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Слово про однодумців… 
 

Виховання – процес соціальний у 

найширшому розумінні. Виховує все: люди, 

речі, явища, але передусім і найбільше – 

люди. З них на першому місці – батьки і 

педагоги. 

А. С. Макаренко 

 

Випуск Альманаху психолого-педагогічного досвіду №4 присвячено 

плідній, творчій діяльності колективу КЗ ЗДО №3 «Ромашка» Слов’янської 

міської ради, яка триває більше сорока років. 

Кожен колектив – унікальний та неповторний. У ньому живуть його 

традиції, здобутки, окреслюються перспективи розвитку. Педагоги закладу 

дошкільної освіти №3 «Ромашка» створюють потужне, творче, згуртоване коло 

однодумців. 

Заклад дошкільної освіти №3 «Ромашка» співпрацює з Ресурсним 

центром педагогічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», який популяризує кращий педагогічний досвід регіону, що сприяє 

підвищенню педагогічної кваліфікації працівників дошкільної освіти та 

спонукає їх до виявів творчості, активності, креативності. 

Цей випуск Альманаху психолого-педагогічного досвіду присвячено 

розкриттю педагогічних здобутків колективу та кожного педагога означеного 

закладу дошкільної освіти.  

Діяльність закладу дошкільної освіти №3 «Ромашка» різнопланова та 

різноманітна, пов’язана з розробкою нагальних питань дошкільної освіти, а 

саме: валеологічне, фізичне, екологічне, патріотичне виховання; театрально-

ігрова діяльність; розвиток мовленнєвої культури; педагогіка сталого розвитку 

та ін. 

Співпраця закладу дошкільної освіти №3 «Ромашка» та педагогічного 

факультету ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» має 

славетну історію. Значної уваги становленню науково-методичної бази в цьому 

закладі тривалий час приділяла кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Галина Володимирівна Шалигіна. Ім’я Галини 

Володимирівни відомо всім, хто має безпосереднє відношення до дошкільної 

освіти, а саме – до фізичного виховання дітей дошкільного віку. Цьому 

важливому напрямку були присвячені всі наукові пошуки й доробки цього 

знаного вченого, мудрого наставника, талановитого викладача. 

Багато років тривала творча співпраця науковця – кандидата педагогічних 

наук, доцента Галини Володимирівни Шалигіної та вихователя закладу 

дошкільної освіти №3 «Ромашка» Марії Іванівни Нікуліної. 
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Після закінчення Слов’янського державного педагогічного інституту у 

1968 році Марія Іванівна Нікуліна 33 роки працювала вихователем цього 

закладу дошкільної освіти. Мала вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне 

звання «Вихователь-методист», була нагороджена почесним званням 

«Відмінник народної освіти». Вихованці Марії Іванівни Нікуліної були 

загартовані, фізично розвинені. Вона мала надзвичайний поетичний дар, своїм 

натхненням спонукала дітей до творчих виявів, її вірші друкувалися в міській 

газеті. Справжній фахівець своєї справи – вона радісно розкривала таємниці 

професії студентам, молодим колегам, а серце віддавала дітям … 

Гідним продовженням науково-методичної співпраці є створення 

експериментального майданчика під керівництвом кандидата педагогічних 

наук, доцента кафедри дошкільної освіти Любові Валентинівни Крайнової, 

діяльність якого було присвячено дослідженню проблеми наступності між 

закладом дошкільної освіти й школи в опануванні державною мовою. Ця 

наукова школа представлена студентською науковою групою, магістрантами та 

презентацією результатів роботи педагогів закладу дошкільної освіти на 

сторінках журналів «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист», газети 

«Мудрість виховання» тощо. 

Педагоги закладу дошкільної освіти №3 «Ромашка» беруть активну 

участь у роботі науково-методичних конференцій, семінарів, «круглих столів» 

та інших форм науково-методичної роботи. 

Педагогічний колектив цього закладу дошкільної освіти під керівництвом 

завідувача Золотарьової Г. Я. приєднався до реалізації Міжнародного проекту 

«Освіта для сталого розвитку в дії» через упровадження інтегрованого 

навчального курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (доктор пед. 

наук, професор Н. Гавриш, доктор пед. наук, професор О. Пометун, кандидат 

пед. наук, доцент О. Саприкіна) із 2015 року. 

Цей напрям науково-методичного пошуку зумовило те, що нагальною 

потребою ХХІ століття стає формування такого способу життя, який був би 

основою довготривалого, ощадливого, гармонійного розвитку суспільства. 

Ідея сталого розвитку поступово стала проникати в освітній процес із 

метою виховання покоління, здатного створювати нове стійке суспільство, яке 

спрямоване на збереження й примноження ресурсів, живе з орієнтацією на 

творення, а не на руйнування. Освіта для сталого розвитку молоді повинна 

орієнтуватися на події соціального й природного середовища, будуватися на 

ситуаціях, які часто трапляються в житті дітей. 

Сьогодні в закладі дошкільної освіти №3 «Ромашка» здійснюється 

підготовка до проведення Всеукраїнського науково-методичного семінару з 

розробки проблеми «Упровадження технології формування навичок сталого 

розвитку в закладах дошкільної освіти», проведення якого планується в 

листопаді 2018 р. 

Висловлюємо щиру подяку педагогічному колективу та завідувачу Галині 

Яківні Золотарьовій за працю в ім’я щасливого дитинства маленьких 
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слов’янців, за творчу співдружність із колективом педагогічного факультету 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» у підготовці висококваліфікованих фахівців із дошкільної освіти 

та бажання ділитися своєю педагогічною майстерністю, практичним досвідом, 

креативними знахідками в галузі виховання дітей. 

Заклад дошкільної освіти системно веде пошук новітніх форм організації 

освітньо-виховного процесу, підвищення фахової майстерності педагогів, 

поглиблення методичних навичок задля покращення якості підготовки дітей до 

життя в сучасному соціумі. 

Тож сподіваємося на подальшу творчу співпрацю та запрошуємо до 

співробітництва на сторінках Ресурсного центру педагогічного факультету 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

 

Аматьєва Олена Петрівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри практичної психології 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

Бондаренко Наталія Борисівна 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
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Золотарьова Галина Яківна, 

завідувач закладу дошкільної освіти №3 

«Ромашка» м. Слов’янська Донецької області 

 

 

Рагуля Вікторія Миколаївна, 
вихователь-методист закладу дошкільної освіти 

№3 «Ромашка» м. Слов’янська Донецької області 

 

Понад сорок років на ниві дошкільної освіти 
 

Консультант:  

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри практичної психології 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Аматьєва Олена Петрівна 
 

Заклад дошкільної освіти №3 «Ромашка» Слов’янської міської ради 

Донецької області вперше відчинив двері малечі в 1976 році. 42 роки гостинно 

зустрічає малят привітний і світлий сонячний дім. Адміністрація закладу 

постійно працює над поліпшенням матеріально-технічних умов перебування 

дітей та персоналу. У 2012 році в ЗДО №3 «Ромашка» успішно реалізувався 

проект «зелених інвестицій», замінено вікна, утеплено фасад. 

Завдяки чіткій та злагодженій роботі адміністрації та батьківського 

комітету закладу дошкільної освіти №3 «Ромашка» за останні роки значно 

зміцнилася матеріально-технічна база, у приміщеннях груп створено сучасне 

предметно-розвивальне середовище, щорічно проводяться поточні ремонти всіх 

групових кімнат, коридорів та інших приміщень. 
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ЗДО №3 «Ромашка» – заклад дошкільної освіти гуманітарного напрямку, 

у якому розміщено 11 вікових груп, музична та спортивна зали, методичний та 

медичний кабінети, харчоблок, пральня, господарські приміщення. 

Це сучасний заклад дошкільної освіти, який забезпечує належні умови 

для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, 

психологічного, соціального), сприяє гармонійному та особистісному 

зростанню кожного вихованця. У ньому працює працездатний, згуртований, 

спроможний виконувати поставлені перед ним задачі, колектив однодумців-

освітян.  

У ЗДО №3 «Ромашка» забезпечено належні умови для забезпечення 

комфортного та безпечного перебування дітей дошкільного віку. Педагоги 

закладу створили предметно-розвивальне середовище з урахуванням вікових 

можливостей дітей, їхніх потреб та інтересів, емоційного благополуччя кожної 

дитини. Оснащення освітнього процесу здійснюється відповідно до чинних 

вимог, які викладено в Типовому переліку обов’язкового обладнання, 

навчально-наочних посібників та іграшок у закладах дошкільної освіти 

(наявних вимог). 

Відмітимо роботу педагогічного колективу зі створення сучасного 

предметного середовища у вікових групах. У групових кімнатах створено 

доцільне, зручне та інформативне розвивальне середовище, яке сприяє розвитку 

дитини, забезпечує умови для набуття навичок практичного життя, надає 

свободу вибору та налаштовує на позитивні емоції. У групах раннього віку є все 

необхідне для сенсорного розвитку, для дітей молодшого дошкільного віку 

вихователі обладнали міні-осередки, наповнили їх стимульним матеріалом, 

який забезпечує пізнавальний розвиток малечі. Групові кімнати для дітей 

середнього та старшого віку забезпечені всім необхідним для 

експериментальної, творчої діяльності, для мовленнєвого та пізнавального 

розвитку дітей.  

Педагогічний колектив закладу реалізовує освітні завдання на засадах 

особистісно-орієнтованої моделі організації педагогічного процесу з 

використанням психолого-педагогічного проектування.  

Навчально-виховний процес забезпечують 60 працівників, із них – 27 

педагогів. Вищу освіту мають 25 педагогів. Працюють спеціалісти: керівники 

музичні, інструктор із фізичного виховання, практичний психолог, соціальний 

педагог, вихователь-методист.  

Молодий, талановитий колектив, сповнений творчої наснаги, оптимізму, 

працездатності, із завзятими керівниками на чолі – це справжня команда. 

Очолює заклад дошкільної освіти завідувач Золотарьова Галина Яківна, 

стаж педагогічної роботи – 37 років, стаж роботи на керівній посаді – 18 років. 

Вихователь-методист Рагуля Вікторія Миколаївна працює в закладі 

дошкільної освіти 27 років, 11 із них – вихователем-методистом. 

Життєве кредо: «Любити, розуміти, допомагати». 
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Педагогічне кредо: «Де є бажання – знайдеться й шлях».  

Наш девіз: «Радість дітям – упевненість батькам». 

Затишні групові кімнати та лагідні ніжні посмішки вихователів щодня 

зустрічають 260 вихованців. 

Діяльність закладу докільної освіти різнопланова, охоплює всі види 

діяльності дошкільників, створено всі умови для того, щоб кожна особистість 

змогла визначитися й самореалізуватися. 

На цьому етапі ЗДО №3 «Ромашка» працює над проблемою «Розвиток 

духовного та фізичного здоров’я дитини шляхом гармонійного пізнання світу й 

свого місця в ньому через формування навичок соціально, економічно та 

екологодоцільної поведінки». Отже, розвиток творчої обистості є одним із 

основних завдань сьогодення.  

У закладі дошкільної освіти створено всі необхідні умови для виховання 

творчої особистості на основі рідної мови та національної культури. Заняття з 

музичного виховання – широке поле для творчості дітей. Хоровий, сольний 

спів, гра на музичних інструментах, музичні ігри, різні рухи під музику, під час 

яких створюються дітьми музичні образи – це творча діяльність дітей. 

Різноманітні музичні розваги, тематичні й родинні свята, які проводяться в 

дошкільному закладі, дарують малятам-глядачам і батькам велику втіху та 

радість. 

Велику увагу приділяють навчанню дошкільників мовленнєвому етикету 

як важливої передумови соціалізації дитини в певному культурному 

середовищі.  

Особливим акцентом у роботі навчально-виховного закладу є формування 

і зміцнення здоров’я дітей, забезпечення психічного комфорту й позитивного 

самопочуття. Заняття із фізичного виховання цікаво доповнюють нетрадиційні 

методи оздоровлення дітей: елементи хатха-йоги, степ-аеробіки, стретчінгу, 

дихальної гімнасти, ароматерапії, сміхотерапії, самомасажу. Чарівний світ 

рухів, музики, ритму, піднесених емоцій надзвичайно впливає на малюків і не 

залишає серед них байдужих. 

У закладі дошкільної освіти створено необхідні умови для всебічного 

розвитку дітей. Для цього пропонують: 

– заняття в музичній та фізкультурній залах; 

– прогулянки на ігрових майданчиках; 

– світлі, затишні ігрові кімнати з різноманітним розвивальним 

середовищем; 

– заняття з кваліфікованими педагогами, які дбають про фізичний, 

соціальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, пізнавальний, емоційний, 

психічний розвиток кожної дитини; 

– гуртки художньо-естетичного та ритміко-хореографічного напрямків; 

– консультації практичного психолога, лікаря, інструктора із фізичного 

виховання, логопеда, вихователя-методиста; 
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– розвивальні творчі заняття із впровадженням сучасних психолого-

педагогічних технологій та використанням мультимедійного обладнання. 

У закладі дошкільної освіти функціонують чотири профільні групи, які 

мають художньо-мовленнєвий і фізкультурно-оздоровчий напрямки роботи. 

Метою діяльності закладу дошкільної освіти є: задоволення потреби 

громадян у здобутті дошкільної освіти та модернізація змісту освітньої 

діяльності ЗДО через забезпечення всебічного розвитку дітей. 

Відповідно до мети колектив визначив такі завдання своєї діяльності: 

– забезпечення оптимальних умов для збереження та зміцнення 

фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини; 

– максимальне сприяння розвитку індивідуальності кожної дитини як 

суб’єкта різних видів діяльності через упровадження особистісно орієнтованої 

моделі взаємодії та розширення освітніх послуг ЗДО; 

– створення умов для набуття кожною дитиною компетентностей, 

визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти; 

– формування національної самосвідомості в дітей, забезпечення їхньої 

соціальної адаптації; 

– налагодження ділових партнерських взаємин між педагогічним 

колективом та батьками для підвищення ефективності освітнього процессу. 

Творчі, талановиті педагоги працюють за оновленими програмами, 

активно впроваджують сучасні, новітні, інтерактивні технології. Уся діяльність 

закладу висвітлюється в мережі інтернет на сайті, який постійно оновлюється.  

Вихователі є активними учасниками Всеукраїнських, обласних, міських 

заходів із питань патріотичного виховання, збереження довкілля, зміцнення 

здоров’я дітей та ін. 

Упровадження психолого-педагогічного проектування дало можливість із 

успіхом презентувати діяльність за темами: «Розвивальне середовище як засіб 

розвитку дитини», «Культура Слобожанщини», «Мовленнєво-творчий розвиток 

дітей дошкільного віку засобами національного мистецтва», «Вода – джерело 

життя», «Папір – наше багатство», «Місто майбутнього» тощо. 

Фахівці закладу дошкільної освіти діляться своїми здобутками, 

доробками й надбанням із педагогами міста, області, країни. На базі ЗДО 

успішно проводяться науково-методичні семінари, презентації, майстер-класи, 

конкурси, виставки. Упродовж багатьох років заклад дошкільної освіти є 

базовим для проведення курсів підвищення кваліфікації, педагогічної практики 

студентів ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

Науково-методична робота ЗДО №3 «Ромашка» має велику історію. 

З 1982 р. до 1988 р. у ЗДО №3 діяла обласна школа провідного досвіду із 

фізичного виховання, яку очолювала викладач Слов’янського державного 

педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент Шалигіна Галина 

Володимирівна.  
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Уже в той час заклад дошкільної освіти відмовлявся від стандартних форм 

проведення занять. Вихователь Марія Іванівна Нікуліна була новатором у цій 

справі. Разом із керівником вони розробили серії інтегрованих занять, на яких 

діти виконували більше ніж 20 фізичних вправ. Продумували кожну хвилину 

заняття, тому моторна щільність занять досягала 85–90%. Це дуже високий 

результат. 

Нікуліна Марія Іванівна – справжній фахівець із дошкільного виховання. 

Її нагороджено почесним знаком «Відмінник народної освіти». Вихователь 

завжди вражала колег творчою енергією, майстерністю, розкривала перед ними 

таємниці обраної професії, була взірцем цієї справи, любові до дітей. 

Основним у цій справі було те, що діти росли здоровими, розвиненими, 

впевненими в собі. 

У 2007–2011 рр. на базі ЗДО №3 «Ромашка» та ЗОШ №13 під 

керівництвом Крайнової Любові Валентинівні (кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет») працював експериментальний майданчик із проблеми 

«Наступність між дошкільним закладом і школою в опануванні державною 

мовою». 

Під час дослідження було експериментально апробовано організаційно-

методичні засади спільної роботи закладу дошкільної освіти, школи та батьків в 

організації успішної мовленнєвої підготовки до шкільного навчання. У межах 

дослідження означеної проблеми було розроблено методичні рекомендації, які 

містять концептуальні підходи та творчий доробок педагогів. Було визначено 

можливості творчої взаємодії педагогів закладу дошкільної освіти та школи в 

забезпеченні наступності, перспективності між двома ланками освіти в 

забезпеченні повноцінного мовленнєвого розвитку дітей. 

З 2015 р. до 2019 р триває розробка та впровадження Концепції школи 

сприяння здоров’ю «Здоровим бути – здорово», яка передбачає створення в 

закладі дошкільної освіти режиму розгорнутих комплексів 

здоров’язбережувальних технологій та всебічного фізичного розвитку дітей 

дошкільного віку. Цей напрям роботи надав великі можливості в здійсненні 

низки заходів із питань збереження здоров’я: оптимізація рухового режиму, 

системний підхід до формування в дітей ціннісного ставлення до власного 

здоров’я, опанування новими здоров’язбережувальними технологіями, 

раціональний розподіл процесів життєдіяльності, дотримання гармонійних, 

доброзичливих стосунків між педагогами та вихованцями, самими дітьми. 

З 2015 р. у ЗДО №3 «Ромашка» працює експериментальний майданчик із 

проблеми «Створення цілісної системи формування стійких принципів 

екологічно-врівноважених звичок у дошкільників на засадах технології «Освіта 

для сталого розвитку»». Науковий керівник – Гавриш Наталія Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії 

дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України.  
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Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти приєднався до 

реалізації Міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку – у дії» через 

упровадження інтегрованого навчального курсу «Дошкільнятам – освіта для 

сталого розвитку». Ідея сталого розвитку впроваджується в освітній процес із 

метою виховання покоління, здатного створювати нове стійке суспільство, яке 

спрямоване на збереження й примноження ресурсів, живе з орієнтацією на 

творення, а не на руйнування. Упровадження навчального курсу за принципами 

технології емпауерменту надало можливість створити умови для формування в 

дитини впевненості у власних силах, приймати дітьми рішення щодо власного 

стилю життя, забезпечити психологічний комфорт дітей, створити умови для 

вияву в дошкільників ентузіазму й почуття задоволення від результатів роботи, 

виконання дій і вироблення звичок поведінки, орієнтованих на сталий розвиток. 

У закладі дошкільної освіти постійно проходять методичні заходи, під час 

яких педагоги діляться своїми успіхами із закладами дошкільної освіти міста, 

області. На базі ЗДО успішно проводяться практичні семінари, презентації, 

майстер-класи, конкурси, виставки тощо. 

У 2013 р. було проведено методичне об’єднання для вихователів-

методистів міста за темою: «Використання дитячої філософії як засобу 

гармонійного розвитку дитини дошкільного віку». 

У 2014 р. вихователь О. Середняк провела майстер-клас для вихователів 

міста та молодих фахівців за темою: «Розвиток творчої активності дітей на 

основі співробітництва». 

У 2015 р. було проведено практичний семінар для педагогів міста за 

темою: «Зміцнення здоров’я і формування валеологічної свідомості у 

дошкільників». 

У педагогічному колективі ЗДО №3 «Ромашка» було підготовлено та 

проведено патріотичне свято «Ми – діти твої, Україно» для музичних керівників 

та педагогів міста; для слухачів курсів підвищення кваліфікації при Донецькому 

облІППО проводяться заняття із фізичної культури. 

У 2016 р. було проведено практичний семінар для вихователів-методистів 

міста за темою: «Системний підхід до організації навчально-виховної роботи на 

засадах здоров’язбереження». 

У 2017 р. було підготовлено та проведено семінар-практикум для 

педагогів області «Освіта для сталого розвитку», на якому було презентовано 

портфоліо вихователів молодших та середніх груп «Реалізація програми 

«Освіта для сталого розвитку в дії»». 

Педагоги беруть активну участь у заходах обласного рівня. 

Так, у 2013 р. вихователь-методист В. Рагуля та практичний психолог 

Н. Курбанова брали участь в Обласній науково-практичній конференції до Дня 

української писемності і мови «Мова – глибина тисячоліть», було проведено 

майстер-клас «Синквейн як засіб пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей 

і педагогів». 
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У 2014 р. педагоги взяли участь у постійному обласному семінарі з 

проблеми «Здоров’язбережувальний потенціал діяльності в навчальних 

закладах». 

У 2015 р. – у педагогічних читаннях при Донецькому облІППО 

«Забезпечення сталого інноваційного розвитку дошкільної освіти регіону». 

У 2016 р. педагоги взяли участь у Регіональній науково-практичній 

конференції «Проектування індивідуальної траєкторії розвитку педагогів в 

умовах Євроінтеграції» (м. Краматорськ). 

У 2010 р. вихователь-методист В. Рагуля стала делегатом 

1 Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти. 

У 2014 р. педагогічний колектив узяв участь у презентації новітньої 

програми «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» при Інституті 

педагогіки НАПН України спільно з громадською організацією «Учителі за 

демократію та партнерство» (м. Київ). 

У 2015 р. вихователь І. Ратинська стала делегатом від м. Слов’янська на 

Всеукраїнський День довкілля (Київський палац дітей та юнацтва). 

У цьому ж році педагоги взяли участь у тренінгу «Інноваційні механізми 

створення ігрового простору дитини засобами конструктора ЛЕГО» у межах 

спільного проекту Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та the LEGO foundation 

(м. Дніпро). 

У 2016 р. вихователі ЗДО №3 «Ромашка» узяли участь у Всеукраїнському 

науково-практичному семінарі за темою: «Формування екологічно, економічно і 

соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого 

розвитку» у межах міжнародного проекту «Освіта для сталого розвитку в дії» 

на базі Інституту обдарованої дитини НАПН України (м. Київ). 

У 2017 р. вихователі ЗДО взяли участь у Всеукраїнському науково-

практичному семінарі за темою: «Реалізація принципів педагогіки 

емпауерменту як ефективного механізму впровадження освіти для сталого 

розвитку дошкільників» (м. Житомир). 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки №479 від 28.04.2015 «Про 

проведення дослідно-експериментальної роботи на базі ДНЗ» заклад 

дошкільної освіти отримав статус експериментального навчального закладу 

Всеукраїнського рівня і розпочав проведення дослідно-експериментальної 

роботи за темою «Створення цілісної системи формування стійких принципів 

екологічно-врівноважених звичок у дошкільників на засадах технології «Освіта 

для сталого розвитку». Експериментальна робота триває п’ять років. Перші 

підсумки експериментальної роботи узагальнили у відеофільмі «Дошкільнятам 

– освіта для сталого розвитку», який було представлено на міжнародній 

виставці «Інноватика у сучасній освіті» (24.10.2017 р., м. Київ). 

Отже, педагогічний колектив закладу веде велику пошукову 

презентаційну роботу для поширення свого досвіду в межах міста, області та 

країни в цілому. 
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Педагогічний колектив будує роботу з батьками на основі діалогу, у 

процесі якого створюють умови для довірливого спілкування між ними, 

використовуючи різноманітні форми роботи із сім’єю: батьківські збори, 

тренінги, консультації, інформаційні листи, індивідуальні бесіди, свята, 

презентації, творчі конкурси, виставки, проектна діяльність, акції тощо.  

Результатом такої співпраці стало зростання авторитету батьків серед 

дітей, педагогів, встановлення міцних, емоційно-позитивних, доброзичливих 

відносин із родинами. 

Колектив ЗДО №3 «Ромашка» перебуває в постійному творчому пошуку 

не зупиняється на досягненому, прагне вдосконалення. 

У закладі дошкільної освіти створено всі умову для виховання щасливих, 

здорових, розумних дітей. Сьогодні наші діти радісно дивляться на світ. 

Зробити їх щасливими завтра – основне завдання колективу нашого закладу. 

 

 

 

Середняк Олександра Дмитрівна, 
Відмінник освіти України, 

вихователь закладу дошкільної освіти  

№3 «Ромашка» 

м. Слов’янська Донецької області 

 

Розвиток творчої активності дітей дошкільного віку на 

засадах співробітництва 
 

Консультант: 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Крайнова Любов Валентинівна 
 

Назва проекту: «Знайомство з музичними інструментами як засіб 

мовленнєвого розвитку в дітей молодшого дошкільного віку». 

Учасники: діти молодшого дошкільного віку, батьки, вихователь. 

Тривалість проекту: 6 місяців. 

Методи і прийоми: переказ казки «Три ведмеді» (різні голоси); вправа зі 

струнами «Добери звучання до голосів ведмедів»; гра на металофоні; 
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проблемна ситуація «Як зробити звук голоснішим?»; вправа «Знайди коробочки 

з різними звуками»; завдання «Як зробити звук тихим?»; вправа «Залежність 

сили звуку від відстані його джерела» (чим далі, тим тихіше); дослід зі 

струною; гра «Хто як чує, хто як бачить?». 

Метод занурення передбачає вивчення матеріалу в поєднанні різних видів 

діяльності: ігрова, мовленнєва, пошуково-дослідницька, продуктивна, 

художньо-естетична тощо. 

Соціокультурний простір: розглядання ілюстрацій; дидактичні ігри; 

розглядання та опис музичних інструментів; фотовиставки; ігри з музичними 

інструментами. 

Пізнавальна цінність: знайомство дітей із клавішними, ударними, 

струнними, шумовими й духовими інструментами, їх призначення.  

Мовленнєвий розвиток: розгадування загадок, народні пісні, віршики 

про музичні інструменти, використання приказок, діалог, мовленнєва 

гімнастика, фізхвилинки. 

Роздуми дітей: Який музичний інструмент тобі до вподоби і чому? А чи 

не зашкодить музика тим, хто спить (хворіє)? Що можна робити під звуки 

музики? 

Матеріал для музично-інструментальної творчості: кришечки, 

ґудзики, камінці, насіння, крупи тощо. 

Продуктивна праця: залучати дітей до гри на музичних інструментах із 

партнерами; заохочувати до самостійного музикування, звуконаслідування; 

розвивати музично-сенсорні здібності; організація «свят» для ляльок; розвивати 

здатність до образно-емоційного сприймання музики та до відповідного 

музично-пластичного відображення її в танцях; спроби озвучити за допомогою 

музичного інструмента будь-якої казки, пісні, віршика тощо. 

 

Мистецтво діалогу 
Мета: розвивати діалогічне мовлення; збагачувати словник дієсловами; 

закріплювати вміння правильно вживати звертання; сприяти розвитку 

спілкування українською мовою; підвищувати мовленнєву активність дітей. 

Докучна казка. 
– Ми з тобою йшли? 

– Йшли. 

– Бубона знайшли? 

– Знайшли. 

– А де ж він? 

– Хто? 

– Бубон. 

– Який? 

– Як який? Ми з тобою йшли?.. 
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Вправа «Що було потім?». 
Вихователь бере в руки музичний інструмент (барабан, бубон, сопілку 

тощо) і промовляє, даючи дитині по черзі: 

– Є у мене інструмент. Кому його дати? 

На запитання моє буде... (ім’я дитини) відповідати. 

Ми взули чешки та зайшли до зали. 

І що почали робити? (Марширувати) 

А що робили потім? (Передає інструмент наступному гравцеві) 

Вправа триває. 

Гра «Де був Іванко?». 

Вихователь: Подивіться, дітки, що тримає в руках Іванко. 

Це можна їсти? А їм можна ліпити? А малювати? 

А що це? (Музична паличка) А де він це взяв?  

А які ще музичні інструменти є на полиці? 

Вправа «Мій музичний інструмент». 
Діти грають у парах. 

– У мене є сопілка. 

– У мене є бубон. 

– Моя сопілка довга. 

– Мій бубон схожий на коло. 

– У сопілку треба дути. 

– А бубон треба бити об руку або трясти. 

– Давай заграємо разом! 

– Давай! 

Гра «Відгадай, що купили?». 

– Мені купили музичний інструмент. 

–Який? (Варіанти) 

– Послухай і відгадай. 

– По ньому треба стукати паличками. 

– Доторкнися до нього через серветку і впізнай. 

– На ньому грав котик у казці «Котик і півник». 

Дидактична гра «Так чи ні?». 

Вихователь:  
Заграти хочеться мені 

З вами, друзі, в «Так чи ні». 

Вам запитання я поставлю, 

Готуйте відповідь свою.  

Запитання до гри. 

Оркестр грає, музика лунає? (Так) 

Хлопчик і дівчинка дують у сопілку з обох кінців? (Ні) 

Гітара – струнний дерев’яний інструмент? (Так) 

Щоб навчитися добре грати, треба музику вивчати? (Так) 
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Діти чекають: може бубон сам заграє? (Ні) 

Ті-лі-лі – грає музика, грає 

Нас на танцюристів обертає? (Так) 

 

Творчий етап роботи над проектом 

Диво-казка «Лісова пригода»  

Мета:  
1. Заохочувати дітей до музичної творчості: музикування, 

наспівування; використання набутих музични навичок. 

2. Розвивати вміння слухати й чути звуки весняного довкілля, переводити 

мовленнєве звуконаслідування в музичні звуки. 

3. Розвивати бажання супроводжувати мовленнєві ігри, казки, пісні. 

4. Активізувати словник за допомогою гри на музичних інструментах, 

знаходити відповідні інструменти для озвучування тексту. 

5. Виховувати прагнення надавати власним мистецьким діям емоційно 

усвідомленого естетичного характеру. 

Основна мета музикування: 
1. Виховувати інтерес до власного виконавства (невимушеність, 

скутість, сором’язливість). 

2. Прищеплювати дітям здатність захоплюватися грою на музичних 

інструментах, отримувати задоволення від гри. 

3. Емоційно відгукуватися на виступи інших дітей. 

4. Задовольняти бажання дітей створювати музично-ігрові образи. 

5. Розвивати потребу в самовияві. 

Музичні інструменти: металофон, бубон, маракаси, дитячі піаніно, 

гітара, гармоніка, дзвіночок, сопілки, дудки, барабан, дерев’яні ложки, 

свищики. 

Посібники та матеріали: саморобні інструменти (шурхунчики, 

брязкальця, маракаси, обрядові дзвіночки, ребриста дошка); фломастерні 

трубочки, пластмасова коробочка з горішками, «тулуби» маркерів, смужечки із 

целофану, бубонці для риболовлі. 

 

Хід 

Ведуча:  
Добрий день вам, любі діти! 

Хай завжди вам сонце світить! А вам, гості –  

Круглий рік хай щастя йде вам на поріг. 

Приготуйтеся, будь ласка. Розкажу вам, диво-казку.  

Про пригоду лісову свою казку поведу. 

Весни почувши голосок, пішла я якось у лісок. 

Світить сонце ясно скрізь, 

Ну який же гарний ліс! 

Мені зовсім тут не страшно. 
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Скільки квітів вітає весну! 

Ось прислухайтеся: щось бубонить – 

То конвалія тихо дзвеніть. 

Конвалія:  

Я – краса лісів і гаїв, 

Не зривай намистинки мої!  

Я жива і я хочу рости,  

Хочу жити і хочу цвісти. 

(Грає на брязкальцях) 

Дзвіночок:  

Ніжна музика лісу бринить, 

То дзвіночок ліловий дзвенить  

І всміхається щиро до нас:  

«Дуже радий я бачити вас!» 

(Грає на дзвіночках) 

Ведуча: 

Чую, чую – ліс шумить! 

Хто ж це там ще гомонить? 

Калинка:  

Хоч я деревце маленьке, 

Хочу вирости швиденько. 

Потягнуся до гори  

Раз-два-три, раз-два-три. 

(Грає на шурхунчиках) 

Ведуча: 

Це ще хто виглядає з дупла? 

То руда господиня мала. 

Білка: 
А я Білка-українка, 

Коли хочте знати. 

Можу вам я заспівати 

І нотки заграти:  

До, ре, мі, фа, соль. 

(Грає на маракасах) 

Ведуча: 

Ой, красуні лісові, 

Панночки розкішні,  

Заграли музики мені  

Весняної хоч трішки. 

Дідусь: 

Люлі-люлі, мій синочку, 

Справлю тобі колисочку, 
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Справлю тобі колисочку  

Та й повішу на дубочку. 

Ведуча: 
Отже, бачите, ліс не мовчить 

Тільки слухай – заграє, навчить. 

З’являється Муха. 

Муха: 
А я – Муха-веселуха 

Теж хочу заграти,  

Та не маю інструменту, 

Де ж його придбати? 

Ведуча пропонує Мусі пошукати в лісі крамничку. 

Директор:  
Відчиняємо, дзинь-дзинь, 

Ми крамничку-магазин. 

Ця крамничка не проста,  

А музична, чарівна. 

А це я – її директор.  

А це – помічниця. 

Ведуча: А що ви маєте в своїй крамниці? 

Директор:  

Це – музичні інструменти, 

Їх багато на вітрині. 

Ось найбільший – піаніно.  

Ось гітара, дудка, бубон.  

Знають добре їх усюди. 

Ведуча:  

У крамниці продавці, 

Пречудові фахівці:  

Добрий Сонечко-жучок  

І веселий їжачок, 

І метелик невеличкий. 

Помічниця:  

Добрий день вам, пані Мухо, 

Незрівняна веселухо!  

Що бажаєте придбати?  

Що з товару показати? 

Муха: 
Покажіть мені найбільший 

І найкращий з-поміж них. 

Помічниця:  

Пропоную піаніно! 

Інструмент цей старовинний.  
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Має клавішів багато, 

Можу я для вас зіграти. 

Грає на піаніно. Муха задоволена. 

Муха: 

Грає ваше піаніно 

Дуже гарно, серце мліє.  

Але ж як його забрати?  

Силу добру треба мати! 

Ведучий: 
Мабуть, сопілка підійде. 

Хай Метелик тобі заграє, 

Сопілку він чудово знає. 

Метелик: Інструмент цей дерев’яний, духовий. Сопілка теж прийшла до 

нас із давнини. Є в ній отвори маленькі – треба дути, щоб тоненькі, ніжні звуки з 

них добути. 

Грає. Муха не задоволена. 

Муха: 
Інструмент цей дуже вже писклявий. 

Ще й, до речі, він у вас дірявий! 

Ведучий: 
Ну ж бо, Сонечко-жучок, 

Пошукай без дірочок! 

Сонечко: 

Цей інструмент на сонечку блищить 

І чисто, мов кришталь, завжди звучить.  

Його металофоном називають і паличкою грають. 

Грає. Муха прислухається. 

Ведучий: 
Дай-но паличку їй тепер, Жучок, 

Хай-но спробує заграти хоч разок. 

Муха: 

Вжик-вжик-вжик-туди й сюди! 

Ой, як просто і як легко все виходить (вагається). 

Ні, мені металофон цей не підходить! 

Ведучий: 

Нехай їжачок ваш гітару покаже 

Та їй популярно про неї розкаже. 

Їжачок: 
Гітара – струнний, дерев’яний інструмент 

І заслуговує вона на комплімент. 

Я струни пальцями ось так перебираю,  

Мелодію на них дзвінку та гарну граю. 
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Муха плескає в долоні, хапає гітару. 

Муха: 

Моя цяця, яка ж ти гарненька! 

На тобі я заграю любенько. 

Вже сьогодні у мені гастролі 

Прощавайте і будьте здорові! 

Кланяється продавцям. 

Муха (гостям):  

Привіт вам. Увага! Увага! 

Заслужена гратиме Муха-артистка. 

Відома й найкраща з усіх гітаристка! 

Бере гітару неправильно, смикає по струнах. 

Діти: 
Від твоєї музики, 

Муха-веселухо, зрозумій,  

У публіки вже втомилися вуха! 

Ведучий: 
Ось така ти в нас артистка! 

Аж ніяка гітаристка! А чому? 

Діти: 

Муха в садочок не ходила, 

Вона і пісень не вчила,  

На гітарі вона не грає,  

Нічогісінько не знає. 

Муха тупає ногами. 

Муха: 
Я вас слухати не буду, 

Що моя провина – 

Це бракована гітара 

Із вашого магазину.  

Біжить і повертає гітару. 

Діти: 
Щоб навчитись добре грати, 

Треба музику вивчати.  

Ось, будь ласка, пані Мухо,  

Нашу гру тепер послухай! 

Діти грають на різних музичних інструментах. Муха відвернулась, а потім 

починає пританцьовувати. 

Гра «Веселий бубон». 

Ти котись, веселий бубон, 

Швидко, швидко по руках. 

У кого веселий бубон,  

Той станцює для нас: Ах! 
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Ведуча: Сподобалася тобі гра, Мухо? Ти її запам’ятала? Ану, пограй із 

гостями. 

Муха: 
Я вам бубон показала? 

Тепер стрічку прив’язала? 

Бубон мій, немов віночок, 

Піде з вами у таночок. 

Діти: 

Ми пізнайки-музиченькі 

Вам заграймо веселенько, 

А ви, гості дорогенькі, 

Покажіть на що ладненькі! 

Проводиться гра з гостями. 

Продавець: 

Хоч ми аж до ранку  

Могли б для вас грати,  

Музичну крамничку нам час зачиняти. 

Директор: 
Дзинь-дзилинь, 

Дзинь-дзилинь.  

Зачиняймо магазин. 

Діти: 
Хай дуда, баян і бубон 

Про життя співають. 

Хай Любов, Добро і Щирість 

Всюди розквітають! 

Уклін дітей. 

Роздуми дітей 
Який музичний інструмент тобі до вподоби і чому? 

Ангеліна: Гармошка, вона красива. 

Толя: Сопілка, я її люблю. 

Світланка: Ложки дерев’яні, вони стукають гарно. 

Микола: Гармошка, бо вмію на ній грати. 

Сашко: Піаніно, грають всі пальчики. 

Марійка: Гармошка, весело грає. 

Льова: Піаніно, в нього можна вставляти батарейки. 

Сніжана: Шурхунчики, гарно шурхотять. 

Сергійко: Металофон і піаніно, люблю на них грати. 

Данило: Гармошка, бо колись була у мене, а зараз немає. 

Микола: Саксофон, він гарненький, я його люблю. 

Ганнуся: Сопілочка, мама мені її купила. 
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Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання молодого 

покоління, зміщення акцентів на створення умов для поступального, 

повноцінного, гармонійного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей 

жити, успішно діяти у світі, самовизначитися в ньому, необхідно сформувати в 

них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, до свого образу 

«Я», одним із компонентів якого є «Я – здоровий».  

Цю парадигму сучасної освіти яскраво відображено в державних 

документах, а саме: Законах України «Про дошкільну освіту» (2001 р.), «Про 

охорону дитинства» (2002 р.), Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.), 

Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (2012 р.) та ін. Зокрема, у 

Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні одним із основних завдань 

дошкільної освіти на сучасному етапі є забезпечення гармонійного та 

різнобічного розвитку дошкільника, формування в нього ціннісного ставлення 

до Природи, Культури, Людей і Самого Себе [1, с. 17]. 

Сучасними психологами й педагогами вивчаються умови, найбільш 

сприятливі для цілісного розвитку дитини як особистості, формування її 

психічного здоров’я (О. Кононко, В. Котирло, С. Кулачківська, С. Ладивір, 

Л. Мельник, З. Плохій та ін.). Проблема фізичного виховання дітей дошкільного 

віку досліджувалася в працях О. Богініч, Е. Вільчковського, Н. Денисенко, 

Л. Сварковської та ін. А також у працях І. Брехмана, О. Дубогай, Р. Поташнюк 

та ін. Значну увагу приділено питанням дотримання молодим поколінням 
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здорового способу життя. Водночас залишається недостатньо вивченою 

проблема організації освітнього процесу з формування у старших дошкільників 

валеологічної свідомості. Мета – розкрити деякі підходи до організації 

навчально-виховного процесу з формування в старших дошкільників ціннісного 

ставлення до власного здоров’я, компетентності у фізичній, психічній і 

соціальній його сферах.  

Педагогічний процес із формування валеологічної свідомості та 

ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку 

передбачає розкриття істотних зв’язків і залежностей, які існують між станом 

здоров’я людини та її способом життя, рівнем знань про здоров’я, настроєм, 

стосунками з іншими людьми. Пріоритети в загальній системі роботи мають 

бути віддані навчально-виховній діяльності. Основне її завдання – розвиток у 

дітей усвідомлення цінності здоров’я та здорового способу життя, що сприяють 

становленню активної особистості. 

Вважаємо, що дитина, у якої буде сформоване сприйняття власного 

здоров’я як особистісної цінності, намагатиметься свідомо коригувати свою 

поведінку щодо здорового існування. Тобто, буде бережливо ставитися до 

власного здоров’я та здоров’я інших; прагнути до адекватного сприйняття знань 

і навичок його охорони, їх втіленню в повсякденне життя.  

Для досягнення мети необхідно спрямувати освітній процес на виконання 

таких завдань: 

1. Систематизувати знання дітей про:  

– фізичну сферу здоров’я (будову тіла, функції органів тіла, засоби 

збереження здоров’я тощо); 

– психічну сферу здоров’я (почуття та емоції, керівництво ними); 

– соціальну сферу здоров’я (залежність стану здоров’я від умов життя; 

правила поведінки в суспільстві; негативний вплив шкідливих звичок на 

здоров’я тощо). 

2. Сформувати вміння й навички: 

– у фізичній сфері здоров’я: самостійно піклуватися про власне здоров’я, 

орієнтуватися в показниках свого фізичного стану, застосовувати знання про 

функції органів тіла в різних видах діяльності; 

– у психічній сфері здоров’я: зосереджуватися на приємних спогадах, 

використовувати їх для покращання настрою, контролювати негативні емоції; 

– у соціальній сфері здоров’я: оцінювати життєві ситуації, прогнозувати 

результати діяльності, наслідки поведінки, безконфліктно спілкуватися, 

піклуватися про хворих, із повагою ставитися до здорових. 

3. Розвинути установки до: 

– самостійного виконання оздоровчих процедур; 

– вияву позитивних емоцій у процесі здоров’ятворчої діяльності; 

– дотримання здорового способу життя. 

Одним із актуальних завдань у практиці роботи закладів дошкільної 

освіти є забезпечення кваліфікованої допомоги в наданні дітям знань про 
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основи здоров’я, у виробленні навичок збереження, зміцнення й відновлення 

фізичного, психічного й соціального здоров’я дітей. Важлива місія в цій 

діяльності належить вихователям дошкільних навчальних закладів. Відомий 

педагог В. Сухомлинський із цього приводу писав: «Я не боюся ще й ще раз 

повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від 

життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, 

розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили...». 

Навчально-виховний процес із формування в старших дошкільників 

валеологічної свідомості та ціннісного ставлення до власного здоров’я 

педагогам доцільно будувати на таких принципах: 

– науковості (усі відомості, що пропонуються дошкільникам, повинні 

ґрунтуватися на науковому фактичному матеріалі); 

– доступності (наукова інформація має бути адаптована до сприймання 

дітьми дошкільного віку, логічно структурована); 

– наочності (інформацію, що надається дітям, доцільно супроводжувати 

демонстрацією наочного матеріалу, проведенням дослідів, прикладами з життя 

дітей, літературних джерел, використанням художнього образного слова тощо); 

– системності (нові знання повинні ґрунтуватися на загальних знаннях, 

які вже мають діти, сприяти формуванню в дошкільників уявлень і понять щодо 

фізичної, психічної та соціальної сфер здоров’я); 

– урахування індивідуальних особливостей дітей (обов’язково 

враховувати індивідуальні можливості особистості); 

– активності особистості (теоретичні знання доцільно закріплювати в 

практичній діяльності, створивши умови для самостійного пошуку дітьми 

фактичного матеріалу щодо формування складових здоров’я). 

Для формування компетентності дітей у сфері фізичного здоров’я 

необхідно щоденно планувати й проводити освітню роботу, використовуючи 

дидактичні ігри, посібники, художні та фольклорні твори, ілюстрації. 

Створювати умови для самостійного визначення дітьми функцій органів 

тіла, а саме: проводити досліди, експерименти, проблемні завдання відповідно 

до теми, що вивчається. 

Під час виконання вихованцями гігієнічних і загартувальних процедур, у 

ході сюжетно-рольових ігор «Сім’я», «Заклад дошкільної освіти», «Лікарня», 

«Перукарня» закріплювати назви органів тіла й правила догляду за ними. 

Необхідно спонукати дітей встановлювати зв’язок між станом окремих органів 

тіла й загальним самопочуттям, робити висновки щодо доцільності дотримання 

здоров’язбережувального стилю поведінки.  

Кожні два тижні доцільно оновлювати комплекс вправ із коригувальної 

оздоровчо-профілактичної гімнастики та проводити її з дітьми для формування 

правильної постави, зміцнення стоп, м’язів тіла. Постійно спонукати 

дошкільників контролювати поставу в однолітків та рідних, пояснювати вплив 

постави на стан внутрішніх органів людини. У процесі спілкування доводити 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №4/2018 

 

 

 
29 

вихованцям доречність щоденного виконання фізичних вправ і дотримання 

рухового режиму, розкривати їх роль у розвитку організму дитини. 

Підтримувати бажання дошкільників організовувати рухливі ігри, 

вигадувати власні загальнорозвивальні вправи. Спонукати слабоактивних дітей 

включатися в ігри, розваги.  

Старших дошкільників треба привчати до самостійного виконання 

загартувальних процедур (миття рук до ліктів, обтирання тіла вологою 

рукавичкою, ходіння босоніж тощо), пропонувати виконувати їх з членами 

родини. Під час щоденних прогулянок акцентувати увагу дітей на властивостях 

сонця, повітря й води, які сприяють зміцненню здоров’я. Спонукати вихованців 

робити висновки щодо власних відчуттів після переходу з приміщення на 

подвір’я.  

Постійно акцентувати увагу дошкільників на культурі споживання їжі. 

Давати їм поняття про доцільність дотримання режиму харчування. Пояснювати 

дітям значення окремих продуктів для зміцнення й збереження власного 

здоров’я. У старших дошкільників доцільно формувати елементарне уявлення 

про функціонування системи травлення. Необхідно навчати дітей правил 

безпеки життєдіяльності, закріплюючи їхні знання в процесі моделювання 

життєвих ситуацій здоров’язбережувального змісту. Постійно здійснювати 

медико-педагогічний контроль за станом фізичного здоров’я вихованців. 

Повідомляти батьків про результати обстеження дітей. 

Для формування компетентності дітей у сфері психічного здоров’я 

необхідно створити в групі атмосферу шанобливого ставлення до людини, яка 

вміє підтримувати на належному рівні власне здоров’я, а також піклується про 

здоров’я інших людей. Середовище, у якому перебувають діти, бажано 

максимально наблизити до домашньої обстановки. Проводити різноманітні 

заходи, що сприяють збереженню психічного здоров’я дошкільників. 

Організувати в групі куточок релаксації, домашньої іграшки тощо. Необхідно 

надавати дітям знання про емоції людини, розвивати вміння контролювати 

власні негативні емоції, у повсякденному житті закріплювати правила ввічливої 

поведінки. Доцільно акцентувати увагу дітей на недопустимості некоректного 

ставлення до оточення. У процесі спілкування розвивати у вихованців здатність 

розрізняти почуття людей і відповідно на них реагувати. У ході сюжетно-

рольових ігор «Сім’я», «Заклад дошкільної освіти», «Поліклініка», «Лікарня», 

«Театр» моделювати життєві ситуації різної емоційної спрямованості. 
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Методичні основи вирішення проблеми  

«Формування валеологічного світогляду та  

ціннісного ставлення до здоров’я 

у старших дошкільників» 

 

Програма формування валеологічного світогляду дошкільників 

«Здоров’ятко» 
 

Мета: Формувати валеологічний світогляд, систему знань про способи 

оздоровлення, виховувати позитивне ставлення до здорового способу життя, 

бережливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей. 

Ключові напрями виховної роботи. 

1. Формування основ валеологічних знань. 

2. Формування звички до постійного застосування різноманітних способів 

оздоровлення. 

3. Формування уявлення про користь живої та неживої природи для 

нашого здоров’я. 

4. Формування уявлення про здоров’язбережувальні традиції українського 

народу. 

5. Формування компетентності щодо поведінки в природі, громадських 

місцях, удома. 

6. Формування компетентності щодо своїх прав у соціумі. 

7. Виховання прагнення до здорового способу життя. 

8. Виховання бережливого ставлення до здоров’я – свого та інших. 

Заходи реалізації виховної роботи. 

1. Ознайомлення дітей із дитячими художніми творами, казками, 

загадками, малими фольклорними формами для формування валеологічної, 

оздоровчої компетентності. 

2. Використання художнього слова в режимних моментах. 

3. Ознайомлення дітей із творами українського фольклору, оберегами, 

традиціями щодо збереження та зміцнення здоров’я людей. 

4. Ознайомлення дітей із різними видами корисних та лікарських рослин. 

5. Створення умов для театралізованих ігор дітей для закріплення в них 

одержаних знань про здоровий спосіб життя. 

6. Активізація валеологічних знань у сюжетно-рольових іграх дітей: 

«Лікарня», «Аптека», «Магазин», «Сім’я», «Заклад дошкільної освіти». 

7. Використання нових форм роботи з дітьми: карток-схем, дитячих 

енциклопедій, комп’ютера, телебачення тощо. 

8. Співпраця з батьками щодо виховання здорової та валеологічно 

свідомої дитини.  
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Форми та методи оздоровчої роботи. 
Індивідуальні форми роботи. 

Заклад дошкільної освіти для мене забезпечує: 

– дієтичне харчування; 

– кварцування, полоскання; 

– вітамінізацію, фіточаї; 

– підтримку санітарного режиму приміщень; 

– постійний контроль лікаря; 

– індивідуальні медичні консультації; 

– профілактику порушень постави. 

Я сам для себе: 

– роблю ранкову гімнастику; 

– щодня виконую обов’язковий ранковий туалет; 

– роблю самомасаж (разом із дорослими); 

– піклуюся про зір та виконую гімнастичні вправи; 

– вчуся правильно дихати; 

– не перегріваюся та не переохолоджуюся; 

– намагаюся вживати корисну їжу; 

– ціную та бережу своє та чуже здоров’я; 

– допомагаю тим, хто сам не вміє дбати про своє здоров’я. 

Групові форми роботи: 

– організована діяльність із фізичної культури; 

– фізкомплекси під час прогулянок; 

– валеологія, охорона безпеки життєдіяльності й здоров’я дитини, правове 

виховання; 

– валеохвилинки впродовж дня; 

– хореографія; 

– ранкова гімнастика; 

– корегувальна гімнастика; 

– дихальна гімнастика; 

– пальчикова гімнастика; 

– гімнастика для зору; 

– точковий масаж; 

– самомасаж; 

– психогімнастика; 

– прогулянки в природі, піші переходи; 

– спортивні свята та розваги. 
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Зміст програми за освітніми лініями 
 

Старший дошкільний вік 
Особистість дитини. 

1. Формувати вміння самостійно виконувати культурно-гігієнічні 

процедури, дотримуватися правил безпечної поведінки в природі, на вулиці, 

вдома. 

2. Сприяти розвитку в дітей цілеспрямованої рухової активності. 

3. Підтримувати інтерес дітей до занять фізкультурою, різних видів 

спорту, загартування. 

4. Удосконалювати рухливість, урівноваженість, стійкість. 

5. Виховувати свідоме ставлення до свого здоров’я. 

Дитина в соціумі. 

1. Спонукати дітей виявляти самостійність і відповідальність, 

усвідомлювати власну роль у збереженні та зміцненні здоров’я. 

2. Спонукати дотримуватися правил безпечної поведінки, щоб не 

зашкодити здоров’ю – своєму та інших. 

3. Виховувати турботливе ставлення до інших людей, бажання допомагати 

хворим людям. 

4. Формувати вміння розуміти вияви поганого настрою, почуттів та 

емоцій – власних та інших людей, стримувати свої емоції, якщо вони псують 

настрій, шкодять здоров’ю інших. 

5. Допомагати дітям позбуватися негативної енергії через рухливі ігри, 

вправи. 

Дитина в пізнавальному просторі. 

1. Поглиблювати уявлення дітей про будову та функції тіла людини, 

органів почуттів і засоби догляду за ними. 

2. Формувати елементарні уявлення про внутрішні органи людини, їхні 

функції. Допомагати усвідомити, що всі органи й системи людського організму 

працюють як одне ціле. 

3. Розширювати уявлення дітей про найпоширеніші хвороби, їх причини 

та засоби профілактики. 

4. Формувати вміння встановлювати зв’язок між умовами життя та 

здоров’ям людей.  

5. Сприяти усвідомленню дітьми взаємозв’язку загартування, виконання 

фізичних вправ, здорового харчування, дотримання режиму, особистої гігієни та 

повноцінного зростання, зміцнення здоров’я.  

6. Спонукати дотримуватися правил безпечної поведінки в довкіллі.  

7. Спонукати дітей до експериментально-дослідницької діяльності, 

підтримувати висування дітьми припущень, учити робити висновки на основі 

проведених експериментів. 
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Мовлення дитини. 

1. Формувати вміння описувати свої дії, досвід, події, висловлювати свій 

фізичний та психічний стан, робити висновки щодо здоров’я чи хвороби, 

орієнтуватися в назвах основних емоцій, у словах-ознаках свого внутрішнього 

життя (бажання, переживання). 

2. Спонукати використовувати в мовленні художнє слово, народні 

приказки про здоров’я (наприклад: сонечко, сонечко, дай нам здоров’ячка тощо). 

3. Удосконалювати монологічне та діалогічне мовлення. 

4. Поповнювати, активізувати й автоматизувати лексичний запас дітей 

елементарними анатомічними й медичними термінами. 

Дитина у світі культури. 

1. Допомагати дітям зрозуміти, що милування красою природи, творами 

живопису, слухання мелодійної музики благотворно впливають на стан здоров’я 

людей. 

2. Формувати вміння виявляти свої знання з валеології в малюнках, іграх-

драматизаціях та інших видах дитячої діяльності. 

3. Виховувати естетичне ставлення до навколишнього світу та самого 

себе, бажання вдосконалювати свій зовнішній вигляд. 

4. Розширювати уявлення про українську народну медицину. 

Дитина в природному довкіллі. 

1. Формувати в дітей розуміння того, що людина є частиною природи.  

2. Розвивати бажання піклуватися про своє здоров’я, використовуючи 

природні чинники – повітря, воду, сонце, ґрунт для загартування. 

3. Допомогти засвоїти правила безпечної поведінки в природному 

довкіллі. 

Гра дитини. 

1. Формувати вміння творчо використовувати в грі набуті валеологічні 

знання та вміння, предмети-замінники. 

2. Розвивати інтерес до медичних і профілактичних заходів, медичних 

інструментів, предметів особистої гігієни. 

3. Збагачувати зміст сюжетно-рольових ігор: «Лікарня», «Аптека», 

«Швидка медична допомога», «Сім’я», «Перукарня». 

4. Заохочувати дітей до участі в іграх-драматизаціях на валеологічні теми.  

 

Очікувані результати. 

Діти розуміють цінність життя й здоров’я людей, залежність здоров’я від 

природного довкілля, поведінки людини, загартування; знають назви 

найпоширеніших хвороб, їх ознаки, причини та засоби профілактики; прагнуть 

допомогти хворим людям добрим словом, увагою; мають елементарні уявлення 

про будову та функції життєво важливих органів людини; розрізняють 

натуральні продукти рослинного та тваринного походження, надають перевагу 

корисній їжі; знають декілька лікарських рослин своєї місцевості, способи їх 

використання; розуміють, що позитивні емоції добре впливають на 
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самопочуття; прагнуть пізнавати світ через спостереження; дотримуватися 

правил гігієни, культури поведінки та прийому їжі, техніки безпеки в довкіллі,  

режиму дня; застосовують знання в різних видах діяльності.  

 

Система занять із формування валеологічного світогляду в 

старших дошкільників 

 

Вересень 

Тема 1. «Я та мій організм» 
Мета: формувати та поглиблювати в дітей уявлення про людину як живу 

істоту. Закріпити знання частин тіла людини, їх назви. З’ясувати функціональне 

значення органів тіла, їх взаємозв’язок в організмі. Підвести до розуміння 

необхідності виконання ранкової гімнастики й дотримання рухового режиму 

для бадьорості організму. 

Бесіда: «Які бувають дитячі хвороби. Як поводитися під час хвороби». 

Валеохвилинка: «Зелені лікарі» (фітотерапія), «Познайомлюся із 

частинами тіла». 

Дослід: «Що я можу зробити, якщо …». 

Виконання завдань із виключенням дії різних аналізаторів і частин тіла. 

 

Тема 2. «Від малого до старого» 

Мета: дати уявлення про те, що маленька дівчинка підростаючи стає 

жінкою та може народжувати дітей, а вся родина допомагає їй виховувати 

малечу. Виховувати шанобливе й турботливе ставлення до членів своєї родини, 

почуття любові й поваги до мами. 

Бесіди: «Будьмо дбайливішими», «Що ти знаєш про свою сім’ю.». 

Валеохвилинка: «Добрі вчинки душу гріють», «Впізнай за описом». 

Досліди: Я серед інших: «Хто найстарший, хто молодший?». 

 

Жовтень 

Тема 1. «Чому я зростаю» 

Мета: сформувати уявлення дітей про кістково-м’язовий апарат людини; 

про важливість укріплення його за допомогою фізичних вправ. Дати знання про 

те, що необережна поведінка може привести до переломів кісток. 

Бесіди: «Молочні продукти корисні для кісток», «Користь фізичних вправ 

для організму людини». 

Валеохвилинка: «Гімнастика для пальчиків», «Доріжка здоров’я», 

«Гімнастика для ніжок». 

Досліди: «Що там в мене під шкірою?». 

 

 

 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №4/2018 

 

 

 
35 

Тема 2. «Моє харчування» 
Мета: ознайомити дітей із будовою зубів та органами травлення, їх 

функціями, роллю в житті людини, переконати дітей у необхідності догляду за 

зубами, контролю за споживанням солодощів та режимом харчування. 

Бесіди: «Чому і як хворіють наші зуби?», «Що відбувається у шлунку?». 

Валеохвилинка: «Сім правил для здоров’я зубів», «Не всі мікроби 

вороги», «Як правильно їсти». 

Досліди: «Корисне – не корисне» (із чіпсами та газованими напоями). 

 

Листопад 

Тема 1. «Мозок – орган керування всім організмом» 
Мета: ознайомити дітей із нервовою системою людини. Дати поняття про 

головний та спинний мозок як орган керування та контролю за усіма 

процесами, що проходять в організмі людини. Підвести дітей до розуміння 

необхідності дотримуватися режиму дня для охорони роботи мозку й нервової 

системи в цілому. 

Бесіди: «Для чого необхідно тренувати свій мозок», «Чому я сплю. Як 

зробити свій сон корисним». 

Валеохвилинка: «Ходить сон біля вікон». 

Ознайомлювати дітей із елементами української народної валеології 

(колисковими, оберегами сну, відварами, заспокійливими). 

Досліди: «Як мозок керує організмом». 

 

Тема 2. «За режимом жити – зі здоров’ям дружити» 
Мета: дати дошкільникам поняття «режим дня». Довести необхідність 

дотримання режиму. Розкрити взаємозв’язок між режимом дня, ростом та 

здоров’ям дитини. Виховувати дисциплінованість, уміння організувати свій час. 

Бесіди: «Режим – це порядок», «Режим харчування: чому важливо вчасно 

їсти». 

Валеохвилинка: «Як правильно їсти», «Етикет поведінки за столом». 

Досліди: «З’ясування значення зубів та язика», «Впізнай за смаком», «Що 

корисне, а що шкідливе». 

 

Грудень 

Тема 1. «Шкіра – мій захисник» 

Мета: розширити знання дітей про свій організм, а саме – про шкіру як 

захисний орган тіла. Ознайомити дітей зі здатністю шкіри розпізнавати 

предмети, реагувати на біль, холод, тепло. Дати поняття про наявність точок на 

шкірі, що надсилають у мозок сигнали тривоги та захищають організм від опіку, 

переохолодження, травм. 

Бесіди: «Мікроби навколо нас», «Хвороби шкіри», «Які вітаміни потрібні 

шкірі». 
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Валеохвилинка: «Перша допомога при пошкодженні», «Правила догляду 

за шкірою», «Сигнали шкіри». 

Досліди: «Мій малюнок на пальцях», «Впізнай на дотик», «Розглянь 

шкіру на руках. Яка вона?». 

 

Тема 2. «Я чистеньким маю бути» 

Мета: вчити дітей стежити за чистотою рук, обличчя, волосся, за своїм 

зовнішнім виглядом. Роз’яснити необхідність засвоєння культурно-гігієнічних 

навичок, тому що через неохайність мікроби потрапляють до організму й 

викликають хвороби. Виховувати охайність, самостійність, дбайливе ставлення 

до свого здоров’я. 

Бесіди: «Коли треба мити руки», «Мікроби навколо нас». 

Валеохвилинка: «Правила догляду за волоссям», «Як треба мити руки». 

Досліди: «Миття рук із милом і без мила», «Хто живе на брудних руках», 

«Розгляд бруду під мікроскопом». 

 

Січень 

Тема 1. «Носик та легені – наші помічники» 
Мета: ознайомити дітей із будовою дихальної системи, із принципом 

роботи легень, із внутрішньою будовою носа, його функціями. Розкрити 

взаємозв’язок між носом та легенями. Сприяти усвідомленому засвоєнню 

правил догляду за носом.  

Бесіди: «Легені потрібно берегти», «Як уберегтися від грипу». 

Валеохвилинка: «Щоб не хворіти – треба так робити», «Дихальні вправи 

для носоглотки». 

Ознайомити дітей із елементами поверхневого дихання за методикою 

К. Бутейко. 

Досліди: «Що вміють наші легені», «Що вміє наш носик», Визначення 

функцій носа. 

 

Тема 2. «Сонце, повітря та вода нам зміцнять здоров’я» 

Мета: ознайомити дітей із цілющими властивостями повітря, сонця та 

води для живих істот. Розширити знання про загартування людини сонцем, 

повітрям та водою в її різних станах: снігом, льодом. Виховувати бажання вести 

здоровий спосіб життя, піклуватися про своє здоров’я. 

Бесіди: «Сонце фарбує шкіру», «Без води немає життя». 

Валеохвилинка: «Як доцільно одягатися». 

Досліди: «Порівняння на смак водопровідної та джерельної води», «Що 

таке лід». 
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Лютий 

Тема 1. «Бачать очі світ чудовий» 

Мета: розширювати уявлення про значення зору для сприймання 

навколишнього світу, важливість його збереження. Виховувати бережливе 

ставлення до очей, доброзичливе ставлення до людей із вадами зору. 

Бесіди: «Очі – дзеркало душі, очі треба берегти. Хвороби очей», «Що і де 

очам на користь», «Правила догляду за очима». 

Валеохвилинки: «Гімнастика для очей», «Правила збереження зору», 

«Для чого людям окуляри». 

Дослід: «Чи можна жити без очей». 

 

Тема 2. «Мої емоції» 

Мета: дати знання про емоційний стан людини, її настрій. Сприяти 

опануванню «азбуки емоцій», учити добирати способи вияву своїх почуттів. 

Вправляти в умінні контролювати себе від вияву негативних дій та емоцій. 

Допомогти дітям зрозуміти, що від позитивних емоцій поліпшується настрій та 

стан здоров’я людини. Виховувати уважність до інших і до себе, розуміння 

внутрішнього стану. 

Бесіди: «Що таке добре, що таке погано», «Будь ввічливим та ласкавим». 

Валеохвилинки: «Дай свою оцінку вчинку», «Покажи, що відчуває 

людина, коли…». 

Дослід: «Стань веселим, стань сумним» (із люстерками). 

 

Березень 

Тема 1. «Здоровим бути – здорово!» 

Мета: формувати в дітей поняття необхідності берегти своє здоров’я, 

закріплювати знання про здоровий спосіб життя та особисту гігієну; 

ознайомити зі способами профілактики, засобами зміцнення здоров’я; 

продовжувати вчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Активно 

використовувати слова на позначення свого стану здоров’я, володіти 

монологічним мовленням. Розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, уміння 

робити висновки. Виховувати співчуття, бажання допомогти іншим. 

 

Тема 2. «Учися вушками користуватися та навколо прислухатися» 
Мета: ознайомити дітей із будовою вуха та його функцією розрізняти 

звуки. Показати розмаїття й складність навколишнього світу, що його людина 

сприймає на слух. Розповісти про значення слуху в житті людини. Допомогти 

розрізнювати різні звуки, учити прислухатися. 

Бесіди: «Як зберегти слух. Захворювання вух», «Вушка люблять тишу та 

ввічливі слова». 

Валеохвилинка: «Як доглядати за вухами», «І для вух масаж корисний», 

«Як стати ввічливим». 

Досліди: «Що вміють мої вушки». 



№4/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
38 

Квітень 

Тема 1. «Серце і кров» 

Мета: дати уявлення про роль серця в житті людини. Розповісти про 

значення крові в життєдіяльності організму. Навчити дітей відчувати ритм свого 

серця, надавати першу допомогу під час отримання травм. Виховувати 

прагнення вести здоровий спосіб життя. 

Бесіди: «У тілі здоровому – серце здорове», «Хто такі донори». 

Валеохвилинка: «Як зберегти здорове серце», «Як спинити кровотечу». 

Досліди: «Як рух впливає на ритм серця», «Властивості бинта, вати, 

пластиру». 

 

Тема 2. «Треба дітям добре знати – де і як можна грати» 

Мета: сприяти усвідомленню дітьми правил безпечної поведінки. 

Формувати уявлення про травматизм, його причини та попередження. 

Спонукати дотримуватися правил дорожнього руху та спілкування з 

незнайомцями на прогулянці. 

Бесіда: «Увага: небезпечні речі», «Вогонь – друг і ворог». 

Валеохвилинка: «Як обробляти синці і рани», «Трави, що лікують рани». 

Дослід: «Властивості шкіри: як вона реагує на гаряче, холодне, гостре». 

 

Травень 

Тема 1. «Народні обереги для нашого здоров’я» 
Мета: розширювати уявлення дітей про речі українського національного 

побуту, рослини-символи України (верба, калина, барвінок), їх вплив на 

здоров’я людини; продовжувати ознайомлювати з творами українського 

фольклору; виховати повагу до національних традицій. 

Бесіда: «Позитивна енергія весни». 

Валеохвилинка: «Цілющі властивості рослин», «Народний календар для 

здоров’я людей». 

Дослід: «Як зварити лікарські рослини». 

 

Тема 2. «Мандрівка країною Валеологія» 
Мета: закріплювати уявлення про будову тіла людини та внутрішні 

органи. Конкретизувати уявлення про загартування, види спорту, правила 

безпечного відпочинку, здорове харчування, правила техніки безпеки. 

Виховувати інтерес до фольклору валеологічної тематики. Сприяти свідомому 

ставленню до свого здоров’я та здорового способу життя. 
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Проектна діяльність із формування валеологічного світогляду в 

дітей старшого дошкільного віку 

 

Мета Завдання Форми роботи 
Час 

проведення 

Формування 

у дітей 

активної 

життєвої 

позиції. 

Формування в дітей уявлення 

про роль активного 

відпочинку в зміцненні 

здоров’я. 

Поширення позитивного 

досвіду сімейного виховання. 

Валеологічна просвіта батьків. 

Залучення батьків в освітньо-

виховний процес. 

Міні-проект 

«Здорова 

родина – 

щаслива 

дитина». 

Фотостенди 

(активний 

відпочинок у 

вихідні дні). 

Вересень–

листопад 

Формування 

у дітей знань 

про те, що 

здоров’я – це 

основна 

цінність 

життя. 

Пояснювати дітям, що 

здоров’я – це одна з основних 

цінностей життя. Сформувати 

уявлення про правильний 

режим дня й користь його 

дотримання для здоров’я. 

Продовжувати знайомити з 

особливостями будови й 

функцій організму. Допомогти 

дітям зрозуміти, що здоров’я 

залежить від правильного 

харчування (їжа повинна бути 

не лише смачною, але й 

корисною). 

Проект 

«Бережи 

здоров’я 

змолоду». 

Жовтень–

Листопад  

Формування 

у дітей 

уявлень про 

здоровий 

спосіб життя. 

Збагатити й закріпити 

уявлення дітей про те, що для 

життя й здоров’я необхідні 

хороші умови: будинок, одяг, 

взуття, іграшки, предмети 

побуту.Ознайомити із 

засобами профілактики 

захворювань та зміцнення  

здоров’я. 

Розширити й уточнити знання 

дітей про відпочинок і спорт, 

необхідні для збереження 

здоров’я. 

Закріпити й систематизувати 

знання дітей про користь 

навколишнього середовища: 

повітря, води, сонця, рослин. 

Проект  

«Здоровим 

бути – 

здорово». 

Жовтень–

березень 



№4/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
40 

Формування 

у дітей 

валеологічної 

свідомості. 

Сприяти становленню в дітей 

цінностей здорового способу 

життя, занять спортом, 

активного відпочинку, 

туризму. Розширювати знання 

дітей про будову організму 

людини. Навчити дітей 

дбайливо ставитися до свого 

здоров’я. Розвивати в дітей 

розуміння значення та 

необхідності гігієнічних 

процедур. Сформувати 

уявлення про правильний 

режим дня й користь його 

дотримання за для здоров’я. 

Проект  

«Я росту 

здоровим». 

Вересень–

березень 

Психопро-

філактика та 

психокорек-

ція страхів у 

дітей 

дошкільного 

віку, 

формування 

впевненості в 

собі. 

Створення в сім’ї та закладі 

дошкільної освіти умов, що 

сприяють особистісному й 

емоційному розвитку дитини. 

Створення в ЗДО оптимально 

зручного режиму виховання й 

навчання дітей. Надання 

педагогом грамотної 

психологічної допомоги 

дитині в процесі її виховання й 

навчання. 

Цикл занять із 

формування 

психологічного 

здоров’я 

«Смілива, 

доброзичлива 

та впевненна 

дитина». 

Листопад–

лютий 

 

Творчий етап проекту в старшій групі за темою: 

«Здоровим бути – здорово!» 
 

Мета: розвивати пізнавальні здібності дитини, здатність аналізувати, 

робити узагальнення, висувати припущення, обґрунтовувати власну думку. 

Збагачувати практичний досвід дитини, надавати їй можливість виявляти 

творчу ініціативу, приймати рішення. Заохочувати дошкільнят до досліджень та 

експериментування. 

Формувати в дітей уявлення про користь та шкідливість різних продуктів 

харчування, уточнювати знання дітей про правила здорового харчування. 

Довести необхідність дотримання режиму дня. Розкрити взаємозв’язок між 

режимом дня й здоров’ям дитини. Закріпити знання дітей про значення сонця, 

води та повітря для загартування людини. Розвивати в дітей бажання 

дотримуватися правил особистої гігієни та підтримувати гарний настрій як 

запоруку здоров’я. Виховувати цікавість до валеологічного фольклору 

(прислів’я, приказки, загадки про здоров’я).  
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Продовжувати виховувати свідоме ставлення до власного здоров’я, 

навчати дітей цінувати його та дбати про нього. Розширювати знання дітей про 

те, що є корисним, а що – шкідливим для їхнього здоров’я. Пропагувати 

здоровий спосіб життя. Зміцнювати дружні стосунки між дітьми. Розвивати 

уяву, мислення, пам’ять, увагу, мовлення, фонематичний слух.  

Обладнання: мультимедійне обладнання, лист від Смішариків, корисні та 

шкідливі для здоров’я продукти харчування, кошики, обладнання для дослідів, 

годинник «Режим дня», кольоровий сухий душ, фотоколаж, рецепт здоров’я, 

відео та звукозаписи, макети книжок для таночку, «Дерево порад» 

Хід заняття 

Діти заходять до музичної зали під музику «Дружба – не робота». 

Вихователь: Цікаво, хто з друзів міг нас запросити? (Підходять до 

екрану, там Смішарики) Діти, подивіться, може вони щось залишили? 

Діти знаходять конверт. 

Вихователь: Дорогі діти, сподобалися вам наші мультфільми? Чи всі 

наші поради ви виконували? Тоді вам легко буде згадати всі правила здоров’я.  

Ласкаво просимо до телестудії на зйомку фільму «Здоровим бути – 

здорово!». Але пам’ятайте – плівку зможете проявити тільки після виконання 

усіх завдань у студії. Якщо у вас все вийде, ви не лише перегланете фільм, а 

також отримаєте основний рецепт здоров’я. 

Успіхів вам! Дійте за нашими підказками. Підпис: Герої мультфільму 

Смішарики. 

Вихователь дістає з конверту папірці-підказки. 

Вихователь: Ну що, діти, спробуємо? Спочатку давайте з’ясуємо, що 

означає «бути здоровим». 

Полілог: „Що означає вислів «бути здоровим»?”. 

Роздуми дітей. 

Вихователь: Мабуть, невипадково з давніх давен під час зустрічі люди 

бажають один одному здоров’я. У нашій студії присутні гості. Давайте 

привітаємося з ними та побажаємо їм здоров’я. 

Мовленнєва гра «Привітання – побажання». 

Вихователь: Молодці, про здоров’я згадали, з гостями привіталися, 

здоров’я їм побажали! Ну що, до зйомки готові? Розпочинаємо! 

Яка ж в нас перша підказка? ВІ-ДЕ-О. 

На екрані транслюється фрагмент мультфільму «Солодке життя» від 

Смішариків, де Нюша бажає для себе багато солодощів. 

Вихователь: Як ви вважаєте, чи можна їсти багато солодощів? Чому? 

Роздуми дітей. 

Вихователь: Так, є корисні й шкідливі для здоров’я продукти. Треба 

знати як правильно харчуватися. Давайте допоможемо Смішарикам вибрати 

продукти корисні для здоров’я. Поділимося на дві команди. Одна буде вибирати 

продукти, які треба їсти кожного дня, а друга – продукти, які бажано вживати 

іноді. Будьте уважні, на столі є і шкідливі для здоров’я продукти.  
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Діти по черзі переносять у кошиках продукти зі столу до двох блюд. На 

столі залишаються шкідливі для здоров’я продукти. 

Вихователь: Скажіть, будь ласка, а чим корисні обрані вами продукти. 

Діти аргументують якості корисних продуктів. 

Морква – поліпшує зір, робить щічки рум’яними, дітей здоровішими. 

Яблука – не лише смачні, а й корисні. У них багато вітамінів, які 

допомагають працювати всьому організму й переробляти їжу. 

Капуста – хто їсть капусту, стає сильним, міцним, стійким до хвороб. 

Сік – лікує кашель і горло. 

Часник та цибуля – хоч і печуть язик, але вбивають усі мікроби, від грипу 

захищають; мають летючі речовини, які вбивають мікробів і заживляють рани. 

Буряк – допомагає переробляти їжу; сік лікує нежить, головний біль. 

Молочні продукти – зміцнюють кістки та зуби. 

Крупи – дають сили для фізичної праці. 

Риба, м’ясо – необхідні для росту та розуму дитини. 

Вихователь: Усе зрозуміло, а ось шкідливість залишених вами продуктів 

ми спробуємо з’ясувати в дослідах. 

Діти сідають за столи, виконують досліди з газованими напоями типу 

Фанта, Кока-Коли та із чіпсами. 

«Чи корисні газовані напої?». 
В один пластиковий стаканчик наллємо напій. В інший покладемо лійку з 

ватним тампоном. Якщо пролити напій крізь ватний тампон, то побачимо, що 

він став такого ж кольору, що й напій. Цей напій пофарбовано хімічною 

фарбою, а не рослинним соком і тому він шкодить здоров’ю людини. А ось 

подивіться на сік. У нього колір, і запах, і смак інші – натуральні, справжні з 

яблука чи з вишні. Сік багатий вітамінами, тому він корисний. 

«Чи корисні чіпси?». 

Візьмемо серветку, притиснемо її до чіпса. На серветці залишаються 

масні плями. Візьмемо склянку з водою та блюдечко з чіпсами. Покладемо 

чіпси в склянку, розмішаємо ложечкою. Вода стає брудною від барвників. Який 

висновок можемо зробити з дослідів? 

Вихователь: Скажіть, будь ласка, чи корисні ці продукти і чому? 

Роздуми дітей. 

Вихователь: Ви зробили правильні висновки, а скажіть які правила 

харчування ви знаєте? 

Правила харчування. 
Їсти треба чотири, а дітям і п’ять разів на день. 

Їсти не поспішаючи, не розмовляючи, а все гарно пережовувати. 

Їжа повинна бути різноманітною. 

Їсти треба вміру, не об’їдатися. 

Вихователь: А основне правило харчування таке: «Хто корисну їжу 

вживає, той здоров’я гарне має». 
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Вихователь: Наступна підказочка – ЗА-ГАД-КИ. 

Щоб дізнатися про ще одне правило здоров’я, треба відгадати загадки. 

Гріє, гріє припікає, всіх у воду заганяє. (Сонце) 

Нею миємо щодня – це основа для життя. (Вода) 

Носом ми його вдихаємо, як побачити – не знаємо. (Повітря) 

Та це ж наші помічники в загартовуванні. Давайте разом згадаємо правила 

загартовування. Роздивіться на екрані фото дітей і дайте їм поради щодо 

загартовування сонцем 

На екрані зображені діти, що засмагають на сонці без панамок. 

Поради дітей. 

Вихователь: А які поради дамо цим дітям? Чи можна так поводитися 

взимку? Підкажіть дітям, із чого треба починати загартовування водою, щоб 

узимку можна було лягати в сніг або обливатися водою й не хворіти. 

На екрані – різні види загартовування водою та снігом. 

Діти обирають послідовність загартовувальних дій. 

Вихователь: Молодці, гарні поради ви дали для загартовування сонцем та 

водою. А на свіжому повітрі? Для загартовування найкраще займатися спортом, 

фізичними вправами та просто відпочивати. Ви із цим згодні? 

А наступне правило здоров’я: «Якщо хочеш бути здоровим – 

загартовуйся!». 

Давайте й ми з вами зараз відпочинемо, чайку заваримо, а наші гості 

можуть приєднатися до нас. 

Фізхвилинка «Заваримо чай». 

Вихователь: А тепер подивимося, яка в нас наступна підказка. 

ЗВУ-КО-ВА.  

Цікаво, яка ж це? 

Звук годинника. 

Вихователь: Упізнали? Про що нам годинник весь час нагадує? 

Роздуми дітей. 

Вихователь: Зрозуміло. А коли людина все робить за розкладом – це й 

називається жити за режимом дня.  

А давайте ми з вами зробимо в цій студії годинник нашого режиму дня. 

Дидактична гра «Режим дня». 

Вихователь: На скільки частин розділено коло годинника? Якого кожна з 

них кольору? Що це може означати? 

Відповіді дітей. 

Вихователь: На столі лежать картки, на яких зображено дії дітей 

упродовж дня. Ви берете по одній та розміщуєте їх на відповідній частині 

годинника та коментуєте своє рішення. Наприклад: «ввечері ми дивимося 

телевізор». Зрозуміло? 

Діти один за одним беруть картки та кріплять їх на годинник. 

Вихователь: Ось всі й побачили на нашому чудовому годиннику, за яким 

розпорядком ми живемо. 



№4/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
44 

Якщо жити за розпорядком – своєчасно їсти, спати, навчатися, гуляти, 

грати, то будеш бадьорим, здоровим, буде гарний настрій, будеш скрізь 

встигати.  

Тобто, треба виконувати ще одне правило здоров’я: «Хто живе за 

розпорядком, у того здоров’я в порядку». 

Вихователь: Подивимось, яку підказку нам ще залишили Смішарики. 

ЧИС-ТО-ТА. 

У народі кажуть: «Бережи здоров’я змалку». Для того, щоб бути 

здоровими й ніколи не хворіти, змалку потрібно дотримуватися чистоти – тобто 

правил гігієни. Треба завжди стежити за чистотою свого тіла та одягу. І для 

цього в людей є багато друзів чистоти або предметів гігієни, які допомагають їм 

бути чистими. Я пропоную вам пограти в гру «Будинок друзів чистоти». На 

екрані виникне будиночок, у якому живуть друзі чистоти. Я буду загадувати 

загадки про них, а ви замість назв предметів, будете називати його адресу – 

номер квартири, де він мешкає. 

Дидактична гра «Будинок друзів чистоти». 

Загадки 

Мию, мию без жалю, мию там, де брудно,  

А купатися не люблю, бо від цього худну. (Мило) 

Я невтомна трудівниця, вичищу всі зуби 

Хто зі мною поведеться – той здоровим буде. (Зубна щітка) 

Багато білих зубчиків для кучерів і чубчиків 

По голівці ходять, волосся в порядок приводять. (Гребінець) 

Яким є, таким покаже  

І без слів про все розкаже. (Дзеркало) 

А тепер назвіть повну адресу тих предметів, які нам знадобляться для 

догляду за шкірою, зубами. Тобто, номер під’їзду, поверху та квартири. 

Дидактична вправи «Ознаки предметів». 
Вихователь: Давайте поміркуємо, яким рушник можуть бачити наші очі, 

а яким відчувають його рученята.  

Роздуми дітей. 

Вихователь: Молодці, ви всі все правильно назвали, а тепер підкажіть, 

будь ласка, чи всі ці предмети може використовувати вся сім’я, чи є предмети 

гігієни особисті, якими може користуватися лише одна людина.  

Відповіді дітей. 

Вихователь: Бачу, ви знайомі з усіма друзями чистоти й, мабуть, зможете 

згадати основне правило гігієни: «Чистота – запорука здоров’я». 

Так, діти, предмети гігієни необхідні нам для підтримання тіла в чистоті, 

інакше нас атакуватимуть хвороби. Ви так добре розповідали про друзів 

чистоти, що захотілося прямо зараз прийняти душ, щоб стало тілу легше й на 

душі радісно. Як ви вважаєте, це можливо? 

Діти: Ні!  
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Вихователь: А я гадаю, що в кіностудії все можливо. Дивіться! 

Вправа-релакс «Душ задоволення». 

Вихователь: Бачу, що у вас після цього чудового душу покращився 

настрій, ви стали щасливі та веселі, тому я розумію, чому в нас ця підказка – 

смайлик, що посміхається.  

Усмішка та сміх впливають на здоров’я людини: вона стає життєрадісною 

та здоровішою. У народі є прислів’я про веселий настрій та здоров’я. Давайте 

пограємо з вами, я почну читати прислів’я, а ви їх продовжуйте. 

Дидактична гра «Закінчи вислів». 
Сміх продовжує... життя. 

Весела людина... здорова людина. 

Весела думка... половина здоров’я. 

Веселий сміх ... здоров’я. 

Немає щастя без... здоров’я. 

Вихователь: Молодці. Завжди треба вчитись у всьому знаходити щось 

гарне й веселе. Давайте спробуємо в простих словах знайти веселий склад. 

Мовленнєва гра «Знайди смішний склад у слові». 
Хи-трі, по-хі-д, ха-та, су-хе, хо-лод, ха-лат, за-хі-д, хо-ма, ву-ха, му-хи,    

ти-ха, су-ха-р, ви-хі-д, по-хи-ле, с-хо-пив, хо-р, хе-кає. 

Вихователь: Як у вас весело все вийшло. Недарма кажуть: «Хто в радості 

живе, того сум не бере». 

А своїм гарним настроєм ще можна й з друзями поділитися. Наприклад, 

станцювати для них веселий танок і цим покращити всім настрій. 

Танок. 
Вихователь: Гарний, веселий танок у вас вийшов. Ми всі чудово 

відпочили та розважились. Ви знаєте, усі підказки Смішариків закінчилися. Усі 

завдання ми виконали, усі правила здоров’я згадали. У листі сказано, що коли 

ми все це виконаємо, плівка повинна проявитися. Давайте спробуємо. 

Підходять до стіни – на плівці кадри із життя дітей у закладі дошкільної 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь: Діти, ви впізнаєте героїв цього фільму? 

Діти: Так, це ми! (Розповіді й коментарі дітей) 

Вихователь: Так, ми не лише знаємо правила, а й живемо за ними. Тому, 

я гадаю, ми заслуговуємо на рецепт здоров’я від Смішариків. 

На стіні відкривають рецепт. Читають. 
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«Наше здоров’я – в наших руках» 

 

 
 

Вихователь: Саме від нас, нашого способу життя залежить наше 

здоров’я. Як здорово бути здоровим!  

Всі: Здоров’я – це сила, здоров’я – це клас, хай буде здоров’я у вас і у нас! 

Вихователь: А нашим гостям ми пропонуємо вести здоровий спосіб 

життя й даруємо їм дерева здоров’я з корисними порадами. 
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І світло, й тінь лягають на папір. 

Вітри, сузір’я, мрії – світ чарівний! 

Марія Приймаченко – 

Це ім’я відомо багатьом у світі нині. 

Її картини – справжній дивограй 

простої жінки родом з України. 

Казковий український дивний край: 

жар-птиці й звірі в сонячній долині, 

поля, ліси і зорі над життям 

тобі, дитино, жінка ця лишила. 

Любов’ю щоб наповнилась душа, 

з дитинства – в світ життя щоб несли крила! 
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Інноваційні процеси в дошкільній освіті ми пов’язуємо з пошуком 

ефективних шляхів відкриття дитині можливостей для саморозвитку та 

соціалізації через активне пізнавання нею світу, культури, мистецтва.  

Активно співпрацюючи з кафедрою дошкільної освіти ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», ми зацікавилися 

персоналією народної художниці України Марії Приймаченко, і почали вивчати 

можливості розробки педагогічної технології пробудження творчої художньо-

естетичної активності дітей дошкільного віку на її змісті.  

Епоха створює митця, визначає його етичні та естетичні ідеали, впливає 

на творчість. Життя і творчість народного художника України, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка Марії Оксентіївни Приймаченко – 

явище самобутнє, неповторне, як мистецтво кожного з великих майстрів. 

«Народжені, здається, самою землею, вони поєднують у своїй особі прагнення 

багатьох поколінь, дають їм найповніший художній вираз завдяки своїй 

індивідуальності, своєму таланту», – відмічає Н. Велігоцька [6, с. 5]. Творчість 

М. Приймаченко цілісна й надзвичайно багатогранна. Мисткиня малювала, 

вишивала, захоплювалася керамікою, віршувала. 

Зроблений нами біографічний, персонологічний та контент-аналіз 

творчості Марії Приймаченко дозволив висунути гіпотезу про наявність у неї 

потенціалу для пробудження творчої художньо-естетичної активності дітей 5–6 

років. Художні твори мисткині, її спогади про своє життя й творчість містять у 

собі імпліцитні (приховані) філософсько-педагогічні смисли, ідеї, які пройшли 

апробацію в родині Приймаченків, у художній школі Марії Приймаченко, у 

сучасній практиці дошкільного виховання. 

За визначенням О. Дронової, педагогічний потенціал персоналії Марії 

Приймаченко полягає у: 

– особі мисткині, яка є прикладом позитивної життєтворчості, зразком 

художньо-естетичного світосприймання, творчої активності, фантазії, 

художньої інтуїції та глибокої любові до природи свого краю;  

– творчому процесі, унікальній «техніці Марії Приймаченко», яка 

виконувала свої роботи в жанрі «примітивізму» – такого близького дитині, 

характерного для малювання дошкільників; 

– змісті її творів, художньо-естетичні властивості яких є зрозумілими 

дітям 5–6 років (це казково-фантастичні, розкішно-декоративні звірі, такі ж 

квіти; орнаментальні композиції, побутові сценки життя людей ); 

– матеріалі та стилі образотворення, якими користувалася 

М. Приймаченко у своїй творчості; 

– емоційності сприймання творів Марії Приймаченко дітьми 5–6 років 

(вони цікавляться, захоплюються образами та барвами, розуміють їх, несвідомо 

прагнуть до наслідування й фантазують самі в малюванні, ліпленні та 

особистому ставленні до світу) [4; 8]. 
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Професійна діяльність педагога-практика переконливо свідчить, що 

багато чого в поведінці та особистості дитини виникає внаслідок 

спостереження за поведінкою інших. Дитина кожен день живе як вперше. Вона 

має свої уявлення про красу, свої думки про неї та пояснення. Тому дитяча 

творчість і творчість народної художниці Марії Приймаченко дуже близькі. 

Пробудження в дошкільників художньо-естетичної активності на прикладі 

життєтворчості М. Приймаченко передбачає усвідомлення дитиною зразка 

креативної поведінки митця й перехід на самостійний, творчий ступінь 

образотворення. 

Вивчення життєвого шляху та творчості Марії Приймаченко, аналізування 

її творів є важливим етапом у підготовці вихователя, який має намір не лише 

ознайомити дітей із цим спадком, а й розробити педагогічну технологію 

виховання дитини як творчої особистості.  

З великою радістю й задоволенням працювала Марія Оксентіївна з 

дітьми. Її «педагогічна модель» є простою та зрозумілою: «Природа – вчитель. 

Малюй, як весна, – спочатку викине дрібну травичку, а там і жовтець крапне. 

Пізніше додасть рожевого, пустить хмарку бузкову. Дивись, як малює весна, і 

вчися, пробуй теж саме малювати…» [7, с. 100].  

Найменші діти малювали лозинкою на землі, старші – олівцями та 

аквареллю. З природженим педагогічним тактом Марія Оксентіївна ніяк не 

обмежувала фантазію та уяву дітей, зберігала свіжість та безпосередність їхньої 

безхитрісної творчості, і дуже скоро про «школу Приймаченко» заговорили. «Я 

навчаю їх малювати квіти, звірів, птахів. Я навчаю їх тому, щоб кожний, хто 

малює, завжди приносив радість людям, щоб у кожному їхньому малюнку було 

найголовніше, що є дорогим усім радянським людям: справедливість і 

доброта», – говорила М. Приймаченко [7, с. 100]. 

Спільно з кафедрою дошкільної освіти ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» було розроблено експериментальну програму та 

педагогічну технологію «Дитина у просторі творчості Марії Приймаченко» за 

модульним принципом.  

Перший модуль (мотиваційний). Мета: мотивувати художньо-естетичну 

активність дітей через ознайомлення з творами Марії Приймаченко.  

Другий модуль (культурно-пізнавальний). Мета: стимулювати пізнавальну 

художньо-естетичну активність дітей через зацікавлення творчістю Марії 

Приймаченко.  

Третій модуль (художньо-естетичний). Мета: стимулювати емоційний 

компонент художньо-естетичної активності дітей через наслідування творчого 

процесу Марії Приймаченко.  

Четвертий модуль (дослідницький). Мета: стимулювати інтелектуальний 

компонент художньо-естетичної активності дітей через ознайомлення з творчим 

способом Марії Приймаченко.  

П’ятий модуль (емоційно-рефлексивний). Мета: стимулювати потребу 

дитини в самовираженні та визнанні через підтримку художньо-естетичної 
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активності, ініціатив та імпровізацій дітей щодо змісту, форм та способів 

сприймання, оцінювання та художнього відображення явищ та елементів світу. 

Методичне забезпечення складали: розглядання та обговорення художніх 

творів; розповідь як коментар, настанова педагога; творчі завдання, художньо-

дидактичні ігри, ігри-вправи на ідентифікацію та інше. 

Для прикладу наведемо фрагмент програмно-методичного модуля.  

Третій модуль (художньо-естетичний). Мета: стимулювати художньо-

естетичну активність дітей через наслідування творчого процесу Марії 

Приймаченко.  

Інформація, яка транслюється педагогом: «Я пропоную вам спробувати 

піти шляхом творчості Марії Приймаченко. Я вигадала для вас гру: «Де Марія 

теми для своїх картин шукала». Послухайте, що я прочитала про Марію (читає 

біографічний фрагмент). Рушаймо в подорож до природи… Давайте запитаємо 

наші очі: «Що ви бачите?», наші вушка: «Що ви чуєте?», наші долоньки: «Що 

ви відчуваєте?», наші носики: «Який запах ви чуєте?», наш язичок: «Який смак 

він відчуває?». Давайте пограємо «В уяву, фантазію, казку», створимо малюнки 

за нашими відчуттями, уявленнями, фантазіями. Наприклад: «Запашна квітка», 

«Банановий звір», «Сонячні Соняшники», «Квіти України», «Веселковий дощ», 

«Розквітла калина», «Весняний птах» та ін. 

Методичне забезпечення: екскурсії-подорожі в природу «У пошуках 

краси», сенсорно-перцептивні вправи, асоціативні тренінги, творчі завдання. 

Інформація для педагога з біографічного матеріалу: «Від «Синього лева» 

зовсім близько до зображень тварин, яким у природі й назви немає і яких вона 

називає коротко та просто: звір. А щоб легше було їх розрізняти, Приймаченко 

визначає колір: «Рожевий звір», «Помаранчевий звір», «Синій…», «Зелений…», 

«Коричневий…», «Чорний…». Ще є «Звір з мавпочкою», «Зубач», «Рябий 

цуцик», «Звір у червоних чоботах», «Казковий звір», «Болотний…» та інші 

(згадаймо тест «Казкова тварина», «Неіснуюча тварина», за допомогою якого 

виявляють дитячу креативність). У кольоровій стихії художниця відкриває 

безмежний простір для вираження свого світосприймання й пантеїстичного 

захвату перед владною чудодійною красою живої природи. 

Вишикувані в єдиний зображальний ряд, «квіти» утворюють величезний 

гербарій Приймаченко, який має дуже мало подібностей зі справжнім гербарієм.  

«Чому Ви не малюєте справжніх квітів? 

А навіщо? Ви ж їх бачите… 

А Ви ніколи не писали квіти таким, які вони є, з натури? 

– …Тільки вони в мене кожного разу зацвітають по-новому». 

(Із діалогу журналістів із Марією Приймаченко) 

Для педагога зрозуміти сутність творчості Марії Приймаченко означає 

зрозуміти творчість дитини. Розуміння рушійних сил дитячої творчості 

зумовлює вибір способу її педагогічного супроводу.  



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №4/2018 

 

 

 
51 

Художниця за народними уявленнями бачить у квітах усеосяжну поетичну 

метафору світла, життя, краси, і тому її мало хвилюють «окремі випадки» 

(волошки – символ любові, маки – зради, жоржини – перемоги та ін.). Ще 

менше вона переймається ботанічною правильністю зображення. Творчість 

підживлює свідомий орієнтир не на відтворення квітів, тварин як таких, а на 

алегоричний їх смисл. 

У цьому аспекті характерною є пристрасть Приймаченко до зображення 

соняшників – яскраво-жовтих квітів із численною кількістю темного насіння. 

Це своєрідне переосмислення нею стародавнього солярного знаку, філософічно 

сповнений образ сонця, родючості, вічного коловороту життя – народження, 

вмирання, відродження.  

Ефективність педагогічної технології пробудження художньо-естетичної 

активності дітей 5–6 років на матеріалі творчості Марії Приймаченко 

зумовлена: 

– усвідомленням педагогами художньо-естетичного потенціалу персоналії 

Марії Приймаченко; 

– відбором змісту для професійної діяльності, спрямованої на 

пробудження художньо-естетичної активності дітей;  

– організацією культурно-освітнього простору для забезпечення дитині 

можливостей ідентифікації з особою мисткині; 

– компетентністю дорослих (педагогів, батьків, психологів) у питаннях 

рушійних сил творчості М. Приймаченко; оволодінням зразками креативної 

поведінки художника й уміння демонструвати дітям ці зразки в процесі 

малювання, декоративного розпису, ліплення, вишивання тощо. 

У нашій роботі особливу увагу приділено самоосвіті, умінню «зчитувати» 

педагогічні смисли з художніх творів та біографії народної художниці; 

набуванню досвіду контент-аналізу твору. Ми прагнули досягти розуміння 

особливостей творчого процесу, техніки та творчої манери майстрині. 

Уведення дітей у світ творчості народної художниці з неординарним 

художнім світосприйманням, уявою та мисленням; своєрідна презентація 

дитині особи мисткині як зразка художньо-естетичної активності людини у світі 

відкриває для вихователя багато нових можливостей у педагогічному процесі. 

Насамперед, це стосується технології стимулювання уяви дитини, розвитку 

креативності, пізнавальної активності й образотворчості. Разом із цим 

створюються сприятливі умови для реалізації програми національно-

патріотичного виховання в дошкільному дитинстві. 

Вивчаючи творчість Марії Приймаченко, ми дійшли висновку, що її 

творчий світ зовсім непростий та неоднозначний. Як і в кожного великого 

художника, він непізнаний до кінця, ми лише торкаємося його. 

Пропонуємо один із фрагментів проекту.  
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Інтегроване заняття 

«Світ дивних тварин М. Приймаченко» 

Педагогічна мета: сприяти розвитку творчої художньо-естетичної 

активності дитини на прикладі творчості М. Приймаченко. 

Програмовий зміст (педагогічні завдання): збагачувати уявлення дітей 

про світ тварин, відкривати дитині можливості художньої творчості в 

зображенні тваринного світу; зацікавити дітей творчістю художниці 

М. Приймаченко, її способом творчого ставлення до світу тварин; допомогти 

дитині розкрити «секрети» авторської техніки малювання, зрозуміти способи 

декоративного перетворення реального образу; підтримувати творчі задуми 

дитини та допомагати знайти способи їх втілення в малюнку; розвивати творчу 

уяву, фантазію дитини, орієнтувати на творче самовираження; заохочувати 

оригінальність думки у формулюванні задуму. 

Виховувати шанобливе ставлення до особи митця, бажання наслідувати 

зразкам творчого ставлення людини до світу, готовність до художньо-

естетичного самовираження. Сприяти пробудженню патріотичних почуттів та 

національної приналежності. 

Обладнання: мультимедійна презентація «Фантастичний світ тварин 

М. Приймаченко»; дидактичні ігри («Знайди місце за квитком», «Фрагмент 

картини», «Створимо казковий сад»), творча гра «Віконечко цікавинок». 

Матеріал для творчості: тоновані силуети тварин (лев, бичок, коник, 

куріпочки), стрічки, стрази, ножиці. 

Методи та прийоми: розповідь педагога, коментар, настанова, ситуація 

вибору, пропозиція, схвалення, розглядання, запитання, гра, вправа. 

Попередня робота: цикл «Батькам про Марію Приймаченко»; розповідь 

педагога про життя та творчість М. Приймаченко, розглядання картин, бесіди-

обговорення картин («Фантазії Марії Приймаченко»); художньо-мовленнєві ігри 

(«Неіснуючі тварини», «Домалюй», «Малювання вдвох»), спостереження за 

птахами та тваринами, розгляд репродукцій картин «Звірина серія» 

М. Приймаченко, гра «Про що розмовляють звірі», навчальне та творче 

малювання «Секрети Марії Приймаченко». 

 

 

Роблю сонячні квіти тому, що 

людей люблю, творю на радість, на 

щастя людям, щоб всі народи один 

одного любили, щоб жили вони, як 

квіти по всій землі… 

Марія Приймаченко 
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Хід заняття 

Вихователь запрошує дітей зазирнути у «Віконечко цікавинок». 

Що цікавого побачив кожен із нас? 

(Диск із презентацією робіт М. Приймаченко, квиток до кінозалу та 

перегляду відео про М. Приймаченко, квиток на виставку творчих робіт 

батьків та вихователів за мотивами картин М. Приймаченко, фрагмент 

картини М. Приймаченко, частина «чарівної» квітки, силует «дивовижного» 

звіра) 

Привертається увага дітей до «цікавинки» під цифрою 1. Це диск із 

презентацією картин М. Приймаченко «Фантастичний світ тварин». 

Запрошую вас до кінозалу для перегляду диску. Цікаво, що там може 

бути? 

Дітям пропонується займати місця згідно з квитками, які мають вигляд 

мінірепродукцій картин М. Приймаченко. 

«Велике коло». 

Кожна дитина у великому колі висловлює свою думку щодо інформації, 

яка може міститися на диску. Діти уважно розглядають свій квиток і 

висувають припущення щодо художника, зустріч із яким чекає на них під час 

перегляду диску. 

Демонстрація презентації. 

Під час презентації педагог розповідає про життєвий шлях художниці, 

привертає увагу дітей до особливостей її творчості (дивні назви тварин, 

особлива техніка, декорування), залучає до обговорення: «Як виникає дивна 

назва звіра? Його вигляд? Які викликає емоції? Чим цікавий такий звір?» 

 

Створені Марією Приймаченко незвичайні звірята, чудернацькі птахи, 

квіти, рослини хвилюють і дивують нас. Вони гостинно запрошують нас до 

свого фантастичного світу, де все таке незвичайне, дивне, чарівне й таке 

прекрасне! Це світ Творчості. Світ художників! Світ Майстрів! Тут за 

допомогою пензля й фарби наша уява та фантазія здатні створити диво-звіра, 

диво-квітку, диво-картину. 

От і Марія Приймаченко, яка ніколи не бачила далеких заморських 

тварин, малювала їх такими, якими уявляла, бачила в мріях та снах. Малювала 

для себе та хотіла, щоб і всі люди їх побачили. 

Марія любила свій край, рослини, які тут буяли. Вона зацікавлено 

розглядала кожну квіточку в полі чи на лузі, кожну травиночку, розмовляла з 

ними, уявляла їх іншими, олюдненими. І все їй хотілося намалювати.  

А ось портрет самої Марії Приймаченко! Якою вона вам здається? Яким 

ви бачите її обличчя?  

Згодна з вами. У Марії добре, привітне, усміхнене обличчя. Очі лагідні, 

уважні, допитливі. Вони ніби випромінюють спокій, добро, ласку. Вона сама як 

та українська квітка. 
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Після перегляду педагог спонукає до обміну думками та враженнями.  

Творча гра «Яким звіром або квіткою ти себе уявляєш?» 

Нам час залишити кінозал. На нас чекає наступна «цікавинка» у 

«віконці». (Робота з фрагментом картини М. Приймаченко) 

Дидактична гра «Знайди місце фрагменту на картині» 
На магнітній дошці розміщено репродукції картин. Дітям пропонується 

обрати на ігровому полі по одному фрагменту картин, розглянути його, 

показати дітям, назвати елементи малюнка (рисочки, цяточки, квіти, 

кружечки, плями, мазки) і знайти потрібне місце на картині. 

 

Яка в нас наступна «цікавинка»? Що це? (Частинка казкової, 

фантастичної квітки) 

Ми вже знаємо, що Марія Приймаченко дуже любила малювати квіти. 

Пригадайте, вона з ними розмовляла, милувалася ними, уявляла, фантазувала. 

Це допомагало їй надати квітам незвичайного, казкового, фантастичного 

вигляду. Ми бачимо це в картинах: «Рожеві квіти у синій вазі», «Квіти 

соняшника», «Волошки у синій вазі», «Червоні маки», «Соняшник життя». Які 

квіти ви бачите? Згодна з вами, це не зовсім звичайні квіти, а квіти дивного 

вигляду. Вони красиві? Чим саме? 

Дітям пропонується створити свій чарівний, фантастичний сад із 

казкових, незвичайних квітів 

Дидактична гра «Склади квітку» 

Під музичний супровід пісні Ніни 

Матвієнко «Квітка душа» діти обирають 

частинку квітки та знаходять другу 

половинку з огляду на геометричну фігуру 

розташовану усередині квітки. 

 

 

 

Погляньте, ми створили яскраву квіткову галявинку! Здається в ній ось-

ось виникнуть такі ж фантастичні тваринки… 

Давайте уявимо та створимо дивовижних звірів та птахів для казкового 

саду. 

Дітям пропонуються силуети тварин із фетру (лев, бичок, пташка, 

коник, слон та ін.) та елементи декору (стрази, стрічки, бісер, ґудзики) для 

створення декору на тулубі тварин. 

 
Подаруйте, діти, казку, подаруйте! 

Чарівного диво-птаха намалюйте. 

Намалюйте буйногривого коня 

Має крила він , під хмарами літа. 
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Намалюйте, діти, казку! Пісню намалюйте! 

Дивосвіт Марії Приймаченко людям подаруйте! 

Творча робота (діти і педагог виконують творче завдання). 

Підсумок та аналіз творчої роботи. 

Діти розглядають вироби, обмінюються думками, складають примовки, 

придумують назву створеному образу, розташовують свої вироби в казковому 

саду. 

Завершується наша зустріч з українською художницею Марією 

Приймаченко. Хочу вам прочитати, що говорила про свою творчість сама Марія: 

«Я люблю все живе. Люблю малювати квіти, різних звірів, птиць. Я одягаю їх у 

святкову одежу, і такі вони веселі в мене, аж танцюють, тому що я люблю 

природу й землю». Розкажіть і ви про свою творчість. (Діти розповідають, що 

їх приваблює у творчому процесі. У разі потреби педагог розповідає про своє 

ставлення до художньої творчості) 

Я вам усім бажаю милуватися квітами та звірами, любити й берегти свою 

землю, нашу Україну, її красиву природу. Малюйте весело й сонячно, як Марія 

Приймаченко! 
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Ратинська Інна Володимирівна, 
вихователь закладу дошкільної освіти 

№3 «Ромашка» 

м. Слов’янська Донецької області 

 

У пошуках краси  

(за програмою курсу «Філософія для дітей») 
 

Консультант: 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Бондаренко Наталія Борисівна 
 

«Філософія для дітей» – один із напрямків гуманної педагогіки, мета якої 

– виховання гармонійної людини, ознайомлення з загальнолюдськими 

цінностями, формування духовної основи для мудрої та високоморальної 

поведінки в майбутньому.  

Заняття з філософії навчають дітей міркувати про різні боки життя, 

особливості характеру людини. Діти знайомляться з такими поняттями й 
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категоріями, як-от: краса природи й людини, добро і зло, милосердя, совість, 

любов; пізнають світ через оповідання, казки, притчі тощо. 

Дошкільники аналізують побачене та почуте, висловлюють свої 

міркування, проводять аналогію казкових подій та образів із реальним життям, 

із самими собою, людьми, які їх оточують. 

Завдяки цьому діти вчаться розуміти навколишній світ таким, яким він є в 

дійсності, із його світлими боками, із небезпеками та неприємностями; 

набувають досвіду моральної поведінки в соціумі. 

 

Інтегроване заняття для дітей старшої групи 

за програмою курсу «Філософія для дітей» 
 

Тема: «У пошуках краси» 
Мета: формувати поняття краси як естетичної, етичної категорії; підвести 

до усвідомлення діалектичної єдності краси й корисності, краси й здоров’я, 

краси зовнішньої та внутрішньої; стимулювати допитливість та інтерес до 

філософських категорій – любов, дружба, добро, краса з використанням казок, 

оповідань та виховних діалогів. Учити висловлювати думки про свої почуття, 

об’єктивно оцінювати свої та чужі вчинки, збагачувати словниковий запас, 

зокрема антонімами. Формувати вміння складати описові розповіді в техніці 

«Сінквейн». Виховувати в дітей бажання милуватися природою, творами 

мистецтва, танцювальними композиціями; сприяти розвитку культури 

поведінки, бажанню робити добрі вчинки, піклуватися не лише про себе, а й 

про оточення.  

Обладнання: коректурна таблиця «Підбери одяг і взуття, прикраси»; 

ілюстрації до оповідань за книгою М. Андріанова «Філософія для дітей» (у 

казках і оповіданнях); картина «Ліс», декорації (куточок лісу); макет дзеркала; 

ілюстрації казкових героїв; зображення предметів до вправи «Перетвори ліс»; 

стара скриня; губки, аркуші паперу з намальованими плямами, пензлі, 

стаканчики з водою; аудіозапис звуків природи, пісень. 

Попередня робота. Читаття оповідання за книгою М. Андріанова 

«Філософія для дітей», уведення в словник дітей таких понять як краса, красиве 

– потворне, гармонія – дисгармонія, почуття смаку, гарний смак. 

Залучення до обговорення таких тем: красиве й потворне в людині й 

навколо неї; порівняйте красиве й потворне; без краси жити дуже погано; краса 

робить людину краще; людина може створювати навколо себе й красиве, і 

потворне; уміння бачити красу в навколишньому світі; красиве абсолютно не 

дружить із потворним; гармонія – основа краси; уміння відчувати красу; 

спілкування з красою підносить людину; любов до краси творить дива; 

сприйняття краси народжує прекрасні почуття й перетворює людину. 
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Хід заняття 
Вихователь: Діти, погляньте скільки гостей прийшло до нас. Давайте 

привітаємо їх і подаруємо свої посмішки. 

На килимі лежить «Книга казок» і розкидані сторінки. 

Вихователь: Що це лежить на килимі? Так, це сторінки нашої книги, 

давайте зберемо їх. Розкажіть, будь ласка, які казки нагадують вам ці малюнки 

(відповіді дітей: «Метелик і квітка», «Хочу бути красивою», «Красиві справи, 

важливіші, ніж слова», «Намисто з чотирма промінцями», «Гидота-

капостниця»). 

Вихователь: Дякую, пригадали назви казок. Ми читали казки, складали 

малюнки, збирали нашу книгу. Але хто порозкидав нам усі сторінки? Хто скоїв 

такі капості? (Звуковий сигнал – «Прийшло голосове повідомлення»)  

Вихователь: Нам на електронну адресу прийшов не просто лист, а 

голосове повідомлення, давайте прослухаємо його ? 

Текст голосового повідомлення: 
Дорогі мої хитрі, лукаві, злі, підступні, простакуваті, боязкі, вперті, 

нерозумні діти! 

Гарний вчинок я зробила – 

Книгу Вам розпотрошила. 

Читали, вчили ви дарма 

Ніякої краси нема. 

Без неї я давно живу 

Вам підкажу, допоможу. 

Не зволікайте ви на те, без красоти проживете! 

Мені б хотілося зустрітись 

Поговорить, повеселитись 

Навчу «перемивать» всім кості, 

Тому, запрошую всіх у гості. 

Без сонця і тепла кожної днини 

Живу я в чорній павутині, 

У лісі, біля озера я чекаю, 

Та зараз я відпочиваю. 

Заходьте, знайомтеся, віднині 

Про мене розкажуть предмети із скрині. 

Ваша Капостниця. 

Вихователь: Ось Капостниця каже в листі, що краси немає й без неї вона 

живе. Як ви гадаєте, що таке краса? Де ми зустрічаємо красу? (Відповіді дітей) 

А Капостниця вважає, що краса зовсім не потрібна. Ви з нею згодні? 

Давайте розкажемо, покажемо їй красу в природі, у музиці, у серці кожної 

людини. І для цього ми вирушаємо в дорогу, на гостини до Капостниці.  

На стіні картина лісу, укрита павутинням. Діти підходять до картини. 
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Вихователь: Ось у такому лісі проживає Капостниця. Послухайте, яка 

музика тут лунає (звучить музика лісу Капостниці – аудіозапис скрипу дверей, 

скла, яке розбивається, хурделиці). Ліс заплутаний уесь павутинням, що ж нам 

робити? (Відповіді дітей) 

Вправа «Перетвори ліс». 
Вихователь: Коли ми зняли павутиння, ліс наповнився фарбами. Діти, ми 

обіцяли показати Капостниці красу в природі. Давайте спробуємо прикрасити, 

перетворити цей ліс (під музику діти обирають зображення квітів, грибів, 

метеликів, пташок, жуків, хмар, сонечка, пляшок із пластмаси, пакетів із-під 

молочних продуктів, цвяхів, колес, кришок із-під пляшок). 

Вихователь: Вийшов у нас чарівний ліс, давайте розглянемо його. 

Подобається він вам? Чому? (Відповіді дітей) Усе в лісі прикрашає й доповнює 

одне одного. Коли таке відбувається – виникає гармонія. Чому ви не всі 

предмети взяли для того, щоб прикрасити ліс? Якщо ці предмети будуть у лісі, 

то виникне дисгармонія. Що ж нам робити з цими предметами? (Припущення 

дітей) 

Вихователь: Так багато ви розказали про ліс, навіть хочеться складати 

про нього вірші (складання сінквейну на тему: «Ліс»). 

Що? Ліс. 

Який? 

Що він робить? 

Моє відношення? 

Перша думка? 

Вихователь: Ліс зовсім змінився, Капостниця не впізнає свій дім. А чи 

впізнаєте ви звуки, які тепер лунають в чарівному лісі? 

Гра «Відгадай звуки лісу». 
Звучить аудіозапис «Звуки природи»: вітер, струмок, зозуля, дятел, 

жаба, бджоли. Діти прослуховують і називають. 

Вихователь: Молодці, усі звуки впізнали! А більше дізнатися про 

Капостницю допоможе нам скриня. У скрині Капостниця залишила свої речі, 

щоб ви з нею краще познайомилися. Щоб дістати першу річ, треба відгадати 

загадку: 

Хто завжди всю правду скаже 

І без слів тебе покаже. (Дзеркало) 

Зараз перевіримо, чи вірно ви відгадали (аудіозапис-скрип, розкривається 

скриня). 

Вихователь: Ось таке незвичайне дзеркало. Залишила його Капостниця 

для того, щоб перевірити чи вмієте ви бачити зовнішню красу інших людей.  

Гра «Чарівне дзеркало». 

Діти передають макет дзеркала по колу, промовляючи слова:  

Любе дзеркальце скажи, 

Про красу нам розкажи, 

Із рук у руки передай, 
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Кому водити відгадай. 

Дитина, на якій закінчуються слова, стає «Дзеркалом» і розказує; хто із 

дітей їй подобається та чому. У заключній частині гри необхідно підвести 

висновок – через дзеркало давайте поглянемо на дітей і на гостей і 

запам’ятаймо: некрасивих людей не буває, кожна людина красива по-своєму. 

Дзеркало залишаємо Капостниці, щоб вона вчилася підмічати красу кожної 

людини, рослини, тварини. 

Вихователь: Гармонійно дібраний одяг, прикраси, узуття надають 

привабливості, роблять людину зовні красивою. Ось, на жаль, Капостниця не 

уміє цього робити. Давайте дамо їй декілька порад, як добирати одяг, прикраси 

й взуття. Сідайте, будь ласка, і починаємо давати поради (завдання з 

використанням екрану). 

Робота з коректурною таблицею «Добери одяг і взуття, прикраси». 

Завдання для дітей. 

Принцеса збирається на бал. Допоможіть їй вибрати, що краще їй надіти 

(діадема – кепка – бант). Поясніть чому? 

До українського вбрання, на ваш смак, більше личить яка з прикрас? 

(червоне намисто – голубі сережки – ланцюжок). Поясніть, чому? 

Допоможіть хлопчикові зібратися до школи (шкільний костюм – 

спортивний костюм – карнавальний костюм). Поясніть, чому? 

До такої сукні дівчинки пасує таке взуття (туфлі – кросівки – чоботи 

гумові). Чому саме таке взуття ви їй запропонували? 

Допоможіть дівчинці дібрати до в’язаної сукні жакет (жакет чорний із 

горохом – кофтинка сіра – жакет в’язаний сірий). Поясніть, чому? 

До бальної сукні, на ваш смак, більше пасують такі сережки (сережки у 

вигляді омлету – сережки у вигляді морквин – сережки з камінцями). Поясніть, 

чому ви обрали такі сережки? 

Оберіть головний убір, який пасує до такого верхнього одягу (шапка – 

олень – в’язана шапка – капелюшок із мереживом). Поясніть, чому? 

Вихователь: Дякую, гарні поради ви дали Капостниці. Скажіть, яке 

почуття допомогло вам гармонійно дібрати одяг, прикраси, головні убори, 

узуття? (Відповіді дітей) Почуття смаку або почуття міри, гарний смак 

прикрашає наше життя, робить нас красивішими зовні! 

Вихователь: Молодці, як ви вважаєте, може Капостниця залишила нам 

ще щось у своїй скрині? Давайте подивимося! (Розкриваємо скриню, дістаємо 

диск чорний) 

Діти, це диск, давайте послухаємо його! (Аудіозапис – поліфонія звуків 

різних музичних інструментів). Вам подобається музика Капостниці? А яка вам 

музика подобається? (Відповіді дітей) Гармонійне поєднання звуків робить 

музику мелодійною, її приємно слухати. Що можна робити під музику? 

(Відповіді дітей) І справді, під веселу, мелодійну музику приємно завести 
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танок, давайте потанцюємо? (Діти виконують танці вальс, полька, сучасний 

танок) 

Висновок – краса оточує нас всюди в музиці, у танці. Гармонійну музику 

можна передати красою танцю. 

Вихователь: А давайте запросимо наших гостей разом із нами 

потанцювати (спільний танок дітей із гостями). Шановні гості, дякуємо вам, 

чи переконалися ви, що красу можна передати рухами танцю? (Відповіді 

гостей) Наш диск залишимо Капостниці в скрині, може вона послухає та 

сподобається їй гармонія звуків. 

Вихователь: Цікаво, чи приготувала Капостниця нам ще щось 

незвичайне? Бажаєте дізнатися? Тоді повертаємося до скрині (розкриваємо 

скриню). Капостниця залишила нам альбом зі світлинами своїх найкращих 

друзів. Ось вони – знайомтеся! (Розкладає на столі картини із зображеннями 

казкових героїв – Шапокляк, Мачуха із казки «Білосніжка і сім гномів», Снігова 

королева, Кікімора, Баба Яга). 

Вихователь: Як вони виглядають? (Відповіді дітей) Чи можемо ми їх 

назвати красивими? (Відповіді дітей) Давайте пригадаємо якими справами вони 

займалися? (Відповіді дітей) 

Вправа «Продовж прислів’я». 
Красивою людину роблять … (добрі вчинки). 

Не шукай краси, … (а шукай добра). 

Краса не в обличчі, краса – це світло … (в серці). 

З краси води … (не пити). 

Не все золото, … (що блищить). 

Вихователь: Ось і друзі Капостниці зовні красиві, а в серці в них немає 

доброти. Давайте допоможемо їм стати кращими, ми все погане в їхніх серцях 

замінимо. 

Вправа «Добри слова» (добирання антонімів). 
У серцях друзів Капостниці живе … 

А ми наповнемо серця … 

 

Зло – доброта.  

Жадність – щедрість.  

Сльози – сміх.  

Грубість – лагідність.  

Потворність – краса.  

Дисгармонія – гармонія.  

Ненависть – любов. 

Сум – радість.  

Жорстокість – лагідність.  

Тривога – спокій.  

Брехливість – чесність.  

Грубість – увічливість.  

 

Вихователь: Бо дивна штука, що віднині зовнішність не основне в 

людині! Ось коли друзі Капостниці прислухаються до наших порад – доброта 

поселиться в їхніх серцях. І тоді вони стануть дійсно красивими.  

Вихователь: Мабуть, уже ніяких сюрпризів у скрині немає? Давайте 

перевіримо! 
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Але погляньте, Капостниця залишила вам свої малюнки (на аркушах 

намальовані плями сірого кольору). Діти, чи красиві вони? (Відповіді дітей) Що 

нагадує вам ця пляма? Давайте перетворимо ці сірі плями на щось красиве й 

незвичайне!  

Образотворча діяльність «Перетвори пляму». 

Діти «перетворюють» плями, розтираючи плями губками з водою, і 

надаючи форми різних предметів та явищ, виявляючи фантазію. 

Вихователь: А роботи наші залишимо Капостниці, щоб вона милувалася 

красою наших малюнків. 

Звуковий сигнал – «Прийшло голосове повідомлення». 

Вихователь: Діти, до нас надійшло нове повідомлення, цікаво від кого, 

давайте послухаємо!  

Текст голосового повідомлення: 
Любі діти! Дякую Вам за подарунки й поради. Ви перетворили мій дім, 

навчили бачити красу в інших людях, залишили диск із гарною музикою, 

порадили як змінитися моїм друзям, щоб вони стали красивішими. Тепер, коли 

навколо мене така краса, я теж хочу змінитися й буди красивою. І може тоді 

мене всі будуть називати Красуня.  

Цілую, обіймаю, ваша, у майбутньому, Красуня Капостниця. 

Вихователь: Які ви молодці, переконали Капостницю, що без краси 

неможливо жити. І залишається лише одне питання: чому кажуть, що краса 

врятує світ? 

Кожен по-своєму це розуміє 

Послухайте, як думаємо ми, 

Що відчуваємо, що виділяємо 

Серед земної краси. 

 

Красивий одяг до лиця – це добрий знак,  

А значить, що у вас гарний смак. 

 

Краса в природі теж існує,  

Красивою людину робить, 

Коли вона добрий вчинок зробить! 

 

Краса в музиці – це вічна, 

Мелодія приємна й ритмічна. 

 

Зі мною згодні всі, напевно: 

Цінується краса душевна! 

Там, де гармонія панує. 

 

 

Вихователь: 
Дорослі і діти – стверджую я,  

Це теж у природі гармонія,  

Бажаю здоровими бути завжди 

Земну красоту по життю пронести. 
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Музична розвага «На веселому ярмарку». 
Під веселу музику діти заходять до зали. 

Дорослий: 
У нас сьогодні ніби свято, гостей зібралося багато.  

А ну ж на них ви подивіться і веселенько усміхніться,  

І привітайте їх у нас, що завітали в добрий час. 

Дитина: 
Добрий день вам, добрі люди! Хай вам щастя-доля буде, 

Не на день і не на рік, а на довгий-довгий вік. 

Хлопчик: 

Ми гостей своїх зустрічаєм круглим, пишним короваєм. 

З рушником беремо таріль, коровай кладемо на стіл і сіль. 

Шанобливо хліб підносимо і вклонившись, щиро просимо: 

Разом: 

Любий гостю наш, приймай і рушник, і коровай. 

(Дарують гостям коровай) 

Ведуча: Зібралися ми знову в дружному тісному колі, щоб більше 

дізнатися про народні українські звичаї та обряди, про народну українську 

культуру. 

1-а дитина: 
Любі друзі, хоч маленькі, ми вже добре проте знаємо, 

Що звемося українці й українських предків маємо. 

2-а дитина: 

Україно моя мила, ти моя рідненька, 

Я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. 

3-а дитина: 
Ми малі та всі ми – друзі, ми – одна родина. 

А найбільша наша мати – рідна Україна.  

Пісня «Українські квіти». 

Ведуча: Діти, а чи любите ви мандрувати? І я дуже люблю. Але сьогодні в 

нас буде незвичайна подорож. Ми з вами побуваємо в тих далеких часах, коли 

жили наші предки, коли ваші дідусі та бабусі були маленькими.  

Отож, заплющіть очі, перенесімося з вами в минуле й уявимо таку 

картину. Тихе українське село. Десь здалеку лунає українська народна пісня. 

Фонограма української пісні. 

(На передній план виходить дядько Степан із мішком за плечима. Ідучи, 

він жує шматок хліба. Назустріч Степану прямує, кульгаючи, його кум) 

Кум: Здоров був, Степане! 

Степан: Здорово, куме! 

Кум: А що ти жуєш? Чи не снідав ще сьогодні? 

Степан: Ні.  

Кум: А чому? 
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Степан: Та було зайшов до хати, а сніданок ще не був готовий. То я з’їв 

шматочок хліба й два шматочки сала, потім випив ще пів літра молока. Та так і 

ходжу, не снідавши. 

Кум: Ото так… А я в перукарні був. Ти знаєш, зайшов, як завжди, 

привітався та й запитую: «Що це у вас сьогодні черги немає?» А перукар мені 

відповідає: «Ось зранку сиджу і ніякий чорт не заходить. Ви перший». 

Степан: То ти, друже, ще знаходиш час до перукаря зайти й розчісуєшся, 

мабуть, кожного дня? 

Кум: А що? 

Степан: Та я раз на місяць як розчешусь, то так уже намучусь… 

Кум: Співчуваю, друже Степане. А я все хотів спитати тебе, куме, що це  

ти вчора на ліву ногу кульгав, а сьогодні на праву? 

Кум: А тобі б не набридло щодня на ту ж ногу кульгати? 

Степан: Та хто знає… Слухай, куме, а чи не позичиш ти мені 100 

гривень? 

Кум: У мене тільки 10. 

Степан: Нічого. Позич 10, а 90 будеш винен. 

Кум: А куди це ти зібрався? 

Степан: Як куди? На ярмарок. Сьогодні на Слов’янському бульварі 

відкрився ярмарок.  

Кум: Оце дива. Треба поспішати. 

(Усі починають збиратися не ярмарок) 

Степан: Ярмарок – гомінке, веселе свято, повне сміху, пісень, гумору. 

Ведуча: 
Подивіться, люди добрі, тягнуться степи за обрій, 

А дорогами, стежками з ближніх сіл з торбами 

Ідуть і їдуть славні трударі – гончари і хлібороби, 

Пекарі і садоводи, рукодільниці, майстри. 

Народ збирається – ярмарок розпочинається! 

Пісня «Ярмарок». 
1-а дитина: Ось продавці йдуть, займають кращі місця. Торгівля йде 

жваво, приправлена байкою та жартом. Продають усе – від шила до воза, від 

курки до корови. 

2-а дитина: Люди коней розпрягають, покупців закликають. 

Продавці: 

Гей, старі і молоді, швидше йдіть до нас сюди! 

Тут у нас і тари-бари, всякі різнії товари, якщо буде чим платить. 

Навіть купиш ананас, якщо гроші є у вас. 

2-а дитина: Які гроші? Що ти, Катю? На цьому ярмарку не платять. 

3-а дитина: А що ж роблять, як треба купити? Чим же треба заплатити? 

1-а дитина: За іграшки – пісню заспівай! За глечик – віршик прочитай! 

2-а дитина: А ось дві кумоньки-голубоньки йдуть зі своїми малими 

дітками. 
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1-а кума: Здорова була, кумонько! 

2-а кума: Доброго здоров’я, кумасю! 

1-а кума: Ти на ярмарок?  

2-а кума: Еге ж, на ярмарок! А що купуватимеш? 

1-а кума: 

У мене, в Одарки, сімейка чималенька.  

Усі хочуть їсти, пити, треба іграшок дітям купити. 

2-а кума: 

А нам треба купити  

Сорочки та спіднички, чобітки і рукавички, 

Звичайнісінькі фартушки, стрічечки і пояски. 

1-а кума: Ну, бувай! 

(Ідуть у різні боки) 

1-а дитина:  

Давай – купуй! Вибирай – забирай! 

Не йдіть нікуди, підходьте всі сюди! 

2-а дитина:  
Гості, не позіхайте! Хто що хоче – вибирайте! 

Купувати поспіши! Що завгодно для душі! 

1-й продавець: 
Іграшки, іграшки, іграшки чудові! 

Ось вони, ось вони, різнокольорові! Налітай, розбирай! 

2-й продавець: 

Віршика нам прочитай – іграшку забирай! 

1-а дитина: 

Шия довга, хвіст зелений, борода – як маків цвіт, 

Півник є такий у мене. Він малятам шле привіт. 

2-а дитина: 
Я люблю конячку сиву, прочешу їй гарно гриву, 

Гребінцем пригладжу хвостик і поїду верхи в гості. 

3-а дитина (співає): 

Є у мене лялечка, звуть її Наталочка, 

Заводна, заводна, подивіться – ось вона. 

4-а дитина: 
Пташка маленька! Де твоя ненька? 

На маківці сиділа, дрібен мачок дзюбила. 

– Дзюб-дзюб, дзюбанець! Ходи, пташко, у танець! 

Танок з іграшками. 
2-а дитина: Ярмарок! Ярмарок! Веселий ярмарок! 

1-й продавець: 

Купуйте, дивуйтесь, але не баріться,  

Краса то яка – підійдіть, подивіться! 
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Яка то робота, які візерунки,  

В цих вишитих виробах – серця малюнки! 

2-й продавець: 
Птахів щебетання, весняні світання, 

Квітковий розмай і калини зітхання. 

1-й продавець: 

Оця вишиванка пасує дівчаткам! 

2-й продавець: 

А ці сорочки до лиця вам, хлоп’ята! 

Для вас готували прекрасні майстрині. 

Ось ці пояси – і червоні, і сині. 

2-а кума: Дітки, підійдіть, одягніть. 

(Діти підходять і одягають елементи одягу) 

1-а дитина: 

Увага! Увага! Спішіть-поспішайте! 

На нашім ярмарку виставка одягу! 

Діти демонструють одяг. 

2-а дитина: 

У нашої Оксаночки таке хороше вбраннячко: 

Шовкова спідничка, білі черевички, 

На голівці кучерявій аж чотири стрічки. 

Українська народна пісня «Я – маленька дівонька». 

Хлопчик: 

Я сорочку одягаю – маму й тата звеселяю.  

Від хвороб її ношу і здоров’я бережу. 

1-а кума: Одяглися, взулися, прикрасилися і гайда на каруселі кружляти! 

Гра «Карусель». 

1-а дитина: А ось тітка Ганна іде і Козу веде. Тітонька, ви Козу купили? 

Тітка: Так, купила. 

Дитина: 
Кізонька рогата, сива, бородата! 

Розкажи нам, де була? Що ти їла, що пила? 

Подружися з нами, ти не бийся рогами: ме-е-е… 

Коза: 
Я – Коза-дереза, півбока луплена, 

За три копи куплена. Тупу-тупу ногами, 

Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, 

Хвостиком замету, тут тобі й край! 

Тітка: Ось така Коза-дереза. Дітки, приголубимо її, може вона 

подобрішає. 

1-а дитина: 

Ой, якби я козу мав, я би не журився. 

Я б козу здоїв, молока напився. 
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2-а дитина: 
Гоп-гоп, Козуню, гоп-гоп, сіренька, 

Гоп-топ, біленька! У нашої кізоньки чотири ніженьки. 

3-а дитина: 

Кізонька сіренька, хвостик чорненький. 

Ми дамо тобі пити, ми дамо тобі їсти. 

Не бий тим нас рогами, пограйся краще з нами! 

(Діти тікають від Кози, а вона намагається їх наздогнати і вколоти 

ріжками) 

Коза: 

Я кізонька рогата, я Кізонька хвостата. 

Весело стрибаю, всіх вас полюбляю. 

Тітка: От і гарно, от і славно. Пішли, Кізонько, додому. 

(Ідуть із зали) 

1-а дитина: Ярмарок, ярмарок, веселися народ! 

2-а дитина: 

Нумо, покупці, відкривайте гаманці, 

Кращих товарів у світі не знайти. 

1-а дитина: А в цій лавці, що продають? Бачу товар у вас жваво беруть! 

Продавець: 
Полив’яний посуд – тарелі, горнятка, глечики, 

Ложки, щоб танцювали ніжки. 

Діти підходять до продавця і співають українську народну пісню «Як 

пішли ми на базар». 
Покупець: Гарні ложки, розписні, у танок кличуть вони. 

Танок із ложками. 

1-а дитина: 

Ой гоп, чики-чики та червоні черевики, 

Підківками цок-цок, а ніжками скок-скок! 

2-а дитина: 
Ой гоп, та й по хаті, сватався рогач на лопаті, 

Горщик сватався на мисці, ополоник – на колисці. 

3-а дитина: 

Мисник сватавсь на полиці, житній хліб – на паляниці. 

Ой гоп, рано-вранці гарбуз сватавсь на калганці. 

1-а дитина: 
А калганка незлюбила – салотовку полюбила. 

Віник сватавсь на мітлі, макогін – на моїй спині. 

2-а дитина: А ось сидить гончар – він справжній майстер свого діла. 

Гончар: Підходьте, дивіться, милуйтеся, любуйтеся! 

Діти підходять до гончара. 

1-а дитина: Добрий день! Дядьку гончар, які в вас гарні речі. 
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2-а дитина: Як у вас добре все виходить! 

Гончар робить куханець. 

Гончар: 
Гончари взялись за глину, раз місили, два місили. 

Вийшов гарний куханець – не високий, не маленький,  

Розписний і удаленький 

Всім водички піднесе, радо дякуймо за все! 

(Показує всім) 

Гончар: 
В мене вмілі рученята, посуд дуже я люблю, 

Сяду зараз, візьму глини і горщика зроблю. 

1-а дитина (бере горнятко): 

Люлі, люлі, люлечку, звари, мамо, кулешику 

В маленькому горняті маленькому дитяті. 

2-а дитина: 
Диби-диби, ди-би-би, пішла баба по гриби, 

А дід по опеньки. Зварила опеньки,  

Поклала опеньки в макітру гарненько.  

(Показує макітру) 

1-а дитина: Макітра є, можна і пограти. 

Гра «Вареники з макітри». 

Циган: 
Гей, давайте нам дорогу, йде Михайло Клишоногий! 

Він розважить вас усіх – буде радість, буде сміх! 

2-а дитина: Ведмедику, ти співати вмієш?  

(Дає ведмедю гармонь, Ведмідь бере гармошку, співає беззвучно, широко 

розкриваючи пащу) 

1-а дитина: Щось тихо ти співаєш. А вам чутно? Попросіть ведмедика, 

нехай співає голосніше. 

(Ведмідь голосно починає ревіти. Скоморох затуляє вуха руками і 

відходить від ведмедя, а той реве і підходить все ближче. Скоморох забирає 

гармонь) 

2-а дитина: Ну, не ображайся, Михайле, не лякай народ. Покажи нам, 

ведмедику, як красні дівиці рум’яняться, чепуряться. 

(Ведмідь сідає на підлогу, дивиться в дзеркальце, чепуриться) 

1-а дитина: А як баби на роботу, не поспішаючи, бредуть? 

(Ведмідь ледве пересувається) 

2-а дитина: А як із роботи додому біжать?  

(Ведмідь біжить швидко) 

1-а дитина: Покажи нам, як Оксаночка в коло заходить, жваво танцює. 

(Ведмідь надягає косинку, береться за її кінці й танцює) 

2-а дитина: Молодець, Михайле, ось тобі за це діжка меду. 
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Циган:  
Нумо, разом усі вставайте і таночок починайте. 

Бачте, ноги не стоять, так навприсядки ходять! 

Циганський танець. 

Ведуча: А ось ідуть наші козаченьки зі своїми подружками. 

Пісня «Ходи ж, моя люба». 

1-а дитина: 
Беріть, не минайте рушник цей, сестрички! 

Утріть й рум’янець не зійде із личка! 

1-й продавець: Рушничок для дитини, рушнички на всі дні. 

2-й продавець: Рушничок для хатини ще й весільні рушники! 

3-й продавець: Рушники для батьків, рушнички для малят! 

Разом: 
Рушнички для малят, рушнички барвінкові 

Для веселих усіх свят! 

«Пісня про рушник». 

2-а дитина: 
Шануйте, друзі, рушники, квітчайте ними свою хату –  

То обереги від біди, шануйте ті, що дала мати. 

1-й продавець: 
А ще беріть калину – червоні корали. 

Ці кетяги небо і сонце ввібрали. 

Напоїть матуся калиновим чаєм – 

Недугу ураз, як рукою знімає. 

(Йде Калина) 

Дівчина: Добрий день, люди добрі! 

1-й хлопець: То ж чия красуне буде? 

2-й хлопець: Ох і гарна, наче пава! 

1-й хлопець: І струнка, і чорнява! 

2-й хлопець: Не дівчина, а царівна. Як ти звешся, королівно? 

Дівчина: Ні, не королівна я. Калинонька – моє ім’я. 

Пісня «При долині кущ калини». 
Дівчина-Калина А ще у мене є подружка – Вербиченька. Ми завжди з 

нею разом. 

Дівчина-Верба: 

Я дівка-невеличка, в мене гарні черевички, 

Як музики будуть грати, буду гарно танцювати. 

Хлопчик: Правду кажуть: «Без верби та калини нема України» 

Танок дівчат. 

1-а дитина: А ось ще хтось поспішає на ярмарок. 

2-а дитина: Та це ж Одарка та карась. 

Одарка: Нарешті, прийшли. Ти подивись, скільки тут люду.  
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1-а дитина: А що ви на базар привезли? 

Одарка: Я чоловіка продаю. 

2-а дитина: А чому ще ти, Одарко, чоловіка продаєш?  

Одарка: Та такий ледачий, тільки їсти любить! 

Пісня «Ой там, на току, на базарі». 

2-а дитина: 

Зараз ми перевіримо, чи гарно він їсть!  

Може, кращого на ярмарку підшукаємо…  

Продавець: 
Бублики купуйте! Продавця шануйте! 

Дірку від бублика дам за п’ятак, а пограєте – можу й так! 

Гра з бубликами. 

Ведуча: 
Курка з нашого села, – гляньте, – писанки знесла! 

Може, не повірить хтось – ось вони у мене, ось! 

Тут узори, там узори, а між них високі гори. 

(Стоїть великий кошик) 

Писанки: 

Стук, стук, стук, обережно, бо у кошику тісно! 

Стук, стук, стук, обережно, від жари аж млосно. 

Червона писанка: Я сидіти тут не хочу, на підлогу собі скочу! 

Зелена писанка: Ходімо швидше, вилізаймо, пісню гарну заспіваймо! 

Пісня «Писанкові сонечка». 

Червона писанка: У буряках мене купали, на червоне змалювали. 

Зелена писанка: У траві мене варили, на зелено запросили 

Жовта писанка: Мене вбрали у лушпину, в цибулевую сважину! 

Коричнева писанка: У шкурці яблука мочили. Це надало мені сили. 

Біла писанка: Я біленькою зосталась, тільки квіточок набралась. 

1-а дитина: 

Ох і панночки які: всі барвисті, чарівні, 

Кольорами мерехтять. Очі у малят блищать! 

Червона писанка: Мене вкрили у зелені листочки. 

Жовта писанка: Мене у жовті узори прибрали. 

Коричнева писанка: 
На мене коричневих цяток наклали. 

Я така гарна, що й не передати! 

Разом: 

Ми писанки – красуні, всі в рисках і квітках. 

Красу митців несемо ми, їх славимо в віках! 

Ведуча: Нумо, дітки, в коло ставайте, гру з писанками починайте! 

Гра «Музична писанка». 

1-а дитина: Як усім весело! 

2-а дитина: Як чудово! 
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Ведуча: Хоч на ярмарку ми і не скупилися, але добре повеселилися. 

Діти разом: Час вже і додому збиратися. 

1-а дитина: 
На доброму ярмарку ми побували.  

Одні товар продавали, другі – купували. 

2-а дитина: Миски та ложки купували, на них квітки мальовані, 

3-а дитина: Співали, сміялись та жартували і дуже весело всі співали. 

Пісня «Бувайте здорові». 

1-й вихователь: 
У щасливій вашій хаті щоб ви всі були багаті, 

Щоб лежали на столі паляниці немалі. 

2-й вихователь: 

Щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало, й м’ясо, 

І млинці, і пиріжки, і пухнасті пампушки. 

Щоб були в своїй осели і щасливі, і веселі. 

Ведуча: 

Щоб родила щедро нива, щоб у хаті все, як слід, 

Щоб довіку був щасливий український славний рід! 

1-а дитина: А тепер, любі діти, за ваші гарні співи, за ваші гарні таночки, 

за ваші усмішки ми хочемо почастувати вас українськими стравами. 

(Діти беруть частування та йдуть до групових кімнат) 
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Творчий етап роботи над проектом: «Розвиток мовлення дітей через 

ознайомлення з українськими традиціями, обрядами» 

 

Фольклорне свято 

Тема: «Рік в українських народних звичаях» 
Мета: активізувати пізнавальну діяльність дітей, розширити та поглибити 

уявлення дошкільників про розмаїття народних звичаїв, обрядів; спонукати 

розуміти та цінувати народну мудрість, довести до свідомості велич і красу 

народних традицій, бажання відтворювати в сьогоденні, підтримуючи зв’язок 
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між минулим, сучасним і майбутнім, формувати мовленнєву взаємодію, 

застосовуючи сучасні виховні технології, розвивати цікавість до народної 

спадщини. Забезпечувати дітям якісну мовленнєву підготовку через узгоджені 

дії колективів закладу дошкільної освіти й школи, наступність у розвитку 

мовлення дошкільників і молодших школярів. 

Учасники: керівники музичні ЗДО №3, вихователі та діти дошкільних 

груп, учні ЗОШ №13. 

Хід свята 

Запис: 
За горами високими,  

За лісами широкими. 

Стояла хатинка –  

Казкова дивинка. 

Жив дідусь у ній, малята, –  

Рік Місяцевич старенького звати. 

Чотири доньки було в дідуся, 

У кожної доньки – гарне ім’я! 

(Виходить із хати Рік Місяцевич) 

Рік Місяцевич: Добрий день, мої любі друзі! Я дуже радий вас бачити. 

Я – Рік Місяцевич – господар року. Живу я з доньками. А чи знайомі ви з 

ними? 

Диво-сані прилетіли, 

Скакуни в тих санях білі. 

Їде у санях цариця –  

Білокоса, білолиця. 

Рукавом махає –  

Сріблом все вкриває. 

(Діти відповідають. Виходить Зима) 

Зима: Добрий день. 

Стало біло навкруги, 

Я розтрушую сніги, 

Наганяю холоди, 

Воду сковую у льоди. 

(Сідає біля Року Місяцевича) 

Рік Місяцевич: 

Де вона проходить –  

Там травиця сходить, 

Квіти розквітають, 

Солов’ї співають… 

(Діти відповідають. Виходить Весна) 
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Весна: 
Привітанням журавля 

Я пробуджую поля, 

Небеса і ручаї 

Та заквітчую гаї! 

(Сідає) 

Рік Місяцевич: 
У небі ластівка летить, 

З вітром листя шелестить, 

Воду п’є лелека. 

Сонце палить. Спека. 

Дозріває жито. 

Яка пора? 

(Діти відповідають. Виходить Літо) 

Літо: 
Всіх вітаю! 

Я – тепле літо. 

Мною вся земля зігріта. 

Гарні ягідки в садках, 

Квітнуть квіти у гаях. 

(Сідає біля сестер) 

Рік Місяцевич: 
Є у літечка сестричка 

У косі – червона стрічка. 

Коси – наче злото чисте 

І калинове намисто! 

(Діти відповідають. Виходить Осінь) 

Осінь: 
А ось і я!  

Осінь – чарівна пора, 

Любить мене дітвора. 

Там, де йшла я, де гуляла, 

Все барвисто фарбувала. 

Підрум’янила калину 

Та гіллясту горобину. 

Листя жовте, золотисте 

Прикрашає села й міста. 

(Сідає біля сестер) 

Рік Місяцевич: Вірно, дітки, відгадали й упізнали моїх доньок. А може 

ще й піснею їх привітаєте? 

Пісня «Дванадцять місяців». 
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Рік Місяцевич: Зросли ви, дівчатка, гарними та вправними, розумними 

та вродливими. Наділив я вас різними якостями, дарами, чарами. Але, 

насамперед, кожній із вас подарував я низку свят та традицій нашого народу й 

наказав вам оберігати й шанувати їх. Сьогодні до нас завітало дуже багато 

гостей. Так покажіться нам у всій своїй красі! 

Доньки: Ми згодні. 

Зима: Я знаю, що мої свята найвеселіші! 

Весна: Чому це твої? А мої найзеленіші. Тому я головна! 

Літо: Можете не сперечатися, бо всі знають, що мої свята найсмачніші! 

Осінь: Але мої найщедріші. Тому мені господарювати весь рік! 

Рік Місяцевич: Годі, годі вам сперечатися. Краще нам все побачити. Ось 

перед вами годинник року, він вас і розсудить. Час рухається по колу, а хто з вас 

зможе зупинити його на своїй порі, і буде господарювати весь рік! А гості нам 

допоможуть. 

Запис: 
Січень – січе, лютий лютує, 

Березень плаче, квітень квітує, 

Травень під ноги стеле травицю, 

Червень збирає сіно в копиці. 

Липень медовий бджілок чарує, 

Серпень чудовий булки дарує. 

Вересень трусить груші в садочку, 

Жовтень гаптує клену сорочку. 

Йде листопад, застеля килими. 

Грудень находить – початок зими. 

(Рік Місяцевич повертає стрілку на зиму) 

Зима: 

Сніги, пурга і як тут не радіти? 

Мене завжди чекають діти. 

Мої свята всі полюбляють, 

Гостей до себе закликають! 

(Заходить Господиня з дівчатами) 

Господиня: 

Поспішайте, дівчатка, все приготувати, 

Бо вже пора вечорниці нам починати. 

Ось наліпимо вареників біленьких, смачненьких 

Та й запросимо до нас у гості хлопчиків гарненьких. 

Щоби вони разом із нами дружньо працювали, 

Андріївські вечорниці піснею стрічали! 

(Дівчата «ліплять вареники», співають «А в тому садку») 

Хлопець: Хлопці! Ану, усі сюди! 

(Заходять хлопці, співають «Добрий вечір, дівчатонька») 
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(Господиня запрошує хлопців присісти) 

Господиня: Ось погляньте, яку я вам калиту виробила! Треба її в піч 

посадити, щоб випеклася, рум’яною стала. Але спочатку промовимо гарне 

прохання до вогню. 

Усі: 

Гори, гори ясно, спечи нам калиту красну, 

Щоб ми її кусали і горе не знали! 

Господиня: Та перед тим, як саджати калиту у піч, дорогу до неї 

окропляють водою, промовляючи: 

Усі: 

Водиця – студениця, окропи калиті дорогу, 

Аж від печі та до стелі, щоб ми були веселі! 

(Говорячи, робить, саджає калиту у піч. Тою ж водою господиня кропить 

дітей) 

Господиня: Аби ви були гарні та красні, як наша калита. 

Хлопці: Дівчата, нумо позмагаємося, хто кого переспіває!! 

Дівчата: Позмагаємося! 

Пісня «Іде, іде дід» та «Нісенітниця». 

Господиня: 

Поки ви співали, калита вже спеклася! 

Рум’яна та ясна, на весь світ прекрасна. 

(Бере калиту) 

Господиня: 

Добрий вечір! З калитою будьте здорові! 

З калитою золотою, з пресвітлим святом Андрія! 

(Вклоняється) 

Діти: Ой, калита, калита! Із чого ти вилита? 

Господиня: 
З жита сповита, сонцем налита, 

Для красного цвіту по білому світу. 

(Дівчата пронизують червону стрічку, підвішують калиту) 

(Лічилкою обирають вартового) 

Вартовий. А хто хоче калиту кусати? 

(Виходять два хлопчика) 

Вартовий. Ти будеш Калитинський, а ти – Коцюбинський. Сідлай коня! 

(Один сідлає коцюбу («коня»), під’їжджає до іншого, який намагається 

розсмішити його. Якщо не розсмішити вершника, він має право підстрибнути 

й вкусити калиту.) 

Господиня. Ось і дістали ми калиту. Поділимо її (роздає дітям). 

А тепер ходімо святкувати на вулицю! 

(Виходять із зали) 
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Зима: 
Новий рік іде до хати, 

Час настав Різдво стрічати, 

Дітлахам колядувати 

І щедрівочку співати! 

Зустріч колядки й щедрівки. 

Головний колядник: 
Зі святом величним, 

Зі святом урочистим 

Вас вітаємо нині 

Ми в рідній Україні. 

Не хотіли добрих людей  

На шляху минати, 

Добрий вечір вам! 

Пісня «Добрий вечір тобі, пане господарю». 

Колядник: 

Чи дозволите колядувати, 

З Новим роком привітати? 

Рік Місяцевич: Дозволяю колядувати. 

Колядниця: 

Я – маленька колядниця! 

В мене теплі рукавиці, 

В мене комір, плащ, спідничка –  

Не боюся сніговиці. 

Колядничок: 

Я – малий колядничок. 

Знаю гарні колядки 

Маю шапку, кожушок 

І новенькі чобітки. 

Колядник: 
Коляди, коляди, 

Я в батька один. 

Мене батько послав, 

Щоб я гроші дістав. 

Колядниця: 

Я – дівчинка маленька, 

В мене платтячко гарненьке. 

Зі святом всіх вітаю, 

Здоров’я всім бажаю! 

1-й колядник: 
Я – маленький пастушок, 

Загорнувся в кожушок, 

На скрипочці граю, 
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Вас усіх вітаю! 

А ви, люди, чуйте, 

Коляду готуйте, 

Яблучка, горішки дітям на потішку. 

2-й колядник: 

Милі наші господарі, 

Ви неначе квіточки. 

Я вас тут вітаю 

І добра бажаю. 

Хай всього буде багато: 

І на будень, і на свято. 

Сію, сію, посіваю, вас я ніжно обіймаю! 

Пісня «Щедрівочка». 

1-й колядник: 

Ми у вашу хату 

Внесли торбу снігу, 

А ще – подивіться: 

Цілий лантух сміху. 

2-й колядник: 

Сніг – розтане, 

А сміх буде з вами. 

А хто у нас не сміється –  

Той додому не вернеться. 

Гра «Веселий бубон». 

Дитина-циган: 

А дайте, пане господарю, 

Ще монетку золоту, 

То я вам до хати козу приведу. 

1-й колядник: 

Де коза ходить, там усе родить, 

Де коза махне хвостом, там жито кустом, 

А де не буває, там все пропадає. 

Дорослий колядник: Ну йдіть вже, ведіть Козу. 

(Заводять Козу) 

Дитина-циган. Станьте в ряду, я Козу веду. 

Пісня «Я – Коза-Дереза». 

Дитина-циган: 

Козо моя мила, Козо моя мила, 

Чи ти їла, чи пила? 

Коза: 

Я не їла, я не пила, 

Дайте ковбасу, 
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Бо вам хату рознесу. 

Дайте мені книші, 

Бо напущу в хату миші. 

Дитина-циган: 

Ти нам людей не лякай, 

Затанцюй нам, пострибай. 

Коза: 
А дасте мені сала, 

Щоб я вище стрибала? 

Дорослий колядник: Затанцюй нам, а ми подивимося! 

Коза: 
Я – Коза периста, 

Маю років 300. 

Всім у ріднім краю 

Бажаю врожаю. 

Де коза ходить – там жито родить. 

Танок Кози. 

1-й колядник: 

Дайте Козі вівса, 

А для нас – ковбаса. 

2-й колядник: 

Дайте Козі ячменю, 

А нам – грошей повну жменю. 

Рік Місяцевич: 
Ось вам ковбаса, ось вам гроші, 

Щоб всі були хороші! 

Колядники: Дякуємо вам за частування. 

1-й колядник: 
Сійся – родися, жито – пшениця 

На щастя, на здоров’я, 

На Новий рік! 

2-й колядник: 
Щоб були здорові, 

Щоб були багаті, 

Щоб були щасливі 

Всі у вашій хаті. 

1-й колядник: 

З Новим роком, з добрим днем! 

Зі святом вас вітаємо! 

У веселе наше коло 

Разом усіх збираємо. 

Танок «Гопак». 
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Дорослий колядник: 
Ми на тому, добрі люди, колядку кінчаємо, 

Щастя й долі цьому дому всі щиро бажаємо. 

Живіть у мирі, живіть у щасті, добрі, чесні люди, 

Нехай Божа ласка з неба завжди з вами буде! 

1-й колядник: 

Веселих свят! 

Дзвінкої коляди! 

Смачної куті! 

Пісня «Новорічна». 

(Рік Місяцевич підходить до годинника й переводить стрілку) 

Рік Місяцевич: 

Твої свята дуже веселі, 

Але Явдоха вже стучить до оселі. 

Ось, Зимонька, пропадає твоя силонька 

Вже птахи в дорогу вирушають, 

Весну-красну зустрічають. 

Запис: 
У житті завжди отак буває –  

Після зими весна вже наступає. 

Прокидається все від зимового сну, 

Бурульки нагадують нам про Весну. 

(До Ріка Місяцевича підходить дитина) 

Дитина: 
Дозвольте, господарю, весну закликати 

Весну закликати, зиму проводжати. 

Рік Місяцевич: Дозволяю, діти! Ідіть, весну гукайте. Щоб прийшла з 

радістю та Божою милістю. 

1-а дитина: Ходімо, дівчатка, весну кликати. 

Дівчина:  
Ой весно, весняночко, 

Іди до нас, наша паняночка! 

2-а дитина: 

Ой весно, весно, 

В зеленій хустинці 

Принеси нам, веснонька, 

Чарівні гостинці. 

(Звучить музика, входить Весна) 

Весна: 

Чую, чую! Іду! Спішу! 

Гостинці у скринці чарівні несу. 

Пісня «Веснянка». 
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Весна: 
Отже, діти, дорогі малята! 

Підійдіть до мене радісним гурточком. 

Жайворонків беріть, на високу гору ідіть, 

Пісеньок гарних співайте 

І пташок зустрічайте. 

(Діти беруть пташок і співають закличку до птахів «Пташок 

викликаю») 

Танок птахів. 

Пташка: 

Як весело і гарно у вас на лузі, 

Ми раді вітати з весною вас, друзі! 

1-а дитина: 
Ой ви, жайворонки, жайворонки, 

Летіть в поле, несіть здоров’є. 

2-а дитина: 

Перше – землиці, 

Друге – худобі, 

Третє – людині. 

Хоровод «Гляньте, діточки малі». 

Дитина: Ось і настало свято Сорок святих. «Сорок святих, сорок лапат 

снігу вкинуть». 

Дитина: У цей день добрим людям дарують жайворонків і ворожать чи 

буде доля щаслива, якщо знайдуть у пташці монетку. 

Дитина: Подивіться навкруги, скільки добрих людей! Даруймо їм 

пташок. 

(Дарують гостям «пташок») 

Весна: А рясту ви ще не топтали? 

Діти: Ні. 

Весна: Тож треба топтати. 

(Діти «топчуть ряст») 

Діти: 
Топчу, топчу ряст, ряст, 

Бог здоров’я дасть, дасть. 

І ще буду топтати, 

Щоб на той рік діждати. 

Весна: Ну що, потоптали? 

Діти: Потоптали. 

Весна: Хвороби прогнали? 

Діти: Прогнали. 

Весна: Здорові всі стали? 

Діти: Усі. 
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1-а дитина:  
Ніжки дружно тупотять, 

Танцювать вони хотять. 

Танок «Дударики». 

2-а дитина: 

Ти, прийшла Весна, щедра й запашна. 

Благовіщення і Великдень ще нам принесла. 

А з ними щастя і тепло, 

Кожній родині на добро. 

Пісня «Квіти – сонечко». 

Рік Місяцевич. Але як прийшов Юрій, то відімкнув ключем землю й 

надав початок літу. 

(Повертає стрілку годинника) 

Запис: 

Вже теплим Ярило світить. 

Розквітають в луках квіти 

Соловейко в гаї пісню заведе, 

За весною зеленою літо красне іде. 

Виступ учнів ЗОШ №13. 

Звучить музика, діти заходять до зали, грають у «Струмочок». 

Дівчина: Ой, як гарно в нашій світлиці! 

Хлопчик:  
А яке духмяне повітря від зелені! 

Це, дякуючи Богові,  

Що послав нам таке незвичайне свято. 

Звучить музика, дівчата сідають плести вінки. 

Хлопчик: Дівчата, а що це ви робите? Які гарні віночки плетете! 

Дівчина: Хіба ти забув, яке сьогодні свято, Свято Святої Трійці. 

Під музику дівчата завівають вінки на березу. 

Хоровод «Ой, там у полі береза стояла». 
З’являються русалки. 

1-а русалка: Бачте, русалоньки, знають люди, що в четвер ніхто не 

працює. 

Танок Русалок. 
2-а русалка: Подруженьки, он якийсь хлопець блукає. 

Русалки лоскочуть хлопця. 

Хлопець: Ой, ой, лоскотно!!! 

З’являється півень. 

Півень: Ку-ку-рі-ку!!! 

Русалки розбігаються. 

Хлопець: Не думав я й не гадав, що зустрінуся з русалками. Спасибі, 

півню, врятував від смерті. 
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Ось і Купайло до нас прийшло! 

Під музику до зали заходять діти, знімають із берези вінки, завивають 

стрічки й квіти. 

Хлопець: Коло Купайло обметено, ще й барвінком обплетено, ще й 

васильочком обтикано. 

Всі: Нас на Купайло покликано. 

Виходить хлопчик Купайло. 

Купайло: Зимувало в лісі, ночувало у стрісі, зимувало в пір’ячку, 

літувало в зіллячку. 

Дівчина: Ой, Іванку Купайлочку, не гордися, а із друзями своїми разом 

веселися. 

Танок «Козачок». 

Дівчина: На Івана, на Купайла будемо ворожити, кидати вінки на воду. 

Дівчатка під музику кидають вінки на воду. 

1 дівчина: Я свій вінок візьму, кину у ставочок. Хто той вінок спійме, той 

мене візьме. 

2 дівчина: На щастя, на долю, на чорні брови. 

3 дівчина: Пливе вінок за водою, пливе доля за тобою. 

Купальський хоровод. 
Купайло: Сходилося Купайло із долу до долу. Час і вам, діточки, додому. 

Щоб ваші душі були чистими й добрими, росли ви здоровими, давайте тричі 

перестрибнемо через вогонь. 

Стрибають через вогонь. 

Всі: Благословенні будьте, добрі люди, добро робіть, той добре буде! 

Під музику виходять із зали. 

Запис: 
Як Успіння на порозі, врожай дозріває 

Літечко у вирій птахів проводжає. 

Вже калинове намисто осінь одягає. 

(Заходить дитина) 

Дитина: 

Збирайтеся. Збирайтеся на свято чимскоріш! 

Женчики всю пшеницю, жито пожали.  

По колосочку збирали. 

У снопи в’язали та в кіпочки складали. 

І на нашій нивці сьогодні обжинки! 

(Виносять Бороду, забігають діти, стають у півкола) 

Діти:  
Дивувалися ліси – де поділися вівси? 

Женчики позжинали залізними серпами 

Біленькими руками. Бороду пололи, ручки покололи. 

А чия це Борода червоним шовком обвита? 

А це ж наша Борода червоним шовком обвита! 
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Сидить півень на коні, дивується Бороді. 

(Виходить Півень) 

Півень: 
Ой диво мені, ой сій бороді! 

Не велика, не мала, не сива, не гніда, 

Ось тобі, Борода, хліб, сіль і вода, 

Щоб на той рік ще більш вродила! 

(Вклоняється, ставить хліб-сіль) 

Півень: 
Ой не йдіть, діти, в поле, бо стерно ноги коле, 

Бо все жито вижате, у копоньки складене. 

Наші женчики з поля йдуть, на двір голосок подають. 

(Діти з вінком підходять до хати) 

1-а дитина: 

Ой на небі ясен місяць із зорною. 

Вийди, вийди, господарю, із жоною. 

2-а дитина: 
Ой на небі ясен місяць із зірками 

Вийди, вийди, господарю, з дітками. 

(Виходять Господар і Господиня) 

Господарі: Добрий день! 

Діти: Добрий день. 

1-а дитина: 

Ой, прочини, наша панночку, ворота: 

Несемо тобі віночок із золота. 

2-а дитина: 
Ой, прочини, наша панночку віконце: 

Несемо тобі віночок, як сонце. 

3-а дитина: 

Ой, прочини, наша панночку, кватирку: 

Несемо тобі віночок, як зірку. 

(Кладуть вінок на хліб, що лежить на столі) 

Хлопчик: Кладемо хліб, старий на новий, щоб не було безхлібиці. 

Дівчинка: А тепер за віночок дайте гривню на таночок. 

(Господар віддає гаманець із грошима) 

Танок. 
Ведуча: Обжинковий вінок треба повісити в хаті на стіні й зберігати до 

осені, щоб цим зерном сіяти озимину. А тепер вже час разом пісень співати. 

1-а дитина: 

Добра була нива – сто кіп зродила, 

Сто кіп і сніпочків мені на віночок. 
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2-а дитина: 
Світи, місяцю, з рога, щоб було видно дорогу, 

Щоб із неї не заблудити і віночка не згубити. 

Хоровод «Віночок». 

1-а дитина: 
Вийдіть, господине, вийдіть,  

Не мали ви від нас кривди. 

Ми пожали, пов’язали,  

У копоньки поскладали. 

2-а дитина: 

Ми вижали всю пашницю в добрий час, 

Тож тепер ви, господине, почастуйте гарно нас. 

Тож тепер ви, господине, почастуйте гарно нас. 

Господиня: 

А я гарно домувала, поки вас усіх із поля чекала, 

Сім пар черевиків стоптала,  

Поки вечерю приготувала. 

Пригощайтеся, прошу вас,  

І приходьте на Різдво до нас! 

(Виносить пиріг) 

Рік Місяцевич: Дорогі діти, любі мої донечки, чи зрозуміли ви, хто з вас 

головніший?! 

Осінь: Я, батечку, зрозуміла, що не змогли би зібрати багаті, щедрі 

врожаї, якби не мої сестроньки. 

Літо: Та й у мене не було б стільки запашних ягід, барвистих квітів, та 

пташиних співів, хороводів і пісень, якби не мої сестроньки. 

Весна: Сьогодні і я кажу: «Спасибі вам, сестроньки, за вашу красу, 

щедрість, багатства й веселі свята»! 

Зима: Давайте будемо радіти й любити нашу землю, наші звичаї, традиції 

– бо це наш найбільший скарб! 

Рік Місяцевич: Так, розумні мої донечки. 

Наша матінка – земля, 

Серпанком оповита. 

Вродлива, як весна, 

Розкішна, наче літо, 

Як осінь щедра, 

Сива, як зима. 

Дай вам, Боже, в щасті, здоров’ї  

Дочекатися від Різдва  

До Нового року, 

Від Нового року до Благовіщення, 

Від Благовіщення до Великодня, 

З року на рік до ста літ, 
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Доки Господь назначив вік! 

Зима: 

Щоб велися радісні розмови 

На співучій українській мові. 

Весна: 

Щоб традиції великого народу 

Множилися від роду до роду. 

Літо: На все життя запам’ятай крилаті ці слова: 

Осінь: «Мудрість народна вічно жива!» 

Танок «Україно моя». 
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«Славний врожай» 

Інтегроване заняття з ознайомлення з навколишнім світом 

дітей молодшої групи 

 

Мета: збагачувати знання дітей про осінні дари природи, їх користь для 

здоров’я людини (багаті на вітаміни). 

Програмовий зміст: узагальнити знання дітей про вітаміни, закріпити 

назви 5–6 видів овочів та фруктів; активізувати мовлення, розвивати мислення, 

координацію рухів, уяву, спостережливість, рухову пам’ять; продовжувати 

учити дітей пальчиковій гімнастиці; сприяти профілактиці простудних 

захворювань, плоскостопості; продовжувати застосовувати нетрадиційні 

техніки в аплікації; виховувати усвідомлене ставлення до необхідності вживати 

свіжі овочі та фрукти; формувати в дітей звичку до здорового способу життя, 

почуття відповідальності за збереження та зміцнення свого здоров’я. 

Матеріал: 3 кошика, фрукти та овочі з городу й саду; макет городу, саду; 

горіхи, доріжки з гальки, нарізані овочі та фрукти для дегустації, штампи 

«груші», губки, фарби, серветки. 

Хід заняття 

Вихователь: До нас надійов лист від моєї знайомої бабусі. Я іноді 

допомагаю їй у городі та в саду. У листі вона просить, щоб ми їй допомогли в 

господарстві. Як ви гадаєте, у чому ми можемо допомогти? (Погодувати 

тварин, поприбирати в хаті тощо) Добре, але основного ви не сказали. Ну 
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гаразд, я вам допоможу. Яка зараз пора року? (Осінь) Давайте згадаємо осінню 

пісеньку «Осінь, осінь вже прийшла» (Діти співають) Гарно просівали? Люди 

кажуть, що осінь щедра. Це як? (Вона роздає подарунки) А які саме? (Відповіді 

дітей) А ще вона дарує нам багато вітамінів. Що таке вітаміни? А де живуть 

вітаміни? (В аптеках) Це правильно, ми бачимо вітаміни в пігулках. А живуть 

вони в овочах та фруктах.  

Щедра осінь-господиня 

Розділила всім дари. 

Огірки, картоплю, дині 

Привезли у всі двори. 

Вихователь: Восени саме час збирати овочі та фрукти, заготовляти на 

зиму. Так ось чому бабуся кличе нас до себе! Ми маємо допомогти їй зібрати 

врожай! Допоможемо? (Так) А на чому ми поїдемо до бабусі у село? (На 

машині) Ну тоді сідайте в машини й поїхали (Діти імітують рух машини та 

промовляють звук «ж») 

Вихователь: Ось ми й приїхали до бабусі. Подивіться, яка в бабусі велика 

садиба! Ходімо одразу на город! А потрапити туди можна лише цією кам’яною 

доріжкою. (Діти крокують доріжкою з гальки) Подивіться, як тут чудово. Ось 

це – город. Який багатий врожай у бабусі виріс! Що за овочі виросли в бабусі на 

грядці? (Цибуля, буряк, капуста, морква, часник, баклажан, гарбуз, картопля) 

Так, восени на городі все є, кольорове та смачне. А от про осінні кольори ми 

гарний віршик знаємо, давайте розповімо. 

Осінь на узліссі 

Фарби розбавляла 

Пензликом легенько 

Листя фарбувала. 

Осінь ще називають художницею. Вона не лише листя, а й наші овочі всі 

розфарбувала. Давайте розбирати овочі! 

Дидактична гра «Овочі до кошика». 

Діти обирають один овоч, говорять його назву, колір та кладуть у кошик, 

відповідного кольору – жовтий, зелений, червоний.  

Вихователь: Поскладали, а тепер давайте полічимо, якого кольору овочів 

більше? Менше? Молодці, забирайте врожай та ходімо далі. (Діти підходять до 

горіха) Ой, подивіться, як багато горішків нападало. Давайте ми і їх теж 

позбираємо, а бабуся з них спече горіховий пиріг. 

Рухлива гра «Хто більше та швидше назбирає горішків». 
Вихователь: Які ж ви спритні помічники. Бабуся буде дуже рада. 

Попрацювали ми добре, час і відпочити.  
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Масаж долоньок та стоп із використанням волоських горіхів (під 

музичний супровід). 

Прокочу я свій горіх 

По долоньках зверху вниз,  

Потім знову все спочатку,  

Щоб здоров’я було в порядку.  

Я гойдаю свій горіх 

Так, щоб став нацкраще всіх.  

Вихователь: Сподобалась гра? Тепер – до саду! Бабуся просила ще 

фруктів назбирати (Діти йдуть до саду доріжкою з гальки)  

Осінь барвиста 

Ходить садами, 

Всіх пригощає 

Щедро дарами. 

Вихователь: Які фрукти вродили? Що ви бачите? (Слива, груша, вишня, 

яблуко, персики) Як їх осінь розфарбувала? (У червоні, жовті, зелені кольори) А 

скуштувати їх хочете? (Так) У мене є умова, така маленька хитрість. Куштувати 

треба із заплющеними очима. Упізнавати фрукти будемо за смаком. 

Дидактична гра «Вгадай за смаком». 
Вихователь: Погодьтеся, цього року ми зібрали славний врожай на городі 

та в саду! Ходімо, віднесемо бабусі врожай. (Діти відносять до хати врожай) 

Вихователь: Давайте бабусі узвар допоможемо зварити.  

Пальчикова гімнастика «Варимо ми узвар». 

Вихователь (смакує узвар): Мені здається, що в узварі не вистачає ще 

якогось фрукта. Яблука клали, персики, сливи теж клали. Чого ж не вистачає 

для смаку та аромату? (Груші) Правильно, груша додасть узвару неповторного 

аромату. Ой, діти, а груші ми забули зібрати. А де ж ми їх тепер візьмемо? У 

мене є пропозиція! Давайте їх створимо. Можна зліпити або намалювати. 

Давайте подивимося, що сьогодні є в нашій художній майстерні? (Обговорення з 

дітьми) Серед усього є губки з поролону. 

Художньо-естетична діяльність з використанням нетрадиційних 

технік в аплікації (за допомогою губок). 
Вихователь: Як багато груш зібрали. А тепер ходімо доваримо узвар. 

Бабуся задоволена. Вона вам дякує та пригощає соковитими та корисними 

фруктами та овочами. Із них наші кухарі в закладі дошкільної освіти 

приготують смачний суп та салат. Час повертатися. Сідайте в машини й поїхали 

додому. (Діти імітують рух машини) 
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«Карнавал осінніх барв» 

Інтегроване заняття з ознайомлення з навколишнім світом 

для дітей середньої групи 
 

Мета: збагатити знання дітей про осінні зміни в природі. 

Програмовий зміст: навчити спостерігати за барвами, звуками осінньої 

природи, знаходити дивне, казкове у звичайному за допомогою органів чуттів; 

розвивати мовлення, збагачувати його новими словами «жовтень», «барви»; 

розвивати образне мислення, уяву, увагу; закріпити знання дітей про дерева 

(клен, дуб, береза); формувати вміння розрізняти та висловлювати свої почуття 

(радість, сум, спокій); продовжувати знайомити дітей із поняттям «колір»; 

учити прийому змішування фарб основних кольорів гуаші для отримання 

відтінків, активізувати експериментальну діяльність дітей, учити відрізняти 

відтінки барв, викликати естетичне задоволення; учити розрізнювати «холодні» 

й «теплі» кольори, розвивати кольоросприймання; стимулювати креативність, 

учити робити нескладні припущення, висувати елементарні гіпотези; вправляти 

дітей у нетрадиційній техніці (малюнок за допомогою манної крупи та фарби); 

виховувати доброзичливість, охайність, допитливість, естетичне ставлення до 

природи. 

Матеріал: осіннє листя клена, берези, дуба; вірші про осінь, зображення 

емоцій (сум, радість, спокій), різнобарвні краплинки, 2 банки з водою, фарби 

гуашеві, пензлики для клею та малювання, паперове листя на кожну дитину, 

манна крупа, зображення дерев на ватмані, 2 кошика, яблука, клей, серветки.  

 

Хід заняття 

Вихователь: Сьогодні я хочу поговорити з вами про чудову пору року, яку 

я дуже люблю. А яка це пора року? Спробуйте здогадатися! 

Якщо на деревах листки пожовтіли, 

У теплі краї вже птахи відлетіли, 

Як небо насупиться – дощик поллється, 

Тож ця пора року як у нас зветься? 

Діти: Осінь. 

Вихователь: Дійсно, за нашими вікнами гуляє осінь. А яка вона осінь? 

(Відповіді дітей) А за якими прикметами ми здогадуємося про її прихід? Що 

змінюється в природі: у лісі, у садках, парках? (Відповіді дітей) А хто знає, 

який саме місяць осені настав? (Жовтень) Як ви думаєте, чому його називають 

«жовтень»? 

Вихователь:  
Жовтень пензлика узяв, 

Листя все пофарбував. 

Подивіться, які чудові барви дарує нам природа в жовтні.  

Дидактична гра «Різнобарвні краплинки». 
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Вихователь (демонструє кошик): Коли я йшла сьогодні до закладу 

дошкільної освіти, то знайшла кошик. Хтось його, мабуть, забув у парку. Що в 

цьому кошику може бути?  

Мовленнєва гра «Таємничий предмет».  

Вихователь висипає з кошика осіннє листя з різних дерев. 

Вихователь: Подивіться, який гарний килим вийшов! Із яких дерев тут 

листочки? А на що схожий лист дуба (берези, клена)? А що можна зробити з 

осінніх листочків? (Букет, віночок, поробки) А чи доводилося вам чути, як 

шепочуться листочки в парках, скверах? Про що вони шепочуться? 

(Припущення дітей) А тепер давайте візьмемо ці листочки й покружляємо в 

осінньому вальсі. 

Імунна гімнастика «Осінні листочки» 

Ми – листочки, ми – листочки, 

Ми – осіннії листочки. 

Ми на гілочках сиділи, 

Дмухнув вітер – полетіли! 

Ми літали, ми літали 

І на землю посідали 

Тихо-тихо зашуршали. 

Знову вітерець дмухнув 

І листочки швидко здув. 

Всі листочки полетіли 

І на землю тихо сіли. 

Вихователь:  
Осінь біля лісу фарби розводила, 

По листю тихенько пензлем проводила. 

Вихователь: Жовтень – справді художник! Він із літа готує свої чарівні 

барви, змішує різні кольори: червоний і жовтий, зелений і коричневий, 

помаранчевий і золотий. А потім розмальовує у вогняні кольори всі листочки на 

деревах, кущах. Давайте спробуємо навчитися теж змішувати кольори. 

Дослідницько-пошукова діяльність «Осінні барви». 

Вихователь: Гадаю, тепер ми можемо допомогти осені розфарбувати 

листочки в яскраві кольори. Що в нас є для творчості? (Листочки клена, 

берізки, дуба) Давайте кожен вибере собі листочок, який сподобається. Будемо 

фарбувати! 

Образотворча діяльність із використанням нетрадиційної техніки 

малювання та аплікації «Осінні листочки». 
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Вихователь: Які гарні листочки у вас вийшли! Що з ними можна 

зробити? (Дерева) Давайте прикрасимо ці дерева? (Діти прикрашають листям 

дерева) 

Вихователь: Красиві картини! За це вам осінь передала гостинця – 

соковиті й смачні яблучка. Смакуйте на здоров’я!  

 

«Червона калина» 

Комплексне заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з 

навколишнім світом для дітей старшої групи 
 

Мета: ознайомити дітей із засобами національного мистецтва. 

Програмовий зміст: продовжувати знайомити дітей із народними 

символами українського народу – калиною; збагачувати словниковий запас 

уживанням слів – назв фруктів, овочів, ягід, кущів; продовжувати вчити 

установлювати логічні зв’язки між предметами, правильно будувати речення; 

учити висловлювати свою думку; закріплювати навички й уміння в роботі з 

гофрованим папером та сухим листям; виховувати любов до рідної природи 

нашого краю. 

Матеріал: магнітна дошка, намальований кущ калини без ягід, фетрові 

червоні кружечки, кошик, калина, «доріжки здоров’я», картинки на магнітах із 

зображенням овочів (редис, редька, помідор, горох), фруктів (яблуко червоне, 

вишня), ягід (горобина, смородина, обліпиха, терен), кущів (бузок, шипшина), 

сухе листя калини, гофрований папір, серветки, папір жовтого кольору, 

пензлики, клей. 

Хід заняття 

Вихователь: Я рада бачити вас усміхненими й у гарному настрої. Давайте 

привітаємося зі світом: 

Доброго ранку, сонце привітне! 

Доброго ранку, небо блакитне! 

Доброго ранку, в небі пташки! 

Доброго ранку, Вам усім і мені! 

Вихователь: А знаєте, сьогодні вночі до нашого закладу прилітала фея 

Флора, покровителька усіх рослин: дерев, кущів, трав та квітів. І залишила ось 

цей «чарівний» кошик (демонструє дітям). Як ви гадаєте, що нам передала 

фея? (Припущення дітей) Я перегляну! (В кошику знаходяться кетяги калини) 

Ой, яка краса! Вам цікаво дізнатися, що там може бути? (Так) Нам допоможе 

гра, яка називається «Таємничий предмет». 

Мовленнєва гра «Таємничий предмет». 
Вихователь: У мене в кошику є таємничий предмет. Відгадати, що там, 

ви можете, ставлячи питання про його властивості. Питання можна ставити 

такі, на які можна відповісти «так» чи «ні». Наприклад: «Він їстівний?», «Він 

росте на городі чи в саду?» тощо. Правила гри зрозумілі? Тоді починаємо! (Діти 
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за допомогою питань вгадують, що це – калина). Подивіться, яка вона гарна та 

чудова! Я навіть вірша пригадала. Називається він «Калинонька». 

Я не груша, я не слива, 

Я – калинонька вродлива. 

Я стою в зеленім листі 

У червоному намисті. 

Вихователь: Діти, а ви хочете потрапити в гості до Калинки? (Так). Тоді 

ходімо! Шлях до Калинки пролягає через місточок вузенький, тому треба бути 

обережним і йти один за одним (діти ідуть «доріжками здоров’я»).  

(Приходять до Калинки. Кущ калини зображений на магнітній дошці без 

ягідок) 

Вихователь: Ось ми і прийшли. Діти, подивіться, яка вона незвичайна, 

чарівна. Здається сумною. Як ви гадаєте, чому вона може сумувати? (Діти 

міркують) Так, бо в неї немає червоного намиста, ягідок. Давайте їй скажемо 

гарні слова про те, яка вона. Може від цих слів у неї виростуть ягідки. 

Мовленнєва гра «Хто краще скаже про калину». 

На кожне слово дитина чіпляє ягідку – фетровий кружечок на кущ. 

Вихователь: Як багато красивих слів ви дібрали для калинки. Бачите, яка 

вона радісна та гарна стала. Приємні слова не лише людині, а й рослині до 

вподоби!  

Вихователь: Давайте відпочинемо ось на цій галявинці. (Діти сідають 

навколо галявини) 

Пальчикова гімнастика «Підемо за ягодами». 

Раз, два, три, чотири, п’ять (пальці обох рук «вітаються», починаючи з 

великого) 

У ліс ідемо ми гуляти (обидві руки «ідуть» вказівними та середніми 

пальцями по долоньці). 

За ожиною, 

За малиною, 

За калиною, 

За чорницею (загибають пальчики, починаючи з мізинчика), 

А суничку ми знайдемо (робимо вказівним і великим пальцем кружечок) 

І додому віднесемо! 

Вихователь: А знаєте, калина з давнини вважалася символом нашої 

країни. Про неї народ склав багато прислів’їв. Хто пригадає їх? (Діти згадують 

прислів’я про калину) Молодці! 

Діти, а як ви гадаєте, чи є в нашої калинки друзі? З ким вона товаришує? 

(Діти міркують) Давайте перевіримо це. 

Гра «Знайди друзів по картинці». 

Встановлення логічних зв’язків за формою, кольором, смаком і видом. 

Вихователь: Як багато друзів виявляється у нашої калинки. А ви хочете 

стати її друзями? А як це – бути справжнім другом? (Діти міркують) Як ми 

можемо стати друзями калини? (Милуватися нею, говорити з нею, дбати про 
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неї тощо) Я теж так думаю! Нам уже час повертатися до закладу освіти, де ми з 

вами створимо картини з калиною на згадку про нашу незвичайну подорож! 

(Повертаються до групи). Що в нас є для творчості? (Обговорюють. 

Виконують аплікацію з сухого листя калини та гофрованого паперу) 

  
 

Вихователь: Ці чудові картини ви візьміть додому. Розкажіть батькам про 

калину. Прикрасьте ними кімнату будинку. 
 

«Дивовижний світ іграшок» 

Інтегроване заняття для дітей середньої групи 
 

Консультант: 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Садова Тетяна Анатоліївна 
 

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей із народними та сучасними 

іграшками. 

Програмовий зміст: учити знаходити різницю між народною та 

сучасною іграшкою, визначати основні ознаки, притаманні іграшці; 

систематизувати знання про числа й цифри в межах п’яти, закріплювати знання 

про геометричні фігури, колір; вправляти в умінні орієнтуватися в просторі; 

створювати емоційно-позитивне ставлення до ігрових завдань; учити дітей 

описувати іграшки за зразком вихователя, активізувати мовлення дітей через 

вірші; учити складати речення; розвивати мислення, координацію рухів, уяву, 

спостережливість, рухову пам’ять, дотикові відчуття, креативність; 

продовжувати вчити дітей пальчикових вправ, за допомогою яких розвивати 

дрібну моторику пальців рук, тактильні відчуття, зорово-рухову координацію; 

продовжувати використовувати нетрадиційні техніки аплікації (із сушеного 

листя та квітів); виховувати дбайливе ставлення до іграшок, уважність, 

самостійність, зосередженість, охайність, естетичний смак. 
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Матеріали: старовинна скриня, сучасні іграшки (лялька, робот, 

конструктор), народні іграшки (сопілка, свищик, дерев’яний котик, глиняні 

коники) лялька-мотанка, конструктор LEGO, м’ячики із шипами, геометричні 

фігури з різнокольорового картону, макет перехрестя, сушене листя з дерев та 

квіти. 

Хід заняття 

Вихователь: Діти, сьогодні я прийшла до закладу освіти, зайшла до 

групи та як завжди, уважно розглянула все навкруги. І раптом я побачила ось 

цю скриню (демонструє дітям старовинну скриню). Як з’ясувалося, її нам 

надіслала бабуся. Ось такий подарунок нам вирішила зробити. Як ви гадаєте, 

що там може знаходитися? (Міркування дітей) 

Відчиняють скриньку, у якій лежать іграшки. 

Вихователь: Подивіться, які гарні, яскраві іграшки передала нам бабуся. 

(Вихователь демонструє ляльку-мотанку, ляльку, зроблену з ложки, іграшки з 

глини та солоного тіста) Цими іграшками гралися ще ваші дідусі й бабусі. У 

давнину, коли ще не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки, їх робили 

власноруч самі батьки. Вони зовсім не схожі на сучасні. Подивіться уважно на 

них. Із чого зроблені вони? (Діти називають матеріали, із яких зроблені 

іграшки – нитки, солома, глина, дерево) 

Вихователь: Діти, а тут, здається, і ще щось лежить! (Вихователь дістає 

сучасну ляльку) Та це ж лялька. Це вже сучасна іграшка. Діти, скажіть, будь 

ласка, а в наш час де іграшки роблять? (На фабриках, заводах) Це яскраві, 

сучасні іграшки, які вміють розмовляти, співати, їздити. Їх виготовляють із 

різноманітних матеріалів: пластика, заліза, гуми. Давайте розкажемо, яка в нас 

лялька? (Опис ляльки) Так, що тут у нас ще є? (Вихователь дістає конструктор 

LEGO) Це конструктор. Це теж іграшка. Із нього можна будувати різноманітні 

споруди. Із чого він зроблений? (Пластик) А давайте ми з ним зараз 

пограємося. 

Логіко-математична гра «Будівельники» (із використанням LEGO-

конструктора) 
Які бувають будинки?  

Хто такі будівельники?  

Яку я цифру покажу – стільки поверхів повинно бути у вашому 

будиночку.  

(Діти виконують завдання) 

Вихователь: Молодці, добре вмієте рахувати, із вас вийдуть гарні 

будівельники. А зараз давайте прикрасимо наш макет перехрестя будиночками, 

які ви зробили. 

Вихователь: Так, діти, подивимося, які ще іграшки є в нашій скрині. 

(Вихователь дістає м’яч із шипами) Що це? Який м’яч? Із чого зроблений? На 

яку фігуру схожий? (Відповіді дітей) 

А на що ще схожий м’яч? (На їжачка) А давайте пограємося з нашим 

м’ячиком-їжачком. 
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Пальчикова вправа «М’ячик-їжачок». 
М’ячик-їжачка візьмем, 

Покатаєм і потрем. 

Вгору кинем і спіймаєм  

І на голки натискаєм. 

Пустим їжачка на стіл  

І долонькой захистим. 

Потім трішки з ним пограєм 

І долоньку поміняєм. 

Вихователь: А мені здається, що в нашій скрині ще є щось цікаве. Та це 

ж робот. Із чого він зроблений? Діти, а вам не здається, що наш робот чомусь 

сумний? Чому? (Міркування дітей) У нього немає друзів. А без друзів дуже 

важко жити на світі. Навіщо нам друзі? (Відповіді дітей) Давайте ми з вами 

зробимо друзів нашому роботу. (Дітей розділяють на три команди, вони 

викладають із геометричних фігур різноманітних чоловічків) Ой, діти, 

подивіться, тепер наш робот посміхається, бо дуже радий, що ви йому 

допомогли знайти справжніх друзів. 

Вихователь: Діти, скажіть мені, що треба робити, щоб іграшки на нас 

ніколи не ображалися? (Берегти, мити, складати на місця, не ображати) Діти, 

а уявіть, якщо б не було іграшок у світі, щоб ми тоді робили? (Сумували) 

Іграшки прикрашають наше життя, роблять його цікавим і веселим. Вони нас 

навчають, розвивають, допомагають. А ви робили коли-небудь іграшки 

власноруч? (Відповіді дітей) А хотіли б спробувати? (Так) Тоді ми зараз 

спробуємо зробити свої іграшки. Запрошую вас до майстерні іграшок. 

(Хлопчики виготовляють із сухого листя та квітів кораблики, а дівчата – 

ляльок) 

Вихователь: Діти, тепер я вірю, що ви будете любити іграшки й 

дбайливо ставитися до них. 
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6. Шульга Л.М. Барвиста радість (Розвиток творчих здібностей дітей 

дошкільного віку на заняттях із малювання). Запоріжжя: ЛІПС, 2012. 328 с. 

 

 

 

Бурлака Тетяна Ігорівна, 

вихователь закладу дошкільної освіти 

№3 «Ромашка»  

м. Слов’янська Донецької області 

 

Інтегроване заняття для дітей середньої групи 

«У пошуках вітаміну здоров’я на морському дні» 
 

Консультант: 
кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Садова Тетяна Анатоліївна 

 
Програмовий зміст: розкрити дітям значення вітамінів для організму 

людини; закріпити уявлення про здоровий спосіб життя, уміння піклуватися про 

своє здоров’я; формувати пізнавальний інтерес до «природної аптеки», 

прищеплювати любов до природи; поглибити знання про підводний світ та його 

мешканців; формувати вміння розмірковувати; розвивати здібність 

прислуховуватися до звуків природи, рухатися відповідно до ритму музики, 

утілюватися в  образ літературного героя; розвивати дрібну моторику рук; 

виховувати бажання співчувати та допомагати.  

Обладнання: мушлі, короб із піском, панно «Підводний світ», 

демонстраційний матеріал «Восьминіг», кольорові аркуші паперу за кількістю 

дітей.  

Хід заняття 
Діти стоять на «березі моря», заходять герої – Маша й Ведмідь. 

Вихователь: Діти, погляньте, хто до нас завітав? Добрий день, Маша та 

Ведмедик! 

Машо, а що це трапилося з Ведмедиком, чому в нього горло перев’язане? 

Маша: Він захворів. Ми шукаємо ліки від хвороби. 
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Вихователь: А ми з дітьми вирішили погуляти на березі моря, може саме 

там знайдемо вітамін здоров’я. 

Діти, а чим може море допомогти? (Відповіді дітей) 

Ведмедику, ми тебе полікуємо та навчимо стежити за своїм здоров’ям, 

підходь до нас, ставай лапками на морське каміння. 

Психогімнастика «Сонечко». 

Вихователь: Діти, давайте простягнемо долоньки до сонечка. Схопимо 

його за промінчики, притягнемо до наших щічок та носиків (масаж щічок). 

Заплющить оченята від задоволення (гімнастика для очей). Розплющимо 

спочатку одне око, потім інше.  

Дихальна гімнастика. 
Вихователь: А відчуваєте, яке свіже морське повітря. Носики 

принюхалися. Давайте навчимо Ведмедика правильно дихати. Робимо вдих 

носиком. Плечі не піднімаємо, животиком допомагаємо. Видихаємо ротиком. 

Давай Ведмедику, Машо спробуйте. Ой, які ви всі молодці! 

Вихователь: Доки ми дихали морським повітрям, не помітили, що на 

берег моря хвилі щось принесли. Що воно таке? 

Правильно, це мушля. Давайте візьмемо її в долоньки. Яка вона на дотик? 

А що мала бачити та чути ця мушля в морі? Давайте послухаємо! Чуєте? 

(Відповіді дітей) 

Машо, а що тобі прошепотіла мушля? 

Маша: А мені мушля розповіла, що є капуста, та не звичайна, а морська, 

яка лікує від багатьох хвороб. Ось якби такою морською капустою  мого  

Ведмедика  полікувати! Він одразу б одужав! 

Психотерапія «Вітаємося з піском». 

Вихователь: Давайте пошукаємо на березі моря в пісочку. Спочатку 

одним пальчиком, потім іншим, потім долонькою, обома долоньками. Що ви 

відчуваєте? Який пісочок? Наберіть його в кулачок, міцно стисніть і поступово 

розтискаємо. На що це схоже?  

Давайте зануримо долоньки глибше в пісок. На що це ми наштовхнулися? 

(Діти розчищають від піску Кита) Правильно, це Кит! Чому він тут опинився? 

Та як йому допомогти? (Відповіді дітей) 

Отже, діти, треба Кита рятувати та для Ведмедика морську капусту 

здобути? Де її шукати, я й не знаю? (Відповіді дітей) 

А я к же нам на дно морське спуститися, ми не риби й дихати під водою 

не вміємо? (Відповіді дітей) 

Правильно, нам потрібен спеціальний костюм (імітація одягання): ласти, 

щоб рухатися; маска, щоб бачити довкола; та кисневі балони, щоб дихати. Усі 

вдягнулися? (Відповіді дітей) 

Маша й Ведмедик, а ви залишайтеся, приймайте сонячні ванни. А якщо 

знадобиться ваша допомога, ми зв’яжемося за допомогою ось цієї чарівної 

мушлі «Прийом, прийом, Маша, як зв’язок». Вирушаємо! 
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Дитсадок наш змінився, 

в дно морське перетворився. 

Підемо по нім гуляти, 

Дно морське будем вивчати. 

(Звуки занурення). 

Вихователь: Ось ми вже в морі. Саме час нам відпустити Кита. Де плаває 

Кит? (Відповіді дітей) 

Діти відпускають Кита. 

Діти, чуєте, хто це так розмовляє? (Діти слухають голоси морських істот 

та розповідають про них: дельфін, касатка, кит) Правильно, усі вони 

плавають ближче до сонечка, у товщі води.   

Ой, а що це зачепилося? (Витягають сітку з крабами) 

Правильно, це краби. Давайте їх так залишимо та підемо далі морську 

капусту шукати. (Відповіді дітей) 

Ну що ж, давайте допоможемо крабам, визволяйте їх. Вони такі вдячні, 

що хочуть з Вами погратися. 

Пальчикова гімнастика «Краб». 
На дні морському  

Живе наш краб (рухи по долоньці пальчиком із крабом). 

Друзям: акулам, ракам, медузам, різними рибам радий  

(доторкнулися до кожного пальчика). 

Усі з ними в ладунки грають (долоньки в замок). 

Та краб клешнею всіх обіграє (пальчик до пальчика хрестиком). 

Вихователь: Добре погралися, але крабам потрібно повертатися. Де вони 

мешкають? (Відповіді дітей) 

Ой, а хто це такий маленький заблукав, б’ється хвостиком, додому боїться 

повернутися? Он хижа риба вже на нього поглядає. (Причіпляємо рибу) 

Правильно, це – рибка. Як же ми зможемо їй допомоги? (Відповіді дітей: 

зробити друзів, косяк риб) 

А косяк повинен бути великий, тож потрібна допомога Маші та 

Ведмедика. Руслан, дзвони та попроси нам надати допомогу. 

Дитина: Алло, Машо, Ведмедику, допоможіть нам зробити друзів для 

нашої рибки! 

Маша: Добре. Ми вас зрозуміли! 

Творча робота в техніці орігамі «Рибка». 

Діти підходять до столу та виготовляють рибок у техніці орігамі та 

причіплюють на панно. 

Маша: Прийом, прийом, допомога поспішає! Діти, зустрічайте рибок! 

Вихователь: Ой, які ви молодці! Урятували рибку, великий косяк 

утворили, хижа риба залишилася ні з чим. 

Вихователь: Діти, подивіться! Ми не помітили, що знайшли те, що 

шукали. (Діти помічають морську капусту) Давайте доторкнемося до неї. А 

хто тут заховався? Так це ж маленькі восьминіжки загубилися. А матуся їх, 
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напевно, шукає. Давайте повернемо їх до матусі. Будьте уважними! У кожного 

малюка своє місце. 

Які ж ви молодці, справжні рятівники! Але на нас чекає Ведмедик та 

Маша, ще й кисень у балонах закінчується. Давайте попросимо в матусі 

Восьминіжки трішки морської капусти. (Діти просять) 

Діти, а чому ми не можемо всю собі забрати? (Відповіді дітей) 

Ура! Тепер Ведмедик обов’язково видужає! 

Повертаємося, заплющуємо оченята. 

Діти віддають Ведмедику морську капусту, радять більше не хворіти. 
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Інтегроване заняття для дітей старшої групи 

«Подорож у майбутнє» 
 

Консультант: 
кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Крайнова Любов Валентинівна 

 

Мета: закріпити знання дітей щодо правил поведінки в природі, 

розширити уявлення про те, що земля – наш спільний дім, це товариство 

рослин, тварин і людей, які мешкають разом на одній території. Закріпити 

поняття «вторинна переробка», «сортування сміття»; уявлення про засоби 
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рішення деяких екологічних проблем. Розвивати мислення, зв’язне мовлення, 

дрібну моторику пальців рук, уміння класифікувати. Виховувати бережливе 

ставлення до навколишнього середовища. 

 

Хід заняття 
Діти чують дзвінок у скайпі. 

Вихователь: Зараз ми дізнаємось, хто це може бути. (Умикаємо скайп) 

Голос у скайпі: Доброго дня, діти. Телефонує вам архітектор Карпенко зі 

столиці України, самого Києва. Усі ми дуже любимо нашу країну й хочемо 

зробити її найкращою у світі. Тому було вирішено оголосити конкурс: «Створи 

макет «Моє місто в майбутньому». Згодні? Тоді чекаємо від вас цікавих ідей. 

Будьте здорові! На все добре! . 

Вихователь: Ну що, діти, візьмемо участь у конкурсі? Давайте 

пофантазуємо, яким буде наше місто в майбутньому? (Відповіді дітей) Я теж 

його уявляю найкрасивішим містом. От якби хоч одним оком зазирнути в 

майбутнє. О! У мене є ідея, а давайте вирушимо в майбутнє на машині часу, але 

спершу потрібно пройти колодязь часу. Щоб його відкрити, необхідно дібрати 

ключ. 

Математична гра «Доберіть ключик до замка». 
Вихователь: Усі впоралися? Молодці! Чуєте як земля йде з-під ніг і 

кудись нас несе? (Ходьба стежинкою здоров’я з присіданнями) 

Відкривається ширма. 

Вихователь: Ось ми й у майбутньому. Нічого не розумію. А де ж уся 

краса, де літальні машини, красиві будинки, парки та атракціони? Де щасливі 

люди? Куди все поділося? (Відповіді дітей) 

Оце так! Наше місто перетворилося на покинутий смітник. Ні! Не таким 

ми уявляємо наше майбутнє. Треба рятувати ситуацію. Змінювати майбутнє. Що 

ми можемо зробити? (Відповіді дітей) 

Дидактична гра «Збери сміття та посортуй його». 

Діти збирають та сортирують сміття в біобаки. 

Вихователь: Як чисто стало. Пчхи! Нічого не розумію! Що це я 

розчихалася й повітря якесь брудне, багато пилу. Чому це повітря зовсім 

брудне? (Відповіді дітей) А давайте посадимо дерева. Ось у мене є насіння. 

Але, щоб воно проросло, треба посадити його з добрими думками та щирими 

побажаннями. (Діти саджають та промовляють добрі побажання) А давайте 

ми уявимо себе маленькими зернятками добра. 

«Психогімнастика «Я зернятко». 

Вихователь: Діти, а чому зернятко не проросло? Посадили, побажання 

промовили, а воно не проросло. У чому річ? (Діти здогадалися, що треба 

полити зернятка) 

Вихователь: А де води наберемо?  

Діти: В озері.  

Вихователь: Правильно, в озері. 
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Діти знаходять брудне озеро. Зачерпують у склянки воду та відмічають 

наскільки вода брудна. 

Дослідницька діяльність «Фільтруємо воду та поливаємо наше 

зернятко». 

Пальчикова гімнастика «Веселі краплинки». 

Вихователь звертає увагу на ширму. Діти відмічають як виросли їхні 

зернятка й перетворилися на дерева. І тут діти помітили, як багато гусениць на 

деревах.  

Вихователь: Лишенько! Це ж усі дерева з’їдять! Що робити? (Відповіді 

дітей) 

Художня діяльність «Об’ємна пташка». 
Діти виготовляють пташок із залишкового матеріалу, чіпляють до дерева. 

Вихователь: Які ж ми молодці! Погляньте, сміття зібрали, дерева 

посадили, воду профільтрували, птахів повернули! 

Вихователь (поглядає на годинник): Здається, нам уже час повертатися.  

Діти повертаються додому стежинкою здоров’я. 

Вихователь: Бачите, діти, якщо ми не будемо охороняти нашу природу, то 

ніякого гарного майбутнього у нас не буде! 
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Використання пісочної терапії у процесі формування 

комунікативно-мовленнєвої компетентності 

дітей дошкільного віку 
 

Консультант:  

кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Дметерко Наталія Володимирівна 
 

Пошук ефективних методів розвитку комунікативно-мовленнєвої 

компетентності дітей дошкільного віку привів нас до нетрадиційних технологій, 

а саме – використання пісочної терапії. Принцип «терапії піском» був 

запропонований К. Юнгом, засновником аналітичної терапії. Ігри на піску – 

одна із форм природної діяльності дитини. Особливо потрібні ці ігри дітям із 

труднощами в спілкуванні, агресивним, конфліктним тощо. Пісочниця виступає 

посередником у встановленні контактів із такими дітьми. «Пісочна терапія» – 

одна з тих технік, що дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини, 

роз’язати її психологічні проблеми, розвинути здатність усвідомлювати свої 

бажання і знаходити можливості їх реалізації. У Базовій програмі «Я у Світі» 

забезпечення балансу між дитячими фондами «можу» і «хочу» визначено як 

одне з найважливіших освітніх завдань. 

Взаємодія з піском стабілізує емоційний стан дитини. Поряд із розвитком 

тактильно-кінестетичної чутливості та дрібної моторики, дитина вчиться 

прислуховуватися до себе та промовляти свої відчуття. А це, так само, сприяє 

розвитку мовлення, довільної уваги, пам’яті. Але основне – дошкільник 

отримує перший досвід рефлексії (самоаналізу), навчається розуміти себе та 

інших. Так закладається грунт для подальшого формування навичок позитивної 

комунікації. 
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Завдяки іграм із піском дитина усвідомлює та швидше опановує норми й 

правила поведінки та спілкування в соціумі. У неї формується культура 

людського спілкування, розвиваються почуття делікатності, ввічливості, 

товариськості. Через гру з піском у дитини виникає або посилюється почуття 

довіри, прийняття та успішності. Заняття та ігри з піском покращують настрій у 

дітей, викликають емоції радості, спонукають до діяльності.  

Ігри-заняття та ігри-казки сприяють формуванню в дітей навичок 

спілкування та розвитку емоційного світу дошкільнят. Основним в іграх є 

набуття досвіду розв’язання проблемних ситуацій між героями казки. Діти 

розмірковують, розвиваються всебічно, набувають позитивних рис характеру, 

навчаються належно поводитися й спілкуватися, спочатку наслідуючи героїв 

казки, а потім і в реальному житті. 

Використання ігор, що містять елементи навчання дітей, сприяє розвитку 

фонематичного слуху, корекції звуковимови, навчанню читання та письма. Діти 

вчаться чути й виокремлювати певні звуки, що є основою формування 

правильної звуковимови. Вони не лише навчаються зорово запам’ятовувати 

букви, а й, графічно відображаючи їх на піску, залучають тілесну пам’ять. 

Основне, що дітям не страшно помилитися: це не папір і легко можна 

виправити помилку. 

Ми пропонуємо використовувати ігри з піском як інтерактивний метод 

розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників. Пісок дає 

дитині більше свободи, вона не боїться щось змінювати, будувати нове й ламати 

старе. Застосування піску в групі сприяє створенню атмосфери довірливих 

стосунків та ефективного спілкування. У пісочниці формується «мануальний 

інтелект» дитини. Тому перенесення традиційних навчальних і розвивальних 

завдань у пісочницю створює додатковий ефект. З одного боку, суттєво 

підвищується мотивація дитини до занять, а з іншого – більш інтенсивно й 

гармонійно відбувається її всебічний розвиток.  

 

Конспект інтегрованого заняття в середній групі 

«Подорож піщаною країною» 

(бінарне заняття, підготували: вихователь О. Ушаткіна,  

практичний психолог Н. Курбанова) 

 

Програмовий зміст: формувати життєву компетентність дітей, процеси 

саморегулювання, розвивати здатність дітей до самовираження, розвивати 

пізнавальні здібності, уміння аналізувати, узагальнювати, установлювати прості 

зв’язки між явищами; сприяти розвитку монологічного мовлення та словесної 

творчості в ігровій і пізнавальній діяльності через опис, міркування, коментар; 

зміцнювати психофізичне здоров’я дітей у процесі роботи з піском; закріпити 

уміння дітей відтворювати зображення за допомогою різних технік роботи з 

піском (пісочна анімація, малювання по мокрому піску, малювання піском за 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №4/2018 

 

 

 
105 

допомогою трафарету, пісочна аплікація); розвивати почуття прекрасного, 

творчі здібності, дрібну моторику, естетичний смак. 

Обладнання: повітряні кульки, басейн із піском, коробки з піском, 

іграшки, мікрофон, скло та дзеркала для малювання, клей ПВА, пензлі, 

шаблони, магніти, кошик із бананами, зображення тварин, хмари. 

Перша частина 

Вправа «Давай привітаємося». 
Діти різними способами (словами та жестами) вітаються з гостями. 

Сюрпризний момент. Під музику вітру прилітає Снігуронька 

(практичний психолог) на хмарі (повітряні кульки). 

Снігуронька: Ой, ой. Усе, вітре, припини. Добрий день, малята й 

дорослі, упізнали? Так, я – Снігуронька. Прилетіла до вас на хмаринці, а 

холодні вітри мені допомогли. У своїй зимовій країні почула я про літо, але так і 

не зрозуміла чого його всі так чекають і люблять, яким воно буває. Ось і 

прилетіла до вас, щоб ви розповіли мені, що таке ваше літо.  

Вихователь: Діти, давайте розкажемо Снігуроньці яке літо буває. Що 

улітку можна робити? 

Дидактична гра «Розкажи про літо». 

Снігуронька: Як цікаво. А в мене зима зовсім інша. А давайте 

порівняємо ваше літо з моєю зимою.  

Лексична гра «Передзвін». 

Взимку люди вдягають теплі куртки, шуби, шапки, а влітку ...? (сарафани, 

шорти, майки, панами). 

Узимку на землі сніг, замети, кучугури, а влітку ...? (трава, квіти). 

Узимку з неба падає сніг, а влітку ...? (теплий дощик). 

Узимку мороз, холод, завірюха, а влітку ...? (спека, вітерець). 

Узимку діти катаються на санчатах, ковзанах, лижах, грають у сніжки, а 

влітку ...? (катаються на велосипеді, самокаті, гойдалці, грають у футбол). 

Узимку – синичка, горобець, снігур, а влітку ...? (ластівка, лелека, 

жайворонок, зозуля). 

Снігуронька: Дякую вам, діти. Тепер я зрозуміла, що таке літо та яким 

воно буває. Але ж мені так хотілося б його побачити. 

Вихователь: Як нам тобі допомогти? Діти, а де завжди літо? (В Африці) 

Давайте туди відправимося. 

Снігуронька: А подорожувати ми можемо на моїй хмаринці. Лише 

спочатку треба відгадати на що схожі її подружки, що пливуть по небу. 

Подивіться на них уважно, що вони вам нагадують?  

Вправа «На що схожа хмаринка?» 
Снігуронька: Молодці, тримайте кожен собі хмаринку (повітряну кульку) 

і вирушаємо в дорогу. Ану, вітре, допоможи нам. 

Звучить музика вітру. 

 

 



№4/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
106 

Друга частина 
Група перетворюється на Африку. Танок місцевих мешканців. 

Вихователь: Яка красива музика. Ось так Африка! Як тут радісно й 

тепло! І мешканці привітні. А ці мешканці вміють не лише танцювати, але й 

весело грати та мавпу годувати.  

Дидактична гра «Який банан?» (жовтий, соковитий, ароматний…). 

Вихователь: Які веселі мавпенята, а подивіться тут ще якісь звірі 

заховалися. Скажіть, які звірі мешкають в Африці? 

Вправа «Яка тварина заховалася?». 
Снігуронька: Погляньте, в Африці ще багато піску (відкриває басейн із 

піском). Давайте з ним пограємось. А чи можемо ми тут зараз гратися? (У піску 

– цвяхи, булавки, скріпки) Що тут лежить? Яку небезпеку становлять ці 

предмети? Що нам допоможе швидко та безпечно все зібрати? (Магніт)  

Експериментальна діяльність. 

Діти за допомогою магнітів прибирають залізні предмети з піску.  

Снігуронька: Ось тепер ми можемо привітатися з пісочком.  

Вправа «Здрастуй, пісочку!». 
Вихователь: Давайте привітаємось спочатку одним пальчиком, потім 

однією долонькою, а тепер двома долоньками. Що ви відчуваєте, пісок який? 

(Прохолодний, гладенький, м’який) Наберіть пісок у кулачок, міцно стисніть і 

поступово розжимайте. На що це схоже? (Дощ, водоспад, душ, пісочний 

годинник) А в Африці живуть павуки? Давайте пальчиками покажемо як бігають 

павуки. А змії живуть? Одним пальчиком покажіть як повзають змії. Знаєте як 

змії згортаються в клубок? Покажіть однією рукою, двома руками одразу. 

Опустіть руки глибоко в пісок (знаходять маленькі мушлі).  

Вправа «Розкажи про мушлю» (метод багатоканальної діяльності). 
Вихователь: Які мушлі на дотик? (Гладенькі, прохолодні) Як ви гадаєте, 

звідки ці мушлі? (З океану) Тож давайте їх туди й віднесемо. Сідайте на березі 

океану, покладіть свої маленькі мушлі біля великих. А що могла бачити ця 

мушля? (Мешканців океану, птахів, пальми) Чим вона може пахнути? (Океаном, 

сіллю, водоростями) А що вона могла чути? (Плескіт хвиль, гомін птахів, як 

трубить слон) А чи знаєте ви, що відбудеться, якщо прикласти мушлю до 

вушка? (Можна почути шум моря чи океану) Давайте з вами перевіримо чи 

дійсно це так. 

Релаксація. 

Діти прикладають мушлі до вух, лунає аудіозапис «Шум моря». 

Вихователь: Давайте дамо гостям послухати мушлі та подаруємо їм на 

згадку про нашу подорож. 

На воді виникає корабель із тваринами. 

Снігуронька: Подивіться, діти, хтось загубився в океані. Які тут звірі? 

Назвіть їх (жираф, носоріг, леопард, зебра, слон, бегемот). Давайте ми їх 

урятуємо, перенесемо на сушу, у пісок.  



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №4/2018 

 

 

 
107 

Вправа «Африка в пісочниці». 
Діти розташовують звірів, будують їм домівки, грають. 

Снігуронька: Тепер я зрозуміла й побачила яке воно справжнє літо. 

Дякую вам, але мені вже час повертатися. Вітер, допоможи (звучить вітер, 

Снігуронька відлітає). 

Вихователь: А нам з вами треба повертатися до нашої групи. Беріть свої 

хмаринки й полетіли. Ось ми й удома. Тепер я вам пропоную все, що вам 

сподобалося, що ви бачили, відобразити у своїх роботах, а допоможе вам у 

цьому пісок (варіативне малювання на вологому, сухому піску, на дзеркалі, на 

склі та кольоровим піском із трафаретами). 
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Діяльність практичного психолога з розвитку творчого потенціалу 

педагогів та дітей 

 
Якщо ви хочете щастя для дітей,  

то готуйте їх не для щастя, а для творчої діяльності. 

К. Ушинський 

 

Розвиток творчого потенціалу особистості є одним із найактуальніших 

завдань сучасного суспільства. У нинішніх умовах підвищився запит на 

соціально активну, творчу особистість. У цьому зв’язку виникає проблема 

вивчення, розвитку й використання творчого потенціалу особистості, 

актуалізується необхідність побудови та реалізації освітнього процесу, що 

створює передумови для розкриття потенційних здібностей дітей та педагогів.  

Творчий потенціал – це сукупність можливих творчих виявів особистості, 

творчі можливості, закладені в кожній людині від народження, які 

розкриваються в різних сферах творчої діяльності. 
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Практичний психолог закладу освіти здійснює психолого-педагогічний 

супровід розвитку творчого потенціалу дітей та педагогів, а саме: профілактику, 

діагностику, консультування, корекційно-розвивальну роботу, психологічну 

просвіту (формування психологічної культури, розвиток психолого-педагогічної 

компетентності дітей, адміністрації освітніх установ, педагогів, батьків), 

експертизу (освітнього середовища, освітніх і навчальних програм, проектів, 

посібників, професійної діяльності фахівців освітніх установ). Робота в цьому 

напрямку має бути цілеспрямованою, керованою, систематичною. 

 

Семінар-практикум для педагогів з елементами тренінгу: 

«Творчість та креативність як необхідна умова 

успішної педагогічної діяльності» 

Мета: визначити риси творчої особистості та умови, що заважають 

виявленню творчості; сприяти виявленню пізнавальної потреби та творчих 

інтересів педагогів, усвідомленню своїх нерозкритих якостей та здібностей, 

звільненню від шаблонних суджень про себе, формуванню стратегій 

саморозвитку; сприяти розвитку творчої уяви, допитливості, сміливості та 

гнучкості мислення; розвивати вміння активізувати процеси особистісного 

креативного розвитку. 

Вправа «Привітання». 
Мета: створити позитивну атмосферу групової взаємодії, умови для 

ефективної співпраці. 

Учасники по колу називають своє ім’я та рису характеру, що починається 

на першу літеру імені. 

Потім за допомогою різнокольорових деталей LEGO учасники 

об’єднуються в три команди. 

Вправа « Сузір’я». 

Мета: активізувати учасників команд, сприяти розвитку творчої уяви. 

Шановні колеги, ви всі – зірки своєї справи, талановиті й творчі педагоги. 

Зараз я пропоную кожній команді викласти із деталей LEGO-систем своє 

сузір’я, дати йому назву та придумати девіз. 

Інформаційне повідомлення. 
Метою освітнього процесу є розвиток особистості, її творчої 

індивідуальності, розкриття та реалізація можливостей кожної дитини. Отже 

педагог має не просто вчити, а формувати фундаментальні системні дієві 

знання, які дитина може застосовувати в навчанні, у повсякденному житті; не 

просто розвивати – а плекати особистість із творчим гнучким мисленням. А для 

цього він має бути творчою особистістю. Вітчизняною та зарубіжною наукою 

з’ясовано, що саме творча особистість педагога є визначним чинником 

виявлення та розвитку творчих можливостей вихованців. Тому кожен педагог 

повинен розвивати потребу в цілеспрямованому й систематичному 

самовдосконаленні себе як творчої особистості, розвивати професійні вміння, 
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допомагати своїм вихованцям відкривати власний творчий потенціал, який 

стане в майбутньому джерелом щастя та самовдосконалення. Творчість є 

необхідною складовою праці педагога. Без неї неможливий педагогічний 

процес.  

Давайте з вами з’ясуємо різницю між поняттями «творчість» та 

«креативність». Творчість – це процес діяльності людини, спрямований на 

створення якісно нового, оригінального, соціально значущого продукту. 

Креативність – це загальна здатність до творчості, здатність породжувати 

незвичні ідеї, швидко вирішувати проблемні ситуації, відхилятися від 

традиційних схем мислення, здібність бачити речі по-новому, базова якість 

творчої особистості.  

Вітчизняною та зарубіжною наукою накопичено певний досвід у розробці 

основних теоретичних передумов проблеми формування творчої особистості. 

Ю. Кулюткін виділяв серед важливих якостей творчої особистості такі 

(пріоритетні), як: 

– прагнення до самореалізації. Одна з вищих потреб особистості, яка 

виявляється в реалізації власних творчих сил і здібностей, у постійному 

зростанні та збагаченні власних внутрішніх можливостей, у підвищенні своєї 

професійної діяльності, в орієнтації на загальнолюдські цінності; 

– захоплення справою як покликанням. Висока зацікавленість справою, 

якою займається людина, ототожнення себе зі своєю справою, глибока 

задоволеність нею і, разом із тим, постійна готовність удосконалювати справу; 

– аутентичність особистості. Щира та відверта позиція щодо ставлення до 

себе та інших, небажання ховатися за умовними масками, ховати свої 

спрямування, думки й переконання, власні індивідуальні особливості; 

– незалежність щодо суджень. Здатність особистості до висловлювання 

власних суджень, не пристосовуючись до думки інших; повна самостійність в 

оцінках; 

– упевненість у власних силах. Оцінка своїх сил і можливостей, адекватна 

досвіду: вибір цілей і задач, які людина здатна вирішувати на високому рівні 

якості, відсутність невиправданої тривожності під час вибору та реалізації 

цілей; 

– індивідуальність і гнучкість. Здатність до самостійної постановки цілей, 

а також зміни їх залежно від умов діяльності, вести інших за собою, бути 

оригінальним і неупередженим під час вирішення проблем, які виникають; 

– критичність і високий ступінь рефлексії. Постійна увага до адекватності 

власних дій і вчинків, нетерпимість до недоліків і непродуманих рішень, уміння 

вчитися на помилках, постійний аналіз та осмислення власної діяльності; 

– дитяча сприйнятливість і відкритість у ставленні до нового. Поєднання 

зрілої думки з дитячою свіжістю сприйняття. 

Проблему творчої особистості педагога досліджують українські вчені 

Н. Кічук, С. Сисоєва, які вважають, що творчій особистості характерні 

спрямованість на творчість, інтелектуальна активність. 
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Вправа « Моє бачення творчого вихователя». 
Мета: визначити якості, що характеризують творчого вихователя 

сучасного закладу дошкільної освіти. 

Учасникам пропонується до кожної літери слова «творчість» дібрати 

якості, які характеризують творчого педагога закладу дошкільної освіти. 

Т – толерантний, терплячий, талановитий… 

В – винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий… 

О – оригінальний, органічний, оптимістичний… 

Р – рішучий, різний, розкутий… 

Ч – чутливий, чарівний, чуйний… 

І – ініціативний, інтелектуальний, ірраціональний… 

С – сміливий, самодостатній, самостійний… 

Т – тактовний, товариський, турботливий… 

Ь  

Вправа «Казковий вернісаж». 
Мета: активізувати образну пам’ять і творчу уяву, розвивати швидкість та 

гнучкість думки, уміння міркувати нестереотипно. 

Усі ми родом із дитинства. І завжди з любов’ю та ніжністю згадуємо 

казки, які чули вдома, у закладі дошкільної освіти, у школі. Адже казка – не 

просто найпопулярніший фольклорний жанр. Це чарівне джерело, що дає 

наснагу кожній творчій людині. Тому зараз ми виконаємо вправу «Казковий 

вернісаж». Кожна група по черзі витягує зі скриньки конверт із описом знайомої 

усім казки. Необхідно прочитати вголос цей опис і відгадати, про кого або про 

що саме йдеться. Отже, розпочинаємо. 

Назвіть казку, у якій різні за своїм соціальним статусом герої займали по 

черзі помешкання, створене в незвичайному архітектурному стилі. І все було б 

добре, якби до помешкання не повернувся його попередній власник зі своїм 

охоронцем. От героям казки й довелося залишити незаконно захоплену 

територію. (Рукавичка) 

Герой якої казки постійно виконує забаганки своєї норовливої дружини? 

Проте, як би він не прагнув задовольнити амбіції супутниці, вона щоразу 

підвищує рівень вимог. Зрештою, подружжя опиняється на початковому етапі 

задоволення власних потреб. (Про Липку та зажерливу бабу) 

У якій казці головна героїня постійно й нахабно обмовляла тих, хто їй 

робив добро? А коли вона, щоб уникнути покарання, незаконно оволоділа 

чужим помешканням, то різні впливові особи намагалися провести з нею 

роботу з подолання її асоціальної поведінки. Вдалося це лише найменшому з 

усіх учасників експерименту. (Коза-дереза) 

А тепер кожна команда придумає опис казки чи мультфільму, інші 

учасники мають відгадати. 
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Вправа «Море хвилюється раз …». 
Мета: стимулювати творчу уяву та фантазію, формувати вміння 

злагоджено й ефективно працювати над виконанням творчого завдання. 

Гра також відіграє важливу роль у розвитку творчості та креативності. І 

сьогодні ми з вами пограємо в улюблену дитячу гру «Море хвилюється». На тлі 

блакитних скатертин ваші команди мають викласти за допомогою деталей 

LEGO фігури, які я називатиму. Хто перший виконає завдання – отримує 1 бал. 

Будуть враховуватися швидкість та креативність. Наприкінці ми підрахуємо 

бали. Отже, розпочинаємо. 

Море хвилюється раз, море хвилюється два, море хвилюється три, 

морська фігура риби (краба, пірата, акули, русалки, чайки, морської зірки) 

завмри. 

Інформаційне повідомлення «Синквейн як ефективний прийом 

розвитку творчих здібностей дітей та педагогів». 

Синквейн із французької мови перекладається як «п’ять рядків», 

п’ятирядкова строфа вірша (виник у США на початку двадцятого століття під 

упливом японської поезії). Робота зі складання синквейнів – джерело 

невичерпної творчості для дітей і для дорослих. Це форма вільної творчості, але 

за певними правилами. 

Перший рядок містить слово, що позначає тему синквейна. Найчастіше це 

іменник. 

Другий рядок – два прикметника, що описують тему. 

Третій рядок – три дієслова, що позначають дії, пов’язані з темою. 

Четвертий рядок – речення (фраза) з чотирьох (або більше) слів, у якому 

висловлено ставлення до теми або почуття з приводу того, що обговорюється. 

Це може бути крилатий вислів, цитата або складена дитиною фраза в 

контексті теми. 

П’ятий рядок – це слово-резюме, яке визначає нову інтерпретацію теми, 

виражає до неї особистісне ставлення. 

Приклади синквейнів: 

Дитина.     1. Осінь.  

Рухлива, весела.    2. Дощова, золота. 

Грає, займається, пустує.  3. Шумить, дощить, задуває. 

Найцінніше у житті.    4. Восени й горобець багатий.  

Щастя!      5. Журба! 

Складання синквейнів можна використовувати в роботі з дітьми, 

педагогами, батьками над будь-яким напрямом освітнього процесу. Це 

потужний інструмент для аналізу, синтезу й узагальнення інформації. 

Вправа «Склади синквейн». 

Мета: розвивати оригінальність і гнучкість мислення, стимулювати 

творчу уяву та фантазію. 

Кожній команді пропонується скласти синквейн на запропоновану тему 

(творчість, фантазія, винахідливість). Потім його презентують. 



№4/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
112 

Вправа « Апельсин». 
Мета: розвивати оригінальність і швидкість думки. 

Учасники під музику передають по колу апельсин. На кому музика 

зупиняється, той має назвати властивості або ознаки апельсина, не повторюючи 

один одного. 

Вправа «Два випадкових слова». 

Мета: розвиток процесів аналізу, синтезу, порівняння, уміння 

встановлювати взаємозв’язки, співвідносити. 

Учасникам пропонується об’єднатися в пари й витягнути з мішечка 

цеглинки « LEGO» із різними словами. Вони мають знайти між цими словами 

якомога більше спільних ознак. Наприклад: човен – тарілка: мають глибину, 

зроблені людиною, можуть бути виготовлені з дерева …  

Вправа « Загадка про мене». 
Учасникам пропонується придумати загадку, у якій вони опишуть самих 

себе. Потрібно придумати декілька речень, які найбільш точно схарактеризують 

кожного й закінчити загадку запитанням: «Хто це?». Потім загадки складають в 

окрему скриньку, яка проходить по колу й кожен витягує загадку, прочитавши 

яку, вгадує про кого вона. 

Рефлексія « Обмін думками». 

Мета: зворотній зв’язок, завершення зустрічі. 

На чистому ватмані учасники малюють свої враження й пояснюють, чому 

вони саме такі.  
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА 

СТОРІНКАХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

Для розміщення на сторінках офіційного сайту Ресурсного центру приймають 

науково-методичні матеріали провідного досвіду психолого-педагогічних працівників 

у вигляді перспективних планів, конспектів занять, сценаріїв, тренінгів, корекційних 

програм та ін. 

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії Word 

1997-2010 рр. на адресу Ресурсного центру. Назви файлів (латиницею) мають 

відповідати прізвищу автора (Рetrenko.doc). 

Вимоги до набору матеріалів. Основний текст рукопису необхідно друкувати 

через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри 

сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ 

– 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіши Tab і 

знаків пропуску). 

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання 

лапок такого формату: «» («текст»). 

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не 

допускається). 

Бібліографічні посилання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], 

на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання без зазначення сторінки, 

якщо йдеться про джерело загалом. 

Через один рядок після основного тексту – використана література. 

Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 5, 

2009 р. 

До матеріалів на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора 

(українською мовою): 

– фото;      – освіта; 

– прізвище, ім’я, по батькові;   – кваліфікаційна категорія; 

– посада;      – рік атестації; 

– місце роботи;     – коло наукових інтересів; 

– стаж роботи за фахом;    – e-mail, мобільний телефон. 

Редакційна колегія Ресурсного центру залишає за собою право рецензувати, 

редагувати та проводити відбір матеріалів. 

Після проходження рецензування буде надіслано повідомлення електронною 

поштою з повним розрахунком вартості та всіх можливих способів оплати за наукову 

обробку, розміщення та видачу сертифіката. 

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також 

правильність перекладу покладено на автора. 

Матеріали, опубліковані на сторінках Ресурсного центру, відображають погляди 

авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. 

Контакти: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Вчительський, 1, каб. 14. 

E-mail: resurs.pedfak@gmail.com, kafedra_pp@ukr.net. 
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