню ви знаєте про берізку? Заспіваймо її.
Ой хвалилась та берізонька:
На мені кора білесенька.
На мені листя та широке,
На мені гілля та високе.
Ой обізвався зелений дубочок;

Ой не хвались ти, берізонько.
Не ти свою кору вибілила,
Вибілило кору та яснеє сонце,
Широчив листя та буйний вітер,
Височив гілля та дрібен дощик.

Вихователь. Діти, то чому в берези білий стовбур? Відповіді дітей.
- Підійдіть до берізки і доторкніться до стовбура, який він? Діти
торкаються стовбура і розповідають, який він.
Вихователь, У берези дуже тонка і ніжна кора і, щоб сонце її не спалило,
природа наділила її білим кольором, Білий колір захищає березу від
перегрівання.
З березових бруньок і листочків виробляють ліки від застуди, кашлю,
ангіни, а також п'ють їх. коли болить живіт; натирають ними вражені місця,
миють голову під час випадіння волосся.
З кори берези виробляють дьоготь. Це про нього кажуть, що ложкою
дьогтю можна зіпсувати бочку меду. Але як ліки він дуже корисний – ним
лікують рани, лишаї, опіки, і не лише у людей, а й у тварин, Сік, який одержують
з берези, вельми корисний для здоров'я. Він виводить з людського організму всі
шлаки. Це сечогінний ї глистогінний засіб.
Березовими дровами нині обігрівають власні будинки. А з деревини
виготовляють декоративний посуд і меблі. Листя берези використовують для
фарбування тканини у жовтий, коричневий і золотистий кольори.
Ви бачите, яка корисна береза, але вона ще й дуже красива.
Діти, а яка зараз пора року? А як називається перший місяць весни?
Відповіді дітей.
42

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

- У березні, коли дзвенять перші струмочки, почне танути сніг, прилетять
жайворонки і шпаки, прокинуться і берізки, Тому й перший місяць весни
називається березнем, Заструменить по стовбурах прозорий березовий сік. Якщо
трішки надрізати кору, заплаче вона сльозинками березового кришталевого соку
Дуже корисний цей сік. Мабуть. ви всі його любите, але щоб пити, треба збирати
із старих беріз.
Варто пам'ятати, що користуватися природним багатством берези можна
за умови дбайливого ставлення до дерев, щоб не падали даремно березові
сльозинки на землю. Щоб берізки ще довго приносили нам здоров'я, тішили
своєю красою.
Білокора і вродлива
Вихователь, Якось в гаї я зустріла берізку, що ж я побачила?
На лугу, на лугу чепурнесенька
Люди недобрії зустрічалися,
Там берізка стоїть, ой тонесенька.
Тому віти мої обламалися.
Низько берізка нахилилась,
Лікували ми берізоньку білесеньку,
Гірко берізонька зажурилась.
Поливали щодня молодесеньку,
Що з тобою, скажи, берізонько,
Стала берізонька веселенька,
Чи втомилася, Чи на вроду свою Стала берізонька зелененька.
задивилася?
- Прикро, але подібне трапляється, хоч береза здавна вражала своєю
красою. Береза – єдине дерево, яке має білу кору, бо тільки вона містить
особливу речовину – бетулін, що робить її привабливою.
Наші пращури садили це дерево біля своїх хат, бо вважали, що воно
відганяє злих духів, оберігає від хвороб.
Послухайте загадку про берізку.
В білому сарафані
Стала на галявині.
Летіли синички,
Сіли на косички. (Береза)
- А хто з вас знає вірші про берізку?
Дівчинка.
Берізонько, берізонько,
Ти мавка лісова,
Зелені твої кіски вітрисько розвіва.
Стоїш ти при дорозі у травах і кущах,
І білі твої ноги все миєш на дощах.
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Хлопчик
І коли весна на дворі –
Оживуть берізки всі,
Стануть гарні, білокорі,
Наче вмиті у росі.
Вихователь. Чудові вірші знаєте про берізку А зараз ми з вами прочитаємо
оповідання «Як берізка роздарувала листячко*. Читання оповідання та бесіда з
дітьми за його змістом. Запитання для бесіди.
В яку пору берізка залишається без листя? Чому?
Навіщо їжачкові вимощувати нірку восени? (Засинає на зиму)
Чому взимку їжак спить?
Що допоможе берізці зазеленіти знову?
Якими людськими якостями наділив берізку автор? (Доброта, душевність,
піклування про інших.)
Дівчинка.
Білі ніжки у берізки, чобітки юхтові,
і сережки золотисті в кучерях шовкових,
А на грудях вишиванка – мережана, біла.
Усміхнулася берізка, як дівчина, мило.
Вихователь. А ще ми знаємо пісню про берізку. Заспіваємо її! Діти
(співають).
Як прийшла до нас уквітчана весна, Стала пісеньку веселу їй співать.
Посадила я берізку край вікна.
Ти рости, моя берізонько, рости,
Стала, стала я берізоньку
Буйним листям всім на радість
поливать,
шелести.
Вихователь. Бачте, скільки ми з вами знаємо про берізку та ще нового
багато чого дізнались. Берізку треба оберігати, не ламати, доглядати.
Спасибі скажем людям, що зростили ліс,
За всі дуби, ялини в тихім пишнім гіллі,
І за красу отих зелених кіс,
В яких стоять гнучкі берези білі.
- Пригадаємо, а чим корисна береза? Відповіді.
Соком – березовий сік смачний І корисний, чистий, як сльоза.
Листям, гілочками – з берези в'яжуть віники для лазні. У відварі з листя
купають дітей.
Бруньками – їх збирають навесні ї роблять відвар, яким лікують нирки.
Корою – заготовляють кору дерева, складають в казани, герметично
закривають і варять, добуваючи дьоготь.
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Вихователь. А чи знаєте ви, діти, де використовували березовий дьоготь?
Ним лікували різні хвороби шкіри у тварин і людей, виводили бородавки,
Дьогтем змазували осі коліс возів, конячу збрую, мастили шкіряне взуття. У наш
час використовують в медицині та техніці. А що виготовляють з берези, знаєте?
Це і лижі, і меблі, і ложа для рушниць, і шкатулки, письмові прибори.,. А також
шахи, рамки, декоративні тарілки, ложки, хлібниці, кошики, дитячі іграшки,
берестяні козуби. У давнину хату освітлювали березовими скалками.
Цінність берези в тому, що потрапивши в зелений гай, одразу відчуваєш,
як легко дихається. Цьому сприяє ефірна олія, яку виділяє березове листя.
Цілісінький день береза співає,
Спочинку не має та втоми не знає.
Ми стовбур біленький погладим рукою,
До віття тонкого торкнемось щокою.
Нам би таємницю берізчину взнати,
Про що її пісня – колись відгадати.
Увага до цього дерева відбилась у народник висловах, прислів'ях,
прикметах. Береза уособлюється в образі дівчини: струнка, як берізка; білолиця,
тоненька, як берізка. А що ви пригадали?
Дитина.
Стоїть, запишалась, як берізка в гаї
Розпустила свої кісоньки, як берізка вітоньки.
Вихователі. Спостереження за березою породили прикмети. Пригадаємо,
які. Наприклад, зазеленів березовий гай – пересаджуй дерева.
Дитина. 3 берези тече багато соку – літо буде дощове.
Вихователь. Правильно, діти. Ще таю прикмета: шли спочатку листям
вкривається береза – чекай сухого літа» коли клен – вологого. А ще береза
натхненно оспівана в чудових віршах та поемах.
Вірші та загадки
БЕРІЗКА
Т.Мезенцева
Білі ніжки у берізки,
Чобітки юхтові
І сережки золотисті
В кучерях шовкових.

На грудях вишиванка –
Мережана, біла.
Усміхнулась берізка,
Як дівчинка мила.
45

Всеукраїнський конкурс -рейтинг «Школа – джерело талантів»

БЕРІЗКИ
П. Ребро
Не дивуйтеся ні трішки,
Що в берізок молодих
Ціле літо чисті ніжки,
Білі-білі, наче сніг.

Це тому, що в хороводі,
Коли ми спимо усі,
По траві берізки ходять
Миють ноги у росі.

ЗАГАДКИ
Сережки я повісила тонесенькі такі,
і радісно і весело готуюсь до весни. (Береза)
Біла кора, тоненькі віти,
Що то є? – відгадайте, діти. (Береза)
Край шляху білявка стоїть молода, її прикрашає зелена фата. (Береза.)
Біла, не а сніг,
Зелена, а не луг,
Кучерява, а не людина. (Береза)
Стоять у полі дві сестрички,
Коси зелененькі,
Платтячка біленькі. (Берези)
Стрімко вибігли на гору,
Дві подружки білокорі,
Дощик їм полоще кіски,
Звуть подружок тих... (Берізки)
Зупинка «Пеньочок»
Ігри дітей навколо пеньочка
Зупинка «ФРУКТОВІ ДЕРЕВА»
«Фруктові дерева»
Мета: розвивати спостережливість, мислення, мовлення, пам’ять.
Виховувати любов та бережливе ставлення до фруктових дерев. Поглибити
знання дітей про фруктові дерева (яблуня, слива, алича, вишня), вчити
розпізнавати та називати їх та їхні плоди.
Матеріал: м’яка іграшка Мавпочка Рита, загадки про фрукти, тарілка з
фруктами (мандарин, банан, лимон, яблуко, алича, вишня), відерка.
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Хід екологічної стежини
1.Організація дітей.
Сюрпризний момент: з далекого острова до нас припливла на кораблі
Мавпочка Рита. Вона велика солодкоїжка, а особливо любить ласувати
фруктами. Вона засмутилася, адже у нас не ростуть її улюблені банани.
Вихователь: «Дітки, а давайте покажемо Риті, що окрім бананів є ще багато
смачних фруктів, які ростуть і тут, на території нашого дитсадка». Діти
вирушають до ділянки, де ростуть фруктові дерева.
Спостереження за плодовими деревами:
Які саме фруктові дерева ми тут бачимо?
Чим вони всі схожі? (мають стовбур, гілки, листки тощо).
На яких деревах є уже достиглі плоди? тощо.
Загадки про фрукти.
Вихователь: «Діти, а чи знаєте ви загадки про фрукти?». Діти загадують
загадки один одному.
Темно-сині карапузи сонцю виставили пузи.
Гілочки собою вкрили – рясно-рясно обліпили.
На варення, в пироги, наминать за дві щоки.
Як лимони жовтуваті, невеличкі, кислуваті.
(Сливи) (Алича)
Мов маленький м’ячик, висить, а не скаче,
Зелені сережки на гіллі висіли,
Рум’яне, гладеньке, на смак солоденьке.
На сонечку підсмажились і почервоніли!
(Яблуко) (Вишні)
Дослідницька діяльність «Відгадай за смаком»
Вихователь пропонує дітям заплющити очі і відгадати за смаком фрукти,
описати їх смак, а також назвати ті, які не ростуть у нашій місцевості (мандарин,
банан, лимон).
Дидактична гра екологічного спрямування «Полікуй дерево».
Вихователь: «Діти, фруктові дерева милують нас чудовим цвітом навесні,
а далі – тішать смачними плодами. Але вони часто потребують нашої допомоги
і турботи. От, наприклад, дерево не може саме захистити себе від шкідників. І як
ми тут можемо допомогти? (побілити стовбур). А навіщо обрізати зісохлі гілки?
А чи потрібно підливати молоді деревця?»
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Трудова діяльність «Зберемо аличу на компот».
Вихователь пропонує дітям зібрати у відерка аличу і віднести на кухню, де
з неї приготують смачний компот.
Підсумки.
Вихователь: «Діти, які ж ми молодці! Думаю, наші плодові дерева зраділи,
що ми пам’ятаємо і дбаємо про них. Будьмо вдячними малюками, ніжно
погладьмо стовбури дерев і подякуймо за їх щедрі дари».
Зупинка «Пташине містечко»
Мета: Вчити правильно підбирати корм для птахів, пізнавати пернатих
сусідів за зовнішнім виглядом, голосом. Виховувати дієву любов до природи,
бажання допомогти тваринам взимку.
Хід заняття
- Сьогодні екологічна стежинка поведе нас у Пташине містечко. Там на
нас уже чекають, як ви гадаєте, хто?
Так, саме птахи. Кого можна побачити взимку? (Горобчиків, синичок,
ворон, голубів, сорок.) А ще до нас прилітають снігурі.
Як називаються ці птахи? (зимуючі).Зима – це така пора року, коли вся
природа поринула в глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа
жива – птахи, які своїм жвавим голосом звеселяють пейзаж за вікном. Але це
тільки для нас, людей птахи взимку – радість. Для самих же птахів наступає
найважчий період їхнього життя.
Що птахам страшніше – голод чи холод?
Так, саме голод – найбільша небезпека для тендітної пташки взимку. Сита
пташина не мерзне навіть у люті морози. І сьогодні ми розвісимо годівниці у
Пташиному містечку. Насипмо у них корму і щодня будемо спостерігати, хто
прилітатиме до наших їдалень. Знайте, що тільки одна годівниця, яка не
порожніє всю зиму, зберігає життя птахам!
Годівничками – намистом (на нитку нанизані варені шматочки моркви,
буряка, картоплі) ми прикрасимо гілочки клена. Помилуйтеся, як гарно! Яким
став клен з таким намистом? (Святковим, красивим, веселим.) А ще, діти,
щасливим, що через декілька хвилин у нього з'являться багато голосистих друзів.
Великі годівнички – картоплини (варена картопля перетята міцною
ниткою) ми розвісимо на горобину. Зверніть увагу, добра горобина сама
припасла пташкам корм – свої ягідки. А поруч з ними будуть висіти наші
годівнички. Адже птахи, що зимують у містах, живляться лише залишками з
людського столу.
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Поспіши, дитино мила,
Ні зігрітись у промінню,
А тут друга прилетіла,
Обережно, о дитятко,
Глянь на світ навкруг:
Ні знайти зерна.
Жалібно квилить:
Стіл щодня змети Все зима снігом покрила –
Ось лежить там на камінню
- Поможи, дитино мила,
І кришини перед хатку
І поля, і луг. Цю зиму прожить.
Пташка нежива. Пташці принеси.
- А кому ми приготували шматочки сирого несолоного сала? Правильно,
синичкам. (прикріплюємо шматочки до гілочок дерева). Будемо спостерігати
акробатичні вправи, на які здатні тільки синички.
- Яку чудову годівницю змайстрували Дениско зі своїм дідусем. Це ж
справжнісінька їдальня. З чого вона зроблена? (3 дерев'яних дощок). Таку
годівницю не буде розгойдувати вітер, а отже птахи не будуть полохатись. У неї
є дах. Для чого? (Щоб сніг не замітав їжу). Закріпимо її за допомогою мотузки
і дроту. Чому не можна використовувати цвяхи? (дереву боляче. Через нанесену
рану дерево може загинути в люті морози). Годівничка не повинна пустувати.
Ми принесли з собою смачненький корм. Який саме?
Насіння соняшника (не смажене), його дуже люблять снігурі і синиці.
Крихти білого хліба – бо чорний хліб шкідливий для птахів. Овес для горобців.
Як на людському, так і на пташиному столі повинно бути розмаїття.
Насипемо у годівниці усього по трошки, щоб задовольнити
найвибагливіші пташині смаки, допомогти вижити в непростий голодний і
холодний час тим птахам, які взимку не залишають рідні краї, і будьте впевнені
– птахи сповна віддячать вам влітку за вашу турботу.
«До птахів у гості»
Мета: Розвивати спостережливість, допитливість, бажання допомагати
птахам узимку – підгодовувати їх, сприяти формування екологічно – доцільної
поведінки, закріплювати уявлення дітей про птахів, які зимують. Виховувати
любов та бережне ставлення до природи.
Матеріал: Корм для пташок (квасоля, пшоно, пшениця, крихти білого
хліба, сало, насіння соняшника, нанизані на нитки шматочки моркви, картоплі,
буряка)
Хід екологічної стежини
Організація дітей.
Вихователь: «Діти, сьогодні ми підемо в гості, до птахів. Яких птахів ми
можемо побачити взимку?» (ворон, снігурів, дятла, синичок, горобців)
Спостереження за птахами:
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Вихователь: «Погляньте, яких птахів ви бачите на подвір‘ї? (відповіді
дітей) Опишіть, який горобчик (сіренький, маленький, має твердий дзьоб і
тоненькі ніжки). Пригадайте загадки про горобчиків?
Маленький, сіренький,
По двору стрибає,
крихти збирає.
(Горобець)
Спробуйте відшукати сліди горобчика на снігу. Знайшли? Погляньте, а чиї
це сліди? Можливо, ворони?
Опишіть, які ворони (чорні, великі, сильні, мають міцний дзьоб і сильні
ноги). Які загадки про цього птаха ви знаєте?
Дитина:
Дзьоб міцний і гарні крила,
Чорний хвіст, жилетка сіра,
Чи присяде, чи летить,«Кар, кар, кар!» – усе кричить
(Ворона)
Діти, погляньте, яка пташка так спритно стрибає з гілки на гілку? (Це
синичка). Опишіть синичку. (У синички жовтий животик, спина жовто – зелена,
крильця і хвіст сірі. На голівці у синички чорна шапочка). Хто знає загадку про
синичку?»
Дитина:
Дзьобик тоненький,
Краватка гарненька
Пташина невеличка,
А зветься… (синичка)
Рухлива гра «Пташки і кіт» (розвиток спритності)
Бесіда «Як птахи зимують»
Вихователь: «Діти, чи всі птахи залишаються на зиму в Україні? Як
називаються птахи, які відлітають у теплі краї ? Поміркуйте, що для птахів
страшніше: холод чи голод? (відповіді дітей) Так, саме голод – найбільша
небезпека для пташок. Що ж можемо зробити ми для пташок взимку? Вірно, ми
можемо їх годувати».
Дослідницька діяльність «Хто що любить?»
Діти з вихователем насипають у різні годівнички різний корм (квасолю,
пшоно, насіння соняшника, крихти білого хліба. На гілках розвішують, нанизані
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на нитках овочі, шматки сала. Потім відходять і спостерігають за птахами.
Обговорюють побачене.
Вихователь: «Діти, ми сьогодні зустріли багато зимуючих пташок, а яких
ми не бачили Вірно, дятла. Цього птаха називають лісовим лікарем. Дятел –
єдиний птах, який може вилікувати дерево. Ми не зустріли снігура, шишкаря,
але можливо зустрінемо їх завтра».
Підсумок.
Вихователь: «Наші пернаті друзі дуже потребують взимку нашої
допомоги. Одна годівничка зберігає життя 12 птахам, тому ми повинні
турбуватися про них і робити це правильно. Не можна давати пташкам крихти
чорного хліба, пригощати синичок солоним салом».
Зупинка «Ялинка»
Мета: розвивати спостережливість, увагу, мислення, зв’язне мовлення .
Виховувати екологічну свідомість, поглибити знання дітей, про особливості
хвойних дерев, закріпити вміння розпізнавати та називати їх; спонукати дітей до
самостійної пізнавальної діяльності.
Матеріал: конверт, м’яка іграшка Сорока – Білобока, 2 склянки з водою,
цукор, ложка.
Хід екологічної стежини
Організація дітей
Сюрпризний момент
Вихователь: «Діти, сьогодні до нас Сорока – Білобока принесла лист –
скаргу від ялинки. А ну, поглянемо . Ялинка просить вашої допомоги.
Послухайте «Зараз зима, пора новорічних свят і за традицією в оселях прийнято
прикрашати ялинку. За багато років люди так звикли до цього, що не
замислюються про те, скільки коштуватиме природі щорічне вирубування нас –
ялинок. Діти, врятуйте мене!».
Вихователь: «Що ж збираємось у дорогу. Ми прийшли на зупинку, яка
називається «Хвойні дерева» Чому ці дерева називають хвойними ? У них замість
листя є голки – хвоїнки, вони вічнозелені. А знаєте чому ці дерева вічнозелені?
Це тому діти, що на відміну від листяних дерев, хвойні скидають голки
поступово протягом кількох років, тому нам здається, що вони ніколи не
скидають хвоїнок. Діти назвіть які ви бачите тут хвойні дерева (ялинки і сосни)».
Хвилинка – милування.
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Вихователь: «Давайте помилуємося ними ці дерева, ніби одягли білі
шубки. Як ви гадаєте, чому ж не ламаються під вагою снігу гілки? Зверніть увагу,
гілки ростуть під нахилом вниз і через це сніг падає з них.»
Дидактична гра «Знайди відмінності»
Вихователь: «Малята, давайте порівняємо ялинку і сосну і подивимось хто
з вас більш спостережливий». (Відповіді дітей: у ялинки коротенькі голочки, а у
сосни видовжені. У ялинки стовбур тонший, а у сосни –товстіший . Ялинкові
шишки здебільшого м’які, тому що мають тонкі лусочки, а у соснової шишки
лусочки тверді).
Вихователь: «У шишках ялини і сосни є насіння. Воно дозріває взимку.
Висипаються насінини шишок на сніг і чекають весни, щоб прорости. А ще,
полюбляють шишки зимуючі птахи: дятли і шишкарі, вони видобувають з них
смачне насіннячко».
Дослідницька діяльність
Вихователь: «Діти, пригадайте, сьогодні у групі перед тим, як до нас
прилетіла сорока ми проводили дослід. Ми наливали воду жовту і червону у
склянки. У жовту ми додали до води цукор і виставили ці склянки на двір.
Давайте перевіримо, що сталося» Вода у червоній склянці вкрилася льодяною
кіркою, почала замерзати, а у жовтій, де був цукор – вода не замерзла. Висновок:
взимку дерева не замерзають тому, що у їхніх соках також є цукор. Вони
перебувають у стані спокою, сплять, але все ж потребують нашої допомоги і
бережного ставлення.
Трудова діяльність
Вихователь: «Давайте нагорнемо до стовбура снігу, щоб було тепло
корінню, а на весні багато води. Молодці, добре попрацювали».
Дихальна гімнастика
Вихователь: «Діти, а ви відчуваєте, як легко дихається біля хвойних
дерев?! Вдихаємо хвою носиком із закритим ротом. Хвойні дерева добре
очищають повітря випаровуючи в нього леткі речовини, які знищують
хвороботворних бактерій. Тому, людям, які мають хвороби дихальних шляхів
дуже корисно дихати повітрям хвойних лісів».
Підсумок:
Вихователь: «Діти, тож як ми відреагуємо на скаргу ялинки, що ми
порадимо людям ?»
– прикрашати штучні ялинки;
– ставити вдома композиції з гілок ялинки
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Вихователь: «Молодці, ялинки дарують нам свої гілочки і ми повертаємось
до групи, щоб виготовити цікаві ялинкові композиції, якими прикрасимо групу
до Новорічних свят».
Зупинка «Кульбабчина галявина»
Ця рослина настільки знайома нам, що ми її не помічаємо мабуть, немає
людини, яка б з першого погляду не пізнала кульбаби, Росте вона всюди. Навесні
стають ЗОЛОТИМИ ВІД ТИСЯЧ суцвіть кульбабок узбіччя доріг, околиці сіл,
галявини, пустирища, луки. Луки стають майже золотими, ніби якийсь гігантхудожник розбризкав по зеленому полотну жовту фарбу. Кульбабка – це і перші
весняні віночки. Цвіте ця рослина в травні масово, а потім окремими кущиками
і поодинці – до глибокої осені.
Ужитті кульбаби кілька сторінок.
Перша – зелена, коли рослина ще не встигла зацвісти. Спочатку з'являється
розетка витягнутих, зубчасто-різаних по краєчках листя. Листя міцне. Скільки б
його не витоптували люди, їли тварини, все одно воно буде рости, не
знищується» дуже потрібне і корисне. Недаремно корови, кози вишукують на
пасовищах кульбабу і не чіпають інші трави. У листі міститься білий густий сік,
гіркий на смак, але, до речі, зовсім нешкідливий. Такий сік виступає на зламі
стебельця-трубочки, квітки. Ця трубочка також гнучка і міцна, ніби гумова. Про
кульбабу кажуть: «З молоком, а не корівка, літає, а не соловейко». Чи то
наявність молочка в усіх частинах рослини, чи то користь їй дали ще й такі назви:
молочай, молокоїд, дійничка.
Потім гортаємо жовту сторінку, яка милує око. Під час цвітіння кульбаби
здається, що ніби безліч маленьких сонечок розсипано на зеленій скатертині
нашої землі. Радісні вогники, мініатюрні сонечка – це, звичайно, не окремі квіти,
а суцвіття. Ніби веселі братики і сестрички сидять в кошиках, пригорнувшись
одне до одного, численні маленькі квіти, що нагадують язички. Тісно та затишно.
І зветься таке суцвіття кошиком. Квітка має приємний аромат і є медоносом.
Картину весни на кульбабці домальовують бджоли, які збирають пилок.
Та от кульбабці ніби набридло бути жовтою. Квіти відцвіли, кошик
закрився, і починається чудове перетворення в ньому. Мине якийсь час він стане
білою чарівною кулькою. Замість яскраво-жовтих квіток з'явилась ніжна
пухнаста шапочка. Як одразу зміниться кульбабка!
Далі йде біла сторінка. Галявини, луки стали майже білими. Щоправда,
деінде виблискують золоті крапельки-бризки, але все ж таки в основному по
зеленому полю розбризкана біла фарба. Така змі¬на з весни до осені відбувається
кілька разів, бо кілька разів цвіте і одцвітає кульбаба. Стоять білі кульки
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похитуючись. Раптом захитались сильніше – налетів вітерець. І одразу над
галявиною піднялась легенька біла хмарка. Вона невелика, але і вітерець
несильний. Повіє сильніше, і хмарка буде більшою. Після кожного пориву вітру,
сильного чи слабкого, безліч кульок зникає. На тоненьких стебельцях
залишаються маленькі «лисі» голівки. А хмарки розпорошуються і над
галявиною» добре помітні на тлі синього неба, пливуть крихітні «парашутики».
Чи пробували ви дивитися на небо, на хмари крізь білу напівпрозору кульку
кульбабки? Ні? Обов'язково спробуйте! І милуватимуть ваше око картини,
намальовані природою: небом, хмарами, кульбабкою. Картини вишукані,
неповторні, мінливі, бо кольори, пейзаж змінюються миттєво,
Недовго триває біла сторінка кульбабки. Зате починається життя її
потомства. Починається з повітряної подорожі, Підставимо долоню і зловимо
парашутик. Дмухнемо легенько – парашутики далеко не відлетять, а деякі знову
опустяться на руку. Якщо уважно придивитися, то можна побачити волосинкипушинки, довгу ніжку і на самому кінці крихітну грановану насінинку.
Насінинка, хоч і маленька, хоч і легенька, сама б не полетіла. В повітрі її
підтримують волосинки-пушинки, а вітер несе і відносить досить далеко. Але
рано чи пізно опуститься насіння на землю і проросте.
Насіння кульбабки – дивні і досконалі літальні апарати. Вже під час
першого ознайомлення це пристосування для польоту здається складним, а за
докладнішого виявляється навіть дуже складним, і щоб переконатися в цьому,
треба поспостерігати, як плавно летить насіння кульбаби у повітрі, майже не
гойдається, не перевертається. Згадаймо справжній парашут. Від купола
парашута йдуть стропи. Вони досить довгі. Якщо ці стропи будуть коротшими –
парашутист не матиме стійкості, буде метляти зі сторони в сторону і може
перевернутися. Не одразу знайшли люди необхідну довжину строп, Кульбаба
також не одразу «знайшла» необхідну довжину свого «носика» (довга ніжка між
насінинкою та волосками пушинками) – мільйони років «перевіряла»,
«виміряла», «експериментувала» вона, поки зрештою не визначилась довжина,
що дозволяє насінині спокійно мандрувати в повітрі, і насіння мандрує. От знову
налетів вітер, і знову піднялась біла хмаринка. Скільки тут парашутиків з
насінням? Багато, дуже багато! Кожний кошик кульбаби дає до 200 насінинок. А
вся рослина за літо дає до трьох тисяч. Адже на одній кульбабці буває кілька
квіток-кошиків. Такі закони природи – більшість насіння гине. А ті, що
виживають, то це, мабуть, завдяки своїм незвичайним парашутам.
Здавна і до нині кульбаба – чудовий прогнозист погоди. хороший
метеоролог. Взагалі рослин-барометрів багато, і вони мають різний «принцип
роботи». Кульбаба «працює» квітами. Якщо в сонячну погоду квіти кульбаби
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закриваються – буде дощ. А буває і навпаки: небо нахмурене, по ньому біжать
хмари, а квіти кульбаби відкриті, – отже дощу не буде. Віщуючи негоду, суцвіття
стають нібито меншими, стискаються, а потім зовсім закриваються.
Більш чітко «працюють метеорологами» білі пухнасті кульки кульбаби. От
вони стоять, готові за першою ж командою» за першого подуву навіть легенького
вітерця відправити в політ парашутний десант. Але! Але не завжди кульбаба
виряджає в політ парашутистів. Іноді незначний вітерець підійме цілу хмарку
насінин-летючок, а іноді і при сильному вітрі жодна летючка не підніметься в
повітря. У чому тут справа? Подивіться в цей час на кульбабу. Адже і пухнастої
кульки майже немає: складена вона ніби парасолька, притиснені її, здавалося б,
так неміцно прикріплені летючки, міцно тримаються. А це тому, що кульбаба
«знає»: невдовзі піде дощ, його краплі намочать легенькі парашутики, і вони не
зможуть віднести насіння кульбаби далі. Розумна кульбабка притримає їх доти,
доки не настане гарна погода. Тоді вона знову стане пухнастою кульгаю, її
летючки будуть легенько відділятись і далеко летіти.
А ще у кульбаби можна запитати: «Котра година?». Хоча годинник її
недосконалий, немає хвилинної стрілочки і «працює» він тільки в погожі дні. Але
його не треба заводити і він завжди «під рукою». Отже: в ясну погоду квіти
кульбаби розкриваються о 6 годині ранку, а закриваються о 3 годині дня.
У народній медицині ця рослина здавна вважається «життєвим
елексиром», її використовують при найрізноманітних захворюваннях. Ще лікарі
Давньої Греції використовували кульбабу для зведення веснівок, пігментних
плям на шкірі. Німці у XVI столітті використовували як заспокійливий і
снотворний засіб. У середні віки кульбабою лікували хвороби печінки, рани.
Французи лікують атеросклероз. Болгари і німці лікують недокрів'я. У Китаї
використовують у разі нестачі молока у породіллі, як жарознижуючий препарат.
Чехи – як кровоспинний засіб,
У блискучому довгому листі кульбаби дуже багато вітамінів. Із свіжого
молодого листя після попереднього вимочування у солоній воді готують салати,
приправи до овочевих та м'ясних блюд. У деяких країнах цю салатну рослину
вирощують на городах, виводять навіть нові сорти. Франція спеціально
культивує кульбабу, визнає її як харчову рослину. Смажене коріння вживають як
сурогат кави. Молоде листя охоче поїдають кролі, хом'ячки, папуги, черепахи.
Чи пробували ви варення, зварене із золотистих суцвіть кульбаби? Дуже
смачно! Ще й красиве: яскраво-жовте, густе. От така вона – кульбабка! А ми
проходимо повз неї.

55

Всеукраїнський конкурс -рейтинг «Школа – джерело талантів»

Зупинка «Аптекарський город»
Подорожник
Багаторічна трав'яниста рослина з коротким кореневищем, від якого
відходить оголене стебло. Цвіте білими дрібненькими квіточками. Після цвітіння
утворюється дрібненьке насіння. Листки відходять від кореневища, мають
яйцеподібну форму, темно-зеленого кольору з кількома прожилками, що
надають їм міцності.
Подорожником лікують рани, порізи, Допомагає при низькій кислотності
шлунка.
Цикорій дикий
Багаторічна трав'яниста рослина з товстим коренем, схожим на редиску.
Стебло прямостояче, довге. Листки гостро зубчасті, видовжені, темнозеленого кольору. Квіти зібрані у кошичок, багатопелюсткові, блакитного
кольору. Цвітуть у червні – серпні. Цикорій підказує людям час3 бо
відкриваються його квіти дуже рано – о 5 годині, а закриваються о 10 годині
ранку. Він може підказати і погоду: на дощ квіти цикорію закриваються.
Корені цикорію використовують для виготовлення кави. Цикорій –
чудовий медонос, дає багато пилку і нектару.
Цикорій – відома лікарська рослина, його використовують при хворобах
печінки, жовчного міхура, нирок, Молоді листки цикорію їстівні, з них можна
робити сапати.
Деревій
Лікарська рослина. Стебло в нього пряме» тверде» мов здере8*яніле3 на
ньому безліч листочків. Листки ніби посічені на тисячі частинок, тому її
називають ще кровавником. На верхівці стебла – пучечки білих або рожевуватих
кошиків. Дрібненькі квіточки здалеку нагадують велику квітку, яку в народі
називають ще деревцем. Квіти деревію мають терпкий, гіркуватий, але приємний
запах. Коли квіти перецвітають, вітер розносить їх далеко-далеко. І де б не
проросла ця рослина, вона завжди цвіте. ! її шанують в народі як символ
нескореності. Цю рослину можна зустріти всюди: і на лісових галявинах, і біля
подвір'я. Але найбільше вона полюбляє рости в лузі.
З давніх-давен люди цінували деревій як перевірений кровоспинний засіб.
Відвар трави деревію п»ють при сильних болях у шлунку, проносах, вважають
ефективним при дизентерії, вживають при застудних захворюваннях, кашлі,
запаленні легень, головних болях. Деревій допомагає і хворим тваринам.
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Полин
Цінна лікарська рослина. Його легко відрізнити від інших рослин за
своєрідним запахом. Він дуже гіркий на смак. У поезії, піснях це символ
безкрайніх рідних степів, гіркої долі, ностальгії. Полин має
гарні перисті листки, зверху голі, зелені, а знизу білуваті, покриті
волосками. Ця рослина має цікаві пристосування від надмірного випаровування:
опівдні, коли сонце припікає найбільше» його листки повертаються до сонця
нижнім боком, який має повстисте опушення і добре відбиває надмірне світло.
Полин використовують для боротьби з шкідливими комахами. Також цю
рослину поїдають кролі та велика рогата худоба.
Ромашка аптечна
На початку літа на луках і лісових галявинах, вздовж доріг і біля
селянських будинків починають цвісти ромашки: пахучі і не пахучі, високі і
низькі, великі і дрібні. Навіть з пелюстками чи без них, Але подібність ця лише
зовнішня. А якщо придивитися, вони дуже відрізняються від ромашки і
заввишки, і запахом, та й самими квітковими кошиками. А от ромашка
без'язичкова, яка аж ніяк зовнішньо не схожа на аптечну – сестра її- близнюк. І в
аптеці вони цілком рівноправні.
Важко повірити, що в 40-х рр. ХІХ століття ромашку без'язичкову, або як
ще її називають – ромаш-ковидну – і духмяну, показували в Петербурзькому
ботанічному саду як рідкісну рослину, привезену з Америки. А вже за ЗО років
«американка» заполонила пустирі, узбіччя доріг, поширившись по всій країні,
Вважають, що завезли її насіння матроси, які повернулися з Америки. Але важко
сказати, чи це так. У всякому разі духмяна ковдра з ромашки нині поширена на
селянських вулицях і подвір'ях.
Цікаво, що росте вона лише поблизу будинків людей. Начебто живиться
біля них, як дрібні птахи. Стоїть лава біля сільського будинку – ромашка тут як
тут. Протоптано доріжку до бані – і вона росте по¬руч. Сільські жінки одразу
оцінили ромашку духмяну ї стали її заготовляти на зиму замість аптечної Але не
у всякому місці росте вона. Взимку в пригоді стане: застудиться дитина – настій
зніме запалення горла, вкриється дитина висипами – знову ромашку
використовують. Волосся полощуть ромашкою, щоб краще росло і було міцним.
Нарив якщо є – одразу припарку з ромашки слід зробити, з тваринами нелади –
допомагає та сама ромашка.
Звісно, ромашка духмяна – не така гарна, як інші її види. Але, попри це,
довелося їм потіснитися як у медичному аспекті, так і в побутовому, В усіх видах
є білі пелюстки, або крайні язичкові квіти. У цієї ромашки їх немає. Квіти у неї
невиразні, зеленувато-жовті, трубчасті, сидять на конусоподібному квітколожі.
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Запах вельми ароматний. Нагадує яблучний. Листя розсічені на дрібні, вузькі
дольки, їх багато на стеблі, і вони теж ароматні. Стебло невелике, але іноді, коли
рослині нічого не заважає і земля підходить, може бути високим. Збирають
квітки з невеликим залишком квітконоса. Хто заготовляє всю траву, той
помиляється: у траві менше лікарських речовин, і від того доза може бути
розрахована неправильно. Застосовують квітки так само, як і ромашки аптечної.
Спориш
Однорічна трав'яниста рослина простертими галузистими стеблами.
Стебла колінчасті, квітки маленькі, непоказні, білуваті, інколи блідо-рожеві,
розміщені по 1–5 у пазухах дрібних листків. Рослина кущиста, витривала, тому
в народі його ще прозвали «топтун-трава».
Спориш росте по всій території України: на подвір'ях, на стежках, на
вигонах, біля доріг, річок. Навесні він вкриває землю, ніби зеленим килимом.
Цвіте з травня до кінця осені.
Спориш – лікарська рослина. Його застосовують при хворобах нирок,
печінки, діареї. Також при пораненнях прикладають до ран примочки з напару
свіжої рослини споришу.
Кропива
Багаторічна трав'яниста рослина, заввишки 30-150 см, Кореневище її з
підземними пагонами; рослина росте групами. Стебло чотиригранне, всіяне, як і
листки, волосками, що жалять. У стінках волосків міститься кремній, вони легко
ламаються, гострими кінцями ранять шкіру і в ранку зі зламаного волоска
потрапляють мурашина кислота і гістамін.
Листки яйцевидно-ланцевидні, шорстко-волохаті, при основі серцевидні,
по краях вели козубчасті, довгочерешкові.
Квітки дводомні, дрібні, зелені, зібрані пучками в гіллясті колосоподібні
суцвіття, жіночі – звислі, чоловічі – прямостоячі. Плід – горішок. Цвіте з червня
до осені.
Росте по всій території України – по засмічених місцях, на городах, у садах,
під тинами.
Кропива – лікарська рослина, її використовують при зниженні гемоглобіну
в крові, авітамінозах, хворобах шлунку. Відваром кропиви миють голову при
випадінні волосся.
Ознайомлювати дітей з трав'янистими рослинами, з лікарськими
властивостями можна як у природних умовах їх розповсюдження (на луках,
пустирях, галявинах, при дорозі), або спеціально створених ділянках на території
дошкільного закладу.
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«В гостях у лікарських рослин»
Мета: розширити, уточнити уявлення дітей про будову рослин, функції їх
окремих частин (корінь, стебло, стовбур, листки, квітки); формувати уявлення
про лікарські рослини, їх використання; розвивати уміння виділяти характерні та
істотні ознаки; виховувати любов і дбайливе ставлення до природи.
Хід заняття
Заняття проводиться на екологічній стежці,
– Діти, я хочу розповісти вам про героя одного грецького міфу. Звали його
Ахілом. Коли хлопчик народився, батько й мати робили все, щоб він став
здоровим, сильним і розумним. Та хоч як намагалася вберегти його мати, але
юнак таки вирушив на війну. Багато подвигів ЗДІЙСНИВ АХІЛ. Часто був
поранений ворогом. Тоді йшов він у поле ї шукав траву, яка швидко гоїла його
рани й додавала нових сил, Хочете, я покажу вам цю траву?
Підходять до рослини.
- Це – деревій. Стебло у нього пряме, тверде, здерев'яніле. Листки наче
посічені на тисячі частинок. На верхівці стебла – пучечки білих або рожевуватих
кошиків. Зараз я зірву одну маленьку квіточку ї дам Яні, другу – Сашкові, третю
– Оленці. Полічіть, скільки маленьких пелюсток у квіточки? Діти рахують і
відповідають.
- Так, кожна квітка має 5 пелюсток, А тепер понюхаємо квітки. Який вони
мають аромат? Так, квітки мають терпкий, гіркуватий, але приємний аромат.
- Здавна люди шанували деревій як лікарську рослину. Настоєм з нього
лікували носові кровотечі, хвороби шлунка, інші недуги. Деревій допомагає і
хворим тваринам. От яка корисна ця рослина – деревій. Ахілова трава.
- Діти, подивіться, ось ще одна чарівна трава – полин. Заплющіть очі й
понюхайте.
- Вихователь дає дітям розглянути полин, понюхати його, наголошує, що
аромат полину – то аромат степів України і що цю траву не можна сплутати з
жодною іншою.
- Що ви вважаєте найсолодшим? А найкислішим?
Вихователь. А полин вважається найгіркішою травою, тому так і зветься –
полин гіркий. Він є цінною лікарською рослиною, але у великих дозах отруйний.
Використовують полин також для фарбування тканини в різні відтінки зеленого
кольору. Влітку тварини обминають полин. Але після перших заморозків він
ніби солодшає, і тоді худоба живиться ним. Ще раз понюхайте полин і
запам'ятайте запах свого рідного краю.
Проводиться гра «Вгадай за запахом», де використовується полин, деревій.
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«Весняна аптека»
Мета: уточнити і закріпити знання дітей про лікарські рослини, які ростуть
на території дитячого садка (спориш, кропива, чистотіл), їх зовнішній вигляд,
місце зростання, лікувальні властивості; розвивати спостережливість, уяву;
виховувати любов і дбайливе ставлення до природи рідного краю, до лікарських
рослин.
Матеріал: загадки, легенда.
Попередня робота: розповіді про лікарські рослини, розглядання
лікарських рослин на предметних картинках і в засушеному вигляді, вивчення
загадок.
Хід заняття.
Вихователь.
Діти, підійдіть і подивіться уважно на молоду, зелену
травичку, що росте біля доріжки, яка веде до майданчика. – Що це за рослина?
Відповіді дітей.
- Правильно, це спориш. Присядьте біля нього, уважно і придивіться, як
ростуть стебла споришу? Відповіді дітей.
- Так, вони стеляться по землі, розгалужені, кущисті.
- А квіти які? Відповіді дітей.
- Правильно, квіти дуже маленькі, білуваті.
Послухайте історію про те, як спориш хотів піти геть від інших рослин.
Якось вирішив спориш піти в гори, щоб жити там самому серед каміння.
Поповз до гір, а стара ворожка, яка ішла йому назустріч, і каже: «Даремно ти
туди лізеш. В горах самі скелі – пропадеш нізащо. Краще повзи до людей, і лягай
під ноги, заважай їм». Спориш послухав ворожку ї поповз до людей. Став рости
на вигонах, біля доріг, річок.
- Діти, а чи заважає нам спориш? Відповіді дітей.
Ні, не заважає, навпаки – килимком землю вкриває.
Діти, а чи знаєте ви, що спориш – лікарська рослина? Його застосовують
під час хвороб нирок, печінки, при діареї. А також при пораненнях прикладають
до ран примочки свіжої рослини. А ще спориш – поживний харч для тварин і
домашньої птиці. З нього виготовляють синю фарбу.
А в народі спориш називають топтун-травою. Зараз перевіримо, чи
відповідає така назва рослині – топчемося по споришу.
Діти топчуться по споришу.
- Хоч як ми його топтали, а йому байдуже. Він стійкий до затоптування,
тому його так і назвали – топтун-травою.
- Діти, а послухайте, хто це розповідає про себе: «У мене високе пряме
стебло із злегка ворсистими листочками. Коли ще ранньої весни ніякої зелені
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немає – я вже росту, із моїх листочків варять борщ, бо в них багато вітамінів. Хто
я?» Відповіді дітей.
- А хто знає загадку про кропиву? Діти загадують загадки, за потреби
вихователь допомагає.
- А чому кропива «жалить»? Пошукаймо молоденьку кропиву і
обстежимо її.
Діти шукають кропиву і обстежують,
- А які комахи прилітають до кропиви коли вона Цвіте? Відповіді дітей.
- Так, бджоли. Тому, що кропива – ще и чудовий медонос.
- Діти, ви вже, мабуть, стомилися, тож пограємо у гру.
Гра за вибором дітей,
- Діти, а в якої лікарської рослини сік отруйний? Відповіді дітей.
- Правильно, це чистотіл. Зараз всі разом відшукаємо його.
Діти розшукують чистотіл.
- Якого кольору квіти у чистотілу? Відповіді дітей.
- А подивіться, які красиві, гарно вирізьблені листочки. Вихователь зрізає
стебло.
Подивіться, що виділилось на місці зрізу? Діти розглядають оранжевий сік,
що виділився.
Правильно, оранжевий сік. Сам сік вживати не можна, тому що він
отруйний, а от настій з чистотілу п'ють під час кашлю та застуди.
Під час запалення ясен їх змащують настоєм чистотілу.
Наприкінці заняття вихователь нагадує дітям, що лікарські рослини можна
рвати тільки з дорослими і в міру.
«Придорожня» аптека»
Мета: дати дітям знання про лікарські рослини; подорожник та цикорій
дикий, які ростуть на території дитячого садка; вчити впізнавати лікарські
рослини за описом та зовнішнім виглядом; увести до словника дітей назву
лікарських рослин: подорожник, цикорій дикий; розвивати спостережливість,
уяву, пам'ять, мислення; виховувати бережливе ставлення до рослин, бажання
допомогти ближньому та берегти рідну природу.
Обладнання: «чарівна» скринька лікарських рослин.
Хід заняття
- Діти, сьогодні, йдучи на роботу, я побачила посилку. Я не розпакувала і
дістала з неї цю «чарівну» скриньку й лист. Хочете дізнатися, від кого вони?
Отже, прочитаємо листа і дізнаємося, від кого усі ці речі.
Вихователь читає лист, у якому Бабуся-3агадуся дає дітям завдання.
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1-ше завдання: подивитись у «чарівну» скриньку і впізнати за
зображеннями знайомі вам рослини.
Вихователь демонструє зображення, діти впізнають знайомі лікарські
рослини.
2-ге завдання: дидактична гра «Впізнай мене».
- Діти, послухайте загадки-описи про лікарські рослини. Упізнавши якусь
рослину, називайте її.
Я низенька рослина з тоненьким стеблом, дрібненькими листочками. Росту
там, де інша рослина і не росла б. Хоч я дуже тендітна і витривала: бо і люди по
мені ходять і худоба мене топче, а, буває колесо наїде, а я все одно росту. Тому,
певно, ще одна моя назва топтун-трава. Хто я? (Спориш.)
Я лікарська рослина. У мене високе пряме стебло із злегка ворсистими
листочками. Коли ще ранньої весни ніякої зелені нема, я вже росту. З моїх
листочків варять борщ, бо в них багато вітамінів, Я допоможу вам, коли у вас
чиряки, прищі чи інші висипи на шкірі, Хто я? (Кропива.)
Я лікарська рослина. У мене пряме стебло з довгастими листочками і
рожевуватими квіточками. У мене дуже приємний запах, і тому чай з мого листя
дуже смачний. А ще я допомагаю під час хвороб серця та легенів. Хто я? (М'ята.)
- А тепер, діти, відгадайте ще одну загадку: Росте біля стежок, листки
прикладають до ран, наривів. (Подорожник.) Відповіді дітей.
- Так, правильно, це подорожник. А хто знає, чому ця рослина так
називається? Відповіді дітей.
- Правильно, тому що він росте при дорозі. Листочки у нього зібрані всі
разом і дуже міцні та пружні. Навіть коли на них наступають або проїдуть чимось
важким, вони залишаються неушкодженими.
- Здавна помітили, що подорожник росте лише там, де ходять люди. Його
й сіяти не треба: варто через поле, через луг, через ліс прокласти дорогу – дивись,
а там уже маленькі листочки подорожника ростуть, стелять обабіч дороги своє
ребристе листя» щоб зарадити мандрівникові на випадок нещастя.
А ще я знаю віршик про нього:
При дорозі росте подорожник,
Цей чудовий малий подорожник
Він завжди подорожньому друг.
Від хвороб він завжди нас беріг,
Цей кругленький зелений листочок
Ми ці ліки знаходимо просто,
Допоможе від різних недуг.
Бо ростуть вони прямо з-під ніг.
- Подорожник – цінна лікарська рослина. Подорожником лікують рани,
порізи. А зараз послухайте, будь ласка» ще одну загадку:
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Квітка синенька, Стебло довгеньке,
Росте при дорозі, на одній нозі.
Що це? (Цикорій)
Відповіді дітей.
Так, це цикорій. Знайдіть цю рослину на майданчику. Діти відшукують.
Вихователь. Цикорій – дуже цікава рослина. Вона підказує людям час, бо
розкриваються її квіти дуже рано, десь о 5 годині, а закриваються о 10 годині
ранку.
- Ще, любі діти, послухайте віршик про цю дивовижну рослину:
Ходить літо на світанку,
Як дівчина боса,
І дощем на трави впали
Прохолодні ночі

Ніч світанок не пускає,
З місяцем шепоче,
А цикорій вже розплющив
Свої дивні очі.

Цикорій – це відома лікарська рослина. Його використовують у медицині
під час хвороб печінки, жовчного міхура, нирок. Молоді листки цикорію їстівні,
з них можна робити салат. А корені цикорію використовують для виготовлення
кави. А зараз я вам розповім легенду, як люди навчилися робити з цикорію каву.
Слухайте уважно.
Пішли якось мисливці в ліс на полювання, взявши із собою багато їжі.
Довго ходили вони по тайзі в пошуках звіра і так захопились, що не помітили, як
у них закінчилися продукти і порох. А коли кинулися, то було вже пізно, бо
забрели вони дуже далеко в ліс.
Треба було повертати назад, але сили покидали їх. Розклали мисливці
табір, полягали на землю, щоб про голод не думати, і тільки їх провідник шукав
трави і заварював з них чай.
Він заварив чай із підсушеного кореня цикорію: напій вийшов дуже
смачний, пахучий. Випив він і одразу відчув себе сильним. Тоді розбудив він
своїх товаришів і запропонував випити цього напою. Під-кріпившись, мисливці
щасливо повернулися додому, а з собою принесли коріння цикорію, який люди
вживають і досі.
Зупинка «Город»
Тема: «Город. Овочі. Баштан»
Мета:
• Сприяти усвідомленню існуючих в природі зв’язків та їх ролі в житті
людини.
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• Формувати міцні рухові навички та забезпечувати якість їх виконання.
• Вчити дотримуватись правил природокористування, прищеплювати
інтерес до природних об’єктів.
• Розвивати практичну успішність під час роботи в природі.
• Вчити жваво реагувати на сезонні зміни в житті рослин, радіти зустрічам
та спілкуванню з природним довкіллям.
• Навчати вмінню спостерігати за об’єктами природи, розширити знання
про городні та баштанні культури, вчити їх розрізняти, називати.
• Розширити знання про роботу городника, вчити відрізняти її від професії
садівника.
• Збагатити словник дітей назвами городніх та баштанних культур, вчити
описувати їх, позначаючи словами-ознаками колір, форму, величину, смак.
• Вчити утворювати споріднені слова (город – городній, городина).
• Розвивати спостережливість, уміння бачити характерні естетичні ознаки
природних об’єктів.
• Стимулювати бажання охоче спостерігати за ростом та зміною рослин в
природі.
• Заохочувати прагнення до спостережень, виховувати потребу в нових
враженнях.
«Овочевий ярмарок»
МЕТА: моделювати в грі уявлення про особливості взаємостосунків людей
на ярмарку, розширювати виникаючі інтереси, помічати й підтримувати цікаві
ігрові задуми, творчо втілювати їх в ігрові сюжети.
«В колгоспі»
МЕТА: вчити відображати в грі отримані в повсякденній діяльності знання
про різновиди та особливості сільськогосподарської праці, про різновиди
сільськогосподарських професій. Вчити самостійно створювати предметноігрове середовище, виконувати ігрові дії.
КОНСТРУКТОРСЬКО-БУДІВЕЛЬНІ ІГРИ
«Овочесховище» (з великого будівельного матеріалу).
МЕТА: закріпити вміння будувати за малюнком-схемою. Використовувати
при будівництві знання, отримані під час спостережень за овочесховищем
закладу. Вчити вводити споруду в хід сюжетної гри.
ІГРИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ
Гра-інсценівка «Ходить гарбуз по городу».
Гра-драматизація за казкою «Сперечались овочі» (автори – Н. Бирук, І.
Балицька).
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СХД
Розвага «Осінній ярмарок».
Колективна аплікація-натюрморт «Пан гарбуз серед городу лад дає своєму
роду...»
Самостійне складання дітьми загадок про овочі.
Виставка дитячих робіт «А на нашому городі ...» (в нетрадиційних
техніках).
Малювання овочів за допомогою шаблонів та трафаретів.
Штрихування овочів, тампонування.
Ліплення (колективне) «Гарбуз – карапуз».
Малювання «На городі урожай» (відбитками штампів з половинок овочів).
ПРАЦЯ
Художня праця: «Квітка сонця» (орігамі).
МЕТА: зацікавлювати дітей технікою орігамі, вчити відображати в роботі
враження від спостережень за соняшником .
Праця в природі:
МЕТА: вчити збирати урожай на грядках, доглядати за грядками.
Колективна праця:
МЕТА: привчати до прибирання городніх ділянок після збору урожаю.
Виготовлення наголовників до театралізованої гри «Сперечались овочі».
МЕТА: привчати дітей до необхідності брати посильну участь у
виготовленні ігрової атрибутики
Праця в природі:
МЕТА: збір насіння з овочів, збирання сухих рослин на городі; заготівля
насіння з дикорослих рослин для зимових годівничок; догляд за городнім
знаряддям.
ПОШУКОВО- ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Довготривале спостереження «Вплив погоди на дозрівання овочів»
МЕТА: показати на практиці, як холод, волога, тепло впливають на
дозрівання різновидів овочів
Дослід: здобути олію з насіння соняшника.
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МЕТА: продемонструвати, що соняшник-важлива олієвмістка промислова
культура
Дослід: властивості грунту та вплив якості грунту на стан городніх
культур
МЕТА: продемонструвати на практиці, наскільки родючий грунт впливає
на урожайність культур
Оформлення схеми сумісно з вихователем: насіння – паросток –
рослина – плід – насіння
МЕТА: закріпити знання про фази росту та розвитку городніх рослин
Пошукове завдання: розрізати овоч, знайти на зрізі насіння.
МЕТА: показати вміст насіння, розповісти про особливості висівання
культури в залежності від насіння
Дослід – порівняння: зміни насіння та сухого листочка у вологому
грунті.
МЕТА: довести на практиці, що всі живі рослини розвиваються з насіння
у вологому грунті.
Рукописна книжечка «Загадки з грядки» (сумісно з дорослими)
МЕТА: розвиток спостережливості, узагальнення знань про городні
культури.
КОЛО ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
Казка: «Сперечались овочі» (автори – Н. Бирук, І. Балицька).
Оповідання: Б. Вовк «Червоний кавун», Г. Химич «Чий кавун»,
М. Стельмах «Голубий дощик».
Вірші: Я. Щоголів «Осінь», С. Жупанин «Помідорчики», П. Воронько
«Бараболин рід», М. Стельмах «Огірочки», О. Ющенко «Кавун», О. Орач
«Гарбуз-карапуз», П. Мостовий «Соняхи», В. Кочевський «Часник»,
Є. Саталкіна «Чому солодка морква», А. Костецький «На городі», В. Гринько
«Красень-кавун», М. Стельмах «На великому баштані».

Заняття: «Урожай хороший в полі, виросло всього доволі».
МЕТА Збагатити словник дітей відповідно до теми, ввести в словник
узагальнююче слово «городина», знайомити зі словами, в значенні яких є
спільне: город – грядки – поле – баштан. Вчити складати порівняльний опис
овочів, використовуючи синоніми та антоніми, розвивати зв’язне мовлення.
Тренувати в утворенні ступенів порівняння прикметників (смачний – смачніший
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– якнайсмачніший), вправляти у вимові скоромовок. Розвивати пам’ять, увагу,
спостережливість. Виховувати інтерес до української літературної мови.
Заняття: Лічба в межах 6. орієнтування в просторі.
МЕТА: Продовжувати дітей вчити лічити в межах 6. Вчити розрізняти
кількісну і порядкову лічбу в межах 6. Розвивати навички орієнтування в
просторі (направо – наліво, вверх – вниз, вперед – назад).
Заняття з малювання: «Овочі на тарелі» (фарби).
МЕТА: Закріпити знання дітей про жанр натюрморту. Вчити малювати
натюрморт з натури. Формувати навички зорової оцінки зовнішніх ознак
багатоскладових об’єктів. Закріпити засвоєні раніше способи композиційного
рішення (вибір положення аркуша, визначення масштабу зображення, створення
композиційної рівноваги). Закріпити технічні навички роботи з фарбами.
Розвивати окомір, точність рухів, виховувати естетичний смак, інтерес до різних
жанрів мистецтва.
Заняття з ліплення «Ходить гарбуз по городу» (колективна робота).
МЕТА: Продовжувати вчити дітей виконувати спільну творчу роботу,
вправляти у вмінні домовлятися, розподіляти завдання, з’єднувати індивідуальні
роботи в колективну композицію. Закріпити вміння ліпити овочі (гарбуз, диня,
буряк, морква, картопля), передаючи їх характерні візуальні ознаки.
Закріплювати прийоми ліплення, розкачування, витягування, відтягування,
вдавлювання, згладжування тощо. Розвивати старанність, охайність, бажання
довести справу до кінця. Виховувати почуття задоволення від гарно зробленої
спільної роботи.
Заняття з художньої літератури: Читання оповідання Б. Вовка
«Червоний кавун», Г. Химич «Чий кавун».
МЕТА. Збагатити знання дітей з теми. Вчити уважно слухати оповідання,
розуміти його образний зміст та зв’язно, повними реченнями відповідати на
запитання за його змістом. Вчити розуміти моральний урок оповідання,
висловлювати своє відношення до літературних героїв, даючи оцінку їх вчинкам.
Розвивати зв’язне мовлення, виховувати працелюбність, товариськість.
Пісні:
«Що нам осінь принесе» (автор – С. Майкапара).
«Городня – хороводна» (сл. А. Пасова, муз. Б. Можжевелова).
«Урожай» (сл. В. Паронової, муз. Н. Шевченко).
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«Серед городу» (сл. О. Піхурко, муз. Н. Шевченко).
Українська народна пісня «Посіяла огірочки»
Поспівка «Росте буряк» (автор – В. Верховинець).
Музично-ритмічно гра «На городі».
Хоровод «Ходить гарбуз по городу»
Гра на дитячих музичних інструментах «Як пішли ми на базар».
Рухливі ігри:
«Зайчик і капуста» (стрибки).
«Дістань овоч» (лазіння).
«Перевези овочі» (біг).
«Біжи до овоча» (біг).
«Прокати гарбуз в ворота» (прокочування, окомір, точність рухів).
«Хто швидше збере овочі» (біг).
«Ой, вийтеся, огірочки» (ходьба, відтворення рухів).
«Курочка і горошинки» (біг з ловінням, підлізання).
«Вантаження кавунів» (кидання – ловіння).
«Ой, на горі мак» (ходьба, шикування, відтворення рухів).
«Кому котити гарбуз?» (кочення в ціль).
«Друзі городу» (біг урозтіч).
«Ходить гарбуз по городу» (ходьба, відтворення рухів).
Спортивна розвага «Що нам осінь принесла».
Сюжетно-ігрове фізкультурне заняття «Щедра осінь».
Цикл валеологічних бесід на тему «Городні вітаміни», «Корисна їжа»,
«Що готували наші предки».
Інтегроване заняття «На городі урожай – що захочеш, те збирай».
МЕТА: поглибити знання дітей про городні та баштанні культури, про
особливості їх вирощування та способи вживання в їжу. Закріпити знання про
осінні роботи на городі, в колгоспі. Розширювати уявлення про професію
городника, вчити відрізняти її від професії садівника. Підводити до підсумку, що
одержання урожаю потребує копіткої праці багатьох людей .Стимулювати
бажання читати загадки, вірші, скоромовки відповідно темі заняття. Розвивати
спостережливість, пам’ять. Виховувати повагу до праці на землі, працелюбність.
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Література
1. Кононко О. Програма розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі»
2. Закон України «Про дошкільну освіту»
3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
4. Соломеннікова О.А. Екологічне виховання в дитячому садку.
5. Павлюк С.Ю., Русан Л.С., Колосінська Г.І. Мандруємо екологічною
стежиною.
6. Плохій З.І. Екологічне виховання дошкільників.
7. Любарова В. Легенди.
8. Дитячий садок «Від екології природи – до екології душі», липень, 2004.

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЦИКЛУ ЗАНЯТЬ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПІСКУ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
«ЧУДЕСА НА ПІСКУ»
Кріпак Тетяна Вікторівна,
Заклад дошкільної освіти №16
«Калинонька»
м. Первомайськ
Миколаївська обл.
Анотація
Мета: Сприяти розвитку творчої уяви дошкільника за допомогою
використання ігор з піском, формування повноцінної особистості в умовах
сучасного життя шляхом здійснення діяльнісного підходу до освітнього процесу,
виховувати найкращі людські якості та забезпечити успішну соціалізацію дітей
дошкільного віку, застосовуючи інноваційну технологію «Чудеса на піску».
Актуальність: Спостереження і досвід показують, що гра в пісок
позитивно впливає на емоційне самопочуття дітей і дорослих, і це робить його
прекрасним засобом для розвитку і саморозвитку дитини. Робота з піском
забезпечує формування життєвої компетенції дошкільнят та засвоєння усіх ліній
розвитку Державного стандарту дошкільної освіти в Україні
Інноваційність: застосування технології «Чудеса на піску» в освітньому
процесі забезпечує інтегроване формування уявлень дітей дошкільного віку про
цілісну картину світу та усвідомлення себе в ньому в процесі ігрової діяльності
з піском.
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Практична значущість роботи: Використання піску в організації
навчальної діяльності дошкільнят сприяє розвитку творчого потенціалу, уяви,
фантазії; міжособитсісним взаєминам; збереженню та зміцненню фізичного і
психічного здоровʹя; розвитку пізнавальних процесів, тактильно-кінетичної
чутливості та сенсорики; розвитку мовлення та дрібної моторики рук; розвитку
художніх здібностей, естетичного смаку; стабілізації психічного стану.
Використання інноваційної технології «Чудеса на піску» є унікальним
способом спілкування із світом і самим собою; способом зняття внутрішнього
напруження і відкриття нових шляхів розвитку.
На думку Олесі Ляховець, найсприятливіший для ігор з піском –
дошкільний вік. Часто дошкільники не спроможні передати свої переживання
через недостатній розвиток вербального апарату, бідність уявлень чи затримку
розвитку. У таких випадках пропонована техніка виявляється вельми корисною.
Маніпулювання з різноманітними предметами, піском, водою, конструктивними
й пластичними матеріалами для них – найприродніша діяльність, що особливо
важливо за наявності в дитини мовних порушень. Кожна обрана фігурка втілює
якийсь образ, може взаємодіяти з іншими персонажами. Дитина сама придумує,
про що вони розмовляють або що роблять, іноді вона може попросити логопеда
приєднатися до гри і діяти від імені якогось персонажа. В усіх цих випадках
малюк почувається господарем свого маленького світу, режисером дійства, що
розігрується на пісочному полі.
Пісок має властивість пропускати воду. У зв'язку з цим, фахівці
парапсихологи стверджують, що він поглинає «негативну» психічну енергію,
очищає енергетику людини, стабілізує її емоційний стан. Спостереження і досвід
показують, що гра в пісок позитивно впливає на емоційне самопочуття дітей і
дорослих, і це робить його прекрасним засобом для розвитку і саморозвитку
дитини. Гра з піском як консультативна методика була описана англійським
педіатром Маргарет Ловенфельд в 1939 році. В ігровому приміщенні створеного
нею Лондонського Інституту Дитячої Психології вона встановила два цинкових
підноса, один наполовину наповнений піском, а інший – водою, і формочки для
гри з піском. Іграшки «жили» в коробці. Маленькі пацієнти інституту
використовували іграшки у грі з піском, а коробки з піском вони називали
«світом». Тому М.Ловенфельд назвала свій ігровий метод «світової методикою».
Формуванням концепції «пісочної терапії» займалися, в основному,
представники юнгіанскої школи. Наприклад, швейцарський аналітик Дора
Калфф. Однак, для навчальних цілей унікальні можливості піску до недавнього
часу практично не використовувалися. Щоб заповнити цю прогалину,
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Т.М.Грабенко, Т.Д.Зінченко-Євстігнєєвою була створена система пісочних ігор,
спрямованих на навчання та розвиток особистості в цілому.
Основні принципи ігор на піску:
1. Створення природного стимулюючого середовища, в якому дитина
відчуває себе комфортно і захищено, виявляючи творчу активність. Для цього
слід добирати завдання, що відповідають можливостям дитини; формулювати
інструкцію до ігор в казковій формі; виключати негативну оцінку її дій, ідей,
результатів, заохочуючи фантазію і творчий підхід.
2. «Пожвавлення» абстрактних символів: літер, цифр, геометричних фігур,
і пр. Реалізація цього принципу дозволяє сформувати і посилити позитивну
мотивацію до занять і особистісну зацікавленість дитини в те, що відбувається.
3. Реальне «проживання», програвання всіляких ситуацій разом з героями
казкових ігор. На основі цього принципу здійснюється взаємний перехід уявного
в реальне і навпаки. Наприклад, опинившись в ролі Рятувальника Принцеси,
дитина не просто пропонує вихід із ситуації, але й реально розігрує його на піску
за допомогою мініатюрних фігурок. Так, вона реально переконується в
правильності чи хибності обраного шляху.
Що потрібно для ігор на піску?
 Водонепроникний дерев'яний ящик. Якщо займатися з дітьми в малій
групі (3-4 людини) або індивідуально, його розмір – 50-70 сантиметрів. Такий
розмір скриньки відповідає оптимальному полю зорового сприйняття, і це
дозволяє охоплювати його поглядом цілком. Пісочні терапевти «любовно»
називають ящик з піском «підносом» – з боків він може бути забезпечений
ручками для зручності транспортування. Краще, якщо піднос буде саме
дерев'яним, це полегшить перенесення пісочного досвіду в реальну діяльність.
Для занять з великими групами дітей потрібно ящик значно більшого розміру.
Внутрішня поверхня підноса (дно і борти) фарбують в синій або блакитний
колір. Таким чином, дно підноса буде символізувати воду, а борта – небо.
 Чистий, просіяний пісок (деякі його навіть прожарюють в духовці). Він
не повинен бути занадто великим або занадто дрібним. Піском заповнюється
менша частина скриньки. Для пісочних ігор краще, якщо він буде вологим.
Таким чином, пісок ставить символічну «лінію горизонту».
 «Колекція» мініатюрних фігурок, висотою бажано не більше 8
сантиметрів. У набір іграшок можуть увійти: – людські персонажі; – будівлі:
будинки, школи, церкви, замки ; – тварини: домашні, дикі, доісторичні, морські,
і пр.; – машини: сухопутні, водні, космічні, бойові; – рослини: дерева, кущі,
квіти, овочі та ін; – будівлі: мости, огорожі, ворота, портали, кошари ; –
природничі предмети: черепашки, гілочки, камені, кістки, яйця і пр.; –
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символічні предмети: джерела для загадуванням бажань, ящики зі скарбами,
коштовності та ін ; – казкові герої: злі і добрі; – релігійні предмети і сувеніри; –
жива зелень і пр.; – флакони з-під парфумів та ін; – пластикові або дерев'яні
букви і цифри, різні геометричні фігури (круги, трикутники, прямокутники,
піраміди і ін). Словом, усе, що зустрічається в навколишньому світі.
З чого починати?
1. Ігри на розвиток тактильно-кінестетичної чутливості і дрібної моторики
рук («Чутливі Долоньки»).
2. Ігри на розвиток фонематичного слуху, корекція звуковимови, навчання
читання та письма. («Пісочна грамота»)
3. Пізнавальні ігри на піску.
Види пізнавальних ігор на піску:
- Ігри на знайомство з навколишнім світом. Через них ми пізнаємо те, що
поряд з нами: тварин (диких та домашніх), комах, ліси, поля, річки, озера, моря,
острови, професії, місто, транспорт, побут та ін
- Географічні ігри. Тут ми дізнаємося, як живуть люди в різних куточках
планети. Моделюємо в пісочниці різні кліматичні зони і життя в них. Наприклад,
часто дітям непросто уявити собі життя в тропічних багатоярусних лісах.
Фотографії недостатньо. Створимо «живі» картинки на піску. Ставимо фігурки
екзотичних дерев та кущів по ярусах (слід пам'ятати, чого немає в «колекції»,
замінюємо природним матеріалом), обвиваємо їх «ліанами» , мотузочками,
розміщуємо на них фігурки мавп, птахів, фруктів, і відтворюємо «тропічну
зливу».
- Фантастичні ігри. У пісочниці імітується життя на інших планетах:
місячний ландшафт, поверхня Марса і пр. Це унікальна можливість для нас –
використовувати сучасну дитячу субкультуру (трансформерів, роботів і пр.) у
«мирних», пізнавальних цілях. Після перегляду мультфільмів можна
запропонувати дитині відтворити на піску картинку, яка найбільш запам'яталася,
програти ще раз хвилюючу ситуацію, придумати до неї альтернативне
продовження. Розігруючи «зоряні війни» на піску, реалізуючи бажання бути
супергероєм і вічно живим, дитина звільняється від внутрішньої напруги та
отримує від нас багато цікавої інформації про космічні тіла, кораблі,
дослідження.
4. Історичні гри. Ми захоплюємося діорамами битв, представлених у
великих музеях, але ж це не що інше, як застигла пісочна картина. Тільки в
пісочниці дитина може все САМА побудувати і програти, ставши учасником
історичних подій. Професійні військові використовують ігри на піску, вивчаючи
стратегію бойових дій
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5. Ігри-екскурсії по місту. Батьківщина починається з рідного міста,
селища. Його історія робить істотний вплив на думки і життя мешканців. Історія
міста, як і життєвий шлях людини, має свої радощі й печалі. Ці події можна
розігрувати на піску.

Конспект заняття для дітей молодшого дошкільного віку
Тема: Подорож до чарівного піску
Мета: вчити дітей досліджувати пісок пальцями рук, долоньками, рідіти
іграм з ним. Розвивати дрібну моторику пальців рук, тактильні відчуття, інтерес.
Виховувати товариські взаємовідносини.
Обладнання: ящик з піском, тваринки
Хід заняття:
Вихователь: – Коли ми приходимо до когось в гості перш за все, що ми
робимо? (вітаємось) . Я пропоную вам вирушити у гості до мешканців піску, який
живе у нас у групі. Але вітаються там незвичайно. Я вас навчу.
(діти повторюють за вихователем рухи: два кивки головою вниз, ліворуч
праворуч, потерти руки, помахати руками, посміхнутись)
Вихователь: – А тепер давайте привітаємось з пісочком:
1. Почергово торкніться піску пальцями однієї руки, потім – другої, а потім
одночасно – всіма пальцями.
2. Легко стисніть кулачки з піском, а тепер із напруженням. Повільно
висипте його в пісочницю.
3. Торкніться піску всією долонею внутрішньою стороною, а тепер –
зовнішньою стороною долоні.
4. Протріть пісочок між долонями.
Вихователь: – Так, з пісочком ми привіталися. А щоб пісочок та мешканці
цієї країни не ображалися на нас запам’ятайте такі правила:
1) Поводься з піском обережно і охайно
2) Не можна пісок розсипати
3) Не можна пісок сипати на себе та на товаришів
4) Гратися з піском можна закотивши рукава
5) Після гри слід обов’язково помити руки.
73

Всеукраїнський конкурс -рейтинг «Школа – джерело талантів»

Вихователь: Якщо ви все запам’ятали та обіцяєте бути слухняними, я вас
познайомлю з мешканцями цієї країни.
(діти знаходять в піску іграшки тварин та описують їх зовнішні ознаки,
особливості харчування, умови проживання тощо)
Конспект заняття для дітей молодшого дошкільного віку
Тема: «Бабусине подвір’я»
Мета: Продовжувати вчити дітей описувати зовнішні вигляд птахів та
тварин, чим харчуються, де живуть. Вправляти дітей у вмінні передавати настрій
за допомогою міміки. Вдосконалювати навички розташування предметів по
всьому просторі, визначати стан піску. Розвивати мовлення, дрібну моторику
пальців рук, бажання допомагати, створювати , мислити. Виховувати дружні
взаємовідносини під час гри.
Обладнання: кольоровий пісок, кольорові магніти, іграшкові тваринки та
птахи, фігурка бабусі,лійки, паркан, мисочки, зернятка, нитки
Зміст роботи:
Вихователь: -Малята, який у вас сьогодні настрій? Покажіть мімікою.
Вихователь: -А ви знаєте, що таке смайлик? (Це символ посмішки)
Вихователь: – Я пропоную вам цей символ , зобразити ось на цьому
незвичайному, кольоровому піску ,різнокольоровими магнітами.
Вихователь: -Дуже добре, що у вас радісний настрій, тому я вам пропоную
далі погратись з піском у нашому куточку для ігор. (Вихователь виставляє
антрибути до гри)
Вихователь: – У яку гру ми можемо пограти , дивлячись на всі ці предмети?
(варіанти відповідей)
Вихователь: Добре, давайте ми з вами пограємось у гру: «Бабусине
подвір’я»
Вихователь: «Для початку давайте придумаємо ім’я нашій головній героїні
гри – бабусі» (Далі діти беруть предмети: тваринки, будинок, мисочки, паркан,
пташки, квіти, дерева і розташовують на свій власний розсуд)
Вихователь: – А що необхідно деревам і квітам, які ви посадили? (вода) .
Тож візьміть лійки , та полийте саджанці. Який став пісок під ними? (вологий)
Вихователь: – А ще тут є зернятка. Кому ви їх дасте? (пташкам) (Діти
насипають зерно у мисочки)
Вихователь: – Вам подобається подвір’я, яке ви створили власними
руками?
Вихователь: – А тепер, розкажіть про тваринок і пташок все, що ви про них
знаєте. (Опис , де живуть, чим харчуються)
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Вихователь: – А ще, у мене є цікава ідея, доробити портрет бабусі (фото
додається).
Вихователь: – Вам необхідно у отвори на обличчі вплести волосся.
Вихователь: – Бабуся вам щиро дякує за допомогу , і поки ви майстрували,
вона теж не сиділа, а спекла смачних пиріжків.
Музично-ритмічна гра: «Ми спечемо пиріжків» (за вибором вихователя)
Незвичайна ялинка
ІІ молодша група
Мета: продовжувати вчити дітей досліджувати пісок, і визначати його
властивості. Познайомитись із пристроєм – лупою. Вдосконалювати вміння
дітей працювати з піском, акуратно розміщувати його , не виходячи за контури.
Розвивати мовлення, , дрібну моторику пальців рук, посидючість, бажання
досліджувати.
Обладнання: лупа, мішечок, пластмасова ялинка, пісок, заготовка – ялинка
, клей.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
Вихователь: – Діти, до нас у садочок завітав пісочок. Ви любите з ним
гратись? Давайте спочатку ми з ним привітаємось. Погладьте його долонькою, а
потім доторкніться зворотною стороною руки. А тепер полоскочіть. Добре. А
тепер розкажіть нашому чарівному піску як вас звати. (відповіді дітей)
Вихователь: Малята, а який пісочок? Сухий чи вологий? А ще який?
(Сипучий, шершавий)
Вихователь: А знаєте чому він шершавий? Тому. Що складається із
багатьох піщинок – і маленьких і великих. Давайте ближче розглянемо наш
пісок, через спеціальний пристрій, який називається – лупа.(розглядання дітьми
піску у долоньках)
Вихователь: А якщо ми зволожимо наш пісок водою, який він стане?
(вологий, мокрий) . Але сьогодні нам вологий пісок не потрібен. Я пропоную вам
дещо зробити , і допоможе нам наш пісок. А що саме ми будемо робити ви
дізнаєтесь за дотиком. Ось у мене є мішечок, у якому лежить цей предмет.
Занурьте руку у мішечок і пальчиками дослідіть, що там. (пластмасова ялинка)
Вихователь: Так, малята ми з вами зробимо ялинку з піску. У кожного з вас
є намальована на картоні ялинка. Спочатку вам необхідно клеєм змастити всю
ялинку, не виходячи за контури. Потім легенько засипати її піском. Коли пісочок
підсохне, ви зайве струсіть у тарілочку. І у вас вийде незвичайна ялиночка.
Перед початком роботи закотіть рукава, правильно візьміть пензлик до
рук, і починайте акуратно працювати. (діти працюють під музику)
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Вихователь: – Що запам’яталось вам найбільше з того, що ми сьогодні
робили?
Театралізація казки «Рукавичка»
з використанням технології пісочна терапія
Обладнання: маски , столик, посуд, віник, рукавичка – хатинка, іграшковий
топор
Автор
Прийшла, нарешті, довгождана
мить:
Герої казки нас усіх вітають.
Чарівна музика тихесенько звучить,
І казка перед нами оживає.
Якось Дід старий по дрова в ліс
ходив,

Та й у лісі рукавичку загубив.
Бігла лісочком тим Мишка маленька,
Бачить: лежить рукавичка
старенька.
А вже настала холодна зима,
А в Мишки ні хатки, ні нірки нема.

(Під музику вбігає Мишка, тремтить від холоду.)
Мишка
Вже прийшли зимові дні –
Треба щось робити.(Помічає рукавичку.)
Хатка буде тут мені,
В ній я буду жити.
Автор
Ось і живе там Мишка-шкряботушка.
Коли це скаче Жабка-скрекотушка.
(під музику стрибає, бачить рукавичку, питає)
Жабка
Хтось там є, чи нікого нема?
Мишка
Я Мишка-шкряботушка. А ти хто?
Жабка
А я Жабка-скрекотушка.
Пусти мене в хаткуБудемо разом жити,
Разом працювати .
Та удвох дружити.
(Заходить до рукавички)
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Автор
Живуть спокійно в рукавиці
І день, і другий, мов сестриці.
Стрибає по снігу якось Зайчик довговухий.
Замерз. Побачив хатку та й постукав.
(Стрибає під музику, зупиняється, тре лапки, переступає з ноги на ногу.
Стукає в рукавичку.)
Зайчик
Хоч і шубку теплу маю, та мороз цей відчуваю.
Де б це лапоньки погріти, де б тепло тепер зустріти?
Зайчик
В рукавиці хтось є чи нема?
Бо мене застудила зима! (Кашляє)
Вуха замерзли,
Захололи і ноги –
В рукавичці б мені
Відігрітись трохи…
Звірята
– Я Мишка-шкряботушка.
– Я Жабка-скрекотушка.
Разом
А ти хто?
Зайчик
Та я ж Зайчик-побігайчик.
Пустіть мене в хатку,
Будемо разом жити,
Разом танцювати,
Та утрьох дружити.
(Зайчика пускають)
Автор
Дружно так живуть – усі працюють.
Хоч зима надворі – не горюють!
Раптом Вовк біжить.
Замерз. Від холоду дрижить.
(Під музику по залу по тюпцем біжить Вовк, дмухає на лапи. Помічає
рукавичку і зупиняється)
Вовк
Ох і змерз я дуже-дуже, бо морозець дошкуляє,
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Моя старенька кожушина чомусь мене не зігріває! (Помічає рукавичку.
Стукає)
В рукавичці хтось є чи нема?
В лісі бродить сувора зима.
Звірята (з рукавички)
– Я Мишка – шкряботушка.
– Я Жабка – скрекотушка.
– Я Зайчик – побігайчик.
Разом
А ти хто?
Вовк
Та я ж Вовчок, сірий бочок.
Пустіть мене до себе,
Лякатися не треба,
Будем в мирі разом жити,
Працювати і дружити.
(Вовка пускають)
(Звучить музика (на вибір музичного керівника), падає сніжок (або діти
виконують танець сніжинок))
Автор
А зима все сніжку підсипає…
Білим землю, дерева вкриває.
В кучугурах нелегко ходить.
Ось іде ледве-ледве Ведмідь…
(Під музику, перевалюючись, іде Ведмідь, не втримується, падає на чотири
лапи, піднімається іде далі. Зупиняється перед рукавичкою)
Автор
Важко лапами переступає,
Бачить рукавичку, та й питає:
Ведмідь
Яка тепла рукавичка тут лежить,
Тож зимою в рукавичці можна жить.
(Стукає)
Хтось неначе там шепоче,
А мене пускать не хоче.
Ведмідь
Ох і злюща настала зима!
В рукавичці хтось є чи нема?
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Звірята (з рукавички)
– Я Мишка – шкряботушка.
– Я Жабка – скрекотушка.
– Я Зайчик – побігайчик.
– Я Вовчок, сірий бочок.
Разом
А ти хто?
Ведмідь
Я Ведмідь волохатий,
Пустіть мене до хати.
Будем разом жити,
Працювати і дружити.
(Ведмедя пускають)
Автор
Бігла тим лісом красуня Лисичка.
Бачить лежить на снігу рукавичка.
(Під музики легко і красиво біжить Лисичка. Зупиняється)
Лисиця
Хто живе в цій рукавиці?
Відгукніться до Лисиці.
Звірята (з рукавички)
– Я Мишка – шкряботушка.
– Я Жабка – скрекотушка.
– Я Зайчик – побігайчик.
– Я Вовчок, сірий бочок.
– Я Ведмідь волохатий.
Разом
А ти хто?
Лисиця
Я руда, низького зросту,
Хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа,
В них таке смачненьке м’ясо.
Вовку-брату я сестричка,

А зовуть мене Лисичка.
Буду вам допомагать,
Можу щей пісень співать.
Пустіть мене до рукавички.

(Лисичку пускають)
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Автор
Дружно так живуть, усі працюють, А Мишка у печі борщу наварила
Хоч зима надворі – не горюють!
І потім обідати всіх
Зайчик носить дрова. Вовчик їх рубає, запросила.(Звірята працюють під
А Жабка лопатою сніг розгрібає.
музику)
Лисичка хату прибирає
Працюють усі без утоми весь день,
І пісню весело співає.
А потім співають веселих пісень.
(Звірята заходять до рукавички. Звідти чути пісню «Морозець».)
Автор
Якось близько Сорока літала,
І до лісу іде знову Дід.
На весь ліс вона скрекотала,
Мовляв, ідуть удвох з Буянком
Про те, що дужче сонце пригріло
Шукати рукавицю ранком.
І надворі потепліло.
Пес Буянко винюхує слід,
Що вже тане кругом сніг і лід,
А за ним уже ступає Дід.
(З лісу виходять Дід і пес Буян. Буян нюхає, відшукуючи слід, і приводить
Діда до рукавиці)
Дід
Добре, що у ліс прийшли,
Рукавицю тут знайшли.
(з рукавиці виходять звірята, дякують Дідові за його рукавичку, яка лютою
зимою була їм за хатку)
Звірята (по черзі)
Тепло нам було зимою в рукавичці
І ми кажемо: «Спасибі», як годиться!
Дід
І я радий, що без діла не лежала,
І усіх вас рукавиця зігрівала.
Тож на згадку про зустріч такую,
Всі давайте разом затанцюєм.
Вихователь: Малята , вам сподобалось бути героями казки? Пропоную вам
показати свій настрій на ось цьому кольоровому піску – магнітами. Що це ви
створили? (смайлик) А що таке смайлик? (радісний настрій, посмішка)
1. Застосування інноваційної технології «Чудеса на піску» на 100%
підвищує розвиток тактильно-кінестетичної чутливості і дрібної моторики рук.
2. За час використання технології у дошкільнят відчутно покращився
фонематичний слух, звуковимова, розвиток уяви та творчі здібності.
3. Така технологія дає можливість навчати читанню, письму, малюванню,
в ігровій формі познайомитись з навколишнім світом.
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4. Впровадження інноваційної технології посприяла формуванню творчої
уяви, дала можливість дитини відчути себе повноцінною особистістю.
Література
1. http://appsychology.org.ua/data/jrn/v11/i13/36.pdf
2. file:///C:/Users/664433/ 83.pdf
3. http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2518
4. https://news.katrusya.mk.ua/2016/03/96/
5. https://vseosvita.ua/library/tehnologia-sendplej-igri-z-piskom-84707.html
6. https://vseosvita.ua/library/teatralizovane-dijstvo-na-gostinu-do-kazki

ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ STEM – НАВЧАННЯ
Пранюк Наталія Петрівна
Центр дитячої та юнацької
творчості ім. О. Шакала
м. Олександрія,
Кіровоградська обл.
Тема: Окремі групи тварин. Риби водойм. Земноводні та плазуни. Світ
комах. Охорона тварин.
Мета: формувати уявлення про риб (акваріумні, річкові), комах
(кропив’янка, лимонниця, павиче око; жук – сонечко, клопи – солдатики,
колорадські жуки; муха, комар), земноводних (жаба) та плазунів (ящірка),
розвивати вміння досліджувати, мислити, порівнювати, уявляти, творити;
виховувати любов і дбайливе ставлення до живих організмів, формувати життєві
компетенції дітей, дружні відносини при роботі в парі, групі.
Очікувані результати: діти мають:
знати групи тварин – риби, земноводні, плазуни, комахи;
розуміти про ознаки комах, риб;
вміти спостерігати за акваріумними рибками, працювати в парі, в команді.
Тип заняття: вивчення нової теми.
Обладнання: ілюстрації різних тварин, дидактичні картки, дидактичні ігри.
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Хід заняття
І. Вступна частина

1. У куточку природи: з’ясувати пору року, назву місяця, день тижня.
2. Хвилинки – спостережливості: аналіз стану неба, опадів, вітру.
3. Актуалізація опорних знань
Пригадайте, світ якої природи ми з вами вивчаємо. (Живої)
Яку живу природу ми вивчали? (Рослини)
Які ще, окрім рослин, організми належать до живої природи? (Гриби,
людина, тварини)
Яких ви знаєте тварин?
4. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми
Відгадайте загадки
Ніг не має, а не здоженеш. (Риба)
У кого кам’яна сорочка? (Черепаха)
Над нами догори ногами.(Комахи)
Сьогодні ми дізнаємося про окремі групи тварин: риб, земноводних,
плазунів і комах.
ІІ. Основна частина
Окремі групи тварин

Бесіда:
- До якої природи належать тварини? (Тварини – це жива природа.)
- Чому тварини належать до живої природи?
(Тварини народжуються, живляться, дихають, дають потомство,
помирають.)
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- Що тваринам потрібно для життя? (Їжа, повітря, вода, схованка від
ворогів, місце для влаштування житла.)
- Чи можуть тварини жити без неживої природи? Чому? (Для життя
тварин потрібні повітря і вода, сонячне світло і тепло. Для деяких тварин грунт
є домівкою.)
Тваринний світ водойм

Відгадай загадку
• Має хвіст, та не літає, має рот – не розмовляє, в акваріумі проживає.
(Акваріумна рибка)
Гра «Акваріум»
- Діти, на столі розміщені різні паперові рибки; допоможіть перемістити їх
на дошку – акваріум. Прошу підійти до столу, взяти одну рибку і прикріпити її в
«акваріумі», при цьому маєте сказати, що ви знаєте про цих тварин. Порахуйте,
скільки рибок на дошці?
Вправа «Дослідники»

Мета: ознайомити дітей із будовою риби; формувати практичні вміння,
розвивати логічне мислення, спостережливість, увагу, виховувати бажання
доглядати за акваріумними рибками.
Хід гри: спостереження, відповіді на запитання.
Розгляньте акваріумну рибку.
Якої форми тіло акваріумної риби – овальне чи округле?
Які частини тіла є у риби? (Голова, тулуб, плавці, хвіст)
Чим покрите тіло риби? (Лускою)
Знайдіть у риби плавці. Скільки їх у неї? Чи всі плавці за розмірами
однакові? Який плавець найдовший?
Поміркуйте, навіщо рибі плавці? (Хвіст потрібен для поворотів при русі,
а плавці для збереження рівноваги).
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Чим рибка дихає? (Повітрям, зябрами)
Чим живляться риби?
(Акваріумні рибки живляться кормом, а в природі – різноманітною рибою,
водяною рослинністю)
Дидактична гра: «Відгадай»
Мета: ознайомити дітей із річковою рибою нашої місцевості (карась,
короп, окунь, сом, щука), розвивати зорову пам'ять, мовлення; виховувати
бажання працювати в парі.

карась

короп

окунь

сом

щука

Дидактичні картки риб.
Хід гри: скласти малюнок, назвати рибку.
Щука, окунь – річкова хижа риба, вони живляться маленькими рибками,
комахами, жабами. Тіло плямисте, в цяточку.
Запам’ятай!
Риби – тварини, тіло яких вкрите слизькою лускою.
У них є голова, тулуб, плавці, хвіст. Живуть у водоймах, мають зябра.
Земноводні та плазуни
Жаби живуть у воді; біля води, у вологих місцях. Живиться комахами,
дрібними тваринками. Тіло вологе
Плазуни живуть як у воді, так і на суші, швидко рухаються «плазуючи»,
тобто тягнуть тіло за собою, полюбляють погрітися на сонці. Шкіра суха, вкрита
роговими лусочками для захисту від пересихання, відбувається линька.
Черепахи, ящірки, вужі – плазуни нашого краю.
Перегляд картинок із зображенням, саламандри, ящірки, черепахи,
крокодила.

жаба

саламандра

ящірка
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Мета: ознайомитися із будовою та видами плазунів, розвивати зорову
пам'ять, логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до тварин.
Запам’ятай!
Жаби мають тісний зв'язок з водою, тіло покрите вологою шкіркою.
Плазуни – плазують, тягнуть тіло за собою; мають суху шкіру, яка
утворена лусочками або панциром, це захист від пересихання.
Світ комах (кропив’янка, лимонниця, павиче око, білан капустяний; жук
– сонечко, клопи – солдатики, колорадські жуки; муха, комар).
Відгадайте загадку:
Червона спинка,
чорні краплинки. (Сонечко)
Живу лише влітку,
Шовкові крильця маю,
Над квітами кружляю. (Метелик)
Вправа «Запитання – відповідь»
Мета: ознайомити із будовою комах, розвивати спостережливість,
виховувати любов до природи та бажання берегти комах.
Дидактичні картки: комах.
Знайдіть та назвіть частини тіла жука. (Голова, вусики, груди, черевце, ноги,
крила.)
Порахуйте, скільки ніг у комахи.(шість, три пари)
Чи однакове забарвлення у різних тваринок? (Ні.)
Які кольори ви можете назвати? (червоний, синій, чорний, жовтий,
коричневий)
Які ще тварини зображені на малюнку? (кропив’янка, лимонниця, павиче
око; жук – сонечко, клопи – солдатики, колорадські жуки; муха, комар мураха)

Кропив’янка

Лимонниця
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Жук – Сонечко

Клопи – солдатики

Колорадський жук

Муха

Комар

Мураха

Порахуйте, скільки ніг у цих тварин? (Шість)
Чи можна цих тварин назвати комахами? Чому?
Як переміщуються комахи?
Хто з комах літає? (Метелики, сонечко, бджола)
Хто з комах повзає? (Мураха)
Хто з комах бігає? (Тарган)
Хто з комах стрибає? (Коник стрибунець)
Хто з комах плаває? (Жук плавунець)
Де живуть комахи?
(Комахи живуть усюди: у воді (жук плавунець, водомірна), у траві й на
деревах (метелики, коники, мурахи), у ґрунті (ведмедка); у будинках (таргани й
клопи); на тілі інших тварин (блохи і воші). їх можна зустріти у лісі і лузі, в саду
і у полі.)
Чим комахи живляться? (Комахи живляться нектаром квітів (метелики,
бджола), соком рослин (попелиця), листям і травою (хрущ,, коник), іншими
комахами (сонечко), кров’ю тварин (блохи і воші)
Що нагадує будову тіла комах ? (літак, повітряного змія, парашут)
Відгадайте загадку:
В нього восьмеро очей, ніжки від самих плечей.
З павутинки робить сітку: восени, зимою, влітку.
(Павук)
Як здогадалися? Знайдіть цю тварину на малюнку.
Поміркуйте, чи є павук комахою? (Ні)
Чому? (У нього вісім ніг)
Запам’ятай!
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Комах дуже багато. Всі вони різні, але у них шість ніг.
Фізкультхвилинка
Рибки плавають у воді,
Жабки стрибають на траві,
Черепахи повзають по землі,
Комахи літають, нектар збирають,
Квіти запилюють.
Ми із вами молодці,
Тихо присіли на стільці.
Тварини рідного краю
Сом – найбільша прісноводна риба.
Ляже й спить на глибині
З шаром мулу на спині,
тільки вуса повертає,
Що навколо – все він знає. (Сом)
Сом – це дуже велика риба, довжиною до 5 м і вагою 300кг. Живуть вони
в прісних річках та озерах. У цієї риби відсутня луска, тіло гладеньке. Сом –
хижак, ловить менші риби, ними живиться.
Вправа «Порівняй»
Завдання: порівняти розміри сома на малюнку та рибок в акваріумі;
зрівняти розміри людини та сома.
Медоносна бджола – комашка – трудівниця.
Це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку їдять люди.
Вона відвідує від 50 до 100 квітів за 1 виліт. Медоносні
бджоли спілкуються одна з одною «танцюючи». У бджіл
дуже сильно розвинений нюх. Вони здатні відчувати
аромат квітів на відстані 1 кілометр.
Бджоли харчуються пилком та нектаром квіток, який
вони висмоктують довгим хоботком. А от взимку бджоли
харчуються медом, який вони зібрали в теплу пору року.
Вони утворюють щільний клубок у своєму вулику, щоб
тримати матку і себе у теплі.
Вулик бджоли утворюються зі стільників. Тобто весь
будинок бджілки – суцільні цеглинки з меду. Кожен вулик
може вміщувати в собі біля 40 000 комашок! Така велика
родина бджіл є окремою країною зі своєю королевою та політичним устроєм.
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Одні працюють (приносять до вулику пилок та нектар), другі виховують діточок
(годують їх нектаром), треті будують стільники (з суміші нектару та пилка), в
яких потім народжуватимуться і житимуть нові бджілки, четверті, чи-то четверта
– королева – народжує дітей – нових працьовитих мешканців своєї країни.
Скільки бджіл у вулику?
Чому говорять «Працює. як бджілка»?
Чому бджола «солодка»?
Значення та охорона тварин
Тварини дають людям ліки, які допомагають від різних хвороб (бджолина
отрута, мед).
Опилюють рослини.
Знищують комах – шкідників.
Риби – їжа. Крокодили – шкіра.
Вправа «Чому потрібно охороняти тварин»
Хід гри: запитання – відповідь.
ІІ. Виконання творчого завдання
Тема: паперові рибки, комахи
Мета: закріпити знання про комах, (риб); розвивати моторику
рук; виховувати бажання творити красу.
Завдання: за зразком зробити паперову рибку – орігамі.
Хід виконання творчого завдання:
1. Розгляд зразка виробу.
2. Повторення правил техніки безпеки.
3. Перегляд схеми – інструкції «Рибка»
4. Виконання роботи.
5. Демонстрація роботи.
ІІІ. Заключна частина
Перегляд презентації «Основні групи тварин»
Мета: закріпити знання дітей про вивчені групи тварин, розвивати логічне
мислення, математичні навики, ази читання; виховувати культуру спілкування та
вміння працювати в колективі.
Завдання із презентації:
Продовжити речення.
Риби – це карась, сом, окунь,....
Тіло риб вкрите слизькою лускою.
Комахи – це метелик, муха, бджола,....
Комахи мають ….ніг.
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Гра «Корисно – шкідливо»
Мета: формувати уявлення про взаємозалежність тварин у природі, про
користь та шкоду, яку вони приносять; розвивати фантазію, уяву; виховувати
бажання піклуватися про природу.
Хід гри: корисні дії названої тваринки – (підняти руки догори), шкідливі
дії – (опустити руки донизу):
• метелик лимонниця прикрашає наші сади –?
• колорадський жук їсть картоплю – ?
• жук – сонечко поїдає тлю – ?
• медоносна бджола збирає нам мед – ?
• комахи запилюють квіти – ?
• сонечко їсть попелицю – ?
• жаби ловлять мух – ?
• комарі кусають людей, тварин – ?
Знайти зайве слово:
Метелик, муха, комар, черепаха.
Карась, сом, золота рибка, бджола.
Оса, мураха, жаба, жук.
Сонечко, коник стрибунець, муха, сом.
Пояснити народну мудрість:
«Бджоли раді цвіту, а люди – літу».
Прикмети:
• Якщо жаби квачуть увечері, то буде погода.
• Жаб’ячий хор цілу ніч – наступного дня буде ясно.
• Якщо жаби стрибають по землі – на дощ
• Багато хрущів – на сухе літо.
• Комарі та мошки стовпом – на гарну погоду.
• Якщо хрущі, літаючи, гудуть – на ясну, тиху і теплу погоду.
• Мурахи ховаються в гнізда – на грозу або сильний дощ.
• Комарі дуже кусаються – на негоду.
Відгадування загадок.
У воді живе, не має дзьоба, а клює. (Риба)
Ця маленька трудівниця мед збирає як годиться.
Все у вулик, все у сота, не цурається роботи! (Бджола)
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Як над вухом запищить – так і хочеться зловить! (Комар)
Тонкі ніжки, два крила, і за розміром мала.
У кімнаті, на дворі, рідна нам, як комарі. (Муха)
Рефлексія
Що нового ви дізналися на занятті?
Що вам найбільше сподобалося на занятті?
Що ви розкажете батькам про тварин?
Пофантазуйте з батьками! Про що мріють риби взимку?
Перерва
Рухлива гра «Журавлі і жаби»
Діти об’єднуються у дві групи. Одні – «журавлі», стоять то на одній, то на
другій нозі. Інші – «жаби», стрибають. І, звичайно, голосно квакають. За
сигналом, стрибаючи на одній нозі, «журавлі» починають ловити «жаб», які
втікають у болото (куток коридору), де можуть врятуватися. За якийсь час діти
міняються ролями, і гра продовжується.
Використані джерела:
1. Загадки про тварин. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://doshkolenok.kiev.ua/zagadki/942-zagadky-pro-komah.html
https://mykniga.com.ua/poradi/zagadki-pro-komax-dlya-ditej-zvidpovidyami.html
https://kazochka70.jimdofree.com
2. Комахи.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-prirodoznavstva-komahi-22468.html
3. Народні прикмети про погоду. / [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://igormelika.com.ua/moi-karpati/zhittya-buttya/narodni-prikmeti-pro-pogodu
4. Риби, плазуни та інші. Загадки. [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://tvojazagadka.blogspot.com/p/blog-page_69.html
https://vseosvita.ua/library/nus-tizden-u-sviti-tvarin-ribi-61964.html
5. STEM-урок: від ідеї до перемоги на конкурсі (06.03.2019). /
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=Eu0_rlUnZ1E
6. Тиждень 29. Тема: «Світ тварин» Як живуть свійські і дикі тварини?
https://nuschool.com.ua/lessons/elementary/1klas/137.html
7. Цікаве про медоносну бджолу. / [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://mamabook.com.ua/tsikavo-dlya-ditey-rozpovid-pro-bdzhil/
90

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

8. Я досліджую світ. Частина 1: посібник для вчителя з інтегрованого курсу
для 1 кл. закладів загальної середньої освіти (у двох частинах) /Т. В. Воронцова,
В. С. Пономаренко, О. Л. Хомич, І. В. Гарбузюк, Н. В. Андрук, К. С. Василенко.
– К.: Видавництво «Алатон», 2018. – 432 с.

ЗАНЯТТЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Михалевич Алла Юріївна
Замелюк Марія Іванівна
Рокинівський НВК
Княгининівської сільської ради
смт. Рокині, Луцький р-он,
Волинська обл.
Екологічне виховання передбачає наявність необхідних знань, поглядів і
суджень. Перш ніж дитина розпочне якусь діяльність, вона повинна набути
знання про сутності, цілі і завдання цієї діяльності, способи і засоби досягнення
цієї мети та умови, необхідні для досягнення успіху в цій діяльності. Старшим
дошкільникам ми показуємо прості взаємозв’язки, які існують у природі.
Характерною особливістю екологічного виховання є емоційно-естетичне
ставлення до природи. В. О. Сухомлинський писав: «У природі немає жодної
магічної сили, яка безпосередньо впливає на розум, відчуття і волю. Природа
стає могутнім джерелом виховання лише тоді, коли людина пізнає її, проникає
думками у причинно-наслідкові зв’язки... Як важливо, щоб перші наукові істини
дитина пізнавала в навколишньому світі, щоб джерелом думки була краса».
Основним змістом екологічного виховання є формування у дитини
правильного ставлення до природних явищ і об'єктів. Воно будується на
сприйнятті природи, емоційному відношенні до неї і вивченні особливостей
життя, росту і розвитку окремих живих істот. Пізнавальна активність дітей грає
в цьому важливу роль.
З. Плохій на науковому рівні започаткувала в Україні дослідження
проблеми екологічного виховання дошкільників. Вона вивчала його на матеріалі
ознайомлення дітей з тваринним світом. У своїй праці «Виховання екологічної
культури дошкільників» (2002) З. Плохій розкриває сутність екологічної
культури, її складових, висвітлює теоретичні аспекти та дає методичні поради з
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формування у дошкільників суб’єктивного ставлення до природи, як
пізнавальної, естетично-моральної цінності, набуття дітьми первинних
екологічних знань та організації практичної взаємодії з об’єктами природи.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує сучасних фахівців
дошкільного профілю у виборі завдань та змісту роботи з дітьми не стільки на
озброєння їх певною сумою знань, скільки на відкриття перед ними «науки
життя», яка б сприяла формуванню творчих особистостей з розвиненим
почуттям власної гідності та відповідальності за свої вчинки.
Основним способом виховання любові до рідної природи є знання про неї.
«Ми можемо любити тільки те, що знаємо», писала С. Ф. Русова, зазначаючи, що
потрібно дати можливість дітям побачити ближню місцевість, знати в ній кожну
річку, ліс, озеро, острів, знати рослинність, тварин свого краю, знати чим люди
займаються, де люди працюють. Вона вважала, що вихователі дошкільних
закладів повинні добре знати рідну природу.
Природа – це не те, що знаходиться поза нами. Природа – це ми самі, ми
пов’язані з нею мільйонами невидимих, але міцних ниток. Від цих зв’язків
залежить наше здоров'я, життя та настрій. Проте слід усвідомити, що природа –
не майстерня, а живе ціле, з яким органічно пов’язані ми самі, зумовлює
переглянути засади і відчути радість від спілкування з нею.
Про вплив природи на дитину говориться і в «Концепції дошкільного
виховання» (1993). В цьому документі зазначено: «природа рідного краю є
основою матеріальної і духовної культури народу. Географічні, біологічні та
інші природні фактори, що зумовили національні особливості українців,
формують у дітей чуття єдності, гармонії природи і людини. Дитяче чутливе
сприймання природи як живого організму, зустріч з її таємницями, прагнення
осягнути їх породжує любов до природи, екологічне світобачення».
Основи екологічної культури в старшого дошкільному віці, коли дитина
вперше потрапляє у світ знань про природу. Подальше ставлення дітей до
природи багато в чому буде залежати від того, чи усвідомлюють вони її цінність,
наскільки будуть виховані естетичні та моральні ставлення до природним
об'єктам. Формування у дітей відповідального ставлення до природи – складний
і тривалий процес. Ефективність екологічної освіти та виховання дітей залежить
від рівня розвитку пізнавальної активності дітей.
Природа значно впливає на формування особистості, її розумове,
моральне, естетичне, трудове і фізичне виховання. Якими виростуть наші діти,
залежить тільки від нас. Ми повинні навчити дітей не лише любити природу, але
й піклуватися про неї, охороняти й примножувати її багатства.
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Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні екологічного
світогляду людини, що передбачає створення передумов гуманної взаємодії з
природним довкіллям.
Людина, спілкуючись з природою, виховується духовно, оскільки природа
є сильним фактором розвитку особистості. У різний період на це вказували як
великі педагоги (К. Д. Ушинський, Є. М. Водовозова, Є. І. Тихеєва) так і наші
сучасні педагоги та дослідники. В. О. Сухомлинський говорив, відзначаючи роль
природи: «Думається, що школа майбутнього має якомога більше
використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що
може зробити людина для того, щоб природа слугувала їй. Уже тільки через це
ми повинні берегти і поповнювати вже існуючі багатства».
Одним з методів екологічного виховання дошкільників є спостереження.
На основі набутих знань формуються такі якості, як реалістичне розуміння явищ
природи, допитливість, вміння спостерігати, логічно мислити, естетично
відноситься до всього живого. Любов до природи, навички дбайливого ставлення
до неї, турбота про живих істот народжують не тільки інтерес до природи, але і
сприяють формуванню у дітей кращих рис характеру, таких, як патріотизм,
працьовитість, гуманність, повагу до праці дорослих, які охороняють і
примножують природні багатства.
Дослідник проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку
Н. Кот у своїх працях довела необхідність спільної роботи дошкільного закладу
і сім’ї з екологічного виховання для забезпечення її ефективності. Нею були
розроблені цікаві форми співпраці вихователів ЗДО з родинами вихованців та
дітей з батьками в процесі організації роботи з пізнання дітьми світу природи.
Провідну роль серед методів екологічного виховання дітей Н. Кот відводила
безпосереднім спостереженням за об’єктами та явищами природи.
Навчити помічати красу довкілля, гармонійно співіснувати з природою та
раціонально використовувати її багатства – ось пріоритетні завдання
екологічного виховання дошкільників. Чітко усвідомивши в дошкільному
дитинстві відповідальність за природу як живий організм, у майбутньому дитина
відчуватиме невід'ємну потребу діяти заради збереження та відновлення її
багатств.
Отже, основи екологічного виховання особливо формуються у процесі
трудової діяльності і праця дошкільника стає екологічно спрямованою, тобто має
екологічну сутність, що виявляється не лише у майстерності педагога, його
винахідливості, вмінні запроваджувати нові форми подачі дітям необхідного
матеріалу зі світу природи, а й у творчому осмисленні трудових завдань,
реалізації творчої уяви дітей на практиці у конкретні результати.
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ЗАНЯТТЯ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ГРУПИ
НА ТЕМУ «ЕКОЛОГІЧНА КАЗКА ДЛЯ ДІТЕЙ СУЧАСНОСТІ»
Мета: закріпити знання дітей про пори року, правила поводження з
вогнем, правильного розпалу багаття, вибору місцевості для цього, правила
поведінки лісі. Ознайомити дітей з проблемою забруднення навколишнього
середовища. Підвести до розуміння необхідності охорони довкілля.
Стимулювати до вживання повних речень. Удосконалювати вимову всіх
засвоєних звуків. Розвивати вміння логічно мислити, робити елементарні
висновки, застосовувати розмірковування. Виховувати дбайливе ставлення до
природи.
Попередня робота: вивчення ознак притаманних для кожної пори року,
вивчення правил поводження з вогнем, розв’язка ситуаційних задач з дітьми
щодо поводження з вогнем.
Обладнання: малюнки до казок «Лисичка сестричка та вовк Панібрат»,
«Івасик Телесик», річка, м’яка іграшка царівни жаби, вовк, рукавичка, ілюстрації
лісових дерев, сміття, підсніжники, галявина, хатинка, трафарети дерев для
малювання, олівці.
Дітки, подивіться скільки гостей до нас сьогодні завітало, давайте ми х
ними привітаємося.
Доброго ранку сонце привітне
Доброго ранку небо блакитне
Доброго ранку тобі і мені
Доброго ранку гості дорогі
- Дітки сьогодні ми з вами подорожуватимемо до незвичайного лісу, де
живуть казки та пори року. А скільки є пір року (4), давайте ми їх назвемо (зима,
весна, літо, осінь).
Молодці, тож давате ми з вами розпочнемо нашу подорож (встали,всі
взялися за руки).
До чарівного лісу ми подорож тримаєм
Всі казочки у ньому відшукаєм,
- Ось ми з вами прийшли до 1 пори року, а щоб дізнатися до якої саме,
нам потрібно відгадати загадку
Запорошила доріжки,
Прикрасила віконця,
Радість дітям дарувала,
І на санках покатала. (зима)
- В зимовому лісі живе казочка про вовка, який ловив рибу хвостом. Як
вона називається дітки? (Лисичка сестричка і вовк панібрат).
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- Правильно, молодці. Замерз вовчик поки рибу ловив. Вирішив він
погрітися тай розвів багаття. Але вовчик був необережний та й обпік собі лапки.
Дітки вовчик просто не знає правила поводження з вогнем, давайте ми йому їх
розкажемо.
Найперше – вогонь буває як добрим так і поганим.
За допомогою вогню можна зігрітися, але якщо близько до нього підійти
то можна обпектись.
Багаття потрібно розкладати подалі від дерев та кущів, бо якщо вогонь
перекинеться на дерево то може виникнути пожежа.
Щоб не було пожежі спочатку місце де має бути багаття потрібно
почистити від сухого листя та сухої трави.
Після цьго місце для багаття потрібно обкопати та обкласти камінцями по
колу.
Після того як дрова згоріли, жар потрібно обов’язково потушити. А чим ми
можемо це зробити (водою, піском, землею).
- Правильно, молодці.
- Ну що вовчику ти зрозумів як потрібно поводитися з вогнем!?
Вовк: – Так, дітки дякую, що навчили мене правилам поведінки з вогнем,
тепер я знаю що вогонь буває небезпечним.
- Допобочення вовчику, а нам потрібно вирушати далі.
Першу казочку знайшли,
Іще нам залишилось 3
- Ось дітки ми прийшли з вами на галявину де живе 2 пора року, щоб
дізнатися яка саме нам потрібно відгадати загадку
Виходить коза дереза – розказує слова.
Коза:- Я коза-дереза
За 3 купи куплена
На 3 боки луплена
Кручу кручу ріжками
Топчу квіти ніжками.
- Кізонько мила, кізонько люба, а навіщо ж ти перші квіточки весни
топчеш? Подивися які вони гарні, це ж підсніжники, їх нищити заборонено!
Коза: – Вибачте, я не знала, що їх не можна топтати. Я думала що це лише
трава! Я більше не буду так робити!
- Ну що дітки, пробачимо козу?(Так)
- Дітки, а як ви думаєте чому квіточки не можна рвати? (відповіді дітей).
Правильно,молодці! Давайте ми врятуємо квіточки, посадимо їх в земельку,
нехай ростуть, щоб ліс був гранішим! (садимо)
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- Дітки а що потрібно рослинкам для життя(земля,вода,сонце).
- Молодці дітки, а наша подорож продовжується
Другу казочку знайшди
Іще нам залишилось 2.
- Ось ми з вами потрапили до 3 пори року, відгадайте загадку і дізнаєтесь
до якої саме.
Зрілі вишні у садку,
І сунички у ліску,
Теплі дні, барвисті квіти
Нам дарує щедре ….(літо)
- Ой дітки, а хто в нас тут плаче, подивіться та це ж царівна жаба.
Чому ти жабко так гірко плачеш?
Жабка: – Та як же мені не плакати, коли із моєї чистенької річечки стало
брудне болото!
- Не хвилюйся жабко, ми з дітками тобі допоможемо
Дітки ось у мене є пакет для сміття, давайте ми почистимо річечку для
жабки!
Бесіда під час прибирання:
- Дітки, а як ви думаєте де в річці взялося сміття?
Куди його потрібно викинути?
Чим сміття шкодить для річки? (забруднює воду і там не можуть жити
річкові жителі).
- Ось ми і справилися жабко, почистили твою річечку, тепер вона стала
чистенькою і зовсім не схожа на болото!
Жабка: – Дякую вам дітки за допомогу, бувайте!
- До побачення жабко, а нам час подорожувати далі.
Третю казку ми знайшли,
До четвертої прийшли.
Ось і прийшли ми з вами до 4 пори року, послухaйте загадку і скажіть до
якої (прийшли за столи).
Прийшла прекрасна чарівниця,
Листя різними фарбами розмалювала. (осінь)
- Дітки ми прийшли з вами до осіннього лісу. Давайте ми пригадаємо які
деревця там ростуть. Ось подивіться, як це дерево називається….. , а це ……
Дітки, а чим майже усі деревця схожі? (будовою дерева). Правильно, а з
чого ж складається дерево? (з коріння, стовбура, гілочок та листочків).
Правильно, молодці. Скажіть мені будь ласка чим особливі сосна та
ялинка? (в них замість листочків голочки).
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- Ой, а що тут відбувається, хлопчик на дереві сидить та й плаче, а внизу
змія дерево гризе.
Дітки ,як ви думаєте як ця казочка називається? (Івасик Телесик)
- Подивіться Зміючка перегризла майже всі деревця в лісі і він стає все
меншим та меншим.
Івасик: – Допоможіть мені дітки, бо мені тепер немає де сховатися.
- Допоможемо Івасику? (Так). А що ми можемо зробити щоб зберегти ліс?
(посадити дерева). Правильно, молодці.
Ось у вас на партах є деревця, вам потрібно їх домалювати, щоб вони були
пишні та гарні. Пам’ятайте що ми з вами потрапили до осіннього лісу, тому
листочки можуть мати різні кольори.(малюють)
Ну, що всі справились із завданням?
Давайте ми наші деревця прикріпимо до галявинки і побачимо яким стане
наш ліс! Який став наш ліс? (Густий, різнобарвний)
- Чим більше дерев та інших рослин на нашій планеті, тим чистіше повітря
яким ми дихаємо, тому всі рослинки потрібно оберігати.
Івасик: – Дякую вам дітки що зберегли мій ліс, та врятували мене від змії,
до побачення.
- До побачення Івасику, а нам вже час повертатись до садочка.
У лісочку побували
Всі казки там відшукали
А тепер час повертатись
в дитсадок відпочивати.
(ідемо по колу, сідаємо на стільці)
- Дітки, ось ми з вами і повернулися до нашого садочка. Скажіть
сподобалась вам наша подорож? Що найбільше запам’яталось, кому
допомагали?
Давайте ми пригадаємо чого нас навчила сьогоднішня подорож?
ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ: «БЕРЕЖІМО ДІТИ ПРИРОДУ»
МЕТА: закріпити знання про правила поведінки у природі,
використовуючи екологічні знаки; сприяти засвоєнню дітьми норм екологічної
поведінки в природному оточенні; викликати співчуття до проблем живого
довкілля; формувати поняття про те, що кожна жива істота має право на життя;
уточнити знання дітей, про взаємозв’язок людини з природою; закріпити знання
про явища природи; значення води для живого довкілля. Розвивати у дітей
спостережливість, вміння висловлювати свої почуття та емоції; виховувати
чуйне та дбайливе ставлення до рослин, тварин, птахів рідного краю.
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МАТЕРІАЛИ: глобус, екологічні знаки, ілюстрації зайця, лисички,
ведмедя і їх слідів, ледь надута повітряна кулька з намальованим обличчям;
імітація лісу з штучних дерев, покидьковий (баночки, одноразові стаканчики,
папірці, камінці тощо)., іграшкові звірята, птахи; імітація озера із тканини,
очерет, іграшкові рибки, жабки, магнітна дошка, площинне зображення
хмаринок – звірят, мультфільм.
ХІД ЗАНЯТТЯ
Вихователь: Діти, у нас сьогодні незвичайне заняття, бо до нас завітало
багато гостей, привітаймось із ними (діти вітаються).
А ще привітаймося із природою.
Привітання:
Доброго ранку небо блакитне!
Доброго ранку сонце привітне!
Доброго ранку у небі пташки!
Доброго ранку тобі і мені!
А тепер погляньте всі на мене, посміхніться!
Наберіть в долоні сміху – і розсипемо на втіху!
І потремо оченята, щоб могли спостерігати.
Насторожимо ми вуха, щоб могли усе почути!
Будемо гарно працювати й щось цікаве пізнавати!
(діти сідають).
(Стук у двері)
Вихователь: Діти, чуєте? Здається до нас хтось прийшов, піду подивлюся!
Цікаво, хто ж це? (Виходить і заходить вже з посилкою).
Діти, там нікого немає, але під дверима стояв оцей ящик. Давайте
подивимося, що у ньому лежить? (відкриває ящик та дістає з нього лист).
Давайте прочитаємо і дізнаємося, що в ньому написано. У цьому листі
написано: самим слухняним діточкам старшої групи «Ромашка» подарунок від
дідуся Лісовика. Якщо ви відгадаєте загадку, то подарунок буде вашим.
ЗАГАДКА: Океани й континенти,
Гори, ліс, міста й поля Це малюк твоя планета –
Називається – Земля!
Діти, хто знає, що це за предмет у мене? Як він називається? (діти
відповідають).
Так, діти, це глобус – макет нашої планети Земля, такою ми її бачимо з
висоти космічного простору. Діти, а якої форми глобус? (круглої). А на що
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схожий? (м’яч, сонце, ….). Які кольори ви бачите на ньому? (блакитний,
коричневий, жовтий, зелений). А як ви думаєте, що позначено блакитним
кольором? (вода – океани, моря, озера та річки). А іншими кольорами – суша.
(гори, ліси, пустелі) яскраві кольори на глобусі. Вам подобається? То наша
планета Земля така яскрава та жива.
Ось послухайте казку.
Жив – був водойма. Вода в ньому була чиста, прозора, що навіть можна
було побачити мешканців водойми. А в сонячний день у воді відбивалися дерева,
хмари. Одного разу до нього прийшли відпочиваючі, спиляли дерева, розвели
багаття. А йдучи, залишили сміття, пляшки, консервні банки. Потім до цього
озера приходили ще й ще. З часом води ставало все менше і менше, а сміття все
більше. Вже не можна було побачити хто там живе. Як ви думаєте це добре чи
погано? Мешканцям водойми стало зовсім не затишно жити в такій брудній воді.
Діти, а хто їм може прийти на допомогу? Як ми можемо допомогти озеру?
(можемо очистити воду).
Ігрова проблемна ситуація:
Вихователь: діти, вийшла вранці я на ганок і сказала: «добрий ранок!»
Сонцю, птахам, і хмаринці, добрим людям, тихій річці. Добрий ранок, світу мій:
мирний, рідний, дорогий!» І раптом мені на долоньку щось капнуло! Я побачила
ось цю маленьку краплинку. Враз я подумала, це хмаринка шле мені привіт. Але
крапелька тривожним голосом пробулькотіла:
«Накоїв в лісі хтось біди,
Злякались звірі лісові,
Хто є природі друг – спіши туди,
Перетворившись в хмарки всі.
Дерева плачуть там і квіти,
Озерце в лісі голубе,
Вони немов маленькі діти.
На допомогу теж гукає!»
Подивилась я навкруги і на небі помітила ось такі чудні хмаринки
(хмаринки у вигляді звірят). Кого вони вам нагадують? (зайчика, лисичку,
ведмедика). Тепер вам все зрозуміло. Ну, що часу не гаймо, в ліс на допомогу
поспішаймо. Краплинка нам у цьому допоможе. Перш ніж вирушити в дорогу,
давайте пригадаємо правила поведінки в лісі:
- В лісі не можна смітити;
- Не ламати гілочки дерев;
- Не ображати звірів, птахів;
- Не можна кричати, тому, що це дім, в якому живуть лісові мешканці.
На всяк випадок я взяла із собою деякі речі, які нам можуть знадобитися
(рюкзак, сміттєві кульки, рукавички). А як же ми підемо, ми ж не знаємо дороги?
Давайте я зараз запитаю у краплинки. (запитую).
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Щоб попасти до лісу треба виконати завдання. Діти, мені краплинка
сказала, що нам треба вивчити гасло: «Ліс, лісочок, перелісся. Перед нами
розступися. В гаю, лісі, у лузі, ми природі – вірні друзі».
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА:
(ідемо промовляючи):
В ліс по стежці ми пішли,
Гарну шишку тут знайшли,
Зігнулись, дістали, корзинку поклали
І далі пішли.
Ми по стежці крокували
На дерева заглядали,
Подивились не ламали
І далі пішли.

Ми йшли, йшли, Грибочки знайшли,
Подивились не чіпали,
І далі пішли.
Знов по стежці крокували,
Гарну пташку зустрічали,
Посміхнулись, привітались
І далі пішли.

Вихователь: діти, подивіться, куди привела нас краплинка? Діти: в ліс.
Вихователь: так, діти правильно, нас краплинка привела до лісу. Але чому
тут так тихо? Не чути спів пташок.
ДІТИ: зараз зима і птахи улетіли в теплі краї.
ВИХОВАТЕЛЬ: але ж не всі птахи відлетіли, деякі залишилися. Яких
птахів ми можемо почути в лісі? (дятел, сорока, синиця, горобець). А погляньте
на це диво – дерево (завішене різними баночками, папірцями і…) Що з ним
сталося? Чи зможе воно так далі жити, підростати? Подивіться під ним лежать
зламані гілочки і складені до купки. Мабуть хтось хотів підпалити вогнище, бо
тут ось і сірники валяються.
Діти, погляньте на лісове озеро. Що трапилось тут? Чи можуть лісові
мешканці напитися такої водички? Звичайно, що ні, бо тут багато сміття. А хто
любить жити у водичці? (рибки, жабки…). Чомусь їх тут не видно. Вода така
забруднена і вони повтікали. Діти, а кому потрібна вода? Як ви гадаєте? Тепер я
зрозуміла, чому лісові звірята стали хмаринками.
Ну, що любі діти, нам слід попрацювати, природу з біди виручати. Отже
діти, поспішайте, з дерев сміття знімайте, а галявину звеселяйте. І озерце від
сміття очищайте та мешканців води туди заселяйте. Дітки а давайте пригадаємо,
що ми брали з собою до лісу? (сміттєві кульки і рукавички) тож одягаємо
рукавички, і тільки тоді беремося за працю (діти працюють з допомогою
дорослих). Діти нам лісовичок прислав відеозапис давайте подивимось.
(дивляться відеозапис)
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ПСИХОГІМНАСТИКА:
Вихователь торкається кожної дитини краплинкою і промовляє: «На
діточки малі крапелька упала, ледь торкнулася землі, і земля заграла. Слухай, як
пташки співають і радіють діти!»
Гра «Буває – не буває».
Подивіться діти, як затишно і красиво стало в лісі. І пташки весело
співають. А де ж поділася краплина? І хмаринки зникли. І звірята всі
повернулися до лісу.
Дитина:
Якби ж то кожен знав,
Що до природи
Не можна в жоднім разі,
Нести шкоди!
Скількох би ми уникли,
Друзі бід. Зостався б чистим та прекрасним світ!
Вихователь:
Природа нам, як рідний дім
Вона усім, як мати,
Щоб лад завжди був в домі тім,
Про неї треба дбати!»
Збережімо деревце в долині
Щоб шуміло на тугих вітрах,

Стане більше цвіту Україні
В нім зів’є своє гніздечко птах.
Збережімо річку і криницю,
Пізнаємо глибше до пуття
Відкриваймо кожну таємницю,
Зберігаймо землю і життя!

Ну, що діти, «Зробив діло, гуляй сміло!»
Вихователь: Пора нам повертатися до дитячого садка! Давайте ще раз
повторимо. Що не можна робити з природою? І за допомогою знаків зробимо
квітку, яку залишимо тут, щоб усі знали, що не можна робити в лісі. Ось ми і
дізналися, що в лісі не можна розводити багаття, шуміти, смітити. А ще в лісі
легко дихається. Вдихніть глибоко, а тепер спробуйте не дихати. Довго можна
обійтися без повітря? Ні. А ми бачимо його? Ні. Воно невидиме. Повітря
потрібне усім тваринам, і рослинам, і людям. Якщо ми не будемо дихати, то не
зможемо жити. Для того, щоб повітря було чистим. Треба берегти ліс. Кожен з
вас зможе зробити багато добрих справ у природі. І взимку, влітку, навесні та
восени. Ви станете справжніми друзями природи, якщо будете багато знати про
природу і робити хороші справи.
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АБЕТКА У ВІРШАХ ТА ПРИСЛІВ’Я ДЛЯ МАЛЯТИ, ЩОБ БІЛЬШЕ ПРО
НЕНЬКУ УКРАЇНУ ЗНАТИ
Василець Світлана Володимирівна
Криворізька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 44
м. Кривий Ріг
Дніпропетровська обл.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Останнім часом дуже багато уваги приділяється вихованню у дітей
патріотизму. У Законі України «Про дошкільну освіту» вказано, що одним із
завдань дошкільної освіти є виховання у дітей любові до України, шанобливого
ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та
рідної мови, національних цінностей свого народу. Любов дитини до рідної землі
починається з її родини. її оточення. Поступово підростаючи, дитина
набирається знань та вражень про навколишнє, спілкується з іншими дорослими
та дітьми. Діти з особливими потребами можливо не так швидко все
запам’ятовують, тому для них більш доречні форми з використанням різних
форм народного фольклору. Не варто думати, що високі поняття про любов до
Батьківщини не доступні дітям. З ними потрібно та необхідно говорити про
рідний край, свій народ, неповторну красу рідної природи, людську працю,
творчість видатних людей України. Велику виховну цінність мають заняття, які
проводяться у дошкільних закладах. На них розглядаються картини, ілюстрації,
мультимедіа презентації, до малят приходять в гості казкові герої, які співають
народні пісні, проводяться обрядові свята з участю дорослих, запрошуються у
гості цікаві люди та майстри своєї справи. Виховання патріотизму – основна
задача навчальних закладів, яку поставила держава перед педагогами, а як
можливо любити свій край не знаючи рідної мови.
Видатні вчені та педагоги приділяють дуже велику роль саме мові.
Українська мова – це мова яка володіє дуже великими можливостями, лексичним
арсеналом, музичними прикметностями, історичними надбаннями в пісенній та
літературній галузях. Не дарма, саме вона належить до найрозвиненіших мов у
світі. Мовлення дитини з особливими потребами не досконале, з порушенням
звуковимова, але з допомогою фольклору дуже весело автоматизувати
поставлені звуки, розвивати зв’язне мовлення, виховувати у дитини впевненість
у собі з допомогою інсценування та драматизації українських народних казок.
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Саме народне слово допомагає дошкільнятам збагатити свій світогляд
подивитись по іншому на речі, які їх оточують. Багато інформації малята
отримують із Інтернету, телебачення, але тільки колискова матусі заспокоює
маля. Як казали старі люди: «Все нове – це добре забуте старе». Тому весь час,
провідні педагоги, батьки, вихователі, логопеди повертаються до народних
джерел, до колодязів людської мудрості та невичерпної творчості.
Використання на заняттях у дошкільному закладі народного слова сприяє
розширенню кругозору малят, стимулює використанню власної мови, як засобу
спілкування. Адже саме українська мова має дуже багато описових прикметників
та порівнянь, з допомогою яких дитина відкриває для себе властивості простого
предмету.
Дуже подобається дітям дошкільного віку працювати із опорою на
картинки. Для цього доцільно використовувати мнемотаблиці для заучування
віршів, загадок, приказок та прислів’їв, помилянок та спотиканок та всього
багатства народного слова. Дуже весло дітям грати у народні ігри, у яких вони
самі не знаючи закріплюють вимову звуків та вміння римувати слова.
Звичайно дуже багато залежить від дорослих. Кожен дорослий повинен
удосконалювати своє національне виховання, адже самовдосконалюючись він
подає зразок правильного мовлення дитини. А якщо він широко використовує
малі жанри фольклору, які дуже подобаються малюкам і заохочують їх
вслухатися в звуки рідної мови, то це ще сприяє вихованню любові до неї.
Василь Сухомлинський, видатний вітчизняний педагог, стверджував:
«Культура мовлення – дзеркало духовної культури людини».
Мова, яку чує малюк, культура спілкування, наслідування дорослих – саме
це комунікативний та мовленнєвий розвиток дитини. Усіх малюків доцільно
ознайомлювати з висловлюваннями видатних людей про рідну мову.
Збагачувати їх словник порівняннями та образними висловами, повсякчас
розкривати їм невичерпне багатство української мови, відчувати та уявляти
красу поетичних рядків про рідну мову. Особливо треба відмітити, що весь
матеріал який застосовуються у роботі з малюками повинен бути доступний,
зрозумілий та відповідати вікові дитини. Якщо систематично малят знайомити з
народними традиціями та звичаями, обрядами народною мудрістю – це буде
сприяти їх ранньому прилученню до багатства духовної культури свого народу.
Посіє в душах дітей відчуття гордості за талановитих людей, народ, природу та
українську землю.
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АБЕТКА У ВІРШАХ ТА ПРИСЛІВ’Я
ДЛЯ МАЛЯТИ, ЩОБ КРАЩЕ ПРО НЕНЬКУ УКРАЇНУ ЗНАТИ.
Абетку треба нам вивчати,
щоб краще мову українську знати .
А що наша слава – Українська держава.
А у чужій сторінці не так світить сонце.

Бандура вірна помічниця кобзаря,
Легенди та історії усім розповіда.
Без верби і калини – нема України.
Без відваги зазнаєш неваги.
Вінок український зібрав природи дива,
веселка у стрічках немов ожива.
В чужому краї і соловї не цвірінькають.
Всюди на світі добре, а вдома- найкраще.
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Гарбузяна смачна каша,
національна страва наша.
Грудка рідної землі – дорожча за золото.
Гірше ката лише чужа хата.
Ґанок гарний біля хати,
Ґава любить там гуляти.
Гірка робота, а солодкий хліб.
Губами говори, а руками роби.
Даринка дівчинка маленька,
а вишиваночка на ній яка гарненька.
Де рідний край- там і під ялиною рай.
Додому і кінь жвавіше біжить.
Екран телевізора кіно нам покаже,
про новини в світі та в Україні розкаже.
Ех, якби та якби то в роті виросли б гриби.
Ева, та є у нас квас – та не для вас!
Єдність в садочку, єдність в родині,
як добре в єдиній жити Україні.
Є пісні з яких слів не викидають, а своїх не вставляють.
Є такі солодкі слова, від яких дуже гірко.

Житом засіяні наші поля,
дуже родюча українська земля.
Живи просто, так проживеш років зо сто,
а будеш лукавить, то чорт тебе задавить.
Зірочка в небі ясно засіяла,
про Різдво Ісуса малятам розказала.
Заліз у багатство – забув і про братство.
Згода дім будує, а незгода руйнує.
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Ми нащадки козацького роду.
дуже цінуємо нашу свободу.
За рідний край – хоч помирай.
Кожен край має свій звичай.
Іграшки народні в музеї зібрали
вони усім охочим про минуле розповідали.
І від солодких слів буває гірко.
І сила перед розумом никне.
Їжа наша смачна та корисна
галушки та борщ нам знайомі з дитинства.
З’ївши калач берися знов до хліба.
Їв би паляниці та зубів немає.
Йоржа на вудочку ми з дідом зловили,
та юшку на вогнищі смачну наварили.
З печі сирого хліба не виймають.
Кий на кий вадить, а хліб на хліб не завадить.
Кущ червоної калини ,
Усім відомий оберег України.
Кожному мила своя сторона .
Кожна травичка на своєму корені росте.
Ліси та діброви, гори, лани
все рідне, знайоме на нашій землі.
Людина без рідної землі, як соловей без гнізда.
Лиш у рідній краю,як у раю.
Маки розквітли в зеленій траві,
то пам'ять загиблим в козацькій війні.
Місяць козаче сонце.
Малим народився – великим помер
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Ненька ніжно у дитинстві мене колихала,
тільки в Україні ненькою зветься мама.
Нема на світі другої України,немає другого Дніпра.
Не бувши на чужині – не оціниш рідної землі.
Обереги в Україні мають чудо-силу,
мати завжди їх давала і донці і сину.
От добре тому,хто в своєму дому.
Он де волошки,значить там і хліба трошки.
Писанки і крашанки, крапанки чудові,
всі вони гарненькі, різнокольорові.
Прапора цілувати – на вірність присягу складати.
Перше погадай, потім повідай.
Рушники та вишиванки
для Оксанки та Іванка.
Рідна мова – не полова, її за вітром не розвієш.
Розумну річ приємно і слухати.
Сонечко у небі за обрій закотилось,
соняхів голівки ураз похилились.
Слухай старих людей, то й чужого розуму наберешся,
й свого не загубиш.
Сій не пусто,то збереш густо.
Тризуб це герб нашої держави,
то символ її незалежності, волі та слави.
Тризубом-гербом дорожи – Україні вірно служи.
Тоді милуйся калиною,коли цвіте, а дитиною – коли
росте.
Узвар український цілющій напій,
він сил додає для досягнення мрій.
Удар забувається,а слово пам’ятається.
У кого що болить, той про те і говорить.
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Файно в нашій Україні жити нам усім,
і дорослим людям і дітлахам малим.
Файний козак не той,що поборов,а той, що вивернувся.
Який Сава – така і слава.
Хатинка біленька у вишневім садку,
Тарасик там вірші писав в холодку.
Хліб та вода – козацька їда.
Хто мовчить,той трьох навчить.
Цілий світ перед тобою моя любо дитино,
тільки ти не забувай свою Батьківщину.
Цінуй час – це гроші.
Ця шкурка вичинки не варта.
Чорнобривці гарні українські квіти,
не дарма їх дуже люблять і дорослі й діти.
Чує дзвін та не знає звідки він.
Чужа хата – гірше ката.
Шаровари, шабля, шапка, люлька, добрий кінь
що запорізькому козаку треба? Воля і неба синь.
Шукай вітру у полі.
Шила у мішку не втаїш.

Щедрувальники й колядники щедрувати йдуть,
у кожну українську хату благую вість несуть.
Що написано пером,того не виволочиш волом.
Що Бог дав, то все у торбу.
Світле свято Великдень наступає,
у наших серцях Христос воскресає.
У страху очі великі.
Тиха вода греблю рве.
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Юшка, борщик та куліші
не знайдеш ти страв смачніше.
Стук – грюк аби з рук.
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
Янголятко з Миколаєм українських діточок вітає,
слухняним – родзинки, неслухам – лозинки.
Як гукнеш – так і відгукнеться.
Яке коріння, таке і насіння.

А. Савчук
«Моя Україна – Це Пісенька Мами»
Моя Україна – Це Пісенька Мами,
Розлогі Лани – Колосяться Хлібами,
Вишневі Садочки, Лелеки На Хаті.
Купають Ставочки Хмарки Пелехаті.
Моя Україна – То Мамина Ласка,
Червона Калина, Бабусина Казка.
Це Соняхи В Цвіті, Горобчиків Зграя…
Я Кращої В Світі Країни Не Знаю.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПРОЕКТ З СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
«ЦАРСТВО КОЛЬОРУ, РОЗМІРУ ТА ФОРМИ»
Маркова Наталя Євгенівна
Хлібодарівський НВК
с. Хлібодарівка, Волноваський р-он
Донецька обл.
У цьому проекті розкрито завдання, зміст, шляхи, форми та методи
сенсорного виховання дітей дошкільного віку.
Описані методи та форми роботи з дітьми забезпечують оптимальну
результативність дошкільного закладу в розумовому розвитку дошкільників.
Матеріали проекту сприяють розвитку сенсорної культури дітей
дошкільного віку, оволодіння способами чуттєвого пізнання світу, наочнообразного мислення, успішному засвоєнню програмного матеріалу. Описаний
матеріал можна рекомендувати вихователям дошкільних навчальних закладів,
батькам.
Сенсорний розвиток дитини – це розвиток її відчуттів і сприймань,
формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір,
розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розумового
розвитку. Чуттєве пізнання має дуже важливе значення у дошкільному
дитинстві, яке є найбільш сприятливим періодом формування та вдосконалення
діяльності органів чуттів, нагромадження уявлень про оточуючий світ.
Актуальність даної теми полягає в тому, що сенсорний розвиток, з одного
боку, є фундаментом загального розумового розвитку дитини, з другого боку,
має самостійне значення, оскільки повноцінне сприймання необхідне і для
успішного навчання дитини у дитячому садку, у школі, і для багатьох видів
праці.
Зі сприймання предметів і явищ оточуючого світу починається пізнання.
Всі інші форми пізнання – запам’ятовування, мислення, уява – будуються на
основі образів сприймання, є результатом їх переробки. Тому нормальний
розумовий розвиток неможливий без опору на повноцінне сприймання.
Сенсорне виховання має важливе значення для всебічного розвитку
дитини. Вивченням цієї проблеми займалися багато видатних вітчизняних та
зарубіжних педагогів і психологів. О. Усова відзначала, що 9/10 всього
розумового багажу дітей дошкільного віку складають результати діяльності
органів чуття. На дидактичну та виховну цінність сенсорного виховання
вказували вітчизняні та зарубіжні педагоги: О.М. Граборов, Ж. Демор,
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О.В. Запорожець, Ж. Ітар, Я. Коменський Г.С. Костюк, М. Лісіна, Б. Менель, В.О.
Сухомлинський. Видатні педагоги Ф. Фребель, М. Монтессорі, О. Декролі, К.
Ушинський, Є. Тихеєва, С. Русова відзначали його як одну з основних сторін
дошкільного виховання. Учені Л. Венгер, О. Запорожець, наголошували, що
сенсорне виховання є одним з головних завдань дошкільного виховання,
напрямом, який впливає на успішність подальшої соціалізації й навчання
дитини. Саме дошкільний вік є найбільш сприятливим для вдосконалення
діяльності органів чуття, що забезпечують повноцінні й різнобічні уявлення про
довкілля.
У дитячому садку дитина навчається малюванню, ліпленню,
конструюванню, знайомиться з явищами природи, починає засвоювати основи
математики і грамоти. Оволодіння знаннями і вміннями з усіх областей вимагає
постійної уваги до зовнішніх якостей предметів, їх обліку та використання.
Паспорт проекту
Ознаки типологізації:
 За домінуючою у проекті діяльності
- Творчий.
 За предметно-змістовною області.
- Монопроект (в рамках однієї області знання);
 За характером координації проекту:
- Проект з відкритою координацією;
 За характером контактів:
- Внутрісадовий;
 За кількістю учасників проекту:
- Груповий;
 По тривалості проекту:
- Короткостривалий
Актуальність цієї роботи полягає в тому, щоб при-скорити накопичення
нових чуттєвих даних у дітей, якомога раніше розвинути їх мислительні
механізми та підготувати до повноцінного життя у природному і соціальному
середовищах.
Головна мета проекту:
 формувати у дітей системи перцептивних (обстежувальних) дій;
 формувати системи сенсорних еталонів;
 розвивати уміння самостійно використовувати сенсорні еталони у
власній діяльності.
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Об’єктом роботи є процес сенсорного розвитку дітей дошкільного віку.

Батьки

Учасникипроекту

Вихователі

Діти

Очікувані результати

Діти,будуть вміти
виокремлювати
якості предметів і
явищ
навколишнього
світу, аналізувати й
синтезувати
об`єкти

Діти виявляєтимуть
здатність шукати,
знаходити,
фіксувати,
аналізувати,
велику кількість
інформації про світ
і себе

Діти оволодіють способами
чуттєвого пізнання світу,
наочно-образним
мисленням, сформується
самостійність у пізнавальній і
практичній діяльності
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План реалізації проекту

ІІІ етап.
Реалізація
проекту

ІІ етап.
Технологічний

І етап.
Підготовчо-організаційний

Етапи

Діяльність
Мета: мотивація обраної проблематики. Визначення шляхів,
способів, методів, прийомів, форм реалізації проекту.
Обговорення ідеї та мети проекту:
- Виступ вихователя-методиста.
- Дискусія.
- Формулювання учасниками узагальненої мети проекту.
Обмірковування шляхів реалізації проекту:
- експертиза стану виконання основних положень документів,
програм про дошкільну освіту з даного питання проекту;
- опитування батьків;
- діагностика дітей та педагогів
- створення проблемного блоку із зазначеного питання;
- залучення інших спеціалістів.
Висловлення міркувань щодо форми представлення результатів.
Складання власного плану роботи педагога над проектом
- Що я можу зробити?
- Яким я бачу результат роботи?
- Яку літературу мені необхідно опрацювати?
Підбиття підсумків роботи підготовчого етапу
- розподіл методичних доручень,
- опрацювання моделей, технологій, розробка плану та системи
роботи щодо виконання головної мети;
- затвердження єдиних модельно-алгоритмічних схем для
впровадження в роботу
Мета: організація роботи методичної служби, творчої групи,
інформаційно-консультаційного центру.
1. Виставка педагогічної та методичної літератури, яка може
допомогти в реалізації проекту.
2. Планування роботи дошкільного закладу з даного питання.
3. Створення в методичному кабінеті рубрики за темою
4. Добір та виготовлення дидактичного матеріалу.

1. Форми роботи з педагогами.
2. Форми роботи з дітьми.
3. Форми роботи з батьками.
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Мета: аналіз роботи над проектом, оцінка своєї діяльності.
1. Самоаналіз кожного учасника.
2. Підсумково-аналітична бесіда за круглим столом
- узагальнення результатів проектної діяльності:
- проведення методичних заходів;
- проведення виховних заходів з презентацією роботи ;
- зустріч з колегами та батьками;
- випуск рекомендацій, відеофільмів, альбомів, фотоальбомів;

Консультація для вихователів «Особливості сенсорної сфери
дошкільників».
Сенсорне виховання спрямоване на формування і розвиток у дітей
сенсорних процесів (відчуттів, сприймання, уявлень), за допомогою яких вони
набувають досвіду орієнтування у зовнішніх властивостях предметів і явищ.
Важливе завдання – навчити дошкільників точно, повно і розчленовано
сприймати предмети, їх властивості і відношення (колір, форма, величина,
розміщення у просторі, висота звуків тощо). Без такого навчання сприймання
дитини тривалий час буде поверховим, фрагментарним, не створюватиме
необхідних основ для загального розумового розвитку, не формуватиме
спостережливість, мислення, мовлення, не відбуватиметься повноцінне
засвоєння знань і навичок у початкових класах школи тощо.
Сприймання як цілісне відображення предметів, ситуацій, явищ виникає у
свідомості людини при безпосередній дії об'єктів на аналізатори. Процес
переходу від відчуття до сприймання – це перехід до складнішого відображення
світу, яке збільшує можливості людини щодо пристосування і активного його
перетворення.
Розвиток сприймання є складним процесом, який передбачає засвоєння
дитиною певних сенсорних еталонів, які є результатом суспільного досвіду;
оволодіння нею способами обстеження предметів.
Сенсорні (лат. sensorium – орган чуттів) еталони – вироблені людством
уявлення про основні властивості і відношення предметів і явищ навколишньої
дійсності.
Ці еталони функціонують як загальноприйнятий зразок властивостей і
відношень предметів. Наприклад, при сприйнятті форми сенсорними еталонами
є геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник, овал, циліндр тощо), кольору –
сім кольорів спектра, а також білий та чорний. У природі існує розмаїття форм і
барв, однак людство упорядкувало їх у певну систему. Оволодіння сенсорними
еталонами дає змогу сприймати навколишній світ крізь призму суспільного
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досвіду. Отже, дитина привчається бачити властивості предметів як різновиди
або поєднання відомих зразків.
Зміст сенсорного виховання у дошкільному закладі полягає в ознайомленні
дітей із сенсорними еталонами і навчанні їх способів обстеження предметів.
У повсякденному житті під час самостійних ігор, праці, на прогулянках
малята мають справу з багатьма властивостями предметів, однак помічають,
виокремлюють, усвідомлюють лише деякі з них. Практика і спеціальні
дослідження підтверджують, що набутий стихійно, без керівництва дорослих,
сенсорний досвід є досить бідним, поверховим. Керівництво сенсорним
вихованням дитини повинне враховувати її вікові особливості. До трьох років
вона ще не здатна зрозуміти значення зразків (еталонів), з якими необхідно
порівнювати властивості предметів. Кружечок, кулька, кольорова смужка для неї
такі одиничні і конкретні, як м'яч, годинник, чашка, книжка тощо. На цьому етапі
важливо забезпечити нагромадження різноманітних уявлень, сформувати основу
для подальшого засвоєння і використання сенсорних еталонів, використовуючи
у роботі з дітьми основні види форм і кольорів, які згодом виступатимуть як
еталони. Вихователь повинен використовувати назви кольорів і форм,
організовувати такі дії малят з предметами, які спрямовуватимуть увагу на їх
певні властивості, сприятимуть утворенню відповідних уявлень. При цьому не
потрібно вимагати, щоб дитина обов'язково запам'ятала їх. Повноцінне засвоєння
назв можливе тільки після засвоєння сенсорних еталонів.
У цій роботі важливо знати і використовувати дії, які забезпечують
виокремлення властивостей й утворення елементарних уявлень про них. Такими
діями є зіставлення предметів за формою, розміром, кольором: дитина добирає
пари з групи предметів або шукає серед них названий дорослим. Важливо, щоб
вона навчилася використовувати як зразок будь-який предмет, що сприятиме
засвоєнню загальноприйнятих еталонів. Найлегше малята вибирають предмет за
формою, складніше – за розміром (величиною), і найважче – за кольором.
Опановуючи зіставлення предметів за властивостями, добираючи
предмети з однаковими властивостями, діти спочатку накладають їх один на
інший, порівнюють за формою, величиною або кольором. Це дається їм легко, а
згодом, оволодівши прийомами зовнішнього зіставлення, вони переходять до
зіставлення «на око» (зорове зіставлення). У ранньому і молодшому
дошкільному віці у процесі сенсорного виховання доцільніше
Сучасна методика сенсорного виховання спрямована передусім на
формування пізнавальної активності дитини. Для цього вона повинна володіти
процедурою обстеження залежно від його мети. Перед конструюванням,
наприклад, головну увагу звертають на будову, основні вузли кріплень,
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розглядають предмет з різних боків для визначення його форми. Перед
малюванням увагу дітей зосереджують на контурі предмета. Для цього
вихователь пропонує обвести пальцем або долонею його зовнішню частину,
рухом руки у повітрі відтворити його форму. Характер обстеження предметів
залежить від наступної продуктивної діяльності дітей. Під час організації
діяльності дошкільників виокремлюють такі головні моменти:
а) сприймання цілісного предмета, створення загального враження про
нього;
б) виокремлення основних частин предмета, визначення їх властивостей;
в) визначення просторового розміщення одних частин відносно інших
(вище, нижче, ліворуч, праворуч);
ґ) повторне цілісне сприймання предмета, закріплення враження.
У цій послідовності обстежують найрізноманітніші предмети, тому таке
обстеження називають узагальненим. Для обстеження під час праці на природі
важливо, щоб діти вміли відрізнити суху землю від вологої, розпушену від
твердої, культурну рослину від дикоростучої. Для цього їм потрібні уявлення про
характерні властивості ґрунту (колір, консистенція, вологість) і рослин (ознаки
стебел і листків).
Розрізнення звуків мови (звуковий аналіз слова, формування
фонематичного слуху) організовують у формі підкресленої, розчленованої
вимови.
Отже, способи обстеження, які застосовуються у сенсорному вихованні
залежать від характерних властивостей предметів (колір, форма, звук, запах
тощо) і його мети. Спрямовані вони на організацію пізнавальних дій дитини,
формування її розумової активності.
У дошкільному закладі сенсорне виховання здійснюється на заняттях і у
повсякденному житті, під час різноманітної діяльності дітей. Усі його форми
спрямовані на створення у дітей багатого чуттєвого досвіду, здатності
орієнтуватися в різноманітних властивостях предметів, на виховання культури
сприймання, уважності, здатності реагувати на безпосередній вплив явищ
дійсності
Консультація для батьків «Використання дидактичних ігор з розвитку
сенсорних здібностей в сімейному вихованні»
Для активізації сприймання особливе значення має дозрівання аналізаторів
(зорового, слухового, смакового, нюхового, тактильного), за допомогою яких
відбувається розчленування і об’єднання різних подразників, що сприймаються.
Проте всі ці органічні складові створюють лише можливості, лише передумови
для розвитку сприймання, але не визначають ні його характеру, ні рівня.
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Вітчизняна дошкільна дидактика, спираючись на сучасні психологічні
дослідження, розглядає сенсорний розвиток як формування нових, таких, що не
існували раніше, сенсорних процесів і властивостей за активного педагогічного
впливу.
Метою сенсорного розвитку дітей є формування у них сенсорних
здібностей. Сенсорні процеси в осіб з розвинутими сенсорними здібностями
протікають дещо інакше, ніж з нерозвинутими. Ці відмінності зовні часто майже
непомітні. Так, двоє дітей можуть ковзнути поглядом по тому самому предмету,
а потім з’ясується, що лише в однієї дитини сформувалося повне і правильне
уявлення про нього і вона одразу ж знайде цей предмет серед схожих. В іншої
уявлення виходить дуже спотворене, неправильне. Чому ? Тут має значення, як
дитина розглядає предмет: як єдине ціле або хаотично фіксує очима окремі його
деталі чи точки в середині.
Здібності, з одного боку, є умовою успішного виконання певного виду
діяльності, а з іншого – розвиваються в процесі цієї діяльності. Незважаючи на
тісний зв’язок знань і умінь із здібностями, їх слід розрізняти. Важливо не
стільки, якою кількістю знань володіє дитина, скільки те, як вона ними володіє і
як опановує нові. Знання та уміння, за певних способів набуття, – єдиний і
ефективний шлях формування здібностей. Тому широке перенесення способів
дій у нові умови дає змогу вважати, що саме формування таких узагальнених
умінь повинно стати основою виховання сенсорних здібностей.
Спираючись на основні положення вітчизняних учених з цієї проблеми,
була розроблена програма сенсорного розвитку дітей 4-5 років, дидактичних ігор
та вправ. В основу ігор покладено такі принципи:
Діяльність дітей повинна бути цікавою, мотивованою, продуктивною.
Завдання із сенсорного розвитку слід тісно пов’язувати з навколишнім
життям.
Пропонуючи дитині завдання, потрібно дати їй змогу відшукати розв’язок
самостійно.
У процесі виконання ігор і вправ необхідно розвивати мову, пам’ять,
мислення дітей. 3
Завдання полягає в тому, щоб не стільки домогтися, аби дитина врештірешт правильно виконала ту чи іншу дію, скільки виробити в неї певні способи
діяльності.
Розроблені ігри можна використовувати і як діагностичні, і як розвиваючі.
Підійти до них з таких позицій допомогла теорія Л.С. Виготського про зону
найближчого розвитку. Рівень актуального розвитку – це той рівень розвитку
психічних процесів, який склався в дитини на сьогодні. Він визначається
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характером завдань, котрі дитина в змозі виконати самостійно. Рівень
найближчого (потенційного) розвитку визначається тими завданнями, які дитина
може розв’язати за допомогою дорослого, у співробітництві з ним.
Конспект заняття для дітей раннього віку «У лісі»
Мета: вчити малят гратися з образними іграшками-персонажами,
впізнавати і називати предмети та іграшки (дерева, листя, ведмедик, груші,
сонечко, хмаринка). Добирати і групувати предмети за кольором, встановлювати
зв'язки між ними за контрастними ознаками (великий, малий). Збагачувати
активний словник дітей іменниками-назвами рослин (дерево, листя), тварин
(ведмідь, їжак, лисичка, зайчик), прикметниками (жовтий, зелений, великий,
маленький), стежити, щоб діти говорили виразно не поспішаючи, досить
голосно.
За вказівкою вихователя вчити дітей виконувати найпростіші
драматизовані дії; продовжувати вчити розрізняти геометричні фігури за
кольором та величиною; закріпити знання про поведінку диких тварин;
тренувати у ходьбі на масажному килимку; розвивати усне мовлення, наочнодійове мислення, слухову увагу; виховувати зосередженість, організованість,
уміння грати в дидактичні ігри; привчати емоційно відгукуватись на пропозицію
вихователя когось покликати, сховатись та виконувати інші дії. Виховувати
інтерес і добре ставлення до тварин, бажання доглядати за ними.
Матеріал: театральна ширма, ляльковий ведмедик, іграшкові їжачки,
хмаринка, сонечко, кошики, листочки, груші, теремок (картонний), наголівнички
парасолька, магнітофон, збірник пісень «Голубий вагончик», дидактичні ігри:
«Знайди такий колір як у мене», «Чарівний теремок», му-зично-дидактична гра
«Сонечко і дощик», «Грушки для їжачків», масажні килимки.
Хід заняття
Групову кімнату оформлено у вигляді казкової лісової галявини (дерева,
кущі, опале листя, ялинки, пеньки), збоку стоїть ширма, яка прибрана
листочками, горобиною, на підлозі лежать килимки-доріжки з каштанів,
жолудів, гілочок.
Вихователь зграйкою заводить дітей до групи, звертає увагу на доріжку і
пропонує кожному пройти по ній. У цей час читає рядки:
Тупотять маленькі ніжки Йдуть гуляти малюки по незвичайній доріжці. На
галявину прийшли.
Вихователь: куди ж нас привела доріжка?
– Ми потрапили з вами на чарівну галявину. Як тут гарно! Як багато листя
нападало з дерев. Нумо пограємося, назбираємо листочків. Ось бачите, які гарні
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листочки у руках. (Діти розглядають листочки, милуються ними). Тепер
потанцюємо з ними.
(Малюки виконують довільний танець з листочками).
Вихователь: діти, послухайте! Що ви чуєте? Хто це плаче? (З-за ширми
з'являється ляльковий ведмедик).
- Ведмедику, доброго ранку! Чого ти плачеш? Що сталося?
Вихователь: не плач, Ведмедику, ми тобі допоможемо.
- Діти, подивіться, як багато листочків.(Бере жовтий листочок). Якого
кольору цей листочок? (Запитує двох-трьох дітей).
- Давайте зберемо всі листочки в кошик. (Діти збирають в кошик, до якого
прикріплено жовтий листочок.) Вихователь щоразу запитує, якого кольору
листочок принесла дитина.
Вихователь: ну ж бо перевіримо, чи всі листочки жовтого кольору ви
зібрали. Молодці!
- А який листочок прикріплено до цього кошика (зелений). Ось у цей
кошик і будемо збирати зелені листочки. Ведмедику, поглянь, дітки зібрали всі
листочки.
- Юро, принеси кошика з жовтими листочками – ми віддамо його
Ведмедикові.
- Женя, а ти, принеси кошика з зеленими листочками. (Вихователь
передає кошики Ведмедикові).
Ведмедик: дякую вам, мої маленькі друзі, що допомогли зібрати листочки.
До побачення!
Вихователь: гарна сьогодні погода! Сонечко визирає із-за хмарки й
усміхається нам. Пограймося з ним. Діти збираються навколо вихователя, він
промовляє:
Сонце виглядає з-за хмаринки, посміхається всім нам. Ми заплещемо в
долоньки, тому що раді сонечку.
- А зараз побігаємо!
Діти розбігаються в різнобій, а потім за сигналом вихователя зупиняються
й виконують такі рухи на його слова:
Одна ніжка гоп-гоп-гоп, Друга ніжка гоп-гоп-гоп.
(Діти притупують ніжками)
Ручки наші плесь-плесь-плесь, Ще раз ручки плесь-плесь-плесь.
(Діти плещуть у долоньки)
З-за ширми з'являється хмаринка.
Вихователь: хмаринка сонечко закрила, дощик іде. Швидше ховаймося під
парасольку! (Діти біжать до вихователя, який тримає розкриту парасольку).Всі
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сховалися, нікого дощик не замочив? Мабуть, вам сумно стало. Давайте
попросимо дощик перестати крапати:
Дощику, дощику, перестань
Поїдемо в Березань
Дощику, дощику, зупинись
Синя хмарко, розійдись.
(Хмаринка зникає, з'являється сонечко)
Вихователь: ось і дощик перестав, хмаринка зникла. Давайте ще трохи
погуляємо на галявині.
- Скільки груш на дереві? (Багато).
- Якого кольору груші? (Жовті).
- А якого кольору трава? (Зелена).
Вихователь: діти, ми по галявині пройшли, та зайчика не знайшли. Давайте
всі разом покличемо зайчика, а то він мабуть, когось злякався.
Зайчику, зайчику вийди до нас,
Маленький, сіренький, вийди до нас.
Дитина-зайчик (зі старшої групи) виходить зі схованки.
Зайчик: Я вухатий ваш дружок,
В мене білий кожушок,
Куций хвостик, довгі вуса
Я усіх, усіх боюся.
Вихователь: зараз Зайчик хоче погратися з вами. Він буде зайцем-татком,
а ви його дітками-зайченятками (Вихователь вдягає зайченятам наголівнички).
- Діти, яка гарна хатинка стоїть у лісі! Хто це там з віконця виглядає, так
це ж хитра кума Лисиця. (Виходить дитина-лисиця старшої групи і співає
пісеньку «Я лисичка, я сестричка»).
Вихователь: онде зайчики сидять, довгі вушка в них стирчать, ось такі от
вушка, гарні довгі вушка!
(Діти слухають спів і приклавши долоні до своїх вух, показують, які довгі
вушка у зайчиків.)
Вихователь: бігають зайчата, гарні стрибунчата, ось такі зайчата, гарні
стрибунчата!
(Зайченята під спів вільно бігають по кімнаті. По закінчені співу
присідають).
Вихователь: В лісі Лис ганяє, стрибунчат шукає.
Ой, біжіть, зайчата, гарні стрибунчата!
(Лисичка бігає навколо зайченят. На завершення пісні зайченята тікають, а
Лисичка біжить за ними навздогін)
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Вихователь: нікого лисичка не спіймала, спритні наші зайченята!
- Молодці!
Ось і закінчилася наша мандрівка, малята, час повертатися нам в садок.
- Спасибі вам звірята, візьміть від нас смачні пироги.
«У гостях у ляльки Марійки» заняття з сенсорного розвитку для дітей
раннього віку.
Мета: познайомити дітей з поняттями широкий-вузький. Закріпити
сенсорні еталони: форма, колір, величина; виділення предмета із групи
предметів. Продовжувати вчити виконувати рухи по звуковому подразникові.
Розвивати: аналітико-синтетичну діяльність, вміння групування фігури
по кольору; зорову й довгочасну пам'ять, слухову увагу, наочно-дійове
мислення. Виховувати вміння працювати дружно.
Матеріал: іграшки: лялька Маша, ведмідь із сумочкою; геометричні
фігури: круг, трикутник розрізаний на 3 частини, 3-х кольорів (червоний,
жовтий, зелений); набір геометричних фігур 3-х кольорів; підноси, 3 кольори
(червоний, жовтий, зелений); смужки: широка й вузька; доріжки: широка й
вузька; стрічки: широка й вузька, скринька; музичні інструменти: барабан,
сопілочка, бубон, дзвіночок, брязкальце; картинки з намальованими на них
музичними інструментами, картки із завданням на кожну дитину.
Хід заняття
І. Організаційний момент
- Сьогодні нас до себе в гості запросила лялька Маша. Ляльці Маші дуже
подобається збирати розрізні фігури.
- Діти, Маша прагне подивитися, чи вмієте ви збирати фігури.
Інструкція: підійдіть кожний до фігури на підлозі. Подивіться на неї.
Зберіть фігуру.
Перевірка: яку фігуру зібрала Аня?
- Олена, а в тебе що вийшло? І т.д. Молодці діти!
- Діти, подивіться, хто до нас іде.
- Хто це? (Ведмідь)
- Ой, він щось нам приніс. Підійдіть до столу. Зараз ми подивимося, що ж
у сумочці у ведмедика. (Вихователь висипає на стіл геометричні фігури).
- Як цікаво! Що це діти? (Круг й трикутники)
- Фігури однакові?
- Сашко назви, якого кольору фігури?
Інструкція: грати будемо так. Олена з Вовою стануть разом, Сашко з Іллею,
Андрій з Анютою. Підійдіть до підносів. На підноси покладете фігуру такого
кольору, якого кольору круг на ваших підносах. Виконуйте.
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Перевірка: ведмежа йде перевіряти.
- Ви, якого кольору зібрали фігури? Ведмежа йде по доріжці.
- А ви, якого кольору поклали фігури на підносах? Ведмежа йде на одній
ніжці по доріжці до Вови й до Олени.
- Фігури якого кольору у вас?
- Подивіться від червоних до жовтих фігур він ішов по доріжці й від
жовтих до зелених.
- Діти, доріжки однакові?
- Доріжка, по якій ведмежа йшло на двох лапах широка. Яка? (широка)
- А по якій він ішов на одній лапі – вузька. Яка? (вузька)
- Діти, а тепер я руками покажу доріжки, а ви назвете яка це доріжка.
Перевірка: тепер ви покажіть доріжку, по якій ведмідь ішов на двох лапах?
- На одній лапі? Молодці!
- А тепер ведмежа запрошує вас походити по доріжках.
- Я піду з ведмедем. Вова з Оленою, Андрій з Анею, Ілля із Сашком.
Інструкція: Підійдемо до широкої доріжки. Підемо по доріжці. Як вільно
йти. Ніхто нікому не заважає. Ми з вами пройшли по широкій доріжці.
ІІІ. Заключна частина
Підсумок заняття.
Конспект заняття з сенсорного розвитку «Пори року»
Мета: уточнити знання про пори року; ознайомити дітей з геометричними
фігурами та формою предметів, розміром; сприяти розвитку розумових умінь:
порівняння, аналіз, класифікація, узагальнення, абстрагування; розвивати мову,
довільну увагу, пам'ять; закладати базу для формування навичок позитивної
комунікації; розвитку творчих здібностей.
Обладнання та матеріал: кошик з об'ємними логічними блоками,
чарівний мішечок, іграшки: їжак, лисиця, вовк, ведмідь. Картки, що позначають
властивості величини, кольору. Два кошики, подушки – галявини червоного,
жовтого і синього кольору. Плоский набір логічних блоків, картинка метелик.
Вузька і широка тканина, будівельний матеріал – дошки (3-4 шт.).
Хід заняття
Діти заходять до групи, вітаються з гостями.
- Діти, яка у нас зараз пора року? (Весна!)
- Сонечко світить, яке? (Жовте, яскраве, тепле, лагідне).
- Як сонечко всіх любить? (обнімаємося)
- А зараз я запрошую вас на прогулянку.
Динамічна вправа на розвиток почуття ритму:
Ти – ти – ти – куди ж нам піти? (плескання в долоні)
122

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

Ать – ать – ать – в ліс підем гулять (плескання долонями по колінах)
Ать – ать – ать – будемо стрибати і скакати (підстрибування на двох ногах).
Звучить музика
Взявшись за руки, ланцюжком йдемо навколо дерев, підходимо до
квіткової галявини.
- Ось ми потрапили на квіткову галявину.
Гра «Розквітли квіти на галявині» (проводиться на килимі)
Покласти 3 подушки в різні місця і запропонувати дітям посадити на
червону поляну тільки червоні квіти, на жовту галявину – жовті, на синю – сині.
- На цій галявині квіти, якого кольору? Познач карткою.
- Скільки квітів на галявині?
- Скільки кольорів залишилося в кошику?
Гра «Художники» (проводиться сидячи за столами)
- До нас на галявину хочуть прилетіти метелика. Давайте зробимо їх з
геометричних фігур. Ось які гарні метелики вийшли у нас. Зараз подуємо і вони
полетять.
Етюд на імітацію
- Діти покажіть, як метелики літають.
Я літала, я літала
- Політали, покружляли, крильцями помахали. А тепер метелики
відпочинуть, на квіточках посидять. Метелики сядьте поруч з квіточками.
Гра «Подарунки для метеликів» (розділити блоки за властивостями)
(стоячи за столами).
Для гри знадобляться картки, що позначають властивості блоків: великиймаленький і два кошики. Запропонуйте дітям розділити подарунки (блоки) для
метеликів великі окремо, маленькі окремо; позначити завдання картками.
Перевірте, чи правильно діти розподілили подарунки. Запропонуйте їм
відповісти на питання:
- Які подарунки в цьому кошику? (маленькі подарунки).
- А в цьому? (великі подарунки).
- Скільки подарунків в кошику?
- Що означає ця картка?
Гра «Струмочки»
На килимі два «струмочки». Один – вузький, другий – широкий.
- Що це, діти? (Струмочки)
- А як нам пройти через струмочки? (Перестрибнути)
- Струмочок, який? (Вузький)
(Діти стрибають через струмочок)
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- А цей струмочок, який? (Широкий)
- Зможемо через нього перестрибнути? (Ні)
- Що будемо робити? Будемо будувати місток? (будуємо міст із дощечок)
- Оксано, в тебе скільки дощечок? (Одна дощечка)
- Денис, у тебе скільки дощечок? (Багато дощечок)
- Ось ми побудували міст, можемо йти через струмочок.
Під березою на пагорбі
Старий їжак влаштував нору,
А під листям лежать,
Двоє маленьких їжачат (знаходять іграшку їжачка).
- Їжачок, а чому ти такий сумний?
Їжак: Я йшов на зустріч з вами зі своїми друзями, а вони по дорозі
розбіглися і сховалися від мене!
- Діти, допоможемо їжакові знайти його друзів?
Діти шукають по кімнаті їжачків і, знайшовши їх, приносять вихователю.
Вихователь запитує у кожної дитини: «Де ховався їжачок?» (На пеньку, під
ялинкою, за деревом, в нірці і т.д.).
- Діти, подивіться на їжачків. Чого у них немає? (Колючок)
- Їжачок, а де ж їх колючки?
Їжак: Вони їх у будинку забули.
– Допоможемо їжачкам повернути колючки на спину? (Пропонує дітям
надіти прищіпки-колючки на спину їжачкам). Діти виконують завдання.
– Молодці, діти! Погладьте їжаків по спинці. Якими вони стали?
(Колючими)
Що ти їжак такий колючий?
Це я про всяк випадок!
Знаєш, хто мої сусіди?
Лисиці, вовки та ведмеді!
- Навіщо їжачку потрібні голки? (Щоб захищатися від ворогів.)
- А хто його вороги? (Лисиця, вовк, ведмідь.)
Фізична пауза «Їжачки»
Вихователь пропонує дітям пограти. Діти зображують їжачків, повзають
рачки по групі. Коли вихователь показує іграшку (лисицю, вовка або ведмедя),
діти повинні згрупуватися і сидіти нерухомо. Гра повторюється 2 – 3 рази.
Гра «Чарівний мішечок»
Вихователь показує дітям логічні блоки різні за формою, але однакові за
розміром – це іграшки для їжачків. Діти розглядають і обстежують іграшки.
Потім вихователь складає іграшки в мішечок.
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- Знайдіть для їжачка іграшку круглої форми (трикутної, квадратної,
овальної).
Діти по черзі опускають руку в мішечок і відшукують іграшку потрібної
форми.
- Прийшов час прощатися з їжачками і повертатися в дитячий садок.
Вихователь і діти прощаються з їжачками.
- Діти на цьому наша прогулянка закінчена, ми повертаємося в дитячий
садок.
- Де ми з вами були? (У лісі.)
- Чи сподобалося вам?
Конспект екскурсії-мандрівки «До зайчика у гості»
Мета: закріплювати знання дітей про форму та колір (круг, трикутник,
квадрат, прямокутник) червоний; вправляти в розумінні поняття великий,
менший, найменший; ознайомити з новим кольором – фіолетовий; розвивати
тактильні відчуття.
Матеріал: світлофор, іграшки три ведмеді, курочка ряба, білети з
наклеєними геометричними формами, рулі, блайзери, ребриста дошка, килимок
з нашитими ґудзиками, обручі; іграшки для лічби малих розмірів.
Вихователь: Діти, підійдіть до мене. (Стук у двері). З`являється зайчик
(іграшка).
(Плаче).
- Що таке зайчику, чому ти плачеш ?
Зайчик: Я не можу знайти доріжку додому.
- А щоб знайти доріжку треба виконати завдання, які запропонував
Лісовичок.
Вихователь: Діти, допоможемо зайчикові знайти домівку? Але спочатку
привітаємося із ним.
(Діти почергово передають зайчика один одному, гладять його, яка в нього
м`якенька, гладенька шерсть).
Вихователь: А тепер малята відправимося в подорож.
- Ось вам білети, займіть свої місця в автобусі.
(Діти отримують білети геометричної форми і відшукують свої місця із
емблемою відповідної геометричної фігури трикутник + трикутник, квадрат +
квадрат).
Вихователь: Увага діти, перша зупинка «Світлофор»!
- Що слід зробити? Вірно зупинитись! На жовте світло?
(Приготуватись). На зелене? (Поїхали).
Вихователь: Діти, друга зупинка «Школа».
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- Діти, пригадаємо, які ми знаємо голосні звуки і назвемо їх. (а, о, у. е, и,
і). (Діти називають).
- А цифри 1, 2, що означають? (Діти показують відповідну кількість
іграшок).
Вихователь: Розглянемо картинки. Червоне, як мак. Жовте, як сонечко.
Фіолетовий, як бузок.
Вихователь: Діти, наша наступна зупинка «Фізкультхвилинка»
Раз, два – всі присіли
3-4 знов присіли
Підвелись, затупотіли.
Вихователь:А тепер ми потрапили на казкову зупинку. Де нас чекають три
ведмеді.
– Давайте допоможемо їм відшукати за розміром стільці, столи, миски,
ложки, чашки.
(Діти підбирають за розміром великий, менший, найменший)
Вихователь: А п`ята зупинка – це доріжка до зайчикової хатинки.
Незвичайна доріжка із перешкодами. Якщо пройдемо тоді потрапимо до
хатинки.
(Діти босоніж проходять по ребристій дошці, килимку із гудзиками,
пролазять в обруч).
Вихователь: Діти, ми справилися з усіма завданнями і цим допомогли
зайчикові потрапити до хатинки. А зайчик вас хоче пригостити фруктами та
овочами.
Вихователь: Діти, які за формою овочі і фрукти, а які на смак?
(Діти називають круглі, овальні, солодкі, кислі і т.д.)
Вихователь: Діти, ви чуйні, добрі, не залишили зайчика в біді.
Допомогли йому повернутися до хатинки.
Ігри та вправи на розвиток відчуттів «Червоний, жовтий, синій»
Мета: закріпити вміння розрізняти та називати кольори та їх відтінки.
Матеріал: іграшки, різнокольорові олівці, стрічки, муляжі овочів та
фруктів та інші кольорові предмети.
Хід гри
Запропонувати дітям стати в коло витягнути руки вперед розтуливши
долоні. На долоні розкласти окремим дітям кольорові предмети чи іграшки. Діти
говорять хором: червоний, жовтий, синій вибираємо колір милий.
Ті у кого в руках кольорові предмети, вибігають на середину кола і
показують свої кольори, називають їх по черзі. А інші діти, що стоять в колі
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називають предмети чи явища цього кольору. Діти, що не змогли назвати
предмет певного кольору, залишаються в колі, але з гри вибувають.
Перемагає той, хто залишиться останнім. Той чи інший колір повинен
пройти один – два круга, перш, ніж діти будуть розігрувати наступний колір.
Після гри запропонувати дітям намалювати, як веселка розфарбовує землю в
різні кольори.
«Різнокольорові казки»
Мета: закріпити вміння розрізняти і називати кольори та їх відтінки.
Матеріал: акварельні фарби, пензлі, мольберти, папір, серветки і т.д.
Хід гри
Ця гра може бути продовженням попередньої. Із перерахованих предметів
того чи іншого кольору (в попередній грі) запропонуйте дітям придумати казку:
1. Початок гри повторюється, а діти, що стоять в середині кола говорять
перше речення казки свого кольору, а потім решта дітей по черзі додають до
нього по одному реченню.
2. Казку складає від початку і до кінця переможець попередньої гри.
3. Всіх дітей поділити на сім кольорів веселки і кожна група складає
казку свого кольору.
4. Кожне речення казки починається з нового кольору спектру. Виходить
«веселкова казка».
5. Кожна дитина придумує і малює казку свого улюбленого кольору.
Із малюнків та казок, записаних дорослим, оформляється стенд «Казкова
палітра землі».
«Колір музики»
Матеріал: музикальний центр, пензлі, папір, акварельні фарби,
мольберти.
Хід гри
Уключіть спокійну мелодію і запропонуйте дітям намалювати під цю
музику кольорові картинки. Можна запропонувати дітям декілька уривків для
прослуховування. Потім малюнки дітей склеїти в загальний кольоровий колаж.
«Про смак»
Мета: вправляти дітей у розрізненні смакових якостей продуктів
харчування, вчити вживати прикметники (солодкий, кислий, і т.д.).
Матеріал: муляжі овочів, фруктів або картинки із зображенням продуктів
харчування.
Хід гри
Запропонувати дітям згадати слова, які вказують на смак:
кислий,солодкий, солоний, кисло-солодкий. Всі слова записати на дошці
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зобразити символами – кислий (лимон), солодкий (цукерка). Потім кожен
вибирає свій улюблений смак і пояснює чому він йому подобається.
Запропонувати дітям перерахувати що може бути кислим, солодким. Це завдання
діти можуть виконувати по підгрупам. Перемагає підгрупа,яка придумає до того
чи іншого смаку найбільше слів. Можна запропонувати жартівливий варіант
цього завдання.
Наприклад:
1. Чому в корови стало солоне молоко?
2. Чому лимон виріс солодким?
3. Чому у яблука з`явився смак перцю?
4. Чому огірок виріс (став) кислим?
«Найсмачніша страва»
Мета: формувати власні смакові уподобання, уміння розрізняти та
пояснювати смакові якості різних страв.
Матеріал: кольорові олівці, папір, мольберти.
Хід гри
Запропонувати дітям уявити, що вони їдять свою улюблену страву.
Діти описують смак цієї страви, не називаючи її. За описом інші діти
відгадують, які страви найбільше люблять їхні друзі. Потім діти малюють свою
улюблену страву і розповідають із чого її готують. Із малюнків можна зробити
виставку «Наші улюблені страви».
«Вгадай за запахом»
Мета: розвивати у дітей нюхову чутливість, вправляти у розрізненні
запахів у оточуючому.
Матеріал: хустинка, свіжі овочі, фрукти, різноманітні продукти
харчування.
Хід гри
Запропонуйте дітям відгадати за запахом різноманітні предмети, рослини,
продукти. Дітям зав`язують очі і дають понюхати різні предмети. Перемагає той,
хто відгадає найбільшу кількість предметів. Цю гру можна провести у вигляді
веселого конкурсу «найчутливіший носик». Після конкурсу діти можуть
намалювати і подарувати листівки для найчутливішого носика. На них слід
намалювати те, що буде найбільш приємно нюхати найчутливішому носикові.
Можна запропонувати дітям придумати казку про найчутливіший ніс. Педагог
промовляє першу фразу, а всі по черзі додають свої речення. Потім діти малюють
казку, а дорослий її записує.
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«Дивовижний світ запахів»
Мета: розвивати у дітей вміння розрізняти запахи предметів оточуючого
світу, вчити давати їм словесну характеристику, формувати власні уподобання.
Матеріал: комплекти роздаткових картинок із зображенням квітів, овочів,
фруктів.
Хід гри
Дітям пропонують перерахувати слова, які характеризують запахи, і
пояснити їх значення. Наприклад: терпкий, приємний, пряний. гіркий, солодкий,
кислий, легкий і т.д.
Попросіть малюків пояснити, чому їм більш за все подобається той чи
інший запах.
Запропонуйте дітям описати, чим відрізняється один запах від іншого.
Наприклад запах кропу від запаху петрушки; запах троянди від запаху
конвалії.
Примітка:
У подальшому можна запропонувати дітям наступні завдання:
1. Описати, які асоціації викликати запахи тієї чи іншої квітки;
2. Попросити описати запах улюбленого місця, домівки, школи
улиці та інше.
«Відгадай за звуком»
Мета: вправляти дітей у розрізненні звуків різних за походженням,
розвивати фонематичний слух.
Матеріал: дерев`яні палички, різноманітні матеріали із скла, металу,
дерева.
Хід гри
Запропонуйте дітям закрити очі, а комусь одному виконати декілька
звукових дій.
Наприклад, обережно постукати дерев'яною паличкою по різних
предметах. Решта дітей повинні відгадати по яких предметах і чим стукали. Той,
хто відгадав правильно, отримує фішку. Перемагає то той, в кого найбільше
фішок.
Другий варіант гри
Розставити на столі ряд предметів із різноманітних матеріалів: дерева,
скла, металу і так далі. Потім запропонувати дітям послухати, як звучать ці
предмети, якщо по них постукати дерев'яною паличкою. Після цього діти
закривають очі, а хтось один стукає по предметах дерев'яною паличкою. Діти
мають відгадати, по яких предметах і в якій послідовності стукали.
Можна гру ускладнювати, поступово збільшуючи кількість предметів.
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«Звуки нашого світу»
Мета: розвивати у дітей вміння розрізняти природу виникнення різних
звуків оточуючого, творчу уяву, фантазію.
Матеріал: магнітофон
Хід гри
Запропонуйте дітям голосом відобразити звуки сонця, зірок, дощу, снігу,
доброти, любові і так далі. Діти відгадують, кому належать ті чи інші звуки. Це
завдання можна виконувати групами.
Звуки можна записати на магнітофон.
«Хто краще чує?»
Мета: розвивати фонематичний слух дітей, увагу, образну пам'ять,
мислення; розширювати світогляд дітей; виховувати зосередженість, дружні
відносини.
Матеріали: акварельні фарби, папір, мольберт, пензлі, серветки, звуки
природи в грамзаписі.
Хід гри
Запропонуйте дітям заплющити очі, зосередитись і докласти зусиль, щоб
запам'ятати всі звуки, які чують протягом однієї хвилини. Діти уважно слухають
відкривають очі і малюють все те, що почули. Власні малюнки
Коли діти навчаться вслухатись у звуки оточуючого, попросіть їх
зосередитись і вслухатись, як працює їхній організм: як стукає їхнє серце, які
звуки виникають, коли рухаються суглоби і т.д. Діти замальовують, записують,
розповідають про звуки власного організму.
«Що це таке?»
Мета: розвивати тактильні відчуття, вправляти в умінні розрізняти та
називати предмети виготовлені із різного матеріалу.
Матеріал: іграшки, геометричні фігури, 3 посудини наповнені водою
різної температури.
Хід гри
Групі дітей або комусь одному із них необхідно зав'язати очі, а на столі
розкласти предмети із різних матеріалів: дерева, металу, тканини, паперу і так
далі. Дітям із зав'язаними очима запропонуйте доторкнутися пальцями до цих
предметів і відгадати із чого вони зроблені. Попередьте, що обмацувати предмет
пальцями не можна, потрібно лише доторкнутися.
Варіанти гри
Очі дітей зав'язані, їм в руки послідовно дають різні предмети: іграшки,
геометричні фігури. На дотик, обмацуючи, дитина повинна відгадати предмет.
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Дитині пропонують опустити палець в три посудини з водою різної
температури і визначити, яка найтепліша і яка найхолодніша вода. Кількість
посудин можна збільшувати.
«Зачакловані дерева»
Мета: закріпити знання геометричних форм; розвивати уяву та мислення.
Матеріал: конструктор, мозаїка.
Хід гри
Дорослий пропонує дитині використовуючи конструктор чи мозаїку із
відомих геометричних фігур, «створити» дерева.
Наприклад, із трикутників та квадрата (ялинка); овал а, прямокутника
(береза та ін.); круга та трикутника (яблуня). Можна дати завдання намалювати
дерева.
Потім створені зачаровані дерева можна обіграти.
«Холодне – гаряче»
Мета: розвивати слухове сприймання, орієнтування в просторі.
Матеріал: кольорові картки, портрети.
Хід гри
Дорослий ховає умовний предмет (іграшку), а потім за допомогою команд
типу «крок направо, два кроки вперед, три наліво» веде гравця до цілі,
допомагаючи йому словами «тепло», «гаряче», «холодно». Якщо дитина добре
орієнтується у просторі зі слів дорослого, доречно використовувати план-схему.
Час запам'ятовування – 10 секунд. Через кілька хвилин дітям показують
кольорові картки без портретів. Діти мають пригадати, на картці якого кольору
був той чи інший портрет.
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ПРОГРАМА ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОГО
ДОШКІЛЬНИКА В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ У ФОРМУВАННІ
АСТРОНОМІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ»
Поліщук Анастасія Віталіїна,
Замелюк Марія Іванівна
Дитячий
розвиваючий
центр
«Kidchen»
м. Луцьк
Анотація. Використання астрономічного матеріалу в дошкільній
підготовці дітей покращує процес елементарної природно-математичної освіти і
сприяє формуванню уміння орієнтуватися в цінностях навколишнього світу.
Астрономічний матеріал може використовуватися для реалізації загальних
завдань психолого-фізіологічного розвитку дітей 5-6-річного віку. Його зміст
повинен складати комплекс завдань розвиваючого характеру, орієнтованих на
формування системи знань, умінь і навичок.
У дошкільному навчанні астрономічні пізнання отримуються залученням
окремих, найбільш важливих і придатних для сприйняття і розуміння дитини
астрономічних відомостей, сприяючих реалізації цілей і завдань розвитку і
виховання дитини.
Дана програма «Використання авторської казки у формуванні
астрономічних уявлень дошкільників» має на меті формувати у дітей засобами
освітньої діяльності початків теоретичної свідомості і мислення. Астрономічний
матеріал створює багаті можливості розвитку творчих здібностей відходом від
повсякденності, орієнтує на пошук не тільки «відомого для невідомого», але і
для «невідомого для невідомого».
Сучасна дошкільна освіта характеризується реалізацією інтеграції як
необхідної умови створення цілісної картини світу дошкільників. Це обумовлено
тим, що з метою створення цілісного образу, необхідне розкриття, пізнання
об’єктів з різних аспектів. Цілісна картина світу, що виникає у дітей на основі
здобутих знань про навколишній світ, у подальшому навчанні виконує
орієнтувальну роль у будь-якому виді діяльності, отже є підґрунтям для
подальшого успішного навчання та соціалізації дитини.
Астрономічний компонент змісту дошкільної освіти повинен з
урахуванням принципу історичного підходу поєднувати в собі:
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1) Спрощену і адаптовану до дитячого сприйняття космологію, що
визначає роль і місце людини у Всесвіті.
2) Опис і пояснення повсякденно (часто) спостережуваних природних
явищ. Переважна частина матеріалу, що вивчається, генералізується навколо
пояснення повсякденно спостережуваних явищ природи: зміни дня і ночі, фаз
Місяця, пір року і так далі, в основі яких лежать космічні явища обертання Землі
навколо осі, обертанням Місяця навколо Землі і обертанням Землі навколо
Сонця.
3) Первинні уявлення про простір, одиниці і способи вимірювання і
орієнтації в просторі, географічних картах і глобусі.
4) Первинні уявлення про час, одиниці і способи його вимірювання і
календарі.
5) Деякий мінімум знань про фізичну природу космічних об'єктів і їх вплив
на природні процеси і явища, що відбуваються на Землі.
6) Первинні відомості з історії пізнання навколишнього світу, астрономії і
космонавтики як своєрідні «міфи про героїв» – учених, космонавтів і їх
звершення.
Увагу дитини не можуть не привернути Сонце, Місяць, зірки. Рідко коли
дитина не питає, що таке Сонечко, Місяць, зірочки. Багато малюків вже дещо
знають про космонавтів і хочуть знати, навіщо літають в Космос, що космонавти
там бачать і так далі. Нерідко малюки ставлять зовсім не дитячі питання. Чи
всякий дорослий зуміє пояснити дитині, «що їсть Сонечко» або які вони, ці
«чорні дірки».
Обґрунтування можливості і доцільності «дошкільної астрономії»
необхідне, але недостатньо. Треба позначити, принаймні, ще три проблеми і
показати варіанти їх реалізації.
По-перше, зміст навчання – питання про те, чому учити дошкільників.
Можна сказати, що «дошкільна астрономія» – це первинне ознайомлення дітей з
системою уявлень про світ небесних тіл. Іншими словами, ми повинні
постаратися систематизувати розрізнені уявлення, що вже є у дітей, про Сонце,
Місяць, зірки тощо.
По-друге, вибір методів навчання, тобто способів і прийомів навчання. Як
зміст навчання, так і методи навчання повинні бути адекватними психологопедагогічним особливостям розвитку дітей дошкільного віку. Інакше замість
формування у дітей допитливості, інтересу до астрономії, космонавтики (і
взагалі до навчання) вийде щось абсолютно протилежне (що нерідко
спостерігається в практиці роботи загальноосвітньої школи.). До найбільш
прийнятних методів занять з дошкільниками можна віднести рольові ігри (діти
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грають в приміщенні або у дворі свого дитячого саду «в Сонечко», «в Місяць» і
так далі) і бесіди з дітьми під час денних і вечірніх прогулянок з ними. А
відповідні теоретичні знання повинні повідомлятися дітям через цікаві
«астрономічні казки», написані в найбільш прийнятній дітьми діалогічній формі.
По-третє, необхідно створити доступні і цікаві дошкільникам книжки,
наочні таблиці (картини) і комп'ютерні ігри і програми. На жаль, багато що з
того, що вже зроблене в наший країні і за кордоном, призначається швидше
молодшим школярам, а не дошкільникам.
Астрономія, космос психологічно представляють для дошкільників
поєднання:
1) незвичності, несхожості, неймовірності, численних якісних і кількісних
відмінностей від повсякденного оточення;
2) реального, оскільки існує насправді, знижуючий елемент умовності, що
усвідомлюється дітьми в чарівній казці. Вивчення космічного матеріалу дає
об'єктивно існуючу опору фантазії дітей. Інопланетяни, космічні кораблі і так
далі сприймаються дітьми як чудово-реальна складова навколишнього світу.
З дошкільних років дитина починає цікавитися загадковим світом
навколоземного простору, таємницями безмежного Космосу і, в першу чергу,
найближчими до Землі планетами і зірками, які можна спостерігати в небі. Цю
потребу малюка враховує і забезпечує Базова програма розвитку дитини
дошкільного віку «Я у Світі», одна зі змістових ліній якої має на меті
ознайомлення дітей з природою Космосу.
Зокрема нова Програма визначає такі основні завдання: надати дітям
загальну інформацію про рідну планету та її супутник Місяць, Сон-це і його
роль, розкрити поняття «Космос» та «Сонячна система», ознайомити з
характерними особливостями інших планет Сонячної системи, а також
виховувати естетичний смак, здатність бачити красу зоряного неба.
Практична значущість роботи полягає у реалізації цих освітніх вимог
ураховуючи чітко визначену систему методів, прийомів, форм подачі інформації,
що базується на психологічних особливостях малої дитини, враховує
індивідуальне сприйняття світу.
«ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ У ФОРМУВАННІ
АСТРОНОМІЧНИХ УЯВЛЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ»
Мета: розвивати у дітей уявлення про природу планети Земля; вміння
робити власні висновки; спонукати до саморозвитку, рефлексії; комунікативні
здібності, креативність, увагу, допитливість, мислення, зорове і слухове
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сприймання; естетичний смак; вміння використовувати не мовленнєві засоби
(жести, міміку, рухи); навчати дітей діяти в інтерактивні для розв’язання
нескладних природних колізій; милуватися природою, бачити незвичне, чарівне;
сприяти оволодінню дошкільниками лексичним багатством української мови;
уточнити знання дітей про Землю; дати дітям елементарно-наукові знання про
виникнення Землі; допомогти встановити головну відмінність Землі від інших
планет Сонячної системи; познайомити з елементарними знаннями про умови
існування життя на Землі – атмосферою Землі; закріпити у дітей набуті раніше
знання про планети Сонячної системи; розвивати вміння робити аналіз, синтез,
увагу, пам'ять, мислення, сприймання; виховувати бережливе ставлення до
природи, доброту і тепло у взаєминах.
Завдання:
- з’ясувати стан проблеми в педагогічній теорії та освітній практиці;
- обґрунтувати основні етапи формування екологічних знань у дітей
дошкільного віку;
- вивчити стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ЗДО
України;
- окреслити шляхи вдосконалення навчально – виховної роботи з
формування
- екологічної свідомості та екологічної культури дошкільнят;
- вправляти дітей у складанні розповідей про особисті враження від
спостереження за зоряним небом;
- розширити елементарні уявлення про те, ,що зорі бувають різні за
кольором (червоні, блакитні) та розміром (карлики, велетні);
- розповісти дітям, що зорі народжуються з космічного пилу та газу,
«живуть» сім'ями. Вони, мов люди, молодіють, старіють і вмирають –
вибухаючи; ознайомити з тим, що зорі вивчаються астрономами(які працюють в
обсерваторіях, складають карти космосу) за допомогою приладів: бінокля,
телескопа.
- збагачувати словник дітей відповідною лексикою: космос, світ, всесвіт,
зірка, планета, комета, ліхтар, сузір'я, рухатися, гріти, холодно, далеко.
Очікувані результати: активізується в дітей та батьків бажання вивчати
природу космосу
Цільова група: діти молодшої, середньої, старшої груп
Характеристика проекту:
- за метою проектної діяльності: теоретико – практичний,
- за змістом: виховний,
- за кількістю учасників: колективний.
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- за тривалістю: довготривалий.
Форма проведення: система занять з використання авторської казки з
ознайомлення дітей дошкільного віку з природою космосу
Реалізація проекту:
І етап. Підготовчо-організаційний
Мета: мотивація обраної проблематики. Визначення шляхів, способів,
методів, прийомів, форм реалізації проекту.
1. Обговорення ідеї та мети проекту:
- Виступ вихователя-методиста.
- Дискусія.
- Формулювання учасниками узагальненої мети проекту.
2. Обмірковування шляхів реалізації проекту.
3. Висловлення міркувань щодо форми представлення результатів.
4. Складання власного плану роботи педагога над проектом
- Що я можу зробити?
- Яким я бачу результат роботи?
- Яку літературу мені необхідно опрацювати?
5. Підбиття підсумків роботи підготовчого етапу. Розподіл методичних
доручень.
ІІ етап. Технологічний
Мета: організація роботи методичної служби, творчої групи,
інформаційно-консультаційного центру.
1. Виставка педагогічної та методичної літератури, яка може допомогти в
реалізації проекту.
2. Планування роботи дошкільного закладу з даного питання.
3. Створення екологічного журналу за темою «Всесвіт».
4. Добір та виготовлення дидактичного матеріалу.
ІІІ етап. Реалізація проекту
Мета: сформувати систему знань, умінь і навичок, необхідних для
реалізації спільного проекту та проявів творчості та фантазії. Узагальнити і
систематизувати знання, уміння та навички , набуті дітьми протягом попередніх
етапів.
1. Форми роботи з педагогами.
2. Форми роботи з дітьми.
3. Форми роботи з батьками.
ІV. Підсумок проекту
Мета: аналіз роботи над проектом, оцінка своєї діяльності.
1. Самоаналіз кожного учасника.
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2. Підсумково-аналітична бесіда за круглим столом.
План реалізації проекту
№
з/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Система занять використання
авторської казки по
Термін
ознайомленню дітей з природою
виконання
космосу
«Всесвіт у чотирьох стихіях» (земля, 09
вода, вогонь, повітря)
«Простір космосу»
10
1. «Місяць-супутник землі»
2. «Зоряне небо»
3. «День і ніч»
«Простір космосу»
11
1. «Сонце-велика зірка»
2. «Сонячний промінчик»
3. «Вийди-вийди сонечко»
«Вплив календарно-обрядових ігор
12
на формування астрономічних
уявлень дошкільників» (семінарпрактикум)
«Планета Земля»
01
1. «Мій рід, моя родина»
2. «Моя родина -Україна»
3. «Моя Батьківщина-Україна»
«Магічна сила Космосу». (година
02
спілкування)
«Таємниці космосу» (усний журнал)
02
Виставка малюнків
03
«Всесвіт»
«Казкова подорож Всесвітом»
04
(свято)

Виконавці

Результати, яких буде досягнуто по завершенню проекту:
1. Об’єднати:
- бажання й прагнення дітей;
- завдання педагога;
- варіативність форм, методів і засобів розливальних дій вихователя;
- психологічні закономірності природного розвитку спільної діяльності
дітей і дорослого (від бажання – до творчого рівня реалізації задуму)
2. Надасть змогу виявити наявність у дітей можливостей:
137

Всеукраїнський конкурс -рейтинг «Школа – джерело талантів»

- самостійного пошуку засобів досягнення мети партнерів, часу й місця
реалізації задуму;
- випробовувати свої сили, поєднуючи їх з бажаннями;
- практично застосовувати набуті знання й навички у взаємодії з
дорослими та ровесниками;
- реалізовувати своє природне прагнення діяти творчо, активно виявляти
своє ставлення до людей і середовища;
- діяти із проявами обдарованості реалізувати себе в умовах співпраці з
однолітками, які здатні їх зрозуміти.

Пізнавальний
розвиток

Мовленнєвий
розвиток

Фізичний розвиток
Соціальноморальний
розвиток

Емоційноціннісний розвиток

Дитина орієнтується у тому, що Всесвіт-це безліч зірок, планет.
Сонце – це велика зірка, має форму кулі, його добре видно на
небосхилі у вечірні та нічні години; що за допомогою телескопів
можна побачити зорі, планети, Місяць. Володіє елементарною
інформацією про можливості вивчення Всесвіту за допомогою
супутників, космічних кораблів, станцій Земля робить оберти
навколо Сонця. Місяць-супутник Землі. Показати дітям елементарні
взаємозв’язки в житті природи й людини. Дати початкові знання про
небо, його різноманітність, красу та вплив на природу і життя
людини. Пояснити дітям значення Сонця та його дію (гріє, яскраво
світить, сходить, заходить). Ознайомити дітей з явищами природи в
різні пори року, їхньою красою, особливостями та впливом на життя
людини.
Збагачувати словник дітей відповідною лексикою: космос, світ,
всесвіт, зірка, планета, комета, ліхтар, сузір'я, рухатися, гріти,
холодно, далеко. Зорі бувають різні за кольором (червоні, блакитні)
та розміром (карлики, велетні); вправляти дітей у складанні
розповідей про особисті враження від спостереження за зоряним
небом.
Користуючись експериментально-пошуковою діяльність формувати
цілісний образ Всесвіту, як життєвої форми.
Особистість з почуттям національної свідомості та гідності, з
почуттям гордості за свій народ, любові до своєї країни, її історії.
Дитина знає про народні іграшки та національний одяг нашого краю;
його декоративно-художнє оздоблення в образі народної ляльки;
поважає традиції та звичаї народу нашого регіону
Дорослі пізнають світ розумом, маленькі діти – емоціями. Для
дорослих людей інформація первинна, відношення – вторинні. У
дошкільнят усе навпаки: відношення первинні, інформація
вторинна.

138

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

Художньоестетичний
розвиток
Креативний
розвиток

Природничоекологічна
компетенція

Засобами художньої літератури, музики, народної творчості,
образного слова виховувати любов до рідного краю.
В дитини розпалити вогонь пізнання. Формувати уміння дітей
учитися, здобувати знання шляхом самостійних пошуків у різних
інформаційних джерелах.
Обізнана з природним середовищем планети Земля та Всесвітом як
цілісним організмом, у якому взаємодіють повітря, вода, ґрунт,
рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць тощо; їх значення для
діяльності людини, для себе. Сприймає природу як цінність,
виокремлює позитивний і негативний вплив людської діяльності на
стан природи, довільно регулює власну поведінку в природі.
Усвідомлює себе частиною великого світу природи; знає про
залежність власного здоров'я, настрою, активності від стану
природи, її розмаїття і краси; виявляє інтерес, бажання та посильні
уміння щодо природоохоронних дій. Знає про необхідність
дотримання людиною правил доцільного природокористування,
чистоти природного довкілля, заощадливого використання
природних багатств, використання води, електричної та теплової
енергії в побуті; прикладає домірні зусилля зі збереження, догляду
та захисту природного довкілля

Партнери проекту: бібліотека для дітей – надання інформації щодо
вирішення поставлених завдань, заклад дошкільної освіти, батьківський комітет.
Використані джерела
1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». наук.
ред. та упор. О. Л. Кононко. К. : Світич, 2008. 430 с.
2. Веремій А. В., Смоліна І. С. Подаруємо небу зірочки : Бінарне
комплексне заняття-розвага в середній групі. Дошкільний навчальний заклад.
№3(51).
3. Каплуновська О. М. Дошколятам про Космос : програма та методичні
рекомендації. Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2000. 132 с.
4. Левитан Е. П. Четыре ступени детского и юношеского познания
Вселенной [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.gomulina.orc.ru/methodics/levitan_poznVsel.html
5. Старченко В. А. Дошкільнятам про зоряне небо: навч.-метод. посіб. до
Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». К. : Наш час; Х.
: Ранок, 2010. 111 с.
6. Шваб Л. Б. Подорож у Всесвіт: інтегроване заняття з пріоритетом
інтелектуально-мовленнєвих завдань. Дошкільний навчальний заклад. №3(51).
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СМІТТЯ СОРТУВАТИ – ЗЕМЛЮ РЯТУВАТИ
Туманова Лариса Василівна
Дошкільний навчальний
заклад №18 «Чебурашка»
(ясла-садок комбінованого типу)
м.Сміла, Черкаська обл.
Заняття для дітей старшого дошкільного віку, метою якого є ознайомлення
дітей із проблемою засмічення нашої природи. Як можуть врятувати нашу
планету діти? Актуальне питання сьогодення – сортування сміття. На занятті
діти вчаться це робити (Освіта для сталого розвитку), поширюють свої знання
щодо виготовлення паперу, визначають його властивості, беруть участь у
виготовленні нового паперу із використаного (елементи STREM – освіти). На
занятті використано дидактичну гру з «Лего цеглинками».
Мета: розширити уявлення про загрозу засмічення природи; навчити
сортувати сміття; розширити уявлення про виготовлення паперу, його
властивості; вчити оцінювати ситуації, аналізувати, робити висновки; закріпити
знання про закони охорони природи; розвивати пам’ять, увагу, мислення,
мовлення дітей; виховувати відчуття обов’язку, відповідальності за збереження
рідної природи.
Матеріали: картинки, контейнери для сміття, дерева, сміття, фрагмент
мультфільму «Фіксики. Папір», папір для переробки, блендер, вода тепла, рамка,
сітка, рушник, губка, зразки різного паперу (картон, серветка, глянець,
друкарський папір, папір пакувальний).
ХІД ЗАНЯТТЯ:
1. Психогімнастика.
Вихователь: Діти, запрошую вас
2. Послухати оповідання В. Сухомлинського «Соромно перед
соловейком»
Оля й Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого
шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати.
Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко
від них сів на дерево соловейко й заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля
й Ліда боялись поворухнутись.
Соловейко перестав співати.
Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ.
140

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

Вихователь: А зараз ми з вами закриємо очі і потрапимо до того лісу, де
відпочивали дівчатка. ( Діти відкривають очі і бачать галявину, а навколо
розкидано різне сміття)
Вихователь: Діти, щоб ви зробили?
Як би ви пообідали в лісі?
Як можна виправити ситуацію?
Давайте виправимо ситуацію.
Як ми будемо збирати сміття?
Навіщо сортувати?
Як правильно сортувати сміття?
3. Д/г «Сортуємо сміття»
(Діти сортують сміття, складаючи у відповідні контейнери)
Вихователь: А зараз ми дізнаємося, чим закінчилася ця подія.
Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету й поклала в сумку.
– Навіщо ти забрала сміття? – запитала Оля.– Це ж у лісі... Ніхто не
бачить...
– Соромно перед соловейком...– тихо відповіла Ліда.
Вихователь: А чи правильно вчинила Ліда? (Відповіді дітей)
Вихователь: Природу треба берегти. Наступне завдання – розгляньте
картинки і оцініть поведінку дітей на природі. Якщо вони бережуть природу
виберіть зелену цеглинку і покладіть її на картинку, якщо вони завдають шкоди
природі, не бережуть її, то виберіть червону цеглинку.
4. Д/г «Лего цеглинки».
Вихователь: А для чого треба сортувати сміття? (Щоб зменшити
сміттєзвалища, які нищать природу. Сортоване сміття можна переробити. )
Яке сміття переробляють? (Пластик, папір, скло, метал)
А з чого виготовляють папір? (З дерева)
5. Перегляд мультфільму про виготовлення паперу («Фіксики. Папір»)
6. Гімнастика для очей
Одягнемо окуляри (зімкнути великий і вказівний пальці і прикласти до
очей)4
Подивімось вліво, вправо (виконують дії),
Вгору, вниз,
І на друга подивись.
Ось ми і дізналися, як виготовляють папір. А ще із чого можна виготовити
папір?
Подивіться, скільки ми зібрали паперу.
- Як називають використаний папір? (Макулатура).
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- Так, а в перекладі з німецької це означає «забруднений».
- Який папір можна збирати, щоб потім здати для переробки (газети,
зошити, альбоми, блокноти, упаковка від харчових продуктів, картон, квитки)
- Не можна класти в макулатуру (брудний папір (із залишками жиру,
рідини, їжі, фарби, плісняви), паперові хусточки та рушники туалетний папір,
товарні чеки, шпалери, пергамент, багатошаровий папір (покритий пластиком) в
т.ч. паперові стакани, стіки від цукру і солі/перцю, упаковки типу Tetra Pak,
лотки від яєць, наклейки)
7. А зараз ми дізнаємося, як виготовити папір із макулатури.
Пропоную, спочатку нарвати паперу, залити водою і трішки почекати.
А тим часом ми з вами будемо дослідниками і визначимо властивості
паперу, який же від буває? (На тарілочка зразки різного паперу)
(Діти порівнюють серветку і картон – тоненький і товстий, м’який і
жорсткий; порівнюють газетний і кольоровий, білий – може мати колір:
глянцевий і картон – гладенький і жорсткий)
Фізкультхвилинка
Он повзе мурашка, (діти виконують нейрогімнастичні вправи)
Ось хлюпоче річка.
Не ламай ромашку,
Не топчи травичку.
В зелені діброва,
В китицях калина.
Глянь, яка чудова
Наша Україна!
Вихователь: Продовжуємо виготовляти папір. Подрібнюємо блендером.
Висипаємо утворену масу у миску. Доливаємо води. Можна додати 2 столові
ложки крохмалю. Набираємо на рамку. Відтискаємо воду. Залишаємо до повного
висихання.
Вихователь: Для виготовлення 1 кг паперу з дерева потрібно 4 кг деревини,
а для виготовлення 1 кг паперу з паперової маси, потрібно 2 кг макулатури.
Треба нам усім пам’ятати і виконувати закони охорони природи.
8. Закони охорони природи.
Закон золотого соняшника – все живе має право на сонце, повітря і воду.
Закон мудрої сови – будемо спостерігати, навчатися, діяти і відповідати за
свої звички.
Закон доброго дельфіна – будемо допомагати кожному, хто цього
потребує, як дельфін у морі.
Закон турботливої білочки – будемо брати від природи лише необхідне.
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Закон червоної калини – будемо прикрашати землю добрими справами, як
калина – гай!
Закон співучого солов’я – будемо оспівувати красу рідної землі, як соловей!
Закон вічнозеленого барвінку – будемо, що закони природи важливіші від
законів людських.
9. Підсумок: Що вам запам’яталося найбільше? Що сподобалося?
Природу вмій любити,
Не смій ніколи і нізащо
Їй шкоду спричинити!
Даремно квіточку не рви,
Пташині спокій дай,
Усе, що є навколо тебе,
Люби й оберігай!
ВИСНОВКИ: на занятті діти усвідомили важливість сортування сміття,
навчилися його сортувати. Особливо цікавим для них був процес виготовлення
паперу із макулатури. Підібрані дидактичні ігри сприяли закріпленню знань про
охорону навколишнього середовища.
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ЕТНОПЕДАГОГІКА ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ
Вільгоцька Наталія Петрівна
Пісківський ЗДО № 2 «Артемко»
Бородянського району,
Київської області
Анотація
В роботі представлено два заняття з етнопедагогіки, розроблені для дітей
середнього та старшого дошкільного віку, які поєднані між собою. Заняття для
старших дошкільнят продовжує тему заняття для дітей середнього віку,
закріплює набуті знання та розширює їх. Це дає можливість безперервного та
системного національного виховання дошкільнят.
Нині гостро стоїть питання патріотизму. Прийоми етнопедагогіки
дозволяють занурити дітей у містичний і повчальний світ української
етнокультури, просякнутий любов’ю до всього сущого та до життя, що
допомагає виховувати добру, співчутливу та трудолюбиву особистість.
Головний носій етнопедагогіки – кіт. Наші пращури склали силу-силенну творів,
у яких за допомогою кота повчали, виховували, застерігали дітлахів. З котком
забавлялися, котка співали, щоб заспокоїти дитя. І мали такі фольклорні віршики
та пісеньки величезну силу. Сприйнятливі та зрозумілі вони і для сучасних діток.
Разом із Мурчиком дошкільнята в цікавій ігровій формі вивчають національні
традиції. Тексти колисанок, забавлянок, закличок та інших малих фольклорних
форм гарно лягають у рухливі, діалогові, хороводні ігри, мовно-ритмічні вправи,
інсценівки і дуже подобаються дітям. Етнопедагогіка у поєднанні із
музикотерапією, логоритмікою, пісочною терапією та іншими сучасними
інноваційними технологіями дозволяє не лише знайомити дітей із національною
спадщиною, але й розвивати їх всебічно.
Заняття з етнопедагогіки для дітей середньої групи
Тема: Неслухняний котик
Мета: За допомогою прийомів етнопедагогіки познайомити дітей із
традиційним національним побутом (інтер’єр хати, одяг, взуття, віночок). Вчити
дітей назв українського одягу та предметів ужитку; квітів, з яких традиційно
плели віночок для маленьких дівчаток (чорнобривці, ромашка, незабудки,
барвінок, безсмертник тощо); кольори стрічок українського віночка та їхнє
символічне значення. Розкрити перед дітьми заворожуючий світ краси та
мудрості українського народу за допомогою головного носія етнопедагогіки –
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кота. Формувати цілісне сприйняття світу, сприяти розвитку гармонійної
особистості. Розвивати пам’ять, етнічний смак, діалогове мовлення, відчуття
темпу та ритму, координацію рухів, дрібну та загальну моторику, узгодження
слова з рухом, спритність. Виховувати любов до усної народної творчості,
національних традицій, шану до національної спадщини нашого народу.
Виховувати патріотизм через почуття гостинності, любові та поваги до
ближнього, бажання допомагати старшим, дбати про рідних та близьких людей.
Обладнання: дидактичні ігри на магнітах «Українська світлиця»,
«Віночок», «Святковий одяг», магнітна дошка, клубочки з нитками, скриня,
пісочниця, маленькі подушечки для кожної дитини, музичний супровід (голоси
свійських тварин, колискова у виконанні Росави «Котику сіренький»)
Хід заняття:
 Пальчикова гра-привітання «Добрий ранок»
Добрий ранок сонцю,
Добрий ранок небу,
Добрий ранок землі,
Добрий ранок мені, (діти по черзі погладжують всі пальчики на руці)
Добрий ранок усім. (беруть один одного за руки)
 Дидактична гра «Українська світлиця»
Діти, сьогодні я розповім вам історію про одну маленьку дівчинку. І я дуже
вас прошу допомогти мені оживити цю історію і образити її на дошці за
допомогою магнітних картинок. Я розповідатиму, а ви по черзі шукатимете та
кріпитимете до дошки відповідні картинки.
Діти шукають картинки та з допомогою вихователя формують з них
українську світлицю на магнітній дошці.
В українському селі, у гарній хаті жила бабуся Оксана. У неї була гарна
розмальована піч, великий, накритий скатертиною стіл. На столі стояли глечики
із молоком та сметаною. На покуті висіли ікони, прикрашені вишитим
рушником. Рушники висіли також над вікном. Коло печі стояла лежанка, на якій
красувалися вишиті подушки. В кутку стояла розписана скриня з одягом. На
скрині і на печі також були вишиті рушники. На стіні, біля печі, висів мисник –
це така полиця, куди бабуся Оксана складала глиняний посуд. На підлозі лежали
ткані килимки, які ткала сама бабуся Оксана.
Бабуся Оксана гляділа свою внучку Катрусю. Вони готувалися до іменин
Катрусі. Їй наступного дня виповниться 5 років. Катруся, дітки, ваша ровесниця.
Бабуся приготувала смачний іменинний пиріг та гарний одяг для свята, який
склала у скриню.
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У бабусі жив кіт Мурчик. Він був трохи лінивим та дуже бешкетливим,
неслухняним. Не встигла бабуся й на хвилинку вийти з хати, а Мурчик уже
грається її клубочком. Розкотили клубочки по всій хаті. Давайте допоможемо
бабусі їх позбирати.
 Логоритмічна проспівка «Котик і клубочок»
Ой, коточок, коточок, (діти стать у коло та кладуть біля ніг клубочок)
Украв бабин клубочок, (беруть клубочок з підлоги)
Та й поніс поза ліс, (йдуть по колу – клубочок за спиною)
Та й до Каті приніс, (зупиняються, сідають в колі на коліна і кладуть
клубочок поруч)
Стала Катя кота вчить: (махають пальчиком)
Не вчись коте красти, (беруть клубочок у руки)
А вчись коте прясти, (крутять клубочок в руках)
Роботу робити,
В’язати і шити. (перекладають клубочок з руки в руку)
А бабуся поплете, (потерти клубочок долонями)
Поки внучка підросте. (піднімаються та піднімають клубочок догори)
Доки ми збирали клубочки, котик наробив безладу у скрині, куди бабуся
склала Катрусин святковий одяг. Який одяг Катруся одягне на іменини?
 Дидактична гра «Святковий одяг Катрусі»
Діти перебирають картинки з одягом у скрині, шукаючи вишиванку,
спідничку, плахту, фартушок, кептарик, . Святковий одяг кріплять на дошці,
пригадуючи його назви.
Скажіть, діти, чого не вистачає, щоб Катруся могла затанцювати гопачка,
вистукуючи каблучками? Так, чобітків. Чобітки поцупив кіт. Треба його
провчити.
 Малорухлива гра «Червоний чобіток»
Діти ходять по колу, а вибраний лічилкою Кіт стоїть у колі
Ходить котик по кутку
У червонім чобітку,
Треба кота спіймати,
Чобітка ізняти.
Діти повертаються в коло спиною, а Кіт намагається прошмигнути з кола.
Діти, стоячи на місці і не повертаючи голови, пробують зловити Кота і не
випустити його з кола.
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 Діалогова гра «Киця Мура»
Тепер у Катрусі є і вишиванка, і спідничка, і фартушок, і кептарик і
чобітки. А чого ще не вистачає дівчинці, щоб святкувати іменини? Так, віночка.
А віночка, діти, розтягли поганючі миші. Все тому, що лінивий Мурчик не хоче
ловити мишей. Давайте позвемо Мурчикову подружку, Мурку, щоб вона навчила
його мишей ловити.
Діти вибирають лічилкою кицю Муру, яка стає в коло:
Діти:
- Киця Мура, де ти була?
Ми гукали, ти не чула?
Киця Мура:
- Я сиділа під столом,
Їла кашку з молоком.
Діти:
- Киця Мура, де ти була?
Ми гуляли, ти не чула?
Киця Мура:
- Я сиділа під столом,
Їла кашку з молоком.
 Рухлива гра «Два кота»
Тепер Мурчику буде простіше мишей ловити. Киця Мура, вибирай собі
пару, беріться за руки і ставайте у коло, будемо мишей ловити.
Діти водять хоровод навколо котів і примовляють:
Ой, у нас два кота,
Сірий, білий обидва.
По садочку ходили,
Там мишей ловили
Діти розбігаються, тікаючи від котів. Коти у парі, тримаючись за руки,
намагаються зловити мишу, обхопити її так, щоб мишка опинилася між ними.
Мишей ми половили, а тепер треба позбирати віночок.
Дидактична гра з піском «Квіточки для віночка»
Діти шукають квіточки у пісочниці, називають їх та кріплять до дошки у
вигляді віночка: незабудки, ромашки, чорнобривці, барвінок, листя яблуні і
безсмертник.
Молодці, діти, саме з таких квіточок плели колись віночки для п’ятирічних
дівчаток. І бабуся Оксана сплела такого для своєї Катрусі напередодні її дня
народження.
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 Дидактична гра «Котик і стрічки»
Діти, а чого не вистачає нашому віночку? Так, стрічечок. Зараз ми
допоможемо котику Мурчику позбирати їх на місце. Одну стрічку бабуся
попросила у сонечка. Яка це буде стрічка? Так, жовта. Другу – у земельки. Це
коричнева стрічечка. Ще одну – у травички. Це зелена стрічка. Ще одну – у
серденька. Правильно, це червона стрічечка. І ще одну – у фіалочок. Це
фіолетова стрічка. Молодці, діти, ви сплели гарного віночка для Катрусі,
допомогли нашому котику Мурчику.
Мовно-ритмічна гра з піском «Ой, ну-ну, котару»
Що ж, діти, ми допомогли бабусі Оксані та її внучці. Тепер у них готові до
іменин і одяг, і взуття, і віночок. Треба вкладатися Катрусі спати, щоб гарно
відпочити. Адже завтра їй гостей стрічати. Але що це не дає Катрусі спати?
Звучить аудіозапис голосів худоби. Що не дає заснути дівчинці? Діти
називають тварин, голоси яких почули.
Діти, попросимо кота Мурчика попорати худобу. Для цього підійдемо до
пісочниці:
Ой, ну-ну, котару,
Та вимети кошару, (діти розгрібають пісочок долоньками по пісочниці)
Та настели сінця
Вівцям по колінця. (загрібають пісочок на купку до середини пісочниці)
Нехай вівці не бринчать,
Бо в нас дитя хоче спать. (примовляють пошепки з пальчиком біля губ)
 Мініруханка «Ой, ти коте сірий»
Ой ти коте сірий,
Та вимети сіни,
А ти коте рябку,
Та вимети хатку, (діти водять хоровод)
Коту волохатий,
Біжи кругом хати, (зупиняються та кружлять навколо себе)
Та впіймай там мишку,
Укинь у колиску, (імітують, що хапають мишку у жменьку)
Мишка буде пищать,
А дитинка буде спать. (присідають і складають долоньки під вушко)
 Музична гра-релаксація «Котику сіренький»
Діти, бабуся буде нам дуже вдячна, якщо ми вкладемо спати її внучку. Ось
вам подушечки, давайте спробуємо.
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Під колискову у виконанні Росави «Котику сіренький» діти ритмічно
ходять по колу, тримаючи в руках маленькі подушечки:
Котику сіренький, котику біленький
Котку волохатий, не ходи по хаті
(високо піднімають ніжки і легенько їх опускають)
Не ходи по хаті, не буди дитяти
Дитя буде спати, котик воркотати
(ходять навшпиньки)
Ой на Котка Воркота
На Дитинку Дрімота
(лягають на підлогу і скручуються у клубочок, як котики, голову кладуть
на подушечки і слухають музику)
Коли музика закінчиться, можна запропонувати дітям розповісти про свій
уявний сон, або пофантазувати про сон Катрусі чи Мурчика.
Дітки, ви сьогодні дуже старалися допомогти бабусі Оксані. Тепер у неї все
готове до святкування іменин. І вдячна бабуся передала для вас гостинці – смачні
цукерочки.
ЗАНЯТТЯ З ЕТНОПЕДАГОГІКИ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ГРУПИ
Тема: Котку помагаємо і котка співаємо
Мета: Продовжувати розкривати перед дітьми заворожливий світ краси
та мудрості українського народу через головного носія етнопедагогіки – кота.
Формувати цілісне та позитивне сприйняття світу, сприяти розвитку гармонійної
особистості. За допомогою прийомів етнопедагогіки познайомити дітей з
деякими народними рослинами-оберегами (м’ята, любисток, барвінок) та їхнім
символічним значенням і цілющими властивостями. Пригадати символічне
значення квітів та стрічок українського віночку. Розвивати етнічний смак,
пам’ять, творче мислення дітей, відчуття темпу та ритму, координацію рухів,
дрібну та загальну моторику, узгодження слова з рухом, метикуватість,
спритність. Виховувати любов до усної народної творчості, української мови,
національних символів та традицій. Виховувати патріотизм через почуття
любові та поваги до ближнього, бажання допомагати та дбати про рідних і
близьких людей, вміння пробачати та розуміти тих, хто поруч.
Обладнання: клубочки з нитками, скриня, пакуночки із сухим зіллям
(м’ята, любисток, барвінок), свічка, пісочниця, лялька-мотанка, магнітна дошка,
вінок, кошик, колиска, дидактична гра на магнітах «Хата бабусі Оксани».
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ХІД ЗАНЯТТЯ:
 Мовно-ритмічна гра-привітання «Вранішнє сонечко»
Ранком сонечко встає, (діти розчепірюють долоньки)
Діткам спати не дає, (труть кулачками очі)
Нумо, дітки, піднімайтесь, (встають зі стільчиків)
Посміхайтесь, обіймайтесь, (один до одного посміхаються
обіймаються)
Чепуріться всі гарненько, (гладять себе по голівці)
Сонечко, як рідна ненька. (прикладають долоньки до грудей)

та

 Цікава історія про Мурчика
Діти, сьогодні ми знову потрапили в гості до нашого знайомого котикабешкетника Мурчика, який живе у бабусі Оксани (вихователька звертає увагу на
зображення світлиці з героями цієї історії на магнітній дошці) Пам’ятаєте,
минулого року він ледь не зіпсував іменини бабусиній внучці Катрусі. Але ми
вчасно нагодилися, зібрали скриню зі святковим одягом. Бабуся на радощах
пригощала всіх нас цукерками, а Мурчик пообіцяв бути слухняним. Як ви
гадаєте, став котик слухняним? Він, як маленька дитина – обіцяє, та й знову
шкоду робить. От і сьогодні…
Бабуся поїхала на ярмарок, пообіцяла внучці ляльку купити. Бабуся з хати,
а Мурчик заходився гратися. Вперся до кошика з клубочками, вивернув їх, та ну
катати по підлозі. Один клубочок закотився під скриню, він за ним, скриня
перевернулася, звідти повипадали якісь пакуночки… Аж раптом зайшла
Катруся.
- Що ж нам бабуся скаже? – сплеснула вона в долоні.
А котик Мурчик винувато похнюпився. Давно він не отримував від бабусі
на горіхи. Як же мені шкода стало котика! А вам, діти? То що, знову допоможемо
Мурчику? Ну, тоді до роботи! Спочатку поскладаємо клубочки.
 Гра з клубочками «Розкотилися клубочки»
Розкотилися клубочки
По усенькій хаті,
Журно дивиться Катруся:
Як їх позбирати.
Ми клубочки кольорові
Швидко намотаєм,
В кошика вербового
Потім поскладаєм.
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Діти змотують клубочки, які розкидані по групі і розмотані, а вихователь
промовляє вірш.
Молодці, діти, але перед тим, як складати клубочки до кошика, давайте
разом з Катрусею повчимо Мурчика.
 Логоритмічна проспівка «Котик і клубочок»
Ой, коточок, коточок, (діти стать у коло та кладуть біля ніг клубочок)
Украв бабин клубочок, (беруть клубочок з підлоги)
Та й поніс поза ліс, (йдуть по колу – клубочок за спиною)
Та й до Каті приніс, (зупиняються, сідають в колі на коліна і кладуть
клубочок поруч)
Стала Катя кота вчить: (махають пальчиком)
Не вчись коте красти, (беруть клубочок у руки)
А вчись коте прясти, (крутять клубочок в руках)
Роботу робити,
В’язати і шити. (перекладають клубочок з руки в руку)
А бабуся поплете, (потерти клубочок долонями)
Поки внучка підросте. (піднімаються та піднімають клубочок догори, а
потім складають у кошика)
Клубочки поскладали, котика повчили. Тепер можна трошечки погратися.
 Гра на здруження з клубочком
«Йшла я вуличком-перевулочком»
Йшла я вуличком-перевулочком,
Перевулочком я йшла,
Клубочок ниточок знайшла. (вихователь ходить по групі з клубочком у
руках)
Клубочок котиться, (вихователь присідає і крутить клубочок об підлогу)
Нитка тягнеться, (вихователь починає розмотувати клубочок)
Нитка обірвалася, (ім’я дитини) прив’язалася (прив’яався)…
(вихователь піднімається, віддає клубочок названій дитині, лишаючи у
себе кінчик нитки)
Діти по черзі виконують такі самі рухи і промовляють той самий текст.
Вони передають клубочок іншим, розмотуючи його і з’єднуючись між собою
ниткою. Всі ддіти, у яких в руках є нитка, присідають та встають разом з ведучою
итиною, в руках у якої клубочок. Остання дитина приєднує виховательку,
віддаючи їй клубочок. Вихователька останній раз промовляє текст гри, змотуючи
клубочок, а діти, у яких вже забрали ниточку, сідають на стільці.
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 Примовляночка зі свічечкою «Та вроди, Боже»
Тепер час і у скрині навести лад. А що це за пакуночки повипадали звідти?
Це зіллячко бабуся влітку сушила для своєї внучки. А коли заготовляла,
примовляла…
Та вроди, Боже, троє зіллячок:
Перше зіллячко – барвіночок,
Друге зіллячко – любисточок,
Третє зіллячко – рута-мята.
Барвіночок – для дівочок,
Любисточок – для любощів,
Рута-м’ята – для здоров’ячка.
Діти присідають в коло на коліна, кожен по черзі промовляє один рядок
примовляночки, тримаючи в руках свічечку і передає свічку далі по колу. Гра
гарно розвиває увагу та стриманість, адже, щоб промовити потрібний рядочок,
треба уважно слідкувати за текстом, який проговорюють інші діти.
 Робота з віночком «Цілющий віночок»
Дітки, а яке із цих трьох зіллячок, які сушила бабуся, ми бачили у віночку
Катрусі? Бабуся Оксана вплела у віночок для Катрусі барвінок. Скажіть, а коли
Катруся одягає свій вінок? Так, тільки на свята. Колись казали: «Хто вміє вінок
плести, той уміє життя любити». А ми вміємо? Давайте пригадаємо, яка квітка
символізує у віночку: любов (ромашка), здоров’я (безсмертник), ніжність
(волошка), міцний шлюб (барвінок) материнську любов (листочки яблуні).
Правильно, діти, а яка квітка для того, щоб Катруся не забула про свій
український рід? Так, незабудки. А що символізує дівочу красу? Так, калина. А
яку квітку вплітали на знак печалі за українськими загиблими захисниками? Так,
це мак.
Окрім того, кожна квітка у віночку береже Катрусине здоров’я: незабудки
та барвінок – бережуть зір, чорнобривці – від головного болю, ромашка
заспокоює серце, мак і волошка – бережуть сон. Отакий цілющий віночок у
Катрусі.
А хто із вас згадає у скільки років Катрусі бабуся сплела першого віночка?
У три роки. І туди вона вплела незабудки, ромашки, чорнобривці та барвінок. А
які квіточки бабуся Оксана додала у чотири роки? Листя яблуні і безсмертник. А
які квіточки бабуся вплела Каті у шість років? Так, волошку та мак. А у центрі
віночку бабуся вплела калину – символ дівочої краси.
Потім вихователька запитує дітей по черзі, що означають кольори
стрічечок у віночку: коричнева – землю-годувальницю, жовта – сонце, зелена –
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молодість та красу, синя – небо та воду, оранжева – хліб, фіолетова – мудрість,
малинова – достаток, рожева – щирість української душі, червона – печаль.
Молодці, дітки, ви гарно пригадали все, що вивчили про український
віночок.
 Гра у колі «Пакуночки зі скрині»
Діти, давайте тепер поскладаємо бабусині пакуночки зі скрині. Спочатку
знайдемо барвінок. А для чого Катрусі барвінок? Так, барвінок вплітали у
віночок, щоб дівчинка у майбутньому мала міцний шлюб, міцну сім’ю. Адже ця
рослина вічнозелена і не в’яне навіть взимку. У народі кажуть: «Все мороз
поглушив, а барвінку не займав».
А ось і другий пакуночок із бабусиної скрині. Це любисточок. Він треба
Катрусі, щоб її любили. Любистком мили волосся та все тіло. Крім того
любисток – це оберіг від змій та гадюк. Він відлякує їх, бо має сильний запах,
який змії не люблять. А у віночок його вплітали, щоб захистити від злих сил.
А м’ята потрібна Катрусі для того, щоб вона була здоровою. Адже м’ята
дуже цілюща, з неї роблять багато ліків, а бабуся заварює з м’яти чай. Цю
рослинку називають у народі рута-м’ята. Ми знаємо про неї примовляночку.
 Мініруханка «По садочку ходжу»
По садочку ходжу я, ходжу, (діти водять хоровод)
Руту-м’яту саджу я, саджу, (присідають у колі, тримаючись за руки)
Рута-м’ята моя прийнялася, (піднімаються всі разом)
Красивенкою дівка вдалася. (дівчатка кладуть руки на пояс, хлопці
показують на дівчат)
Діти складають зілля в скриню.
А поки ми працювали, зілля у скриню складали, котик бавився з Катрусею.
 Забавлянка «Ототушки, тотушки»
Ототушки, тотушки, (діти ритмічно плескають в долоні)
На котика – потягушки, (потягаються ручками)
На Катрусю – топотушки, (тупотять ногами)
На котика – потягусі, (розбиваються по парах і обійматься)
На Катрусю – ростусі, (лоскочуть один одного)
Щоб росла, виростала, (присідають і ритмічно піднімаються)
Швидко бабі в поміч стала. (кладуть одну а потім другу руку на пояс)
Діти, поки ми працювали та забавлялися, котик побіг пташок ловити в
садку.
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 Логоритміка «Ой ну, ну, коточок»
Ой ну, ну, коточок,
Не йди рано в садочок, (діти йдуть по колу один за одним)
Не полохай галочок, (зупиняються, повертаються обличчям в коло і машуть
долоньками, як крильцями)
Нехай галки вінки в’ють, (крутять руками перед собою)
З хрещатого барвінку (зчіплюють пальці двох рук в замок)
Катрусі на квітку, (утворюють квіточку долоньками)
Одна квітка красива, (долоньки до обличчя і хитають головою)
Друга квітка – щаслива, (долоньки вивернути в інший бік і похитати
головою)
Третя квітка – дрімлива, (закрити долонями очі і присісти)
Щоб Катруся спала, (долоньки під вушко)
Щасливою зростала, (піднімаються – руки в боки)
Ой ну, ну, коточок,
Не йди рано в садочок. (промовляють пошепки з пальчиком біля губ)
Замість ходити по садочку, нехай котик нам грядку скопає, привчається
працювати. Давайте ми навчимо котика працювати, у цьому нам допоможе наша
пісочниця.
 Мовно-ритмічна гра з піском «Ой ну, котку-рябку»
Ой ну, котку-рябку, (діти кладуть долоні на пісок)
Та скопай нам грядку, (зжимають та розжимають кулачки)
Малу, невеличку, як із рукавичку, (покласти одну долоньку на пісок і
обвести її навколо пальчиком)
Ми посієм маку,
Та ще й пастернаку,
Барвінку хрещатого,
Ще м’яти для запаху, (набирають пісочок у долоньки і просіюють його
крізь пальці)
Та й посадим квіточок, (малюють квіточку)
Зеленого любисточку, (малюють листочок)
Забавлять Катрусю у зеленім лузі. (розгладжують пісок у пісочниці)
Тепер давайте трошки відпочинемо, з котиком пограємося, Катрусю
порозважаємо.
 Малорухлива гра «Червоний чобіток»
Діти ходять по колу, а вибраний лічилкою Кіт стоїть у колі
154

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

Ходить котик по кутку
У червонім чобітку,
Треба кота спіймати,
Чобітка ізняти.
Діти повертаються в коло спиною, а Кіт намагається прошмигнути з кола.
Діти, стоячи на місці і не повертаючи голови, пробують зловити Кота і не
випустити його з кола.
 Колисанка з рухами «Котка заспіваю»
Дітки, Катруся сьогодні нову дуже вдячна нам за допомогу. Вона дарує вам
на згадку свою ляльку. Лялька ця не проста, вона зроблена з тканини і
називається мотанка. Але дівчинка дарує її нам за умови, що ми вміємо її
присипляти, колискову співати. А ми уміємо, правда ж? Давайте котика
заспіваємо для ляльки Катрусі.
Ой баю мій, баю,
Котка заспіваю, (діти у колі присідають на коліна, обіймають себе руками
і гойдаються)
Щоб дитятко спало, (долоньки під вушко)
Горенька не знало, (скласти долоньки на груди)
А-а, а-а, а! (імітують гойдання дитини на руках)
Ой баю мій, баю,
Котка заспіваю, (діти обіймають себе руками і гойдаються)
Щоб дитятко спало, (долоньки під вушко)
Щасливим зростало, (долоньки біля обличчя)
А-а, а-а, а! (імітують гойдання дитини на руках)
Ой баю мій, баю,
Котка заспіваю, (діти обіймають себе руками і гойдаються)
Щоб дитятко спало,
Здоровим зростало, (ручки на пояс)
А-а, а-а, а! (імітують гойдання дитини на руках)
Ой баю мій, баю,
Котка заспіваю, (діти обіймають себе руками і гойдаються)
А-а, а-а, а! (імітують гойдання дитини на руках)
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Висновок
За допомогою багатющої фольклорної спадщини можна природно
прищеплювати дітям повагу до старших, взаємоповагу, толерантність,
терпимість, любов до природи. Фольклор стає у нагоді, коли дошкільнят треба
чогось навчити, коли діти граються, коли є необхідність заспокоїти, забавити
дітей, налаштувати на роботу, здружити, навчити не ображатися.
Малі фольклорні жанри мають насправді глибинний сенс і водночас
прагматичне призначення, вони поєднують і язичницькі вірування, і
християнські цінності. А це і є генетичним кодом історії нашого народу.
Прийоми етнопедагогіки варто використовувати у повсякденній роботі з
дітьми-дошкільниками, адже вони налагоджують позитивну атмосферу у групі,
здружують дитячий колектив, повчають, збагачують мову та внутрішній світ
дитини. Український фольклор сприймається дітьми напрочуд легко і просто.
Навіть якщо там вживаються застарілі або незрозумілі сучасним дітям слова,
вони легко засвоюють їх, залюбки дізнаються щось нове про рідний край, його
звичаї, традиції. Любов до українського слова та народу закладена в нас на
генетичному рівні і ми не маємо права не скористатися цією багатющою
спадщиною. Тим паче, що етнопедагогіка дуже легко вписується у будь-які
сучасні форми роботи з дітьми, поєднується з інноваційними технологіями.
Магія усної народної творчості зачаровує і вихователя, і дітей. Звичайні побутові
речі сприймаються як щось заворожливе, тому надалі, у повсякденному житті,
діти ставляться до оточуючого середовища уважніше, з пошаною, бережливо.
Патріотизм – це насамперед любов до ближнього. Саме з цього одвічного
почуття потрібно починати виховання майбутніх патріотів. Етнопедагогіка ж
спрямована саме на розкриття у дитячій душі тільки світлого та доброго.
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«КВЕСТ – ТЕХНОЛОГІЯ В РОБОТІ З БАТЬКАМИ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ».
Міщанчук Світлана Остапівна,
Дошкільний навчальний заклад № 7
«Пролісок»
м. Чортків, Тернопільска обл.
Зміст роботи:
1. Анотація
2. Міні-квест «Скриня скарбів»
Презентація «Скриня скарбів»
3. Міні квест «У світі дерев»
Фото «У світі дерев»
4. Міні-квест «Зваримо борщик»
Фото «Зваримо борщик»
5. Міні-квест «У світі див та фантазій»
Фото «У світі див та фантазій»
6. Висновки
Анотація
Кожна мама і батько мріють, щоб їх дитина була розумною, щасливою,
доброю, вихованою. Для того, щоб їх мрія здійснилась необхідна обов’язкова
співпраця дорослого і дитини: майстерність спілкування, віра в свою малечу,
проникнення в світ один одного. Саме батьки повинні в першу чергу, бути
помічниками у набутті та вдосконаленні навичок, порадниками у будь-яких
життєвих ситуаціях. Для цього обов’язковим повинно бути цікаве спільне
дозвілля. Проте сучасні батьки переважно обирають перегляд телепередач,
комп’ютерні ігри, дорослі компанії. А це все призводить до ще більшого
непорозуміння між ними та дітьми, погіршення самопочуття дошкільнят.
Ми ж пропонуємо веселе і корисне проведення спільного часу за
допомогою ігрової технології квест. Квест – це оригінальність, відповідність
запланованому сюжету, атмосфера гри, дії в команді, азарт та радісний настрій.
Там ми поєднуємо усе: творчі вправи, малюнки, аплікації, проблемно-пошукові
завдання, смуги перешкод та сюрпризні моменти.
Мета квестів: ознайомлювати дітей з новою інформацією та закріплювати
набуті знання (з різних розділів програми), відпрацьовувати на практиці вміння,
реалізовувати проектну та ігрову діяльність, активізувати мовленнєві,
пізнавальні та розумові процеси та фізичні здібності, вчити долати перешкоди,
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діяти в команді з батьками. Розвивати координаційну увагу, формувати дружні
відносини в дуеті: дитина-батьки. Викликати позитивні емоції, веселий настрій
від спільної гри.
Очікуваний результат: гармонізувати емоційний стан, самопочуття,
розкрити таланти, здібності, розвинути специфічні види дитячої діяльності
дошкільників шляхом спільної діяльності батьків і дітей.
Дані квести є коловими, так, як участь приймають кілька міні-команд
(дитина-батьки). Команди стартують з різних позицій і згідно маршруту по черзі
проходять усі локації.
Міні-квест «Скриня скарбів» (для дітей старшої групи та їх батьків).
- Увага! Увага! Ми раді вітати усіх присутніх на квесті найсміливіших,
найсильніших, найрозумніших. Сьогодні у нас незвичайна подія – квестзмагання між двома групами «Вишенькою» і «Метеликом». Команди
складатимуться з учасників, які виконуватимуть завдання окремо. Пройшовши
нелегкий шлях, ви отримаєте скриню скарбів. Для цього відвідаєте різні куточки
на території нашого садочка. Зупинки – це майданчики, кожен з яких, як і ваші
групи, мають власну назву – «Ромашка», «Вишенька», «Калинка», «Івасик
Телесик», «Волошка», «Метелик», «Ягідка», «Сонечко», «Колобок». Там
чекатимуть завдання, які слід швидко виконати. Кожна міні-команда отримає за
виконане завдання частинку пазлу. У кінці, коли до фінішу прийдуть всі
учасники кожної команди – у вас вийде зображення групи. Ми бажаєм всім
веселого настрою, азарту, сил та мудрості. А зараз просимо представити свої
команди (представлення команд, вручення маршрутів).
Хід квесту
1 завдання – група «Колобок». Колобок потребує вашої допомоги, він
вирішив допомогти бабусі і дідусю поприбирати у кімнаті, та от біда, він не може
посортувати взуття по парах. Завдання – посортуй взуття (10 пар).
2 завдання – група «Метелик». Метелик дуже хоче погратися з вами. Нумо
спробуємо його спіймати. Завдання – пролізь через дугу-»чагарник» і злови
метелика (метелики прив’язані на ниточках).
3 завдання – група «Сонечко». Допоможи сонечку висушити речі. Завдання
– повішай одяг на мотузку і прищепи його прищіпками відповідного кольору (5
речей).
4 завдання – група «Ягідка». У лісі достигло багато ягід, спробуй їх
позбирати. Завдання – закинь жовті, червоні, сині кульки-ягідки у кільце (по 3
кульки або м’ячики кожного кольору).
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5 завдання – група « Івасик Телесик». Івасик Телесик на бережку річки
ловить рибку, він потребує твоєї допомоги. Завдання – вилови рибок з басейну
магнітною вудочкою або сачком (3 рибки).
6 завдання – група «Волошка». На галявині ростуть різні квіти, серед них
синіють і волошки. Та для того, щоб знайти квіточку, слід трішки потрудитись.
Завдання – пройди смугу перешкод (на вибір фізінструктора) і знайди на галявині
волошку.
7 завдання – група «Ромашка». Чудові біленькі квіточки завжди радують
наше око. Проте, шкода їх рвати, для того, щоб прикрасити кімнату. Завдання –
за допомогою кольорового піску виготовити картину-аплікацію «Ромашка».
8 завдання – група «Калинка». У чудову пору року дуже хочеться
втамувати спрагу, калина приготувала для вас свої ягоди. Завдання – за
інструкцією приготуй калиновий напій і втамуй спрагу.
9 завдання – група «Вишенька». Приготуємо смачні вареники з вишнями.
Для цього із запропонованого тіста виготовити 5 вареників. Завдання – наліпи
вареників.
(Кожна команда складає пазли «Метелик», «Вишенька»).
- Наше свято продовжується, тому що радість від квесту вилилась на
кожного учасника. У нас немає ні переможців, ні переможених. Основний приз
– це радість від спілкування з своїми дітьми. Це дійсно велике щастя бути з ними
поряд. Від ваших усміхнених облич, від хорошого настрою, а зараз – ще й гучних
оплесків – скриня відчиниться. Нумо загляньмо всередину. А що там? А там –
все необхідне для найвеселішого пікніка. Смачного!
Міні квест «Усвіті дерев» (для дітей середньої групи та їх батьків».
- Нам усім дуже весело і приємно восени на майданчику. Усе довкола
гарне, яскраве.Без дерев, кущів та квітів було б дуже сумно і незатишно. А ще б
ми не смакували соковитими плодами яблук, груш, абрикосів, не втамовували б
спрагу березовим чи виноградним соком, не куштували б пиріжків з полуницею,
малиною чи смородиною. Без зелених друзів – не прожити нам ні дня. Тому,
збереження зелених насаджень – одне з основних завдань усіх нас.
Сьогодні ми вирушаємо цікавим маршрутом по території садочка.
Познайомимось ближче з деревами, кущами, отримаємо від кожного з них
завдання, які знайдемо на гілочках. Будемо навчатися бережливості, дбайливості
протягом усього маршруту. За вірно виконані завдання кожна команда отримає
сонячний промінець. А по закінченню гри нам засяє яскраве сонечко на знак
дружби, тепла, хорошого настрою. То ж розпочинаємо наш квест!
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На кожній зупинці учасники отримують в картці маршруту позначку про
виконання завдання.
Хід квесту.
Привітання команд (вручення карток маршруту).
I зупинка – локація «Калина» (намалювати на мольберті нетрадиційним
способом калинову гілочку).
II з – л. «Верба» (очистити річку від бруду за допомогою сачка).
III з. – л. «Липа» (скласти за допомогою пазлів дерево і назвати його).
IVз. – л. «Ялина» (зібрати у кошики шишки та гриби для білочки).
V з. – л. «Береза» (вибрати для гербарію серед оберемка різного листя
березове).
VI з.– л. «Вишня» (відібрати фрукти для компоту).
VII з. – л. «Горобина» (зробити горобинове намисто для пташок).
VIII з. – л. «Клен» (розфарбувати кленовий листочок).
- Ось ви зуміли пройти всі перешкоди та на вас чекає ще одне
найважливіше завдання квесту – посадити дерево, на згадку про сьогоднішнє
змагання. Хай стане одним деревцем більше, а у наших дерев з’явиться ще один
зелений товариш (діти саджають дерево).
- А зараз запрошую випити запашного чаю з цвіту липи та ягід калини у
колі друзів (чаювання).
Міні-квест «Зваримо борщик» (для дітей молодшої та середньої груп і
батьків).
- Сьогодні ми зібрались на спортивному майданчику для того, щоб
прийняти участь у осінньому квесті «Зваримо борщик». Це місце вам дуже добре
знайоме. Тут господарює осінь. Які кольори з’явились навкруги? (жовті, червоні,
оранжеві, коричневі).
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.
Осінь – пора красива, щедра, багата. Вона приносить подарунки усім-усім.
Які осінні дари ви знаєте? (яблука, груші, сливи, капуста, помідори і т.п.)
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Із свіжих соковитих овочів і фруктів люди готують смачні страви. То ж
сьогоднішній день не вийняток. Ми разом зваримо смачний духмяний борщик.
- Які овочі нам потрібні? (картопля, буряк, капуста, морква, помідори).
Кожен з вас зараз витягне картинку, де намальований овоч, який він буде
здобувати у нелегкій боротьбі. Для того, щоб отримати справжній овоч слід
пройти смугу перешкод, яка складається з окремих пунктів, де на вас чекають
вихователі із завданнями. Давайте перед стартом познайомимось (знайомство з
учасниками).
Хід квесту
1 зупинка – Намалюй свій овоч і розфарбуй його (малювання крейдою на
асфальті)
2 з. – Склади овоч за допомогою пазлів.
3 з. – Зроби атрибут свого овоча.
4 з. – Вибери свої овочі і закинь у відро (кошик).
5 з. – Пройди смугу перешкод і знайди овоч на «городі».
6 з. – Посортуй овочі по кошиках і порахуй скільки твоїх, знайди
відповідну цифру.
7 з. – Знайди свій овоч у піску.
8 з. – Опиши свій овоч за допомогою опорної схеми.
- Хто пройшов усі зупинки отримує справжній овоч для смачного борщу
(вручення овочів).
- А зараз хоровод «На городі» і ми покладемо у каструлю необхідні
інгридієнти , які зуміли здобути у нелегкій боротьбі та зваримо страву.
Хоровод «На городі».
На городі ми картопельку (моркву, бурячок, цибульку) копали,
А дівчатка ту картоплю (моркву, бурячок, цибульку) вибирали.
На городі ми капусточку (помідорки) зривали,
А дівчатка ту капусточку (помідорки) складали.
Дуже старанно разом ми працювали
Ну, а потім смачний борщик готували.
(Хлопчик-повар мішає у великій кастрюлі борщ, і запрошує всіх
пригощатись).
- За вашу працю отримайте пампушки і борщ. Смачного!
Міні-квест «У світі див та фантазій» (для дошкільників старших груп та
їх батьків).
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- Справжні батьки – це завжди активні особистості, які для навчання та
виховання своїх малюків завжди знаходять щось нове та сучасне. Вони
цікавляться новинками у світі педагогіки, консультуються з вихователями,
психологами, підбирають та апробують їх на власному досвіді. То ж сьогодні не
пропустіть шанс познайомитись з елементами інноваційних технологій, які ми
включили в ігрові завдання для вас та ваших малюків. Саме гра має неабияке
значення для зростання батьків в сфері інновацій. Гра приносить задоволення,
можливість отримати нові знання, корисно провести час разом зі своїми дітьми.
Ми запрошуємо вас прийняти участь у веселому квесті, де на вас чекають
творчі завдання з різних розділів програми (робота з коректурними та
мнемотаблицями, пазлами, асоціативною карткою ,LEGO, паличками
К’юзенера, блоками Д’єниша, Нуміконом). На кожній зупинці вам необхідно
буде виконати творче завдання, яке запропонують наші вихователі. Ось кожному
клубочок – будете йти за ним, знайдете свою карту маршруту із
пронумерованими зупинками.
Бажаєм вам витримки, сили, мудрості. Усі команди в кінці маршруту
отримають букву. А згодом ми всі разом складемо ключове слово нашого квесту.
Давайте познайомимося (представлення команд).
Хід квесту.
1 локація. Музична галявина (муз. вих.).Завдання «Шумові кубики».
Потрібно відшукати кубики з однаковим звучанням. Граючи кубиками
проспівати пісню «У лісі-лісі темному» лише голосними.
2 локація. Містечко «LEGO» (конструювання). Побудувати з детальок
ялинку для мами-зайчихи (за уявою-для батьків), а для маленького зайчика (за
схемою для дитини).
3 локація. Зупинка поетична ( худ. літ.). За мнемотаблицею скласти вірш
та продекламувати його разом з дитиною..
4 локація. Математична скриня. У запропонованому будинку живуть
цифри, знаючи адресу можна відгадати код скриньки, де знаходяться завдання.
1 цифра – початок з нижнього лівого кута – 3 сходинки вгору, 2 вправо;
2 цифра – 4 сходинки вгору, 1 вправо, 2 вниз;
3 цифра – 2 сходинки вгору, 5 вправо, 3 вгору.
Завдання у скрині.
1) За допомогою Нумікона викласти картину (для дитини).
2) За допомогою паличок К’юзенера показати склад числа 7 (3 способи)
для батьків.
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3) Знайти серед блоків Д’єниша фігуру – не синю, не товсту, велику 9 для
дитини).
5 локація. «Піщані жмурки» (ознайомлення з природою). Це завдання
пропонує вам на хвилинку стати археологами і знайти хоча б одну дощечку з
відбитком листочка. Швидко вияснити, з якого він дерева, відшукати його на
території (або за гербарієм) і принести на зупинку ідентичний. Працювати у
піску лише зубними щіточками.
6 локація. Психологічні вузлики (психологія). Створити колаж – портрет
справжніх батьків на ватмані з підручних матеріалів (5 вирізок) і його
презентувати (назвати риси).
7 локація. Асоціативна картка (розвиток мовлення). Згідно асоціативної
картки, назвати 6 прикметників, які б характеризували сучасних дітей (на картці
намальовані сніжинка, сонечко, вітер, дощ, веселка, струмок).
8 локація. Малювання в обручі (зображувальна діяльність) – намалювати в
обручі на харчовій плівці власні портрети.
9 локація. Фізкульт – ура! (фіз.вих.) Пройти смугу перешкод разом із
дитиною. Один учасник із зв’язаними очима, а інший дає команди:
- перестрибнути з обруча в обруч;
- пролізти в дугу;
- кинути мішечок в мішень.
- Сьогодні ви побували у світі дитинства, в світі гри. Отримали цікаву
інформацію, спробували себе у творчій діяльності. Ви всі молодці!
Прошу з отриманих букв скласти одне з головних слів у вихованні
дошкільників (Дружба). Бажаємо вам завжди розуміти власних дітей.
(Нагородження учасників медалями та грамотами).
- А зараз запрошуємо вас на садківські посиденьки, де в дружній
атмосфері ви поділитеся власним досвідом виховання та навчання , а ми
ознайомимо детальніше вас з інноваційними методиками, які використовуємо в
дошкільному закладі.
Висновки: гармонізувати емоційний стан, самопочуття, розкрити таланти,
здібності, розвинути специфічні види дитячої діяльності дошкільників шляхом
спільної діяльності батьків і дітей.
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ «ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, З МЕТОЮ
СТВОРЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ДЛЯ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ».
Назарчук Марія Василівна
Цеценівський НВК «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад»
с. Цеценівка, Шумський район,
Тернопільська обл.
Проєкт створено у межах використання інноваційних технологій, для
виявлення і розвитку індивідуального потенціалу кожного вихованця, його
обдарувань, набуття дітьми соціального досвіду, задля індивідуальної
самореалізації та формування особистісних якостей.
Обдарована дитина – рідкісне явище. Але такі діти є, і вони заявляють про
себе вже у дошкільному віці. Дослідники стверджують, що багато обдарованих
людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе виховання саме в
дитинстві. Саме тому, в дошкільному навчальному закладі, вихователь
зобов’язаний всю свою роботу спрямовувати на формування інтелектуального
потенціалу дітей, шляхом створення оптимальних умов для виявлення,
підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації, саморозвитку та
самовдосконалення.
Тип проєкту:
• За результатом діяльності: дослідницький;
• За складом учасників: колективний (вихователь, помічник вихователя,
батьки, діти старшого дошкільного віку);
• За галуззю виконання: інтегрований (логіко-математичний розвиток,
ознайомлення з соціумом, природою, мистецька галузь, навчання грамоти,
фізичний розвиток)
• За тривалістю виконання: довготривалий (6 місяців).
Актуальність проблеми.
Основою навчально-виховного процесу ХХІ століття є особистісноорієнтоване навчання та виховання, спрямоване на розвиток кожної дитини як
особистості. Проблема упровадження особистісно-орієнтованого навчання у
дошкільний період досить актуальна, оскільки дає можливість вихователю
вчасно виявити задатки кожної дитини, та на їх основі розвивати загальні та
спеціальні здібності. Якісне своєрідне поєднання цих здібностей дає підстави
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судити про обдарованість дитини, досягнення нею в майбутньому успіхів у
специфічних видах діяльності.
Вступ до школи і перші місяці навчання викликають у молодшого школяра
зміни всього способу життя і діяльності. Адже, згідно Концепції Нової
української школи, сучасна школа повинна не лише дати дітям знання, а й
навчити спілкуватися, вирішувати проблеми, знаходити вихід із нестандартних
ситуацій, іншими словами, навчити найвищого з мистецтв – мистецтва жити.
Тому добре підготовлені дошкільнята зможуть легко і швидко адаптуватися в
новому середовищі, з цікавістю проявлятимуть спеціальні інтереси до засвоєння
змісту шкільних предметів, допитливість та прагнення до створення нового,
схильність до пошуку та розв’язання проблем.
Мета: протягом перебування дітей у дошкільному навчальному закладі
всю свою роботу спрямовувати на виявлення і розвиток індивідуального
потенціалу кожного вихованця, його обдарувань; домогтися набуття дітьми
соціального досвіду, задля індивідуальної самореалізації та розвитку
особистісних якостей.
Завдання:
1) допомагати дітям усвідомити себе як особистість;
2) сприяти саморозкриттю та самопізнанню дітей;
3) створити сприятливі умови для розвитку найкращих задатків дитини,
сприяти зростанню її здобутків, відчуттю нею задоволеності результатами своєї
праці;
4) розвивати критичне мислення ;
5) формувати вміння працювати в колективі;
6) розвивати вміння долати труднощі;
7) допомогти дитині стати успішною особистістю;
8) допомогти дитині у пошуку найоптимальніших варіантів для
саморозкриття і саморозвитку;
9) сприяти успішній адаптації дітей до нового оточення, позитивному
входженню у шкільне життя.
Предмет дослідження: пізнавальна активність дітей старшого
дошкільного віку.
Освітній продукт: святкова програма.
Етапи роботи над проєктом:
I. Постановка проблеми.
II. Планування:
- Обговорення учасниками проекту питань, над якими будемо працювати.
- Планування дій вихователя, помічника вихователя, батьків, дітей.
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- Обрання інноваційних форм і методів роботи.
- Визначення критеріїв оцінювання і засобів подання інформації.
ІІІ. Реалізація проєкту:
- Збір інформації.
- Проведення нестандартних занять у старшій дошкільній групі.
- Використання технології особистісно-орієнтованого навчання, яка
забезпечить створення умов (змісту, методів, середовища) для індивідуальної
самореалізації вихованців, розвитку їх особистісних якостей, формування
творчої особистості дошкільників.
IV. Захист проєкту: святкова програма «Перший крок до зірок».
Очікувані результати: за умови успішної реалізації проекту зможемо:
- допомогти дітям зрозуміти свою індивідуальність і неповторність;
- дати можливість кожному успішно самореалізуватися в тих видах
діяльності, які найбільше до вподоби;
- реально оцінити індивідуальний потенціал кожного вихованця;
- створити умови для набуття дітьми соціального досвіду;
- оновити зміст, форми і методи роботи з обдарованими дітьми, з метою
розвитку їх творчого потенціалу;
- сформувати емоційно-позитивне ставлення вихованців до навчання у
школі.
Стислий опис.
Під час роботи над проєктом була поставлена мета, визначені завдання,
проведено ряд спеціальних занять в цікавій та доступній для дітей формі. Заняття
розроблялися з урахуванням вікових та психічних особливостей дошкільників, з
використанням таких форм і методів роботи : комунікативні, рольові ігри,
вправи, малюнкові завдання, релаксаційні вправи, мозковий штурм.
Тісна, активна взаємодія між вихователем, батьками, дітьми сприяла
розвитку діалогічного спілкування, створила можливості планувати роботу,
враховуючи інтереси та запити дітей. З батьками було проведено тест-анкету, на
визначення здібностей дітей (додаток 1). Періодично проводився збір інформації
про кожного вихованця, шляхом спостереження за ними (додаток 2). Діти були
залучені до участі у конкурсах, змаганнях, ранках, різноманітних іграх, що мало
навчальне та розвивальне значення, важливе виховне спрямування (додаток 3).
Реалізація проєкту:
Крок 1. Виявлення інтересів дітей, їхніх природних можливостей.
- Анкетування батьків, з метою оцінки ними здібностей дітей;
- Систематичне проведення сюжетно-рольових ігор, інтелектуальних
вправ, інтегрованих занять;
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- Перегляд розвиваючих навчальних мультфільмів («Уроки тітоньки
Сови», «Фіксики» виходячи з інтересів дітей) із залученням дітей до
обговорення;
- Спостереження за дітьми в різних видах діяльності.
Крок 2. Організація діяльності учасників проєкту.
- постановка мети і завдань для кожного учасника;
- визначення шляхів розв’язання запланованих завдань;
- збір інформації, стосовно поставлених завдань;
- аналіз зібраної інформації, систематизація матеріалу.
Крок 3. Захист проєкту.
Проведення святкової програми «Перший крок до зірок».
Крок 4. Підбиття підсумків.
Презентація проєкту
Святкова програма «Перший крок до зірок»
Мета: Підвести підсумки роботи над проектом, продемонструвати
виявлені таланти у дітей, їх інтелектуальний розвиток і пізнавальні інтереси.
Виховувати у дошкільнят почуття поваги до товаришів, їх здібностей, дружні
відносини.
Вихователь.
Є диво-будинок на вулиці нашій.
Тут виростають Катрусі і Саші.
Завжди тут тепло і сонячно, світло.
Вас тут зустрінуть завжди привітно.
Іграшки є, книжки, музика, танці.
Мами ведуть сюди діточок вранці.
Тут казку розкажуть і нагодують,
Кожне бажання від діток почують.
Кличе малечу тут кожний куток.
Цей диво-будинок – дитячий садок!
Тож всіх присутніх вітаю я щиро,
Прошу в господу з любов’ю і миром.
Розпочнемо наше свято, продемонструємо таланти,
Скажемо вам чітко й прямо: робимо собі рекламу!
Подивіться всі на нас – рекламуємо для вас.
Ми веселі і завзяті, і на витівки багаті.
В групі є 15 нас – кожен особливий з нас.
Не терпиться представляти, всіх по черзі рахувати.
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Шість красунь-дівчаток маєм з них знайомство починаєм.
Вони красою зачарують, очі всім завжди милують.
Гарний слух музичний мають, всі танцюють і співають.
Віолета, Віталіна, Соломія і Каміла, Катя, Аня – гордість наша,
Кожна з них – сама окраса.
Віолета й Віталіна – дві красунечки-сестрички.
Хоч ще й зовсім невеличкі, з Інтернетом вже на «Ти»,
Можуть там усе знайти.
Де якась новенька гра – там і наша дітвора.
Блогерами мріють стати, у столиці працювати.
А Каміла – трудівниця, в мами – справжня помічниця.
Любить братика глядіти, йому іграшки ліпити.
А от з Анею морока: то краса рум’янощока!
Як читає – не вженешся, як пройде – то озирнешся.
Як примружить каре око – в душу зазирне глибоко.
Хто нові коралі має? Хто заколки полюбляє?
Модні платтячка, спіднички, завжди чисті черевички.
Ходить рівно, як струна, наче вже модель вона.
Я сказати не боюся, ну, звичайно, це Катруся!
Як Соломія заспіває – дзвінко голосок лунає.
А ще гарно затанцює, зачіску продемонструє.
Всі дівчатка особливі, обдаровані, кмітливі.
Буду далі рахувати, наших хлоп’ят представляти.
Два Арсени красуни – математики вони.
Швидко вміють рахувати і задачу розв’язати.
А один з них ще й рухливий, спритний й має добру силу,
М’яч метає він найкраще, тут він точно не ледащо!
Дмитриків ми теж два маємо їх по вдачі розрізняємо:
Гарний, мрійливий, спокійний Данилюк Дмитро у нас
А що гарно вже малює, він – художник, просто клас!
А Бойчук Дмитро – швидкий, той спортивний і прудкий.
У футболі справжній ас – ще порадує він нас.
Маємо ми ще два Саші, ті не хочуть їсти каші,
Вони люблять майструвати, пазли залюбки складати.
З ними дружити всі охочі, бо вони битися не хочуть.
А Максим наш – джентльмен, буде з нього шоумен.
Вміє з святом привітати, слово влучне вмить сказати.
Матвій Лівар – фантазер, генератор всіх ідей:
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Друзів він перемудрує, вмить будинок сконструює.
Спритний хлопчик Ярослав. Він затійник усіх справ.
Любить бігати, стрибати, може інших зачіпати.
Устигає скрізь і всюди, бізнесмен із нього буде.
Ось такі у нас малята, гарні і розумні.
Всі працюєм залюбки, там, де ми, там шумно.
І луна веселий сміх, бо хороший настрій у всіх!
Зараз будем виступати і вам настрій піднімати.
Тож усіх присутніх в залі просимо аплодувати.
Дитина 1. Гей, музико, грай завзято
Барабанний грім, грими,
Щоб почули всі , що свято
Починаєм зараз ми.
Дитина 2. Ми весело танцюємо
І голосно співаємо
Дрижать в садочку стіни,
Коли ми виступаємо!
Танцюристи всі у нас,
Дивували вас не раз.
(Діти усі разом виконують таночок «Сонечко»).
Дитина 3. В нашій групі – всі таланти
Співаки і музиканти.
Декламатори чудові,
Вони знаються у мові.
(Діти виконують пісеньку «Справжній друг»).
Дитина 4. А ще художники в нас є
Веселка барви їм дає.
Всі малюнки, що малюють,
Зараз вам продемонструють.
(Звучить музика, діти демонструють малюнки).
Дитина 5. Розсмішити зможуть вас
Сашко і Матвійко,
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Допоможе їм у цьому
чарівна Соломійка.
(Діти читають усмішки).
Дитина 6. Всюди друзів ми знаходим,
З ними , як одна сім'я,
Але нам без друга – спорту
Не прожити ані дня.
Дитина 7. «Раз» – підняли руки вгору,
«Два» – нагнулися додолу.
Чесно гру свою будуй,
Правилом керуйся:
Як програв, то не сумуй,
Виграв – не хизуйся.
Хто це виконати зможе,
У змаганнях переможе.
(Проводяться ігри-змагання ).
Дитина 8. Етюди різні є на світі
Є музикальні, є в балеті
А ми покажемо вам тут
Гімнастичний наш етюд.
(Звучить музичний супровід. Дівчатка виконують гімнастичні вправи).
Дитина 9. Немов відтворення серпанку
З паперу вирізані всі,
Ось перед вами витинанки Зразки чудової краси.
Дитина 10. Легкі, прозорі, мов пушинки,
Цілком нагадують вони,
Серветки, зірочки, сніжинки Казковий витвір давнини.
(Діти демонструють витинанки).
Дитина 11. Ножички і клей візьму,
Папір кольоровий,
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Додам фантазію й зроблю
Аплікацію чудову.
(Представлення дитячих аплікацій).
Вихователь. На наших очах підросли і змужніли,
До перших досягнень зробили ви крок,
І радість в душі, бо разом засвітили
Таких неповторних малих зірочок!
Дитина 12. В школі всі ми неодмінно
Вчитись будемо відмінно.
Знайте всі: і тата й мами
Всі ми будемо зірками!
Дитина 13. В музиці, літературі,
В математиці, в культурі.
Хто у чому, а таки –
Ми засвітимо зірки!
Дитина 14. Наш талант, наче сонце горить,
Наш талант в небі зіркою сяє.
Наш талант – це хвилююча мить,
Наче квітка цвіте, пелюстки розкриває.
Вихователь. Талант – це дар, будьте вдячні долі,
Якщо його знайдете у собі.
Тому старанно вчіться в школі,
Будьте в постійній боротьбі.
Дитина 15. Ми у садочку працювали,
Свої таланти розкривали.
А ще навчилися дружити,
У дружбі завжди легше жити.
Вихователь. Працювали у режимі,
Нагороди маємо,
Таланти і здібності
Дітей розкриваємо.
Щоб в майбутньому з них стали:
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Науковці, журналісти,
Композитори, артисти,
Танцюристи і спортсмени,
Художники, бізнесмени.
І прагнемо, щоб вони
Стали справжніми людьми.
Додаток 1
ТЕСТ – АНКЕТА
на визначення здібностей дітей
для батьків
Шановні батьки! Якщо ви помітили певні здібності у своєї дитини,
вважаєте її особливою, креативною, пропонуємо заповнити анкету. Вона
допоможе:
• визначити найяскравіші здібності вашої дитини.
• Оцінити перспективи дитини.
• Прийняти правильне рішення, обираючи види занять з нею.
ІНСТРУКЦІЯ: кожна характерна ознака здібностей оцінюється від 2 до 5
балів.
5 балів – характеристика особливо притаманна вашій дитині;
4 бали – характеристика виражена добре;
3 бали – характеристика проявляється, але інколи.
2 бали – характеристика не проявляється.
Після заповнення анкети підсумуйте загальні бали кожного виду
здібностей. Про високий рівень розвитку певних здібностей можна говорити,
якщо ваша дитина набере не менше, як 12 балів у певній графі.
Прізвище та ім'я дитини _________________________________
Група __________________________________________________
№
з/п
1.
2.
3.

Види здібностей
Музичні:
Любить музику і музичні записи, завжди прагне туди, де можна послухати
музику
Швидко реагує на ритм і мелодію, уважно вслухається в них, легко
запам'ятовує.
Якщо співає, то вкладає у виконаня свої почуття, енергію, передає свій
настрій.
Загальний бал
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1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Артистичні:
Часто, коли дитині не вистачає слів, вона виражає свої почуття мімікою,
жестами, рухами.
Змінює тональність і гучність голосу мимоволі, наслідуючи людину, про яку
розповідає.
З великим бажанням виступає перед аудиторією, навіть перед дорослими.
Загальний бал
Літературні
Розповідаючи про щось, уміє дотримуватися образного сюжету, не втрачає
основної думки.
Любить фантазувати на тему реальної події, причому додає до розповіді
щось нове і незвичайне.
В усних розповідях добирає такі слова, що добре передають емоційні стани
й почуття героїв.
Загальний бал
Художні
Не знаходячи потрібних слів, дитина починає малювати або ліпити для того,
щоб висловити свої почуття.
Любить малювати чи ліпити людей, тварин, різні предмети.
Прагне створити щось: прикрасу для кімнати, одягу тощо.
Загальний бал
Спортивні
Дитина енергійна і повсякчас хоче рухатись.
Дитина смілива, не боїться дрібних травмувань.
Краще від однолітків фізично розвинута, рухається легко, пластично.
Загальний бал
Інтелектуальні
Добре мислить, розуміє причини і мотиви вчинків інших людей.
Має хорошу пам'ять, любить спостерігати.
Ставить багато продуманих і доцільних ситуативних запитань.
Загальний бал
Науково-дослідницькі
Уміє чітко висловити словами чужу і свою думку або спостереження.
Часто намагається знайти своє пояснення причин і змісту подій.
Пробує малювати схеми, створювати конструкції.
Загальний бал
Технічні
Цікавиться різноманітними механізмами й машинками.
Полюбляє розбирати старі прилади, радіоапаратуру.
Любить поглядати журнали, де є креслення, схеми тощо.
Загальний бал

Додаток 2
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АНКЕТА
виявлення обдарованих дітей
ІНСТРУКЦІЯ:
Інформація збирається в процесі спостереження вихователя за діяльністю
дошкільників .
Навпроти кожного твердження у стовпчику виставляється знак «+» за
таким правилом:
1 – характеристика не проявлялася, не спостерігалася ніколи;
2 – характеристика час від часу проявляється;
3 – характеристика помітно виражена, але проявляється не завжди;
4 – характеристика проявляється майже постійно.
Наприкінці роботи слід виконати таку послідовність дій:
- підрахувати кількість знаків «+» у кожному стовпчику;
- отриману суму помножити на відповідний коефіцієнт – 1,2,3,4 (значення
коефіцієнта відповідає номеру стовпчика);
- додати одержані числа. Ця сума є загальним показником. Вона
- проставляється в графу «Загальний показник».
№
з/п
1.
2.

3.
4.
5.

№
з/п
1.
2.
3.

ПІЗНАВАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

3

4

3

4

Дитина володіє великим для свого віку запасом слів, мовлення
вирізняється багатством виразів, швидкістю і складністю.
Володіє широким запасом інформації з різноманітної тематики
(такої, що зазвичай залишається поза межами інтересів дітей
цього віку).
Швидко запам'ятовує та відтворює фактичну інформацію.
Чуйний і тямущий спостерігач. Зазвичай бачить більше, отримує
більше, ніж інші, з розповіді, спостереження, фільму.
Легко схоплює причинно-наслідкові зв'язки; намагається
зрозуміти, «як», «чому», ставить багато запитань, хоче знати, що
лежить в основі явищ і подій.
Загальний показник:
МОТИВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Повністю «входить» у певні теми, проблеми, наполегливо прагне
завершити почате.
Легко впадає в нудьгу від звичайних завдань.
Прагне досконалості, вирізняється самокритичністю.
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4.
5.

№
з/п
1.
2.

3.
4.
5.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хоче працювати самостійно, вимагає лише мінімального
скерування від вихователя.
Має схильність організовувати дітей, людей, предмети, ситуацію.
Загальний показник:

ЛІДЕРСЬКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

3

4

3

4

Виявляє відповідальність, робить те, що пообіцяв.
Впевнено почувається як з однолітками, так і дорослими, вільно
почувається, коли необхідно продемонструвати свою роботу всім
присутнім.
Ясно виражає свої думки і почуття.
Любить бути з людьми, товариський, не любить залишатись на
одинці.
Має схильність домінувати серед інших, як правило, керує
діяльністю, в якій бере участь.
Загальний показник:

ТВОРЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

Виявляє велику цікавість до всього, багато запитує про різне.
Висуває велику кількість ідей або рішень проблем і відповідей на
запитання; пропонує незвичайні, оригінальні, розумні відповіді.
Виражає власну думку без роздумів, іноді гарячий у дискусії,
наполегливий.
Любить ризикувати, має схильність до пригод.
Схильний до гри з ідеями, фантазує, придумує ( «Цікаво, що буде,
якщо…»).
Виявляє тонке почуття гумору та бачить смішне в таких ситуаціях,
які не здаються смішними іншим.
Добре розвинутий естетичний смак.
Дає конструктивну критику, не схильний визнавати авторитети.
Загальний показник:

Додаток 3
Зразки ігор та вправ для виявлення активності, інтересів та нахилів дітей
Гра «Чия команда швидше побудує»
Матеріал: набір конструктора ЛЕГО «Дупло», зразок споруди.
Мета: Вчимося будувати в команді, допомагати один, одному. Розвивати
інтерес, увагу, швидкість, дрібну моторику рук.
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Правило: дітей ділимо на дві команди. Кожній команді дається зразок
споруди. Перемагає та команда, чия швидше побудує споруду.
Гра «Знайди деталь таку ж, як на картці»
Матеріал: картки, деталі конструктора ЛЕГО «Дупло».
Мета: закріпити назви деталей конструктора ЛЕГО «Дупло».
Правило: Діти по черзі беруть картку з кресленням деталі конструктора
ЛЕГО «Дупло». І знаходять таку ж деталь і прикріплюють її на плату. Наприкінці
гри діти придумують, що вийшло.
Гра «Назви і побудуй»
Матеріал: набір конструктора ЛЕГО «Дакто»
Мета: Закріпити назви конструктора Лего «Дакто», вчиться працювати в
колективі.
Правила: ведучий кожній дитині по черзі дає деталь конструктора. Дитина
називає і залишає у себе. Ведучий дає завдання побудувати з усіх деталей одну
споруду і придумати що побудували. Коли побудували, одна дитина презентує
що побудували.
Гра «Будинок з цеглинок»
Матеріал: конструктор LEGO DUPLO, набір цифр.
Мета: вчити порівнювати множини та числа, розвивати конструктивні дії,
виховувати вміння працювати в колективі.
Правило: запропонувати кожній дитині змайструвати свій будинок, але
кожен отримав різну кількість цеглинок (відшукує цифру, яка позначає їх
кількість), розповідає про збудоване, придумує казку чи розповідь про героїв –
жителів будинку.
Гра «І добре, і погано» (формує критичне мислення)
Ця гра сприяє розвиткові вміння бачити в одному і тому ж предметі
протилежні властивості, знаходити протиріччя, дивитися на одні й ті ж явища під
протилежними кутами зору.
Найбільш поширеною оцінкою у дітей є категорія «добре-погано». На
використанні такої оцінки і побудована ця гра.
Пропонуємо дитині оцінити, користуючись цією категорією, такі явища
природи, дії і предмети:
1) зима, літо, осінь, весна;
2) дощ, сніг, сонце, вітер, вогонь;
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3) їсти, спати, прогулюватись в лісі, лазити по горах;
4) пити ліки, робити зарядку, вмиватися;
5) ніж, тарілка, скло, праска.
Наприклад: Літо: добре – бо цієї пори року тепло, можна купатися, не
потрібно довго одягатися. Згідні, але буває дуже гаряче, часто пітнієш, можна
«згоріти» на сонці і це погано. Вогонь: добре ,тому що зігріває, підігріває їжу.
Згідні, але він обпалює шкіру, від нього виникають пожежі і це погано. Ніж:
добре, коли він гострий – легко різати; погано, що він гострий – можна порізати
пальці.
Коли дитина знайде добрі і погані сторони наведених явищ, дій і предметів,
пропонуємо їй самостійно називати будь-які, що трапляються на очі, предмети і
знаходити в них протилежні якості і функції, оцінювати, що в них доброго, а що
– поганого; чим вони можуть сподобатися, а чим – ні; в чому може бути їх
користь, а в чому – шкода, і т. д.
Гра «Винахідник»
Матеріалом для гри можуть бути різноманітні предмети. Дитина обирає
один із них і назвати якнайбільше варіантів, для чого цей предмет можна
використати. При цьому звертається увага дитини на те, що в цій грі можна, і
навіть потрібно, виходити за рамки звичайного (традиційного) застосування
предметів і вигадувати щось незвичайне.
Наприклад, книга. Вона призначена для читання, але, крім того, її можна
використати як вантаж (коли потрібно притиснути один до одного два предмети
під час склеювання); як «цеглинку» для побудови замку з книг; як предмет, який
легко запалюється (коли потрібно розпалити вогнище, а нічого іншого немає); як
папір, на якому можна щось записати (якщо під руками нема аркуша); як віяло
(коли гаряче); як заслінку від світла. Книгу можна використати також для того,
щоб заховати в ній лист чи записку і т. п.
Тепер спробуйте винайти нове застосування для таких предметів як ложка,
стілець, олівець, кнопка, горіх, поліетиленовий пакет, сірники. Можна
влаштувати змагання, хто назве більше варіантів застосування одного й того ж
предмета.
Гра «Чарівні кола»
На аркуші паперу в будь-якому порядку малюємо 20 кіл. Потім даємо цей
аркуш малюкові і пропонуємо домалювати кола так, щоб вийшло двадцять
різних предметі, які мають округлу форму або в яких коло є складовою
частиною. Діти презентують намальовані предмети (м'яч, тарілка, ґудзик,
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повітряна кулька, колесо, сонце, тобто ті предмети, які мають округлу форму.
Якщо зустрічаються малюнки, де круглою є лише частина предмета (вантажівка,
телефон, світлофор, штанга, глек, ножиці, окуляри), можна судити про творчість
і нестандартність мислення дитини.
Гра «Подорож хмарами»
Ще одна гра на розвиток творчої уяви і фантазії. Для неї не потрібно
спеціально створювати жодного матеріалу. Його вже створила сама природа. Це
– хмари, тріщини скель, плями на стінах і т. п.
Під час прогулянки просимо дітей уважно подивитися на хмари і
пофантазувати, на що вони схожі. В дивовижних обрисах, які часто змінюються,
можна побачити звірів, птахів, казкових героїв, гірські вершини, вкриті
непрохідними снігами, далекі, невідомі країни і багато іншого.
Гра-асоціація «Насінина»
Мета: сприяти усвідомленню поняття «Я – особистість, частинка
суспільства».
Хід вправи: Діти сідають на килимку колом. По центру кола розміщуємо
гарбузове насіння. Пропонуємо уважно його розглянути.
Обговорення:
• Чим схожі і чим відрізняються між собою насінини? (схожі за формою,
забарвленням; відмінні за розміром, наповненням).
• Як можна змінити насінини?
Дітям пропонується взяти по одній насінині, яка їм найбільше подобається
та розглянути.
• Чи зможете ви впізнати ту ж насінину, якщо її знову змішати з іншими?
(Ні).
Пропоную дітям зафарбувати вибране зернятко в улюблений колір,
покласти його між інші.
• Чи зможете ви тепер відшукати кожен свою насінину? (Так, легко).
• Що вам допомогло це зробити? (Моя насінина не схожа на інші)
Висновок: Уявіть , що обрана вами насінина – це ви. Кожен із вас –
неповторне «Я», особистість, тому що кожна людина особлива. Але усі разом
узяті люди утворюють суспільство, у якому встановленні певні правила і
обов’язки кожного. Коли ви підете до школи такі правила та обов’язки з’являться
і у вас.
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Вправа «Крісло запитань»
Мета: з’ясувати інтереси учасників групи, формувати уміння ставити
запитання з метою одержання точної інформації.
Хід вправи: учасники почергово сідають у крісло, промовляючи: «Мені
цікаво знати, чому…?» . Після того, як він отримає повну відповідь, його місце
займає інший учасник. Якщо необхідно, дітям допомагає соціальний педагог.
Обговорення: Чи можемо ми лише за одним запитанням встановити, чим
цікавиться кожен із вас ?
Висновок: Ви знаєте, що кожна людина неповторна, а тому у кожного свої
інтереси і захоплення, які часто приносять людині успіх, роблять її відомою.
Наступна вправа допоможе нам з’ясувати чим особливий кожен із вас.
Гра «Крутіше за всіх»
Мета: сприяти саморозкриттю кожного учасника.
Хід вправи: Діти по черзі демонструють свої вміння, якими вони володіють
краще за інших.
Висновок: Сьогодні ви розкрилися перед друзями ще з однієї сторони, яка
робить вас відмінними від інших і, можливо, в майбутньому, принесе вам успіх,
зробить відомими.
Додаток 4
Корисні поради батькам, які піклуються про інтелектуальний та творчий
розвиток своїх дітей.
Джон Гален, один із найавторитетніших дослідників творчості,
запропонував корисні поради батькам, які піклуються про інтелектуальний та
творчий розвиток своїх дітей.
1. Підтримуйте здібності дитини до творчості. Проявляйте співчуття до
ранніх невдач. Уникайте несхвальної оцінки творчих спроб дитини.
2. Будьте терплячими до дивних ідей, поважайте цікавість, запитання
дитини. Намагайтеся відповідати на всі запитання, навіть якщо ви вважаєте їх
дивними.
3. Час від часу залишайте дитину на самоті, дозволяйте їй, якщо вона того
бажає, займатися своїми справами. Зайвий контроль може ускладнити творчість.
4. Допомагайте долати сумнів та розчарування, коли дитина лишається
одна в процесі незрозумілого однолітками творчого пошуку. Нехай вона збереже
творчий імпульс, знаходить нагороду в собі й менше хвилюється про своє
визнання оточенням. Воно, може й не швидко, але прийде.
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5. Поясніть, що на багато запитань не завжди можна відповісти
однозначно. Для цього потрібен час і терпіння. Дитина має навчитися жити в
інтелектуальному напруженні.
6. Допомагайте дитині цінити в собі творчу особистість. Однак її поведінка
не повинна виходити за межі дозволеного.
7. Знаходьте слова підтримки для нових творчих починань дитини,
уникайте критики першого досвіду, яким би невдалим він не був. Виявляйте
симпатію, теплоту: дитина прагне творити не лише для себе, але й для того, хто
її любить.
8. Допомагайте дитині стати «розумним авантюристом», інколи
покладатися в пізнанні на ризик та інтуїцію.
9. Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагаючи дитині
уникнути суспільного несхвалення, долати негативну оцінку однолітків.
Додаток 5
Фоторепортаж періоду роботи над проєктом
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ДОСЛІДЖУЄМО СВІТ
методичні рекомендації
Кримчук Світлана Василівна,
Замелюк Марія Іванівна
заклад дошкільної освіти № 3
м. Луцьк
Сучасні діти живуть і розвиваються в епоху інформатизації. В умовах
мінливої життя від людини вимагається не тільки володіння знаннями, але і в
першу чергу вміння здобувати ці знання самому і оперувати ними, мислити
самостійно і творчо. Ми хочемо бачити наших вихованців допитливими,
товариськими, які вміють орієнтуватися в навколишньому середовищі,
вирішувати виникаючі проблеми, самостійними, творчими особистостями.
Дитяче експериментування має величезний розвиваючий потенціал.
Експериментування є найбільш успішним шляхом ознайомлення дітей зі світом
навколишньої їх живої та неживої природи. У системі різноманітних знань про
навколишній особливе місце займають знання про явища неживої природи. У
повсякденному житті дитина неминуче зустрічається з новими, незнайомими
йому предметами і явищами неживої природи і у нього виникає бажання
дізнатися це нове, зрозуміти незрозуміле. До старшого дошкільного віку помітно
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зростають можливості ініціативної перетворюючої активності дитини. Цей
віковий період важливий для розвитку пізнавальної потреби, яка знаходить
відображення у формі пошукової, дослідницької діяльності, спрямованої на
«відкриття» нового, яка розвиває продуктивні форми мислення. Завдання
дорослого – не пригнічувати дитини вантажем своїх знань, а створювати умови
для самостійного знаходити відповіді на свої питання «чому» і «як», що сприяє
розвитку пізнавальної компетенції дітей.
Крім цього, пошуково-дослідницька діяльність сприяє удосконаленню
пам’яті дітей, активізації їхніх розумових процесів, стимулює розвиток у них
мовленнєвих навичок. А отже, у дітей накопичується досвід розумових дій та
операцій, тобто формуються розумові уміння.
Завдання дорослих, які організовують пошуково-дослідницьку діяльність,
допомогти дітям:
- систематизувати та поглибити знання;
- засвоїти нові способи пізнавальної діяльності;
- усвідомити причинно-наслідкові зв'язки, які недоступні для органів
чуття дитини;
- узагальнити власний досвід.
Організація освітнього процесу в ЗДО базується на моделі особистісно
орієнтованої взаємодії педагогів з вихованцями, яка дає змогу дітям реалізувати
свої пізнавальні потреби. Аналізуючи організацію практичної діяльності з дітьми
різного віку, ми дійшли висновку, що необхідно активізувати саме роботу
пошуково-дослідницького змісту. Адже ефективність освітнього процесу
безпосередньо залежить від емоційного забарвлення діяльності, чуттєвого
досвіду та від усвідомлення кожною дитиною своїх можливостей – невід'ємних
складових дитячого експериментування.
Технології дитячого експериментування ЗДО спрямовано на інтеграцію за
різними сферами діяльності дітей. Основою роботи педагогів у цьому напрямі
стали методи, що посилюють розвивальну функцію навчання.
Педагогічний колектив ставить перед собою мету розв'язати у процесі
організації пошуково-дослідницької діяльності такі завдання:
 розвинути уміння дітей взаємодіяти з об'єктом, що досліджується, тобто
озброїти їх новими способами пізнання навколишнього світу;
 розвинути пізнавальні психічні процеси;
 сформувати чіткі уявлення про багатоманітність світу в системі
взаємозв'язків і взаємозалежностей.
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У нашому ЗДО створені оптимальні умови для розвитку дослідницьких
умінь дітей, практичного пізнання ними навколишнього світу і впорядкування
їхніх уявлень про явища, об'єкти довкілля та їх взаємозалежність.
Технології дитячого експериментування вихователі використовують у всіх
видах дитячої діяльності. Основою роботи є заняття комплексного типу, на яких
велику увагу приділяємо розв'язанню проблемних завдань як-от: «Як ви
вважаєте, чому...», «Як довести що...», «Що вийде, якщо» тощо. Це дає дітям
можливість краще розуміти причинно-наслідкові зв'язки у довкіллі.
У ході пошуково-дослідницької діяльності вихователі, взаємодіючи з
дітьми, завжди спираються на їхній безпосередній досвід, збагачують його,
спонукають малюків до активного пізнання світу. Педагоги не повідомляють
дітям готові знання та не пропонують способи дії, створюють проблемні
ситуації, розв'язуючи які, діти активізують свій попердній досвід і збагачують
його новими знаннями та вміннями. Комплексне використання дитячого
експериментування у різних сферах життєдіяльності дошкільників дало змогу
максимально реалізувати потребу наших вихованців у нових враженнях,
знаннях, самоствердженні.
Експеримент-один з основних методів наукового дослідження – вивчення,
дослідження явищ і процесів шляхом їх відтворення, моделювання в штучних
або природних умовах
Дослід – відтворення якого-небудь явища або спостереження за новим
явищем у певних умовах з метою вивчення, дослідження.
Отримані під час пошуково-дослідницької діяльності знання діти
закріплюють протягом року в ігровій, театральній, образотворчій діяльності
ЗМІСТ
Досліди про властивості води.
Дослідити з повітрям.
Досліди з рослинами.
Досліди з піском.
Список використаних джерел.
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ДОСЛІДИ ПРО ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ
Утворюємо лід
Мета: формувати уявлення про властивості льоду
розвивати спостережливість, пізнавальну активність.
Вихователь разом з дітьми заповнюють водою
трубочки для напоїв, з обох кінців затискають їх
пластиліновими пробками і кладуть у морозильну камеру.
Через кілька годин дістають і спостерігають, як вода виштовхнула пластилін.
Вихователь пояснює, що вода під час заморожування розширюється.
Вода – розчинник для багатьох речовин
Мета: формувати уявлення про те, що деякі
речовини можуть розчинятися у воді розвивати
спостережливість, пізнавальну активність.
У різних ємкостях вихователь змішує з водою
сіль, цукор, крохмаль, крупи. Діти спостерігають.
Очищуємо воду
Мета: формувати уявлення про способи очищення води розвивати
пізнавальну активність, увагу, спостережливість.
В одну ємкість вихователь наливає чисту
воду, у другу – воду з сіллю, у третю – із крейдою,
у четверту – з піском. Також готує фільтри для
очищення води: клаптик тканини, паперовий
фільтр, фільтр-глечик для питної води, широкий
бинт та ватний спонж. Кожну воду вихователь очищує за допомогою різного
фільтра – кладе його в лійку та проціджує воду. Після кожної фільтрації діти
спостерігають, як змінилася вода та що залишилося на фільтрі. Можна
запропонувати дітям фіксувати результати спостережень.
Із банки в банку
Мета: формувати уявлення про те, що вода набуває форми тієї ємкості, у
яку її наливають розвивати спостережливість,
пізнавальний інтерес.
В одну з банок вихователь наливає воду і
ставить на підставку, другу, порожню, банку ставить
нижче. У банку з водою опускає один кінець смужки
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тканини, а другий кінець – у нижню банку. Через деякий час діти спостерігають,
як вода переміщуватиметься в порожню банку. Вихователь пояснює, що
вузенькими проміжками між волокнами тканини вода піднімається, вбирається
в тканину, а потім стікає в нижню банку.
Чи має вода форму?
Мета: формувати уявлення про те, що вода набуває форми
тієї ємкості, у яку її наливають розвивати спостережливість,
пізнавальний інтерес.
Вихователь наповнює однаковою кількістю води гумову
рукавичку, надувну кульку, глечик з водою, пляшку, губку. Діти
спостерігають, як вода набуває форми тієї ємкості, у яку її набирають.
Як швидше розчинити цукор і сіль?
Мета: розширювати та закріплювати знання про властивості води
розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес.
У дві склянки вихователь наливає холодну воду, а ще у дві – гарячу. У дві
склянки – з холодною і гарячою водою – кладе по столовій
ложці солі і розмішує. Діти спостерігають, як вона
розчиняється. В інші склянки кладе по столовій ложці
цукру, розмішує. Діти спостерігають, а відтак роблять
висновок про те, що сіль і цукор швидше розчиняються в
гарячій воді.
Куди зникає вода?
Мета: розширювати та закріплювати знання про властивості води
розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес.
У тарілку вихователь наливає воду і маркером
позначає її рівень. Тарілку ставить на підвіконня. Щодня
діти спостерігають, як рівень води знижується.
Обговорення: Куди зникає вода? (Випаровується.)
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Вирощуємо диво-кристали
Мета: ознайомлювати із процесом утворення кристалів у природі
розвивати спостережливість, пізнавальну активність.
Вихователь готує дуже насичений сольовий
розчин: у літрові банці, на дві третини наповненій
гарячою водою, розчиняє сіль доти, доки вона вже
майже не розчинятиметься. Опускаємо в банку
основу для майбутнього кристала – металеву
канцелярську скріпку або цвях. На цій основі осідатимуть кристалики солі. Не
чіпаємо розчин декілька днів. А відтак спостерігаємо за кристалами. У такий
самий спосіб можна виростити кристали цукру.
Тоне – не тоне
Мета: ознайомлювати з властивостями солоної води розвивати
спостережливість, уміння аналізувати й робити висновки.
За допомогою ложки вихователь опускає яйце в склянку
з прісною водою. Діти спостерігають, як воно тоне. У другій
склянці вихователь розчиняє чотири столові ложки солі.
Опускає у цю склянку друге яйце. Діти спостерігають, що в цій
склянці яйце плаває на поверхні. Вихователь пояснює, що
щільність солоної води вища, тому більша і сила, що
виштовхує яйце. Поступово у склянку з прісною водою і яйцем вихователь
підливає насичений розчин кухонної солі і злегка перемішує. Діти спостерігають,
як яйце спочатку підніметься до середини склянки, а потім спливе. Вихователь
доливає прісну воду і злегка перемішує. Яйце починає опускатися.
Лупа з води
Мета: розширювати знання про оптичні властивості води; можливість
використовувати воду як лупу.
Вихователь занурює одне яйце у склянку з водою.
Діти спостерігають, що у воді воно здається більшим, ніж
яйце, що лежить на столі. Вихователь підводить до
висновку, що предмет, занурений у воду, здається
більшим за розміром через заломлення променів світла,
що відбувається під час його переходу з повітря у воду.
Вода виконує роль збільшувального скла. Вихователь опускає ложку у склянку з
водою. Діти спостерігають, що ложка здається зламаною. Вихователь пояснює,
що «злам» ложки в склянці з водою зумовлений заломленням світла. Вихователь
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малює на невеличкому аркуші стрілку. Діти спостерігають, як змінюється її
напрям, якщо дивитися на аркуш через воду у склянці.
Звідки сіль у морській воді?
Мета: закріплювати знання про склад морської води.
Вихователь змішує в паперовому стаканчику одну ложку солі та дві –
піску, робить кілька дірочок у дні іншого стаканчика та на його дні розміщує
фільтрувальний папір. У мілку тарілку вихователь наливає трохи
прісної води. Пропонує дітям скуштувати її на смак і уявити, що це
– море. Відтак кладе на посудину-фільтр дві палички так, щоб
можна було поставити на них паперовий стаканчик із піском і
сіллю. Діти уявляють, що це – скелі над морем. Вихователь
повільно ллє воду (дощ) на «скелі». Діти куштують воду в стаканчику. Чому вона
стала солоною? Висновок: вода протікає по земній поверхні, розчиняє різні
речовини у вигляді солей і несе їх до моря. Поступово у морях накопичується
сіль.
ДОСЛІДИ З ПОВІТРЯМ
Дослід «Рух повітря»
Мета: закріплювати знання про те, що повітря є навколо нас; що повітря
рухається розвивати спостережливість, допитливість.
Варіант 1. Вихователь прочиняє двері в коридор і ставить
запалену свічку на порозі групи. Полум’я нахиляється в бік
групової кімнати. Відтак вихователь піднімає свічку вгору – і
полум’я нахиляється в бік коридору. Вихователь пояснює, що
внизу повітря холодне, а вгорі – тепле. Висновок: повітря
постійно рухається. Рух повітря називають вітром.
Варіант 2. Діти тримають в руках смужки паперу. Вихователь вмикає
вентилятор та запитує: «Що відбувається? Чому смужки рухаються? А як ще
можна здійняти вітер у приміщенні? А що трапиться, якщо вимкнути
вентилятор?». Вихователь вимикає вентилятор, діти перевіряють свої
припущення. Чому смужки перестали рухатися?
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Дослід «Чи є повітря?»
Мета: формувати уявлення про те, що повітря міститься всередині різних
речовин.
У банку з водою вихователь почергово опускає шматок
цеглини, поролону, глини; жменьку піску. У другу банку з водою
кладе грудочку землі. Діти спостерігають появу бульбашок навколо
занурених у воду речовин. Проведіть також дослід із яйцем:
дізнайтеся, від чого залежатиме наявність бульбашок. Обговорення:
Що це? (Повітря.) Звідки з’явилися бульбашки, що містять повітря? (Воно
містилося всередині занурених у воду речовин.) Висновок: повітря не видно, бо
воно прозоре, але воно є всередині різних речовин.
ДОСЛІДИ З РОСЛИНАМИ
Дослід «Як впливає сонце на рослину? »
Мета: встановити необхідність сонячного освітлення для росту рослин.
Варіант 1. Садимо цибулю в ємності. Ставимо на
сонце, під ковпак і в тінь. Спостерігаємо, що стається з
рослинами.
Варіант 2. Прибираємо ковпак з рослин.
Розглядаємо, яка цибуля, чому світла. Ставимо на сонце,
цибуля через кілька днів позеленіє.
Варіант 3. Спостерігаємо, що цибуля в тіні тягнеться до сонця, вона
витягується в той бік, де сонце. Розмірковуємо з дітьми, чому саме так.
Висновок: Рослинам потрібне сонячне світло для зростання, збереження
зеленого забарвлення, бо сонячне світло накопичує хлорофітум, який дає зелене
забарвлення і живлення рослинам.
Дослід «Що потрібно для живлення рослини? »
Мета: встановити, що відбувається з рослиною, за відсутності світла.
Матеріали: кімнатні рослини з твердими листям (фікус, сансев’єра),
лейкопластир.
Запропонуйте дітям листок-загадку: що буде,
якщо на частину листка не буде падати світло
(частина листка буде світлішою). Припущення діти
перевіряють дослідом; частину листка заклеюють
пластиром, рослину ставлять до джерела світла на
тиждень. Через тиждень пластир знімають.
Висновок: Без світла живлення рослин не відбувається.
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Дослід «Кому ліпше?»
Мета: виділити сприятливі умови для росту і розвитку рослин.
Матеріали: два однакових тримачі, ємність із водою, горщик із грунтом,
предмети догляду за рослинами.
Запропонуйте дітям визначити, чи можуть рослини
довго жити без ґрунту; де вони ліпше ростуть – у воді або
в ґрунті. Діти поміщають живці герані в різні ємності – з
водою, землею. Спостерігають за ними до появи першого
нового листочка. Оформляють результати досвіду в
щоденнику спостережень і у вигляді моделі залежності рослин від ґрунту.
Висновок: У рослини в ґрунті перший лист з’явився швидше, рослина ліпше
набирає силу; у воді рослина слабша.
ДОСЛІДИ З ПІСКОМ
Дослід «Пісок»
Мета: розглянути форму піщинок.
Матеріали: чистий пісок, лоток, лупа.
Насипте чистий пісок у лоток. Разом із дітьми
через лупу розгляньте форму піщинок. Вона може
бути різною; розкажіть дітям, що в пустелі піщинка
має форму ромба. Нехай кожна дитина візьме в руки
пісок і відчує, який він сипучий. Висновок: Пісок
сипучий, і його піщинки бувають різної форми.
Дослід «Піщаний конус»
Мета: встановити властивості піску.
Матеріали: сухий пісок.
Візьміть жменю сухого піску і випустіть його
цівкою так, щоб він падав в одне місце. Поступово в
місці падіння утворюється конус, що зростає у висоту і
займає все більшу площу біля основи. Якщо довго
сипати пісок, то виникають спливи; рух піску схожий на
течію. Висновок: Пісок може рухатися.
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Дослід «Розсіяний пісок»
Мета: встановити властивість розсіяного піску.
Матеріали: сито, олівець, ключ, пісок, лоток.
Рівномірно по всій поверхні лотка сипте пісок через сито. Занурте без
натискання в пісок олівець. Покладіть на
поверхню піску будь-який важкий предмет
(наприклад, ключ). Зверніть увагу на
глибину сліду, що залишився від предмета
на піску. А тепер струсіть лоток. Проробіть
з ключем і олівцем аналогічні дії. У накиданий пісок олівець зануриться
приблизно вдвічі глибше, ніж у розсіяний. Висновок: Розсіяний пісок помітно
щільніший. Ця властивість добре відома будівельникам.
Дослід «Мокрий пісок»
Мета: ознайомити дітей із властивостями мокрого піску.
Матеріали: мокрий пісок, формочки для піску.
Мокрий пісок візьміть в долоню і спробуйте сипати
цівкою, але він буде падати з долоні шматками.
Формочки для піску заповніть мокрим піском і
переверніть її. Пісок збереже форму формочки.
Висновок: Мокрий пісок не можна сипати цівкою з
долоні, зате він може приймати будь-яку потрібну форму,
поки не висохне. Коли пісок вологий, повітря між гранями піщинок зникає, мокрі
грані злипаються одна з одною.
Додаток 1
Пошуково – дослідницька робота з формування уявлень про сніг
Сніг – це тверді опади у вигляді шестикутних пластинок чи призм з
кристаликів льоду. Переважно випадає з шарувато-дощових хмар.
Сніжинки надзвичайно різноманітні за формою.
Діаметр сніжинок сягає від одного до декількох міліметрів. У безвітряну
погоду і за температури близько 0°C при зіткненні сніжинки можуть з'єднуватись
у більші, діаметром у декілька сантиметрів.
Зараз вважається, що існує щонайменше 130 різних
форм сніжинок. Таке велике число форм сніжних кристалів
обумовлене складністю і різноманітністю умов, рухом
повітря, різною вологістю в хмарах, де вони зароджуються,
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і зміною цих умов на шляху сніжинки до поверхні землі. За час снігопаду форма
випадних сніжинок може кілька разів
змінюватися; тоді в шарі снігу одного
снігопаду
можна
виявити
вторинну
шаруватість, пов'язану із змінами сніжних
кристалів, що випали.
Сніг утворюється, коли мікроскопічні краплі води в хмарах притягуються
до пилинок і замерзають. Утворені кристали льоду, що спочатку не перевищують
0,1 мм у діаметрі, падають і ростуть у результаті конденсації на них вологи з
повітря. При цьому утворюються шестикінечні кристалічні форми. Через
структуру молекул води між променями кристала можливі кути тільки в 60° і
120°. Основний кристал води має в площині форму правильного шестикутника.
На вершинах такого шестикутника потім осідають нові кристали,
на них наступні, і так утворюються різні форми сніжинок-зірочок.
Мо́крий сніг – сніг, що випадає при близьких до нуля
додатних температурах повітря, коли сніжинки підтануть або
разом зі снігом випадає дощ, іде лапатий сніг.
Щільність снігу – відношення об'єму води, що отримують при розтопленні
певної проби снігу, взятої зі снігового покриву, до об'єму цього снігу.
Властивість 1. Білий – холодний. Для усвідомлення дітьми того, що
«білий» не завжди означає: «чистий», слід провести дослід про перетворення
снігу на воду.
Властивість 2. Пухкий – розсипчастий. Цю властивість снігу діти бачать
під час активної трудової діяльності – виготовлення фігур зі снігу та під час
ходьби на лижах. 3 пухкого снігу доцільно порекомендувати дітям зліпити
снігову бабу, фортецю, колобок, сніжки, казковий міст. При цьому особливу
увагу слід звернути на закріплення попередньої властивості. З'ясувати, чому по
пухкому снігу не можна ходити на лижах; вслухатись у звуки, під час наступання
на нього. До усвідомлення властивості – сніг розсипчастий – дітей підводять під
час ходьби на лижах, через порівняння звука від наступання на сніг – рипить
тому, що ламаються замерзлі на сильному морозі сніжинки; через спроби ліпити
– не ліпиться тому, що сухий від морозу; через занурення в нього важких
предметів – тонуть у снігу. Закінчити спостереження доцільно загадуванням
загадок, переглядом діафільму «Про сніжки».
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Дослід
Для ствердження того, що сніг холодний, дітям рекомендують винести в
посудині воду різної температури і поставити у сніг.
Спостерігаючи за змінами снігу навколо посудини
(від тепла сніг тане і перетворюється на воду) і
температурою води в посудині (за короткий час вода
охолоджується від холодного снігу), діти роблять
висновок про цю властивість снігу.
Сніг як погодне явище
Сніг є одним з неодмінних атрибутів зими. Попри те, що можливі низькі
зимові температури і за відсутності снігу, одна з основних умов кліматичної зими
– наявність стійкого (постійного) сніжного покриву. Разом з тим, в деяких
особливо теплих регіонах планети (наприклад, на Аравійському півострові) таке
погодне явище, як сніг, відсутнє або спостерігається тільки один раз на кілька
десятиліть.
В Україні сніговий покрив встановлюється на більшій частині країни. У
північно-східних районах, де клімат суворіший, сніг може тримається довше ніж
на іншій території країни.
Скрип (хрускіт) снігу
При здавлюванні сніг видає звук, що нагадує скрип (хрускіт). Цей звук
виникає при ходьбі по снігу, натисканні на свіжий сніг полозами саней, лижами,
при ліпленні сніжок тощо
Скрип снігу чути за температури нижче -2°[(за іншими даними, нижче -5°).
Вище цієї температури скрип не чути.
Вважається, що є дві основні причини виникнення звуків:
- ламання кристаликів снігу;
- ковзання (зміщення та тертя) кристаликів снігу один про одного під
тиском.
Основною причиною скрипу (хрускоту) снігу вважається перша.
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РОЗРОБКА ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У
СТАРШІЙ ГРУПІ НА ТЕМУ:
«By the road to the shop. Making lapbook «On the fruit’s shelf»
«(«По дорозі у магазин. Виготовлення лепбука «На фруктовій полиці»)».
Ревега Тетяна Василівна
Дошкільний навчальний
заклад № 8 «Ромашівка»
м. Чортків, Тернопільська обл.
Мета роботи полягає у впровадженні інтерактивних та мультимедійних
технологій на занятті англійської мови у дошкільних навчальних закладах;
практикування залучення дітей до виготовлення лепбука, який є новою формою
організації роботи для розвитку пізнавальної та творчої активності дітей, а також
розвиток комунікативної компетенції; створення реальних та уявних ігрових
ситуацій спілкування на занятті англійської мови, які вмотивовують мовну
діяльність дітей та допомагають засвоїти лексичні одиниці.
Впровадження нетрадиційних форм на заняттях з англійської мови у
дошкільних навчальних закладах, використання мультимедійних технологій,
залучення до колективного виконання творчих завдань є дуже актуальним та
значущим , і має велике значення на першому етапі вивчення іноземної мови.
Саме нетрадиційні заняття є допомагають дітям краще сприймати іншомовний
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матеріал, пришвидшують вивчення нового лексичного матеріалу та створюють
передумови для успішного вивчення іноземної мови.
Технологія лепбук – інноваційний та сучасний засіб розвитку дітей, який
допомагає швидше запам’ятати матеріал з певної теми, швидко повторити
вивчений матеріал у будь-який час. Виготовляючи лепбук дитина вчиться
самостійно та творчо працювати і при цьому запам’ятовувати інформацію. А ще
діти більше зацікавленні у навчанні, коли він «оживає» і до нього можна
торкнутися.
Практична значимість роботи полягає у розробці заняття, де поданні
інноваційні засоби навчання, використання інтерактивних технологій , приклади
використання мультимедійних технологій, ігри , пісні, творчі завдання , які
можна використати керівникам гуртків іноземної мови для вивчення нового
матеріалу, закріплення використання вивчених лексичних одиниць , а також у
підготовці до відкритих занять та методичних об’єднань.
Theme (Тема): By the road to the shop. Making a lapbook «On the Friut’s
Shelf».(По дорозі в магазин. Виготовлення лепбука « На фруктовій полиці»).
Objectives (Мета): to repeat learned colors, to actualize and confirm learned
lexical units by theme «Fruits», to repeat songs, to improve skills of dialogue speeches
in children; to develop creative abilities, attention, memory, thinking and perception;
to bring up love to English language, friendship, accuracy.(Повторити вивчені
кольори, актуалізувати та закріпити вивчені лексичні одиниці по темі «Фрукти»,
вдосконалювати навики діалогічного мовлення у дітей; розвивати творчі
здібності, увагу, пам’ять та сприймання; виховувати любов до англійської
мови,дружелюбність, акуратність).
Equipment (Обладнання): multimedia blackboard, video «At the shop»,
multimedia presentation, colored sand, glue, templates of chamomile, waxworks and
pictures of fruits, toy shop, billet for lapbook, ball( Мультимедійна дошка,
мультимедійна презентація, кольоровий пісок, клей, шаблони ромашки, муляжі
та зображення фруктів, іграшковий магазин, заготовки для лепбука, м’яч).
Procedure (Хід заняття)
I. Organization moment (Організаційний момент)
1. Beginning of the lesson (Початок заняття)
Ми заняття починаєм
І у мандри вирушаєм.
Ми англійську полюбляєм
Разом творчо її вивчаєм.
Якщо в Англію поїдем,
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То не втрапимо в біду,
Бо завжди сказать зумієм
Hello! How are you!
2. Song «Hello»
Let’s greeting with each others and sing a song «Hello» (Давайте привітаємося
один з одним і заспіваємо пісеньку «Привіт»).
II. Main part (Основна частина).
1. Phonetic drill (Фонетична зарядка)
Аби чисто говорити
Треба звуки повторити.
Вертоліт летить гуде [vi-vi-vi],
Бджілка на квітці жужить [z-z-z],
Чайник на плиті кипить [ᶘ-ᶘ-ᶘ],
А змія повзе шипить [s-s-s],
Собачка у дворі гарчить [r-r-r],
Хлопчик на неї кричить [a-a-a].
2. Teacher’s story (Розповідь вчителя).
- Зараз ми з вами вирушаємо у магазин за покупками, а на шляху до нього
ми будемо долати різні творчі та мовленнєві перешкоди. Stand up and go on place.
3. Speech drill. Game «Pass the ball» (Мовленнєва зарядка. Гра «Передай
м’яч»).
By the road to the shop, we walk past the playground. Do you want to play the
game? Let’s play the game «Pass the ball». (Дорогою до магазину,ми проходимо
повз ігровий майданчик. Чи хочете ви пограти у гру? Давайте пограємо у гру
«Передай м’яч»)
Діти виходь на середину групової кімнати та
утворюють коло. У одного з гравців у руках м’яч.
Починає звучати музика, гравці передають м’яч з рук
в руки. Коли музика зупиняється гравець, в якого у
руках м’яч, дає відповідь на запитання педагога.
(Повторення структур: What is your name? How old are
you? Where do you live? Where are you from? Who are
you? How are you?). Гра продовжується доти, доки усі гравці візьмуть участь у
грі.
4. Repeating learned colors. Making application of colored sand
«Chamomile» (Повторення кольорів. Виготовлення аплікації з кольорового піску
«Ромашка»).
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Ми продовжуємо з вами долати перешкоди дорогою до магазину. І щоб
відкрити двері магазину ви повинні виконати ще одне завдання.
Look at the picture. What plants grow near the shop? (Подивіться на
зображення. Які рослини ростуть біля магазину?) (Дерева та квіти).
Let’s name their colors. (Давайте назвемо їхні кольори)
Вчитель демонструє зображення різних квітів та дерев, діти називають
кольори їхніх пелюсток, листочків, стовбурів. (Повторення кольорів: green,
yellow, red blue, white, pink, orange, purple. Повторення структури What color is it?
It is…)

А ще на сьогоднішньому занятті ми зробимо аплікацію з кольорового
піску, виготовимо ромашку, яка є символом нашого садочку. (Вчитель роздає
дітям шаблони квітки та кольоровий пісок)
What color of flower petals/middle of chamomile/
stem and leaves? (Якого кольору пелюстки квітки/
серединка ромашки/ стебло та листки?)
Потім вчитель називає по черзі кольори: white,
yellow, green. Діти змащують клеєм елементи квітки
названого кольору та посипають піском. Ми
виконали завдання і опинилися у магазині. Давайте
переглянемо відео «At shop», у якому ви дізнаєтеся, що можна купити у магазині.
5. Song «I like Fruits» . Repeating names of fruits (Пісня «Я люблю
фрукти». Повторення назв фруктів)
А тепер ми опиняємося у фруктовому відділі магазину. Повторимо з вами
назви фруктів англійською та заспіваємо пісеньку.
Let’s sing a song «I like Fruits» all together(Давайте заспіваємо пісню «Я
люблю фрукти всі разом).
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And now to name the fruits, which we saw at the video(А тепер назвіть фрукти,
які ви бачили на відео). (Повторення вивчених лексичних одиниць по темі
«Фрукти»: an apple, an orange, a grape, a lemon, a
banana, a pear, a peach, a strawberry, a watermelon. Діти
називають фрукти, вчитель показує їхнє зображення
та здійснює групове повторення).
6. Physical training (Фізкультхвилинка)
Let’s do physical training. Stand up and sing a song
«If you are happy» ( Давайте виконаємо
фізкультхвилинку. Станьте і заспіваємо пісню «Якщо ти щасливий»)
7. Storyline role playing game «At the Shop» (Сюжетно-рольова гра « У
магазині»).
Ми з вами подолали різні перешкоди і ось перед нами відчинилися двері
фруктового магазину. Уявимо, що ми прийшли сюди купити фрукти. Зараз ми
розіграємо з вами сюжетно-рольову гру. Оберемо ведучого, який буде
виконувати роль продавця – shop-assistant. А гравці по черзі будуть покупцями.
Завдання покупця назвати англійською фрукт , який хочете купити.
Розіграємо діалог продавця – shop-assistant і покупця- shopper за зразком:
Shopper – Hello!
Shop-assistant – Hello!
Shopper – Give me, please two bananas.
Shop-assistant – Here you are.
Shopper – Thank you! Bye!
Shop-assistant – Bye!
(Для гри використовується іграшка «магазин» та муляжі фруктів)
8. Making lapbook «On the fruit’s shelf» (Виготовлення лепбука «На
фруктовій полиці»).
На завершення нашого заняття ми з вами виконаємо творче групове
завдання – виготовимо леп бук «On the fruit’s shelf» та закріпимо вивченні слова
по темах «Colors» and «Fruits».
Діти разом з педагогом сідають за один стіл. Вчитель демонструє заготовку
для лепбука, де зображено магазин та фруктову полицю та роздає дітям
зображення фруктів та їхні кольори. Завдання дітей розмістити та приклеїти
фрукти на фруктовій полиці. Назвати їх. Прикріпити під фруктом колір, який їм
відповідає та назвати його.
III. Summing up of the lesson (Підбиття підсумків заняття)
Наше творче заняття завершилося. Ми сьогодні дуже активно працювали,
повторювали кольори та фрукти і результатом нашого заняття став зроблений
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нами леп бук «On the fruit’s shelf» , яким ми будемо користуватися на наступних
заняттях з англійської мови.
Наші творчі малюки
Працювали залюбки.
І з піском ми працювали
І леп бук виготовляли.
Поспівали і пограли
І англійську повивчали.
Скажем дружньо well done
Ось такий у нас фінал.
Висновок: мети заняття досягнуто, адже головною метою заняття було
виготовлення леп бука, за допомогою якого діти актуалізували та закріпили свої
знання по темах: «Кольори» та «Фрукти». Використання мультимедійних
технологій активізує пізнавальну діяльність дітей. Нетрадиційне заняття у формі
походу в магазин допомогло залучити пасивних дітей, адже все заняття пройшло
у ігровій формі, яка є провідним видом діяльності дітей у даному віці.

КОНСПЕКТ ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ У СТАРШІЙ ГРУПІ З
ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАСОБІВ
МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ
«ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КВАДРИКА»
Замелюк Марія Іванівна
ДНЗ «Сонечко»
смт. Торчин, Волинська обл.
Мета:
Математика: формувати навички обчислювальної діяльності; закріпити
вміння розрізняти і правильно називати геометричні фігури; створити умови для
розвитку логічного мислення, кмітливості, уваги; розвивати уяву, кмітливість;
виховувати інтерес до математичних знань.
Розвиток мовлення: сприяти формуванню розумових операцій, розвитку
мовлення, вмінню аргументувати свої висловлювання;
збагачувати лексику
образними виразами; виховувати мовленнєву культуру, фонематичний слух.
Матеріали та обладнання: конверт з листом, диск, геометричні фігури,
пліт (намальований на великому картоні), дві іграшкові білочки, шість шишок,
199

Всеукраїнський конкурс -рейтинг «Школа – джерело талантів»

м’яч, карта, розвиваючі будівельно-конструктивні ігри (Дари Фребеля: 7, 8, 9, 10,
комплекти геометричних фігур), картинка-фото героя Квадрика.
Попередня робота: бесіда «Дні тижня», «Бережіть ліс – ліс наше
багатство», «Як поводитися в гостях», ігри з дарами Фребеля, ігри на
орієнтування у просторі.
Хід заняття
Вихователь: Діти, сьогодні, прийшовши в наш дошкільний заклад, я
відкрила вікно, щоб провітрити кімнату та влетів поштовий голуб. На його лапці
був прив'язаний конверт, на якому написано: с. Торчин, дошкільний заклад
«Сонечко» дітям старшої групи «Калинка». Мене зацікавило від кого цей лист,
але зворотня адреса не вказана, тому я вам пропоную подивитися, що там
усередині.
Діти з вихователем відкривають конверт і дістають диск, з відео роликом
«Веселий паровозик: вчимо цифри», геометричні фігури з цифрами різних
кольорів і лист.
Вихователь (читає лист): Привіт, діти! Мене звуть Квадрик з країни Цифр.
Тітонька Сова розповіла мені, які ви розумні, кмітливі й добрі знавці математики.
Я запрошую вас на свій день народження, але хочу попередити, що шлях буде
нелегкий, по дорозі вам будуть зустрічатися перешкоди, які вам доведеться
долати. Я відправляю за вами веселий паровозик його ви побачите, коли
включиться диск з відеороликом «Веселий паровозик: вчимо цифри». І не
забудьте, взяти з собою геометричні фігури вони вам знадобляться.
Вихователь: Ну, що хочете потрапити на день народження до Квадрика?
Як ви думаєте, що мандрівники повинні взяти з собою в дорогу (компас, карту)?
Давайте візьмемо і згадаємо правила хороших манер.
- Коли ви приходите в гості, що треба сказати? (Добридень)
- Коли бачите іменинника, що треба сказати? (З Днем народження)
- Як потрібно вести себе в гостях? (Не балуватися, за столом приймати
їжу акуратно та ін.)
Тепер я думаю, що нам пора в дорогу.
Вихователь включає диск з відеороликом «Веселий паровозик: вчимо
цифри». Діти будуються один за одним і відправляються в подорож. Паровозик
доїжджає до озера.
Вихователь: Діти, ми не можемо їхати далі, так як хтось зламав міст. Але
на березі я бачу старий пліт (намальований на великому картоні). Чи можемо ми
на ньому перебратися через озеро? (Відповіді дітей)
Діти підходять і бачать, що він з дірками (геометричної форми).
Вихователь: Діти, давайте подумаємо, як його полагодити.
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При виникненні труднощів з вирішенням проблеми, вихователь підводить
дітей до правильного рішення, нагадавши про геометричні фігури, якими
потрібно закрити отвори в плоту (діти підбирають відповідну геометричну
фігуру). Полагодивши пліт, діти з вихователем переправляються через уявне
озеро.
Вихователь: Діти, ми з вами потрапили в ліс, але хтось зрубав всі дерева,
залишивши одні пеньки. Давайте сядемо та відпочинемо.
Діти сідають на стільчики
Вихователь: Діти, як ви думаєте, хто вирубує ліси? Значить, ліси
вирубують люди. Чи може наступити такий час, коли риштувань не буде зовсім?
Як ми можемо допомогти планеті зберегти свої ліси? (Посадити нові дерева).
Перед нами простора галявина, ось тут – то ми і будемо висаджувати наші
саджанці.
Педагог пропонує дітям схему і комплекти «Дари Фребеля» № 7, 8, 9, 10.
Діти складають ялинки, спираючись на схеми.
Вихователь: Молодці, діти! Які прекрасні ялинки у вас вийшли.
Подивіться, а вони не тільки нам сподобалися. Тут оселилися дві білочки, але,
по-моєму, вони сваряться. Давайте дізнаємося, в чому ж справа? (на столі дві
іграшки і перед ними шість шишок) Білочки не можуть поділити шишки порівну.
Допоможемо їм? Що потрібно спочатку дізнатися? (Скільки всього шишок).
Правильно. Давайте порахуємо (шість). Скільки шишок потрібно дати кожній
білочку, щоб було порівну? (три).
Вихователь: Молодці, діти! Зуміли помирити білочок. На знак подяки вони
пропонують вам пограти в гру. Гра «Дні тижня» (в швидкому темпі). Діти
утворюють коло навколо педагога. Вихователь кидає м’яч дитині і каже среда,
дитина відповідає четвер, кидає, наступного кажучи інший день тижня тощо.
Вихователь: Нам пора іти далі. Діти, а вам не здається, що ми заблукали?
Що може допомогти людині, яка не знає куди йти? Звичайно, карта! У нас є
карта? (Так) Ви молодці, що не забули взяти з собою карту. Зараз ми подивимося
на карті, куди нам іти.
Вихователь розгортає карту (намальовану вихователем). Діти розглядають.
Вихователь: Тут показано, що нам потрібно орієнтуватися на велике
дерево. Щоб не збитися з шляху, потрібно знати, де право, де ліво. А ви знаєте?
Підійдіть до мене. Покажіть праву руку. Покажіть ліву руку. Де у нас тут
найвище дерево?
Діти вибирають найвище дерево з складених ялинок і починають іти
відповідно до карти: зробити два кроки праворуч, три кроки наліво, ще чотири
наліво і три кроки праворуч. Вихователь приводить дітей до столів, на яких
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стоять розвиваючі будівельно-конструктивні ігри («Дари Фребеля» № 7, 8, 9, 10,
комплекти геометричних фігур)
Вихователь: Ось ми з вами і дісталися до міста Цифр. Але ми забули
найголовніше без чого не можна ходити на день народження. Як ви думаєте, що
це? (Подарунок) Ми могли б зробити подарунок своїми руками. Пропоную сісти
за стіл і зробити подарунок з того, що є на столі.
Діти самостійно викладають на столі те, що вони хочуть подарувати
Квадрику.
Вихователь: Тепер, коли наші подарунки готові, ми можемо привітати
іменинника і спробувати частування.
Діти кажуть свої побажання і отримують цукерки від вигаданого
персонажа (зображення, якого намальоване на ватмані).
ІГРИ З «ДАРАМИ ФРЕБЕЛЯ»
«Світлофор»
Мета: знайомство з формою і кольорами світлофора.
«Що в мішечку?»
Мета: знайомство з формами і властивостями предметів.
«Доріжка для Колобка»
Мета: навчити слухати казку, складати доріжку і прокочувати кульку в
правильному напрямку.
«Будиночки для звірят»
Мета: вчити розуміти на слух текст казки «Рукавичка», розвивати
продуктивну уяву і творче мислення у процесі вирішення пізнавальних завдань,
знайомити з назвами геометричної фігури куб, виховувати акуратність у роботі.
«Злови кульку»
Мета: вчити координації рухів
«Назви геометричну фігуру»
Мета: розвиток елементарних математичних уявлень
«Обводимо очками фігури»
Мета: розвиток координації рухів, великої і дрібної моторики обох рук
«Веселий і сумний»
Мета: формування первинних уявлень про себе та інших людей,
емоційних станах, настрої
«Рахункові палички»
Мета: формування елементарних математичних уявлень, вивчення
поняття «один-багато»
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ПРОЕКТ «Я У СВІТІ»
(старша група)
Ковальчук Катерина Володимирівна,
Замелюк Марія Іванівна
Торчинський дошкільний
навчальний заклад «Сонечко»
смт Торчин, Волинська обл.
Анотація. Творчим розвитком прогресивних ідей і поглядів на природу,
що закладені О. Водовозовою, А. Шлегер, Є. Тихєєвою, є праці сучасних учених,
акцентується увага на глибокому ознайомленні дітей з рослинами (3. Плохій, Н.
Яришева), на організації пошуково- дослідницької роботи (Н. Лисенко),
вивчаються можливості засвоєння дітьми знань про сезонні зміни в житті рослин
(Е. Замкілд).
Зосередження уваги вихователя на поєднанні різних способів подачі дітям
знань про природу, формуванні у них практичних вмінь і навичок взаємодії з
нею, вихованні бережливого ставлення до неї на заняттях і в повсякденному
житті водночас сприяє інтелектуальному, дїєво-вольовому та емоційночутливому розвиткові дошкільника. Закономірності формування екологічної
культури особистості, особливості процесу екологічного виховання дітей
дошкільного віку, аналіз видів діяльності й засобів, що їx стимулюють та
екологізують, викликають потребу вибору найефективніших з поміжних, які
мають забезпечити оптимальну результативність роботи закладу дошкільної
освіти в цьому напрямку.
Таким активним засобом є пошуково-дослідницька діяльність дітей, бо
вони є природженими дослідниками, які активно шукають інформацію про
довкілля. Діти дошкільного віку намагаються зрозуміти свій світ шляхом
спостереження та експериментування. Саме природна допитливість дітей
обумовлює їх навчання.
Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що діти дошкільного віку
можуть розуміти причини деяких простих явищ і здатні до елементарних
логічних міркувань у тому разі, якщо завдання спираються на спостереження або
практичну діяльність. На цьому положенні наголошував і В. Сухомлинський:
«Дитина мислить образами. Це означає, що, слухаючи розповідь вихователя про
подорож краплинки води, вона мaє у своїй уяві й сріблясті хвилі вранішнього
туману, і темну хмару, і гуркіт грому, і весняний дощ. Що яскравіші в її уявленні
ці картини, то глибше осмислює вона закономірності природи».
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Компетентність дошкільника в сферi «Природа» – складник його загальної
життєвої компетентності. Матеріали змicтового блоку, як i Базового компонента
дошкільної освіти, не випадково починаються з аналізу мети, завдань та напрямів
педагогічної роботи, пов'язаної з освоєнням маленькою дитиною природного
довкілля, з усвідомленням нею себе як частки та чинника його нормального
функціонування. Мета дошкільної освіти у галузі «Природа» – створити
сприятливі умови для становлення у дошкільника компетентності в цій сфері
життєдіяльності, сформувати зачатки екологічної культури, наукового
світобачення та еколого-доцiльної поведінки.
Сучасне наукове бачення світобудови, що розглядає живі організми як
складові бiосфери, визначило основні змістові лінії Базового компонента:
«Природа планети Земля». Компетентність дошкільника у cyбcфері «Природа
планети Земля» становлять відомості про природне довкілля як цілісний живий
організм, в якому взаємодіють повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, люди, у
багатоманітності, єдностi, pyci, мінливості. Оскільки підходи до системи знань,
умінь, навичок дошкільників у цій сфері життєдіяльності змінилося, основними
стають не вони самі по собі, а ставлення до природи як до цінності, екологічна
свідомість та екологічно доцiльна поведінка, базис особистої культури дитини.
Природнича компетентність формується у дошкільному віці, коли діти
ознайомлюються з особливостями навколишнього середовища. Враховуючи
надзвичайну емоційну чутливість малюків, перевага повинна надаватись
емоційно-естетичному
сприйманню
природи,
розвитку
естетичних,
інтелектуальних, гуманістично спрямованих почуттів у ставленні до природи.
Важливо, щоб в процесі екологічного виховання здобуття знань, умінь і навичок
не було самоціллю, а сприяло формуванню основ екологічної культури.
Зміст Базової програми «Дитина» багатоплановий і відповідно
конкретизований, в ньому визначена система доступних дітям певного віку
цілісних уявлень про природне оточення, пізнавальні дії (практичні, сенсорні,
дослідницькі) та види діяльності, якими вони оволодівають.
Методичні завдання з цього питання наступні: навчити дітей на емоційносенсорній основі спостерігати природу, сприймати та оцінювати естетичну
своєрідність її об’єктів та явищ у розмаїтті чуттєвих характеристик; цікавитись
довкіллям; турбуватись про нього; розповідати, запитувати, передавати
враження в розповідях, музично-рухових імпровізаціях, малюнках; сформувати
здатність співпереживати природі, виховувати потребу її оберігати, захищати від
шкідливого втручання. Результатом такої роботи має стати сформоване ціннісне
ставлення дітей до природи, в якому відображуються інтелектуальні, емоційні,
творчі та інші можливості та потреби дитини. Робота з формування природничої
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компетентності дошкільника повинна бути побудована за сезонним принципом,
а теми розташовані концентрично.
Це дасть змогу на щоразу складнішому матеріалі розширювати,
збагачувати, систематизовувати уявлення дітей про природу, забезпечить їхню
цілісність, дозволить створювати основу для накопичення певних фактів,
вправляти в певних уміннях, навичках, розвивати здібності.
Екологічні проблеми і необхідність їх подолання породили новий напрям
в освіті – екологічний: усім необхідно розуміти, як людина пов’язана з природою
і як залежить від неї, які в природі існують закономірності і чому людство не має
права їх ігнорувати. Два останні десятиліття – це період становлення
екологічного освітнього простору. Це період вироблення нових понять:
екологічна свідомість, екологічне мислення, екологічна культура. У цей же
період здійснюється пошук ефективних методів екологічної освіти, створюються
технології навчання і виховання дітей. Щоб вижити, людство повинне навчитися
жити на Землі по-новому. Кожній людині планети Земля необхідно опанувати
мінімальний набір екологічних знань і способів діяльності, для того, щоб його
поведінка була осмисленою. А рішення цієї задачі можливе за умови формування
природничої компетентності дітей, як компонента життєвої компетентності
дитини.
У методичних матеріалах до Базової програми розвитку дитини
дошкільного віку «Дитина» означено напрями формування природничої
компетентності дитини дошкільного віку: формування світосприймання,
розвиток світорозуміння, формування ціннісного світоставлення.
Формування світосприймання передбачає надання дітям реалістичних
уявлень про доступну їм наукову картину світу природи, а саме:
- ріст і розвиток живого організму;
- багатоманітність у живій природі;
- діяльність людини у природі;
Розвиток світорозуміння передбачає наявність елементарних уявлень про
причинно-наслідкові зв’язки в природничому довкіллі та взаємозв’язок
природних умов, рослин і тварин, про позитивний і негативний вплив людини на
стан природи.
Ціннісне ставлення дошкільника насамперед має проявлятися у
сформованій природо-доцільній поведінці, що передбачає:
- варіювання особистої поведінки відповідно до стану рослин і тварин;
- бажання та готовність включатися у практичну діяльність зі створення
та збереження умов, необхідних для життєдіяльності рослин і тварин;
- прагнення дотримуватись правил природокористування.
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Специфіка умов у Базовій програмі полягає у тому, що зміст природничої
компетентності у ній визначено в основних видах діяльності, в усіх формах
активності дитини, у базових якостях особистості.
Отже, усвідомлення дитиною власної позиції у взаємодії з природою
повинно відбуватися в ігровій, комунікативній, пізнавальній, предметнопрактичній та художній діяльності.
Завдяки структурі Базової програми, педагоги легко орієнтуються у змісті
природничої компетентності дітей раннього, молодшого і старшого віку. Кожен
з напрямів формування природничої компетентності дошкільників вимагає
певних умов для реалізації своїх завдань. Головне з цих умов – природне
розвивальне середовище у приміщені та на території закладі дошкільної освіти.
До створення екологічного розвивального середовища педагоги дошкільних
навчальних закладів повинні підходити творчо – максимально задіяти його
традиційні складові та створили нові нетрадиційні елементи. Це дасть змогу
розширити та збагатити екологічне розвивальне середовище, надати йому
додаткових можливостей. Звичайно, лише створення розвивального середовища
не розв’язує повністю завдань екологічного виховання.
У розв’язанні завдань формування природничої компетентності у
дошкільників необхідно покладатись на професійного педагога, який
усвідомлює значущість природничої компетентності у становленні екологічної
особистості: знає завдання, зміст та умови формування природничої
компетентності дитини з раннього віку; проявляє готовність оптимізувати
педагогічну діяльність у закладі дошкільної освіти за Базовою програмою.
Для того щоб сформувати у дітей інтерес до отримання нових знань, наші
педагоги використовують мовленнєві логічні завдання: створення ситуацій, що
спрямовані на формування позитивних моральних якостей та ціннісного
ставлення до природи, різні запитання – проблемного оцінювального характеру,
запитання – загадки тощо. Правильно розв’язати такі завдання діти можуть лише
тоді, якщо чітко усвідомлять зв’язки і закономірності у природі. Використання
мовленнєвих логічних завдань ставить дітей у ситуацію, коли вони змушені
використовувати різні прийоми розумової діяльності, такі як порівняння і аналіз.
Це активізує самостійність, уміння добирати шляхи розв’язування завдань,
робити висновки, узагальнення.
Для стимулювання розвитку інтересу до пізнання природи вихователі
використовують різні літературні джерела. Саме література, викликаючи
емоційний відгук на певний образ, сприяє підвищенню зацікавленості дітей
природою. Художнє слово, вірші, загадки, казки, легенди, приказки, скоромовки
активізують емоційно-образну уяву дітей під час різних видів роботи з ними.
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Природа своєю різноманітністю привертає увагу навіть найменших дітей,
допомагає збагатити їхні уявлення, є джерелом радісних відкриттів і переживань.
Педагоги повинні відкрити своїм вихованцям природу як живу лабораторію, де
можна спостерігати і вивчати життя її мешканців, як школу в якій успішно
оволодівають елементарними правилами поведінки, уміннями та навичками
розумного використання природних ресурсів, їх примноження й охорону.
Одним з найбільш ефективних елементів повноцінного екологічного
середовища є екологічна стежина. Вона допомагає реалізовувати дуже важливу
педагогічну ідею – виховання дитини через спілкування з природою.
Саме на екологічній стежині у дітей дошкільного віку формується
здатність споглядати і бачити природу, слухати і чути її голос, розуміння
самоцінності природи та її компонентів. У процесі взаємодії з об’єктами
природного та соціального середовища, розвивається емоційно-чуттєва сфера
особистості, діти збагачують свій життєвий досвід прикладами позитивної
взаємодії з навколишнім світом, а найголовніше – вони починають відчувати
красу в усьому, що їх оточує.
Ураховуючи, що однією з найбільш ефективних форм роботи на
екологічній стежині є цільові прогулянки та екскурсії, ми розробили їх тематику.
Пам’ятаючи про те, що екскурсії – це особливий вид занять, на яких діти
ознайомлюються з явищами природи у їх взаємозв’язках, з рослинним і
тваринним світом у середовищі існування, вихователі беруть до уваги загальні
принципи побудови системи занять, які полягають у врахуванні основних етапів
засвоєння знань, наданні переваги формам і методам, які забезпечують
безпосередній контакт з природою ( колективним та індивідуальним
спостереженням, іграм на природничу тематику, дидактичним вправам на основі
природних матеріалів – листя, квітів, жолудів, каштанів тощо ).
Зі старшими дошкільнятами навесні організовуємо різноманітні екскурсії.
Під час екскурсій опрацьовуємо такі теми: «Чому метелики літають над
квітами?», «Що шукають у траві мурашки?», «Чому вивішують годівнички?»
тощо.
Цільові прогулянки у молодшій групі цінними є тому, що завдяки
регулярності їх проведення можна разом з дітьми простежити зміни в об’єктах
природи, виявити їх причини. Основною метою цільової прогулянки є не стільки
розв’язання пізнавальних завдань, скільки збагачення естетичних і моральних
вражень дітей або виконання ними нескладних практичних завдань.
Однією з умов безпосереднього спілкування дітей з природою є куточок
природи. Він відіграє важливу роль в процесі навчання, виховання та розвитку
дітей. Тут даємо дітям перші уроки доброти, терпіння, доброзичливості,
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працьовитості, відповідальності всіх тих цінних якостей, які допоможуть їм
вирости справжніми людьми. Під час праці збагачується мовлення дітей новими
для них словами. Враження від діяльності спонукають до активного обміну
думками, сприяють формуванню суджень на основі аналізу і порівнянь.
Праця в природі є тією діяльністю, під час якої вихователі оптимально
здійснюють всі завдання екологічного виховання: формування знань про
найбільш важливі взаємозв’язки у природі; доступні дошкільнятам; ціннісні
орієнтації; бажання спілкуватись з природою; засвоєння правил
природокористування і формування перших навичок, що сприяють поліпшенню
навколишнього природного середовища.
Значну увагу приділяємо пошуково – дослідницькій діяльності дітей
дошкільного віку. У дослідницькій роботі пошукове завдання виконується
практично, що відповідає наочно – дієвому типу мислення дітей дошкільного
віку. У кожному досліді розкривається причина певного явища, тому діти мають
нагоду самостійно висловити своє судження. Спочатку діти отримують
інформацію. Під час спостережень, експериментування і тільки після того
проводяться підсумкові заняття, на яких встановлюють причино – наслідкові
зв’язки, доходять певних висновків.
Одним із нетрадиційних складових екологічного розвивального
середовища є природнича лабораторія. Її обладнання не потребує значних
витрат. Матеріалом, що використовується для роботи з дітьми є пластикові
скляночки. Коробки з – під продуктів, одноразові тарілочки, пісок, глина, сіль,
цукор, барвники, предмети з різних матеріалів, лупи тощо. Робота в лабораторії
планується з молодшого віку і проводиться раз на тиждень, решта днів – робота
вихователів на прогулянках і заняттях, в повсякденному житті, яка враховує
принципи послідовності, системності, науковості, доступності.
Робота в лабораторії передбачає перетворення дітей на «вчених», які
проводять досліди, експерименти, спостереження. Вона зацікавлює дітей, тому
вони з нетерпінням чекають на неї. Низка нескладних дослідів з повітрям, водою,
ґрунтом допомагає розкрити деякі таємниці довкілля і сприяє формуванню у
дітей реалістичних уявлень про причино – наслідкові зв’язки в природі. У
більшості дослідів результат можна отримати відразу. Наприклад, перетворення
води на різні стани, розрізнення вологої чи сухої землі. Але є досліди й
довготривалі – висаджування коренеплодів у світлому та темному місці чи
висаджування цибулі у ґрунт та у воду.
Широкого визначення набув останнім часом метод проекту як
універсальний засіб впливу на інтелектуальну, емоційно – чуттєву та вольову
сфери особистості дитини, як шлях розвитку ініціативної творчої особистості.
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Ми надаємо перевагу короткотривалим екологічним проектам таким, як:
«Прикрась довкілля», «Колекція тварин», «Прогноз погоди», «Природа
скаржиться» тощо.
Комплексне використання дитячого експериментування у різних сферах
життєдіяльності дітей дошкільного віку дало змогу максимально реалізувати
потребу наших вихованців у нових враженнях, знаннях, самоствердженні.
Тісна взаємодія з батьками – необхідна умова успішної роботи з дітьми.
Використання різних форм роботи з родиною спрямовані на розширення знань
батьків про методи і прийоми екологічного виховання дітей, залучення їх до
спільної з дітьми природоохоронної діяльності.
На батьківських зборах ми ознайомлюємо батьків із завданнями, які
вирішує заклад дошкільної освіти з питання формування природничої
компетентності дошкільників. Анкетування батьків з екологічного питання дало
нам змогу з’ясувати проблеми у сімейному вихованні та спланувати цикл
консультацій, рекомендацій, порад на допомогу батькам.
У групі склали систему роботи з проведення екологічних акцій. Це ряд дій
спрямованих на досягнення будь – якої мети для формування у дітей і дорослих
екологічної культури, екологічної свідомості, екологічного світогляду.
Отже, завдання до виховання у дітей природничої компетентності полягає
в нагромадженні, систематизації, використанні знань дітей про природу,
вихованні любові до природи, бажання берегти і приумножувати її, у формуванні
вмінь і навичок діяльності в природі.
Зміст полягає в усвідомленні того, що світ природи є середовищем
існування людини, тому вона має бути зацікавлена в збереженні його цілісності,
чистоти, гармонії.
Екологічне виховання неможливе без уміння осмислювати екологічні
явища, робити висновки щодо стану природи, виробляти способи розумної
взаємодії з нею. Водночас естетична краса природи сприяє формуванню почуттів
обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної
діяльності, запобігання нанесенню збитків природі.
Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується
освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і,
водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх
надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього
періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нового змісту, нових форм, методів
і засобів навчання, виховання й управління; розгортання широкої
експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на
засадах сучасної філософії освіти, яка суттєво відрізняється від попередньої.
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Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»)
акцентує увагу на вирішенні завдань дошкільного виховання, що спрямовуються
на започаткування основ екологічної культури, забезпечення пізнавальної
активності дошкільників. Зміна соціально-економічної ситуації в країні посилює
необхідність пошуку надійних, оригінальних і ефективних способів навчальновиховної діяльності, запровадження проектних освітніх технологій, що
забезпечують розвиток у дітей естетичного відчуття світу природи, речей;
реалізацію співробітництва малюків та дорослих; стимулювання дитячої
самостійності. Це вимагає від педагогів-практиків переосмислення та втілення
цілого ряду педагогічних новацій.
Проектна діяльність у дошкільній освіті як одна з педагогічних технологій
відноситься до так званого гуманістичного підходу в психології та педагогіці,
головною відмінною рисою якої є особлива увага до індивідуальності людини, її
особистості, чітка орієнтація на свідомий розвиток самостійного критичного
мислення. Цей підхід розглядається в світовій педагогічній практиці як
альтернативний традиційному підходу, заснованому, головним чином, на
засвоєнні готових знань і їх відтворенні.
Метод проектів набуває все більшого поширення в практиці навчальних
закладів. Збільшується і кількість підходів до тлумачення його сутності. Проект
– процес, який просувається до певної мети, призводить до змін, має чіткі часові
рамки, передбачає створення робочої групи і завжди проходить низку чітко
визначених етапів: постановка проблеми, планування (допускає гнучкість та
зміни під час його виконання), реалізація, оцінка результатів. Метод проектів
передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих
за своєю суттю.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що в процесі
організації проектної діяльності для її ефективності необхідно виділити певні
педагогічні умови – категорія, що визначається як система певних форм, методів,
матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно
створених, необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети.
Завдання дбайливого ставлення до природи означені в Конституції
України: «Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоди природі». Велика увага
надається цьому питанню в державних законодавчих актах, які стосуються
освіти, зокрема, її дошкільної ланки: Державна національна програма «Освіта
(Україна ХХІ століття)» (1994), Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
(1999), Концепція дошкільного виховання в Україні (1993), Закон України» Про
дошкільну освіту 2 (2001), Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти
в Україні (2005), Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
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(2008), Методичні аспекти реалізації Базової програми дитини дошкільного віку
«Я у Світі» (2009).
Метод проектів є методом, який відповідає дитячим потребам та інтересам,
віковим та індивідуальним особливостям дітей, стимулює дитячу самостійність.
Його застосування забезпечує розвиток особистості дитини, дає змогу фіксувати
цей розвиток, вести дитину сходинками росту – від проекту до проекту.
Розуміючи це, дорослі здатні виховувати малюків так, щоб з раннього дитинства
вони розуміли, що людина – це дитина природи, а природа – це мати, джерело
здоров’я, насолоди, незрівнянної земної краси. Природа може обдарувати
людину, а може й жорстоко покарати.
Щоб сформувати екологічну компетентність дитини дошкільного віку
засобами проектної діяльності, дорослі повинні самі орієнтуватися в цих
проблемах, мати сформоване відчуття громадянської відповідальності за
екологічну ситуацію, бажання та готовність її поліпшити. Майбутнє нашої
планети значною мірою залежить від того, що наші діти знатимуть про
навколишнє середовище і чи будуть вони з повагою ставитися до природи,
відчувати себе її часткою. І щоб виховати справді чуйну, гуманну людину, треба,
щоб екологічні знання спричинили стійкі переконання та стали регуляторами
дій. А переконаннями вони стануть тоді, коли пройдуть через почуття. Тому
важливим у здобутті екологічної освіти є ціннісно-емоційний компонент.
Проект «Я у світі»
(старша група)
Актуальність: До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються
кожного жителя планети й від якого залежить майбутнє людства, слід віднести
проблеми екологічні .Вивчити закономірності засвоєння дитиною узагальнених
цілісних емпіричних уявлень та системи знань щодо екологічного виховання і
місце в ньому людини; специфіку педагогічної діяльності, спрямованої на
формування у дітей потреби пізнавати природу, культури поведінки в
навколишньому середовищі
Мета: формування у дітей системи знань та цілісних емпіричних уявлень
про природнє середовище, цілісну картину світу та місце людини в ньому,
навчально-виховна робота з дітьми щодо ознайомлення їх з екологічним
вихованням, виховання соціально активної «творчої особистості, здатної
дбайливо ставитись до природи, світу речей, самої себе, інших людей, розуміння
значення життя як найвищої цінності, виховання у дитини свого власного «Я»,
свого місця серед інших людей, віри у свої сили та здібності. Вивчити педагогічні
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умови формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до
природи.
Завдання:
1. З’ясувати стан досліджуваної проблеми у науковій літературі та
практиці роботи дошкільних закладів.
2. Визначити показники ціннісного ставлення до природи у старших
дошкільників.
3. З’ясувати участь батьків у екологічному вихованні дітей та
прищепленні їм екологічної культури.
4. Виробити практичні рекомендації щодо екологічного виховання дітей
Очікувані результати:
- виховання у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до
природи здійснюється ефективно за дотримання таких педагогічних умов;
- забезпечення єдності впливу на інтелектуальний, емоційний та
діяльнісний розвиток особистості;
- гармонізація виховного впливу природного та соціального середовища;
використання особистнісно зорієнтованих технологій екологічного виховання.
Цільова група: діти старшої групи.
Учасники: педагоги, музичні керівники, психолог, вихованці, батьки.
Характеристика проекту:
- за метою проектної діяльності: теоретико-практичний;
- за змістом: виховний;
- за кількість учасників: індивідуальний;
- за тривалістю: середньо тривалий;
- за характером партнерських взаємодій між учасниками: кооперативні.
Даний проект:
1. З’ясує стан досліджуваної проблеми у науковій літературі та практиці
роботи дошкільних закладів.
2. Визначить показники ціннісного ставлення до природи у старших
дошкільників.
3. З’ясує участь батьків у екологічному вихованні дітей та прищепленні їм
екологічної культури.
4. Створення посібника «Практичні рекомендації щодо екологічного
виховання дітей»
Аналіз проектних ризиків
При реалізації проекту можуть виникати наступні ризики:
- операційні – можливість не вкластися в термін виконання проекту
(перенесення строків)
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- з людськими ресурсами (зміна складу дитячих груп, педагогів, батьків)
- технічна підтримка (складнощі з музичним супроводом)
З метою попередження згаданих ризиків пропонуємо пом’якшуючі заходи:
- наявність змінного складу учасників;
- передбачити взаємозаміну технічних засобів живою музикою і навпаки.
ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ
РОЗДІЛ 1. ЗЕМЛЯ. ВЕСНА.
1. Тварини та їхнє життя у весняно-літній період.
Кінь свійський.
Домашні коні поширені у всіх країнах у вигляді величезної кількості порід,
які сильно розрізняються по величині, формі голови, кольору тощо.
Опис.
Голова коня – витягнута, суха, з великими живими очима, широкими
ніздрями і великими або середньої величини загостреними і досить рухливими
вухами. У домашнього коня вуха помірної величини (набагато менше половини
голови), грива довга, звішується, шия м'язиста, тулуб округлений, хвіст покритий
довгим волоссям від основи; колір різний: чорний, бурий, рудий, білий, сірий,
часто з білими плямами на голові і ногах; як виняток зустрічаються смуги на
плечах, спині і ногах. Ноги високі, помірної товщини, стрункі, є копита.
З відчуттів найкраще розвинений слух, потім зір і нюх. Дикі коні живуть
табунами, зазвичай невеликими. Табуни складаються з кількох самок і самця,
вони відрізняються великою швидкістю і обережністю.
Волосся на тілі коня різної довжини: короткі густі волосини – покривні
(шерсть), довге волосся чубчика, гриви і хвоста – захисне і довге рідке волосся
біля губ, ніздрів і очей – орган чуття. Колір волосся визначає масть. У старості
коні, як і люди, сивіють. Змінюється інтенсивність кольору волосяного покриву
і за порами року: взимку світліша, влітку темніша.
Кінь досягає в середньому віку 25-30 років, серед деяких порід поні
зустрічаються тварини, котрі доживають до 40 років. Максимально достовірно
відомий рекорд довгожительства серед коней – 62 роки. Ріст коней залежить від
породи, від харчування і особливостей догляду. Чим краще харчування і догляд,
тим більшими стають коні.
Коні пасуться цілий рік у степу і тільки в рідкісних випадках
підгодовуються сіном. Суворі зими, заметілі й особливо ожеледиця, що нерідко
трапляється у степах, дуже заважають коням добувати корм з-під снігу. За таких
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умов тварини до кінця зими дуже худнуть, а багато з них, особливо молоді,
гинуть. Протягом літа коні знову нагулюють собі вагу.
Кінь відноситься до травоїдних тварин. Залежно від віку та живої маси кінь
випиває багато води в взимку.
Корм коней складається головним чином з вівса і сіна, хоча останнє іноді
замінюється соломою. Було багато спроб замінити овес яким-небудь іншим
зерновим кормом, але всі такі спроби не були успішними.
Вовк дикий.
Зовнішній вигляд вовка свідчить про його міць та пристосування до
тривалого бігу при переслідуванні своїх жертв. Дорослий вовк зазвичай
крупніший за вівчарку. Зовнішній покрив залежить від місця проживання.
Забарвлені в дуже світлі тони, а взимку практично зовсім біліють.
В лісовій зоні мешкають вовки найбільш інтенсивно забарвлених підвидів,
в пустелях, їх змінюють тварини тьмяно-жовтого кольору.
Вовки досить сильно прив'язані до лігва, і полюють в межах чітко
визначеного, хоча й досить великого, району. Якщо їх не переслідують, вони
вперто тримаються в уподобаній місцевості. При цьому ділянки окремих родин
ізольовані одна від одної, ніколи не перекриваються, і суворо охороняються
своїми господарями. Кордони своєї території вовки позначають на визначених,
звичайно добре помітних, пунктах: на окремих купинах, кущах, біля окремо
стоячих дерев, стовпів і т.ін. Цей «нюховий телефон» слугує важливим і точним
засобом взаємного інформування тварин, запобігаючи зіткненням між
господарями ділянки та прибульцями, а в період розмноження, навпаки,
сприяючи зустрічі самців та самок.
Вовки активні переважно в нічні години, але іноді їх можна зустріти і
вдень. Про свою присутність вони дають знати голосним виттям, що дуже
відрізняється за своїм характером у дорослих самців, вовчиць та молодих, а
також залежно від ситуації. Справа в тому, що за допомогою різного роду
завивань вовки обмінюються інформацією про наявність здобичі, появу інших
вовків на території зграї, появу людей та інші важливі події. Вовки мають також
досить розвинуту міміку – вирази їхньої морди, пози та положення хвоста
можуть бути вельми різноманітними, що віддзеркалює емоційний стан тварин та
має першорядне значення для встановлення контактів між особинами або,
навпаки, запобігання сутичок. Із аналізаторів у вовків найбільш розвиненим є
слух, дещо слабкішими – зір та нюх.
Добре розвинена вища нервова діяльність сполучається у вовків з силою,
спритністю, невтомністю, швидкістю бігу та іншими фізичними даними, що
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значно підвищують шанси цього хижака у боротьбі за виживання. Він без
видимих зусиль може нести в зубах вівцю, тримаючи її перед собою або
закинувши за спину.
Вовк – типовий хижак, що добуває їжу самостійно активним пошуком та
переслідуванням жертв. Повсюди основу харчування вовків складають копитні
тварини.
Поряд з крупними тваринами в харчуванні вовків велику роль відіграють
дрібні – зайці, дикі кролі, мишоподібні гризуни. В теплу пору року вовки ловлять
дуже велику кількість польових мишей та інших тваринок такого типу, і на цій
їжі добре вгодовуються і навіть жиріють до зими. Влітку вовки не втрачають
випадку з'їсти кладку яєць птахів, що гніздяться на землі, пташенят в гнізді, а
іноді ловлять навіть водоплавних птахів.
2. Птахи.
Курка.
Півні відрізняються від курок в першу чергу яскравим оперенням, яке
особливо виділяється на довгому пишному хвості і шиї. І курка, і півень мають
на голові виразно помітну борідку і гребінь. Вони є органами терморегуляції і
дозволяють перенаправляти кровотік до шкіри. В більшості випадків гребінь у
півня більший, ніж у курки. Розрізняють гребені:
- листоподібний (з декількома зубцями),
- трояндоподібний,
- стручкоподібний та інших форм.
У курчат є менш виражений гребінь і борідка тілесного кольору. Дзьоб
злегка зігнутий. Забарвлення дзьоба і плесна у більшості порід однакове – жовте,
біло-рожеве, чорне чи інше. Колір оперення різноманітний – білий, сірий,
оранжевий, рудий, коричневий, червоний, чорний.
Для курей потрібен незначний простір для життя і прогулянок. Вони не
дуже чутливі до несприятливих погодніх умов, тому переважно добре зимують
в звичайному сараї і хлівах. В умовах промислового птахівництва курей
розміщають в пташниках (на підлозі або в клітках).
Кури всеїдні: вони харчуються дрібним насінням, травами і листям,
черв'яками і навіть невеликими ссавцями, такими як миші. У домашніх
господарствах основний корм курей – це різні види зернових культур,
найпопулярніші з яких: овес, ячмінь, гречка і пшениця. Часто кури риють землю
у пошуках комах, личинок і насіння. Додавання до зернового корму зелені і
тваринної їжі взимку, коли птиця не може сама знаходити черв'яків та клювати
траву, корисне. Це збільшує яйценоскість.
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Також куркам потрібні вітаміни, особливо яєчним породам. У наш час цю
потребу задовольняють комбіновані корми. Постійну норму встановити не
можна (взимку більше, ніж влітку на волі). Взимку корм дається двічі: вранці і
ввечері, влітку – один раз. Часте годування, у зв'язку з великою різноманітністю
кормів, робить курей примхливими, вимогливими і призводить до ожиріння.
У промислових умовах кури зазвичай харчуються спеціалізованими
кормами – кукурудзою, ячмінем та іншими.
Голуб.
Оперення – залежить від виду. У найпоширеніших сизих голубів
забарвлення сірого, чорного, рудого, або білого кольору, що на світлі
переливається синім чи зеленим кольорами. Голова – малого розміру, з вигнутим
дзьобом. Очі – малого розміру, чорного кольору.
У природі жив нащадок всіх теперішніх голубів – сизий голуб. Ще до
одомашнення голуба, птахи жили серед скель, харчуючись рослинною, зокрема
зерновою їжею.
3. Квіти.
Троянда.
Листя, як правило, має зубчасті краї, і часто кілька шипів на нижній
частині. Переважна більшість троянд вічнозелені.
Плоди троянди мають ягодоподібну структуру, та мають загальну назву
шипшина. Різновиди троянд, які мають широко відкриті квітки, привабливі для
запилення бджіл і інших комах, отже більш схильні до підвищеної
«врожайності». Проте більшість культурно-декоротивних сортів мають таку
щільність бутонів, що вони не забезпечують доступ для комах, отже запилення
не відбувається.
Більшість різновидів троянди має червоні плоди, але деякі мають темнопурпурові, навіть чорні шипшини.
Кожну «ягоду» оточує зовнішній м'ясистий шар, який містить багато
насінин, які оточені тонкими, але жорстких «волосин». Трояндові плоди деяких
сортів (Шипшина собача) дуже багаті вітаміном C, напевно найнасиченіші цим
вітаміном серед будь-яких рослин.
Хоча гострі вирости, які покривають стовбур, або стеблину троянди,
зазвичай називають «шипи», насправді вони звичайні колючки.
Трояндові колючки, як правило, серповидні гачки, які допомагають
рослині підніматися та висіти на іншій рослині, що зростає над нею.
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Деякі види троянди, мають прямі шипи, ймовірно, модифіковані для
захисту від тварин.
Трояндам потрібне сонячне світло і свіже повітря. Влітку їх слід ставити
на відкрите вікно або на балкон, опустивши горщики в ящик з піском, і рясно
поливати. Зимою краще тримати їх в прохолодній і провітрюваній кімнаті.
Троянди легко розмножувати живцями. Для цього з відцвілих гілок
зрізують черешки з трьома – чотирма бруньками і поміщують на півсантиметра
в горщик з промитим річковим піском. Покривши горщик стаканом, ставлять у
тепле місце на неяскраве світло і поливають теплою водою. Живці вкорінюються
протягом місяця
Троянда використовується у парфумерії як самостійно (рожеве масло), так
і для створення парфумерних композицій.
рояндою лікували величезну кількість захворювань: порушення
менструального циклу, головний біль, шлункові розлади, застійні явища в
печінці, лихоманку, очні інфекції та шкірні захворювання.
Троянди нерідко використовуються в кулінарії в якості ароматизатора.
Також популярним є варення з рожевих пелюсток. З троянд роблять морозиво.
4. Дерева.
Дерево «Каштан».
Гарне дерево з густою кроною. Листки супротивні, великі. Квітки
неправильні, невеликі, білі, біло-рожеві, зібрані в стоячі пірамідальні мітелки.
Плід – овальна покрита шипами коробочка. Насіння бурі, великі (каштани). Це
високе дерево.
Час цвітіння: травень – червень.
Місцеперебування – в парках, садах, на бульварах.
Частина, що використовується – вітки, сік квіток, кора гілок, шкірка
насіння і насіння.
Час збору – квітки збирають у травні-червні, кору – ранньої весною,
насіння – у серпні – вересні.
Застосування:
Каштан кінський широко застосовують у народній медицині багатьох
країн. Порошок з насіння приймають при простудних захворюваннях дихальних
шляхів.
Дерево «Дуб».
Рослина однодомна. Плід – горіх (жолудь). Зростає на більшій частині
України, головним чином по долинах річок.
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Дуб у багатьох народів вважався найкрасивішим деревом, і до нього
ставилися з пошаною і любов'ю.
Дуб – величезне дерево, заввишки, з товстим стовбуром і звивистими
кремезними гілками, які утворюють широкий намет листя – справляє дійсно
враження потужності і сили. Це найбільш довговічна рослина.
Дуби бувають літні, зимові та вічнозелені. Літні дуби рано розпускаються,
червонуваті листя і восени опадають. У зимового дуба листя з довгими
черешками з'являються пізно, але восени не опадають, а засохлі тримаються на
гілках всю зиму. Деревина дуба особливо міцна, і дубові колоди, потрапивши у
воду, не гниють, а стають чорними і ще міцнішими. Чорний дуб особливо
цінується в столярних роботах.
Дуб починає цвісти на відкритих місцях у двадцять років, а в лісі – в
п'ятдесятилітньому віці. Разом з листям з'являються повислі сережки з
тичинками, по чотири в кожній квітці. На довгих же стеблинках виростають
маточкові квітки по дві-три разом. З цих квіток після запилення утворюються
жолуді. Кожен жолудь сидить в кругленькій чашечці.
Існує стародавня легенда про те як в одному королівстві жив князь
Понтелей зі своїм сином Дубіном. Після смерті батька почав правити його син.
Він був дуже жадібний, та злий. Він кожен день казнив невинних людей, йому
це дуже подобалось. Жителям це дуже не подобалось, та вони не могли
противостояти войнам та князю. Тому вони пішли до великої гори їхньої країни,
де жив маг і просили допомоги. Маг допоміг їм і пішов до князя. Всіх підчинених
він перетворив на жолудів, а самого князя на дерево Дуб в честь його ім'я. І досі
цей дуб стоїть в Закарпатьській області під назвою Дідо-Дуб, якому вже понад
1200 років.
5. Явища природи.
Початком весни вважається початок руху соків у клена гостролистого, що
спостерігається в кінці березня, а іноді й раніше. Весну вони поділяють на три
періоди: рання весна – до кінця сніготанення, середня весна – до зацвітання
черемхи; пізня весна – від відцвітання яблунь і бузку до початку червня.
У неживій природі початок весни характеризується тим, що в другій
половині березня значно підвищується температура повітря, сонце все вище
піднімається в полудень над горизонтом, промені його пряміше падають на
землю і краще її прогрівають. Сніг стає важким, пористим, він розсипається на
окремі крупинки, особливо вражає його брудна поверхня. Звідки береться цей
бруд, чому його не було видно зимою?
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Протягом усього сезону падали на поверхню снігу або ґрунту різні
частинки з дерев, налітала кіпоть від заводських труб, від машин. Навесні під час
танення сніг осідає і все, що нагромадилося за зиму, залишається на поверхні.
Сміття, що нагромаджується на поверхні снігу, навесні має велике
значення. В ясні сонячні дні воно значно прискорює процес сніготанення,
оскільки темні предмети краще вбирають теплові промені, тоді як білі, навпаки,
їх відбивають.
Ранньою весною в парках, лісах можна спостерігати ще одне характерне
явище – воронки біля дерев, які розстають до землі. Утворення їх пов'язано також
з сонячними променями. У ясні сонячні дні темна поверхня стовбурів значно
нагрівається, тому сніг навколо них тане більш інтенсивно, причому з південного
боку стовбура. Тут найраніше з'являється з-під снігу ґрунт, покритий листям і
рослинами, що зимували зеленими.
Таловини найраніше утворюються на підвищених відкритих місцях.
Навесні звільнена від снігу земля має своєрідний дуже приємний запах. У березні
на небі з'являються купчасті хмари – гарні білосніжні нагромадження
куполоподібних мас.
У кінці березня – на початку квітня повністю сходить із землі сніг і
струмки, що утворюються під час його танення, збігають до водойм,
допомагаючи їм скресати. Ріки звільняються від снігового покриву, виходять з
берегів і розливаються. Починається повінь.
У травні починаються перші грозові дощі. Інколи повертається холод, який
завдає шкоди квітучим садам і молодим сходам рослин.
Весняні явища в житті рослин. Збільшення сонячної радіації викликає
весняне пробудження в природі. У дерев починається рух соків, що легко
виявити на пораненому стовбурі: з рани капає прозора солодка рідина. Помічено,
що найраніше рух соків починається у клена гостролистого і берези. Аналіз
весняного соку показує, що головною його частиною є фруктовий цукор. Звідки
він береться?
Навесні у зв'язку з відновленням життєдіяльності дерев усі тканини
наповнюються водою: коріння починає подавати воду. Вода, що надходить у
рослину, випаровується дуже повільно. У рослині, що прокинулася, починають
розчинятися зимові запаси поживних речовин. Розчини, що утворюються, разом
з водою пересуваються вгору, до бруньок.
Через 10-12 днів після початку руху соків починають бубнявіти бруньки.
Дерева й кущі, що запилюються вітром, зацвітають раніше, ніж з'являється листя.
Першою в нас зацвітає вільха, це зумовлено тим, що суцвіття вільхи
утворюються у самий розпал літа, хоч серед листя його не видно. Протягом літа
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сережки ростуть і до жовтня досягають нормального розміру. В такому вигляді
вони всю зиму висять на оголених гілках з тим, щоб у перші теплі весняні дні
зразу почати свій розвиток. Досить одного тижня, щоб вони помітно збільшилися
і розкрили свої пильники.
Майже одночасно з вільхою, коли ще в глибині лісу лежать замети снігу,
зацвітає ліщина. Раннє зацвітання ліщини, як і вільхи, можливе завдяки
попередній підготовці її суцвіття. Протягом усієї зими на гілках можна побачити
чоловічі сережки, в яких є цілком сформовані квітки. Вони стійко переносять
тридцятиградусні морози.
Вільха і ліщина – вітрозапильні рослини. В період цвітіння вони не мають
листя, їхні листові бруньки починають розгортатися тоді, коли рослини
відцвітають. Це важливе пристосування до вітрового запилення, бо якби дерева
в момент цвітіння були у своєму літньому вбранні, пилок, осідаючи на листі, не
виконував би свого призначення.
Ранньою весною привертає увагу цвітіння верби – однієї з перших
медоносів, що запилюються бджолами.
Наприкінці квітня починає розгортатися листя в більшості дерев і кущів.
Молоде листя одних дерев вкрите клейкою пахучою речовиною, інших –
пушком; це пристосування до перенесення приморозків.
У травні, одночасно з розгортанням листя, цвіте більшість дерев і кущів.
Надзвичайно яскравим явищем є цвітіння трав'янистих рослин. Ще взимку,
розчистивши в лісі невелику ділянку від снігу, можна побачити великі
дугоподібні паростки з пуп'янками багаторічних пролісків, молоді стебла
медунки, анемони. Зачатки суцвіть і квіток в їх бруньках закладаються значно
раніше – влітку або восени. Протягом літа закладаються квітки майбутнього року
в пшінки весняної, анемони, рясту та інших рослин. У лісі під час танення снігу
молоді рослини нерідко пробиваються через сніг. У широколистяних лісах, де
грунт не промерзає, ці рослини розвиваються за рахунок підземних органів –
кореневищ, цибулин або бульб, в яких відкладаються поживні речовини. За умов
перебування рослин під снігом можлива мінімальна асиміляція, оскільки через
сніг до зелених рослин проникає певний процент світла.
Ранньовесняні рослини мають цілий ряд пристосувань до несприятливих
умов життя, з якими цікаво познайомити дітей під час спостережень. Так, густе
запушення у сон-трави запобігає переохолодженню. Пшінка весняна, мати-ймачуха закривають на ніч квітки, що також захищає їх від пошкодження
приморозками. Ранньовесняні рослини пристосовані до запилення комахами,
вони порівняно великі, яскраві, що робить їх помітними для небагатьох у цей час
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комах. У травні ріст більшості ранньовесняних рослин припиняється, надземна
частина в багатьох з них пропадає, залишається лише підземна.
6. Весняні місяці.
БЕРЕЗЕНЬ
Що вище сонце – довші дні.
Зима ховається в барлогу,
А я сестрі своїй весні
Встеляю травами дорогу.
Ще не прокинусь ліс від сну,
Ще ручаї стежки вивчають,
А вже берізоньки весну
Пташиним співом зустрічають.

КВІТЕНЬ
Я змалечку квіти люблю, як життя.
Їх знаю напам'ять, на дотик.
Вирощую, пещу, як мама дитя,
І дня не сиджу без роботи.
У домі без квітів, як без немовля.
Батьки в ньому, наче сирітки...
Я хочу, щоб наша планета Земля
Була дуже схожа на квітку.

ТРАВЕНЬ
– Я у весни – останній місяць.
Її я славлю, як поет.
І, мов художник-живописець,
Малюю травами портрет.
Ще й покриваю ніжним цвітом
Закучерявлені сади,
Щоб працьовиті бджілки дітям
Збирали сонячні меди.
*** Коник Цок ***
Їде коник: цок та цок!
Скоро буде Новий рік!
Підганять не треба!
Вже ялинка сяє.
Ясні очі зірочок
І тому цей коник Цок
Дивляться із неба.
Дуже поспішає.
А дорогу замело.
Він везе у саночках
Саночки стрибають.
Діточкам на втіху
Їде коник у село.
В розфарбованих мішках
Там його чекають.
Лісові горіхи.
Ганна Чубач
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*** Волошка ***
Під вишнями, в саду зеленім
Пишалася як небо те блакитне
Пишалася, як Мавка лісова
Що все дарує людям лиш добро
Всміхалася і сонцю й небу
Незнаючи, що хтось таки позаздрить
Чудова квітка – волошка польова.
Її красі, й щасливому житті;
ака красива, юна і тендітна
Протягне руку, з ненавистю, й скаже;
Незнаючи, що є добро і зло
«Не будеш більш пишатись на Землі!»
Олена Дишлюк
*** Троянди ***
Садила матуся для Вавди
Де нам весноньку знайти?»
Красиві і ніжні троянди.
Каже сонце: «Ось вона!
Вмивались троянди росою,
Спить у пролісках весна.
Пишались троянди красою.
По снігах вона блукала,
І чулися їх голоси:
От у лісі й задрімала.
– Ми в світі живем для краси.
А тепер я залюбки
Василь Кравчук Де поділася Весна?
До весни зроблю стежки!»
Диво дивне, дивина –
Враз з'явилися струмочки,
Де поділася весна?
Задзвеніли як дзвіночки
Ми гуртом її шукали
По долинах, по ярах
І до сонечка гукали:
І весні вказали шлях.
«Подивись-но з висоти,
Лілія Цілик
*** Весняні квіти ***
Хмара дощиком скотилась,
Запашні яскраві квіти
Землю стала напувать,
У віночки заплели.
І малятам захотілось
Ой ти, веснонько чудова,
В полі квітів назбирать.
Бавить сонце небокрай.
Сміючись, веселі діти
Пісню слухає діброва
Свій таночок завели,
І чарує зелен-гай.
Ольга Роговенко
Загадки:
1. Пішла панна до міста, на ній суконок триста. (Курка).
2. У вдовиної дочки сімсот сорочок; як повіє вітер, так і тіло видно.
А в наших панночок по сімдесят сорочок: вітер повіє, тіло видно). (Курка).
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3. Навесні цвітуть, мов свічі, заглядають сонцю в вічі, а під осінь ті свічки
вдягнуть з голок кожушки. (Каштан).
4. Все у зелені довкола: Пасовища, ліс і поле. Мчать струмочки до ріки,
ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина, – облетіла всіх вона, сповіщаючи: –
(Весна).
5. З кінцем зими прийде вона, улюблениця всіх…(Весна).
ЛІТО.
1. Вирощування рослин.
Вирощування картоплі.
Обробіток ґрунту. Весна:
Перед садінням картоплі боронують землю.
Ефективним є приорювання соломи, удобрювання мінералами.
Картоплю садимо в добре вироблений ґрунт. В наших умовах це початок
квітня. Відстань між картоплинами при посадці повинна бути не великою.
Глибина посадки залежить від величини посадкової картоплі.
Найефективнішим заходом є методика захисту від шкідників і хвороб.
Проводять обгортання картоплі, десь 3-4 рази. Знищують бур’яни.
Вирощування моркви.
Морква – одна з небагатьох культур, яку в свіжому вигляді можна вживати
цілий рік. Вона – одна з найдавніших культурних рослин.
Крім того морква здавна використовується в народній медицині як
лікарський засіб. Морква перевершує багато овочів за вмістом вітамінів і ряду
інших корисних для нашого організму речовин. За змістом каротину
(провітаміну А) вона трохи поступається тільки солодкого перцю і перевершує
всі інші овочі.
Морквяний сік – відмінне цілющий засіб. Іноді морквяний сік вживають в
домашній косметиці.
Морква використовують для приготування салатів, супів, гарнірів, для
смаження, тушкування, маринування, консервування овочів і т. д.
Морква – дворічна рослина; в перший рік утворює розетку із листя та
коренеплід, на другий рік життя – насіннєвий кущ і насіння.
Стебла порожнисті, округлі або ребристі, опушені, досягають не велику
висоту. Квітки дрібні, пелюстки білі, чашолистки скорочені. Зустрічаються
квітки як чоловічі, так і жіночі.
Плід складається з двох вільно роз’єднаного насіння.
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Морква щодо холодостійка рослина, легко переносить заморозки. Морква
вимоглива до світла. В умовах затінення знижується врожай. Морква досить
чутлива до рівномірного і оптимального зволоження в усі періоди свого
розвитку. Найбільш вимоглива вона до вологи в період від посіву до появи сходів
і під час інтенсивного відростання коренеплоду. Різкі коливання вологості в
період інтенсивного росту коренеплоду викликають його розтріскування. До
повітряної посухи ця культура пристосована краще за інші коренеплоди, цьому
сприяють розсічені листки й опушення листків і стебел. Морква чутлива до
підвищеної концентрації солей і нестачі кисню в грунті.
Добре підготовлена грунт для посіву моркви повинна бути достатньо
щільною і твердою (для забезпечення рівномірної загортання насіння), з пухкою
поверхнею, що перешкоджає інтенсивному випаровуванню вологи.
Органічні добрива необхідно вносити за рік до посіву моркви.
Навесні підготовку починають приблизно за тиждень до посіву. Це дає
можливість зв'язатися капілярах і забезпечити, у свою чергу, поглинання
насінням вологи з грунту. Грунт боронують або обробляють граблями, а потім
перекопують. Потім ділянку ретельно вирівнюють і роблять грядки. Іноді грядки
роблять восени, а навесні їх рихлять і розрівнюють.
Підживлення моркви проводять тільки в разі несприятливих умов (холодне
літо, бідні грунту).
Кращих результатів досягають при посіві попередньо намоченими
насінням. Потім їх підсушують до сипучого стану.
Моркву можна висівати не тільки навесні, але і під зиму.
Насіння при набуханні і проростанні поглинають багато води. Тому перед
посівом або після нього вкрай необхідний полив. Крім того, він допомагає
уникнути надмірного поверхневого випаровування, що призводить до обпеченю
сходів. Однак у цей період полив повинен бути легким, щоб уникнути
пониження температури грунту, в іншому випадку проростання насіння
затримується.
Догляд за морквою полягає у своєчасних полив, розпушування грунту,
підгодівлі, прополка і т. д. Достатня кількість води в грунті особливо необхідно
при проростанні насіння і в період розвитку коренеплодів.
Для отримання високого врожаю доброї якості в момент найбільш
інтенсивного розвитку моркви необхідна достатня кількість вологи в грунті.
Проте різкі перепади від сухості до підвищеної вологості грунту для моркви
несприятливі.
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За два-три тижні до збирання поливи зазвичай припиняють. Але якщо
грунт на ділянці при висиханні твердне, то останній полив проводять за 6-8 днів
до збирання.
Дуже важливий прийом – підгортання, що дозволяє уникнути сонячних
опіків і позеленіння плічок коренеплодів. Крім того, підгортання захищає
рослини від перегріву. Після заключного підгортання коренеплоди повинні бути
покриті шаром землі. Підгортання виконують дуже обережно, щоб уникнути
пошкодження рослин і затримки їх росту.
До збирання приступають після того, як коренеплоди повністю
сформуються. Морква підкопуються лопатою або вилами і висмикують за
бадилля. З моркви, яку ви маєте намір зберігати в підвалі, необхідно обірвати
бадилля. Зібрану морква потрібно спочатку розкласти на сонячному місці і
залишити на кілька годин, щоб тоненькі, що живлять корінці засохли і моркву
прийшла в стан спокою. Не слід мити моркву перед закладанням у сховище, тому
що це може стимулювати відновлення зростання живлять корінців. Краще перед
вживанням просто зіскоблити їх.
2. Птахи.
Гуска сіра.
Зовнішній вигляд. Великий птах (чуть менше від домашньої гуски) вага не
велика, сірувато-бурого кольору з брудно-білими грудьми і животом, по яких
розкидані темні плями. Від подібного на нього гуся-гуменника він відрізняється
попелясто-сірим забарвленням нижньої частини спини (поясниці) і темнорожевим, майже червоним дзьобом з світлим кігтиком на кінчику. Ноги рожеві.
На животі у дорослих птахів чорні плями. Передня частина крила в польоті
здається світлою. Під час перельоту збирається в великі зграї. Зграя летить
«гуськом» або клином. Дуже обережний.
Голос такий самий як і в домашньої гуски. Місце проживання. Полюбляє
великі спокійні заросші озера, відкриті угіддя. В не гніздовий час кормиться на
полях і лугах.
Кормиться на суші: травою, паростками рослин, насінням, корінцями і т.
д. Під час гніздування кормиться тільки навколоводною рослинністю.
Гніздиться окремими парами на великих зарослих озерах і болотах, в
основному в тайзі і лісостепу. Гніздо неакуратне, зазвичай в гущавині комишу.
Основна частина гніздової популяції сірого гусака зосереджена в дельтах
Дністра і Дунаю.
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Ластівка міська.
Статура тіла – витягнутий тулуб, довгі вузькі крила, злегка плеската голова
і короткий дзьоб. Розміром вона трохи менша за горобця. Верх синювато-чорний
із синім відливом, черево, нижня частина крила і надхвістя – чисто-білі. Хвіст
майже без вилочки, лише з невеликим вирізом. Ноги повністю покриті білим
пір'ям і пухом. Самці і самки зовні один від одного не відрізняються. Молоді
птахи схожі на дорослих, але тьмяніші, сірувато-чорні зверху і буро-білі знизу.
Линяння у молодих і дорослих відбувається один раз на рік і досить тривале – із
серпня до березня. При цьому восени змінюється дрібне оперення, а навесні
велике.
Від усіх цих видів міська ластівка виділяється суцільним білим низом,
добре помітним під час польоту, і білим надхвістям.
Політ спритний, але не настільки стрімкий, як у сільської ластівки. Цей
птах часто вокалізує, але володіє достатньо слабким і невиразним голосом.
Частий заклик – дзюркотливий короткий звук «трік» або «чирр». Триваліший
щебет є комбінацією тих же звуків.
У дикій природі міська ластівка зазвичай гніздиться у світлих скелястих
печерах або міжгір'ях осадових порід, по берегах гірських річок. Зрідка займає
гнізда берегових ластівок уздовж глинястих обривів. З виникненням людських
поселень ластівки стали влаштовувати свої гнізда під дахами і карнизами
будинків, віддаючи перевагу спорудам з кам'яною або цегляною кладкою – з цієї
причини ця ластівка набагато поширеніша в містах, ніж у селах. Поступово ці
птахи стали типово синантропним видом і все рідше живуть за межами
населених пунктів.
Як і інші види ластівок, харчується комахами, за якими полює тільки в
повітрі. У сезон розмноження зазвичай годується на не великій висоті над
землею, опускаючись услід за здобиччю нижче перед непогожою або
прохолодною погодою. Це необов'язково пов'язано з майбутнім дощем – теплим
літнім вечором, коли біля поверхні землі збирається велика кількість комах,
ластівки також літають низько. У дощ не полюють, а перечікують негоду в
гніздах або закритих приміщеннях. Під час зимової міграції ластівки годуються
набагато вище.
Раціон складається переважно з дрібних комах – твердокрилих, двокрилих
(мух, комарів, ґедзів, мошок), напівтвердокрилих (цикад та інших). Також полює
на лускокрилих (метеликів) і прямокрилих. У невеликій кількості вживає в їжу
павуків, що переносяться по повітрю. Бджіл та інших жалючих комах не чіпають.
Здобич заковтують цілком, включаючи й жуків із твердим хітиновим покривом.
Але навіть тоді перетравлення їжі проходить дуже інтенсивно.
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3. Квіти.
Волошка синя.
Поширений однорічний бур'ян, який росте на засмічених полях у ячмені,
пшениці, житі; уздовж доріг по всій Україні.
Стебло пряме, гіллясте. Листки цілісні лінійні. Крайові квітки в кошику
лійковидні. Листочки обгорток по краю війчасті. Цвіте з червня до осені.
Крайові лійковидні квітки безплідні, вони приваблюють комах, які
запилюють серединні трубчасті квітки. Цвіте в червні-травні, іноді протягом
цілого літа.
Розмножується насінням, схожість якого зберігається до 10 років. Ось
чому волошка синя нерідко є злісним бур'яном.
Для лікувальних потреб використовують лише віночки крайових синіх
квіток рослини.
Ромашка лікарська.
В природних умовах невеликими заростями росте майже по всій території
України біля доріг, на пустирях, полях, городах, в садах і узліссях тощо.
Порівняно невеликі масиви, де її збирають для промислових потреб.
Стебло пряме, циліндричне, голе, розгалужене. Листки голі, сидячі,
чергові. Квітки дрібні, зібрані на кінцівках стебла та його гілок в кошики, крайові
квітки язичкові, маточкові, білі, жовті.
Квітки ромашки містять блакитно забарвлені ефірні олії.
В медицині використовують сушені квіткові кошики, зібрані в суху погоду
протягом усього періоду цвітіння. Ромашку широко використовують також у
ветеринарній медицині.
Однорічна зимуюча або рання яра рослина, яка розмножується насінням.
4. Дерево.
Клен звичайний.
Струнке
дерево
з
колоноподібним
стовбуром,
вкритим
дрібнотріщинуватою темно-сірою корою, з густою розлогою кроною. Пагони
буруваті, блискучі з світлими смужками і сочевичками. На пагонах супротивно
розміщені притиснуті бруньки, прикриті чотирма-шістьма шкірястими лусками.
Верхівкова брунька більша і оточена двома боковими. Листки великі, при основі
серцеподібні. Лопаті загострені, виїмки між ними тупі.; молоді листки по жилках
волосисті, у кутках жилок з борідкою волосків. Квітки правильні.
Плід – блідо-зелена двокрилатка, крила її розходяться під тупим кутом.
Клен звичайний росте в другому ярусі листяних і мішаних лісів. Тіньовитривала,
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досить морозостійка рослина. Цвіте у квітні-травні. Поширений майже по всій
Україні. Культивують у парках і захисних насадженнях.
Медоносна, деревинна, харчова, кормова, танідоносна, фарбувальна й
декоративна рослина. Клен звичайний високопродуктивний весняний медонос і
пилконос. На жаль, слабкі сім'ї використовують з нього взяток тільки для
розвитку розплоду та власного харчування і лише сім'ї, які вийшли з зимівлі
сильними, нагромаджують у вуликах кленового меду в запас. Мед з клена
звичайного світлий, запашний, приємний на смак.
Кленові дрова горять добре і довго утримують жар. 3 клена звичайного і
клена-явора шляхом підсочки навесні добувають сік, з якого виготовляють
безалкогольні напої, кленовий сироп. Клен використовують у науковій і
народній медицині, будівництві, а також для фарбування.
5. Лісові ягоди.
Чорниця лісова.
Чорницю використовують в харчовій промисловості (для виробництва
сиропів, соків, морсів, варення, джемів, наповнювачів, харчових барвників). З
ягід чорниці роблять вино, яке має прекрасні смакові якості, високі лікувальнодієтичні властивості та гарний колір.
Чорниця відноситься до дуже добрих медоносів, що дає багато нектару.
Чорничний мед дуже ароматний, приємного смаку, червонуватого кольору.
Стебла висхідні або прямостоячі, розгалужені, із зеленувато-коричневою
корою. Молоді гілочки зелені, гостроребристі. Листки чергові, на дуже коротких
черешках, яйцеподібні, з тупою або злегка загостреною верхівкою, дрібнозарубчасто-пилчасті, світло-зелені, на зиму обпадають. Квітки правильні,
зрослопелюсткові, пониклі, на коротких квітконіжках, що виходять з пазух
листків при основі молодих гілочок.
Чорниця росте у хвойних і мішаних лісах на галявинах. Світлолюбна
рослина. Цвіте у квітні травні, плоди достигають у липні. Чорниця належить до
рослин з більш-менш стабільною врожайністю. Запаси ягід значні, проте
чорниця потребує дбайливого використання і охорони.
Збирають плоди без плодоніжок вручну або з допомогою спеціальних
совків. Зібрані плоди сушать на відкритому повітрі, у сушарках або печах,
розстилаючи тонким шаром на папері, тканині або решетах. Сухі ягоди пакують
у паперові або тканинні мішки і зберігають у сухих, прохолодних приміщеннях.
Листки збирають вручну в період цвітіння, сушать у тіні або на горищах.
Сировину пакують у тюки однакової ваги і зберігають у сухих, прохолодних
приміщеннях.
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6. Гриби.
Білий гриб.
Шапка напівсферична опукло-розпростерта, сірувато, рудувато або
червонувато-коричнювата чи кольору горіха, тонкозморшкувата (під дубами –
кольору горіха, під соснами – пурпурово-коричнювата). Шкірка не знімається.
Пори світло-сіруваті, згодом жовтувато- або зеленувато-оливкуваті, оливкуватокоричнюваті. М'якуш щільний, білий, при розрізуванні не змінюється, з
приємним запахом і смаком.
Зустрічається по всій Україні. Росте у листяних (під дубом, буком,
грабом,березою, ліщиною) і хвойних (під сосною, ялиною) лісах. Збирають у
червні – жовтні. Найкращий з відомих їстівних грибів. Використовують свіжим,
про запас сушать, солять, маринують.
На білого гриба схожий неїстівний гриб гірчак, який відрізняється тим, що
спори у нього рожеві, сітка на ніжці чорна, м'якуш дуже гіркий.
7. Комахи.
Оса.
Оси – кілька родин крилатих жалких комах, що характеризуються
наявністю тонкого жала між грудною кліткою і черевцем. Оси можуть жити як
на самоті, так і колоніями. У суспільних ос матки-королеви відкладають яйця, із
запліднених яєць народжуються самиці – робочі особи, самці з'являються з
незапліднених яєць і не мають жала. Личинки харчуються комахами, але дорослі
оси їдять в основному фрукти і цукор. Узимку запліднена самиця впадає в
сплячку, інші оси вмирають.
Звичайні оси використовують два способи захисту. Пасивним способом є
їхнє яскраве попереджувальне забарвлення, що складається з поперечних жовтих
і чорних смуг, які відлякують птахів, ящірок і дрібних ссавців. Вороги швидко
вчаться пов'язувати цей тип забарвлення з неприємним смаком здобичі і після
декількох спроб залишають ос у спокої. Другим, активним способом
самозахисту є жало. Жало є заломленою трубкою, на якій немає зазубрин. Після
того, як оса встромлює жало у шкіру супротивника і вприскує отруту, вона не
гине, тому що легко витягує жало із шкіри і може знову його використовувати.
Навесні та влітку, коли в природі з'являється багато дрібних комах, а серед
них – садових та домашніх шкідників, оси стають швидше корисними, ніж
шкідливими комахами. Робочі оси висмоктують квітковий нектар і інші солодкі
рослинні соки. На початку осені дрібних комах стає дедалі менше, тому у
пошуках корму оси забираються в будинки. Функція робітників – вигодовування
личинок і добування їжі для матки.
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Для будівництва гнізда оси вибирають найрізноманітніші місця. Гнізда ос
знаходять у дуплах старих дерев в лісі, на гілках дерев, в садовому компості,
покинутих норах полівок і мишей, під дахом будинку, на горищі. Нерідко вони
прикріплюють гнізда до віконних рам.
8. Літні явища природи.
Початком літа є цвітіння рослин на луках (початок червня), а кінцем –
відліт перших зграй журавлів (кінець серпня). Влітку на нашу півкулю надходить
інтенсивне сонячне проміння, у зв'язку з чим пишно розквітає рослинність, цікаві
зміни відбуваються в неживій природі.
Найтеплішим літнім місяцем вважається липень. Протягом дня під дією
сонячної радіації поверхня землі й навколишні предмети нагріваються настільки,
що за ніч не встигають віддати тепло. Тому в липні бувають найтепліші ночі. В
другій половині серпня ночі вже часто холодні. Коли вдень земля добре
прогрівається, а вночі охолоджується, на рослинах, навколишніх предметах
з'являється роса – продукт конденсації водяної пари, що утворилася як результат
охолодження.
Влітку досить часто бувають зливи. Літні дощі, на відміну від осінніх,
починаються бурхливо і тривають недовго. В жаркі дні дощові краплини
особливо великі, Це пояснюється тим, що під впливом сильних висхідних течій
повітря дощові краплини в хмарах збільшуються, аж поки не подолають опору.
Інколи влітку випадає град. Він утворюється у хмарах вертикального
розвитку. Основу градини становить сніжна крупа. Під впливом сильних
висхідних течій повітря градина кілька разів переміщується в хмарі вгору, вниз,
щоразу обростаючи новим льодяним чи сніжним шаром. Вона збільшується
доти, поки не подолає висхідних течій повітря.
Влітку можна спостерігати багато цікавих світлових явищ в атмосфері. Чи
не найцікавішими з них є зорі, веселка. З'являються зорі вранці і ввечері перед
сходом і заходом сонця. Зорі бувають червоні і жовті. Явище зорі пояснюється
тим, що косе сонячне проміння, проходячи через товстий шар атмосфери,
заломлюється в краплинах вологи. В жарку погоду, коли в по-вітрі буває багато
водяної пари, зорі особливо яскраві, червоні. Жовто-золотистими зорі стають з
надходженням холодного повітря. Інколи під час дощу можна побачити веселку.
Вона утворюється також внаслідок заломлення сонячних променів у краплинах
води. В теплі літні дні на небі можна побачити різноманітні гарні хмари – від
високих, прозорих перистих до химерних і мінливих – купчастих. У дощові дні
небо застилають низькі шаруваті хмари.
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Літні явища в рослинному світі. Наявність достатньої кількості тепла,
вологи, світла сприяє пишному розвиткові рослин .На більшості дерев улітку
достигає, а у деяких і розповсюджується насіння. Особливо багато ми бачимо
завжди легких тополиних пушинок з маленьким насінням. Вітер підхоплює
легеньке насіння з чубчиком і відносить за тисячі кілометрів від материнської
рослини. На¬решті насіння десь падає і, якщо умови сприятливі, проростає.
Проте це відбувається дуже рідко, майже все насіння гине. В кри-хітного насіння
паросток невеликий. Він не може протидіяти спеці, вітру. Тільки за винятково
сприятливих умов він дасть початок новій повноцінній рослині. Ось чому ці
дерева змушені давати мільйони насінин. Хай десятки мільйонів загинуть, але
якась одна рослинка виживе, і рід тополиний буде продовжений.
Невелика кількість дерев улітку цвіте. Продовжують цвісти деякі лісові
кущі і кущики – шипшина, малина, чорниці. На кущах, що відцвіли, починає
утворюватися насіння. Друга половина червня і липень – пора визрівання
багатьох лісових ягід. Надзвичайно гарно виглядають улітку лісові галявини,
узлісся, на яких можна кожного разу знайти нові квітучі трав'янисті рослини.
Саме в цей час виділяється серед трав світло-пурпуровим суцвіттям буквиця
лікарська, сама назва якої свідчить про її використання.
У червні в лісах починається збір їстівних грибів-лисичок, сироїжок.
Поруч з ними можна знайти і отруйні – бліду поганку, несправжні опеньки,
мухомор червоний.
Червень – період масового цвітіння лучних рослин. Саме в цей час луки
перетворюються у багатокольорові килими. Трави в цей період найбільш
поживні, тому їх і скошують, запасаючи на зиму сіно. У другій половині червня
– в липні цвіте більшість рослин водойм. Особливо вражає цвітіння латаття
білого. Вдень на блакитному дзеркалі води розкриваються чудові білосніжні
квітки. Відкриваються вони лише в ясну, сонячну погоду. Це пристосування для
збереження пилку, яким може зашкодити роса або дощ.
Рослинність степів улітку не така вже багата, і все ж у червні степи
уквітчані шавліями, залізняком, місцями квітучим катраном, волошками
степовими. Пізніше степ вигорає, залишаються рослини, добре пристосовані до
недостатньої кількості вологи. На болотах у червні закінчується цвітіння
журавлини. Вистигають ягоди в кінці літа на початку осені.
Літо – пора масового цвітіння декоративних однорічних, дворічних і
багаторічних рослин у наших парках і скверах, їх краса – вишуканість форм,
кольорова гама не залишають нікого байдужим.
Літні явища у житті тварин. У житті тварин літо – період розмноження,
вигодовування і виховання потомства.
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Цікаві спостереження за дощовими червами, багатьма видами комах
можна провести на ділянці дитячого садка: в квітнику, саду, на городі. Різні види
джмелів, бджіл, метеликів (адмірали, білани, бражники тощо) кружляють над
квітами, ласуючи нектаром. На листках дерев, кущів можна побачити гусінь
метеликів, личинок жуків-листоїдів, попелиць та інших комах.
Бурхливе життя спостерігається влітку на водоймах. Повільно
пересуваються по дну перлівниці, на поверхні води зависають ставковики,
котушки, на дні неглибоких прозорих ручаїв повзають личинки ручайників,
поверхнею води швидко мчать водомірки.
Під час прогулянок у ліс цікаво показати дітям жука-олєия, великого
дубового вусача, жуків-короїдів, поспостерігати за мурашниками, за
пурхаючими на узліссях та лісових галявинах метеликами.
У риб влітку майже закінчується нерест. Мальки риб виводяться у мілких
місцях, що утворюються під час розливу річок. Часом трапляється так, що рівень
води в річці швидко знижується і риб'яча молодь залишається у відрізаних від
річки мілких місцях, які швидко пересихають. У таких випадках треба прокопати
до річки рівчачок або виловити мальків з невеликих калюж і перенести в річку
або ставок. Плазуни влітку відкладають яйця.
У житті птахів літо – напружена пора виведення й вигодовування
пташенят. У червні у багатьох горобиних пташенята вже залишають гнізда й
розпочинається друга яйцекладка. Горобці, синиці за літо виводять потомство 23 рази. Вигодовуючи пташенят комахами, вони їх знищують у величезній
кількості.
Гніздові птахи дуже самовіддано захищають пташенят. Є багато таких, які
переключають увагу переслідувачів на себе, прикидаючись пораненими, щоб
відвести небезпеку від пташенят.
У більшості ссавців літом підростають малята, переходять до самостійного
способу життя. В середині літа народжуються малята у їжаків, їжачиха
влаштовує гніздо серед густих заростей кущів, піклується про дитинчат.
Народжують 1—2 дитинчати кажани. За літо двічі виводять потомство зайці і
білки. У ведмедів влітку відбувається парування. Ведмедиця на цей час залишає
своїх підрослих ведмежат, а потім знову повертається до них.
Червень відзначається більш масовим цвітінням трав'янистих рослин.
Проводячи екскурсії і цільові прогулянки в ліс, можна познайомити дітей з
веронікою дібровною, рідкісними рослинами наших лісів – любкою дволистою,
зозулиними черевичками, а також дзвониками, грушанкою, квасеницею,
гвоздикою дельтовидною, в'язелем, геранню, звіробоєм, материнкою.
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У червні наші ліси прикрашають різні види дзвоників. Зустріч з цими
рослинами завжди радісна. Найкрасивіший і найкрупніший з них – дзвоник
персиколистий; з округлими листками у розетці – дзвоник круглолистий; є
дзвоник кропиволистий тощо. Побачивши в лісі дзвоники, вихователь може
розповісти дітям, що вони зацвітають у перший місяць літа – у червні. На
високому стеблі розгойдуються красиві фіолетово-блакитні дзвоники. Здається,
що зашумить вітер і ми почуємо ніжний дзвін. Вони прикрашають ліс, в їхніх
квітках ховаються під час дощу маленькі лісові жителі – комахи. Відцвіте квітка,
і на її місці визріває насіння в коробочці. Відкриваються отвори а я верхівці
коробочки, і розлетиться навкруги насіння. Воно проросте, а на другий рік
зацвіте. Щоб дзвоники завжди милували нас своєю красою, їх треба берегти.
Мальва – гарна рослина, приваблива своїми великими рожево-білими
квітками. Вона є окраса лісу і лікарська рослина.
9. Місяці.
Про походження першого літнього місяця сперечаються найбільше. До
жодного із його старших братів не виявлялося такої пильної уваги з боку
мовознавців та дослідників народного календаря. Та це й зрозуміло: полудень
року увібрав найконтрастніші його ознаки.
Одні вважають, що назві прислужилося масове цвітіння квітів, зокрема,
маку й півонії. Інші ж стверджують, буцімто назва пішла від зарум'янілих суниць
та черешень, котрі якраз починають дозрівати. Дехто схильний думати, що
походження цього терміна йде від того, що з 20 по 22 червня настає період
найвищого сонцестояння, коли день удвічі перевершує ніч.
Мають рацію й ті вчені, котрі пояснюють назву масовим розплодом
городніх та садових червів і гусені. Небезпідставні міркування й дослідників
традиційного бджільництва. Вони вважають, що своє ім'я місяць прибрав від
того, що в червні бджолині матки починають найактивніше відкладати личинки
– плодити черву.
Але найбільш природним є те, що назва походить од червеця. Саме в червні
і з'являється сокоживна комаха кошеніль. З неї колись робили унікальний
барвник, яким фарбували вовну, ткацькі вироби, виготовляли жіночу пудру. Але
найбільше використовували для фарбування військових знамен, зокрема,
козацьких прапорів.
У Київській Русі первісток літа називали кресником чи креснем. Це – від
того, що дайбожичі пов'язували своє життя із «небесним вогнем» – сонцем.
Слово «крес» (звідси й назва пристрою, з допомогою якого добувають вогонь, –
кресало) означало «живлящий вогонь». Адже на червень припадає період
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найвищого сонцестояння. У ті часи була й інша накличка – ізок, тобто місяць
сюрчання коників.
У народі відомі й такі назви: ґедзень, кедзень, безднень. Вони пов'язані з
тим, що під цю пору з'являються надокучливі ґедзі та сліпаки. Деінде вживали
вислів – червивий місяць, адже це найсприятливіша пора гусені та шашілю. На
Гуцульщині було ще одне визначення – гнилець: у цей час якраз припадають
сінокосні жнива, а отже, й пора заливних дощів. Від того сіно нерідко гнило.
Кінець червня найчастіше збігається з петрівським постом. Це був
найкращий період вибілювання полотна на березі річок та ставків.
З початком Петрівки збігалося і свято прощання з весною.
І в наш час із червнем пов'язані цікаві обряди. Лісівники щороку
оголошують його місяцем тиші – птахи і звірі якраз виводять своє потомство. Не
випадково, що на цей період припадають всесвітні дні захисту дітей та охорони
навколишнього середовища.
Червень, отже, не тільки літо рум'янить, він ділить навпіл річний цикл. Від
того й іменують його ще й полуднем року та первістком або рум'янцем літа.
Сонце – на зиму, а літо – на спеку. Липи починають цвісти у червні. А якщо
взяти до уваги, що старе літочислення – а саме за ним формувалися давні назви
– відстає від нинішнього на чотирнадцять днів, то, природно, може виникнути
запитання: чому ж тоді місяць так називається? На Україні ростуть два сорти
липи – широколиста й дрібнолиста. Перша починає цвісти в середині червня, а в
південнослов'янських країнах іще раніше. Від того шостий місяць у сербів і
хорватів має назву «липень», у словенців – «липан».
Відтак дехто вважає, що назва в нашій мові походить од дрібнолистої липи,
цвітіння якої в основному збігається з початком місяця.
Вправні бондарі з її старих стовбурів робили спеціальні діжечки (липівки),
в яких тримали мед, а зібраний з квітів солодкий продукт називали «липцем».
Звідси, отже, й назва місяця.
Паралельно побутувала й накличка «іюль». Її можна відшукати в творах І.
Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Т. Шевченка. Вона походить од імені
давньоримського державного діяча Юлія Цезаря. Саме він 46 року до н.е.
запровадив так званий юліанський календар, котрий проіснував до 1918 року.
Крім уже згаданих, були ще у широкому вжиткові й народні назви. Давні
календарі подають регіональне білень – від пори, коли найкраще вибілювалося
полотно, грозовик і дощовик – від періоду активних гроз і злив.
На західноукраїнських землях широко вживалася народна назва косень та
сінокіс. Відома назва й елевей з варіантами ілевей, ільовець, ілюх, що начебто
від свята Іллі, котре відзначають 20 липня за старим стилем.
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Крім того, липень ще називають полуднем літа й кажуть: «Сонце – на зиму,
а літо – на спеку».
Серпень серпи зубрить. Навряд чи в кого виникне питання щодо
походження назви останнього літнього місяця. Серп – це знаряддя, з допомогою
якого жали колись зернові культури. Про це нагадує і приказка: «У серпні серпи
гріють, а вода холодить».
Таким чином, назва місяця пішла від того, що це пора жнив'яного сезону.
До речі, подібні ймення закріпились і в інших слов'янських мовах – чеській,
польській, болгарській, сербо-хорватській. А от у білорусів цей місяць називають
жнивнем, що також близько до «серпня». У давніші часи так його іменували й
українські поліщуки.
Серед регіональних назв зустрічаються й такі, як спасівець та варильник.
Перша йде від того, що якраз наступає Спасівський піст. Слово ж «барильник»
суголосне з пристроєм, який використовували для транспортування води.
Вирушаючи в далекі поля на жнива, косарі неодмінно брали з собою барильця.
Це різних форм дерев'яні бочечки для води, якою вгамовували спрагу жниварі.
Як бачимо, останній місяць безпосередньо пов'язаний із жнивами, про що
засвідчують численні народні назви. Про це підтверджує й відоме прислів'я:
«Серпень серпи зубрить».
*** Пісенька про картоплю***
Рискалики – у рученьки,
Болять хребти та рученьки,
вберем гумові чоботи.
і ноги підгинаються В землі картопля змучилась приємно тіло змучене
чекати нам чого би то.
у латаній куфаєчці.
Копнули, раз – і у мішок,
Думки танцюють гопака
ціліський день до вечора...
від гордості від гордості,
Пахучий дим, культурний шок –
бо не така, бо не така
на полі бульба печена.
картопля у Макдональдсі пекти її, пекти її, пекти її!
картопля фрі, картопля фрі,картопля фрі.
В. Скуратівський
*** Прикмети літа***
Ластівки літають
Значить, завтра, діти,
Над водою низько,
Буде вітер сильний.
Хвилі розбивають —
А як льону річка
Значить, дощик близько.
В полі засиніла,
Мов червоні квіти,
Знайте, що суничка
Хмари в небі синім,
У гаю дозріла.
М. Чепурна
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Загадки:
1. Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. (Картопля).
2. Некрасива, шишкувата, як прийде на стіл вона, скажуть весело хлоп'ята:
– Ну й розсипчаста, смачна! (Картопля).
3. Помаранчева і гарна, у землі сиджу не марно: соковита, солоденька, вже
я стала чималенька. Собою пригощу дитину. Хай корисну з’їсть... (Морквину).
ОСІНЬ.
1. Кущі.
Бузок.
Бузо́к – це кущ.
Листки розташовані попарно (іноді по три листки), у більшості видів
прості і серцеподібні, але у декількох видів перисті, опадають восени.
Цвіте бузок навесні. Квітки білі, блідо-рожеві, або, більш розповсюджені,
фіолетові, з чотирма пелюстками, ростуть у великих суцвіттях, у деяких видів
мають сильний аромат.
Бузок досить світлолюбна, любить відкриті, тихі сонячні ділянки. Вона
дуже добре переносить різкі зміни температури, нестачу вологи в грунті, зимові
морози. Особливо важливо і те, що її квіткові бруньки майже ніколи не
вимерзають.
Найкращим часом для посадки бузку є друга половина липня до вересня.
Пізніша посадка не так ефективна.
Калина.
Пагони зеленувато-сірі з великими бруньками. Листки майже голі.
Пластинка їх 3-5-лопатева з серцеподібною основою, зелена, з двома
ниткоподібними прилистками, черешки довгі.
Квіти – великі, білі, безплідні; в серединні – дрібніші, двостатеві. Плоди –
ягодоподібні червоні, овальні, містять забарвлену червоним соком плоску тверду
кісточку. Залишаються на гілках дуже довго і прикрашають кущ навіть зимою.
Калина звичайна росте в підліску мішаних і листяних лісів, по берегах рік
і водойм. Краще росте на понижених, добре зволожених місцях. Рослина
зимостійка, тіньовитривала але вимоглива до вологи. Цвіте у травні – червні,
плоди достигають у вересні.
Розмножують її зеленими і здеревілими живцями, відводками, насінням.
Калина звичайна – дуже популярна в народі, оспівана в народних піснях
рослина.
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Колись у сиву давнину вона пов'язувалася з народженням Всесвіту,
вогненної трійці: Сонця, Місяця і Зірки. Тому і назву свою має від давньої назви
Сонця – «Коло». Її вважають символом України. Її значна поширеність на
теренах України, пов'язаність із родинно-побутовими, календарними обрядами
(весілля, похорони, осінній обряд «похід на калину» та ін.) зумовили перехід із
світу номінативної одиниці у світ художнього образу. Найбільше цей давній
фольклорний образ виступає словом-символом як домінанта в асоціативному
зв'язку калина – дівчина (мати), калина – Україна, калина – кров. Домінує
загальнопоширена спорідненість «калина – дівчина».
Багато народних легенд та казок складено про калину.
Також калина вважалась «весільним деревом» і була обов'язковою
учасницею весільного обряду. Гілками калини прикрашали столи, весільні
короваї, дівочі вінки й гостинці.
Другий вид символічної спорідненості калина – Україна притаманний
найбільше стрілецьким і повстанським пісням. Плоди калини стали символом
мужності людей, що віддали своє життя боротьбі за Україну. Для українців, що
відстоювали загальнонаціональні інтереси, вели непримиренну боротьбу з
поневолювачами українського народу.
Калина лікарська, харчова, вітамінозна, медоносна, фарбувальна і
декоративна рослина.
У науковій медицині застосовується кора калини.
В їжу плоди калини вживають після проморожування, коли вони
втрачають гіркий смак. Плоди їстівні, хоча у великих кількостях шкідливі для
дітей. Злегка токсичні властивості фруктів, найвиразніше зникають після перших
приморозків, або при високій температурі. У народі з плодів калини готують
начинку для пирогів, киселі, пастилу, приправи до м'ясних страв.
Калина – посередній пізньовесняний медо- і пилконос, що дає
підтримуючий взяток.
Плоди калини дають червону фарбу, кора – чорно-зелену, придатну для
фарбування шерсті.
Деревина жовтувато-бура з білою заболонню, використовується для
дрібних виробів. Є дані про високу активність плодів проти деяких бактерій і
вірусів.
2. Овочі.
Буряк столовий.
Буряк столовий – одно- та дворічна, трав'яниста рослина, овочева, кормова
і цукрова культура. Основний інгредієнт борщу.
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За формою коренеплід буває округлий, плаский і циліндричний. Рослина
волого- і світлолюбна, досить холодо- і засухостійка. Культуру вирощують на
всіх континентах, в Україні – у всіх землеробських районах. Буряк більш
вимогливий до тепла, ніж морква.
Коренева система буряків стрижнева. Вона складається з головного кореня
– коренеплоду і великої кількості бічних корінців, які виходять з двох
протилежних боків кожного кореня. Коренеплід умовно поділяють на три
частини: головку, шийку і власне корінь, або кореневе тіло. Ці частини мають
неоднакове походження і господарську цінність.
Забарвлення коренеплоду в цукрових буряків зовні та всередині біле, у
кормових надземна і підземна частини залежно від сорту бувають жовтою,
оранжевою, червоною, фіолетовою. М'якоть біла, іноді з жовтими або рожевими
кільцями. Коренеплоди різних сортів відрізняються також і за смаком та
щільністю м'якоті. У цукрових буряків м'якоть порівняно з кормовими щільніша
й солодша.
У їжу вживають коренеплоди і листя молодих рослин, готують салати,
буряківники, борщі, начиняють листям пироги, ікру, маринують і т. д. При
ранньому споживанні (пучкового буряка) використовують молоді листя і
черешки у свіжому, вареному і тушкованому виді.
Кукурудза.
Кукурудза найдавніша хлібна рослина Землі.
Стебло у кукурудзи – міцна, пряма, висока, могутня, груба, округла
соломина, розділена на вузли, заповнена нещільною паренхімою.
Листки лінійно-ланцетні, великі. Листок зверху опушений, має невеликий
язичок і не має вушок. Розміщуються листки на стеблі почергово, не затінюючи
один одного. Краї їхні ростуть швидше, ніж середина, а тому є хвилястими, що
збільшує загальну листкову поверхню рослини. Кількість листків на стеблі
адекватна кількості стеблових вузлів.
Плід у кукурудзи – гола зернівка різних розмірів і форми, консистенції та
забарвлення.
Капуста.
Капуста – одна з найдревніших і поширених овочевих рослин.
Популярність цієї культури забезпечила її невибагливість, висока
холодостійкість,
висока
врожайність,
добра
лежкість
і
хороша
транспортабельність.
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Природно, одним з важливих переваг капусти є унікальні якісні ознаки. Не
випадково стародавні рукописи свідчать, що капуста була традиційною їжею
солдатів. Саме вона допомагала їм долати всі труднощі багаторічних походів і
завжди перемагати.
З незапам'ятних часів, капусту використовували не тільки в їжу (у свіжому
вигляді в салатах, у вареному і смаженому видах, квашеної), але і в лікувальних
цілях.
Капуста належить до вологолюбні культурам, при сильну засуху скидає
нижнє листя, але негативно реагує також і на перезволоження.
3. Фрукти.
Груша звичайна.
Харчова, деревинна, медоносна, лікарська, фарбувальна, декоративна
рослина.
Плоди груші вживають у їжу свіжими, сухими. Вони застосовуються в
галузі харчової промисловості, для виробництва соків,сиропів, екстрактів, вин,
начинок, квасу.
Плоди є сировиною для приготування оцту, грушевої гірчиці. Сухі плоди
служать сурогатом чаю й кави.
Насіння груші містить жирну олію, а також білкові речовини. Деревина
груші міцна, щільна, прекрасно полірується й фарбується, при забарвленні
чорним лаком подібна до чорного дерева. Використовують для виготовлення
токарних і столярних виробів, меблів, музичних інструментів, креслярських
приладів.
Груша – посередній весняний медонос, що дає підтримуючий взяток.
Грушу використовують у народній медицині.
Насіння груші використовують як посівний матеріал в плодових
розсадниках для створення підщеп для культурних сортів груш.
Груша досить високоврожайна порода, з одного дерева середнього віку в
сприятливі роки можна зібрати до тонни плодів. Найчастіше плоди збирають
після часткового або повного обсипання, після легкого струшування дерева.
Свіжі плоди зберігають протягом двох-трьох місяців у прохолодних
приміщеннях. Сушать їх у сушарках і зберігають у паперових або матер'яних
мішках.
Слива.
Плодове дерево. Плоди – м'ясисті кістянки різної форми. Вони соковиті і
мають високі смакові, поживні й дієтичні якості. Сливи споживають свіжими,
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переробляють на чорнослив, маринади, компоти, повидла, мармеляди, наливки
тощо. В Україні вирощують слив повсюдно.
4. Тварини.
Козел свійський.
Домашня коза – один з найстаріших одомашнених видів тварин. Протягом
тисяч років вони використовуються для отримання молока, м'яса, вовни і шкіри.
Козяче молоко є дуже поживним і в рази корисніше для людей від
коров'ячого.
У давні часи козлів і кіз возили із собою. Вони давали молоко і були живим
недоторканим запасом, який не треба було спеціально зберігати. Дикі та
здичавілі кози є частими героями художніх та документальних творів про
пригоди мандрівників.
Лисиця.
Найбільш розповсюджений та широко відомий вид роду лисиць. У
більшості випадків забарвлення спини яскраво-руде, часто з неясним темним
візерунком, черево біле, іноді чорне. Поряд з типово забарвленими «вогнівками»
зустрічаються особини з більш темним хутром: сиводушки, хрестовки, чорнобурі.
Забарвлення та розміри лисиць відрізняються великою географічною
мінливістю.
Лисиця водиться не тільки в дикій природі, але й в культурних
ландшафтах, а також на околицях міст, в тому числі великих. Більш того, часом
в урбанізованій місцевості лисиця знаходить особливо сприятливе для себе
середовище.
В усіх частинах свого ареалу лисиця віддає перевагу відкритій місцевості,
а також районам, де наявні окремі гаї, переліски, а також пагорби та яри,
особливо якщо взимку сніговий покрив в них є не занадто глибоким та пухким.
Тому з усіх кліматичних зон більше всього лисиць живе в степовій
талісостеповій, а не в лісовій. Лисиця є звіром достатньо оседлим.
Чисельність лисиць помітно коливається за роками. На її стан впливають
такі фактори як кількість гризунів, метеорологічні умови, наявність в популяції
інфекційних захворювань. В голодні роки не тільки падає плодючість самок та
виживає менша кількість цуценят, але й виникають умови, сприятливі для
поширення епізоотій, які інколи охоплюють великі території.
Лисиця, хоч і належить до типових хижаків, харчується дуже
різноманітними кормами. Серед їжі не тільки тварини, а й рослини.
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Рослинні корми – плоди, фрукти, ягоди, рідше вегетативні частини рослин
– входять до складу харчування лисиць майже всюди, але найбільше на півдні
ареалу; втім, ніде вони не відіграють основної ролі в харчуванні виду.
Індивідуальна ділянка, яку займає пара або сім'я лисиць, має забезпечувати
їх не тільки достатньою кількістю корму, але й придатними для влаштування нір
місцями. Лисиці риють їх самі, або (що трапляється часто) займають нори
борсуків, сурків, песців та інших риючих тварин, пристосовуючи їх до своїх
потреб.
Найчастіше лисиці оселяються на схилах ярів та пагорбів, вибираючи
ділянки з добре дренованим піщаним ґрунтом, захищені від залиття дощовими,
ґрунтовими та талимиводами. Навіть якщо нора викопана самостійно, не кажучи
вже про борсучі, песцеві і т. ін., вона звичайно має кілька вхідних отворів, що
ведуть через більш або менш довгі тунелі в гніздову камеру. Інколи лисиці
використовують природні сховища – печери, розщілини скель, дупла в товстих
деревах, що впали. У більшості випадків (але не завжди) житло буває добре
вкрите в густих заростях. Але його демаскують довгі стежки, а поблизу – великі
викиди ґрунту біля входів, численні залишки їжі, екскременти і т. ін. Нерідко на
«містечках» лис розвивається пишна сорна рослинність.
Як правило, лисиці використовують постійні сховища лише в період
виховання молодих, а протягом решти року, зокрема взимку, відпочивають у
відкритих лігвах в снігу або траві. Але, рятуючись від переслідування, лисиці у
будь-яку пору року можуть переховуватись у першій-ліпшій норі, яка
зустрінеться в місцях їхнього життя.
Лисиця, що спокійно пересувається, іде прямою лінією, лишаючи за собою
чіткий ланцюг слідів. З органів чуття у лисиці найбільш розвиненими є нюх та
слух; зір розвинений набагато менше, тому, наприклад, лисиця може дуже
близько підійти до непорушно сидячої або стоячої людини з підвітреного боку.
Під час гону та просто у стані збудження лисиця видає відривистий гучний
гавкіт; самці, що б`ються, пронизливо верещать.
Полює лисиця в різні періоди доби і там, де її не переслідують,
зустрічається вдень, причому не виявляючи занепокоєння при зустрічі з
людиною. В протилежному випадку лисиця відрізняється крайньою
обережністю та дивовижною здатністю переховуватись та збивати із сліду
погоню; саме тому у фольклорі багатьох народів лисиця є втіленням хитрощів та
спритності.
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5. Птахи.
Качка.
Качки – поширена назва багатьох видів птахів родини качкових. Птахи
середніх або невеликих розмірів з короткою шиєю і цівкою, покритою спереду
поперечними щитками. Забарвлення оперення різноманітне, у багатьох видів на
крилі є особливе «дзеркальце». У більшості видів линяння відбувається двічі на
рік; літнє – повне, осіннє – часткове. Часто для самців качок використовується
окремий термін – селезень.
Поширені качки по всьому світу. Часто вони є об'єктом промислу людей
або розводяться у сільському господарстві. Домашні качки походять від крижня.
Горобець.
Дрібний, витончений горобець. Має зовнішню схожість з самцем хатнього
горобця, з яким його поєднують буро-руда спина з широкими чорними
смужками, білувате черево, чорні горло івуздечка, а також біла смуга на крилі.
Верх голови і потилиця каштанового кольору, щоки білі з виразною чорною
плямою на криючих вухах. Передня частина шиї («нагрудник») теж чорний,
проте на відміну від хатнього горобця пляма не така велика і не захоплює груди.
Поперек і надхвістя вохристо-бурі. Крила темно-бурі з двома тонкими білими
смужками на криючих (у будинкового горобця смуга одна). Черево сіруватобіле. Дзьоб влітку грифельно-сірий, взимку темніє і стає майже чорним.
Райдужна оболонка кара.
Збоку зграйку польових горобців можна визначити по монотонності
забарвлення. Дуже схожі на дорослих і молоді птахи, виділяючись декілька
більш блідим оперенням і менш вираженим малюнком на голові. Вокалізація –
характерне цвірінькання, у порівнянні з домовиком горобцем швидше
двоскладове, різке і більше гугняве. По землі пересувається стрибками.
6. Явища природи.
Початком осені є перший приморозок на ґрунті, а кінцем осені –
замерзання ставків. Вони поділяють осінь на два періоди: ранню осінь – до кінця
жовтня й пізню – до початку зими.
Рання осінь (вересень – початок жовтня) характеризується здебільшого
теплою ясною погодою. Повітря добре прогрівається, воно сухе, чисте й прозоре.
В другій половині, вересня майже щороку бувають приморозки на поверхні
ґрунту, які шкодять пізній городині. Ночі найчастіше холодні. На півдні восени
довго стоїть ясна і тепла погода.
У жовтні температура повітря ще більше знижується, частіше бувають
дощі і сильні вітри. Наприкінці жовтня спостерігається похолодання, зникають
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красиві купчасті хмари. Небо найчастіше вкрите низькими шаруватими хмарами.
Збільшення вологи в повітрі зумовлює утворення туманів. У холодні ночі іній
вкриває траву, дахи будинків.
Жовтень називають золотою осінню. Це час найбільшого розцвічування
дерев, кущів. Пізня осінь (листопад) – це місяць холодних вітрів, похмурої
погоди. Значно знижується температура, замерзає земля, з'являється лід на
водоймищах.
Зміна умов середовища – зниження або підвищення температури,
скорочення або збільшення світлового дня тощо зумовлює сезонні явища в житті
рослин. Ці поступові зміни цікаво спостерігати з дітьми.
7. Місяці.
Місяць семи погод. Назва першого місяця осені пов'язана з вересом –
рослиною, вельми поширеною на Поліссі. Цей вічнозелений кущ квітує з серпня
і до кінця жовтня. Але найпишніше рожево-бузкове суцвіття вкриває соснові
бори, торф'яники та піщані пагорби саме у вересні. Верес, як і липові гаї, є вельми
цінним медоносом.
Щоправда, у наших краях вересовий мед не вельми шанують за його
гіркуватий присмак. Проте в інших народів, зокрема французів, солодкий
продукт, зібраний з вересу, вважається справжнім делікатесом. Отже, на думку
філологів, назва початкового місяця осені безпосередньо пов'язана з буйним
цвітінням вересу.
Із середини вересня відлітають у вирій птахи. Наші пращури, побачивши в
небі ключ журавлів, приказували:
– З чужої сторононьки вертайтеся додомоньку!
При цьому годилося загорнути в хустину грудочку землі й тримати її до
весни. Помітивши перший журавлиний ключ, що повертався з вирію, ту
грудочку одразу закопували в полі чи городі. Це означало, що весна буде щедрою
й буйною.
З приходом вересня в природі відбуваються істотні зміни. Прохолодними
стають ночі, нерідко вранці над левадами зависають густі тумани, падають на
землю перші приморозки.
Останній місяць вважається особливо вередливим. Він може подарувати
яскраве сонце і забивні дощі, прохолодну ніч і теплий тихий день – коли над
головами пливе павутиння, так зване «бабине літо». Не випадково про нього
кажуть: «Вересневий час – сім погод у нас: сіє, гріє, віє, туманіє, холодніє, гуде
ще й згори йде!»
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Жовтень на весілля багатий. Ненав'язливо, але впевнено увійшла в свої
права осінь, котру ознаменував один з найшанованіших у слов'ян місяців –
жовтень. У сучасному місяцеслові він посідає, як відомо, десяту позицію.
Одначе найточнішою, напевно, можна вважати народну назву – весільник.
Той, хто добре обізнаний з українською народною обрядовістю, достеменно
знає, що, починаючи від Покрови, тобто 14 жовтня, вже дозволялося справляти
весілля. У народі так і казали: «Жовтень на весілля багатий».
Із цього часу починали масово справляти й храмові свята. Тому кажуть, що
жовтень радує не тільки шлюбами, але й храмовими празниками.
Зимі рідний брат. Про них так і кажуть: березень і листопад – як братові
брат. У цьому є сенс – останній місяць осені з нестійким і конозистим характером
чимось скидається на перший весняний, обидва відмежовують різні пори року.
Якщо, скажімо, березень запрошує в гості весну, то листопад замикає ворота
осені. Тож і мовиться, що він «жовтню син, а зимі – рідний брат».
Листопад набув цілком самостійної назви. Під цю пору з дерев опадає
останнє листя, ліс стає незатишним, непривітним, природа біологічно
налаштовується на зимовий спочинок.
Одначе листопад в Україні не завжди збігається з періодом падолисту.
Скорше така назва пасувала б жовтню. Зрештою, воно так і було у давнину.
На українському Поліссі довгий час зберігалася ще одна назва листопада –
братчини. Для сучасників слово це майже незнане. Обряд братчини стосувався,
зокрема, оглядин зими і зустрічі першого снігу, так звані «обнови самоткані». Ця
дія чимось нагадувала храмове свято, але мала інший зміст. До цього дня –
переважно це було на Михайла (21 листопада) – в селах готували медові напої.
На свято сходилися всі мешканці, які брали участь у колективних іграх,
пов'язаних із зустріччю зими та першого снігу.
Листопад, падолист, напівзимник. Це – місяць, у якого напохваті і віз, і
сани. Тому й кажуть: «Листопад – вересню онук, жовтню – син, а зимі – рідний
брат».
В. Скуратівський
*** Осінь***
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!
Н. Замрія
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*** Осінь ***
Ніби притомилося сонечко привітне:
У траві пожовклій молочай не квітне.
Облетіло літо листячком із клена,
Лиш ялинка в лісі сонячно зелена.
Журавлі курличуть: летимо у вирій.
Пропливає осінь на хмарині синій.
Б. Чалий
*** Королева Осінь ***
Королева Осінь
Всіх до столу просить.
Всіх без винятку частує
Й для Зими запас готує.
Н. Замрія
*** Лісова колиска ***
Стежка, озеро, стіжок –
Все у падолисті,
І в гніздечку для пташок
Задрімав сухий листок,
Наче у колисці.

*** Лісом осінь проходила ***
Лісом осінь походила —
Все навкруг позолотила.
Залишила лиш ялинку
Їжачкові на хатинку.
Г. Шевчук
*** Чаклунка***
Осінь фарби готувала,
У відерця наливала.
Змішувала, чаклувала,
Потім все розфарбувала.
Придивіться, все довкола
Стало різнокольоровим!

В. Скомаровський

Н. Замрія

*** Осінній парк ***
Вже побагряніло
Йду осіннім парком
Листячко на клені,
Тихою ходою.
Але на вербиці
Таких фарб немає
Ще воно зелене.
Влітку, ні зимою.
На каштані листя
Недаремно осінь
З жовтою каймою.
Зветься золотою.
О. Війтик-Ющук
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*** Каштанопад ***
Ось червоний
Впав листок,
А за ним
Каштанчик – скок!
Жовтий лист
На землю ліг,

Слідом знов
Каштанчик – плиг!
День за днем
Таке підряд –
Падолист,
Каштанопад.
Г. Маніва

ЗИМА.
1. Свійські тварини.
Корова.
Забарвлення корів буває різне. Здебільшого це залежить від породи.
Найчастіше трапляються корови чорної, чорно-білої, рудої масті. Корови без
рогів називаються шуті. Вуха містяться біля рогів. Кінчики вух густо покриті
шерстю. Морда витягнута з тупим великим носом на кінці. Навколо очей –
прикрашають густівії. Шия схожа на конячу, але товстіша.
Корова – травоїдна тварина. Живляться вони такими рослинами: пирієм,
конюшиною луговою, конюшиною звичайною, молочаєм, очеретом, аїром та ін.
Коли бракує їжі, корови можуть їсти гілки дерев, кущів. Це жуйні тварини. Після
достатнього випасання вони пережовують їжу напівлежачи, рідше стоячи.
Узимку на фермах, у колективних господарствах і т. д. споживають
заготовлене людьми сіно, солому, жом, кормові буряки і таке інше.
Корова спершу захоплює траву до рота язиком, а тоді відкушує зубами. Не
потребує проштовхувати їжу язиком. Крім того, корова здатна захоплювати
траву язиком і водночас ковтати.
Кішка.
Коти приблизно одного розміру з іншими малими кішками, вони мають
струнке тіло, гострі зуби, чудовий зір та нюх, добре пристосовані для полювання
на менших тварин.
Зовні кіт (кішка) нагадує домашню, але більш сухорлява, з вузьким довгим
тілом, високими ногами, тонким загостреним на кінці хвостом. Масть блідого
рудувато-сірого кольору, живіт білуватий, хвіст із нижнього боку світліший, біля
основихвоста – три широкі чорні кільця, кінчик хвоста – чорний, звужений, як у
більшості сучасних домашніх кішок. На тілі розташовані хвилеподібні поперечні
темні смуги та місцями – дрібний чорний крап. Живиться в основному дрібними
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гризунами й птахами. Легко приручається, навіть у дорослому віці. Полює
переважно вночі.
Голова округлої форми. На голові розташовані невеликі, дуже рухливі вуха
(вушні раковини). Ніс не вкритий волоссям і складається зі спинки, ніздрів і
бічних сторін. За станом носового дзеркальця можна визначити стан здоров'я
кішки. У здорової кішки носове дзеркальце звичайно трохи вологе й прохолодне.
У спекотну погоду або після сну може бути сухим (але без тріщин і не гарячим).
На голові розташовані основні органи чуттів (зору, нюху, дотику, слуху,
рівноваги, смаку).
Шия може бути порівняно короткою і міцною або ж граціозною, тонкою,
трохи вигнутою, як у більшості порід.
Лапи мають акуратну округлу форму. Вони включають пальці кішки,
нігтики й подушечки. На передніх лапах кішки п'ять пальців, а на задніх –
чотири. Пальці дуже гнучкі й еластичні, при ходінні й стрибках трохи
розходяться в боки й пружинять. На ступнях знаходиться п'ять м'яких, пружних
подушечок. Чотири з них відповідають кожному пальцю й розташовуються на
рівні 2-3-ої фаланги пальців. П'ята подушечка – найбільша, помилково
називається «п'ятою». Справжня п'ята у всіх пальцехідних знаходиться високо
над землею. На передніх лапках є подушечки, які не стикаються з поверхнею.
Називаються вони зап'ястними. Шкіра на подушечках дуже товста, однак у них
знаходиться велика кількість нервових скінчень, що робить їх дуже чутливими.
Крім того, на подушечках знаходяться чутливі волоски й потові залози. Завдяки
гнучким пальцям і наявності подушечок на лапках кішка може безшумно
підкрадатися, ходити й бігати. Кішка може бігати досить швидко, але на короткі
дистанції. За формою лапи бувають овальними або круглими.
Хвіст досить довгий, звужується на кінці в більшості порід. Буває
порівняно недовгим, або коротким, або взагалі відсутній (як умейнських,
бобтейлів). Допомагає кішці підтримувати рівновагу. За хвостом можна
визначити настрій кішки. При оцінці породи визначають пропорції хвоста щодо
тіла.
Тіло кішки вкрите волосяним покровом різної густоти й довжини. Це
найбільш коротке, м'яке й тонке волосся. Його діаметр приблизно однаковий по
всій довжині. Воно може бути прямим або хвилястим. Його основна функція –
утримувати тепло.
2. Зимуючі птахи
Снігур.
Снігурі взимку живиться ягодами, бруньками і насінням деревних порід.
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Забарвлення самця до першої зимової ліньки темно-коричневий з чорним
хвостом і крилами. Забарвлення самки – голубувато-сіра зверху, з чорною
шапочкою, крилами та хвостом, білим надхвістям та смугою на крилі. Дуже
гарна особливість цієї птиці у тому, що вона має розовувато-червону гордо
випираючу грудку, за що її впізнають майже всі хоч трохи знайомі з птицями
люди.
Усю осінь і зиму снігурі тримаються зграйками. У снігурів самці
підкоряються самкам. Птахи дуже рідко б'ються, але часто погрожують один
одному широко розкритим дзьобом та злим шипінням. Ближче до весни
починаються наполегливі залицяння самців. Снігурі розташовують свої гнізда на
густих горизонтальних гілках, частіше подалі від стовбура.
Гнізда птахи виготовляють із щільно переплетених тонких ялинових гілок
та іншого сухого гілля та вистеляється рослинним матеріалом з невеликою
кількістю шерсті та пір'я. Гнізда класичні, чашоподібні. Зазвичай кладка складає
4-6 невеличких яєць світло-блакитного відтінку з рисками, плямами та крапками
темних кольорів. Яйця висиджує тільки самка, а малюків годують рослинною
їжею, і тільки іноді, з неуважності, комахами. За сприятливих умов пара за сезон
вигодовує 2 виводки. Покинувши гніздо, молоді птахи утворюють пари, при
чому не рідко одностатеві, та засвоюють поведінкові навички. Снігурі
тримаються парами навіть взимку, коли холод і брак їжі примушує їх збиватися
в зграйки.
Дятел.
Дятел звичайний – птах, досить великий і один із найвідоміших
представників родини дятлових.
Дятел грає важливу роль в екосистемах лісу, залишаючи видовбані їм
дупла для інших гніздяться в них дрібних птахів, таких як синиць і мухоловок.
Крім того, він у великій кількості поїдає лісових шкідників – попелиць, гусениць
метеликів і комах, які живляться деревиною – вусачів, златок ,короїдів, мурах і
багатьох інших. Якщо навесні та влітку основу раціону складають тваринні
корми, то восени і взимку птах переключається на рослинну їжу. У лісах з
хвойними породами дерев їх основний корм – насіння сосни, ялина і модрини.
Для довбання шишок використовується «кузня», спеціально відведене місце –
розвилка дерева, щілину в корі або отвір, пророблений дятлом, в яке вставляється
шишка. У південних широколистяних лісах дятли вживають в їжу горіхи і плоди
кісточкових рослин.
У забарвленні переважання чорних і білих тонів, які в поєднанні з яскравочервоним (у окремих підвидів – рожевим) підхвістя і надають птахові строкатий
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вигляд. Верх голови, спина і надхвістя чорні з синюватим блиском. Лоб, щоки,
плечі і черево бурувато-білі; останнє в залежності від району проживання може
бути світліше або темніше, варіюючи від чисто білого до буро або майже
шоколадного. На плечах розвинені великі білі поля, між якими проходить чорна
спинна смуга. Махові чорні з широкими білими плямами, які на складеному
крилі утворюють п'ять поперечних світлих смуг. Хвіст чорний, за винятком двох
крайніх стернових пір'їв, які білого кольору. Райдужна оболонка коричнева або
червона, дзьоб свинцево-чорний, ноги темно-бурі. Від основи дзьоба до бічної
частини шиї, а потім убік до чорного зашейку тягнеться добре помітна чорна
смуга – «вуса», облямовуючи білу щоку.
Самець відрізняється від самки червоною поперечною смугою на
потилиці. У молодих птахів незалежно від статі тім'я червоне з чорними
поздовжніми штрихами. В іншому молоді відмінностей в забарвленні оперення
від дорослих не мають. Хвіст середньої довжини, загострений і дуже жорсткий,
тому що служить головним чином опорою при лазінні птиці по стовбуру дерева.
Дятел добре і швидко літає, проте у всіх випадках віддає перевагу лазити по
стовбуру дерева, користуючись крилами лише для перельоту на сусіднє дерево.
У виборі місць мешкання надзвичайно пластичний, пристосовується до
будь-яких місцевостей, де є дерева – від північної тайги до невеликих лісистих
острівців, садів і парків. Тим не менш, щільність розселення не скрізь однакова;
в різних регіонах птахи можуть віддавати перевагу тим чи іншим типам лісу.
Вибір кормів найрізноманітніший, залежно від сезону з ухилом у бік
тваринної або рослинної їжі. Самці і самки здобувають її на різних територіях,
часто навіть у різних типах лісу.
Навесні і влітку дятли у великих кількостях поїдають різних комах та їх
личинок: жуків, у тому числі тих, які харчуються деревиною(вусачів, короїдів,
златок, рогачів, листоїдів, сонечок, довгоносиків, турунів), гусениць та імаго
метеликів (древоточців, стеклянніць, чубарок, волнянок, п'ядунів, коконопрядів,
рогохвостів, попелиць, кокцид. Чималу частку раціону складають мурахи:
лазіуси, форміка, мурахи-шашелі і доліходеруси. Зрідка вживають в їжу
ракоподібних і молюсків. У холодну пору року дятлів нерідко можна
спостерігати біля житла людини, де вони відвідують пташині годівниці або
видобувають антропогенний корм (сир, ковбасу тощо) на смітниках. При нагоді
харчуються падлом. Крім того, відмічене розорення гнізд дрібних співочих
птахів, поїдання їх яєць і пташенят – мухоловки строкатої, звичайної
горихвістки, синиць, зябликів, кропив'янок, навіть інших видів дятлів.
Корм добувають на стовбурах і на поверхні землі. Птахи можуть лазити по
бічних гілках, але ніколи не опускаються вниз головою.
249

Всеукраїнський конкурс -рейтинг «Школа – джерело талантів»

Взимку і восени переважають рослинні корми, у першу чергу, насіння
хвойних порід дерев, горіхи і жолуді. Комахи в цей час – швидше виняток.
Характерний спосіб видобутку насіння з шишоксосни, ялини або модрини за
допомогою так званої «кузні». Хоча ця тактика відома і у деяких інших видів
строкатих дятлів, саме у великого строкатого вона найбільш досконала. Дятел
зриває шишку з гілки, відносить в дзьобі і затискає її у заздалегідь визначеній
ніші-ковадлу – природною щілини або в видовбаному їм самим отворі у верхній
частині стовбура. Потім птах з силою вдаряє по шишці дзьобом, відщипує
лусочки і витягує насіння.
Зміна пір'яного покриву у дорослих птахів один раз на рік – з червня по
кінець жовтня-початок листопада, самці линяють кілька раніше самок.
3. Явища природи.
Мороз.
Морозові, що буває в квітні і травні, а також ранньою осінню, приписують
діяння відьмі, зимові морози – діяння природи.
Сніг.
На небі запас снігу досить великий, а на землю його лопатами скидають
ангели. На думку інших, сніг падає від того, що ангели прочищають на небі
дорогу. Сніг, на думку народу, збирають чорти. Він виходить із землі і води, у
вигляді пари в хмарах наростає. Зібравши багато снігу, сатана святкує своє
весілля і розсипає сніг, від чого бувають великі хуртовини.
Град.
Коли йде град і щоб його спинити, треба, аби одинак (один у батьків) або
первак перекусив градинку начетверо й виплюнув.
Град вважається карою Божою за гріхи. Для його відвернення і припинення
викидають на двір коцюби і лопати, кладуть їх навхрест, а декотрі перекушують
градинки.
Під час граду дехто намагається першу побачену градинку розкусити
зубами, вважаючи, що градова хмара – справа відьми, то цим й чари
припиняться, а хмари, не накоївши лиха, розійдуться. Град випускають
«відьмаки» із криниць.
4. Місяці.
У грудні господарює зима. А допомагають їй і хуртовини, і метелиці, і
вітри. Скрізь лежить пишна біла ковдра. Застиг дрімучий ліс. Дерева поринули в
глибокий сон. Усе довкола біле-біле.
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Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. Незвичайним днем у
цьому місяці є 22 грудня – день зимового сонцестояння. Двадцять другого грудня
день – найкоротший, а ніч – найдовша. Цього дня настає астрономічна зима. Із
23 грудня день починає збільшуватися, а ніч – коротшати.
До кінця року день подовжиться всього лише «на горобиний крок». Але
все ж таки подовжиться! Світла буде більше, тепла – менше. Недарма кажуть: «У
грудні сонце на літо, а зима на мороз».
- Грудень рік кінчає, зиму починає.
- Грудень землю грудить, хату студить.
- Грудень снігом замете – буде літо золоте.
- Прийшов грудень – приніс студень.
- Сніг у грудні глибокий – урожай високий.
- Якщо в грудні сніг ляже впритул до загорож – буде погане літо, а якщо
залишиться проміжок – урожайне.
- Якщо в грудні шумить ліс – чекай на відлигу.
Перший місяць року – січень. Як тільки його не називають: і «сніжень», і
«сніговик», і «льодовик», і «просинець», і «щипун», і «тріскун», і «січко». А ще
його величають царем морозів, володарем і серцем зими, бо він найхолодніший
місяць. У січні не тільки сніг січе, а ще й мороз вогнем пече. Товщає лід на річках,
ростуть сніжні кучугури.
А ще кажуть, що січень відсікає прожитий рік від наступного, у січні
Новий рік проганяє Старий і свариться з ним.
Із приходом січня люди частенько дивляться в небо, бо коли Місяць
щербатий – весна на воду буде багата. У січні – мороз і сонце. Мерехтять, немов
алмазний пил, сніжинки. Гілочки дерев убираються в «морозяні квіти» –
пухнастий іній. Берізки стоять, немов вирізьблені з найчистішого кришталю.
Ліс неначе вбрався у святковий одяг для зустрічі з Новим роком. Здавна
кажуть, що «зима будує літо». А її будівельником є сніг. Чим пишніше снігове
вбрання на полях, у садах, тим краще перенесуть холоднечу осінні посіви, ягідні
кущі, плодові дерева. Чим більше снігу, тим більше навесні талої води, краще
зволожаться поля, повноводішими будуть ріки.
- Січень – року початок, зимі – середина.
- Якщо торік січень був теплим, то в цьому буде холодним.
- Якщо січень холодний, то липень буде сухий і спекотний.
- Коли в січні березень – у березні чекай січня.
- Якщо в січні луну чутно далеко – морози будуть сильнішати.
- Галки літають у повітрі – буде снігопад.
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За старих часів лютий замикав рік, тому його ще називали «межень», бо
він проводив межу між старим і новим роком. Сьогодні ж лютий – останній
місяць матінки-зими. Та хоча він і останній, усе одно приходить до нас із
сердитими вітровіями й сніжними заметілями, а звідси ще й такі його назви –
«сніговій», «вітродув», і приказка: «Ну й люті заметілі під лютий полетіли».
Лютий – це також пора великих сніжних заметів, а тому він – місяць
«кривих доріг». А ще лютий величають «бокогрієм», бо в цьому місяці сонечко
хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лиш один бік, другий
при цьому мерзне. Саме тому й з'явилася приказка: «Лютий корові вдень бік
нагріє, а вночі – ріг зіб'є».
Але яким би лютим не був цей місяць, весна вже не за горами: «Лютий
зиму видуває», а «Лютневий сніг весною пахне».
Лютий – дволикий місяць: і теплом приголубить, і морозом налякає; то
січнем потягне, то березнем прозирне. І все ж таки лютий – кінець зими!
- Питає лютий, чи добре взутий?
- Лютий малює, красну весну чує.
- Якщо лютий дощовий – то й весна і літо будуть такі самі.
- Лютий холодний і сухий – серпень спекотний.
- Якщо в лютому дме вітер, а інею немає – буде буревій.
- У лютім сонце йде на літо, а зима на мороз.
Казка про зиму
Зима-чарівниця
Казка
Діти, а ви знаєте, що Зима – чарівниця? Мабуть, знаєте... А те що Зима дуже
красива, завжди у білому одязі, з чудовою короною на голові і в блискучій
срібній накидці, теж знаєте? Мабуть... А ось про те, що під накидкою у неї чотири
крила, ви чули? Ні! Цього ви не знали і не чули ніколи! Цей секрет знаю лише я!
І то дізналась я про це зовсім випадково, у Новорічну ніч.
Зима стояла під дуже красивою ялиною і розсипала на вітер блискітки зі
срібного мішечка, щоб вранці сніг блищав, а вітер їх підхоплював і розносив
повсюди... Та ненароком він розгорнув накидку, і тоді я побачила чарівні крила
Зими! Кожне крило було іншого кольору: одне біле-біле, друге – голубе, третє –
прозоре, а четверте –іскристе! О! Це було справжнє диво!
Це до казки передмова,
Щоб було все ясно!
А от зараз просить слова
Казочка прекрасна.
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Одного холодного осіннього дня Земля дуже змерзла і засумувала. Вона
тремтіла від холоду і не могла заснути, хоч вже б давно могла відпочивати.
Холод їй не давав зосередитись, а дощ лив і лив, і з цілими потоками води треба
було щось робити. Як тут заснеш?
А Зима вже готова була прийти на Землю, а до її царювання залишалось
ще два тижні, і вона не наважувалась. Але все ж вирішила подивитись хоч
здалеку. Як глянула аж завмерла. Земля ще не спала, а дрижала від холоду і
сирості і направляла дощову воду в ріки, бо сама пити вже не могла.
Розсердилася Зима на таке неподобство та й прийшла раніше, щоб Землі
допомогти. Махнула вона білим-білим крилом, і на Землю посипались лапаті
сніжинки. А лапаті вони були тому, що взялися за руки, щоб скоріше накрити все
довкола пухнастою білою ковдрою і зігріти. Так вони летіли всю ніч і цілий день,
ще й всю наступну ніч, а на ранок довкілля не можна було впізнати! Земля
зігрілась під пухкою периною, позіхнула і, солодко заснувши, почала дивитись
кольорові багатосерійні сни. А сніжинки і далі кружляли в небі, тільки тепер
вони були легенькі і по одній кружляли у вальсі.
Зима задоволено глянула на свою роботу. І щоб Осінь більше не
повернулась, махнула прозорим крилом – і на Землю прийшов Мороз. Він
засклив усі річки, ставки і озера, збудував чарівні мости, і тепер можна було йти
навіть по топкому болоту! А Землі було дуже тепло, бо закутана вона була у
пухову білу перину!
Пройшло багато часу. Зима милувалась чарівними пейзажами, поправляла
білосніжну ковдру, посилала Мороз, щоб поправляв лід на річках, і була
задоволена.
А по всіх просторах ходили люди і робили на снігу стежки та дороги,
їздили машини, бігали звірі та пташки та й забруднювали ковдру. І от одного
разу Зима побачила, що її білесенька перина вже почорніла від бруду... А
наближався Новий рік! І його треба ж зустріти чистотою і красою!
І вирішила Зима попрати ковдру, щоб всюди було чисто та гарно. Вона
зразу взялася до роботи. Махнула голубим крилом небо стало голубе-голубе,
засміялось щедре сонечко, Зима сховала Мороз під прозоре крило і розтопила
сніг, щоб була вода для прання. Випрала вона перину чисто-чисто, покликала
хмарку, і закинула на неї своє прання, поближче до сонечка, щоб сохло. А сама
ще й Землю скупала, щоб чистою була до свята. Все зробила, аж втомилась. А
коли глянула навколо, то засмутилась. Краси не було! А Новий рік от-от прийде!
Тоді вона махнула іскристим крилом і над Землею розлився туман білий як
молоко. Так було всю ніч, а коли зійшло сонце, то всі побачили, що кожна гілочка
на дереві, кожна билиночка і найменша травинка вкриті пухнастим, іскристим
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інеєм! Це була дивовижна чарівна казка, що прийшла на Землю, щоб радувати і
дивувати світ! Біле диво іскрилось під ясними променями, переливалось
тисячами кольорових іскорок і радувало зір!
Тепер Зима була задоволена, бо зустрічала Новий рік дивовижним
мереживом навкруги. А час летів. Зима змінювала картини довкілля. Вона
махала своїми чарівними крилами і на Землю приходив то Сніг, то Мороз, то
з’являлись Завія, Хурделиця, Завірюха, Хуга, Заметіль і танцювали, кружляли
своїх танців. А Земля все спала та спала. Їй було затишно і добре. І от коли Зима
махне ще раз голубим крилом, тоді Земля почне пробуджуватись, бо вже
почнеться весна. І люди про це знатимуть, бо почнеться весняна відлига. А поки
царює Зима-чарівниця. І, як усе поробить, то стоїть під красивою ялиною і
розсипає блискітки зі срібного мішечка, а вітер їх розносить по цілому світу і
кладе на сніг, щоб блищав і щоб усі знали, що Зима – чарівниця!
РОЗДІЛ 2.
Вода.
Кругообіг води.
Кругоо́біг води́ – безперервний процес обертання води на земній кулі, що
відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння.
Три чверті поверхні земної кулі вкриті водою. Водну оболонку землі
називають гідросферою. Більшу її частину становить солона вода морів і океанів,
а меншу – прісна вода озер, річок, льодовиків, ґрунтові води та водяна пара.
На землі вода існує в трьох агрегатних станах: рідкому, твердому та
газоподібному. Без води неможливе існування живих організмів. У будь якому
організмі вода є середовищем, у якому відбуваються хімічні реакції, без яких не
можуть жити живі організми. Вода є найціннішою та найнеобхіднішою
речовиною для життєдіяльності живих організмів.
Постійний обмін вологою між гідросферою, атмосферою і земною
поверхнею, що складається з процесів випаровування, перенесення водяної пари
в атмосфері, її конденсації в атмосфері, випадання опадів і стоку, отримав назву
кругообігу води в природі (вологообіг). Атмосферні опади частково
випаровуються, частково утворюють тимчасові та постійні водотоки й водойми,
частково просочується в землю і утворюють підземні води.
Під впливом сонячного тепла з поверхонь річок, ставків, озер, морів,
океанів, ґрунту і рослин випаровується вода. Легка водяна пара піднімається
високо вгору. Там набагато холодніше, ніж біля поверхні Землі. Якщо
температура повітря вища від 0°, то водяна пара вгорі охолоджується і
перетворюється на дрібненькі краплинки води. З них утворюються дощові
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хмари. У хмарах краплинки зливаються. Вони стають важкими і падають у
вигляді дощу.
Пізньої осені та взимку холоднішає. Стовпчик термометра опускається
нижче 0°. Настають морози, випадає сніг. Сніжинки утворюються з водяної пари
високо над землею. Спочатку це дуже маленькі кристалики-крижинки, схожі на
шестикутні зірочки. Падаючи вниз, вони збільшуються. Це відбувається тому,
що в повітрі є водяна пара, яка осідає на їх поверхні й замерзає.
Отже, вода, що випарувалася, повертається на землю у вигляді опадів
(дощу, снігу, граду). Частина цієї води просочується в ґрунт, потрапляє в озера,
ставки і річки, а з них – у моря й океани. Решта води знову випаровується з
поверхонь суходолу, водойм і рослин. У вигляді пари вона піднімається вгору.
Вода в природі постійно рухається. Перетворення води в природі з одного
стану в інший називають кругообігом води. (Подумай, з яких слів утворилося
слово кругообіг.) Таким чином, вода в природі не утворюється з нічого і нікуди
не зникає.
Жителі річок.
Жаба.
Спинний бік тіла жаби звичайно яскраво-зеленого, зеленого або
брунатного кольору, часто розвинена поздовжня спинна смуга та плямистість,
черевний бік однотонно білого забарвлення.
Трапляються особини без спинного візерунка та з дрібними плямами в
області горла або передньої частини черева. Барабанні перетинки розвинені
добре, на нижній частині ступні є високий п'ятковий горбок, наявні плавальні
перетинки. Задні кінцівки відносно короткі і, якщо стегнові частини розташувати
перпендикулярно поздовжній осі тіла, то надступаковогомілкові (скакові)
зчленування звичайно не заходять одне за одне. По боках голови часто наявні
смуги, що починаються від кінчика морди проходять через область ніздрів, очей,
а інколи й барабанних перетинок.
Одним з інших провідних факторів зміни цих параметрів є розміри самців
– більші розміри пов'язані позитивною залежністю зі зменшенням кількості
пульсів у групі та різницею в частоті крику.
Риба.
Зовнішні покриви риб представлені шкірою з лускою. У формуванні луски
беруть участь як зовнішні, так і внутрішні шари шкіри. Хрящеві риби мають
плакоїдну луску, що гомологічна зубам всіх хребетних; заходячи в рот, плакоїдні
луски, власне, і перетворюються на зуби в акул та скатів.
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Рибам притаманний широкий спектр харчових об'єктів та методів
живлення. Загалом, риби можуть бути поділені на травоїдних, хижаків,
детритофагів та всеїдних. Рослиноїдні риби можуть живитись як макро- так і
мікроводоростями, а також водними квітковими рослинами.
Рослиноїдні риби можуть живитись як макро- так і мікроводоростями, а
також водними квітковими рослинами. Деякі з рослиноїдних риб пристосовані
до живлення планктоном, фільтруючи його спеціалізованими зябровими
тичинками на зябрових дугах.
Казка про воду.
Молодильна вода
Був один цар і мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар
був уже в глибокій старості. Однієї ночі мав він красний сон: снилося йому, що
є така вода, коли вмитися нею, то можна стати молодим. Рано пробудився він,
став оповідати своїм синам і сказав:
– Котрий з вас дістане мені тієї води, наполовину царства матиме.
Відозвався старший син:
– Я вам, тату, дістану тієї води.
Зараз наказав майстрам робити корабель. В той час зробили корабель. Взяв
він собі кілька жовнірів і поїхав за водою. Вже рік немає його. Середульший син
каже до тата:
– Я їду, аж я вам, тату, тієї води дістану. Поїхав і другий. Немає і того вже
рік, а старшого два роки. Тепер каже третій:
– Тату, я поїду, аж я вам тієї води дістану. Відповідає йому тато:
– Іди, дурню! Ті розумні поїхали, та й стільки часу їх немає.
Почав просити тата. І дозволив йому цар їхати. Поїхав він, взяв з собою
лиш два стареньких жовніри.
Ну, їдуть вони морем, їдуть місяць, ба й два місяці, немає ніде чужої землі.
Їдуть далі, забачили гору, таку високу, що аж страшно дивитися на неї. Каже
царевич до своїх вояків:
– Будемо під нею ночувати:
Приїхали під неї, стали і уздріли світло в тій горі. Прив'язали корабель, а
царевич пішов до того світла. Приходить туди, бачить старичка і каже:
– Добрий вечір, татуню!
Старичок відповів йому і питається його, звідки він там узявся. Той почав
йому розказувати всю правду, який татові сон снився за воду.
Каже йому той пустельник:
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– Є така вода, але далеко. Я тут уже сто років живу, а ще не бачив я ні
пташки, ні мурашки, аж тебе перший раз. Що б тобі подарувати? Подарую я тобі
це весло – що раз погорнеш ним, то й сто миль пройдеш.
Подякував старичкові, а старичок каже:
– Їдь попід цією горою, там іще моїх два брати живуть, щось і вони
подарують тобі.
Подякував і поїхав.
Приїхав до другого знов надвечір. Приходить до другого старичка і каже:
– Добрий вечір!
Відповів йому старичок і питає його так, як той перший старий.
Він і тому всю правду каже. А старий йому відповідає:
– Є вода, але ще далеко. Двісті років тут живу, не видів нікого, аж тільки
ти до мене в гості прийшов. Треба тобі щось подарувати. На тобі цю сопілочку.
Як прийдеш до тієї води, а та вода на дуже високій горі, то заграєш – і все
зсунеться на долину.
Взяв царевич ту сопілочку і пішов. Але як виходив, казав йому той дідок:
– Їдь до мого найстаршого брата, він також тебе нагородить, а як усе
зробиш, поверни до нас звідти.
Він пообіцяв, що поверне.
Поїхав королевич до третього старичка. Приїздить він до нього, той
старичок вздрів та й каже:
– Куди ти, королевичу, в далеку дорогу пустився?
А він зачав розповідати, що за молодильною водою татові. Старик каже
йому:
– Є вода молодильна, вже не дуже далеко. На ж тобі три пляшечки: як
приїдеш до тієї води, набереш одну – буде миша, кинь; набереш другу – буде
щур, кинь й другу; набереш третю – буде чиста, сховай!
Іще каже:
– Королевичу, дорогий, триста літ тут живу, не видів ні пташки, ні
мурашки, аж тебе перший раз бачу, то прошу тебе, королевичу, будеш вертатись
назад, вступи знов до мене.
Ну і поїхав. Приїздить під гору, як подивився на неї, а вона така висока,
більше як тисячу сажень. Наказав від'їхати кораблем трохи, вийняв ту сопілочку,
що йому дав старичок, як заграв у неї, а гора ізсунулася на долину. Приїздить
королевич до берега, виходить з корабля, бере одного вояка з собою і йде на ту
гору. Приходить до криниці, зачерпнув однією пляшечкою – є миша, кинув;
зачерпнув другою – щур, знову кинув; зачерпнув третьою – чиста вода, сховав її
до кишені.
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Іде уже звідти, дивиться: такий палац – самим сріблом і золотом
оздоблений, що він аж здивувався та й каже до того вояка:
– Мій тато який багатий і не має такого палацу, ану, зайду подивлюся.
Приходить до палацу, відкриває, входить до покоїв. В одному покої лежить
сіно, в другому – жито і пшениця в великих мішках. Входить до третього покою
– стоїть стіл, на нім стоїть три пляшки вина і лежить три хлібини. Сідає коло
столу, п'є з одної пляшки і крає одну хлібину, п'є з другої, крає і другу хлібину, і
так третю, і хліба знов, напився і наївся.
Дивиться – лежить панночка в ліжку, спить.
Будить і будить – не встає. Що робити? Бере перо в руки, пише картку, що
такий-то був тут. І виходить до корабля; сідає і їде додому, утішений тим, що є
вода.
Як раз погорне веслом, то сто миль проїде. Їде він, їде і приїхав до заклятої
гори і вздрів здалека своїх братів на ній, що вже там пасуться, бо не було у них
ні хліба, ні до хліба.
Тоді крикнув він до них:
– Видіте, аж я татові дістав молодильної води. Ну, ходіть уже додому і нате
вам їсти.
Посідали разом і їдуть. Але старші радяться між собою.
– То-то нас похвалять за воду, – каже старший до середульшого, – будемо
татові казати, аби зробили бал, та й, може, уп'ється найменший, а ми вкрадемо у
нього тую воду. Інакше як з'явимося на очі татові?
А молодший брат був дуже стомлений, та й заснув. Брати добралися-таки
якось до тої шклянки і вкрали, а йому положили другу.
Приїжджають додому, каже той наймолодший:
– А я вам, тату, дістав воду. Тато каже:
– Ану, дай умиюся!
Дав той бідака, умився тато – однаково старий. Тепер кажуть ті:
– Що ви, тату, дивитесь на дурного! То ми воду дістали, а не він.
Дали татові, умився – став молодий.
Тоді тато так зненавидів того наймолодшого, що він не може вдержатися
коло тата. Такий став він татові бридкий, що не хоче тато й дивитися на нього.
Біда йому...
Одного разу пішов тато з мамою на прогулянку і забули ключі від каси.
Наймолодший син взяв три пояси, набрав повні самих червоних дукатів. А тато
уже наказав старшому синові, аби стратив наймолодшого. Той царевич
обперезався одним поясом наголо, другим поверх сорочки, а третім поверх
жилетки і хотів іти в світ. Коли входить кат до покою і каже:
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– Прошу, царевич, підем на полювання. Той царевич утішився і каже:
– Зараз ідем. (Гадав, що тато подобрішав до нього).
І пішли. Ідуть лісом, зайшли уже далеко. Тепер каже той кат:
– Знаєте, королевичу, що я вам маю робити? Питається той:
– Що?
– Маю вас стратити. Царевич відповідає йому:
– Знаєш що, маємо тут пса, серце з нього виймем, а я палець дам утяти. Я
до тата не признаюся ніколи.
І так зробили.
Царевич замотав руку, на якій відрізали палець, і пішов у світ. Той кат взяв
серце і палець, приніс і віддав цареві.
Пішов царевич далеко в світ і найнявся в одного купця, який мав три
кам'яниці. Перепродував різні речі, пустив дешево все. Як почули люди, що так
дешево, то йшли дуже покупці. Спродав він все до вечора і замкнув склеп. Тоді
зняв з себе пояс червоних дукатів і додав до виручки.
Прийшов додому, пан його питає:
– Чому прийшов?
А він відповідає, що спродав все. Пан здивувався:
– Там речі лежали понад два роки, а ти за один день спродав? Прийшов
гроші рахувати, порахував і каже:
– Якби мені ще і тих два склепи так продати...
Але там пробудилася та панночка, якій він залишив картку, коли воду брав,
і пише вона до його тата, аби царевич приїхав до неї, а тут його нема...
Тепер цар просить того ката, що царевича мав стратити:
– Може, ти його не стратив.
Той відповідає, що ні. Тоді цар розписав по краю, де є такий без мізинного
пальця, аби дали йому знати. Ксьондзи оголошували то по церквах, і той купець
відозвався, що є в нього. Зараз подали диліжанс, і він поїхав.
Тато як уздрів його, обцілував.
От сів царевич у свій корабель і поплив. Припливає під гору, як заграв у
сопілочку – гора зсунулась, він вийшов і забрав панночку.
Приїхали до його тата, побралися, погостилися і від'їхали до свого дому.
Тепер живуть собі, уже й синок у них є.
Одного разу синок розплакався. Батько не міг його нічим забавити і дав
йому свою сопілочку, щоб дитина собі грала. А сам узяв рушницю на плечі і
пішов у ліс на полювання та й забув сопілочку тую, що від неї гора зсувалась.
Вертається назад додому, а гора стала знов висока. Вздрів, що вже не вилізе
на гору.
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Та й пригадав, що мав три сестри. Він собі гадає: «Десь вони тут недалеко».
Пустився в дорогу.
Іде, знайшов одну сестру, наймолодшу. Приходить на подвір'я, а там миша
з карабіном бігає. Вийшла сестра, оборонила. Почав він їй розповідати все, як
було, та й каже:
– Сестро, я хочу знати, де інші мої сестри. Вона йому каже:
– Іди, миша тебе проведе.
Іде миша спереду, а він за нею. Приходить до другої сестри, а там щур з
карабіном. Щур підбіг до нього, сестра вийшла, оборонила. Увійшли до хати.
Розповів і цій так, як тій сестрі, і каже:
– Я був би радий знати, де моя старша сестра. Вона каже:
– Ці двоє звірят тебе проведуть.
Привели його до найстаршої сестри. Дивиться, а там кіт з карабіном. Кіт
нявкав, вона вийшла, оборонила. Увійшли до хати, почав розповідати всю
правду: як він їздив за водою татові, як оженився, як пішов на полювання, все
розповів. Вона каже йому:
– На тобі цих троє звірят, як вони тобі не дістануть тої сопілки, то ніхто
тобі уже не дістане.
Взяв він їх з собою і пішов з ними до тої гори. Прийшов і каже:
– Ідіть, лізьте на гору.
Пішли, але треба було трохи через воду плисти, забрав кіт усіх звірят на
себе і поплив. Вилізли на гору. Каже кіт до миші:
– Ти верти діру малу, а щур за тобою більшу.
Провертіли, прогризли двері, взяли сопілку і пішли. Приходять до води,
взяв кіт знов обох і пливуть. Щур сів котові на середину спини, а миша на голову
і пливуть. А миша з радості бігає по голові, кіт хотів сказати: «Сиди тихо!» – та
тільки розкрив рота, а сопілка і впала у воду,
Вийшли на берег і сваряться. Питає їх царевич:
– Є сопілка?
Вони кажуть, що втопили. А він каже їм:
– Як не буде, то я вас поб'ю.
Пішли вони понад берегом, і найшов кіт рака, схопив його лапами, а рак
каже:
– Королевичу, не їж мене, бо я маю дрібні діти! А він відповідає:
– Найди мені сопілку, що я втопив, тоді не з'їм. Рак пішов, шукає, нема.
Виходить і каже:
– Нема!
Кіт посварився на нього і каже:
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– Іди шукай, бо як не знайдеш, то я тебе розірву на шматки, де б не був, то
знайду!
Пішов рак і знайшов. Виносить. Взяв кіт сопілку і віддав царевичу. Як
заграв той царевич, гора зсунулася, і він увійшов до свого палацу...
І з того часу жили вони собі в добрі.
Додаток
Спостереження за гускою
Мета:
 Дати елементарні знання про спосіб життя гусей;
 Ознайомити з особливостями їхнього харчування;
 Викликати інтерес до спостереження за гусками;
 Виховувати естетичні почуття, почуття задоволення.
 Довжина тіла гусака до 80 див. Вага – близько 6 – 7
кг (може складати до 10-15 кг).
 Тіло масивне, шия подовжена (довше, ніж у качки,
коротше, ніж у лебедя).
 Лапи досить довгі, розташовані посередині тіла.
 Лапи мають перетинки між пальцями для плавання.
 Дзьоб у гусаків може бути різної форми.
 Висота дзьоба як правило більше, ніж його
довжина.
 Дзьоб гусаків ідеально пристосований для
щипання рослинної їжі: він має гострі зазублені краї.
Завдяки чому птиця може харчуватися травою, ягодами і зернами.
В умовах природного місця існування гусаки харчуються зернами (жито,
овес, кукурудза). Гусаки добре плавають і при цьому поглинають різні водні
рослини.
 При видобутку їжі з води, гусаки повністю занурюють передню
частину тіла у воду, так що стають перпендикулярно воді.
 Гуси володіють густим оперенням, щільний пуховий покрив оберігає
їх від холодів.
 Гуси не вимогливі до умов їх утримання.
 Нормально переносять холодні температури завдяки густому
оперенню.
 У пташнику гусакам необхідно забезпечити постійно-оновлювану
підстилку з соломи і тирси з торфом (залежно від сезону).
 Годування гусаків зазвичай відбувається три рази в день: вранці, вдень
і увечері.
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ПРОЕКТ ПО ОЗНАЙОМЛЕННЮ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ З ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИМ МИСТЕЦТВОМ – ПЛЕТІННЯ З
ПАПЕРОВОЇ ЛОЗИ
«ПАПЕРОВИЙ ВІЗЕРУНОК У ПОДАРУНОК»
Краснокутська Ганна Валеріївна,
Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 247 «Грибочок»
м. Запоріжжя
Провідна педагогічна ідея.
Формування національної свідомості у дітей старшого дошкільного віку
через ознайомлення з народним українським промислом – плетінням, як видом
декоративно-ужиткового мистецтва.
Обґрунтування актуальності та перспективності.
Сьогодні назріла проблема для вихователів і батьків глибоко вивчати
українську етнопедагогіку, відновити народне виховання дітей з метою
збереження нації, забезпечення духовної єдності поколінь. Не випадково в
народі кажуть: «Якщо твої плани розраховані на рік – сій жито, якщо твої плани
розраховані на десятиліття – саджай дерева, якщо твої плани розраховані на віки
– виховуй дітей».
На думку К.Д.Ушинського, виховання не треба вигадувати, бо воно існує
стільки віків, скільки існує сам народ, з ним народилося, з ним зросло,
відобразило в собі всю його історію і всі його якості. Провідними засобами
впливу на дитину повинні стати засоби народної педагогіки: рідна мова, усна
народна творчість, пісенне та хореографічне мистецтво, народна гра та іграшка,
календарно-обрядові свята, народне декоративно-ужиткове мистецтво, звичаї та
традиції, родинно-побутова культура.
Національне виховання не можливе без використання перевіреного
століттями народного досвіду. Тільки покоління, сформоване на духовних
надбаннях предків, зможе стверджувати і творити нову культуру, продовжувати,
розвивати та осучаснювати традиції свого народу.
Науково-теоретична база.
Провідні педагогічні ідеї виховання у дітей шанобливого ставлення до
Батьківщини, рідного краю, родини, поваги до народних традицій та звичаїв,
державної мови, національних цінностей українського народу, свідомого
ставлення до себе, оточення та довкілля визначені Базовим компонентом
дошкільної освіти, Законом України «Про освіту», «Національною Доктриною
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розвитку освіти України в ХХІ столітті», наказом МОН України від 10.06.2015
№641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей
і молоді.
Національне виховання ґрунтується на залученні дітей до глибинних
пластів національної культури і духовності, формуванні національних
світоглядних позицій, ідей, поглядів, переконань на основі цінностей вітчизняної
світової культури. Значний внесок у розробку цих питань здійснили класики
педагогіки Я.Коменський, И.Песталоцці, Г.Сковорода, а пізніше К.Ушинський,
В.Сухомлинський, С.Русова, Г. Ващенко, О. Духнович, В. Кузь, Р. Скульський,
М. Стельмахович, П. Щербань та інші.
До питання естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами
народної творчості звертались і сучасні дослідники-педагоги, про що свідчать
їхні науково-теоретичні праці та розроблені методичні рекомендації (Е. Бєлкіна,
О. Поліщук, Л. Шевчук та ін.). Так, науковцями проаналізована та обґрунтована
роль народного декоративно-прикладного мистецтва як засобу збагачення
естетичних почуттів дітей, розвитку їхніх оцінних суджень, стимулу до
організації дитячої творчості на прикладі фольклорних матеріалів.
Стисла анотація.
Продовжувати знайомити вихованців старшого дошкільного віку з
промислами, традиціями та святами українського народу, поглибити знання
дітей про декоративно-ужиткове мистецтво – плетіння, навчити вихованців
практично працювати в техніці плетіння з паперових трубочок.
Репрезентація На засіданні Педагогічної ради дошкільного навчального
закладу (ясел-садка) Протокол засідання № 2 від 08.11.2018 року.
Література:
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) / наук.
ред. А.М. Богуш – К.: Знання, 2012. – с. 17-22.
2. Дитина в дошкільні роки: комплексна освітня програма / автор.
колектив; наук. керівник К. Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2016. –
160 с.
3. Захарчук-Чугай Р.В. Українське народне декоративне мистецтво: навч.
посіб. / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ: Знання, 2012. – 342 с.
4. Українське народне декоративно-прикладне мистецтво як засіб
формування етнокультури в учнів загальноосвітньої школи / Катерина Демчик,
Ірина Кляпетура //Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи :
матеріали VIII Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 20 січ. 2017 р. –
Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 8. – С. 90–94.
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5. Лозинська Є.Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку:
Метод. Посібник для дошкільних закладів – Львів: Оріяна – Нова, 2008р. – 208с.
6. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=56290 енциклопедія сучасної
України.
Опис проекту «Паперовий візерунок у подарунок» для дітей старшого
дошкільного віку
Мета проекту: сприяти розширенню світогляду дітей, поглиблювати
знання про промисли українського народу, вчити виготовляти подарунки
власноруч з паперових трубочок до новорічний та різдвяний свят, виховувати
турботливе ставлення до своїх рідних.
Завдання проекту:
- поповнювати знання вихованців про Україну, історичне минуле та
культурну спадщину свого народу;
- здійснювати національне виховання підростаючого покоління, розвиток
традиційних народних промислів та ремесел;
- формувати художній смак та любов до прекрасного, сприяти розвитку
пізнавальної та творчої активності дітей;
- поглибити знання дітей про декоративно-ужиткове мистецтво –
плетіння;
- вчити вихованців практично працювати в техніці плетіння з паперових
трубочок, інтегруючи техніки роботи та творче надбання минулих часів та
сьогодення.
- викликати бажання робити подарунки до новорічних та різдвяних свят;
- розвивати зв’язне мовлення, увагу, пам’ять, логічне мислення, уяву,
дрібну моторику рук та фантазію;
Очікувані результати проекту:
- формування у дітей ціннісного ставлення до історичного минулого
українського народу, поваги до промислів минулого та їх осучаснення,
усвідомлення дітьми своєї національної приналежності;
- вміння застосувати вихованцями отримані знання на практиці;
- підвищення рівня загальної культури вихованців;
Характеристика проекту:
- по домінуючій діяльності: творчий, пізнавальний;
- за тривалістю: короткочасний – 5 днів;
- за кількістю учасників: колективний;
- за характером контактів: у межах ЗДО, старша група «Колібрі»;
- учасники проекту: вихованці старшої групи, їх батьки та педагоги ЗДО.
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Підсумковий

Репродуктивний

Мотиваційноінформаційний

Організаційний

Етапи реалізації проекту:
- вибір теми проекту, визначення мети, завдань та терміну проведення;
- збір інформації по темі проекту: ознайомлення з педагогічною та методичною
літературою;
- добирання ефективних методів, прийомів та практичного матеріалу для
роботи з вихованцями;
- підвищення професійної компетентності педагогів шляхом надання
методичних рекомендацій та консультацій з питань реалізації проекту;
- залучення батьків до реалізації проекту.
- конкретизація педагогічних завдань на період реалізації проекту, з
урахуванням особливостей групи;
- мотивація для формування прагнення, бажання дітей до участі у проекті,
розвиток їх внутрішньої активності;
- поповнення та формування знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації
проекту;
- сприяння практичному застосуванню набутих на інформаційному
етапі знань, умінь та навичок;
- використання нових, нестандартних завдань і проблемних ситуацій, які
спонукають дітей до застосовування отриманих знань та вмінь та активізують
прагнення дітей до самостійного пошуку;
- створення сприятливої атмосфери для розвитку творчого потенціалу дітей;
заохочення оригінальних ідей дітей, батьків та працівників ЗДО;
- реалізація спільного творчого задуму, наповнення процесу його втілення
спалахом позитивних емоцій;
- стимулювання прагнення дітей поділитись позитивними емоціями з іншими
людьми і порадувати їх;
Завдання педагога на цьому етапі допомогти кожному вихованцю випробувати
свої можливості, викликати в дітей відчуття впевненості в своїх силах,
відстежити динаміку розвитку кожної дитини.
- аналіз ефективності впровадження проекту;
- використання виготовлених протягом проекту матеріалів – новорічних
іграшок у прикрашені новорічної ялинки;
- оцінювання своєї діяльності і власних зусиль дітьми, викликати спогади,
пережиті позитивні емоції;
- порівняльний аналіз досягнень у різних видах діяльності кожної дитини
лише по відношенню до її власних попередніх результатів;
- вправляння у вмінні виражати вдячність тим, хто допоміг реалізувати
спільний задум, радість за власні успіхи та успіхи дітей групи;
- підтримання найменших ініціатив, ідей щодо нового проекту, того, чим би
хотіли займатися діти, що їх цікавить;
- підготовка мультимедійної презентації проекту;
- презентація проекту на сайті ЗДО https://dnz247.jimdo.com/
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План реалізації проекту «Паперовий візерунок у подарунок» для дітей
старшого дошкільного віку
Вид діяльності
І пол. дня
Тематичне заняття
«Що вміють
людські руки»

Дидактична гра
«Народні
промисли»
Рухлива укр.
народна гра
«Фарби»
Віртуальна
екскурсія
«Мандрівка до с.
Іза»
Рухлива укр.
народна гра «Іде,
іде дід, дід…»
Спостереження за
вербою (на
прогулянці)
Рухлива укр.
народна гра
«Вербиченька»
ІІ пол. дня
Екскурсія до мінімузею «Чим багата
українська хата»

Робота з батьками

Зміст і мета роботи
Перший день
Дати поняття дітям, що руки людини – цінний скарб. Закріпити
знання дітей про народня промисли і ремесла та матеріали, з яких
виготовляють вироби народних умільців вироби; використання їх в
побуті. Ознайомити дітей з народним декоративно-ужитковим
мистецтвом – плетінням. Вчити розуміти і відчувати любов до
ремесла свого народу, а також сформувати у дітей шану до
історичного минулого та до талановитих людей. Розвивати зв'язне
мовлення, увагу, пам'ять. Виховувати естетичний смак, любов до
народного мистецтва.
Поглиблювати знання дітей про народні промисли українського
народу.
Закріплення знань дітей про кольори, виховувати спритність і
кмітливість, увагу, зосередженість, повагу до своїх друзів.
Ознайомити вихованців з промислом жителів села Іза на Закарпатті,
що славиться на всю Україну народними умільцями, які
перетворюють звичайну лозу на красиві й функціональні речі.
Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу
до своїх друзів.
Поглибити знання дітей про використання верболозу людиною;
виховувати дбайливе ставлення до природи та пошану до творчості
майстрів; вчити вихованців розрізняти дерева в зимку, розвивати
спостережливість, увагу.
Навчити дітей нових народних ігор та забав, правил їх виконання.
Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу
до своїх друзів і такі позитивні якості: чесність, доброту,
доброзичливість.
Розширити знання дітей про українські народні традиції, ремесла,
одне з яких – плетіння; познайомити з різними виробами,
зробленими з лози, соломи та паперових трубочок (предмети
побутового вжитку) й технікою плетіння; формувати інтерес до
свого краю, національного мистецтва. Виховувати національну
культуру, національну свідомість та естетичний смак.
Повідомити батькам про початок роботи над проектом. Внести в
батьківський куточок інформацію по опрацюванню нової теми.
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І пол. дня
Бесіда «Новорічні
та різдвяні свята»

Дидактична гра
«Новорічне судоку
для малюків»
Рухлива укр.
народна гра
«Іваночку, покинь
схованочку»
Тематичне заняття
«Святкова ялинка з
паперової лози»

Рухлива укр.
народна гра «Чий
новорічний віночок
кращій»
ІІ пол. дня
Читання української
народної казки
«Про вербу і
калину»

Інтелектуальна гра
«Відгадай дерево»
Хороводна гра
«Опиши, а ми
вгадаємо»
Робота з батьками

Другий день
Розширити та збагатити знання дітей про народні свята в Україні;
розвивати бажання вивчати звичаї та обряди нашого народу, їх
коріння; виховувати шанобливе ставлення до своєї Батьківщини, до
традицій українського народу, бажання примножувати досягнення
української культури.
Розвивати спостережливість, увагу, логічне мислення, пам`ять;
виховувати посидючість, наполегливість.
Виховувати спритність, швидкість бігу.

Вчити дітей виготовляти ялинкові прикраси з паперової «лози» в
техніці плетіння. Розвивати моторику рук, увагу, художньо-творчі
здібності через забезпечення емоційно-образного сприйняття
дійсності, естетичних почуттів і уяви. Виховувати працьовитість,
посидючість, терпіння, вміння довести розпочату справу до кінця,
почуття задоволення від спільної роботи та взаємодопомоги і
колективізму, економічного відношення до використовуваних
матеріалів, розвиток основ культури праці.
Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу
до своїх друзів і такі позитивні якості: чесність, доброту,
доброзичливість.

Поглибити знання дітей про казку як вид української народної
творчості,
навчити
спостерігати
за
діями
персонажів,
запам'ятовувати послідовність подій (сюжет), визначати головних
“героїв”, розвивати спостережливість, зв'язне мовлення; збагачувати
життєвий досвід малюків через виховні цінності казки, виховувати
прагнення до добра, порядності, любов до рідної мови, народної
казки.
Розвивати спостережливість, увагу, логічне мислення, пам`ять;
виховувати посидючість, наполегливість, систематизувати знання
про дерева.
Розвивати мовлення дітей, кмітливість, увагу; виховувати бажання
грати гуртом, повагу до своїх друзів.
Майстер-класс для батьків з виготовлення паперової лози. Домашне
завдання: виготовити з дітьми паперову лозу двох кольорів (на
вибір).
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І пол. дня
Читання казки Зої
Павлюк «Як звірята
до свята
готувались», бесіда
за змістом

Рухлива гра «Ми
веселі діти»
Інерактивна
математична гра
«Прикрась ялинку»
Тематичне заняття
«Казковий будинок
з паперової лози»

ІІ пол. дня
Мовленнєва гра
Г.Малик «Усе на
світі…»
Відеолист від
Янгола
Робота з батьками
І пол. дня
Бесіда

Музичне виховання
«Обрядові зимові
пісні»

Третій день
Познайомити дітей із казкою Зої Павлюк «Як звірята до свята
готувались», навчити спостерігати за діями персонажів,
запам'ятовувати послідовність подій (сюжет), визначати головних
“героїв”, розвивати зв'язне мовлення, спостережливість; збагачувати
життєвий досвід малюків через виховні цінності казки, виховувати
прагнення до добра, порядності, любов і бережливе ставлення до
природи.
Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість.
продовжувати вчити дітей ходити по колу, бігати врозтіч та діяти за
сигналом.
Формувати математичні уявлення, розвивати пізнавальний інтерес,
логічне мислення, виховувати наполегливість у досягненні мети.
Закріпити вміння розв’язувати приклади на додавання та віднімання
в межах 10.
Вчити дітей виготовляти ялинкові прикраси з паперової «лози» в
техніці плетіння. Розвивати моторику рук, увагу, художньо-творчі
здібності через забезпечення емоційно-образного сприйняття
дійсності, естетичних почуттів і уяви. Виховувати працьовитість,
посидючість, терпіння, вміння довести розпочату справу до кінця,
почуття задоволення від спільної роботи та взаємодопомоги і
колективізму, економічного відношення до використовуваних
матеріалів, розвиток основ культури праці.
Стимулювати інтелектуальну та мовленнєву активність дітей, увагу,
пам'ять, логічне мислення, вчити виправляти помилки в будові
речення.
Мотиваційний момент для проведення пошукової діяльності
«Рідвяна зірка, яка вона?».
Запропонувати батькам разом з дітьми зробити пошукову роботу на
тему «Рідвяна зірка, яка вона?».
Четвертий день
Збір даних пошукової роботи дітей разом з батьками на тему
«Рідвяна зірка, яка вона?». З урахуванням розповідей дітей,
затвердити вигляд різдвяної зірки для колективної роботи.
Ознайомити з творчістю українського композитора Миколи
Леонтовича, збагачувати музичний досвід дітей. Розвивати основи
музичної культури – дослуховувати музичний твір до кінця,
здатність слухати музику уважно, стежити за розвитком музичного
образу. Продовжувати вчити дітей виражати свої почуття від почутої
музики. Прослухати всесвітньо відому композицію М.Леонтовича
«Щедрик» у виконанні дитячого хору. Розвивати вокально-хорові
навички, домагатися злагодженого співу під час виконання
української народної пісні-колядки «Добрий вечір тобі, пане
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Тематичне заняття
«Різдвяна зірка з
паперової лози»
колективна робота

Мовленнєва гра
«Продовж
прислів’я»
Рухлива гра «Онуки
в гостях у бабусі»
ІІ пол. дня
Мовленнєва гра
«Вгадай за описом»
Рухлива укр.
народна гра «Іде,
іде дід, дід…»
Робота з батьками

господарю». Виховувати інтерес та позитивне ставлення до
музичних занять, історичного минулого українського народу та
почуття гордості та пошани до своїх земляків.
Вчити дітей виготовляти вироби з паперової «лози» в техніці
плетіння та декорувати вироби за задумом. Розвивати моторику рук,
увагу, художньо-творчі здібності через забезпечення емоційнообразного сприйняття дійсності, естетичних почуттів і уяви.
Виховувати працьовитість, посидючість, терпіння, вміння довести
розпочату справу до кінця, почуття задоволення від спільної роботи
та взаємодопомоги і колективізму, економічного відношення до
використовуваних матеріалів, розвиток основ культури праці.
Продовжувати знайомити дітей з усною народною творчістю
(прислів’ями); розвивати пам’ять, мовленнєві здібності; виховувати
патріотичні почуття через активізацію інтересу до народної
мудрості, української культури.
Тренувати дітей у лічбі та вміння домовлятися; виховувати
спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу до своїх
друзів.
Стимулювати мовленнєву активність дітей, пам'ять, фантазію;
закріпити знання дітей про новорічні прикраси, з чого вони
виготовлені.
Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу
до своїх друзів.

Консультація «Декоративно-прикладне мистецтво в розвитку
художніх здібностей дошкільників».
І пол. дня
П’ятий день
Музична розвага з Виховувати потребу в пізнавальній активності через сприйняття
театралізацією
витворів мистецтва, любов і повагу до спадщини українського
«Різвяний вертеп» народу – фольклорних свят, традицій, обрядів. Розвивати художні та
творчі здібності дітей через ознайомлення з народним фольклором
та театралізованим дійством. Створювати у дітей святковий настрій.
Виховувати доброзичливе ставлення один до одного та вміння
отримувати радість від спільних заходів.
Тематичне заняття Вчити дітей виготовляти подарунки за власним задумом з паперової
«Ялинкова прикраса «лози» в техніці плетіння та декорувати їх. Розвивати моторику рук,
з паперової лози» за фантазію, увагу, художньо-творчі здібності через забезпечення
власним задумом
емоційно-образного сприйняття дійсності, естетичних почуттів і
уяви. Виховувати працьовитість, посидючість, терпіння, вміння
довести розпочату справу до кінця, бажання зробити приємний
сюрприз для близької людини.
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Виставка дитячих
робіт
Рухлива гра «Не
дай сніжинці
впасти»
ІІ пол. Дня
Дидактична гра
«З чого
виготовлено?»

Прикрасити новорічну ялинку іграшками виготовленими дітьми
власноруч (за бажанням кожної дитини) протягом проекту.
Розвивати реакцію, терплячість, тренувати дихання.

Рухлива укр.
народна гра «Два
морози»

Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу
до своїх друзів і такі позитивні якості: чесність, доброту,
доброзичливість.

Мовленнэва гра
І.Січовик «Заміни
букву»

Стимулювати інтелектуальну та мовленнєву активність дітей,
фонематичний слух, увагу, пам'ять, логічне мислення, вчити
виправляти помилки в словах.

Робота з батьками

Презентувати батькам вихованців виставку дитячих робот
(прикрашену поробками ялинку). Залучати дітей до вивчення
традицій українського народу, та виховання культурних
цінностей. Спонукати батьків до активної участі у спільній з дітьми
творчості та співпраці з дошкільним закладом щодо виховання у
дітей шанобливого ставлення до традицій та історії українського
народу, відродження, збереження та популяризації народних
традицій та звичаїв в галузі декоративно-прикладного мистецтва.

Формувати у дітей уявлення про вироби українських промислів, з
чого вони виготовлені (глини, металу, дерева, скла, шкіри, вовни,
бавовни, льону, паперу та ін..), виховувати інтерес до минулого
свого народу.
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Додатки
Додаток 1
Дидактична гра «Народні промисли»
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Додаток 2
Матеріали для практичного впровадження проекту «Паперовий візерунок
у подарунок» для дітей старшого дошкільного віку
Перший день
Тематичне заняття «Що вміють людські руки»
Мета: Дати поняття дітям, що руки людини – цінний скарб. Закріпити
знання дітей про народня промисли і ремесла та матеріали, з яких виготовляють
вироби народних умільців вироби; використання їх в побуті. Ознайомити дітей з
народним декоративно-ужитковим мистецтвом – плетінням. Вчити розуміти і
відчувати любов до ремесла свого народу, а також сформувати у дітей шану до
історичного минулого та до талановитих людей. Розвивати зв'язне мовлення,
увагу, пам'ять. Виховувати естетичний смак, любов до народного мистецтва.
Словник: гончарство, писанкарство, гутництво, макітри, горнята –
двійнята, тикви, ринки, тарілки, горщики, куманці.
Обладнання та матеріали: вироби народних умільців: гончарні,
різьблені вироби, вишиванки, витинанки, скляні вироби, писанки, ткацтво, тощо.
Хід заняття.
Вихователь: Увага! Увага!
Спішіть-поспішайте!
Ярмарку відкривайте.
Дива зробили майстри – трударі,
Тож не баріться, заходьте сюди!
Щоб потрапити на ярмарку, треба відповісти на мої запитання. То що,
готові?
(Так)
Запитання:
1. Як називається наша країна? (Україна)
2. Чим є для нас Україна? (Батьківщіна, ненька)
3. Столиця України – (Київ)
4. Назвіть державні символи (герб, прапор, гімн)
5. Що позначають кольори прапора? (Мирне небо, золоту пшеницю)
6. Які ви знаєте народні символи? (Жито – символ життя; барвінок –
символ вічності; калина – символ краси, кохання, щастя; верба – символ журби;
лелека – символ сімейного затишку і благополуччя; соловей – символ
веселощів, задоволення; український віночок – оберіг від злих чарів; вишитий
рушник – стародавній оберіг дому).
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Вихователь: З моїми завданнями ви впорались. Я вас запрошую на
«Ярмарок майстрів». Діти, скільки тут гарних робіт, які зробили майстри. Зараз
ми з вами поярмаркуємо. А хто такі майстри?
Діти: майстри – це талановиті люди, які виготовляють різні цікаві і корисні
вироби, і цим прославляють нашу країну.
Вихователь: З давніх-давен українська земля славилася народними
майстрами. В Україні вміли і ткати, і різьбити по дереву, і вишивати, виготовляли
кераміку і багато чого іншого. Ця майстерність передавалась із покоління в
покоління і кожна людина має свій талант, але щоб його розкрити не можна
лінуватися. Ос послухайте вірш Ігоря Січовика про ручки.
Вірш «Ручки»
Знають діти і батьки
Є в них два помічникиВсе вони робити вміють
Поливають, косять, миють.
Піднімають, носять, грають
В'яжуть, шиють, прибирають
У дворі, в садочку, в домі
Ви давно уже знайомі
З обома працівниками
Працьовитими руками.
Вихователь: Діти,відгадайте загадку який майстер свої вироби на
ярмарку привіз:
Загадка:
Глина в кого ожива?
Творить з нею хто дива?
В нього посуд ніби жар,
Ну, звичайно ж, це…. (гончар)
Вихователь: Діти, а хто ж такий гончар?
Діти: Гончар – це дуже давня і шанована професія. Раніше в кожному селі
був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі, щоб вона
вилежалась, її мочили дощі, морозили морози, обігрівало сонце, обдували вітри.
А навесні з глини вибирали всі палички і камінці, просіювали її, намочували
водою, ліпили виріб, використовуючи гончарний круг.
Вихователь: Вже вироблений виріб поливали водою, а потім при високій
температурі обпалювали в печі. Після випікання посуд ставав міцним і дзвінким.
Той виріб, який вже обпалили в печі, – називають керамікою. Які предмети
побуту виготовляли майстри – гончарі?
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Діти: (глиняні іграшки – свищики у формі півників, баранчиків, вершників,
коників, козликів, різноманітні вази, свічники, посуд – глечики, макітри, горнята
– двійнята, тикви, ринки, тарілки, горщики, куманці.)
Вихователь: Отже, гончарство – це виготовлення посуду та інших виробів
із глини.
Вихователь підводить дітей до вишиванок :
Вихователь: У народі кажуть: «Хата без рушників – як родина без дітей.»
Вишитий рушник можна порівняти хіба що з піснею. За давнім українським
звичаєм у хатах збиралися майстрині, де вони ткали, вишивали, а під час роботи
співали пісні. Діти, підкажіть, що ви бачили з вишивкою?
Діти: Вишивали сорочки-вишиванки, платя, спідниці.
Вихователь: Так, діти, ви молодці – багато знаєте, але на нашому ярмарку
ми бачимо ще один вид народного ремесла – це витинанка. (вихователь
підводить дітей до витинанок ) – А що ви знаєте про витинання?
Діти: Витинання – це вирізання з паперу симетричних візерунків. Для
цього використовували папір яскравих кольорів: червоний, чорний,
жовтогарячий, синій. Поєднання їх надавало витинанкам святкового
привабливого вигляду. Стрічки –витинанки прикрашали хату і образи під склом.
Вихователь: Часто на Різдво гілки ялини прикрашали різноколірними
«ліхтариками» вирізаними з паперу. Вечорами у вихідні дні чи на свято
сходилися хлопці та дівчата на вечорниці до когось у хату, прибрану
витинанками, співали пісень, танцювали. Давайте і ми з вами затанцюємо.
Рухлива гра «Потанцюй з віночком».
Вихователь: Діти ви справжні українці, назвіть які ще види народного
ремесла ми бачимо на ярмарку? (діти називають: писанкарство, гутництво).
Давайте пригадаємо прислів’я про наші народні ремесла?
Діти називають прислів’я: «Роботящі руки – гори зведуть», «Ноги носять
– руки-годують», «У ремісника золота рука», «Гончара глина годує», «Куди
голка, туди й нитка», «Майстра по роботі впізнають», «Діло майстра величає».
Вихователь: А скільки робіт представили писанкарі! А ви знаєте що
писанкарством споконвіку займалися лише жінки. Відомо чимало різних
способів розпису писанок. Для писання справжніх писанок необхідно
спеціальний писачок (писало), яким можна провести тонку лінію. Вмокаючи
його в розтоплений віск, наносять кілька перших ліній, які за задумом мають
бути білими. Після їхнього застигання яйце фарбують в світлі кольори
(переважно жовтий). Коли цей шар фарби висохне, наносять інший шар воску,
закриваючи місця, які мають залишитися жовтими. Таким чином повторюючи
цю процедуру, можна отримати кілька кольорів. Розписавши таким чином
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писанки, їх складають у миску і ставлять у піч або духовку, де вони запікаються,
а віск розплавляється. Тепер його можна обтерти, і писанка засвітиться всіма
барвами, які надала їм майстриня.
А хто хоче розказати про гутництво?
Діти: Гутництво – виготовлення виробів із скла. Назва промислу
походить від слова “гута”, що означає скловарну піч. Гутники виготовляли
столовий, кухонний, аптечний посуд, місткості для зберігання і транспортування
харчових продуктів тощо.
Вихователь: Гутництво – було відоме в Україні понад тисячу років.
Вироби із скла були не буденними речами, вони використовувалися як святкові
мистецькі прикраси. Це був не тільки посуд, а й декоративні іграшки: півники,
зайчики, баранці, а також різні свічники, намисто. Ремісники володіли різними
прийомами: видування, орнаментування, кольорового забарвлення скла.
Скляним посудом користувалися в основному багаті люди: поміщики,
чиновники, купецтво, духовенство, аптекарі. Щодо віконного скла, то воно
широко використовувалось як міськими, так і сільськими жителями.
А зараз я пропоную вам зіграти в гру.
Дидактична гра «З чого виготовлено?» Формувати у дітей уявлення про
вироби українських промислів, з чого вони виготовлені (глини, металу, дерева,
скла, шкіри, вовни, бавовни, льону, паперу та ін..).
Вихователь: Діти, подивіться але чомусь цей стіл пустує, мабудь не
приїхав майстер, а тульки залишив нам листа. Давайте подивимось що нам
написав майстер. (Розкриває листа).
«Шановні діти, нажаль я не змогла відвідати ваш ярмарок у групі, але мені
дуже хочеться познайомити вас з моїм улюбленим ремеслом українського
народу. Тому, я запрошую вас на екскурсію до міні-музею «Чим багата
українська хата» о 16:00.
З повагою, майстер плетіння Марина Володимирівна».
Вихователь: Нас запрошено на екскурсію до міні-музею «Чим багата
українська хата» о 16:00, на якій будуть представлені плетені вироби. Ви знайомі
з таким видом декоративно-прикладного мистецтва як плетіння? Хочете
дізнатися?
Плетіння – це виготовлення господарсько-побутових та художніх виробів
з різноманітної еластичної сировини, одне з найдавніших ремесел. Воно виникло
раніше, ніж обробка дерева, металу, які потребували відповідних знарядь
виробництва. Плетені вироби – один з найстародавніших промислів на Україні,
процес досить тривалий і кропіткий. Вироби використовували для збереження,
транспортування та перенесення продуктів, для виготовлення огорож,
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господарських приміщень. Лозоплетіння розвивалося в тих місцевостях, де росла
лоза. Вона податлива до гнуття і при згинанні чи сплетінні не ламається. Віками
нагромаджувались технічні прийоми обробки матеріалу для плетіння, уміння
використовувати його практичні можливості та художні особливості.
Характерними рисами виробів із лози є те, що вони легкі, зручні, досить.
Найбільш поширеним є виготовлення кошиків, іграшок, квітів, хлібниць,
підставок для вазонів, бутлів, підносів.
Мне вже дуже хочеться побачити ці вироби. А вам? Після смачного обіду
вам всім треба швидко і міцно заснути, відпочити, щоб набратися нових сил для
відвідування міні-музею.
Дидактична гра «Народні промисли»
Мета: поглиблювати знання дітей про народні промисли та ремесла
українського народу, про майстрів-умільців: гончара, різьбяра, коваля,
вишивальницю, ткалю, писанкаря.
Хід гри: Настільно-друкована гра включає картки із зображеннями
народних умільців за роботою(6 шт) та картки зображеннями виробів майстрів
(30 шт). Дітям необхідно підібрати зображення виробів до зображення
майстрів.
Рухлива українська народна гра «Фарби»
Мета: Закріплення знань дітей про кольори.
Хід гри: Вибирають «мамку», «бога» і «чорта». «Бог» і «чорт» ідуть геть,
а «мамка» пошепки кожному визначає краску, щоб інші не чули.
- Ти будеш червона! Ти – синя. Ти – чорна. Ти – жовтогаряча. Ти –
бурякова.
Коли краски всі визначені, приходять «бог» і «чорт».
- Дзінь-дзінь!
- Хто прийшов?
- Бог.
- По що?
- По краску.
- По яку?
- По зелену.
- Вибирай собі.
- Оця!
- Бери.
Бере краску й одводить убік. Знову підходить.
- Дзінь-дзінь!
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- Хто прийшов?
- Бог.
- По що?
- По краску,
- По яку?
- По червону.
- Вибирай собі.
- Оця!
- Ні. Не вгадав.
Тоді підходить «чорт».
- Бом-бом.
- Хто прийшов?
- Чорт з горбом.
- По що?
- По краску.
- По яку?
- По синю.
- Вибирай собі.
- Оця.
- Бери.
Забирає краску, підходить знову і так само питає білу краску, але такої
немає.
Тоді знову підходить «бог»:
- Дзінь-дзінь!
Буває, що надають таких красок, що, яку не спитай: синю, зелену, червону,
– її нема та й нема. «Бог» і «чорт» сперечаються, і тоді за згодою всіх «мамка»
каже назви: глиняна, залізна, земляна, зелений горіх, жовтий горіх, золотий
черевичок, срібна рибка, червона хустина, біла зірка, солодка морква, дрібна
рута... І вже тоді залишається вгадати, хто саме. Коли виберуть усі «краски»,
беруть цурку – міцну палку, «бог» і «чорт» беруться за неї, а «краски» – за ними,
обнявши попереднього попід руки; «мамка» стає туди, де менше «красок», і
тягнуть; хто перетягне, той і переміг.
Віртуальна екскурсія «Мандрівка до с. Іза»
Мета: Ознайомити вихованців з легендою про Карпати, з промислом
жителів села Іза на Закарпатті, що славиться на всю Україну народними
умільцями, які перетворюють звичайну лозу на красиві й функціональні речі.
Матеріал: мультимедійний проектор, відеофільм.
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Хід заняття
Вихователь. Пропоную послухати вірш Надії Красоткіної “Мій край
чудовий – Україно”.
Мій край чудовий – Україно!
Тут народились ти і я.
Тут над ставком верба й калина,
Чарівна пісня солов’я.
Все найдорожче в цілім світі,
Бо тут почався наш політ.
Цвітуть волошки сині в житі,
Звідсіль ведуть дороги в світ.
І найдорожча рідна мова —
Джерельцем радісно дзвенить.
І мила пісня колискова,
Чумацький шлях кудись зорить.
Усе найкраще і єдине,
І радощі усі, й жалі...
Мій рідний краю, Україно!
Найкраще місце на землі!
Вихователь: Які гарні слова підібрала Надія Красоткіна. Давайте і ми
спробуємо пригадати гарні слова про нашу мову.
Дидактична гра “Наша мова – яка”?
Діти: Калинова, барвінкова, солов’їна, колосиста, ніжна, неповторна,
материнська, співуча, казкова…
Вихователь: Діти, я запрошую вас у віртуальну екскурсію, сьогодні ми
з вами будемо подорожувати у наймальовничіший найколоритніший куточок
України
–
Закарпаття.
Як ви гадаєте, чому Закарпаття має таку назву?
Діти: Закарпаття знаходиться за горами Карпати.
Вихователь. А чи знаєте ви як утворилися гори Карпати?
Легенда. Колись на місці Карпат була величезна рівнина, кінця-краю якій
не було видно. Володарем цієї рівнини був страшний і злий Силун. Коли він
ішов, від його кроків здригалася земля. На цій землі Силун мав своє величезне
господарство і безліч усякої худоби: табуни коней, стада буйволів й обробляли
ці землі слуги. Служив між ними й молодий, здоровий та вродливий Карпо. Він
і сам важко працював, але й допомагав іншим, бо жалів слабих, яким Силун
нічого не давав і не платив. Тяжко Карпові було дивитися, що Силун усе забирає,
а народ голодує і вирішив поговорити з ним. “Служив я вам довго і чесно, платню
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хочу попросити, адже моя праця чогось коштує”. Силун схватив Карпа і вдарив
його об землю. А Карпо відчув у собі силу-силенну, адже він любив землю,
працював на ній, і вона подарувала йому цю силу, що він схопив Силуна – земля
розкололася – й опинився Силун у підземній печері, в яку хотів загнати нашого
Карпа. Тоді вдався Силун до своєї сили – вдарив ногою в земну кору – вона
вигнулася. І так від ударів Силуна земля вигиналась, гора за горою робилися. На
ранок усі здивувалися – кругом високі прекрасні гори… Люди залишилися там
жити, а гори на честь Карпа назвали Карпатами.
Вихователь. Так за легендою утворилися гори Карпати, а разом з ними
і чудовий край Закарпаття. А ми з вами помандруємо в закарпатське село
Іза.
Перегляд відеофільму (4 хв. 20 сек). https://dnz247.jimdo.com/
Вихователь. Дуже оригінально виглядають плетені вироби, ціле село
працює з лозою, виготовляючи багато корисних товарів. Діти, як ви гадаєте,
плетіння це важка, чи легка робота? (Відповіді дітей). Так, робота не легка, але
пам’ятаєте вірш про ручки, які роблять багато справ і все-все вміють? Якщо не
лінитися, то обов’язково все вийде.
Рухлива укр. народна гра «Іде, іде дід, дід…»
Мета: Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу
до своїх друзів.
Хід гри: Лічілкою обирається «Дід», йому вдягають бриль і прговорюють
слова, по закінченю слів «Дід» повинен когось спіймати
Іде, іде дід
Несе, несе міх, міх
Ось такий дідище,
Ось такий старище,
Ось такий окатий,
Ось такий вусатий,
Такий бородатий,
Ось такий плечистий
Тьху його нечистий.
Спостереження за вербою (на прогулянці)
Мета: Поглибити знання дітей про використання верболозу людиною;
виховувати дбайливе ставлення до природи та пошану до творчості майстрів;
вчити вихованців розрізняти дерева в зимку, розвивати спостережливість, увагу.
Вихователь. Діти, сьогодні ми з вами проведемо спостереження.
Відгадайте за чим:
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Навесні веселить, влітку холодить,
восени годує, взимку гріє. (Дерево.)
Довгі, тонкі віти має,
Золото кору вкриває,
З гілок кошики плетуть,
В церкву раз на рік несуть (Верба)
Вихователь. Діти, пригадайте як в народі називають вербу?
(плакучою). Давайте поміркуємо, чому вербу називають плакучою? Через що
думають, ніби верба сумує?
Рано вранці на тонких листочках верби з’являються найдрібніші
крапельки. І як тільки вітер злегка сколихне гілки дерева, краплі починають
падати, наче сльози. У цей момент верба нагадує сумну заплакану дівчину, яка
розпустила своє довге волосся-гілля. Ось тому й прозвали дерево в народі
«плакучою вербою». У сирих місцях, біля води любить рости верба. Що б
виросло нове деревце, досить увіткнути в сиру землю зрізану гілку верби. Верба
– дерево вологолюбне. Що це означає? (Любить вологу, воду). Назва верби
походить від латинських слів «близько» і «вода». Верба – чарівне дерево, вона є
народним символом України. Тому її люблять і шанують в Україні. Коли хочуть
побажати комусь щось приємне, то кажуть: «Будь високим як верба, а здоровим
як вода».
Ростуть верби швидко, а от живуть недовго, за мірками дерев. Пригадайте,
яке дерево ми називаємо «довгожителем»? (Дуб). А верба живе приблизно
стільки років, скільки і людина (до 70). Але за недовге життя це дерево встигає
принести багато користі.
Давайте, роздивимося вербове гілля. Яке воно? (довге, гнучке, коричневозолотисте). Гілля верби гнучке й не ламається від вітру, тому їх використовують
для плетення різних виробів (кошиків, меблів). Деревина верби м'яка та легка.
Коріння верби дуже довге й міцне, воно густою мережею покриває
прибережну смугу води, укріплюючи береги.
Коли зацвітає верба, значить – кінець зими. Верба-символ сонця і весни, –
одне з перших дерев, що розпускають свої пухнасті бруньки під променями
весняного сонця. Перші бджілки поспішають до верби збирати нектар. Дерева, з
яких бджоли збирають нектар і потім роблять мед, називаються «медоноси».
Повторіть це слово і постарайтеся запам’ятати.
Всі верби світлолюбні, а що це значить, ви самі здогадайтеся, саме слово
вам підкаже. Світлолюбна – значить любить світло.
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Вербові бруньки і сережки їдять деякі птахи. А густі зарості верб –
верболози – птахи використовують для проживання. Вербові гілки з листям
йдуть на корм тваринам, особливо козам і вівцям.
З давніх часів людям відомі цілющі, лікувальні властивості верби.
Настоями і відварами з верби лікували рани та хвороби.
Питання:
1. Чому вербу люблять бджоли?
2. Де полюбляє рости верба?
3. Чому вербу називають «вологолюбна дерево»?
4. Довго живе верба?
5. За що один з видів цього дерева отримав назву «плакуча верба»?
6. Які тварини споживають вербу в їжу?
7. Як люди використовують вербу?
Рухлива укр. народна гра «Вербиченька».
Мета: Навчити дітей нових народних ігор та забав, правил їх виконання.
Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу до своїх
друзів і такі позитивні якості: чесність, доброту, доброзичливість.
Хід гри: Діти стають у коло. У центрі – дитина, яка тримає вербову гілочку
– «вербич». Діти кажуть: «Вербич, Вербич – Весну поклич!», Вербич відповідає:
«Зараз покличу!». Всі діти: «І ми с тобою, побий нас вербою!»,- і обертаються
спинами до Вербича. Вербич торкається до кожного гілочкою, промовляючи
слова:
Не я б’ю – верба б’є.
За тиждень Великдень.
Весна принесе золотого ключа,
А ви пошукайте собі Вербича.
Із закінченням слів, Вербич кладе гілочку в центрі кола, а сам стає разом з
дітьми. Хто з дітей першим візьме гілочку той і стає Вербичем.
Екскурсія до міні-музею «Чим багата українська хата».
Мета: Розширити знання дітей про українські народні традиції, ремесла,
одне з яких – плетіння; познайомити з різними виробами, зробленими з лози,
соломи та паперових трубочок (предмети побутового вжитку) й технікою
плетіння; формувати інтерес до свого краю, національного мистецтва.
Виховувати національну культуру, національну свідомість та естетичний смак.
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Екскурсовод: Доброго дня, діти! Ми з Вами опинилися в чарівному світі
музею! Подивіться, діти, що ви бачите на стендах? Правильно, це кошики, меблі,
тарілки, шкатулки та іграшки.
А з чого вони зроблені? Правильно, вони виконані з гілочок (лози).
З давніх часів люди помітили, що з гілочок різних дерев, соломки можна
виплести різні речі. Так виникло плетіння з гілок (лози) ‒ лозоплетіння. Щоб
виплести з гілок що-небудь, потрібно знати: гілки, якого дерева добре гнуться, а
значить і плетуться. Потрібно ці гілки певної довжини зрізати і замочити в
солоній воді або виварювати в спеціальному розчині. Після цього гілки готові і
на спеціальному пристосуванні можна переплітати їх між собою в певному
напрямку. Виходять цікаві візерунки. Якщо надати їм певну форму, можна
отримати сумки, кошики, тарілки, панно, головні убори, іграшки, меблі та
багатоіншого.
Діти, це складна і трудомістка робота. Але той виріб, який згодом виходить
у майстра ‒ дуже гарний, зручний і легкий. Незважаючи на те, що ті ж самі речі
люди зараз роблять з інших матеріалів, вироби, виконані з гілок, користуються
великим попитом.
Зараз мало майстрів, хто займається лозоплетінням, і навчиться цьому
можна тільки читаючи книги, докладно вивчаючи це мистецтво. Коли ви
побачите що небудь плетене з лози, зверніть увагу на складність плетіння, на
красу виробу і згадайте, що це мистецтво здавна існувало в Україні, і існує і
сьогодні.
1-ша експозиція містить інформацію про історію лозоплетіння та
розкриває тему «Лозяна скульптура». У ній зібрані роботи у вигляді
різноманітних тварин виготовлених з лози або рогозу.
2-га експозиція «Вироби з рогозу». Можливість використання даного
матеріалу представлена у плетених виробах, що використовуються у побуті: таці,
хлібниці, тортівниці, фруктовниці, вази, скарбнички, кошики, сумки, брилі, вази
та інші вироби.
3-тя експозиція розкриває можливості лозоплетіння в оформленні
інтер’єру приміщення. У ній представлені різноманітні вироби виплетені з
паперової лози.
Другий день
Бесіда «Новорічні та різдвяні свята».
Мета: Розширити та збагатити знання дітей про народні свята в Україні;
розвивати бажання вивчати звичаї та обряди нашого народу, їх коріння;
виховувати шанобливе ставлення до своєї Батьківщини, до традицій
українського народу, бажання примножувати досягнення української культури.
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Вихователь демонструє картинку із зображенням зими.
Вихователь: Зимка-зимонька прийшла
І свята нам принесла.
Швидко, діти, час не гайте,
Зимові свята називайте.
Діти: Новий рік, Різдво, свято Миколая.
Вихователь: А які подарунки приносив Миколай? (Святий Миколай
згадував усе добре, що зробив протягом року малюк. Для чемних діток були гарні
подарунки, а для нечемних різку).
Ще взимку святкують Різдво Христове – це найдавніше наше свято. Різдво
починається Свят-вечором. Це вечір останнього дня перед Різдвом. На свят-вечір
має бути на столі дванадцять страв, бо в Христа було 12 учнів – апостолів. А
панувала у Свят-вечір кутя – головна обрядова страва. Як удасться кутя – буде
крута ще й із «верхом» – то буде на урожай, а в оселі щастя. Поклавши в
рукавицю гроші (щоб водились), несе кутю на покуть господиня, а діти під час
цієї церемонії завзято мекають, мукають, іржуть, квокчуть, крякають – щоб уся
Ця живність плодилася, щоб курчата й каченята водилися. І перша ложка куті
була для бджіл – кидали її до стелі, щоб рої велися. Друга – для самого морозу,
щоб отак задобрений, він не чинив збитків, не морозив посівів і городини.
На святковому столі 12 страв: риба, пісний борщ, вареники, гречаники й
пироги, пироги з капустою, грибами, квасолею, горохом, сливами, яблуками
тощо. Зійшла вечірня зоря, й можна сідати вечеряти, а починали із куті.
Повечерявши, брав господар зі столу потроху кожної із страв і ніс до хліва
худобі, щоб не скаржилася. Кутю давали курам, «щоб гарно неслися». Її несли
на гостинець хрещеним батькам.
Наставало Різдво і все живе славило Ісуса Христа народженого. Співали
колядки і «ходили з вертепом». І обов’язково виготовляли Різдвяну зірку.
Фізкультхвилинка
Встаньте, діти, посміхніться (стають на носки),
Одне одному вклоніться. (Кивки головою.)
І до сонця потягніться (підняти руки вгору, потягнутися),
Вліво, вправо нахиліться (нахили в сторони),
Веретеном покрутіться. (Стрибки навколо себе.)
Вихователь: в наші часи Новий рік святкують в ніч з 31 грудня на 1 січня.
А в давнину за старим стилем 14 січня це перший день Нового року.
Найважливішими моментами традиційного новорічного свята в Україні
виступають: багатий стіл, щедрування й засівання (обходи домівок із
поздоровленнями, побажаннями), ворожіння, рядження, веселощі й забави.
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Переддень Нового року в народі називався щедрим, або багатим, що
пов'язано зі звичаєм готувати багатий святковий стіл.
Характерною прикметою новорічного свята в Україні було щедрування –
давній народний звичай церемоніальних обходів хат із побажанням щастя
членам сім'ї й розквіту господарства. Ввечері із щедрівками йшли по селу
дорослі дівчата, співаючи:
Прилетіла ластівочка,
Сіла, пала на віконечко.
Щедрий вечір,
Добрий вечір,
Добрим людям
На здоров'я...
Але найбільше Новий рік пов'язаний із дівочими ворожіннями про шлюб,
хто буде чоловіком, чи буде шлюб щасливим.
Новорічна ніч, вважалась у народі чарівною. Чимало різноманітних
народних звичаїв та обрядів зв'язано із святом Нового року – обряд «засівання»,
«посипання». Ще вдосвіта по селу ходили посипальники – хлопчики 7—14 років.
В руках вони носили торбинки або рукавиці, наповнені зерном. Заходячи до хати,
посипальники здійснювали символічне посівання, говорячи при цьому:
«Сію, сію, посіваю, з Новим роком поздоровляю!
На щастя, на здоров'я, на Новий рік!
Щоб краще родило як уторік.
Жито, пшениця, горох, сочевиця!
Коноплі до стелі, а льон по коліна!
Щоб хрещена голівка не боліла!»
Гра «Намалюй ялинку»
Вихователь пропонує дітям намалювати ялинку,
з’єднавши цифри у порядку зростання
Вихователь: Зимові свята дуже цікаві. В них багато
обрядів, які дуже цікаві, добрі, веселі.
Дидактична гра «Новорічне судоку для малюків»
Мета: Розвивати спостережливість, увагу, логічне
мислення, пам`ять; виховувати посидючість, наполегливість.
Скачати можна на сайті https://dnz247.jimdo.com/
методична скарбниця.
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Рухлива укр. народна гра «Іваночку, покинь схованочку»
Мета: Виховувати спритність, швидкість бігу.
Хід гри: Обирається Іванко. Повертається до стіни обличчям. Діти стають
гуртом і промовляють:
Іваночку, Іваночку,
Покинь свою схованочку.
Раз, два, три – кого схочеш,
То злови.
Діти тікають, Іванко їх ловить.
Тематичне заняття «Підвіска – святкова ялинка з паперової лози»
Мета: Вчити дітей виготовляти ялинкові прикраси з паперової «лози» в
техніці плетіння. Розвивати моторику рук, увагу, художньо-творчі здібності
через забезпечення емоційно-образного сприйняття дійсності, естетичних
почуттів і уяви. Виховувати працьовитість, посидючість, терпіння, вміння
довести розпочату справу до кінця, почуття задоволення від спільної роботи та
взаємодопомоги і колективізму, економічного відношення до використовуваних
матеріалів, розвиток основ культури праці.
Обладнання: демонстраційний матеріал, папір, картон, ножиці, клей,
в’язальна спиця, декор.
Хід заняття
Вихователь: Щоб заняття було немарним,
Працювати будемо вправно.
Дітки, гуртом посміхнемось
Й до роботи всі візьмемось.
Відгадайте загадкуі дізнайтесь з яким матеріалом сьогодні будем
працювати
Білий-білий, наче сніг,
Рук нема, немає ніг,
Не людина і не звір,
А зовуть його... (Папір)
Вихователь: Плетені вироби – один з найстародавніших промислів на
Україні, процес досить тривалий і кропіткий. Вироби використовували для
збереження, транспортування та перенесення продуктів, для виготовлення
285

Всеукраїнський конкурс -рейтинг «Школа – джерело талантів»

огорож, господарських приміщень. Лозоплетіння розвивалося в тих місцевостях,
де росла лоза. Вона податлива до гнуття і при згинанні чи сплетінні не ламається.
Віками нагромаджувались технічні прийоми обробки матеріалу для плетіння,
уміння використовувати його практичні можливості та художні особливості.
Але у всих регіонах є можливості вирощувати лозу у великій кількості для
виготовлення плетених виробів. Тому дизайнер Пітер Кларк придумав як плести
з газетних трубочок все те, що плетуть з лози і соломи. Техніка плетіння з
газетних трубочок – відносно новий вид рукоділля, доступний кожному. А
газети, старі журнали і папір є у кожного. Крім того, такий незвичайний вид
творчості допомагає зберегти екологію. Утилізація старих газет і папір
найчастіше шкодить навколишньому середовищу. Тому виконуючи плетіння з
цього матеріалу, Ви даєте газетам або паперу друге життя!
Я сьогодні розповім про те, як навчитися
плести корисні речі для оформлення групи і в
подарунок. Діти, які наближаються свята? (Новий
рік, Різдво). Я хочу запропонувати вам виготовити
ялинкові прикраси для новорічної ялинки, які
також можуть стати чудовим подарунком людині,
яка вам не байдужа. Для виготовлення підвіски
«святкова ялинка» нам знадобиться мінімум матеріалів та інструментів: газети
або папір; спиця або інший тонкий предмет, на що будуть накручуватися газети
для придання їм форми трубочок (товщина
трубочок залежить від товщини спиці); клей
(ПВА, паперовий) для закріплення країв трубочок;
ножиці; пензлі для клею. Гадаю, у вас все вийде. А
я вам у цьому допоможу. Тож до роботи.
Підготуємо трубочки. Аркуші паперу
потрібно нарізати вздовж, смужками по 5-10 см.
Вони повинні бути довгими. Потім, загортайте в
трубочку папір, тримаючи спицю під кутом 45 о.
Кінці потрібно склеїти за допомогою клею, і тільки
потім вийняти спицю. Для роботи нам необхідно
виготовити кожному по 5 трубочок. Під час роботи
необхідно бути дуже обережними, щоб не
трамвуватися, бо спиці гостра.
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Фізхвилинка: Діти йдуть по колу, високо піднімаючи ноги, присідають,
піднімаються, продовжують рух.
На галявину ми вийшли,
Піднімаєм ноги вище,
Через вибалки й яри
Дуже довго-довго йшли.
Наші ніженьки втомились,
Та з дороги ми не бились.
Нам потрібен відпочинок –
і в дорогу без затримок.
Вихователь: Для каркаса в одну трубочку
(для ялинки до 11 см вистачає трубочки з аркуша
А4) вставляємо дріт. Можна обійтися і без дроту,
тільки трубочку взяти товстіший. Формуємо
каркас. У мене бічна сторона крони елочі 7-8 см.
Висота стовбура 1-1,5 см. Після того як каркас
готовий, його можна покрити лаком або ПВА для
надання додаткової жорсткості. (Можна вирізати
каркас зі щільного картону).
Робочі трубочки зволожуємо (вода або вода
+ оцет або вода + кондиціонер для білизни). Після
того як каркас добре просох, склеюємо дві робочі
трубочки.
Починаємо обплітати ялинку. Докладаємо
трубочку на підставу стовбура і заводимо
трубочки на виворітну сторону, перехрещуємо їх і
повертаємося назад. Далі повторюємо наші дії.
Нарощуємо трубочку и продовжуємо обплітати.
Доплели до кінця, підрізали ножицями
першу трубочку, підклеїли. підрізали ножицями
другу трубочку, підклеїли.
Наша ялинка майже готова!
А зараз рясно змажемо ПВА наш непокірний стовбур і «притопити» його
трохи під крону. Зафіксуємо прищіпкою і покладемо ялинку в тепле місце, щоб
вона повністю просохла. Поки ялинка сохне можна подумати як її декорувати.
Декорують діти ялинку за власним задумом.
Підсумок заняття. Вихователь оцінюює роботи дітей.
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Вихователь: Вам сподобалось заняття? Чого сьогодні навчилися на
занятті. (Плести ялинкову прикрасу)? Складно було робити ялинку?
Рухлива укр. народна гра «Чий новорічний віночок кращій»
Мета: Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу
до своїх друзів і такі позитивні якості: чесність, доброту, доброзичливість.
Хід гри: Діти розподілені на дві групи. Кожна група стає в коло. На слова
вихователя: Візьмемось за руки,
Підемо на луки,
Там сплетемо віночок
Станемо в таночок.
Діти беруться за руки і йдуть по колу ліворуч. На останньому рядку
зупиняються, піднімають руки догори. Вихователь в цей час промовляє:
Чий найкращій віночок,
Той піде в таночок.
Діти швидко опускають руки на плечі своїм сусідам. Діти відзначеного
кращого кола танцюють, а решта плескає в долоні.
Читання української народної казки «Про вербу і калину»
Мета: Поглибити знання дітей про казку як вид української народної
творчості, навчити спостерігати за діями персонажів, запам'ятовувати
послідовність подій (сюжет), визначати головних “героїв”, розвивати
спостережливість, зв'язне мовлення; збагачувати життєвий досвід малюків через
виховні цінності казки, виховувати прагнення до добра, порядності, любов до
рідної мови, народної казки.
Казка про вербу і калину.
Знов у гості до малечі,
Що гасала залюбки,
Завітав чорнявий Вечір
І приніс чудні казки.
Про вербицю і калину,
Ще й про мудрую дочку...
Каже Вечір: – Відпочину
Й гарну казку розкажу.
Тож сідайте, ластів'ята,
В коло дружнеє тісніш,
Пильно слухайте, малята,
Цю легенду, казку-вірш.

От жили колись давненько
В українському селі
Добра матінка Вербена
Й мила донечка її.
Очі сяяли блакитні,
Руса маяла коса...
Знали всі – малі і літні,
Що дівчина ця – краса.
Звали донечку – Калина,
Ой струнка, гнучка зросла,
Добра, мудра, справедлива –
Радість матінці несла.
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Як над рідними полями
Пролітали журавлі,
До Калини завертали
Та до матінки її.
Низько линуть над рікою,
Що повз хаточку біжить,
Сурми їх звучать луною:
- Землю нашу бережіть!..
Край цвіте, ріка іскриться –
Це ж Калинонька ота,
Справді, диво-чарівниця,
Світ Природи догляда.
Тут розчісує травицю,
Там лікує дерева
Чи малу рятує птицю,
У пісні спліта слова.
Та дізнались про Калину
Злі сусіди-вороги:
Мріють дивну вбить дівчину,
Знищить люд наш до ноги.
Землю-матір сплюндрувати,
Сині висушить річки...
Тож біда прийшла у хату
До матусі і дочки
Вороги заповзялися
Цю Калиноньку згубить,
Бо завадить чарівниця
Землю й воду отруїть.
Усміхнувсь деньочок ясний,
Засиніли небеса...
Йде Калинонька прекрасна,
Творить чари-чудеса:
Коси травам розплітає
І годує ластів'ят,
Льон похилий підіймає,
Кличе дощ на рідний сад.
Молоді щебечуть птиці...
Притомилася мала,
Щоб напитися водиці,
До кринички підійшла.

Узяла води у жменю,
Краплю пташечці дала...
Раптом чує: кличе неня:
- Доню! Донечко моя!..
Ой, не пий води, дівице!
Та не зважила на це...
І розхлюпало водицю
Вперше ластівки крильце.
Вдруге воду зачерпнула,
До обличчя піднесла –
Диво сталось: і незчулась,
Як калиною зросла...
Сіє сльози-намистини,
Хилить ґрона чарівні
Кучерявая калина
При криниці, при воді.
Бігла матінка Вербена,
Доню кликала свою...
Бачить: деревце зелене
Над криничкою, в гаю.
Похилилась низько мати:
Серцем воду затуля...
Не вернулася до хати –
Вглиб корінням проросла.
Відпливли роки рікою –
Біль не тихне у серцях:
Верби хиляться з журбою
При річках і криницях.
Бережуть джерела рідні –
Крівцю нашої землі –
Від ворожих чар негідних,
Від напасників її.
І буя в садах калина
Білим цвітом навесні.
І співає Україна
Про калиноньку пісні.

За мотивами народної легенди.
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Інтелектуальна гра «Відгадай дерево»
Мета: Розвивати спостережливість, увагу, логічне мислення, пам`ять;
виховувати посидючість, наполегливість, систематизувати знання про дерева.
Хід гри: Якщо діти відгадують одразу рослину за описом – мають 5 балів
за кожну відгадану рослину без підказки. Якщо відгадують за допомогою першої
підказки – 3 бали, другої – 2 бали, третьої – 1бал.
1. Зустрічається ця рослина по всій території України – це дуже красиве
дерево з округлою кроною, білими запашними квітами весною та яскравими
плодами восени. Не опадають плоди й узимку. (Горобина)
1) підказка. Плоди терпкі, їх охоче поїдають птахи.
2) підказка. Плодами залюбки живляться численні лісові мешканці – білки,
миші тощо. Споживає їх і людина. Збирають плоди після приморозків, коли вони
набувають приємного смаку. Їдять їх свіжими й сушеними.
3) підказка. Існує багато народних назв цієї рослини. На Україні їх відомо
понад два десятки. Найпоширеніші з них такі: богорошник, ворбина, горбина,
орябина, рябіна та інші.
2. З давніх-давен цю рослину люблять і вирощують по всій Україні. Досить
часто її можна зустріти як декоративну рослину в садках, парках. Адже цвіте
вона густим білим цвітом. Її вважають символом України. (Калина)
1) підказка. Ягоди цієї рослини мають специфічний запах і смак.Сік
містить цукор, вітамін С. Ягоди використовуються при виготовлені
кондитерських виробів та прохолодних напоїв.
2) підказка. З давніх-давен існував гарний звичай: кожної весни та осені
садили рослину біля криниць, річок на узліссях, на схилах ярів. Вона здавна
вважалася однією з найцінніших лікарських рослин.
3) підказка. Зіллям цієї рослини квітчають весільний коровай. Оспівана в
багатьох піснях. Зернина нагадує сердечко.
3. Наші далекі предки вирощували цю рослину біля свого житла, бо були
переконані, що це чисте дерево відганяє від житла злих духів, охороняє від
усіляких хвороб. Це дійсно так. Вчені довели, що листя цього дерева справді
активно виділяє липкі корисні речовини – фітонциди. Самі ці речовини, згубно
діючи на шкідливі мікроби та віруси, запобігають багатьом захворюванням.
(Береза)
1) підказка. З давніх часів на Русі для письма використовували кору цього
дерева.
2) підказка. Це дерево здавна шанували за її вроду. Бруньки, сік та листя
наділені цілющими властивостями.
3) підказка. Своїй красі це дерево завдячує особливій білій корі.
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4. Це дерево в народі називається годувальницею багатьох звірів. Її
м'ясисте листя містить багато корисних і поживних речовин. Для людей має
містичне значення. (Осика)
1) підказка. Кілок, хрест, зроблений з цього дерева надійно «захищав»
людей від нечистої сили.
2) підказка. Листя тримається на довгих черешках. Волокна в середині
черешків перекручені , тож вони позбавляють жорсткі та важкі листки рівноваги
от і тремтять вони від щонайменшого пориву вітерцю.
3) підказка. Загадка про цю рослину «Ніхто не лякає, а вся тремтить».
5. Ще в сиву давнину люди шанували цю рослину. Її оспівували в піснях і
легендах. Слов'яни вважили цю рослину символом родинного вогнища.
Християнська церква встановила свято, яке називається цією рослиною. (Верба)
1) підказка. Використовують цю рослину в народній медицині. Речовини,
які містяться в деревині цієї рослини знезаражують воду. Тому колодязь копали
там, де росте ця рослина.
2) підказка. Споконвіку відомо, що немає кращого матеріалу для плетіння,
ніж пруття цієї рослини. З гнучкої легкої сировини здавна народні майстри
робили музичні інструменти.
3) підказка. Ранньою весною рослина нас радує м’якенькими та
пухнастими «котиками».
6. Ця світлолюбива рослина досягає висоти 10 – поверхового будинку.
Вона виділяє в повітря цілющі ефірні речовини, які згубно діють на багато
хвороботворних організмів. (Сосна)
1) підказка. Із молодих пагонів та шишок виготовляють червону фарбу. Із
деревини – музичні інструменти, папір, будівельний матеріал, вугілля та дрова.
2) підказка. Із її смоли люди навчились виготовляти лаки, мазі, вату, ефірні
олії, парфуми, мило, шампуні, пластмаси, кіно фотоплівки та прикраси із
бурштину (закамянілої смоли).
3) підказка. Своєю красою та ароматом ця зелена красуня щороку радує
дорослих та дітей на новорічні свята.
Хороводна гра «Опиши, а ми вгадаємо»
Мета: Розвивати мовлення дітей, кмітливість, увагу; виховувати бажання
грати гуртом, повагу до своїх друзів.
Хід гри: Діти стоять колом, тримаючись за руки. Вихователь з хустинкою
в руках у колі. Промовляючи слова діти йдуть колом:
Ой хустинонька шовкова
Ти пливи, пливи по колу!
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В руки хто тебе візьме
Хай нам опис цей дає.
З останніми словами всі зупиняються. Вихователь дає хустинку дитині,
навпроти якої він опинився і тихенько на вушко каже назву іграшки, дитина дає
опис іграшки. Якщо дитина правильно описала і діти вгадали, всі плескають у
долоні, а дитина танцює з хусткою.
Робота з батьками
Майстер-класс для батьків з виготовлення паперової лози. Домашне
завдання: виготовити з дітьми паперову лозу двох кольорів (на вибір) 10 шт.
Технику див. тематичне заняття «Підвіска – святкова ялинка з паперової лози».
Третій день
Читання казки Зої Павлюк «Як звірята до свята готувались», бесіда за
змістом
Мета: Познайомити дітей із казкою Зої Павлюк «Як звірята до свята
готувались», навчити спостерігати за діями персонажів, запам'ятовувати
послідовність подій (сюжет), визначати головних “героїв”, розвивати зв'язне
мовлення, спостережливість; збагачувати життєвий досвід малюків через
виховні цінності казки, виховувати прагнення до добра, порядності, любов і
бережливе ставлення до природи.
«Як звірята до свята готувались»
Уночі падав сніг. Ведмедик Бусь спав і солодко сопів носиком. Узимку він
завжди міцно спить. Раптом крізь сон ведмедик почув, наче хтось стукає.
Вставати не хотілось, та у двері й далі стукали, Ведмедик прокинувся і повільно,
чухаючи спинку, почапав до дверей.
У дверях стояли друзі ведмедика – вовчик Сірко і песик Булька.
- Гей, соньку, прокидайся! Проспиш Новорічні свята, – гукнув вовчик.
- Що? Новорічні свята? Так швидко? Я ще не встиг виспатися, як слід.
- Вставай! Ми підемо в ліс по ялинку, – сказав песик Булька.
- По ялинку? Але ж там, у лісі, багато снігу! Хіба ми зможемо відшукати
гарну ялинку? – зволікав ведмедик. Він дуже не хотів залишати свою теплу
хатинку.
- Звісно, якщо будемо ледачими і сидітимемо вдома, доведеться
святкувати Новий рік та Різдво без ялинки, – сказав вовчик.
- Ходімо, ходімо! Нам іще треба забігти до мишки Мусі, бо вона
образиться, якщо ми не візьмемо її з собою, – запевнив ведмедика Булька.
Виходити на мороз ведмедик зовсім не хотів, але чого не зробиш заради
друзів!
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- Бачу, без мене вам ніяк не обійтися, – зітхнув Бусь. Він одягнувся,
зав'язав на шиї пухнастий шарфик і сказав:
- Ходімо!
Песик Булька зателефонував мишці Мусі, щоб вона збиралася, і друзі
побігли до мишки. Вона вже була напоготові. Тож усі разом вирушили на
пошуки деревця. Дорогою штовхалися, кидалися сніжками, щоби не замерзнути.
Незабаром друзі добралися до лісу. Йти було важко, лапки провалювалися
у сніг, але звірі вперто рухалися вперед, шукаючи гарну ялинку.
Вовчик Сірко, як завжди, йшов попереду. А мишку Мусю майже не було
видно, обліплена снігом, вона ледве пересувалася. Час від часу мишка
зупинялася, згризала сніг із лапок і бігла далі за друзями, відшукуючи їх за
слідами. Вона вже зовсім вибилася із сил, коли почула вигуки вовчика:
- Сюди, друзі! Ось гарна ялинка!
Друзі поквапилися до Сірка. І справді, просто перед ними стояла
чепурненька лісова красуня: пухнаста і густенька. На її голочках лежав сніг. Але
що то був за сніг! Він іскрився, переливався на сонці, і здавалося, що ялиночка
виткана з чистого срібла.
Навіть вовчик притих, милуючись ялинкою. Друзі обійшли деревце, у них
аж щелепи відвисли від здивування.
Красуня! Перед ними стояла справжня лісова красуня.
Нарешті вовчик якось нерішуче сказав:
- Ну, хто рубатиме ялинку? Може ти, Булько?
- Я? – розгубився Булька. – Ні, ні, я не можу. Нехай рубає ведмедик Бусь,
він сильний.
- Нізащо! У мене не підніметься рука на таку красу! Рубай сам, якщо ти
такий розумний! – сердито промовив ведмедик.
Звірята захвилювалися: що ж робити? Жоден із них не наважувався рубати
деревце. Вони тільки тупцювали на місці.
І раптом затріпотіли гілочки ялинки, посипався з них білий пух, і лісова
красуня прошепотіла:
- Не рубайте мене! Я жива. Ліс – мій дім. Мені тут так добре. Не губіть
мене!
- Оце дивина! – від несподіванки песик аж присів, а мишка Муся щосили
запищала:
- Ялинка розмовляє! Друзі, погляньте! Ялинка дивиться на нас. Вона
справді жива. Як же можна її рубати? – сплеснула лапками.
- А що ж нам робити? – сумно зітхнув вовчик. – Ні. Таки мусимо зрубати
ялинку!
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Навіщо ж ми йшли так далеко в ліс?
- Я знаю, як нам краще вчинити! – пискнула мишка Муся. – Я пропоную
прийти сюди завтра, прикрасити нашими іграшками ялинку тут, у лісі, і
відсвяткувати разом із нею Новий рік та Різдво. Тоді і деревце залишиться
живим, і в нас буде справжнє свято.
Друзі попрощалися з ялинкою і повернулися додому. Мишка Муся і
ведмедик Бусь виготовили гарні прикраси. І наступного дня всі звірі знову пішли
до лісу, щоби прикрасити ялинку різнобарвними гірляндами, скляними
кульками, горішкам і цукерками. Вони бігали доріжкою, яку протоптали
напередодні, весело приспівуючи пісеньку про зиму.
- Привіт! – радісно гукнули звірята до ялиночки. – А ось і ми! Як і обіцяли,
принесли для тебе прикраси.
- Привіт, друзі! – радісно озвалася ялинка, підставляючи їм своє пухнасте
віття.
Звірята почали прикрашати лісову красуню. На їх шум і веселу метушню
повилазили зі своїх нірок інші лісові мешканці й обступили маленьку ялинку.
Дехто кинувся допомагати, і незабаром усі прикраси, що принесли звірята, були
гарно розвішані на гілочках ялинки. Такого дива ще ніхто з лісових друзів не
бачив. Ялинка сяяла, переливалася всіма кольорами, тріпотіла гілочками , вдячно
блимала своїми великими зеленими очима.
Неймовірна радість охопила всіх звірят, а особливо гордилися своїм
вчинком четверо друзів. Цілу ніч тривало гуляння навколо ялинки, яка була в
центрі уваги лісових мешканців. Усі дерева з доброю заздрістю поглядали на
прибрану зелену красуню, яку до цього дня не дуже то й помічали.
Але на те й свято, щоб розквітала краса і дарувала всім радість!
Питання за змістом казки:
1. Як звали героїв казки?
2. Чому ведмедика довелося будити?
3. Куди зібрались друзі?
4. Чому ялинку не зрубали?
5. Як ви думаєте, чи правильно вчинив півник
6. Як ви розумієте слова «на те й свято, щоб розквітала краса і дарувала
всім радість»?
7. Що нам робити, коли дуже хочеться, щоб групу пикрашала лісова
красуня, але при цьому шкода губити дерево?
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Рухлива гра «Ми веселі діти»
Мета: Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість.
продовжувати вчити дітей ходити по колу, бігати врозтіч та діяти за сигналом.
Хід гри: Йдучи по колу діти промовляють слова:
«Ми веселі діти – граємось, співаєм,
До малих звіряток в гості поспішаєм.
Ось страшний вовчисько з лісу визирає –
Він своїм ричанням нас не налякає.
Нумо всі маляті й лісові звірята,
Весело стрибайте, вовка проганяйте!»
При зміні темпу музики діти підстрибують, пританцьовують, «проганяють
вовка». Наступна зміна музики – знову стають у коло.
Інерактивна математична гра «Прикрась ялинку»
Мета: Формувати математичні уявлення, розвивати пізнавальний інтерес,
логічне мислення, виховувати наполегливість у досягненні мети. Закріпити
вміння розв’язувати приклади на додавання та віднімання в межах 10.
Скачати можна на сайті https://dnz247.jimdo.com/ методична скарбниця.
Тематичне заняття «Казковий будинок з паперової лози»
Мета: Вчити дітей виготовляти ялинкові прикраси з
паперової «лози» в техніці плетіння. Розвивати моторику
рук, увагу, художньо-творчі здібності через забезпечення
емоційно-образного сприйняття дійсності, естетичних
почуттів і уяви. Виховувати працьовитість, посидючість,
терпіння, вміння довести розпочату справу до кінця,
почуття
задоволення
від
спільної
роботи
та
взаємодопомоги і колективізму, економічного відношення
до використовуваних матеріалів, розвиток основ культури праці.
Обладнання: демонстраційний матеріал, папір, ножиці, клей, в’язальна
спиця, прищіпка, декор.
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Хід заняття
Вихователь:
Щоб заняття було немарним,
Працювати будемо вправно.
Дітки, гуртом посміхнемось
Й до роботи всі візьмемось.
Загадка
Ця будівля є повсюди
В ній живуть хороші люди.
Він складається з цеглинок,
Називається … (будинок).
Вихователь: Діти, сьогодні ми з вами
виготовимо казковий будиночок, який буде
прикрашати ялинку. Для роботи нам знадобиться 10
паперових трубочок 2 кольорів, які ви з батьками
заготовили дома.
Давайте роздивимось, з яких геометричних
фігур складається будиночок (квадрат, трикутник).
Спочатку
сформуємо
квадрат, кінці краще склеїти
клеєм та зафіксувати прищіпкою, далі огортаємо
трубочкою кожен куточок (два рази). Коли квадрат
сформований, робимо обвиття так, щоб краєчок
виступав на 2 сантиметри і формуємо кришу. Далі
обвиваємо трубочкою кожен кут криші (по 3 виточки
на кожен кут). Кінець трубочки ховаємо та підклеюємо,
із залишків трубочки можна зробити віконце.
Фізхвилинка танок «Гопак»
Дуже просять чоботи-чоботята: (Діти нахиляються вперед, намагаючись
торкнутися носочків свого взуття.)
Затанцюйте, хлопчики та дівчатка! – (Стають прямо, благально
простягаючи руки вперед.)
Тож заграймо весело гопачок, (Імітують гру на уявному музичному
інструменті – сопілці.)
Хай танцює-стукає каблучок. (Беруться руками в боки й почергово
притупують то однією, то другою ніжкою.)
Потім педагог умикає будь-яку українську народну мелодію швидкого
темпу, а діти у парах танцюють під неї впродовж 1- 1,5 хвилини.
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Вихователь: Наші гарні казкові будиночки майже готові, залишилося
тільки декорувати їх за власним задумом.
Підсумок заняття. Вихователь оцінюює роботи дітейі всі діляться
враженнями від роботи.
Мовленнєва гра Г.Малик «Усе на світі…»
Мета: Стимулювати інтелектуальну та мовленнєву активність дітей, увагу,
пам'ять, логічне мислення, вчити виправляти помилки в будові речення.
Геть усе, усе на світі
Переплутав хлопчик Вітя.
Каже: «Діти вчаться в полі,
А комбайн працює в школі,
Всіх людей стрижуть в лікарні,
А лікують в перукарні,
Ми книжки берем в аптеці,
Ліки – у бібліотеці».

От який Вітьок дивак!
Ти ж бо знаєш – це не так!
Діти, звісно, вчаться в.............,
А комбайн працює в.............
Ми лікуємся в.................,
А стрижемось в..............
Ліки беремо в...............,
А книжки в.................

Відеолист від Янгола
Мета: Мотиваційний момент для проведення пошукової діяльності
«Рідвяна зірка, яка вона?».
Скачати можна на сайті https://dnz247.jimdo.com/ методична скарбниця.
Четвертий день
Музичне виховання «Обрядові зимові пісні»
Мета: Ознайомити з творчістю українського композитора Миколи
Леонтовича, збагачувати музичний досвід дітей. Розвивати основи музичної
культури – дослуховувати музичний твір до кінця, здатність слухати музику
уважно, стежити за розвитком музичного образу. Продовжувати вчити дітей
виражати свої почуття від почутої музики. Прослухати всесвітньо відому
композицію М.Леонтовича «Щедрик» у виконанні дитячого хору. Розвивати
вокально-хорові навички, домагатися злагодженого співу під час виконання
української народної пісні-колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю».
Виховувати інтерес та позитивне ставлення до музичних занять, історичного
минулого українського народу та почуття гордості та пошани до своїх земляків.
Репертуар заняття:
1. Слухання української колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю».
2. Розучування української колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю».
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3. Знайомство з репродукцією картини Єлизавети Миронової «Щедрий
вечір».
4. Знайомство з творчістю українського композитора Миколи Леонтовича.
5. Слухання української колядки «Щедрик» у виконанні українського
дитячого хору.
Рухливі ігри: «Зимові розваги», «Сніжки».
Атрибути: сніжка-іграшка 5 шт, атласні стрічки різної довжини;
Хід заняття
Музичний керівник: Що за гості поспішають?
Бачу я своїх малят!
Ви проходьте і ставайте,
Всі на місці?
Діти: Так!
Музичний керівник та діти вітаються.
Музичний керівник: Добрий день, малята! (проспівує)
Діти: Добрий день! (проспівують)
Музичний керівник: Сьогодні нас з вами чекає незвичайне заняття. А
чому воно незвичайне, ви дізнаєтеся трохи згодом. А зараз відгадайте мою
загадку. Тож слухайте уважно.
Біла, гарна, чарівна,
Мов Снігуронька, вона.
Землю прикрашає, сріблом засипає.
Все навколо – наче рай!
Нумо! Хто це? Відгадай! Діти відгадують загадку.
Музичний керівник: Малюки, а чи любите ви зиму? (Відповіді дітей.) А
за що ви її любите? (Відповіді дітей.) Ви так радісно й захоплено про це
розповідаєте, що я переконалася в тому, як вам подобається ця пора року!
Підійдімо до вікна й подивімося навколо. А чи надворі справжня зима? (Відповіді
дітей.) А як можна розважатися, коли надворі багато снігу? (Відповіді дітей.) А
хочете порозважатися?
Рухлива забава «Зимові розваги»: діти під музику п’єси Петра
Чайковського «Лютий» імітують ліплення снігової баби та гру в сніжки.
Музичний керівник: зараз я вам пропоную потренувати наші голосочки.
Діти виконують співаночку «Сніг кружляє».
Мухи білі прилітають,
На голівоньки сідають,
Замітають всі доріжки
І дарують діткам сніжки.
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Діти за вказівкою музичного керівника спочатку виконують цю
співаночку тихо, потім голосно, а потім – додаючи до співу ще й звучні жести.
Музичний керівник: Діти, які зимові свята ви знаєте? (Відповіді дітей.)
А ви знаєте, що в українського народу до кожного свята є обрядові пісні? До
свята Різдва Христова народ написав багато колядок. Сьогоді ми прослухаємо і
вивчемо колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю!»
Українська народна пісня
Добрий вечір тобі,
Пане господарю, радуйся,
Ой радуйся, земле,
Син божий народився.
Застеляйте столи,
Та все килимами, радуйся,
Ой радуйся, земле,
Син божий народився.
Та кладіть калачі
З ярої пшениці, радуйся,
Ой радуйся, земле,
Рік новий народився.

Хай святкує з нами
Вся наша родина, радуйся,
Ой радуйся, земле,
Рік новий народився.
Вся наша родина –
Мати Україна, радуйся,
Ой радуйся, земле,
Рік новий народився.
А на цьому слові
Бувайте здорові, радуйся,
Ой радуйся, земле,
Рік новий народився.

Музичний керівник: Сподабалася пісня? Яка вона за характером? (весела,
велична). Як називається пісні в яких прославляється свято Різдва? (колядка).
Музичний керівник: Подивіться репродукцію картини Єлизавети
Миронової «Щедрий вечір»
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На своїй картині художниця зобразила Щедрий вечір. Дійство відбувається
в зимовий час на старий Новий рік. Дерева запорошені вишуканим сніговим
узором, який робить цей вечір особливо чарівним та казковим.
На задньому плані ми бачимо багато людей – то щедрувальники. Вони
йдуть від хати до хати з різдвяною зіркою, промовляючи господарям щедрівки з
побажанням щастя та достатку. Усі святково одягнуті, а поверх теплі кожушки.
Дійство не обходиться без маски кози.
Зимовий вечір зображено напрочуд світлим, саме таким є дух свята.
Насичені жовто-червоні та блакитний кольори піднімають настрій. Яке свято
зображено на картині? (Відповіді дітей)
Музичний керівник: Українська народна музична спадщина – це душа
народу й невичерпне джерело музичної творчості. Як ви вже знаєте, кожному
святу притаманні свої обрядові пісні. До свята Новий рік за старим календарем
написано дуже багато народних пісень, а називаються вони «щедрівки». Саме в
Святвечір з 13 на 14 січня щедрують. Щедрування – давній звичай новорічних
обходів, під час яких групи щедрувальників (переважно молодь) піснями
славили господарів, бажали їм здоров'я й достатку, за що отримували
винагороду. Щедрування супроводжувалось магічними діями, музикою,
танцями, пантомімою, обрядовими іграми з масками.
Так до однієї народної щедрівки під назвою «Щедрик» український
композитор Микола Леонтович написав музику і ця композиція стала всесвітньо
відома.
Я пропоную вам послухати «Щедрик» у виконанні київського дитячого
хору акапельно.
Слухання «Щедрик».
Діти сподобалася вам ця пісня? Що ви уявили, слухаючи цей твір? Які
особливості щедрівки? Який характер цього твору? Чи почули ви
інструментальний супровід? (Відповіді дітей). Так, інструментального
300

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень»

супроводу не було, ми чули пільки дитяче різноголосся. Такий спів називається
«акапелло».
Музичний керівник: Зима може бути різною: і веселою зі святами та
іграми, і сердитою з морозами та хурделицею, і грайливою з пухнастим снігом.
Давайте і ми з вами пограємо у веселу гру зі сніжками.
Діти стають у коло, під музику передають сніжки, як музика
припиняється, ті діти, що тримають в руці сніжку виходять в коло і
танцюють.
Музичний керівник: Молодці, ви гарно танцювали і натрусили стільки
снігу, що утворився сніговий замет. Із чого він утворений? (Із сніжинок.) А ці
сніжинки – незвичайні. У них живуть звуки. Деякі з цих звуків довгі, а деякі –
короткі. У якій сніжинці заховано який звук – я не знаю. Щоб його «дістати»,
потрібно обережно взяти кінчик сніжинки, потихеньку потягнути його та
одночасно заспівати звук «А-а-а». Ось послухайте, який звук у мене вийшов,
довгий чи короткий? (Музичний керівник витягує першу довгу стрічку із
сніжинки, одночасно співаючи протяжний звук «А-а-а-а».) А тепер? (Музичний
керівник витягує другу коротку стрічку і коротко співає звук «А-а».) А тепер
спробує Аліна, Сергій… А тепер усі разом. Бачите, скільки різних звуків живе у
сніжинках: і довгих, і коротких.
Діти співають, витягуючи стрічки із сніжинок. У кожного виходять
різні за тривалістю звуки.
Музичний керівник: Діти вам сподобалось наше заняття? Нумо самі собі
поаплодуймо. Як ви почуваєтеся? Чи щасливі? Тож подаруйте одне одному свої
усмішки. До нових зустрічей!
Діти з музичним керівником виконують поспівку «До побачення»

Тематичне заняття «Різдвяна зірка з паперової лози» колективна
робота
Мета: Вчити дітей виготовляти вироби з
паперової «лози» в техніці плетіння та декорувати
вироби за задумом. Розвивати моторику рук, увагу,
художньо-творчі
здібності
через
забезпечення
емоційно-образного сприйняття дійсності, естетичних
почуттів
і
уяви.
Виховувати
працьовитість,
посидючість, терпіння, вміння довести розпочату справу
до кінця, почуття задоволення від спільної роботи та
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взаємодопомоги
і
колективізму,
економічного
відношення до використовуваних матеріалів, розвиток
основ культури праці.
Хід заняття
Вихователь: Діти, послухайте вірш Юлії
Хундожинської «Зірка запалала».
Зірка запалала
В небі зірка запалала,
Всіх в долоні обійняла,
Посилала до оселі
Коляду свою веселу.
Коляда колядувала,
Всім здоров’я побажала,
Миру, сонця на землі,
Хліба завжди на столі.
Вихователь: про яке свято написав
автор? (Відповіді дітей). Так, Різдво. Що
роблять на Різдво? (Відповіді дітей) Господарі зустрічають гостей, які
прославлять і бажають всього найкращого; молоді люди перевдягаються і ходять
з «вертепом» і обов’язково мають гарну зірку, яка
символізує народження Христа. Діти, ви пам’ятаєте
про що нас просив Янгол? (Відповіді дітей). Ви вчора
виконали разом з батьками пошукову роботу,
сьогодні ми зібрали інформацію і придумали свою
колективну Різдвяну зірку. Чи готові видопогти
Янголу і виготовити різдвяну зірку для вертепу?
(Відповіді дітей) Ну тоді до роботи.
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Давайте розглянемо малюнок нашої
майбутньої зірки, з яких елементів вона
складається? З двох трикутників, усі зовнішні
кути обплетені «лозою» іншого кольору, а в
середині декоративні елементи.
Для початку нам необхідно зробити
трикутники, довжина кожної сторони 20 см.
Щоб зірка була міцна в трубочки ми протянемо
дріт і сформуємо трикутники.
Далі накладаємо трикутники однин на один і підклеюємо місця зєднання.
Можна зфіксувати прищіпками, щоб краще приклеїлось.
Коли трикутники приклеїлись, починаємо
обвивати кути зірочки паперовою лозою іншого кольору,
або зробити різнокольромим (тобто кожен кут іншим
кольором), тоді зірка буде яскравою та веселою.
Коли всі куточки зроблені, кінець паперової
«лози» необхідно сховати і приклеїти.
А поки клей сохне, пропрную зробити
фізхвилинку.
Фізхвилинка «У володарки Зими»
У володарки Зими
Трішечки замерзли ми.
Грудень каже: «Пострибай!
І навколо покружляй!»
Січень просить: «Присідай!
І в долоньки поплескай!»
Встали – сіли, встали – сіли,
Розігріли наше тіло.
Лютий місяць нагадав:
Час нам братися до справ.
Сіли, дітки, всі гарненько.
Спинки держимо рівненько.
Вихователь: Відпочили? Тепер можна продовжувати нашу роботу,
залишилося декорувати різдвяну зірку. Можна використати блискітки, маленькі
шишки, намистинки та інше.
Вихователь: Діти, яка гарна зірка у нас вийшла. Як ви гадаєте Янголу
сподобається? Давайте положемо зірку на підвіконня, вонадо завтра добре
висохне і місяц її осяє срібним світлом, а завтра подаруємо вертепному Янголу.
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Мовленнєва гра «Продовж прислів’я»
Мета: Продовжувати знайомити дітей з усною народною творчістю
(прислів’ями); розвивати пам’ять, мовленнєві здібності; виховувати патріотичні
почуття через активізацію інтересу до народної мудрості, української культури.
Хід гри: Вихователь починає прислів’я, діти їх продовжують. Значення 2–
3-х прислів’їв можна обговорити.
Пташка красна пір’ям, … (а людина – справами).
Яка пшениця, … (така й паляниця).
Книга вчить, …(як на світі жить).
Навчай інших – … (і сам навчишся).
Хто хоче збирати – … (мусить добре засівати).
Як посієш, … (так і пожнеш).
Хліб усьому… (голова).
Вік живи – … (вік учись).
У доброго хазяїна й соломинка … (не пропаде).
Рухлива гра «Онуки в гостях у бабусі»
Мета: Тренувати дітей у лічбі та вміння домовлятися; виховувати
спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу до своїх друзів.
Хід гри: Обирається бабуся, діти йдуть в хороводі, і промовляють віршик
і виконують дії:
От онуки, так онуки! Завдали бабусі муки.
Позбиралися на руки: – Ой, чук-чуки, бабцю, чуки!
Той цілує її в щоку, Той – в родимочку, нівроку.
В носа – Третьому вдалося. Розкуйовдили волосся.
— Це мені не до лиця! Нум несіте гребінця!..
Тягнуть внуки гребінець, кожен держить за зубець.
Баба кожному онуку каже: – Добре, молодець!
Стільки в баби молодців – скільки в гребені зубців.
Коли слова закінчуються, бабуся каже скільки в гребені зубців (2,3,4,5…),
а діти мають зібратися в кружечки за заданою кількістю. Хто порахував не
правильно, вибуває з гри.
Мовленнєва гра «Вгадай за описом»
Мета: Стимулювати мовленнєву активність дітей, пам'ять, фантазію;
закріпити знання дітей про новорічні прикраси, з чого вони виготовлені.
Хід гри: вихователь показує дитині картинку новорічної прикраси,
дитина її описує, а решта дітей мають вгадати.
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Консультація для батьків «Декоративно-прикладне мистецтво в розвитку
художніх здібностей дошкільників».
Декоративно-прикладне мистецтво – це найдоступніша дитині форма
духовності, це перший етап оволодіння нею художнім стилем бачення.
Декоративно-прикладне мистецтво притаманне культурі різних народностей, у
ньому втілюється душа етносу, воно оточує людину в повсякденному житті й у
свята. Тому саме декоративне мистецтво є найбільш близьким кожній людині і
може стати основою художнього розвитку особистості, оскільки, з одного боку,
в ньому відбито минуле, а з іншого – в народному мистецтві упродовж століть
були вироблені творчі методи, які складають основу розвитку сучасної народної
творчості. Народне мистецтво відбиває об’єктивну суспільну потребу в
етичному осмисленні середовища, яке нас оточує, заради задоволення запитів
людини, є могутнім стимулом її розвитку. Позитивною особливістю цього
мистецтва є залучення дітей до прекрасного через різноманітні форми, які
органічно вплітаються в повсякденне життя, побут, одяг, житло родини –
розмальовані декоративні тарілки, різьблені з дерева речі, художні вироби з
глини (глечики, миски, макітри, малі форми скульптури, кахлі), прикраси одягу,
різні види тканини.
Завдяки народно-декоративному мистецтву здійснюється зв’язок поколінь,
а через задоволення художніх потреб реалізується соціальне призначення
мистецтва. Цінність будь-якого мистецтва, зокрема і народного, визначається
багатством засобів, за допомогою яких втілюються певні ідеї. У цілому саме у
співвідношенні мистецтва з життям виявляється його естетична цінність як
могутнього засобу освоєння і перебудови світу. Тому звернення до
національного є на сьогодні одним із головних засобів нашого самозбереження.
Так, в Україні є чудова традиція: дівчина змалку вчиться вишивати. Мистецтво
вишивання вона переймає від матері чи старшої сестри. Вишиваними узорами
прикрашають одяг, подушки, серветки, килими та інші побутові речі. Власними
руками виготовлений і оздоблений вишивкою одяг завжди викликав загальне
схвалення як свідчення працьовитості й художнього смаку. Цю традицію знає
увесь світ.
Декоративно-прикладне мистецтво становить собою величезний досвід
розвитку народу та його культури, формує глибоку повагу до джерел, розвиває
патріотичні почуття і переконання як результат розуміння своєї належності до
нації.
Народні ремесла мають великий вплив на формування особистості дитини.
При їх використанні реалізуються такі завдання: пізнавальні, спрямовані на
розширення знань про традиції народу, трудові звичаї своїх краян, природу
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рідного краю, процеси виготовлення виробів, походження та властивостей
різних матеріалів тощо; розвивальні, що передбачають психологічний і
художньо-естетичний розвиток шляхом одержання знань про народні ремесла та
оволодіння елементарними практичними вміннями й навичками; виховні, які
визначають формування інтересу до свого краю, до регіонального мистецтва,
дбайливе ставлення до виробів як результату людської діяльності, виховання
культури та естетики праці, позитивних моральних якостей.
П’ятий день
Музична розвага з театралізацією «Різвяний вертеп»
Мета: Виховувати потребу в пізнавальній активності через сприйняття
витворів мистецтва, любов і повагу до спадщини українського народу –
фольклорних свят, традицій, обрядів. Розвивати художні та творчі здібності
дітей через ознайомлення з народним фольклором та театралізованим дійством.
Створювати у дітей святковий настрій. Виховувати доброзичливе ставлення
один до одного та вміння отримувати радість від спільних заходів.
Господиня запрошує дітей: Здрастуйте, діти, проходьте до мене ближче!
Рада бачити вас здоровеньких та рум'яних! З якої нагоди всі дружно зібралися,
вбралися?
Діти розсідаються навколо Господині
Відповіді дітей: Різдво зустрічати,
Новий рік відзначати.
Господиня: Звичайно, Різдво і Новий рік – найвеселіші та сімейні свята.
Збираються разом рідні та близькі люди, обдаровують один одного подарунками,
співають пісні, водять хороводи. А чи знаєте ви, що давним-давно наші предки
зустрічали спочатку Різдво, потім Новий рік, а потім Хрещення?
Діти: Різдво – дуже радісне свято. Люди веселилися і раділи, дізнавшись
про народження божественного немовляти Ісуса Христа.
Господиня: Про появу в Віфлеємі на світ чарівного немовляти зірка
сповістила, засиявшая на небі. З тих пір зірка є символом Різдва. Але в нашому
вертепі загубилась зірка. (Сумна)
Діти: Ми знаємо, томи і виготовили вам у подарунок нову різдвяну зірку.
Господиня: Дякую вам дітки, ми такі молодці! Лунає передзвін дзвіночків.
Що це таке? Завірюха? Сніг А?
Дитина: То ні сніг, ні заметіль розсипається,
Різдво до нас йде, наближається,
З іграми та танцями,
З різдвяними казками.
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Дитина: День сьогодні не простий
Свято до нас прийшов святий
Настало Різдво,
Починаємо торжество.
Різдвяна пісенька «Добрий вечір тобі, пане господарю»
Господиня: А чи знаєте ви, діти, що таке «святки»? В ніч перед Різдвом
діти і молодь, вбравшись у вивернуті навиворіт кожухи, натягнувши маски
ведмедя, бика, барана, лисиці, Баба Яги, риса, ходили з будинку в будинок,
зупинялися під вікнами і славили господарів, бажали їм у піснях і віршах добра
і благополуччя. Пісні ці називалися колядками. Пора і нам покликати до себе
Коляду.
Всі разом: Ти прийди, Коляда, напередодні Різдва
Входить Коляда (батько-чоловік в національному костюмі): Хто кликав,
викликав, Коляду кричав?
Діти вітаються, запрошують відсвяткувати з ними Різдво.
Коляда: Здавна Україні діти співали колядки. Були вони новорічні, були і
різдвяні. А ви знаєте колядки?
Діти: Так!!! Звичайно!
Коляда: Ну тоді наряжайтесь, та підемо по дворах славити!
Діти одягають маски, беруть зірку і йдуть з Колядою до першого будинку.
Коляда: Я, Коляда, до вас іду, колядників веду. Діти, різдвяна зірка світить
нам у дорозі! Кожен будинок треба нам обійти!
Господиня: Та й господарі чекають – не дочекаються, коли прийдуть
колядники. Адже це добра прикмета: значить, рік буде багатий та щасливий.
Діти: А як колядки співати будемо?
Господиня: Зазвичай спочатку хвалять будинок, в який прийшли, потім
обіцяють удачу в новому році і просять гостинців.
Діти:А якщо господар жадібний, не дасть частування?
Господиня: Ні, жадібних немає, всі на нас чекають, всі колядникам раді.
А перед виходом з будинку обсипте господарів зернами вівса – побажання
доброго врожаю. Всі взяли по жменьці зерен?
Діти: Так!
Коляда: Ну що, йдемо стукати в вікно?
Прийшла до вас Коляда
Напередодні Різдва.
Ширше двері відкривай.
Колядників зустрічай!
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Діти: Господар з господинею, злазь з печі,
Відкривай скрині, діставай п'ятачки!
Батьки 1-го будинку, зустрічають дітей:
Господарі 1 будинку: Здрастуйте, гості дорогі та бажані!
Діти вітаються, вітають господарів зі святом.
Діти: 1 Прийшла коляда
Напередодні Різдва.
Дайте корівку,
Масляну голівку!
І дай Бог,
Хто в цьому дому!
2: Коляда, Коляда,
Подавай нам пирога,
Хто дасть пирога,
Тому худобу, живота!
3: Уродись, пшеничка, на полі – стогами,
На столі – пирогами!
Щастя вам горою,
Врожаю вооз великий!
Господарі 1 будинку: Спасибі, діти, за колядки, за побажання добра!
(Обдаровують дітей)
Ось вам, гості дорогі,
Пряники та цукерки,
Так тепленький пиріг,
Так масло, сир.
4: Добрі ви господарі, бажаємо вам щастя в будинку!
Діти всі разом, розсипаючи зерна: Сіємо, веем – посіваєм, щастя, радості
бажаєм! Спасибі цьому дому, а ми підемо до іншого!
Йдуть до другого дому. Стукають у вікно.
Коляда: Прийшла Коляда – відчиняйте ворота!
5: Тітонька добренька,
Дай шматочок сдобненька,
Не ріж, не ламай,
Краще весь подавай.
Якщо крихітку упустиш З двору нас не спроводишь!
Всі: Де млинці – там і ми,
Де оладки – тут і добре,
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Де пиріг з крупою Там і ми з руками.
Виходять господарі. Здрастуйте, здрастуйте, давно на вас чекали,
готували частування.
Діти: Доброго дня, господар з господинею!
З святом вас вітаємо,
Щастя, багатства бажаємо вашому дому!
Діти всі разом: Коляда, коляда, весела та багата!
розсипаючи зерна: Сіємо, веем – посеваем, щастя, радості бажаємо!
Господарі, проводжаючи колядників: Спасибі, спасибі, ось вам нагорода:
Печиво, булочки – кому що треба!
Коляда: Спасибі! Йдемо далі!
Господиня: поколядували вже добре, можна і пограти.
Рухлива гра «Мороз і піч».
В цій грі двоє ведучих – Мороз і Піч. З одного боку стають діти, з другого
Піч – ведуча, вона тримає емблему з зображенням печі (великого розміру). Мороз
(Зима) залишається осторонь.
Піч: Я морозу не боюся,
З тих, хто мерзне, я сміюся,
Біля мене всі товчуться,
Недарма ж я Піччю звуся.
З останніми словами діти біжать до Печі, щоб заховатися за нею. Мороз
намагається їх впіймати, «заморозити». Кого він торкнеться рукою, той
завмирає на місці. «Заморожених» розморожують такими словами: «Навкруг
себе покружляй і до пічки завітай».
Коляда: треба далі вирушати колядувати, бо в народі кажуть «якщо хату
колядники обминуть, щастя в тій хаті не буде!»
Стукають у вікно третього будинку. Господарі виходять, вітаються:
Діти вітають господарів зі святом:
1. Господар, господиня, будьте до нас сердечны.
Чим багаті в будинку, то і нам подайте.
Пирога та каші, а наверх – печеньку,
А під низ – копійку, гріш-монетку.
2. Хто подарує пирога,
Тому – повний хлів для худоби,
Стодола з вівсом, жеребця з хвостом.
3. У доброго мужика родися жито хороша:
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Колоском густа, соломкою порожня.
4. Сійся, народився, жито і пшеничка,
Ячмінь, овес, гречка, горох, чечевичка.
Будьте здорові, будьте щасливі.
Живіть без бід багато-багато років
Всі: Сіємо, веем – посіваєм, щастя, радості бажаєм! (кланяються)
Господиня: ну от всі хати обійшли, запрошуємо на гуляння!
Хоровод під пісню Ірини Федишн «Україна колядує»
Коляда: Добре повеселились, але мені пора з вами прощатися.
Господиня: Як же так, Коляда? По дворах ходили разом, славили
господарів, а залишилися без частування? Я чай закип'ятила, стіл накрила,
запрошую всіх! Будемо чай з вами пити, свято чудове хвалити!
Коляда: Ну тоді і ви, діти, діставайте свої гостинці!
Спільне чаювання
Господиня: Добре вам було разом? І мені приємно, і вашим батькам! Адже
щастя людини не в багатстві! Не потрібен і клад, якщо в сім'ї лад! А ми сьогодні
як одна велика і дружна сім'я. Коли всі здорові, всі в сім'ї разом – і душа на місці!
Коляда: Нехай любов і добро
З нами поруч живуть.
Відчуйте друзі,
Теплоту ваших рук.
Всі беруться за руки, виконується пісня «Моя сім'я» Віталіна Семчук
та Олександр Ліванцов
Рухлива гра «Не дай сніжинці впасти»
Мета: Розвивати реакція і терплячість, тренувати дихання.
Хід гри: Вихователь видає гравцям невеликий шматочок вати, званий
сніжинкою. Діти повинні вспушить кульки, і по команді кидати їх наверх і
дути, щоб сніжинки максимально довго утримувалися в повітрі. Виграє
той, хто зміг довше не упустити сніжинку.
Дидактична гра «З чого виготовлено?»
Мета: Формувати у дітей уявлення про вироби українських промислів, з
чого вони виготовлені (глини, металу, дерева, скла, шкіри, вовни, бавовни,
льону, паперу та ін..), виховувати інтерес до минулого свого народу.
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Хід гри: Діти по черзі дістають картки з зображенням виробу
українського промислу і кажуть з чого він виготовлений.
Рухлива укр. народна гра «Два морози»
Мета: Виховувати спритність і кмітливість, увагу, зосередженість, повагу
до своїх друзів і такі позитивні якості: чесність, доброту, доброзичливість.
Хід гри: Вихователь малює на снігу дві паралельні лінії на відстані 10—
15 м одна від одної. Територія поза цими лініями – «хатинки». Гравці обирають
поміж себе двох Морозів. Вони стають посередині ігрового поля. Усі інші гравці
вишиковуються в шеренгу біля однієї з ліній. Морози беруться за руки і
промовляють:
Ми двоє братів молодих
Спритних, жвавих, удалих.
Я Мороз – Червоний ніс!
А я Мороз – Синій ніс!
Хто із вас відважиться,
У далеку путь відправиться?
Гравці відповідають Морозам: Не боїмося ми погроз,
Не страшний нам Мороз!
Після цього діалогу гравці біжать через ігрове поле, на якому стоять
Морози, до протилежної «хатинки». Морози, тримаючись за руки, женуться за
гравцями, намагаюсь торкнутися когось із них. Гравець, якого Морози
торкнулися, завмирає на місці – «замерзає». Гравці, які дісталися протилежної
лінії, знову вишиковуються в шеренгу. Потім відбувається перебіжка гравців
назад. Біжачи, вони можуть «розморозити» друзів також торкнувшись їх. Проте
Морози, не рознімаючи рук знову ловлять гравців.
Мовленнэва гра
І. Січовик «Заміни букву»
Мета: Стимулювати інтелектуальну та мовленнєву активність дітей,
фонематичний слух, увагу, пам'ять, логічне мислення, вчити виправляти
помилки в словах.
Хід гри: вихователь читає вірш з помилками, а діти мають виправити їх:
А Рік пішов гуляти в сад.
Не дійшов, бо повз назад.
Б Лисичка знає назубок
Смачненьку казку «Колосок».
В Соловей затьохкав влітку,
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Як побачив гарну клітку.
Г Мені і брату дякувала баба,
Що ми у лісі розпиляли краба.
Ґ Кинула шишку на мене зозуля.
В мене на лобі з'явилася куля.
Д Наш Данилко – лісоруб,
Він спиляв старезний чуб.
Е Кримом натерлися ми на Дніпрі,
Тож не страшні нам тепер комарі!
Ж Просо висіяв Микита,
Та чомусь вродило сито.
З Я вночі забравсь на гірку
І побачив в небі дірку.
И Ми з братом в будь-яку погоду
Пиляєм палкою колоду.
І Котику-мурчику сумно було:
Булка від нього сховалась в дупло.
Ї Охав автобус, віз пасажирів:
Вчених пташок й дресированих звірів.
Й Витяг я коржа з води.
Корж колючий, відійди!
К Риє нам з тобою дріт
Під землею перехід.
Л Пригріло сонечко як слід
І на Дніпрі розтанув дід.
М Мені мама до сніданку
Подає солодку банку.
Н Мишкам хвалилась маленька сестра:
– Кіт не страшний, в нас глибока гора!
О З неба падав білий сніг.
Він засипав наш пиріг.
П Сіли ми на гарячий лісок
І п'ємо прохолодний квасок.
Р У кип'яток потрапив бак,
Став червоний, наче мак.
С Я нагострив козу нову
І заходивсь косить траву.
Т Я іменини відзначаю:
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З'їв порт і випив кухоль чаю.
У Річку Гриць в дітей не просить,
Він її в портфелі носить.
Ф В зоопарку, наче пан,
Походжає птах сазан.
X Я вдягнув новий салат,
А він виявивсь до п'ят.
Ц Ми із братом для зубів
Робимо зарядку:
Він з'їдає тільки пів,
А я білу шоколадку.
Ч Ходить капля біля річки,
Витягає жаб з водички.
Ш Бригадир послав по глину
Екскаватор і малину.
Щ Восени і взимку, навесні і влітку
Дуже поважають черевики сітку.
Ь Кіно по вулиці іде,
Його товариш мій веде.
Ю Вночі цвітуть у небі квіти.
– Салат! Салат! – гукають діти.
Я Росте звір зелений
Під нашим вікном,
Поливаю щоденно
Я його перед сном.
Консультація для педагогів: «Ознайомлення дітей з традиціями та побутом
українського народу»
Виховати свідомого громадянина і патріота означає сформувати в дитині
комплекс певних знань, особистісних якостей і рис характеру:
- патріотичну спрямованість , громадянську відповідальність і мужність,
готовність працювати для розвитку Батьківщини, захищати її, підносити її
міжнародний авторитет;
- досконале знання державної мови, постійну турботу про піднесення її
престижу і функціонування в усіх сферах суспільного життя і побуту;
- повану до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу,
усвідомлення своєї належності до нього, як його представника, спадкоємця та
наступника;
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- дисциплінованість, працьовитість, творчість, турботу про природу та
екологію рідної землі;
- фізичну досконалість, моральну чистоту, високу художньо-естетичну
культуру;
- шанобливе ставлення до культури, вірувань, традицій та звичаїв нашого
народу.
Щоб діти стали творцями своєї долі, необхідно, аби вони міцно засвоїли
духовність, культуру рідного народу, глибоко перейнялися його національним
духом, способом життя і мислення. Адже нація – це насамперед сукупність
різноманітних духовних прикмет (Ю. Липа) та природних ( біологічних,
психічних), історично зумовлених ознак «тіла, душі, розуму” (К. Ушинський),
тобто психології, характеру, інтелекту певної культурно-історичної спільноти
людей. «Національне виховання – певний грунт у справі зиіцнення моральних
сил дитини і оновлення відродженої душі народу”, – навчала С. Русова. І ще одні
крилаті слова С.Русової: «Міцнішою нацією в наші часи являє себе та, якакраще
інших вичерпала в своєму вихованні свої глибокі національні скарби й
національній психології дала вільний розвиток”.
Народознавство спрямоване на те, щоб діти зрозуміли і серцем засвоїли
народну мораль, певні норми поведінки, етику й естетику побуту, культури,
оволоділи вміннями та навичками трудової діяльності, фізичного вдосконалення.
Заняття з народознавства проходять на основі різних фольклорних традицій.
Буквальний переклад терміну «фольклор” – народна мудрість. Художнє
відображення дійсності у словесно-музично-хореографічних і драматичних
формах колективної народної творчості, нерозривно пов’язаної з життям і
побутом народу. У ній відбито етичні і естетичні погляди народу. Один з розділів
народознавста – це побут: хата, меблі, посуд, предмети побуту . рідна оселя
завжди була символом добра і надії, її незгасний вогник світився теплом маминої
любові, високої людяності, одвічною сподіванкою на чисте небо над нами і
світанкову тишу. Народознавство тісно пов’язане з розділами програми
виховання дітей такими як «Віконечко в природу”, «Мова рідна”, «Художня
праця”. Без природи життя неможливе, і виховання без неї немислиме. Про це
свідчить велика кількість повчальних, сповнених глибокого змісту, прислів’їв ,
приказок, загадок, притч, казок, легенд про природу. Органічна паралель
природа – людина проходить крізьусі види і жанри українського фольклору.
Постійний контакт дитини з природою сприяє засвоєнню понять, розвитку
зв’язного мовлення; пробуджує в дітей уяву, вчить логічно мислити на основі
зіставлення різноманітних предметів і явищ, пізнання звязків і наслідків, користі
і шкоди.
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Своє ставлення до природи люди відображали у віруваннях, традиціях,
казках, побуті, ігашках, символах. Іграшки кожного народу мають свої
педагогічні, художні і технічні традиції. Оригінальність і неповторність народної
іграшки визначається також її національною своєрідністю вираження культури і
побуту народу, що символізує її звичаєво-традиційні ознаки. Українська народна
іграшка несе малятам доступні знання про працю, відпочинок людей у давнину,
їхній побут, мистецтво, життя загалом. Народна іграшка в дитячих руках є тією
ниточкою, яка з’єднує людину з історією її Батьківщини. Гра з народною
іграшкою є також важливим засобом національного виховання. Іграшка – один з
найважливіших видів декоративно-ужиткового мистецтва. Вона оригінальна і
неповторна, збагачує душу і тішить серце. Вона забавляє, і
допомагаєзадовольнити природну потребу дитини пізнати світ, творчо і
самостійно його осмислювати.
Українські народні іграшки надзвичайно різноманітн, вони відрізняються
регіональними та віковими особливостями. Відповідно до регіонів, іграшки
відрізняються матеріалом, формою, візерунком, кольором та технікою
виготовлення. Опішнянська іграшка : О.Селюченко (білочки, зайчики , вовчики);
Г.Пошивайло (неглазуровані маленькі свищики);М Питриш (глазуровані жовті,
зелено-коричневі вершники, бички, музики, горщики); І.Білик (баранчики,
левики коричневого та зеленого кольорів). Іграшки косівського майстра з
Прикарпаття Ю.Іллюка (червоні зозульки з біло-зеленим розписом). На
Черкащині свистунці, вершники, баранчики не глазурувалися, їх поливали
чирною смолою й орнаментували біло-червоними,зеленими цятками. На
Вінничині майстри виготовляли глазурований дитячий посуд різних форм; на
Житомирщині – димчастий (банячки, макітри, кулики, горщики); на Волині –
гладишки , горщики-двійнята. Крім глиняної, славилася і українська дерев’яна
іграшка – візочки , качечки, колисочки, сопілочки, свищики. Виробляли ще
іграшки з ганчірок, тіста та сиру. Із глибини віків пийшли до нас традиції лялькимотанки, шитої ляльки, яку виготовляли з різних клаптиків тканини. Упродовж
століть змінювалися народні ляльки, але в них зберігалися традиційні принципи
пластичного, декоративного і символічного мислення народу, його
світосприймання, душа і психологія, його уявлення про життя. Лялька – символ
родючості, материнства, вони хатньо-побутові обереги (робилися ляльки з
соломи, ганчірки, із зав’язаним в ній хлібом, на зразок вузької ляльки). Обличчя
ляльки долгий час не зображувалось, щоб не наврочити дитині. Саме іграшка
формує у дітей і підлітків зацікавленість до різних професій, історії рідного
краю, його народної творчості, поваги до праці, розвиває творчууяву, фантазію,
виховує трудові навички та естетичний смак.
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Ознайомлюючи дітей з історично-культурними цінностями, побутом,
народною іграшкою України, ставимо наступні завдання:
- виховувати любов до рідного краю;
- познайомити дітей з обладнанням та виготовленням народних іграшок;
- навчити розуміти і поважати традиції та історію рідного народу;
- виховувати повагу до батьків та людей взагалі;
- формувати бажання знати рідну мову.
Робота з дітьми на заняттях з народознавства має великий вплив на їх
всебічний розвиток і виховання. За допомогою використання в роботі різних
методів і прийомів діти стають біль спостережливішими, самостійнішими,
виявляють інтерес до оточуючого, бережливе ставлення до природи, вміють себе
зайняти. Розширюється світогляд дітей завдяки ознайомленню їх з народними
звичаями і розглядання картин, предметів побуту, народних іграшок. Художня
праця, виготовлення іграшок, знайомство з фольклором сприяють розвитку
естетичного смаку, координації рухів, розвитку дрібної моторики рук,
розумового розвитку, розвитку зв’язного мовлення.
Консультація для педагогів: «Використання зразків народного мистецтва
в роботі з дітьми дошкільного віку»
Проблеми моральності і працьовитості споконвіку посідали важливе місце
у вихованні підростаючого покоління. Не втратили вони актуальності, бо, на
жаль, дедалі помітнішими стають зниження у дітей поваги до чесного трудівника
,втрата притаманної українцям з давніх давен працьовитості. У пошуках нових
засобів формування особистості ми намагаємось механічно перенести німецьку
педагогіку на наш ґрунт. Звичайно в кожній педагогіці та педагогічній теорії є
раціональні зерна, але ж не забуваймо і не відкидаймо свого рідного. Маємо в
Україні не менш цінний досвід , кращі традиції народного морально-трудового
виховання, за якого цей процес ішов поруч із працею. Бо праця для українців
завжди виступала не тільки економічною, а й категорією моральною,
педагогічною.
Процес входження дитини у світ праці, засвоєння нею моральних норм
відбитий у різних видах усної народної творчості. Так, в одній з найперших
забавлянок, які чує маля у „Сороці вороні”, – звучить мотив працьовитості і
ледарства, бо тільки працьовиті одержують кашку. Найкращими умовами
здійснення виховного впливу народна педагогіка вважає такі, за яких дитина
завжди розумно завантажена корисними справами.
Велике значення у вихованні дітей має і використання зразків народного
мистецтва. Завдяки їм маємо змогу виховувати емоційно позитивне ставлення до
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праці ,інтерес до народних ремесел, гордість за талановитих людей, що живуть
на рідній землі, плекати паростки почуттів любові до свого краю, до свого
народу, формувати дбайливе ставлення до витворів людських рук, культуру й
естетику праці, культуру спілкування. Так, під час гурткової роботи з вишивання
слід розкрити дітям красу української вишивки, багатство кольорів,
різноманітних орнаментів. Збагатити знання про цей давній вид декоративновжиткового мистецтва. Слід формувати естетичного сприймання краси завдяки
зразкам. Яким сприймеш світ на зорі життя, таким бачитимеш його завжди, не
втрачатимеш відчуття прекрасного навіть попри всі незлагоди. Ось чому
важливо, щоб краса оточувала людину з дитинства-краса природи, краса
рукотворних речей. Чудові вишиванки, прозорі ніжні витинанки, ткані килими і
різьблені карбовані предмети вжитку, різноманітна кераміка, народні іграшки.
Вони породжують у маленьких сердечках любов до національної культури,
інтерес до її історії, формують естетичні смаки, виховують бажання й самим
створити щось гарне.
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