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ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ: ДОСВІД У ДІЇ
Марія БАКУМЕНКО, Оксана КУРОЧКА,
вихователі Чернігівського дошкільного навчального закладу №19 Чернігівської міської ради

ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМАНДИ


Кожна дитина – це великий потенціал. Задіяти її можливості,
відкрити для неї власні життєві сили, наповнити її відчуттям
особистої спроможності – важливе завдання педагога.
Перед нами, педагогами-дошкільниками, постають життєві
запитання: як виховати самодостатню дитину, ефективно залучити
батьків в освітній процес, який формат взаємодії з дитиною розкриє
її мрії, бажання, можливості та яка програма стане помічником
вихователя, забезпечить, творчість, професійну свободу і
відповідальність?
Радісна гра і спілкування, цікаве вирішення проблем, пріоритет партнерства,
забезпечення максимальної активності дитини протягом кожного дня – це якраз ті орієнтири,
які спонукали нас стати друзями, партнерами програми для дітей старшого дошкільного віку
«Впевнений старт».
Оксана Курочка була учасником авторського навчального тренінгу із питання
впровадження нової освітньої програми та навчально-методичного комплексу «Впевнений
старт» для дітей старшого дошкільного віку у форматі «тренінг тренерів», який проходив на
базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 29-30 березня 2017 року. На тренінгу отримала вогник
надії, бажання творчості, працювати з радістю, щоб кожний день із моїми дітлахами не був
схожим на всі інші. Як говорить народна мудрість, один у полі не воїн. Прагнення до нового,
цікавих форм роботи, позитивних змін у житті дітей, бажання вдосконалюватися об'єднали
нас, вихователів двох старших груп, у команду
впевнених і сучасних.
Свою роботу ми розпочали з батьківських
зборів двох старших груп. Оксана Михайлівна
представила батьківській громаді всі переваги
програми, звернула увагу на те, що програма націлена
на повний інформаційний день, сучасні форми
роботи, розвиток комунікативних здібностей дітей та
психологічної готовності дитини до школи, звернула
увагу на ефективність програми в дорослому житті,
на те, що дані знання легко використовувати в
реальних життєвих ситуаціях, на практиці.
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У батьків була можливість розглянути «Книгу дошкільника», «Альбоми з художньотворчої діяльності», «Книгу для батьків», познайомитись з темами, які представлені в
програмі, з героями, які проживають теми разом з нами. Хочеться звернути увагу на те, що
батьки одноголосно підтримали нас, і ми «стартували». Нашим кредо стали слова
В. Шаталова: «Ти – можеш!» – повинен нагадувати вихователь дитині. «Він – може!» –
повинен нагадувати колектив. «Я можу!» – повинна повірити в себе дитина!». На завершення
навчального року нашим девізом стали слова: «Ти можеш!» – нагадує вихователь дитині; «Він
може!» – підтримує колектив; «Я можу!» – вірить у себе дитина!
Спочатку було багато запитань, на перших
порах не встигали виконувати всю роботу, діючи за
планом «Роби як я!», трішки запізнювалися на
прогулянку, бо неможливо було відірватися від
цікавого, насиченого, але ж прогулянка та всі інші
види діяльності несуть у собі продовження теми та
не менш цікаві форми роботи.
Ми були не впевнені від того, що не було
окремих звичних занять щодо навчання грамоти,
сенсорно-пізнавального розвитку, як систематично
проводити фізкультурно-оздоровчу роботу. На
допомогу покликали свій досвід, детальніше
вивчення програми, практику кожного дня і
переконалися, що в програмі кожна інтегрована діяльність містить у собі і елементи грамоти, і
математичні завдання, які в цікавих формах роботи, завданнях проходять червоною стрічкою
через усю програму. Великою допомогою та помічниками в роботі нам стали матеріали
порталу «Впевнений старт».
Проживання дня за програмою «Впевнений старт» – це не лише зайнятість, а й
зацікавленість дітей протягом дня за інтересами в групі. Тому нашим завданням було не лише
давати дітям необхідний матеріал, а й підтримувати інтерес, допомагати втілювати в життя їх
задуми, направляти, йти за дитиною.
Особливо хотілося б зупинитися на ритуалі «Ранкове коло», яке в нас починається
вітаннями «Я прийшов». Одна група, за допомогою батьків та дітей виготовила велике серце
та бейджики, а інша – квіти. Коли кожного ранку дитина заходить до групи та вішає свій
бейджик, або ставить квіточку зі своєю фотографією, то це – безцінне не лише для дитини, а й
для нас.
Бакуменко Марія Василівна придумала віршовані рядки вітань, які використовували у
своїх вітаннях наші діти, кожного дня вони були різні, дитина мала змогу вибирати саме те
вітання, яке їй подобалося. До вашої уваги декілька з них:
«Першим прийшов я, вітаюсь за звичаєм,
Доброго ранку щиро я зичу вам».
«Всіх кого бачу, радий (рада) вітати,
Щоб день був щасливий, хочу побажати».
«Доброго здоров`я вам бажаю,
Щиро посміхніться, я усіх вітаю».
«Неllo! Привіт! вітаю вас всіх».
«Потисну всім руку, як справжній мужчина,
А дівчаткам вклонюся шанобливо!»
Оксана Михайлівна започаткувала такі рядки, які стали нашим гаслом:
«Доброго ранку скажу я вам, доброго ранку скажемо ми вам (відповідь дітей). Ми
команда просто клас, все відбудеться у нас!». Такі вітання запрошують кожну дитину
відчувати себе частиною великої родини.
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Не маючи сучасного матеріально-технічного забезпечення в кожній групі, зокрема
мультимедійного обладнання (проєктор, ноутбук, принтер, ламінатор тощо) нам потрібно
було пристосовуватися до тих умов, які ми маємо. Тому ми, вихователі з двох груп,
об'єдналися і по черзі на базі однієї із груп, разом проводили перегляди відео, запропоновані
програмою, обговорювали ідеї проживання кожного наступного дня. Цікаво те, що це
зблизило не лише нас, педагогів, а й дітей.
У нас народилися свої традиції прийому гостей, пригощання, обмін іграшками,
новинами. Діти з нетерпінням чекали, коли ж ми підемо в «гості», що цікавого взяти з собою,
чим поділитися з господарями.
А нам, педагогам, це дало змогу
не лише дивитися те, що нам
було запропоновано порталом, а
й знаходити щось нове, цікаве.
Наприклад, у темі «Хочу і
можу»,
коли
нам
було
запропоновано
переглянути
відео про «Книгу рекордів
Гінеса»,
ми
не
змогли
утриматися від того, щоб не
показати нашим дітям те, чого
досягли інші діти такого ж віку.
І так, можна сказати про кожну тему.
Разом ми не лише переглядали відео, а й ходили на екскурсії. Ми відвідали музей АТО
й війни в ЗОШ І-ІІІ ст. №21, з якою тісно співпрацюємо, у яку після закінчення садка йдуть
наші діти. Разом ми ходили на екскурсії в магазин, банк. За допомогою батьків було
організовано зустріч із волонтерами, завдяки якій діти мали змогу долучитися до акції
«Щаслива лапа», де діти не лише подарували малюнки, а й подбали про друзів менших,
передавши корм для безпритульних тварин. Адже ніщо не може виховати чуйну людину без
змоги долучитися до співчуття до тих, хто потребує допомоги, що і є підсумком теми «Хочу і
можу».
Хотілося б особливо подякувати за тему «Порядок», яка є насущною для сучасної
дитини. Для наших дітей «порядок» став другом у
повсякденному житті, під час прийому гостей,
опанування правил мовного етикету. Слухачі курсів
підвищення кваліфікації обласного інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
стали
учасниками творчої гри-стратегії «Дитяче кафе», яку
організувала Марія Василівна Бакуменко. Діти
вільно брали інтерв`ю, сміливо спілкувалися з
«віртуальним» мером нашого міста, який дав дозвіл
малятам у дитячому садку відкрити кафе. У
приготуванні різних страв вихованці групи поводили
себе, як справжні дизайнери, шеф-кухарі, офіціанти,
бармени, що стало показником результативності
проживання теми «Парк професій», де діти не лише
ознайомились з певними професіями, а наяву
відчули це на собі.
Тюльпани, висаджені весною на клумбі
дитячого майданчика для милування за красою
природи, кожної квітки – ще один практичний підсумок засвоєння знань «порядку» в природі.
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Розглядаючи тему «Світ великий і малий», ми запросили в гості вчителів, завучів та
директорів ЗОШ І-ІІІ ст. №18, №21, наших сусідів, які разом із нами прониклися ідеями,
принципами, ритуалами нашої програми. Під час перегляду відео виконання гімну України
різними мовами малята без нагадування з боку дорослих встали, приклавши руку до серця, а
наші гості повторили приклад дітей.
Тема «Італія» запам'яталася дітлахам створенням італійського дворика на сходинках
садочка, а вивчаючи тему «Рух», ми мали змогу піти до лісу і відчути себе його складовою
частиною.
Книга «Професії в моїй сім`ї» – дитяча і батьківська гордість, оскільки створена з
любов'ю, разом про щасливі миттєвості дитинства. Нами був проведений «День батьківського
самоврядування», де батьки мали змогу відчути себе в ролі вихователя, а діти ознайомилися з
«парком професій» батьків не лише віртуально, а й наяву, спробували себе в тій чи іншій
професії.
Команда впевнених стартовців нашого садочку відкрита до співпраці не лише зі своїми
колегами, а й із колегами шкіл, інших садочків області. Неможливо все описати, що ми
робили кожного дня, що ми відчували кожного дня, але хотілося б сказати, що ті відчуття, які
дарував нам кожен день є безцінними. І найголовніше, чого ми досягли – це щирі, відкриті,
усміхнені, впевнені діти та батьки, які з нами в одному дружньому колі.
Але ми, проживши цей рік з «Впевненим стартом», на практиці переконалися в
народній мудрості «Берись дружно – не буде сутужно!».
Організувавши команду вихователів старших груп, ми були вмотивовані дітьми, яких
щиро любимо, які дають нам невичерпну енергію, життєлюбність і позитивне мислення.
Підтримувати командний дух допомагала нам творчість, прагнення до нового, цікавого, що
спрямовує дитину в житті.
За програмою «Впевнений старт» дітям не було нудно в садочку: участь у проєктах,
сюжетно-рольових іграх, іграх-стратегіях (до речі, це перша програма, у якій вони
сплановані), організація дизайн-студій, туристичних агенцій, «віртуальних» екскурсій з
ролями екскурсоводів, доброчинних акцій, модних показів, розробок дизайн групи – ось
неповний перелік важливих щоденних дитячих справ. Діти вміють взаємодіяти в групах,
парах, презентувати свої роботи, не бояться брати інтерв`ю в однолітків та дорослих,
планувати діяльність, впевнено почувати себе в колективі.
На жаль, частина вихователів, із якими ми спілкувалися під час творчих зустрічей не
мають можливості розпочати роботу за «Впевненим стартом» із різних причин: перша з них –
заборона збирати гроші з батьків, відсутність комп'ютерного обладнання, ще спрацьовує
стереотип «Усе нове – це складно!» або «Хай спробують інші, а я почекаю» тощо.
Співпраця – це ключове слово нового тисячоліття. У нас є схильність вибирати людей,
які на нас схожі. Але коли ми працюємо в команді, ми знаходимо таких людей, які
відрізняються від нас, тому що ми хочемо, щоб вони доповнювали нас. Робота повинна
приносити задоволення. Тільки працюючи в команді, можна отримати більше можливостей,
знань, ніж кожному поодинці.
Слід зазначити, що наш успіх залежав від роботи в команді, коли кожен на позиції
«рівний рівному».
Спрацювавши нашою командою за програмою «Впевнений старт», ми отримали
невичерпний досвід, змінили своє бачення на важливість кожного дня життя маленької
дитини.
Пригадаймо слова Ш. Амоношвілі: «Згадай, чого ти прагнеш! Будь надією для
дитини!» Не обмежуйтеся готовими «рецептами», «стартуйте», знаходьте власний спосіб
реалізації програми, використовуйте розвивальний і навчальний потенціал різних форм і видів
діяльності, щоб підтримувати і розвивати цікавість у дітей, жагу до пізнання нового, до
пошуку знань, що передбачені саме в програмі «Впевнений старт».
7

2020

Педагогічні обрії № 2 (110)


Марія БАКУМЕНКО,
вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладку № 19 Чернігівської міської ради

«ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» – ВЕЛИКА РІКА ПІЗНАННЯ, ДОШКІЛЬНИЙ
ЗАКЛАД І СІМ'Я – МІСТОК ДО ЩАСТЯ ДИТИНИ
«Тільки разом з батьками, спільними зусиллями,
педагоги можуть дати дітям велике людське щастя»
В.О. Сухомлинський

«Діти – живі квіти землі» – цей образний вислів відомий
усім, а вирощують ці квіти насамперед у сім’ї, адже сім’я –
найкраща вихователька підростаючого покоління всіх часів і
народів. Сім’я – святий вузол, яким сполучаються люди в
суспільстві.
Зусилля батьків після того, як малята вперше
переступають
поріг
дитячого
садка,
доповнюються
цілеспрямованим впливом педагогів. Важливого значення
набуває тісна співпраця сім'ї й дитячого садка.
Співробітництво, партнерство, довіра – основні принципи,
на яких має ґрунтуватися взаємодія педагогів і родин вихованців.
Значна частина педагогів сьогодні занепокоєні тим, що
сучасних батьків важко активізувати, залучити до освітнього
процесу. Батьки часто припускаються помилок у вихованні дітей,
але роблять це ненавмисне, а через відсутність педагогічних знань, розуміння психологічних
особливостей дітей певного вікового періоду. Виховати дитину – справа непроста, яка вимагає
і часу, і зусиль, і знань, і бажання.
Модернізація дошкільної освіти веде
за собою зміни в усіх її сферах, зокрема й у
роботі з родинами дошкільників та залучення
їх до освітнього процесу не лише як
спостерігачів, а як активних учасників.
Впровадження в практику роботи
програмно-методичного
комплекту
«Впевнений
старт»
вперше
окреслює
трикутник взаємодії: дитина – дошкільний
заклад – батьки. Автори програми вважають,
що найголовніше – запустити всі можливі
механізми співпраці дитини і дорослого, що опікуються її розвитком, беруть участь в
організації життєдіяльності.
Постає питання про педагогічну просвіту батьків: на якій основі повинні будуватися
взаємини для забезпечення успіху у вихованні дошкільнят? Автори програми створили книгу
для батьків, яка містить поради щодо створення повного інформаційного дня дитини;
можливостей спільної продуктивної взаємодії із власною дитиною вдома; також висвітлено
актуальні питання розвитку і виховання дитини на етапі переддошкільного періоду.
Я для себе знайшла відповідь у порадах В. Сухомлинського: «…Виховуйте так, щоб у
дитини були радощі, які б вона приносила додому, як радощі матері і батька».
Вибудовуючи план і стратегію спілкування з родинами, намагаюся робити акцент не на
теоретичному висвітленні основних засад освітнього процесу, а передусім, на формуванні в
батьків практичних навичок використання ефективних прийомів та методів виховання,
організації змістовного дозвілля.
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Кожен день своєї роботи я починаю із коротенької бесіди з батьками, яка налаштовує
обидві сторони на конструктивне спілкування та взаєморозуміння, батьки відчувають, що я
переймаюся дитиною, мені не байдуже, як вона себе почуває. Але я розумію, що не завжди
відповіді на прямі запитання бувають об’єктивними, відвертими, вдаюся до непрямих методів
вивчення психологічної атмосфери в сім’ї, зокрема використовую творчі розповіді дітей.
Нехитрі дитячі розповіді «Вихідний день моєї
сім’ї», «Чим ми любимо займатися з мамою і татом»,
«Щоб я зробив для своєї сім’ї якби був чарівником» тощо
дали змогу побачити духовні потреби родин, організацію
домашніх справ, рівень авторитарності батьків,
спільність інтересів дітей та батьків. Усе це є живим
матеріалом у співпраці з батьками.
Наблизити батьків мені допомагає народна
мудрість «Краще один раз побачити, ніж сто разів
почути». Саме тому я практикую «дні батьків» у групі.
Працюючи за програмою «Впевнений старт», кожна
п’ятниця перетворюється на своєрідний «клубний день»,
коли батьки мають можливість долучитися до добрих та
цікавих справ дітей; цей день став прекрасним у
спілкуванні та співпраці. Така форма роботи допомагає
батькам краще пізнати своїх дітей, зрозуміти як їм живеться в дитячому садку: які ігри
улюблені, хто є друзями дитини, що цікавить найбільше, які проблеми виникають чи то в
спілкуванні, чи то в навчальній діяльності; на свої очі побачити взаємодію вихователя і
дитини. Присутність батьків дала змогу істотно поліпшити побут малят, допомогла
раціонально організувати життєдіяльність у групі. Зацікавлені батьки стали активними
учасниками днів батьківського самоврядування, у яких поступово, з кожним разом виявили
бажання брати участь все більше і більше батьків. Мами і тата спробували себе в ролі
педагогів: навчали англійської мови; проводили фізкультурні заняття та розваги; гралися
разом із дітьми на прогулянці. Такі дні проходили цікаво, у дружній атмосфері: діти
отримували нові знання, а разом з ними гордість за своїх батьків. Рідні дітей мали змогу
спостерігати за дитиною в нових умовах; об’єктивно оцінювати сильні та слабкі сторони своєї
дитини; її таланти.
Під час диспуту «Я найкраща мама» мами ділилися секретами та розмірковували про
те, що потрібно змінити у своєму житті, щоб завжди знаходився час для своєї дитини; щоб
діти не розчаровувалися, не втрачали сенсу здобувати нові знання та враження і врешті-решт,
щоб діти просто були щасливими разом зі своїми батьками.
Виявляти досвід сімейного виховання і пропагувати його допомагає сімейна газета,
редакторами якої стали самі батьки під рубрикою «Про мир у сім’ї й сім’ю в мирі».
Значний інтерес у батьків викликають родинні виховні заходи, спільні розваги та свята.
Батьки перестають бути просто глядачами, тепер вони – активні учасники і помічники. Мами
й бабусі стали першими відвідувачами кафе «З любов’ю», яке відкрили діти під час гристратегії; а братики й сестрички виступили в ролі аніматорів; тата вихованців стали
режисерами – постановниками відео-презентації пошуково-дослідницької діяльності вдома
«Маленькі дослідники». Мами дівчаток змогли проявити свою креативність у ролі дизайнерів
моделювання одягу та зачісок під час конкурсу «Принцеса з дитинства».
Саме програма «Впевнений старт» сприяла зростанню інтересу батьків до життя дітей
у садочку, поваги до вихователя, розуміння потреб дітей.
На мою думку, якщо батьки бачать активну роботу з дітьми кожного дня, якщо діти
захоплено розповідають близьким про прожитий день, то більшість батьків стануть
однодумцями педагогів, а за ними потягнеться і решта, і саме тоді сім’я та дитячий садок
стануть містком до щастя дитини, прямуючи величезною рікою пізнання.
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Тетяна ВОРОНА,

вихователь Курінського навчально-виховного комплексу Бахмацької
районної ради

ЖИВЕМО ЗА «ВПЕВНЕНИМ СТАРТОМ»

У 2018-2019 навчальному році дошкільна група «Сонечко» Курінського навчальновиховного комплексу працювала за новою освітньою програмою «Впевнений старт». Робота
розпочалася зі вступного, ознайомлювального блоку, важливого для адаптаційного періоду
дітей, адже більшість із них переступила поріг садочка вперше. Оскільки група була
різновіковою, довелося застосовувати не репродуктивний, а творчий підхід упровадження
освітніх завдань, спрямований на використання методичних матеріалів за умов самостійного
конструювання змісту освітньої роботи.
Поступово, день за днем, виховний процес наповнювався значними для дітей різними
традиціями й ритуалами. Ранкові зустрічі розпочиналися із «Ранкового кола». Треба сказати,
що діти із задоволенням сприймали нові для них традиції. Через певний час вони вже самі, без
особливих нагадувань, бралися за руки, щоб створити дружнє ранкове коло. Під час такої
форми роботи діти знайомилися, вчилися вітатися один з одним, вибирали чергових
помічників, заповнювали календар погоди, обговорювали сезонні зміни.
Згодом, самі того не помічаючи, діти засвоїли назви місяців, днів тижня, навчилися
складати коротенькі зв’язні висловлювання про природу, добирати характерні для певної пори
року прикметники-означення. Щоб створити позитивну та дружню атмосферу, дітям
пропонували таке завдання: «Назви товариша, що стоїть поряд і охарактеризуй його»
(наприклад, Коля – симпатичний, Катя – чарівна, Оля – гарна, Ваня – добрий тощо).
Обов’язкова умова такого завдання – це щира посмішка. Невід’ємним атрибутом ранкового
кола була зарядка. Щоб позбутися шаблонності, однотонності, фізичні вправи
супроводжувалися цікавими і яскравими коментарями: діти вгадували, які тварини виконують
схожі рухи. Іноді ранкова гімнастика перетворювалася на подорож до іншої планети.
Треба сказати, що чітке й систематичне дотримання ритуальних дій надало дітям
відчуття
впевненості,
передбачуваності,
забезпечило
впорядкованість
їхнього
життя.
Звичайно,
«Ранкове
коло»
не
обходилося без щоденної бесіди,
присвяченої майбутній темі дня. Ця
бесіда мала на меті націлити увагу
вихованців на ті види діяльності, що
чекатимуть на них упродовж дня,
поставити відповідні цілі, орієнтири,
сформувати мотивацію. Адже для
сучасної дитини дуже важливим є
наявність сенсу діяльності («А навіщо
це потрібно?»).
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Доброю традицією стало обговорення
вражень про вихідні, що минули. Завдяки грі
«Веселе рахування» дошкільнята швидко засвоїли
рахунок у межах 10. Дуже подобалось їм і
розучування невеликих за обсягом лічилок,
мирилок, скоромовок, веселих дотепних віршів,
які могли проговорюватися хором, або ж
хлопчиками та дівчатками по черзі, або ж по
одному (за бажанням дитини). Для розвитку
якісної взаємодії у вихованців доцільною була
гра «Молекули» (спочатку діти вільно рухалися
групою, а потім за сигналом вихователя
об’єднувалися в пари і виконували завдання:
посміхнутися,
привітатися,
розіграти
ситуативний діалог тощо).
Щоб допомогти дітям опанувати різні способи самопрезентації та самовираження, у
групі проводилися вправи з бестінгу: одні діти по черзі визначали свою сильну якість
(наприклад: «Я розумний», «Я спортивний», «Я веселий»), а інші хором повторювали цю
фразу і підтверджували її оплесками.
Дуже подобалася дітям гра-пантоміма, у якій без слів, використовуючи жести та
міміку, треба зображувати якийсь предмет чи вид діяльності.
Практикувався обмін враженнями («Коло з мікрофоном», діти висловлювали свої
міркування у формі інтерв’ю).
Орієнтуватися в довколишньому просторі допомагала гра «Знайди предмет». Умови
пошуку предмета змінювалися: знайди із зав’язаними очима, за допомогою запитань тощо.
Особливої популярності ця гра набула у формі квестів.
З метою розвитку уваги та навичок спілкування проводилась гра «Вгадай хто?».
Вихователь пропонувала дітям уважно розглянути одне
одного і запам’ятати: у кого який одяг, взуття, зачіска
тощо. Після цього за допомогою лічилки обирали
ведучого. Хтось із дітей описував одяг та особливі
прикмети іншої дитини, а ведучий вгадував про кого
йдеться.
Для створення позитивного настрою та
вдосконалення рухової активності пропонувалась гра
«Голка й нитка».
Щоб збагатити уявлення дітей про джерела краси
в природі та предметному довкіллі, не зайвою була
вправа «Краса в рамці». За допомогою великого та
вказівного пальців обох рук діти утворювали рамку, і як
«віконце» фотоапарата наводили її на різні об’єкти,
називаючи те, що бачили і що красивого там помітили.
Живий куточок у групі допомагав формувати інтерес до пізнання природи, до
спостережень за її явищами та створював умови догляду за рослинами і тваринам. Діти
доглядали за кімнатними квітами: поливали їх, розпушували грунт, протирали листочки.
Разом із дорослими раділи появі квіток на рослинах. Дитячими обов'язками було відстеження
стану кліток морської свинки і хвилястих папуг. Вихованці вчилися проявляти турботу, бути
відповідальними за інших живих істот.
Восени, коли дозволяла погода, дошкільнята брали на прогулянку торбинки і збирали
до них сухе дрібне насіння трав. Взимку цим насінням вони підгодовували птахів у шкільному
саду.
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Навесні малята принесли із дому дві цибулини, посадили їх і спостерігали за ростом і
розвитком своїх рослин. З особливим задоволенням діти смакували перші страви з дрібно
посіченими вітамінними паростками цибулі, вирощеними власноруч на підвіконні.
Основним етапом роботи з дітьми були, звичайно ж, інтегровані заняття, як складової
частини «Спільного кола». На таких заняттях використовувалися різноманітні форми
організації життєдіяльності: підгрупова робота, ситуація вибору, проблемна ситуація, активне
слухання, активне спілкування.
Слід зауважити, що заняття в групі проводилися за принципом конструювання, адже
група була різновіковою, і тому деякі завдання меншим дітям виконувати було не під силу. На
допомогу приходили диференційований підхід і програма «Українське дошкілля».
На початковому етапі зміст занять був націлений на встановлення дружніх стосунків
між дітьми в групі, пояснення основних правил організації життєдіяльності. Діти вчилися
визначати та презентувати іншим цікаве та важливе про
себе, позитивно сприймати відмінні особливі риси
іншої людини. У цьому допомагала гра «Каруселька».
На початку інтегрованих занять для зняття
напруги і для зацікавлення дітей проводилися вправи на
включення:
«Дій
швидко»,
«Будь
уважним»,
«Єднаймося», «Лінійка», «Малювання в повітрі»,
«Робимо ранок», «Море хвилюється», «Повтори»,
«Сіамські близнюки», «Будь ласка», «Фігури»,
«Подарунок»,
«Паркан»,
«Чарівна
торбинка»,
«Дзеркало» та багато інших.
«Книга вихователя» із науково-методичного
комплекту «Впевнений старт» стала незамінним
помічником і порадником на кожен день, значно
полегшила
процеси
календарного
планування,
вивільнивши час для більш корисних справ.
Авторський колектив програми «Впевнений
старт» наголошував, що в сучасному освітньому процесі важливим є не лише «що знає»
вихованець, але «як» він може діяти, «якими» цінностями керується під час організації своєї
діяльності. І саме діяльнісний підхід визначено як домінуючий. Дана програма цінна тим, що
вона не лише надає чіткі змістові орієнтири у вигляді програмових завдань, а й допомагає на
практиці організувати життєдіяльність дошкільників.
У вересні 2018 року наші вихованці вперше ознайомилися з «Книгою дошкільника» та
«Альбомом художньо-творчої діяльності».
Щоденне використання «Книги дошкільника» дало свої позитивні результати, адже в
ній – безліч різноманітних розвиваючих завдань, до того ж дуже цікавих дітям. Це і завдання
на уважність, і на розвиток дрібної моторики рук. Діти вчилися порівнювати, міркувати,
розповідати, пояснювати, доводити свою думку, підкріплювати свої відповіді прикладами,
формулювати ознаки, давати поради, складати розповіді, ділитися враженнями від виконаних
завдань.
Особливе місце відводилося сприйманню дітьми художніх образів. За змістом
репродукцій картин відомих художників дітям ставилися навідні коригувальні запитання: Що
тут відбувається? Що ви бачите тут такого, що дозволяє вам так думати? Що відчувають
зображені на картині персонажі? Чи були ви коли-небудь у подібній ситуації?
Діти вчилися обмінюватися своїми міркуваннями та рішеннями, працюючи в парах і
групах. Їм було цікаво виконувати вправи за схемами, систематизувати предмети на основі
якоїсь спільної ознаки, добирати узагальнюючі слова, виконувати завдання на встановлення
закономірностей, співставляти зображене з власним досвідом.
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Наприкінці кожного тематичного блоку дітям потрібно було проаналізувати свої
особисті досягнення, опрацювавши «Сторінку досягнень за темою» та «Сторінку вражень за
темою».
Ряд завдань вихованці привчалися виконувати самостійно. Іноді окремі діти виступали
в ролі вчителя, керували виконанням певного завдання, а потім аналізували власні роботи та
роботу товаришів.
Варто сказати, що батьки дошкільнят теж активно долучалися до роботи за програмою
«Впевнений старт». Таким чином виховні впливи дошкільного закладу та сім’ї було
об’єднано. Батьки систематично отримували від вихователя психолого-педагогічні
рекомендації. У силу своїх можливостей вони намагалися впроваджувати їх вдома. Батьки
мали можливість не лише ознайомитися зі змістом програми та навчально-методичним
забезпеченням до неї, а й зареєструватися на сайті даної програми. Завдяки її впровадженню
спілкування батьків із дітьми вдома набуло нових емоційних та змістовних якостей. У
багатьох сім’ях навіть з’явилася традиція щоденних бесід про прожитий день, обговорення
вражень і позитивних змін, досягнень, поточних проблем та способів їх вирішення.
Батьки зауважили, що робота за даною програмою дає позитивні результати: у дітей
значно покращилася пам'ять, збагатилась уява, зріс рівень культури та самообслуговування;
діти стали більш самостійними, наполегливими, зросла їхня самооцінка.
Використання програми «Впевнений старт» у дошкільній групі НВК цілком
забезпечило формування психологічної зрілості дошкільників і їхньої готовності до навчання
в умовах нової української школи.
На жаль, навчально-методичні посібники до програми «Впевнений старт» коштують
недешево, тому далеко не всі батьки можуть їх придбати. Через це заклад припинив роботу за
даною програмою. Але вихователь продовжує вкраплювати її елементи в практику своєї
роботи вже з іншими дітьми.
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Тетяна ВЕРБА,
вихователь Козелецького закладу дошкільної освіти №1 комбінованого типу
Козелецької селищної ради

ВІД ЗАДУМУ ДИТИНИ – ДО СПІЛЬНОЇ ДІЇ
Найважливішим основоположним принципом освітньої роботи зі
старшими дошкільниками за програмою «Впевнений старт» є діяльнісний
підхід. Говорячи про діяльність, маємо на увазі не просто зайнятість
дитини чимось, а оволодіння її структурними ознаками – розумінням образу результату,
усвідомленням мети та формування вміння формулювати цілі, свідомий відбір способів
досягнення результату, тобто активна участь на всіх етапах здійснення процесу. Все це
означає, що чим більше усвідомлення дитиною питань: «Що робимо? Навіщо? Кому це
потрібно? Як? У який спосіб можемо досягти бажаного результату? Де, у якій ситуації?», тим
більший розвивальний вплив діяльності на дитину, на розвиток її психічних процесів: пам’яті,
мислення, мовлення, уяви, уваги та особистісних якостей: самостійності, активності,
ініціативності, допитливості, наполегливості, креативності.
Саме за діяльнісного характеру організації життя дитини дошкільного віку всі її
особистісні досягнення стають результатом досвіду її продуктивної взаємодії з дорослими й
однолітками, малим і великим природним світом та світом людей. Лише виявляючи різні види
активності, дитина має можливість переходити з репродуктивного рівня (дія за зразком
дорослого) на творчий рівень. Пам’ятаємо про специфічні дитячі види життєдіяльності
старшого дошкільника – образотворчу діяльність, художню, музичну, пізнавальну, досліднопошукову, побутово-господарську, спілкування, гру, та інші. Вони виконують функції
змістовного збагачення культурного досвіду дитини в її конструктивній взаємодії з іншими
людьми, що й забезпечує якісні зміни її
особистісного зростання, спричиняє розвиток
життєвих навичок та компентентностей як
результату дошкільної освіти. Дитина, у якої
розвинені вольова регуляція, самостійність,
основи світогляду та своєрідна картина світу,
мотивація до прояву різного роду активності,
усвідомлення себе та життєві навички,
демонструє дошкільну зрілість і готовність до
нового способу організації життя, готова до
систематичного шкільного навчання.
Упровадження
програми
«Впевнений
старт» надає учасникам освітнього процесу
досвід практико-орієнтованої освіти. На відміну
від традиційної дидактики, орієнтованої на засвоєння знань, практика пропонованого
впровадження спрямована на набуття не лише знань, а й умінь і навичок практичної
діяльності – досвіду взаємодії та досвіду творчої діяльності, який виступає критерієм
сформованих компетентностей (соціальних, комунікативних, пізнавальних, образотворчих та
інші). При цьому досвід діяльності набуває статусу дидактичної одиниці. Отже, при
компетентнісному підході традиційна тріада доповнюється новою дидактичною одиницею
«знання – вміння – навички – досвід діяльності». При цьому характер діяльності
(репродуктивний за зразком чи творчий) надає принципово важливу характеристику
активності та розвитку вихованців (і педагогів), оскільки враховує досягнення особистісних
якостей людини.
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П’ять тематичних блоків конкретизуються у вісімнадцяти підтемах, кожна з яких
проживається дітьми і дорослими протягом двох тижнів (десять робочих днів). Кожен із днів
тижня тематично орієнтований і характеризується домінуванням одного з видів дитячої
діяльності: комунікативної, ігрової, пошукової, мовленнєвої тощо.
Хоча методичний супровід до програми і подає педагогам і батькам чіткі методичні
орієнтири – алгоритм побудови дня, конкретні методичні розробки, проте педагоги мають
право самостійно конструювати день з урахуванням інтересів і можливостей дітей із того
набору форм і методів, які пропонують автори, чи додати до них свої розробки.
Протягом дня діти мають можливість не лише брати участь в організованих формах
групового навчання, а й самовизначатися в різних видах активності, діючи одноосібно чи в
малих підгрупах. Важливо організовувати різні моменти дня, наповнені значимими для дітей
традиціями і ритуалами.
Останні два дні (9–10) проживання теми мають специфіку щодо організації
життєдіяльності. Протягом цих двох днів реалізується проєкт (ідеї стосовно цього педагог
може почерпнути з Книги вихователя). Особливе місце в послідовності днів належить
п’ятниці, своєрідному клубному дню, коли батьки мають можливість завітати до дитячого
садка та долучитися до добрих дитячих справ.
Тема «Знайомство»
Метою першої теми є формування дружніх стосунків та ознайомлення з організацією
життєдіяльності дітей та дорослих у групі; щоденними ритуалами та правилами, різними
способами самореалізації та самовираження.
Тема «Порядок»
Через різні види активності діти усвідомлюють значення слова «порядок» стосовно
різних аспектів життя людини та природи, розвивають уміння аналізувати та систематизувати
інформацію. Порядок – значить діє закон послідовності. Порядок буває тоді, коли люди
дотримуються загальноприйнятих правил – будь-то правила гри, правила здоров’я та безпеки.
Правила створюють для порядку в житті та користуються етикетом – правилами культурного
спілкування.
Протягом двотижневого проєкту діти мали можливість впевнитися в дії закону
послідовності в природному, предметному світі, у суспільстві, розширити уявлення про суть і
особливості різних народів.
Результатом проживання дітьми
цієї теми стало створення музею
«Чарівне яєчко» за активної допомоги
батьків, ознайомлення з італійськими
традиціями,
яке
завершилося
приготуванням піци. Отримані знання
діти застосували в соціально-ігровому
проєктуванні «Ідемо в похід».
Приємно спілкуватися з тим, хто
дотримується правил етикету та
розуміє
його
значення
для
доброзичливого
спілкування
та
взаємодії в різних життєвих ситуаціях.
Діти власноруч виготовляли книги
гарних манер, які наповнювали
змістом та презентували за участі
батьків.
Тема «Спілкування і взаємодія»
У результаті опанування змісту підтем «Коло друзів», «Хочу і можу», «Світ великий і
малий», «Україна: моє – твоє – наше» діти засвоїли, що можна прожити без багатьох речей,
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але дуже складно прожити життя без справжніх друзів та міцної родини. Із ними завжди
цікаво та приємно грати, розважатися, бути однією командою, а також проводити свята.
«Хочу» – це моя мета, мої бажання і мрії, «можу» – те, що можу зробити тепер. Щоб
досягти поставленої мети треба зрозуміти відмінність між «хочу» та «можу» і робити все, щоб
її подолати.
Планувати свої дії та дотримуватися плану в процесі його реалізації допомогла дітям
гра-стратегія «Іграшкова крамниця».
Від народження сім’я замінює дитині цілий світ, пізніше малюк знайомиться з іншими
людьми, дізнається спочатку про існування свого міста, а потім про інші міста і країни. У
дружній доброзичливій взаємодії діти втілювали свої уявлення та бажання, створюючи проєкт
«Сонячне місто». Під час роботи влаштовували обговорення, яким воно має бути, розподіляли
ролі. У ролі його мешканців, вони мали можливість здійснити віртуальну екскурсію вулицями
власного міста.
Батьківщину не обирають, її кожна людина отримує від народження. Це і рідне місто, і
вулиця, і видатні місця та відомі люди, завдяки яким Україну знають в усьому світі. Отриману
інформацію з теми діти використовували, створюючи ляльки-мотанки.
Тема «Все повертається тобі»
Все повертається тобі – один з універсальних законів життя. Як ти до людей так і до
тебе. Власне не тільки до людей, а й до природи, до свого життя.
Ставши волонтерами, діти із захопленням взяли участь у доброчинній акції «Збільшимо
добро», допомагаючи птахам узимку.
Творити добро можна тільки працюючи. Кожна людина має знайти справу, яка їй до
вподоби і навчитися виконувати її якнайкраще. Ігрова кімната перетворилася на «Місто
чарівників», коли діти працювали за підтемою «Парк професій: спілкування з майстрами», де
кожен мав змогу обрати собі професію, облаштувати місце для своєї професійної діяльності,
поділитися своїми знаннями.
Помічати та цінувати, а потім ще й берегти й примножувати красу зможуть лише ті, у
кого серце відкрите красі в усіх формах її існування в природі, у предметах побуту й виробах
народних майстрів. Ательє мод, агенція краси та дизайну дали змогу дітям відчути себе
агентами краси, які показують та вчать
інших створювати її навколо себе.
Тема «Пізнання»
Людина від народження і впродовж
усього
свого
життя
навчається,
спостерігає,
перевіряє,
запитує,
досліджує,
розмірковує.
Щоб
переконатися у своїй правоті, будь-яке
припущення
треба
перевіряти.
В
інтелектуальних
змаганнях
«Турнір
знавців» діти практикувалися у виконанні
дій на основі власних суджень, міркувань,
уміння доводити власну думку.
У кожної людини є свої бажання та мрії. Дуже важливо розуміти, чого хочеш ти досягти.
«Ярмарок бажань» проведений у закладі задовольнив бажання кожного з дітей.
Сходинки: мої досягнення. Є такі сходинки, які людина робить сама для себе, цими
сходами вона позначає свої досягнення. Проявлятися талант може по-різному і в різних видах
діяльності. Парад талантів запалив яскраві зірочки, допоміг дітям дійти висновку, що талант
залежить від здібностей та наполегливої праці.
Тема «Рух»
Рух – багатозначне слово. Ним позначають переміщення, зміну положення, зміну в
природі, розвиток тощо. Найперше, що спадає на думку, коли говоримо про рух – це дорога і
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все те, що по ній рухається. Знання про правила дорожнього руху діти використали під час
пішого переходу до міського парку.
Жива природа від народження до смерті змінюється, розвивається, тобто рухається.
Вивчаючи рухи, діти пізнавали природу під час природного квесту «Джунглі кличуть».
Також ми говоримо про рух, коли маємо на увазі зміни в нашому організмі. Для здоров’я
дуже важливо достатньо рухатися. Діти вправлялися рухатися під різну музику. Результатом
став випускний бал, на якому красою танцювальних
рухів порадували не тільки діти, а й мами та соціальноігрове проєктування за спільним задумом дітей.
Хочу відмітити, що програма «Впевнений старт»
для дітей 5-річного віку достатньо складна. Всі ті
завдання, які раніше стояли в підготовчій групі ми
повинні опанувати з дітьми старшої групи. Але сучасні
діти – це теж не ті діти, що були десять років тому.
Вони швидко все запам’ятовують, опановують
комп’ютери, їм потрібно увесь час щось нове й цікаве,
інакше й слухати не будуть вихователя, бо більшість із
них гіперактивні, непосидючі. Тому програма «Впевнений старт» і розрахована на сучасних
дітей, які можуть засвоїти набагато більше знань.
У програмі «Впевнений старт» уперше сім’ю визнано основною соціальною
інституцією, відповідальною за якісну підготовку дітей до оволодіння життєвою
компетенцією. Тому тільки спільні зусилля дошкільного закладу, сім’ї та школи приведуть до
бажаного результату – якісної підготовки до шкільного життя і зроблять перехід до шкільного
навчання безболісним і успішним для дитини.

Валентина ЛУК'ЯНОВА,
вихователь Менського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Менської міської ради

ТЕПЛО В ЖИТТІ ЛЮДИНИ
Інтегроване заняття
Завдання: формувати вміння дітей працювати в одній команді та
парами. Розширити уявлення дітей про фізичне та психологічне поняття
«тепло», його важливість та необхідність для людей, тварин, рослин,
оточення. Сприяти вихованню екологічної та економічної свідомості в дітей: привернути
увагу дошкільників до проблеми раціонального використання енергії тепла, енергоресурсів,
економії тепла в будинку.
Розвивати логічне мислення, увагу, дрібну моторику, учити висловлювати свою думку.
Виховувати вміння співпрацювати, домовлятись, бути вдячним та прагнення допомагати один
одному.
Матеріал: стенд з емблемами ранкових привітань, сніжинка, індивідуальні килимки,
підкладинки, ножиці, клей-олівець, папки з наборами картинок до завдань та основ-сторінок
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книги, відеосюжет з м/ф «Умка», відеоруханки «Танці-ігріванці», підсвічник з аромосвічкою,
стрічка для з’єднання сторінок книги, коробка-посилка.
Хід заняття
Організаційна частина. Ранкові
привітання з вихователем та гостями.
Бесіда вихователя з дітьми:
- Який у вас настрій?
- Яка пора року, місяць, день?
- Яка погода на вулиці?
- Що незвичайного Ви помітили
сьогодні, коли йшли до садочка?
Мотиваційна ситуація
Вихователька.
- У мене для вас є цікавий сюрприз. Я сьогодні помітила в нашій залі незвичайної краси
сніжинку (малюнок на екрані). Пропоную вам її відшукати.
- Мабуть ця сніжинка незвичайна, чарівна і хоче нам всім щось показати.
(Діти розміщуються на індивідуальних килимках перед телевізором.)
Перегляд відеосюжету за м/ф «Умка»
«Привіт малята, я Умка, з далекої Півночі, де сяє північна зірка. У нас дуже холодно
навкруги, а мама мені розповідала про те, як у вас буває тепло, от тільки, як це тепло – я не
розумію. Може ви мені поясните, як це – тепло і звідки воно береться і для чого воно
потрібне? Моя подружка сніжинка все мені розповість,
буду чекати з нетерпінням відповіді!»
Вихователька
- Діти, хто звернусь до нас про допомогу?
- Про що хоче дізнатися маленький Умка?
- Як йому ми можемо допомогти? (Варіанти відповіді
дітей).
Вихователька
- Я пропоную створити разом цікаву книгу про тепло
з картинками, іграми, а потім відправити її Умці. Але
спочатку нам варто пригадати, що ми знаємо про книгу.
- Хто створює книгу? Які ще професії людей задіяні до створення книг?
- Пропоную розділитися на пари, хто з ким буде сьогодні працювати над створенням своєї
сторінки.
Діти розділяються за бажанням на пари та займають місця за столами, що розміщені
по колу. На кожному столі розміщено: ножиці, клей-олівець. Перед початком виконання
завдань наголосити дітям, що вони мають домовлятись між собою, хто яку частину роботи
буде виконувати, ділитись ножицями та клеєм між собою.
Основна частина
Вихователька
- А на допомогу нам прийдуть наші знайомі друзі!
(Герої з Книги дошкільника ).
На столах для кожної пари дітей розміщені: папки з
картинками героїв з Книги дошкільника, необхідні
матеріали для виготовлення ігор, підготовлена сторінка
книги з певними завданнями (для кожної пари дітей різні).
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Розгляд папок, обговорення завдань та мети роботи з кожною парою дітей. Самостійна
робота дітей над створенням своєї сторінки для загальної книги.
Папка №1 містить підготовлену основу – сторінку майбутньої книги, набір букв алфавіту,
аркуш з різними картинками.

Завдання від Оленки
Знайти серед букв алфавіту тільки ті букви, які необхідні для викладання слова ТЕПЛО
та приклеїти їх на титульну сторону сторінки. Потім серед картинок обрати тільки ті, кому
потрібне тепло та приклеїти на заготовлений шаблон.
Папка
№2
містить
підготовлену
основу-сторінку
майбутньої книги з заготовками
шаблонами
та
картинками:
сонця, вітру, річки, дрова, газ,
станцій
сонячної,
вітряної,
теплової, гідростанції.
Завдання від Тараса
Вирізати
всі
потрібні
картинки та розмістити на
шаблонах ті джерела тепла та
відповідні станції за допомогою яких виробляється тепло.
Папка №3 містить підготовлену основу-сторінку майбутньої книги з заготовками
шаблонами та картинками різних речей.
Завдання від Мері
Вирізати всі потрібні картинки та розмістити на шаблонах речі, створені людьми, які
дають тепло, на іншому шаблоні – речі, які зберігають тепло.
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Папка №4 містить дві підготовлені основи-сторінки майбутньої книги. Одна з
кишеньками та картинками з ресурсами, що дають тепло (вичерпні та невичерпні ресурси).
Друга – з ілюстраціями будинків за сюжетом казки «Троє поросят» і відповідними
картинками термометрів.
Завдання від Олексія
Для однієї дитини, що працює в парі,
вирізати всі потрібні картинки та розмістити у
відповідних кишеньках з позначками вичерпні
та невичерпні ресурси тепла, тобто вичерпні
ресурси, що можуть найближчим часом
закінчитись, невичерпні, які не закінчаться
найближчим часом.
Для другої дитини в парі завдання
наступне – визначити, яка температура буде в
кожному будинку і відповідно розмістити термометри, який будинок буде найтепліший і
чому?
Папка №5 містить підготовлену основу-сторінку майбутньої книги з заготовками та
відповідними за змістом картинки.
Завдання від Наталки
Вирізати всі потрібні картинки та розмістити
відповідно позначок: коли тепло – це корисно, а
коли шкідливо.
Папка №6 містить попередньо підготовлену
сторінку
майбутньої
книги,
виготовлену
батьками.
Завдання для батьків. Оформити сторінку
для книги під гаслом «Батьківське тепло».
Фізкультхвилинка
Руханка «Танці-зігріванці» (рекомендована програмою).
Презентація кожною парою дітей своєї сторінки. Діти розповідають яке завдання вони
виконували та що з їх сторінки дізнається Умка про тепло.
Разом з вихователем діти оформлюють спільну книгу, шнуруючи сторіночку до
сторіночки,
Вихователька
- Погляньте-но, яку дивовижну книгу вам вдалося створити! Ви неперевершені маленькі
чарівники і майстри свої справи. Я вами пишаюся, що ви самі змогли зробити велику справу,
яка так важлива для маленького північного жителя.
Діти разом з вихователем пакують посилку з книгою для Умки.
Вихователь пропонує поміркувати разом із дітьми:
- Чи добру справу вони зробили?
- Кому вони допомагали?
- Чи складні були для них завдання?
- Чи сподобалося робити спільну справу всією командою?
- Чи відчували вони свою відповідальність?
На завершення, передаючи свічку один одному, діти промовляють «теплі слова»
вдячності, підтримки, компліментів.
Вихователька
На землі, у домі вселюдському –
Протиріч і негараздів тьма.
Будьте, люди, бережливі у всьому!
І тоді достатньо буде всім тепла!»
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Любов МИСНИК,
вихователь-методист Корюківського дошкільного навчального закладу № 4
«Веселка» еколого-натуралістичного розвитку

«ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» КРОКУЄ
«ВЕСЕЛКОВОЮ» КРАЇНОЮ ДОШКІЛЛЯ
КОРЮКІВКИ


«Талант створювати не можна,
але можна створювати культуру тобто ґрунт,
на якому ростуть і процвітають таланти»
Генріх Нейгауз

Перехід дитини з дитячого садка в школу є важливим етапом її життя, який пов’язаний
не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення,
із зіткненням із новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Одним
дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим
вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому
дуже важливо, щоб у дошкільному закладі, в сім’ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий
садок і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину в школі,
є продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше. Не менш важливо, щоб із
перших днів перебування в школі вона на конкретних реаліях переконувалася в цьому. Все це
можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти. Мені дуже
імпонують слова В.А. Сухомлинского: «Школа не повинна вносити різкого перелому в життя
дітей. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити те, що робила вчора. Нехай нове
з'являється у її житті поступово і не приголомшує лавиною вражень».
Ось уже рік вся українська спільнота майже чи не щодень чує слова: «Нова українська
школа». А ми – дошкілля! Чи можемо
ми, дошкільники, бути хоч невеликою
частинкою такої важливої державної
справи як Нова українська школа.
Сьогодні з упевненістю можу сказати –
ТАК,
МОЖЕМО,
за
умови
впровадження проєкту «Впевнений
старт». Радісне навчання, пріоритет
партнерства,
забезпечення
максимальної активності дитини під час
проживання
кожного
дня
передшкільного
року
–
головні
принципи програми «Впевнений старт».
Вихователь, який дотримується цих
принципів, зможе забезпечити впевнений і успішний старт дошкільників до перспектив
майбутнього життя. Чому ми обрали цю програму? Та тому, що програма «Впевнений старт»
повністю відповідає концепції «Нова українська школа», втілює прогресивні концептуальні
підходи, нові погляди на роль дитини та педагога в освітньому процесі , форми організації
дитячої життєдіяльності.
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Особисто моє перше знайомство з проєктом «Впевнений старт» відбулося під час
обласного семінару: 20 хвилинна презентація навчально-методичного комплекту «Впевнений
старт» одним із розробників Оленою Хартман зробили повний переворот у моїй свідомості.
Сказати, що я була вражена – цього замало, я настільки перейнялась ідеєю, це – надсучасно,
це потрібно і це саме те, чого давно чекали ми, дошкільники, і давно чекає вся Україна.
Уже тоді я зрозуміла, що ми точно працюватимемо за цією програмою, але на той
момент не зовсім розуміла як? Та все ж коли є
прагнення і бажання – буде і результат.
На початку 2018 року я отримала
запрошення на тренінг із підготовки тренерів за
навчально-методичним комплексом «Впевнений
старт», наступним етапом було проведення
тренінгів уже в якості тренера, пошуку розуміння
та підтримки батьків. Важливим етапом було
переконати педагогів. При першому знайомстві, ще
не занурюючись у методичну складову програми, я
попросила вихователів охарактеризувати свої
відчуття одним словом. «Шок!!!» – почула
відповідь. Така реакція була зрозуміла, адже
програма передбачає кардинально зовсім інший
формат побудови всієї роботи: що таке ранкове, спільне і вечірнє коло, інший формат
проживання дня, занурення в тему, і особливий підхід до заключних днів, останні два дні
кожної теми – соціо-ігрове проєктування. У педагогів була розгубленість, але разом із тим
зацікавленість. Та головним правилом своєї роботи при впровадженні творчих починань
вважаю:
 переконати;
 знайти однодумців;
 надихати власним прикладом, одним словом створити корпорацію, яка об'єднує
педагогів спільністю інтересів - «Союз однодумців».
Адже вихователь-методист є «двигуном» усієї освітньої роботи дошкільного закладу,
що акумулює кращий досвід колективу. Тому вже на другий день, після проведення майстеркласу з проживання одного з днів за темою, обраною самими вихователями, я попросила
охарактеризувати свої відчуття тим же одним словом, то я почула слова: цікаво, незвично,
творчо. Саме завдяки цьому правилу наш заклад дошкільної освіти вже сьогодні можна
назвати центром інновацій, оскільки, п'ять із дев'яти груп – дві старших і три середніх у 20192020 роках працюють за оновленою програмою «Впевнений старт».
І на сьогодні я переконливо можу сказати: ми маємо чудові успіхи, оскільки всі нові
тенденції були вкладені в оновлену
програму. Якісно реалізувати програму
«Впевнений
старт»
може
кожен
вихователь, незалежно від рівня його
професійно-методичної
компетентності.
Вихователі-початківці ідуть уже готовим
запропонованим
шляхом.
Вихователіпошуковці знайшли спосіб раціонально
варіювати в запропонованому матеріалі.
Вихователі-майстри
своєї
справи
доповнюють матеріал своїми майстерними
«Педагогічними рецептами». А вихователіноватори пропонують власний варіант
наповнення теми і діляться ним з колегами.
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Головне – педагоги завжди зможуть вибрати в який спосіб реалізувати освітні завдання!
Оновлена програма «Впевнений старт» повністю відповідає положенню концепції
освітньої реформи «Нова українська школа» і містить:

чітко визначені та структуровані освітні завдання;

передбачає свободу професійної діяльності вихователів у виборі форм, методів
та засобів реалізації освітніх завдань;

передбачає широкі можливості для активізації співпраці з батьками;

розроблено повний комплект навчально-методичного забезпечення;

зорієнтована на результат;

має наочно презентаційні матеріали на порталі vstart.com.ua.
Переваги комплекту «Впевнений старт»:

Цілісність навчально-методичного комплекту: Програма, Книга вихователя,
Книга дошкільника, Альбом для художньо-творчої діяльності, Книга для батьків, Портал.

Зручність у використанні.

Структурованість інформації.

Можливість працювати різного рівня педагогів: від початківця до майстра.

Комплект працює на соціальну групу: педагоги, діти та батьки.

Демо-версія порталу vstart.com.ua – додаткові відео-поради з проведенням
занять від авторів.

Окремо представлено відео-контент для педагога і для батьків (допомога
вихователям у здійсненні просвітницької роботи).

Програма.
Чи було нам легко? Ні! Адже робота
за оновленою програмою «Впевнений
старт»
та
навчально-методичним
комплектом «Впевнений старт» вимагає
від вихователя сучасного підходу до
організації роботи з дошкільниками,
іншого формату організації освітнього
процесу, прояву педагогічних навичок та
вміння організації педагогічного процесу
відповідно до вимог програми.
Організація ранкового, спільного та
вечірнього кола повинна відзначатися
творчим підходом вихователя, розуміння
того, як дати можливість активізувати
кожну дитину, при цьому враховувати
індивідуальні
особливості
дітей.
Як
використовувати в роботі методи словесного
заохочення, проводити різноманітні виховні та
ігрові заходи, організовувати ігри, проявляючи
педагогічний такт. Тому протягом двох місяців,
у обідні години, коли помічники вихователів
ніжно оберігали спокійний сон дошкільників,
ми щоденно в методичному кабінеті
проживали наступний день із вихователями,
занурювалися в тему дня, гралися в ігри,
виконували завдання з Книги дошкільника.
Проводилися майстер-класи щодо творчого
підходу до висвітлення наступної теми: підборі
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форм, методів, прийомів роботи, виборі цікавих ігор та вправ, які б точно висвітлювали тему,
моделювали розвивальне середовище відповідно до завдань, яке динамічно змінюється саме
до теми дня. Проводилися тренінги з успішного впровадження програми, одним словом
активно працювала і, за потреби, продовжує працювати «Педагогічна супервітальня
«Впевнений старт».
Працюючи за програмою, педагоги формують у дітей позитивні ровесницькі взаємини,
організовують спільні конструктивні розмови, ігри, навчають вмінню не лише слухати, а чути,
співпереживати, включатися, реагувати, запитувати, підтримувати пропозиції однолітків та
відстоювати свою особисту позицію.
Упродовж дня діти мають можливість не лише брати участь в організованих формах
групового навчання, а й самовизначатися в різних видах активності, діючи одноосібно чи в
командах.
Різні моменти дня наповнені значними для дітей традиціями і ритуалами: «Ранкове
коло», «Спільне коло», «Вечірнє коло».
Особливе місце займають незвичні та цікаві для
дітей соціально-ігрові проєкти «Створюємо
музей», «Готуємо смачну піцу», «Йдемо в
похід» та інші, де у вихованців повною мірою
можуть розкритися інтереси, таланти і здібності.
Специфічні дитячі види діяльності:
 комунікативна;
 здоров’язберігальна й рухова;
 господарсько-побутова;
 художньо-естетична;
 пізнавально-дослідницька;
 мовленнєва;
 ігрова надають дітям безцінну розвивальну практику. Робота в групах організована
нестандартно, активно, яскраво, жваво, творчо, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів
дітей і можливостей педагогів.
Успішність
виконання
даної
програми залежить від об’єднання зусиль
педагогів і сім’ї. І однією з досить вагомих
проблем було переконати батьків у
важливості нашого вибору. Поясню, чому.
Впровадити проєкт ми ніяк би не змогли
без участі батьків: це досить вартісна
робота, бо передбачає використання
навчально-методичного
комплекту.
Комплект навчальних посібників містить:
 розвивальні завдання на кожен день за
всіма розділами програми;
 завдання підготовки дитини до письма;
 досвід рольової комунікації та взаємодії;
 завдання самооцінювання досягнень за
темою.
Комплект із 9 книжок на рік коштує 350 грн.
Тому під час зустрічі в Батьківській вітальні
презентували, переконували у важливості роботи з
дітьми саме за цим проєктом, як учасників Нової української школи. І батьки пішли нам
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назустріч і стали не просто спостерігачами, а активними помічниками та учасниками.
Важливою, на нашу думку, формою зацікавлення батьків саме роботою за проєктом
«Впевнений старт» є те, що батьки повинні бачити реальний результат. Тому ми створили у
вайбері групи, куди щоденно вихователі викладають цікаві моменти діяльності за темою,
фотоматеріали роботи з дітьми в ранковому та спільному колах. Тут же залучають батьків до
спільної діяльності з дітьми, надають поради щодо участі батьків в соціо-ігровому
проєктуванні, коли цього потребує тема дня. Саме залучення до спільних проєктів є рушійною
силою нашої співпраці з батьками.
Кожну важливу справу можна вважати успішною, якщо є позитивна результативність.
Результати моніторингу та діагностики дітей старшого дошкільного віку показали:
 діти чудово взаємодіють в міні-групах, парах, мають
високий рівень
комунікативних навичок;
 вміють дискутувати, навчатися, вести діалог;
 презентують свої роботи, обґрунтовують свої дії;
 виконують завдання в зошитах;
 і головне - нестандартно мислять.
Чого

нам
не
вистачало?
Матеріального
забезпечення. Важливим
для сучасної, творчої
роботи
вихователя
є
навчально-методичне
забезпечення освітнього
процесу. Я щиро заздрю
вчителям-початківцям, бо
держава фінансує Нову
українську школу. Добре,
що ми маємо успішну
громаду,
яка
йде
назустріч
важливим
починанням освітян і вже на сьогодні придбано ноутбуки для роботи за програмою
«Впевнений старт».
За кошти громади куплено комплекти паличок
Кьюїзенера, блоки Дьєнеша. Вихователі власноруч за
активної участі батьків виготовили бізіборди для
розвитку
логічного
нестандартного
мислення,
придбали хрестоматію літературно-художніх творів.
На часі стоїть питання створення медіотеки. Звичайно,
цього замало, але це ж лише початок. І ця невелика
ложка дьогтю в бочці меду розтане під впливом
нашого оптимізму. Те, що ми вибрали правильну
дорогу, свідчить той факт, що вже у 2019-2020
навчальному році окрім двох старших груп у нашому
закладі дошкільної освіти за оновленою програмою
«Впевнений старт» працюють і три середні групи.
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Наталія ТЕРЕЩЕНКО,
вихователь Менського закладу дошкільної освіти «Сонечко» Менської міської ради

ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОМІНЧИКИ
Практика реалізації цікавої абетки з формування
життєво компетентної особистості
Завдання: Продовжувати формувати вміння дітей працювати колективно та парами.
Закріпити знання дітей про побутову техніку, електроприлади, їх призначення та значення в
житті людей. Формувати розуміння необхідності доцільного використання електроприладів у
побуті та дотримуватися правил безпеки під час користування електроприладами. Розширити
світогляд дітей про важливість струму в житті кожної людини, про її постачання та сучасні
масштаби її вироблення та споживання. Спонукати дітей відповідати на запитання дорослого
повними реченнями, активізувати словник дітей новими словами: побутова техніка,
електроприлади, електромережа, електричний струм, розетка, електростанція, економне
витрачання.
Розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, активне зв’язне мовлення, вміння дітей
аналізувати ситуації і робити відповідні висновки.
Виховувати бережне та ціннісне ставлення до свого життя і здоров'я,
Матеріал: стенд з емблемами ранкових привітань, загадки, ігрокуби, слайдова
презентація «Види електростанцій», кабель від електроприладу, ілюстрації із зображенням:
кабелю, розетки, ліній електропередачі, електростанції, лічильника; електроконструктор,
сюжетні картинки «Поводження з електроприладами», розрізані на дві частини; дидактична
гра «Електроприлади та їх замінники», значки з зображенням символу Фіксиків.
Хід заняття
Організаційна частина. Ранкові привітання з вихователем та гостями.
Мотиваційна ситуація
Вихователька. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікавий і вкрай важливий
інструмент нашого життя. А про що саме піде розмова ви дізнаєтеся, відгадавши загадку
По дроту ходить
Темряву розводить …(електрика, струм).
Вихователька. Пропоную вам уважно оглянути кімнату і сказати:
Чи живе в ній електрика і де саме? Діти оглядають кімнату, називають.
Вихователька. Чудово, швидко впоралися із завданням, я з вами згоджуюся, ви
розумнички, уміло відшукали, де живе електрика в кімнаті, в якій ми будемо сьогодні багато
чого нового для себе пізнавати.
Електрика сьогодні – це щоденна необхідність, вона вкрай потрібна, навіть важко вже
нам уявити, що б могло трапитися якби раптом зникла електрика з наших будинків, адже вона
є в кожного вдома і в нас у садочку в кожній кімнаті. Ми користуємося нею кожного дня.
(Заряджаємо мобільні телефони, працює холодильник для зберігання продуктів, дивимося
телевізор, працюємо з комп’ютером, прасуємо одяг, варимо їжу на електроплитах, гріємо воду
в електрочайнику, прибираємо в кімнаті пилосмоком, вмикаємо собі просто світло, коли в
кімнаті темно і так далі).
Щоб детальніше обговорити тему про важливість електрики в нашому житті я
пропоную запросити до нас експерта. Можливо ви когось знаєте? Хто дружить з електрикою
та електроприладами? У мене є така знайома. Щоб її покликати слід сказати чарівне слово
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«Тидиш!». Давайте всі разом це слово промовимо. Діти промовляють. (З’являється Сімка –
має заклопотаний вигляд).
Сімка. Привіт малята!
Вихователька. Сімко, ми раді тебе бачити. А чому ти така стурбована? У тебе щось
трапилось?
Сімка. Та роботи в мене багато, нічого не встигаю. От помічників би собі знайти. Діти,
а ви б хотіли стати помічниками фіксиків? Але, щоб стати помічником треба багато знати про
електроприлади, їх призначення та використання. Цікаво мені знати чи ви зможете? Добре,
зараз буду перевіряти чи гарно ви підготовлені, щоб отримати звання експертів з
електроприладів і стати помічниками фіксиків.
Вихователька. Думаю наші діти, Сімко, не підведуть тебе і стануть не лише для тебе
помічниками, але і гарними друзями. Які слід виконати завдання?
Основна частина
Сімка показує кабель від електроприладів, пропонує якомога більше розповісти про нього.
Як називається річ, що принесла Сімка? Де його можна побачити? (Праска,
комп’ютер, і т. д.)
Щоб запрацювали електроприлади, що треба зробити з кабелем? (Увімкнути в
розетку).
Як ви гадаєте, що має бути в розетці,
що змушує працювати прибори? (Струм).
А чи знаєте ви звідки надходить
струм до розетки? (Проводами від
підстанцій та з електростанцій).
Після кожного запитання діти
відшукують на столі правильну відповідькартинку
та
викладають
почергово,
створюючи асоціативний ряд.
Сімка. Ви багато знаєте про струм.
Це дуже чудово. Цікаво, чи зможете
відгадати мої загадки?
Відгадування загадок із використанням ігрокубів.
Вихователька. Відгадати Сімкині загадки допоможуть нам ось ці ігрокуби. На синіх
кубах шукаємо зображення приладу, а на жовтому, що з його допомогою роблять.
Діти відгадують загадки, відшукуючи відповідь з допомогою ігрокубів.
Н-д: це кавоварка, вона допомагає варити каву.
Сімка хвалить дітей за правильні відповіді.
Рухлива гра «Передай рух»
Ведучий показує певний рух, а всі інші ланцюжком його повторюють.
Вихователька. Уявімо себе дротом по якому рухається струм. Кожен предмет
складається з молекул і дріт також. Ці частинки передають енергію струму одна одній, так
струм рухається по дроту. Ми будемо передавати один одному певний рух ланцюжком,
наприклад, плескання в долоні. Чим швидше ми повторюємо рух, тим швидше рухається
струм до наших домівок. Починаємо.
Діти плещуть в долоні, тупотять ніжками, беруться за руки, кладуть голівку на плече сусіду
і т.д.
Сімка. Я весь час прагну дізнатися щось нове про струм, а ви малята?
Вихователька. Пропоную тобі, Сімко, разом з нами переглянути невеличку слайдову
презентацію, щоб дізнатися які бувають види електростанцій, де їх будують і для чого.
Слайдова презентація «Види електростанцій»
Дослідницька діяльність. «Шлях струму від електростанції до нашого дому»
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Сімка. Зачекайте, в мене є для вас невеличкий сюрприз (виносить
електроконструктор). Сьогодні бачила як Дімдімич ним бавився: коли він натискав на
перемикач у будиночку засвічувалося світло. Вмикає та конструктор не працює.
Запропонувати дітям розглянути схему і визначити чому струм не потрапляє від
електростанції до будинку; додати невистачаючих
деталей.
Розминка з Сімкою
Сімка. Щось малята притомились. Пропоную
вам перепочити.
(Гра із Сімкою під музичний супровід)
Дидактична гра «Електроприлади та їх
замінники»
Вихователька. Діти, ви мабуть всі бачили
вдома ось такий пристрій, який має просту назву електролічильник (показати зображення лічильника), який щоденно працює і показує скільки
ви використали електроенергії за день, за тиждень, за місяць. Поглянувши на його цифри, які
видно на маленькому екрані, ваші батьки знають скільки варто сплатити грошей за
використану електрику. На дослідах ми з вами вияснили, що електроенергію можна
зекономити. Як саме? (Використати замінники).
Пропоную вам погратися в гру і відшукати кожному електроприладу його замінник.
(На столі предметні картинки-пазли із сучасними електроприладами та окремо
частинка пазлу, його замінника. Діти відшукують, складають пазл. (Н-д: пральна машина миска з водою).
Розмірковування-пояснення дітей коли доцільно використовувати замінники.
Дидактична гра на закріплення правил користування електроприладами.
Сімка. Все це правильно. Та ще слід
пам’ятати
про
правила
користування
електроприладами.
Вихователька.
Діти,
давайте
пригадаємо правила безпечної поведінки з
приборами, що живляться струмом. А
допоможуть нам вивчити правила та їх
запам’ятати ось ці чудові картинки.
Діти
отримують
половинки
сюжетних
картинок
з
зображенням
неправильного
поводження
з
електроприладами, знаходять товариша –
утворюють пару, складають з них ціле
зображення, формулюють правило.
Сімка. Діти, ви справжні експерти, як я та всі фіксики. Отож наступає урочиста мить,
коли я вас оголошую помічниками фіксиків і кожному вручаю значок. Дякую вам за чудові
знання про електрику. А мені вже час додому.
Вихователька. Я пишаюся вами, ви справжні експерти з електрики. Це дуже важливо,
бо ваші знання стануть у нагоді вдома для менших братиків. А можливо в майбутньому хтось
із вас буде працювати електриком, інженером на електростанціях.
Пригадайте, що вам найбільше запам’яталося та сподобалося. Щоб ви хотіли
розповісти своїм друзям та батькам?
Відзначити кожну дитину за її успіхи.
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ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Наталія АРАВІНА,
вихователь-методист Чернігівського дошкільного навчального закладу №52
Чернігівської міської ради

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
ДОШКІЛЬНИКІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ
МЕТОДІВ МНЕМОТЕХНІКИ
Вчіть дитину яким-небудь невідомим їй п’яти словам –
вона буде довго і марно мучитися,
але зв’яжіть двадцять таких слів з картинками,
і вона їх засвоїть на льоту.
К.Д. Ушинський

У дошкільному дитинстві, коли починається формування особистості, є необхідність
комплексного розвитку дитини, розвитку та зміцненні її вмінь. У цей період діти, як правило,
ставлять безліч запитань, засвоєння відповідей на які потребує якісного запам’ятовування.
Саме тому необхідно сформувати вміння раціонального дитячого запам’ятовування.
Сьогодні прийоми мнемотехніки для дітей – популярна методика для поліпшення
пам'яті й сприйняття серед молодих батьків. Адже за допомогою захоплюючих, пізнавальних,
а головне розвивальних і простих прийомів, концентрація уваги, обсяг запам'ятовування й
загальна успішність у дітей тільки зростає.
Мнемотехніка – прийоми запам'ятовування для дітей через образи, які сприймаються
візуально або на слух. Найпопулярнішими прийомами слід вважати:
 мнемотичні фрази (цікаві фрази, в яких «зашифрована» інформація, що вивчається);
 мнемотичні вірші (запам'ятовування віршів за допомогою малюнків із
мнемоквадратами, мнемодоріжками і мнемотаблицями);
 вивчення інформації через текст-історію в картинках;
 вивчення послідовності й алгоритмів (наприклад, через картинки вивчати
послідовності одягання на прогулянку);
 метод
«сітки
пам'яті»
(запам'ятовування
розташування
предметів);
 склеювання слів – тут «криється»
запам'ятовування послідовності дат, чисел
або слів;
 розвиток слухової й тактильної
пам'яті за допомогою предметів у
тактильних мішечках.
Таких технік існує безліч, при
правильному вивченні й освоєнні яких дитина демонструє блискучі показники
запам'ятовування інформації, багатство уяви й логічного мислення.
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Прийоми мнемотехніки досить поширені серед
вихователів, адже таким чином дитина краще й надовго
запам'ятає важливу інформацію.
За допомогою мнемотехніки можна забезпечити
успішне засвоєння дітьми знань про особливості об’єктів
природи, навколишній світ, ефективне запам'ятовування
оповідань, збереження, відтворення інформації, і, звичайно,
розвиток мовлення. Мнемотехніка сприяє розвитку всіх
видів пам’яті. Можливість спиратися на різні аналізатори
дозволяє дитині легко й швидко запам’ятовувати матеріал.
Напевно, не знайдеться такої людини, яка б не малювала собі на руці хрестик «на
пам'ять» або не чула крилатого вислову: «Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати»,
перші літери якого позначають послідовність кольорів у веселці. Це і є прийоми
мнемотехніки.
Дитина дошкільного віку в основному запам'ятовує інформацію механічно. Збереження
в пам'яті дітей побаченого, почутого або тактильно відчутого, а також знань про предмети і
поняття відбувається без спеціальних прийомів запам'ятовування й логічного осмислення
інформації. Так буває доти, поки дитина під керівництвом дорослих не навчиться керувати
своєю пам'яттю.
Перші мнемічні завдання перед дитиною ставить дорослий, коли просить малюка
згадати назву певного предмета, повторити вірш тощо. Схвалення дорослого викликає в
дитини прагнення запам'ятати інформацію, повторити її. Виконуючи такі завдання, дитина
засвоює найпростіші мнемічні прийоми і засоби
(повторення, переклад).
Оволодіння мнемотехнікою – це оволодіння
інструментальною навичкою. Очевидно, що для формування
досвіду необхідно виконувати вправи. Без вправ освоїти
мнемотехніку неможливо. Після формування досвіду
запам'ятовування дитина може користуватися цією
навичкою, а може й не користуватися. Сама по собі
інформація запам'ятовуватися не буде. Для запам'ятовування
кожного разу доведеться застосовувати сформований навик
– послідовність певних розумових дій, що ведуть до фіксації інформації в мозку.
Як застосовуються мнемотехнічні прийоми на практиці в нашому закладі дошкільної
освіти?
Ми створили серію спеціальних посібників за темами освітнього процесу.
1. Наочно-ігровий посібник «Мнемокуби: перелітні птахи»
2. Наочно-ігровий посібник «Мнемокуби: дикі тварини наших лісів»
3. Посібник «Губка Боб» (розвиває кінестетичну чутливість рук, тактильну пам'ять, уяву,
фантазію, логічне мислення, мовленнєву активність).
4. Посібник для ознайомлення дітей з поняттям «Доба».
5. Посібник для складання казок «Казки»
(посібник учить дітей колективно розповідати
казки за допомогою мнемотаблиць).
6. Наочно-ігровий мнемотехнічний посібник
«Цілий рік» (інноваційний характер посібника
полягає в доцільному злитті наочності та
практичних дій. Працюючи з ним, діти
отримують можливість використовувати три
сенсорних канали: кінестетичний, візуальний,
аудіальний).
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Таким чином, у результаті використання даної
техніки діти долають боязливість, сором’язливість, їх
кругозір розширюється, знання стають найбільш повними і
міцними.
Література
1. Динаміка розвитку пам'яті дітей дошкільного віку 3-х – 4-х
років.
ttp://psylib.narod.ru/author_works/2005_10_28_diplom.html
2. Козаренко В.А. Учебник мнемотехники. Система
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Інтегрована діяльність дітей із пріоритетом пізнавальних завдань
з використанням прийомів мнемотехніки
Тема «Загубився Рекс»
Мета. Стимулювати пізнавальну активність дітей через виконання розумово-творчих
операцій методами мнемотехніки.
Спонукати дітей розуміти значення символів, розгадувати загадки та колективно
складати казкову оповідку, використовуючи речення різних граматичних конструкцій.
Управляти в складанні речень за схемами, узгоджуючи прикметники з іменниками в
роді, числі та відмінку.
Розвивати кінестетичну чутливість рук, тактильну пам'ять, уяву, фантазію, логічне
мислення, мовленнєву активність.
Виховувати навички позитивної соціальної поведінки, вміння працювати разом.
Хід заняття
У групі висить повітряна кулька з листом.
Діти заходять та вітаються з гостею.
Вихователь пропонує дітям передбачити причину появи гості.
Діти помічають в середині кульки лист. Вихователь зачитує текст:
«Увага! Допоможіть знайти! Загубився найліпший друг! Детальніше на оголошеннях…».
Вихователь. І де ж ті оголошення? Хтось з вас бачив? Ви знайшли?
Але ж на них нічого немає. Мабуть пройшов мокрий сніг або дощ і все зникло. Що
робити? Як будемо відновлювати оголошення?
Діти. Може треба зігріти?
Вихователь. Спробуємо. Дмем теплим повітрям. Може навпаки? Дмем холодним
повітрям.
Може подивитися на світло?
Вихователь. Нічого не виходить. Залишився останній спосіб. Візьмемо губки, змочимо їх
водичкою і проведем по листку. Щось з’являється. Зараз, зараз ми про все дізнаємося. Так,
так… це тварина.
(Відгадування загадки про песика за допомогою символів)
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Діти. Вона живе не в лісі, а біля будинку. Це домашня тварина.
У неї маленькі трикутні вушка і довгий хвостик.
Шерсть коротка і гладенька.
Вона любить ласувати кісточкою, їсти м'ясо.
Будинок в якому вона живе називається будка.
Вихователь. Дитячі губки свою справу виконали. Може і велика губка чимось нам
допоможе?
Губка Боб, чи ти не знаєш, де нам песика знайти?
Мовчить.
Діти! Та це ж знов добра фея пожартувала й когось із
наших товаришів зачаклувала. А чари зникнуть тоді, як всі
речі, які знаходяться на столі, будуть відгадані (олівець,
книжка, яблуко, кубик).
То ж починай, Губка Боб!
Дид.гра «Губка Боб» на розвиток тактильної пам’яті
Губка Боб (озвучує завдання, хлопчик, який зник,
відгадує)
Це щось тоненьке, як палочка, довге, кінець гострий, з
іншого боку м’якеньке.
А у цього предмета є листки, сторінки, він прямокутний, всередині листки тонші ніж
зверху.
А це щось кругленьке. Є хвостик, з іншого боку ямочка.
Це щось колюче, як їжак. Ось куточки. Їх багато.
Вихователь. Молодець! То ж назви ці предмети. Що було першим?
Перший олівець, книжка друга, яблуко третє, кубик четвертий!
(Звучить музика, чари зникають. З’являється Микита.)
Вихователь. Ой, дивіться, це ж Микита. Микито, ми шукаємо песика, ти його не бачив?
Микита. Ні. Але в мене є знайомий Андрійко. Пішли спитаємо у нього.
Вихователь .Доброго дня, Андрійко! Ми шукаємо песика, чи не бачив ти його?
Андрійко. Ні, не бачив, і взагалі я нічого не встигаю. Тільки зберусь на вулиці погуляти, а
вже час додому повертатися. Тільки сяду малювати, а вже час спати лягати.
Вихователь. Щоб все встигати, треба розпорядку дня дотримуватися. Допоможемо
Андрію, складемо для нього розпорядок дня?
Дидактична гра «Розпорядок дня»
Діти.
1. Зранку, прокинувшися, ми вмиваємось, чистимо зубки і
йдемо в дитячий садок. У дитячому садку ми з Вікторією
Миколаївною робимо зарядку.
2. Після зарядки нас чекає смачний сніданок. Після
сніданку у нас цікаві заняття: ми малюємо, читаємо... .
3. Удень ми ідемо гратися на свіже повітря. Граємося в
піску з відерцями, лопатками, пасочками. Граємо в рухливі
ігри з м’ячами, скакалками…
4. Повернувшися з прогулянки на нас чекає гарячий обід.
Смачненько пообідавши, ми лягаємо відпочивати.
5. Прокинувшись після сну, ми граємося з іграшками й
займаємося.
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6. Повернувшись додому, ми граємо на вулиці, потім вечеряємо, після вечері займаємося
на комп’ютері, граємо з улюбленими іграшками, перед сном дивимося по телевізору вечірню
казку.
Андрійко.
Дякую вам, діти. А в мене для вас є гра.
Рухлива гра «Біла хмаринка» - використовуємо білу тканину:
Біла хмаринка по небу пливе,
Біла хмаринка сніжок нам несе.
Легенький, пухнастий летить нам до рук,
Ловлять діти його, наче пух.
Вихователь.
Хмаринка далі полетіла, а сніжинки нам лишила.
Ми сніжинки ці візьмемо, слово з них складемо (діти беруть сніжинки в руки, цифрою до
себе.)
А ну, сніжинки, покружляйте, в цифровий ряд ставайте.
А зараз до мене прилетять перша й остання сніжинки та прочитають слово, що утворилося
(«РЕКС»), та це ж мабуть так кличуть нашого песика.
Щось я вже втомилася. Пропоную сісти на лавочку й відпочити. А тут книжка, цікаво про
що вона? (Діти читають назву «Казки»)
(Дидактична гра «Казки» - складання речень за мнемодоріжками).
Ой, а що це тут лежить? Це ж сторінки з книжки випали, треба їх позбирати й скласти.
(Діти беруть мнемодоріжки й за ними по черзі розповідають казку «Лисичка-сестричка
та Вовк-панібрат»).
Вихователь. Ох, і кепські наші справи. Стільки часу ходимо і ніяк не знайдемо песика.
Стоп...! Ми ж знаємо, як його кличуть. Давайте будемо кликати.
Діти. РЕКС, РЕКС! (Чути гавкіт. Діти йдуть за ялинку, знаходять песика)
Вихователь. А в нього на ошийнику щось є. Та це ж номер телефону. Треба швиденько
дзвонити. Поліно, диктуй номер! (458-69-723)
Вихователь.Доброго дня, вам телефонують діти з дитсадка, ми знайшли вашого Рекса.
Добре, чекаємо.
Господар сказав, що він зараз приїде.
Діти, а вам подобається Рекс? Чи хотіли б ви мати
вдома такого песика?
А як про нього дбати хочете дізнатися?
(Діти переглядають слайди з догляду за собакою).
Вихователь. Поки ми чекаємо господаря,
пограємося з Рексом і всіма, хто нам зустрівся.
(Вихователь ставить всередині кола Рекса, Губку
Боба, Андрійка. Діти беруть по дві сніжки.)
Логоритміка «Гра у сніжки».
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Олена БІЛЕНЬКА,

інструктор з фізичного виховання дошкільного навчального закладу
№17 «Перлинка» Ніжинської міської ради

ІНТЕГРОВАНИЙ ДИДАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ
НА ЗАНЯТТІ З ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ
Враховуючи сучасні наукові тенденції, намагаюся переосмислити
традиційні функції педагогічної діяльності й реалізовувати нові педагогічні ідеї. У центрі
освітнього процесу – дитина з її потребами, можливостями, прагненнями. Її якісний фізичний
розвиток спрямований на досягнення фізичної досконалості, зміцнення здоров’я, підготовку
до дорослого життя та праці.
Мета мого дослідження – розвиток
пізнавальних здібностей малюків на
Народо
заняттях з фізичної культури. Саме
знавство
інтегрований підхід дає змогу вирішити
це завдання, оскільки через рух разом із
необхідною конкретної інформацією,
Мовлення та
виконанням соціальних ролей можна
Ознайомлення
культура
Інтегроване
адаптувати дитину до умов сьогодення,
з довкіллям
спілкування
заняття з
дати їй можливість відчути себе
пріорітетом
частиною великого світу, підготувати до
фізичного
суспільного
життя, навчити
бути
розвитку
впевненою,
вмілою,
готовою
до
майбутніх звершень.
На
фізкультурних
заняттях
Сюжетноінтегрованого типу акцент ставлю на
Економіка
рольова гра
поєднанні
рухової
активності
з
пізнавальною діяльністю дітей, створенні
проблемних ситуацій з урахуванням
вікових особливостей дітей та логіки навчального матеріалу.
Пізнавальний зміст занять сприяє більш наполегливому виконанню основних рухів та
загальнорозвивальних вправ, забезпечуються умови для розвитку творчості та театральних
здібностей. Наприклад, заняття зі старшими дошкільниками на тему «Як козаки за сіллю
ходили» я змоделювала схематично.
Таким чином можна передбачити інтеграцію пізнавального та фізичного розвитку:
фізичний розвиток – засвоєння практичних та рухових умінь шляхом виконання вправ
спортивного характеру;
народознавство – розширення знань дітей про Україну, її історію, культуру;
мовлення - збагачення словникового запасу на тему козацтва;
ознайомлення з довкіллям – використання знань з історії України в сучасному довкіллі;
сюжетно-рольова гра – використання практичних та рухових умінь та навичок в ігровій
діяльності;
економіка – розвивати пізнавальний інтерес до народної математики.
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Діти разом з Котигорошком та Крутивусом грали в ігри-естафети «Перенеси мішки з
сіллю», «Хто швидше перепливе Дніпро на човні» та виконували спортивні завдання
«Перелізь через греблю», «Чия рука сильніша». Українські козаки влаштували справжні
пізнавальні випробовування «Запорозька Січ», де діти вправно показали свої знання з історії
козацтва.
Для формування життєвої компетентності
дитини я запровадила використання інтегрованого
дидактичного модуля (ІДМ) на заняттях із
фізичного виховання. Завдяки використанню ІДМ
мені вдається інтегрувати різні види діяльності.
Наприклад,
на
інтегрованому
занятті
«Кицькин дім» діти практично закріпили знання про
професію пожежника, вдосконалювали фізичні
якості, виконуючи професійні рухи пожежників (біг
по обмеженій площині з відром у руці, розкрутити
та закрутити пожежний шланг, піднятися по драбині
на дах тощо). За сюжетом заняття вправно
використовували предмети-замінники (пожежні шланги, рятувальні ковдри, відра з піском та
водою). Працюючи зі схемою-маршрутом «Небезпечні вогники» закріпили знання про
правила поводження з вогнем та в небезпечних ситуаціях. Рятуючи Кицькин дім від пожежі,
проявили чуйність, наполегливість та вміння працювати разом.
Створюючи ігрові чи проблемні ситуації, я даю змогу своїм вихованцям самостійно
формувати практичні вміння та навички. Діти мають нагоду фантазувати, самостійно
приймати рішення та способи виконання завдань (перенести вантаж, побудувати та подолати
смугу перешкод). Під час занять я намагаюся виховувати впевнену у своїх силах особистість,
яка може, хоче і має діяти відповідно до поставлених завдань.
Практика роботи підтвердила, що розробку змісту інтегрованого дидактичного модуля
доцільно здійснювати за алгоритмом:
 визначити тему заняття (за запитами дітей);
 скласти словник спеціальних термінів та назви
професійних дій;
 обрати види діяльності, які будуть інтегруватися;
 визначити пізнавальні та практичні завдання;
 наочний матеріал (інтелект-карти, коректурні таблиці,
схеми-ілюстрації, відеоматеріали, ін.);
 розробити
комплекс
загально-розвивальних
вправ,
основних рухів, що передбачають тренування в оволодінні
характерними рухами (наприклад, для працівників певної
професії ) ;
 підібрати рухливі ігри для закріплення відповідних дій ;
 продумати зміст сюжетно - рольової гри (після заняття).
Зміст ІДМ полягає в поєднанні пізнавальної та рухової діяльності, це допомагає дитині
зрозуміти мотиви трудової діяльності дорослих, розкриває їх суспільне значення. На перших
порах у виборі ролі я намагаюся розкрити її зовнішню привабливість, а у процесі гри-заняття
розкривається її значущість (дитина розуміє, що каменяр кладе цеглу, пілот та штурман
керують літаком, механік ремонтує авто тощо).
Попередня робота – важливий етап проведення інтегрованого заняття з пріоритетом
фізичного розвитку та впровадження інтегрованого дидактичного модулю. Завдання
вихователя надати дитині потрібну інформацію, щодо певної професії, закріпити професійну
термінологію.
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Моє завдання на заняттях із фізичного розвитку відтворити професійні дії та сформувати
практичні вміння та навички, які виконують представники фізичної праці. Я намагаюся
підібрати такі основні рухи та вправи, які відтворювали професійні дії та рухи.
Наведу приклад використання ІДМ на занятті на тему «Подорож на кораблі».
Для початку створюю загальну схему інтеграції завдань задіяних освітніх ліній.

•ознайомити з основними морськими професіями;
Ознайомлення з •закріпити знання про морський транспорт;
довкіллям
•збагачувати зняння про морську стихію та
природу

•збагачувати словниковий запас
новими словами;
Мовленнє •забезпечити активацію словника
вий розвиток під час різних мовленнєвих
ситуацій

БЖД

•продовжувати вправляти дітей у

Театралізован передачі образу морських
а діяльність професій за допомогою засобів

- формувати знання про безпеку
поведінки;
- формувати знання про стихійні
явища та
- безпечне поводження під час їх
виникнення

зовнішньої виразності

Потім розробляю схему – модель ІДМ «На кораблі».
Важливою умовою ефективності заняття з використанням ІДМ є створення
розвивального освітнього простору. Для реалізації принципу інтеграції фізичного та
пізнавального розвитку дитини найбільш ефективною у моїй практиці є робота в театрі
фізичного виховання «Магія здорової дитини».
Театральні персонажі та ляльки-образи під час розваг та спортивних свят зацікавлюють
дошкільнят, спонукають їх до виконання поставлених завдань та цілей. Театральний персонаж
навчав малих будівельників секретам будівельної справи, приймав замовлення на виконання
роботи та разом з дітьми виконував її. Дієвим та цікавим є використання спеціальних
атрибутів для ранньої профорієнтації дошкільників на майбутні професії. Лялька-образ Космо
запросив майбутніх космонавтів до тренувального табору «Яскрава зоря», де діти мали змогу
побувати в космічній ракеті, подолати гравітацію на батуті, вийти у відкритий космос,
розгойдуючись на канаті.
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Моряк
Матрос
Командир
судна
Боцман
Кок
Юнга
Механік

Види кораблів:
парохід,
вітрильник,
катер, підводний
човен, шлюбка,
трюм
Частини
корабля: палуба,
каюта, штурвал,
рея,
щогли,
вітрила,
трап,
якір
Частини світу
Стан моря та
погоди

Підняти вітрила
Налягли на весла
Видраїти палубу
Скласти маршрут
Якір за борт
Управління
штурвалом
Робота кока
Обов’язки
екіпажу

Вправи для рук та
плечового поясу
Вправи для тулуба
Вправи для ніг
Кидання, ловіння,
метання
Лазання по канату
та мотузковій
драбині
Силові вправи
Стрибки
Рівновага
Координація рухів

1. Будівництво
корабля
2. Вибір капітана судна
3. Тренування моряків
для подолання морської
хитавиці
4. Збір речей для
морської подорожі
5. Тримання рівноваги
під час морської хитавиці
Рух. гра"Морська регата",
"Перетягування канату".
Естафети "Корабельні
перегони", "Хто швидше
перенесе вантаж"

Схема – модель ІДМ «На кораблі»
На інтегрованому занятті з використанням ІДМ ключовим моментом є тема, а різні
види діяльності, що використовуються на ньому – засобом її розкриття. У ході такого заняття
для розв'язання одного завдання використовую знання та вміння дітей із різних галузей.
Наприклад, на інтегрованому занятті у старшій групі на тему «Швидка допомога» професія
лікаря розкривалася перед хлопчиком Тарасом (лялька-персона) через запитання: ким він хоче
стати коли виросте? Діти разом з Тарасиком вивчали роботу бригади швидкої допомоги,
тренувалися рятувати постраждалих, переносили потерпілих звіряток на носилках. Поряд із
завданнями з фізичного розвитку реалізувалося завдання з ознайомленням з довкіллям,
мовленнєвого спілкування, закріплюємо правила поводження в лікарні та основи безпеки
життєдіяльності дитини, збагатився словниковий запас словами та термінологією професії
лікаря швидкої допомоги.
На заняттях із використанням ІДМ на тему «Туристи», «Рятувальники», розвивається
пізнавальний інтерес під час дослідницько-пошукової діяльності та реалізації завдань
креативного розвитку, що спонукають до вирішення нестандартних життєвих ситуацій. Під
час туристичного походу «Таємничі стежини» діти шукали загублену стежку, вправлялися у
використанні компасу та мапи, знаходили шлях за допомогою підказок природи. Цікавими є
також вправи на миттєве реагування «Мозковий штурм», «Дій за сигналом», «Відгадай».
Розвитку пізнавального інтересу сприяє і використання ІКТ. Дітям цікаво розв’язувати
кросворди та пізнавальні задачі «Дорожній рух», «Буває не буває», «Відгадай професію», «Що
потрібно для роботи», «Назви та покажи».
Повчальним є перегляд наукових фільмів («Як це працює», «Дива природи»,
мультфільмів («Фіксики», «Поради тітоньки Сови», «Весела сімейка») та презентації
«Науковий кольорограй», «Подорож краплинки», зміст яких відповідає віку дитини.
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Результативність освітнього процесу з використанням ІДМ

Використання ІДМ на занятті фізичного розвитку може здійснюватися у всіх вікових
групах на будь-які теми, але завдання та зміст змінюється відповідно до вікових особливостей
дошкільників. Пропоную ІДМ «Звірі в зимовому лісі» для молодшої групи:
- розвивається емоційний та «руховий інтелект»;
 шляхом реалізації поставлених ігрових
- завдання фізичного розвитку здійснюється
завдань, цілей та досягнення відповідних результатів;
- забезпечується формування основних базових якостей особистості: самостійність,
відповідальність, ініціативність, довільність, самооцінка, самосвідомість, креативність;
- у дошкільників збільшуються потреба спілкуватися з іншими дітьми у роботі в
дитячих групах, розвиваються творчі здібності;
- належним чином формуються життєві компетенції дошкільників та навички
практичного життя;
- значно зміцнюється розвивальне
середовище для дошкільників: природне,
предметно-ігрове, соціальне;
- забезпечується належний рівень соціального розвитку дошкільнят, формування у них
цілісної реалістичної картини світу.
Інтегроване заняття з фізичного розвитку старших дошкільників
Тема. ВАЖЛИВО ЗНАТИ, КИМ ТИ ХОЧЕШ СТАТИ
Оздоровчі завдання
Зміцнення здоров’я та всебічний фізичний розвиток, удосконалення фізичних функцій
дітей, підвищення рівня фізичної та розумової працездатності; формувати правильну поставу і
розвивати всі групи м'язів.
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Освітні завдання
Формування професійних умінь та навичок, ігрових дій; здобування уявних доступних
понять і знань про види професій, збільшувати запаси професійних рухових навичок та вмінь
за рахунок розучування спортивних вправ та ігор сюжетного характеру.
Виховні завдання
формування позитивних моральних рис та вольових якостей засобами фізичної культури;
розвивати у дітей наполегливість і витримку при досягненні мети, прагнення до якісного
виконання рухів; розвивати доброзичливі відносини з однолітками в процесі спільної рухової
діяльності.
Діти під веселий марш заходять до спортивної зали.
На роботу мами й тата
Всі наліво повернулись
Поспішають всі завзято.
І крокуємо – раз, два, три
Як дорослі станемо всі,
Вище ноги підніми.
До роботи, малюки.
Шлях долаєм не простий,
Зранку добре потягнулись,
До зупинки йди мерщій
(ходьба на носках, руки на поясі).
У маршрутку всі сідаємо,
П’ять зупинок проїжджаємо. (ходьба в
напівприсяді, руки на колінах).
Далі міст в нас на шляху,
Разом з вами я пройду,
Сходи вгору сходи вниз,
Спинка рівно, вперед дивись (ходьба високо
піднімаючи коліна, руки в сторони).
На годинник подивились,
Ледве ми не запізнились (біг із завданням:
червоне світло – зупиняються, яма – стрибок,
небезпека
повільний біг).
Ось нарешті ми прийшли,
Перешикування почали.
Перешикування четвірками, замість «Руш!» перша
дитина каже, де можуть працювати: на будівництві, на
фермі, в школі і т.д.
Щоб роботу розпочати,
Треба
м’язи
розім’яти.
Ще й професії усі
швидко пригадати.
Загальнорозвивальні вправи «Цікаві професії»
На фермі пташниця працює,
Пташенят вона рахує.
В.п. – о.с.
В. – нахили головою справа на ліво – 4 нахили.
Повт. – 8 разів з рахунком, дихання вільне.
2.
На перехресті ставсь затор,
Регулювальник вмить прийшов.
Смугаста палиця керує,
Вперед автомобіль прямує.
В.п. – о.с.
1.
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В. – 1-4 – права рука в сторону, вгору, вперед, вниз.
Те саме ліва рука.
Повт. – 8 разів з рахунком, дихання вільне.
3.
Садівник кущі стриже,
Рівно ножиці веде.
В.п. – ноги на ширині плечей, руки прямі перед грудьми
В. – повороти вправо – вліво з імітацією
«ножиці» руками
Повт. – 8 разів промовляючи «Чик –чик»
4.
Маляр пензлика узяв,
Фарбувати вмить почав.
В.п. – ноги на ширині плечей, ліва рука
опущена, права на поясі
В. – 1 – нахил вправо, рука над головою
(видих)
2 – В.п.(видих), те саме вліво
Повт. – 8 разів.
Плитку плиточник кладе,
Рівно ряд він свій кладе.
Гладенька буде в нас стіна.
На кухні, в ванні вже краса.
В.п. – ноги на ширині плечей, руки зігнуті в ліктях перед грудьми долоні відкриті паралельно
грудній клітці.
В. – нахили вперед, руки випростати вперед, долоні в незмінно
Повт. – 8 разів промовляючи «Ляп»
5.
Молот палі забиває,
В землю глибоко вбиває.
В.п. – о.с., руки на поясі
В. – 1-4 – зігнути праву ногу високо в коліні та ставити на підлогу, відставляючи в
сторону,
Те саме ліва нога.
Повт. – по два підходи, дихання вільне.
6.
Парашутист взяв парашут,
До літака бере маршрут.
Стрибає з висоти сміливо,
І приземляється уміло.
В.п. – ноги на ширині плечей, руки зігнуті в
ліктях.
В. – стрибки з присіданням
Повт. – по 10стрибків, чергуючи з ходьбою,
дихання вільне.
7.
По плацу воїн йде відважний,
Крокує вміло і поважно,
Міцний та дужий цей вояка,
Слава Україні! «Героям слава!»
(чіткий крок на місці, дихання спокійне)
Розминку вправно провели,
Тож до роботи, трударі.
(Перешикування в одну колону)
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Основна частина
Професія «Двірник»
Двірник мітлу у руки узяв,
Зранку підмітати він почав.

Його працю поважаємо,
Смітити вам забороняємо.
(прокоти м’яч палицею у ворітця)
Професія «Бібліотекар»
Книжки в бібліотеці на полицях стоять,
Люблять книжки усі прочитать,
Їх видасть вам бібліотекар – мастак,
Чи зможете ви зробити ось так.
(ходьба по обмеженій площині з книгою на голові)
Вантажна лінія
Вантажна лінія в порту
Зусилля всі ми об єднаємо,
Допоможу працівнику.
Вантаж разом переставляємо.
(діти стають у дві колонки обличчям одна до одної в шаховому порядку, сідають на
підлогу, упор руками ззаду, передають м’яч ступнями ніг)
Рухлива гра «Мерчендайзинг»
Наступна професія дуже чудова,
Мерчендайзером бути готові?
Товар по полицям ми розкладаємо,
Зайвий товар у коробки складаємо.
(Діти біжать по колу, по команді беруть
м’ячик із кошика, по команді складають назад
не зупиняючи біг)
Рефлексія «Обідня перерва»
Щоб працівник набрався сил,
Щоб від роботи відпочив,
Перерва є у денний час,
Є релаксація для вас.
Діти лягають на килимок, м’яч під спиною,
тіло розслаблене, аромазрошування.
- Чи важко вам було працювати?
- А яка професія сподобалася найбільше?
- Хто ким хоче бути?
- А я мріяла стати кондитером і дуже хочу виготовити святковий торт, допоможете
мені?
Тімбілдинг. Малорухлива гра «Кондитерський цех»
Команди складають торти за допомогою гачків на стрічках
Багато професій ми пригадали,
Завзято беріться діти до справи.
Грайте, навчайтесь, себе бережіть
І працю інших шануйте, любіть.
Флешмоб «Україна вперед. Євро2012»
Використана література
1. Аксьонова О. Розвиток «рухового інтелекту» дітей на заняттях з фізичної культури. Науковометодична розробка /За ред. О.Аксьонової, Н.Денисенко, О. Миронюк, С. Циба –Запоріжжя, 2009.
– 116 с.
2. Гавриш Н.В. Інтегровані заняття: Методика проведення – К.: Шк. світ, 2007
3. https://www.pedrada.com.ua/article/1511-zanyattya-z-fzichno-kulturi-v-zaklad-doshklno-osvti
4. http://vihovateli.com.ua/cons/2685-integrirovannye-zanyatiya-v-fizicheskom-razvitii-detejdoshkolnogo-vozrasta.html
41

2020

Педагогічні обрії № 2 (110)


Юлія ВЕРІК, Ірина ДАНЧЕНКО,
директор та вихователь-методист закладу дошкільної
освіти «Дитяча академія» Менської міської ради

ПЕДАГОГІЧНЕ ДИСКАВЕРІ
семінар-практикум
Мета. Розширювати знання педагогів про сучасні
інноваційні технології, що забезпечують умови
розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий
внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку. Створити сприятливе інноваційне
середовище, яке забезпечує не лише достатню поінформованість педагогів, а й передбачає
організаційну, технічну, психологічну й методичну підготовку їх щодо застосування
інновацій. Удосконалювати професійну майстерність.
Матеріал: макет повітряної кулі, модель «Дерева очікувань», інтерактивна дошка,
відео з краєвидами різних країн світу, «скринька ідей».
Учасники: вихователь-методист, вихователі закладу, молоді педагоги (мандрівники),
практичний психолог, музичні керівники, діти старшої групи.
Хід семінару
Вихователь-методист організовує педагогів для проведення мозкового штурму з теми
«Ідеї для підготовки семінару-практикуму «Упровадження інноваційних технологій у
практику роботи ЗДО».
У результаті дійшли висновку, що для поповнення «Скриньки ідей» потрібно
відправити молодих педагогів у навколосвітню подорож на повітряній кулі.
Мандрівники беруть «Скриньку ідей», подарунки та вирушають у подорож. Під час
польоту звучить музика і на інтерактивній дошці демонструються краєвиди Німеччини.
Мандрівники
- Яка гарна країна. Цікаво куди ми потрапили? Зараз дізнаємося. (Підходять до
столу, за яким їх чекають представники країни).
- Вибачте, а куди ми потрапили? Ми вихователі з України, подорожуємо на
повітряній кулі та дізнаємося про цікавинки виховання дітей у різних країнах.
Педагоги Німеччини (вітаються німецькою та розповідають).
- У нас до виховання та навчання дітей ставляться дуже відповідально. Нерідко ще до
народження дитини ми вже вибираємо малюкові няню. Але в будь-якому випадку всі діти в
нашій країні до трьох років – домашні. Старші діти як вважають батьки, обов’язково повинні
спілкуватися зі своїми однолітками, тому раз у тиждень ми водимо дітей у так звану ігрову
групу, а пізніше в дитячий садок. Можливо для когось дивно, але для наших мам чи не єдине,
що визначає готовність дитини до школи – це нормальні взаємини з однолітками.
- Ми вважаємо, що дошкільне навчання не є обов’язковим. Дитину будуть вчити в
школі. Ігрова група, в яку приводять дітей на кілька годин в день – це зовсім не можливість
для нас мам відпочити від малюків. Мами або няні в цей час спостерігають за дітьми, або
беруть безпосередньо участь в ігровій діяльності.
- У нашій країні дитячий садок – це щось на зразок, клубу для маленьких, який
відкривається рано вранці і перестає працювати найпізніше в дві години дня. Ми дуже
поважаємо сімейні традиції, тому не залишаємо обідати дітей у садку, адже вважаємо, що
такий важливий ритуал повинен проходити тільки вдома, інакше дитина може відчути себе
відірваною від сім’ї.
- Ще одним із головних критеріїв виховання є те, що ми не дозволяємо дивитися
телевізор дітям до 10 років, і тому намагаємося, щоб вдома його не було. Ми твердо
дотримуємося правила: чим довше діти не дивляться телевізор, тим краще для їх здоров’я.
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Тому наші дітки практично цілий день вдома: грають, малюють, займаються музикою...
- Але не було б сучасного, якщо не було минулого. І вся наша система виховання
заснована видатним педагогом і теоретиком дошкільного виховання Фрідріхом Фребелем.
Основна мета дитячих садків Фребеля полягала у сприянні розвитку природних здібностей
дитини: діти ростуть як квіти (звідси термін «дитячий садок») і завдання вихователів у тому,
щоб піклуватися про них і сприяти їх найбільш повному розкриттю. У системі Фребеля
головний акцент робиться на активності самої дитини, на необхідність спонукання й
організації її власної діяльності. Тому у вихованні дітей дошкільного віку наголошується на
величезне виховне і освітнє значення гри.
Навчання дітей у дитячих садах Фребеля
побудовано на системі ігор із конкретним
дидактичним
матеріалом.
Фребель
розробив свій дидактичний матеріал «дари
Фребеля», куди входили предмети, що
розрізняються за кольором, формою,
величиною і за способом дії з ними: в'язані
кульки всіх кольорів; куби і циліндри; м'ячі
різних кольорів і розмірів; куб, розділений
на 8 кубиків; палички для викладання;
паперові смужки для плетіння і аплікацій і
т. д.
Перший дар Фребеля
Це текстильні м'ячики на ниточці всіх кольорів веселки і білого кольору (червоний,
помаранчевий, жовтий м'ячик і так далі). М'ячик тримають за мотузочку і показують дитині
різні види рухів: направо-наліво, вгору-вниз, по колу, коливні рухи. Ігри з м'ячиком вчать
дитину розрізняти кольори й орієнтуватися в просторі. Мати кожен раз називає свій рух:
вгору - вниз, вліво-вправо. Вона ховає м'ячик, а потім знову показує його «м'ячик – немає
м'ячика»).
Другий дар Фребеля
Куля, куб і циліндр однакового розміру. Цей дар знайомить із геометричними тілами і
відмінностями між ними. Куля котиться, а куб нерухомий, у нього є ребра.
Інші дари Фребеля
Третій, четвертий, п'ятий і шостий дари Фребеля – це куб, розділений на дрібні частини
(дрібні кубики і призми). Ці фігури використовувалися як конструктор для будівель дітей. Так
дошкільнята знайомилися з геометричними формами, отримували уявлення про ціле і його
частини.
Останні два дари Фребеля дають можливість робити найрізноманітніші споруди в
будівельних іграх дітей.
У сучасній дошкільній педагогіці дари Фребеля розглядаються насамперед як
навчальний матеріал, що розвиває розумові здібності дитини.
Цікаві факти про ігри Фребеля.
Фрідріх Фребель запропонував і запровадив пальчикові ігри, так популярні зараз. Крім
того, саме Фребель винайшов першу дитячу мозаїку, а також інші дитячі розвиваючі ігри,
добре відомі всім нам. Наприклад, він вважав дуже корисним нанизування на тасьму
намистин різного кольору з кераміки, скла, дерева. Ф. Фребель придумав завдання для дітей з
плетіння з паперу, з орігамі – складання з паперу – і багато інших цікавих дитячих занять.
К. Орф видатний педагог, композитор, музикант, який зробив великий вплив на
музичне виховання не тільки Німеччини, а й світу.
У своєму посібнику «Шульверк» К.Орф детально описав свою методику, яка стимулює
дитяче колективне музикування.
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Велику увагу педагог приділяв «звучним жестам». Це притупування ногами, клацання
язичком, плескання в долоні і т.д.
За допомогою музичних інструментів також можна відобразити явища природи: грім –
дріб барабана, вітер – маракаси, дощ – металофон.
Наприклад: характер мишки можна відобразити за допомогою дзвіночка, жабки –
музичного молоточка, зайчика – трикутника, вовчика – дерев’яних ложок, лисички – бубна,
ведмедика – барабана.
При комплектуванні шумового оркестру слід використовувати:
- ударні інструменти без певної висоти звука (трикутник, румба, маракас, кастаньєти,
барабан, ложки, бубон, тарілки тощо);
- ударні інструменти з
певною
висотою
звука
(металофон, ксилофон).
За
бажанням
можна
використовувати
додаткові
інструменти: свисток, дудку,
скрипку, цимбали, баян тощо.
Гра в оркестрі розвиває
відчуття ритму, слуху, уміння
грати в ансамблі.
Основним призначенням
методики елементарного музикування є залучення всіх дітей до музики, незалежно від їх
природних здібностей та розвиток індивідуально-творчих сил.
Гра дитячого оркестру за методикою К. Орфа (виходять діти старшої групи і
демонструють навички гри в оркестрі)
Мандрівники
Дякуємо за цікаву інформацію. Вибачте, а можна сфотографуватися з вашим
оркестром? (Роблять селфі з оркестром). На згадку про нас даруємо вам сопілку. А нам час
вирушати далі (сідають у «повітряну кулю», звучить музика, на екрані демонструються
краєвиди наступної країни )
- Подивись, ця країна обрисами схожа на чобіт, мабуть це Італія. Цікаво, а в Італії діти
ходять до дитячих садочків? Зараз запитаємо (підходять до столу, де їх уже чекає педагог).
Педагог з Італії
- Бонджорно, сінйорити! Я рада вас вітати на італійській землі, колисці європейської
освіти. Чим я можу бути вам корисна?
Мандрівники
- Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи ходять ваші діти до дитячих садочків?
Педагог з Італії
- Дошкільна освіта в Італії представлена державними й приватними дитячими
установами. Вона належить до першого циклу освіти та складається з дитячих ясел і дитячих
садків. У віці з 6 місяців (іноді з 3 місяців) до 3-х років дитина може відвідувати ясла. Такий
ранній вік відвідування ясел пов'язаний з відносно короткою тривалістю (5 місяців)
оплачуваної декретної відпустки в Італії. З 3 років і до 6 років діти можуть відвідувати дитячі
садки як державні, так і приватні, де протягом 3-х років їх готують до шкільного навчання.
Багато дитячих садків працює за методикою Марії Монтессорі з якою я вас хочу
ознайомити.
Засновницею відомої на весь світ методики виховання була Марія Монтессорі, педагог
і перша жінка, яка освоїла професію лікаря в Італії.
Девіз методики Марії Монтессорі: «Допоможи мені зробити це самому». Основний
принцип методики: спонукати дитину до самовиховання, самонавчання, саморозвитку.
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Дорослим у цій методиці відводиться роль спостерігача й помічника.
Принципи методики Монтессорі:
- створення спеціального середовища з дидактичним матеріалом;
- можливість самостійного вибору (діти самі вибирають зону і тривалість заняття);
- самоконтроль і виявлення помилок самою дитиною;
- вироблення і дотримання певних правил ( прибирати за собою, тихо пересуватися по
приміщенню тощо) допомагає поступовій адаптації до правил суспільства і привчає до
порядку;
- відсутність занять;
- дитина – це активний учасник процесу, не вихователь, а діти допомагають і
навчають один одного (це допомагає розвивати в дітях самостійність і впевненість).
Марія Монтессорі розробила дуже багато дидактичного матеріалу, який до цих пір не
втратив своєї актуальності і використовується в дитячих садках які працюють за її методикою.
На базі іграшок Марії Монтессорі створено багато сучасних розвиваючих іграшок
(пазли, різні втулки, вкладки тощо).
Мандрівники
- Дякуємо, нам сподобалася ваша розповідь, деякі моменти ми вже знали, але ви
розповіли багато нового. Ми хочемо подарувати вам подарунок – свищик. До побачення.
Мандрівники (пролітаючи над Угорщиною)
- Подивись, яка гарна країна, гори, міст. Цей міст об’єднує два міста Буду і Пешт.
Будапешт столиця Угорщини. Ми з тобою в Угорщині. Добрий день.
Педагог із Угорщини
- Уно пот! Вас вітає Угорщина!
- Ми чули, що українські вихователі вирушили на повітряній кулі по світу, щоб
дізнатися про особливості дошкільної освіти в різних країнах.
Мандрівники
- Саме так. Що ви нам можете розповісти про особливості дошкільного виховання у
вашій країні?
Педагог із Угорщини
- До виховання дітей у нас ставляться неоднозначно. З одного боку вважається, що
угорські батьки – одні з найсуворіших у світі, з іншого боку, саме тут на купівлю іграшок
дитині витрачається грошей більше, ніж в іншій європейській країні. Рівень дошкільної освіти
розглядається як принципово важлива складова частина системи шкільної освіти.
У нас дитячий садок називається «ovoda» («місце для догляду»). Діти мають
можливість почати відвідувати дитячий садок у віці 3 років. Основною формою організації
дозвілля дітей дитячому садку є розвивальні ігри. Дитячі садки можуть включати в себе
програми з таких предметів, як іноземні мови і музика. Починаючи з 5 років, дитина має в
обов’язковому порядку протягом року проходити підготовку до школи, мова йде про так звані
навчальні підготовчі сесії, які можуть тривати по кілька годин на день.
Великий внесок у розвиток дошкільної освіти зробив педагог, математик і психолог
Золтан Пал Дьєнеш. У багатьох країнах світу успішно
використовують
його
методичний
посібник,
дидактичний матеріал, логічні блоки для розвитку
мислення в дітей. Логічні блоки Дьєнеша є набором із 48
геометричних фігур:
а) чотирьох форм (круг, трикутник, квадрат,
прямокутник);
б) чотирьох кольорів (червоний, синій, жовтий);
в) двох розмірів (великий, маленький);
г) двох видів товщини (товстий, тонкий).
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Кожна геометрична фігура характеризується чотирма ознаками: формою, кольором,
розміром, товщиною. У наборі немає жодної однакової фігури.
Використовуючи блоки, можна закласти у свідомість малюків початок елементарної
алгоритмічної культури мислення, розвивати в них здатність діяти в умі, засвоїти знання про
геометричні фігури, просторове орієнтування.
Комплект логічних блоків дає можливість вести дітей у їх розвитку від оперування
однією властивістю предмета до оперування двома, трьома і чотирма властивостями. У
залежності від віку дітей можна використовувати не увесь комплект, а якусь його частину:
спочатку блоки різні за формою й кольором, але однакові за розміром і товщині (12 штук),
потім різні за формою, кольором і розміром, але однакові за товщиною (24 штуки) і в кінці –
повний комплект фігур (48 штук).
Практична робота з логічними блоками.
Вихователь
- Зараз ми з вами трохи пограємо, були блоки стали рибки.
- Зловіть спочатку всі великі рибки; всі квадратні рибки; розкладіть усіх рибок за
кольорами, за розмірами.
- Зловіть не червоних рибок; не тонких, не великих рибок.
Вихователь
- Карамба, марамба перетворіться рибки в цеглинки. Зараз спробуємо побудувати
будиночок.
Гра «Змійка» (перед дітьми викладено шість фігурок, треба добудувати верхній ряд
так, щоб над кожною фігурою опинилася фігура інша за розміром (формою).
Гра «Пригостимо ведмежа» (перетворення фігур на подарунки для ведмедика).
Мандрівники
- Ой, як цікаво, дитина навіть не підозрює, що вона навчається. Ми вважаємо, що
нашим дітям дуже сподобається ваша методика, а чи не могли ви нам подарувати ці блоки,
щоб ми їх упроваджували в нашій роботі. Дякуємо, а ми вам хочемо подарувати рушничок. До
побачення.
Мандрівники (вихователька мрійливо).
- У мене є така мрія побувати в Англії…
- Дивись-дивись он Біг – Бен, ми в Англії, твоя мрія здійснилась (підходять до столу,
на якому бачать прапор Англії).
- Добрий день. Ми вихователі з України, дізнаємось про дошкільну освіту в різних
країнах. Що ви нам можете розповісти?
Педагоги із Англії:
- Основною функцією британських дошкільних установ є підготовка до школи. Вони і
називаються школами. Дошкільні групи часто організовуються при школах. У перший клас
діти йдуть у 5 років.
В англійських дитячих садках немає «тихої години». Тут вважається, що з трьох років
діти не потребують денного сну. Тому в англійських садочках практикується сон на вимогу:
маленьких укладають, коли бачать, що вони хочуть спати, а «старші», якщо захочуть, можуть
«задрімати», прикрившись пледами на матах в ігровій кімнаті. До двох-двох з половиною, а то
й до трьох років діти, як правило, в памперсах (тут не квапляться привчати до горщика), які
треба приносити з собою. У групах зазвичай від 8 до 15 дітей.
Що стосується харчування, то тут від садка до садка все може бути дуже по-різному. Є
садки, в які їжу для дитини потрібно приносити з собою, а «дитсадкова» їжа – тільки
шоколадки, фрукти і молоко. Є садки з триразовим гарячим харчуванням, але воно включає в
себе, наприклад, картоплю-фрі з кетчупом.
Ще одна місцева особливість – спокійне ставлення до дитячих хвороб. Часто діти
ходять із нежиттю і кашляють, але ніхто не звертає на це ніякої уваги. Мало того, згідно з
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місцевими традиціями, всі діти дуже легко одягнені – як правило, без шапок, навіть коли на
вулиці мінусова температура, в куртках нарозхрист, а нерідко і з голими колінами.
Трирічні діти вже починають вчити алфавіт, розфарбовують та обводять букви та
цифри, вчаться писати своє ім’я. Починаючи з трирічного віку діти отримують заохочувальні
оцінки, вводиться елемент змагання. Чотирирічні виконують віднімання і додавання в межах
20.
Своїм головним завданням англійські педагоги вважають сформувати в дітей любов до
школи, і надалі – до самостійного отримання знань. Англійська освіта вважається найкращою
у світі.
Педагог із Англії:
- А я хочу розповісти про пісочну терапію:
«Пісочна терапія» – одна з тих технік, що дозволяє розкрити індивідуальність кожної
дитини, розв'язати її психологічні проблеми, розвинути здатність усвідомити свої бажання і
знаходити можливість їх реалізації.
Робота з образами в пісочній терапії – це самопізнання, особистісне зростання,
розкриття творчих ресурсів, осягнення процесу зцілення душі.
Головна мета пісочної терапії – не змінювати і переробляти дитину, не вчити її якимось
спеціальним навичкам, а дати їй можливість бути собою...
У класичній пісочній терапії людина відпрацьовує свої символи, свої проблеми і таким
чином долає внутрішню кризу. Вперше у своїй роботі почала застосовувати пісок англійський
психотерапевт М.Лювенфельд. Вона надавала великого значення тактильному контакту дітей
із піском та водою, а також використовувала колекцію
мініатюрних фігур, яку зберігала у великій коробці, яку
діти назвали «коробкою здивувань». Свою методику
Лювенфельд назвала «техніка побудови світу».
Загальні умови організації піскотерапії.
Метод sandplay (дослівно – пісочна гра)
представляє незвичайну техніку аналітичного процесу, під
час якої дитина (дорослий) будує власний світ у мініатюрі
з піску і невеликих фігурок.
Для організації роботи в пісочній терапії необхідно
мати певне обладнання: це спеціальний водостійкий дерев’яний ящик розміром 50х70х 8 см
пофарбований зсередини в голубий колір (символізує небо і воду), який заповнений на 1/3,
або 1/2 частину чистим просіяним піском та колекцію міні-фігурок, висота яких не повинна
перевищувати 8 см.
Пісок – унікальний природній матеріал. У пісочній терапії пісок «заземляє» стару,
негативну енергію, даючи людині можливість відкрити в собі джерела нового життя. Пісок
повинен бути чистим, прожареним.
Вода. У союзі з водою пісок у руках людини стає більш податливим, краще
підкоряється творчій волі людини. Вода символізує почуття, плинність зв’язує людину з
Вічністю. Ємкість з водою повинна завжди стояти біля пісочниці.
Мініатюрні фігурки. Основний набір предметів, який використовується в пісочній
психотерапії включає в себе більше кількох сотень мініатюр. Колекція розміщується на
поличках, щоб зручно було дістати й бачити фігурки Особливе місце серед фігурок для
пісочної терапії мають складати особисті предмети дітей, які вони за власним бажанням
збирають вдома та приносять на заняття.
Демонстрація відеофрагмента заняття із піскотерапії.
Мандрівники
- Оце б і собі так попрацювати. Ми хочемо подарувати вам подарунок – це писанка,
адже в Україні скоро Великдень. До побачення!
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Вихователі готуються до подальшої подорожі, практичний психолог проводить
вправи на релаксацію з учасниками семінару
Мандрівники
- Куди тепер полетимо? Куди вітер понесе туди й
полетимо. На екрані демонструють відеоряд краєвидів
Бельгії.
- Добрий день! Вибачте, а куди ми потрапили?
Бельгійський педагог
- Педа Худдемидах! Вас вітає Бельгія! Яка мета
вашого візиту?
Мандрівники
- Ми подорожуємо світом, шукаємо цікавинки в
дошкільній освіті. А що ви нам можете
розповісти?
Бельгійський педагог
- У нашій країні – кожна дитина – король. І це не порожні слова. Адже дитячі заклади
прикрашені тут гаслами типу: «Кожна дитина – цінність корони». Дошкільну підготовку в
дитячих закладах діти проходять у віці від 2,5 до 6 років. Такі заклади нагадують дитячий
садок, однак вони часто є інтегрованими в школи, тому їх іноді називають школами для
малюків. Із дітьми проводяться тематичні заняття, різні заходи, значна частина часу
присвячується іграм. Велика увага приділяється індивідуальному підходу до дитини, який
часто заздалегідь узгоджується з батьками дитини. Регулярно батьки отримують звіти про
розвиток та успіхи дитини.
На останньому році перебування в садочку дитина починає готуватися до школи.
Заняття дітей поступово починають нагадувати заняття в молодших класах школи, тим самим
досягається поступовий перехід від дошкільного закладу до школи.
У нашій країні дуже цінують працю Д. Кюізенера, який велику увагу приділяв розвитку
математичних здібностей у дітей.
Палички Кюізенера – це лічильні палички, які ще називають «числа в кольорі»,
кольоровими паличками, кольоровими числами, кольоровими лінієчками. Набір складається з
паличок-призм 10 різних кольорів і довжиною від 1 до 10 см. Палички однієї довжини
виконані в одному кольорі і означають певне число. Чим більша довжина палички, тим більше
значення числа вона виражає.
Існує 2 варіанти паличок: перший – об'ємні бруски різної довжини та кольору, другий –
палички, які складаються з плоских смужок.
Кольорові палички дають змогу «через руки» дитини формувати поняття числової
послідовності, складу числа. Діти швидко засвоюють додавання і віднімання, «більшеменше», «вправо-вліво».
Кольорові палички Кюізенера прості й зрозумілі для дітей: вони звикають до них ще в
ранньому дитинстві і роботу з ними сприймають як гру, і не бачать у них нудного заучування
чисел.
Ігри за методикою Кюізенера (перегляд відеозапису занять із дітьми)
Казка
В одному далекому казковому лісі, разом із звірятами та птахами, живуть кольорові
палички. Усі хочуть із ними дружити, адже палички знають багато ігор і вміють
перетворюватись на різні предмети. А ще палички вміють добре лічити і кожна паличка має
своє ім'я. (Вихователь бере паличку і запитує якого вона кольору. Якщо дитина правильно
називає ім'я палички (колір) – забирає її собі, якщо ні – кладе до всіх інших).
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Вправа «Пірамідка»
Дітям пропонується збудувати пірамідку з паличок і пройти по ній пальчиками,
називаючи кожне ім'я (колір) палички.
На другому етапі – палички вже виступають як посібник для маленьких математиків.
Вправа «Парканчики високі і низькі»
Дітям пропонують побудувати паркан для будиночків відповідно до кольору даху і
написаній цифрі на ній.
Після виконання завдання, педагог підводить дітей до висновку: чим більше число на
даху будинку, тим вищий паркан (більша паличка).
На третьому етапі – діти безпосередньо співвідносять число і паличку.
Вправа «Вітальні листівки»
Листоноша не встигає вчасно рознести листи за адресами. Просить нашої допомоги.
Дитина отримує картку-листівку і визначає адресу – номер будиночка. Для цього малюк
розв’язує приклад з паличок на картці. Одержана відповідь є номером будинку.
Педагог із Бельгії
- На згадку про нашу зустріч я хочу подарувати вам ці палички. Сподіваюсь, що у своїй
роботі з вихованцями ви будете їх використовувати.
Мандрівники
Дякуємо. Це треба все запам’ятати. Легко, доступно і нашим дітям також сподобається.
Мандрівники вирушають далі. На екрані – океан. Вихователі спостерігають за
океаном через бінокль.
- Ой, страшно. Летим через океан хоча б не впасти. (на екрані з’являються краєвиди
Америки)
- О, земля, земля!
Педагог із Америки
- Hello! А звідки ви до нас прибули?
- Доброго дня, ми прибули з України.
- Я знаю таку країну! Мої корені з України. Моя прабабуся була українкою. А я
народилася й живу в Америці. З якого міста ви прибули?
Мандрівники
- Наше місто називається Мена.
Педагог із Америки
- Way! Моє місто також називається Мена. Воно знаходиться в штаті Арканзас.
- Що вас привело до нашого міста?
Мандрівники
- Ми знайомимось з дошкільною освітою різних країн. Може ви щось цікаве
розповісте нам про дошкільну освіту в Америці?
Педагог із Америки
- Я також працюю вихователем, тому маю що вам розповісти.
У нашій країні вихованням дитини займається мама. У нас навіть у ресторанах ставлять
столики для малят, для того, щоб дитина завжди була поряд із батьками. Американські батьки
великого значення надають освіті дитини. Але якщо є необхідність віддати дитину в
дошкільний заклад, вони вирішують яким він буде: приватним чи державним.
У США відсутня єдина державна система освіти. Кожен заклад працює за власною
програмою.
Я хочу познайомити вас з методикою раннього читання Глена Домана. Цей видатний
педагог та лікар вважав, що мозок дитини розвивається і росте, якщо його навантажувати
роботою. У своїй методиці Глен Доман використовував картки-біти, які входять в 10 розділів:
біологія, історія, географія, математика, музика, мова, література, фізіологія людини,
природознавство.
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Картки-біти – це малюнок, який супроводжується назвою і є доступним способом
передачі знань. За один раз показують 10-15 карток із різних розділів. Показ одного біта
відбувається 30 разів: три рази на день протягом 10 днів. Потім картки міняються.
Мандрівники
Яка цікава у вас освіта. Давайте обміняємось електронною адресою і продовжимо наше
спілкування, а ще ми хочемо подарувати вам ляльку мотанку. До побачення.
Вихователі вирішують, яку країну їм відвідати наступною.
- Давай пригадаємо, які країни ми вже відвідали?
- Німеччину, Італію, Угорщину, Англію, Америку, Бельгію.
- Давай помандруємо у східні країни.
- Давай тоді в Японію!
Педагог із Японії
- Ми раді вітати вас в Японії, країні контрастів, де інтенсивний темп життя ми
поєднуємо з постійним пошуком гармонії, єднання з природою.
Мандрівники
- Доброго дня! Ми, знаємо, що японська освіта відрізняється від європейської та
американської. Ми хотіли б дізнатися, як ви виховуєте своїх маленьких діток.
Педагог із Японії
- У нас не прийнято віддавати в дитячий садок раніше трьох років, але реалії
сьогодення вносять свої корективи. В Японії панує культ сім`ї, тому родинному вихованню
відводиться чільне місце. До 5 років діти виховуються у вседозволеності, дитину виховують
як короля і ніколи не вдаються до обмеження її дій.
Спочатку характер – потім здібності – головне гасло дошкільного закладу. Виховання в
садках здійснюється за шістьма напрямами: музика, фізичне виховання, розвиток дрібної
моторики, ручна праця (орігамі), милування в природі.
З двох років ми вчимо малюків малюванню, аплікації, орігамі, слуханню музики.
Трирічні діти залучаються до хорового співу. Наша мета – виховати дитину, яка вміє
злагоджено працювати в компанії. Ми не порівнюємо дітей між собою, завжди перемагає
дружба. Дитячий садок відкривається о 7 год. ранку. Діти, що прийшли раніше – самостійно
граються. О 9:30 вмикається пісня «Прибери все на місце», згодом всі разом робимо зарядку,
яка змінюється іграми.
Старші вихованці виконують у зошиті завдання на лічбу і розфарбовування.
Обов`язково протягом дня займаємось орігамі, хоровим співом та ходимо на прогулянку.
Закінчується день співом прощальної пісні вихователю.
Один-два рази на місяць весь дитячий садок вирушає на цілий день у похід. Ми беремо
участь у всіх святах, обрядах, що супроводжують маленького японця протягом життя. Свято
вибору імені, Свято дівчат і хлопців, досягнення ними трьох, п’яти, семи років, коли дівчаток
одягають у кімоно, а хлопчиків у манцуко і ханаму.
Ми любим активних, жвавих, енергійних дітей,
бо це ознака їх фізичного здоров`я. Але в той же час
ми вчимо їх посидючості, організованості. У цьому
нам допомагають мудри, які ще називають йогою для
пальців.
Учасники виконують декілька мудр.
«Необдарованих дітей немає», так сказав
професор Сініті Судзукі і своєю методикою
«Виховання талантів» довів це гасло. Метод Судзукі –
навчання гри на скрипці – формулюється так: почати
навчання потрібно якомога раніше і займатися
якнайбільше з мудрими педагогами. Він першим припустив, що діти 3-4 років можуть вільно
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володіти музичним інструментом. За його методикою музичну освіту варто починати з
раннього віку, тому що в цей період відбувається засвоєння рідної мови, а отже слух, голос і
мозок малюка налаштовані на те, щоб вбирати і копіювати. Спочатку методика була
розроблена тільки для скрипки, але на сьогодні існують методики і для фортепіано, альти,
гітари, флейти.
Мандрівники
Дякуємо, нам дуже сподобалось, і ми вам даруємо віночок, адже японські дівчата
дуже люблять квіти у волоссі. А нам час вирушати далі. Як гарно тут. Так, але все одно
хочеться вже повернутися додому.
На екрані краєвиди України
- Ось уже і наша Україна – які поля, які гори і в нас теж гарно. А он і наш дитячий
садочок.
Мандрівників зустрічають вихователі закладу, розпитують, які інновації вони привезли
з інших країн, а також повідомляють, що діти садочку готувалися до зустрічі і приготували
для мандрівників сюрприз.
Розвага «Барви рідної землі».
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центру розвитку дитини Чернігівської міської ради

STREAM-ЛАБОРАТОРІЯ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ
СВІТУ
Діти – дослідники від народження. Доступна для дітей дошкільного віку пошуководослідницька діяльність під керівництвом дорослого створює широкі можливості для
виховання в малят пізнавального інтересу до довкілля та розуміння його значення.
Самостійно діти рідко звертають увагу на об’єкти та явища неживої природи,
рослинного й тваринного світів. Їхню увагу, зазвичай, привертають лише рухомі, цікаві своїм
зовнішнім виглядом та поведінкою тварини і рослини. Тож завдання дорослого – допомогти
дитині помітити і хмари в небі, і землю під ногами, і траву, і камінці – все, що навколо,
навчити розрізняти й пізнавати їх у грі, казці, практичній діяльності.
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Я поставила перед собою завдання зацікавити дітей,
представивши природу, як таємничий світ, сповнений
пригод і неймовірних відкриттів. Ми, дорослі, повинні
заохочувати допитливість і фантазії дітей, стимулювати
потреби виражати свої відчуття, думки в мові, грі, малюнку,
творчих поробках. Постійно підтримувати ініціативу,
допомагати в їх спостереженнях і дослідах.
Пошуково-дослідницьку
діяльність
можна
проводити під час занять, екскурсій у природу, цільових прогулянок та праці в природі з
метою узагальнення та систематизації знань дітей. Вихователю слід бути завжди готовим,
оскільки пошуково-дослідницька діяльність може виникнути в будь-який час. Адже, не можна
знати наперед, що діти зараз знайдуть чи що їх зацікавить саме в цю мить.
За таких умов дошкільники будуть готові включатися в дослідницький пошук у
спільній взаємодії з однолітками і вихователем.
Щоб підтримувати зацікавленість маленьких дітей до
пізнання світу, я безперервно додаю нові матеріли, змінюючи
існуючі. Кожного разу намагаюся знаходити щось нове, що
зацікавило б дітей . Це – не тільки шлях пожвавлення життя в
групі, а й вирішення завдань креативного розвитку.
Добираючи навчальні матеріали, я враховую їх
відповідність потребам дітей, їхнім інтересам, питанням,
відповіді на які вони хочуть дізнатися.
Іноді дітям потрібні додаткові стимули:
 матеріальні стимули (картки, наклейки тощо);
 пропозиції («…Можливо ти можеш…»);
 запитання ( «Як?» і т. ін.. );
 інформація.
Спостерігаючи за дітьми, я помітила, що вони не люблять, коли ми обмежуємо їх волю,
плануємо їх життєдіяльність до найменших деталей. Воля необхідна, щоб стимулювати їх
дослідницьку й експериментальну діяльність, щоб активізувати їх внутрішні здібності, які
безпосередньо пов’язані з власними інтересами.
Саме зацікавлення пошуковою роботою спонукало мене до обладнання в групі
дослідницької лабораторії, а саме STREAM-лабораторії. Адже саме наочність забезпечує
дохідливість навчання, значно розширює його можливості.
Окремого вільного приміщення в нашому закладі нема, то STREAM-лабораторію
створено на базі нашої групи. Лабораторію обладнали такими матеріалами:
 мікроскоп, лупи, чашкові ваги, пісочні годинники, магніти, бінокль;
 прозорий та непрозорий посуд різної конфігурації й різного об’єму, пластикові
пляшки, склянки, ковші, відра, скляні пробірки;
 природний матеріал: камінчики різного кольору, форми; глина, різна за складом;
земля; вугілля; різний за кольором пісок; пташині пір’їнки; мушлі, шишки, шкаралупа горіхів,
шматочки кори дерев, листя, гілочки, пух, мох, насіння фруктів і овочів, шерсть;
 підручний матеріал: шматочки шкіри, поролон, шматочки хутра, латочки тканини,
пробки, дріт, форми вкладки, дерев’яні котушки;
 гайки, гвинти, болти;
 різні види паперу: звичайний альбомний аркуш, калька, наждачний папір, вощений
папір;
 піпетки, колби, пробірки, шпателі, дерев’яні палички, вата, мензурки, шприці
пластикові без голок, груші гумові різного об’єму, пінцети;
52


2020

Педагогічні обрії № 2 (110)



 дзеркала, повітряні кульки, старі пластинки для програвача, дерев’яні зубочистки,
мука, сіль, крупи, кольорові й прозорі стекла, дзеркала, піддони, форми, плоске блюдо, стеки,
пилка для нігтів, учнівські лінійки, сито, металеві кульки (легка і важка), таз, сірники,
сірникові коробки, нитки, різнокольорові ґудзики, ванна для ігор із піском і водою;
 контейнери для зберігання сипких і дрібних предметів;
 нарукавники, фартухи, рушники;
 таблиці-схеми, колажі за пройденими темами.
Упроваджуючи STREAM-освіту, активно використовую
технологію «Стіни, які говорять», що дуже допомагає економити
простір.
Наприклад, на стіні вивісили скляні пляшки й спостерігали:
у сирій чи кип’яченій воді герань пустить корінчики або як
гуашева фарба з часом осідає на дно пляшки і вода знову стає
прозора, в той час, коли вода, забарвлена харчовим барвником,
залишається кольоровою.
«Говорять» у нас не тільки стіни, а й двері, вікна. На
суміжних дверях між групами з’являються часто різні об’єкти.
Наприклад, після проведення заняття я вивішувала схему росту
рослини, чи послідовність проведення досліду, який діти зможуть зробити самостійно, щоб
закріпити пройдений матеріал, чи, при необхідності, пригадати
щось із пройденого матеріалу (наприклад: алгоритм догляду за
рослинами).
Різні матеріали нашої лабораторії: пластик, папір, скло,
горючі матеріали (свічки, сухе вугілля) знаходяться на відкритих
поверхнях у вільному доступі, адже діти мають здобути
правильні знання і навички щодо оточуючих предметів: якщо це
скло, то дитина має засвоїти з практичної точки те, що воно
б’ється і треба бути обережним.
У нашій лабораторії з’явилися шафки на колесах. Вони
дають мені змогу організовувати діяльність із групами дітей за
інтересами. Їх дуже легко переміщувати групою, а я можу
одночасно бачити всіх дітей й проводити різноманітні
дослідження. Хоч ми і намагаємося виховувати самостійність
дітей, але я розумію, що без участі вихователя вся робота в
лабораторії з великою кількістю матеріалу перетвориться у звичайні пустощі.
Міні-музеї є додатковою формою STREAM-освіти дітей. У нашій групі ми створили
міні-музей «Космос». Він допомагає розширити й поглибити уявлення про довкілля, знайти
приклади використання отриманих знань у повсякденному житті, є своєрідним результатом
дослідницької діяльності дітей.
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На території закладу дошкільної освіти створили метеостанцію, де діти залюбки
вивчають погоду, визначають силу та напрям вітру, сезонні зміни природи. Обладнали
метеобудку, щоб дізнаватися про температуру та вологість повітря. Вчаться малята визначати
час, працюючи з великим сонячним годинником. На
метеостанції є чудернацький опадомір, який
допомагає визначати кількість опадів. До того ж він
мобільний, що дає змогу користуватися ним у будьякому куточку території дитячого садка. Ще одним
цікавим об’єктом нашої метеостанції є «ловець хмар».
Це наче маленький об’єктив фотоапарату, який
допомагає зловити потрібний кадр. Діти з неабияким
захопленням розглядають і вивчають хмари, їх
різновиди.
Сучасні діти живуть і розвиваються в епоху
інформатизації. В умовах мінливості життя від
дошкільника вимагається не тільки володіння
знаннями, але в першу чергу вміння здобувати ці
знання самому, оперувати ними, мислити самостійно
й творчо. Тому, я хочу бачити своїх вихованців у
сучасному світі допитливими, товариськими, самостійними, творчими особистостями, які
вміють орієнтуватися в навколишньому середовищі, вирішувати проблеми, що виникають.

Наталія ЄВТУШЕНКО,
вихователь дошкільного навчального закладу №27 Чернігівської міської ради

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА ПРАЦЯ
Тема. «У гостях у Маші»
Молодша група
Програмовий зміст: закріпити знання про властивості води, мила, соди; виховувати
охайність, старанність, бажання працювати разом, учити знімати білизну, прасувати її та
складати, продовжувати навчати дітей самостійно застеляти ліжко; прибирати в групі;
виховувати любов до праці, бажання працювати та допомагати дорослим, товаришам,
розвивати дрібну моторику рук, уяву, мовленнєву активність, уміння домовлятися, працювати
в підгрупах.
Обладнання та матеріали: гладильні дошки, праски, мотузка з хустинками, 2–3 столи,
відерця, підноси, мильниці з милом, мочалки, чисті сухі ганчірки, фартухи, тепла вода, два
тази, мило, сода, серветки з тканини.
Хід
Психогімнастика «Чарівна куля побажань» Діти, торкаючись кулі, озвучують свої
бажання – що б вони хотіли дізнатися на занятті, які емоції отримати.
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Під кулею знаходять пелюсточки різного кольору. Діти
обирають пелюстку, якого кольору вони хочуть, і складають
три квітки. Залишилася остання пелюстка. Вона чарівна.
Вихователь
- Пелюсточко, лети. До казки нас веди!
- Діти, ви чимось здивовані? Чим?
Бесіда за побаченим
- Так, дійсно в групі стоїть хатинка. Хтось там живе?
Звучить мелодія з мультику «Маша та Ведмідь», вихователь
заходить до хатинки і повертається перевдягненою в Машу з
мультфільму.
Маша
- Я тут гралася, готувала кашу, застеляла ліжка.
- Чи подобається, як я тут прибирала?
- Ви мені допоможете?
Діти діляться на команди за кольорами тих пелюсток,
які самі обирали.
1 команда – обирає дію підмітати, пилососити,
протирати серветками пил, мити іграшковою шваброю
підлогу.
2 команда – мити посуд, сушити та розставляти на
полички.
3 команда – застелятиме ліжечка.
Вихователь дає дітям можливість самостійно або
лічилкою обрати командира команди, який назначає, хто
що буде робити.
Маша спочатку хоче допомогти дітям помити посуд і
робить все неправильно – хоче тарілку з мильної води
відразу поставити на поличку. Діти виправляють Машу.
Маша хоче застелити ліжечка – і теж застеляє не в тій послідовності – діти роблять
зауваження.
Маша хоче підмести підлогу шваброю і знову діти виправляють Машу.
Вихователь
Підготуйтеся
до
праці.
Діти
засукують
рукава,одягають фартухи.
Раз, два, три — працювати любим ми!
Діти прибирають ігрові осередки.
Вихователь ставить їх в умови самостійного розподілу частин
трудового доручення, підготовки місця виконання роботи. Під час
виконання завдання вихователь підтримує та схвалює ініціативу дітей у
наданні допомоги іншим дітям.
Вихователь
- Яка білизна є на ваших ліжках? Щоб розстелити ліжко, що ви
спочатку робите? Куди ви вішаєте накидку з подушки? Куди
кладете подушку?
Чому не можна її класти на чуже ліжко чи підлогу? Як розстелити простирадло? А може
його зняти і на підлозі згорнути, так зручніше буде. Чому ні? Куди покладете покривало? В
якій послідовності застеляємо ліжка?
Як правильно застелити простирадло? Як поставимо подушку?
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Під час виконання дошкільниками завдання вихователь (Маша) бере собі ту частину
роботи, яку не може доручити дітям: миє посуд в мильній воді з содою. Контролює поведінку
дітей. Звертає увагу не тільки на дбайливість дітей, а й на характер взаємодії: як вони
звертаються одне до одного, чи допомагають товаришам.
Маша
- А ще, ведмедик поправ мої хустинки, чи
допоможете їх зняти та попрасувати?
- Чи можна брати справжню праску? Чому ні?
Щоб було веселіше працювати, давайте пограємо в гру
«Чия
команда
швидше
складе
хустинку»
Діти
розподіляються на
дві
команди.
Проводиться
естафета – зніми
хустинку, попрасуй
і склади.
Ось скінчилась наша гра.
Все, прощатись нам пора.
Будемо завтра зустрічатись,
В нові ігри будемо гратись.
Підсумок. Маша вдячна дітям і дарує кожній дитині
значок з відзнакою «Помогайлик».

Алла ЄРЕМЕНКО,
вихователь-методист Чернігівського дошкільного навчального закладу № 68
«Пізнайко», центру розвитку дитини Чернігівської міської ради

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Два роки поспіль наш дошкільний навчальний заклад працює як
центр розвитку дитини. Змінилася не тільки назва закладу, а й
розвивальне середовище збагатилося конструкторами різних видів, відкривши можливості для
організації роботи з формування інженерного мислення дітей старшого дошкільного віку та
конструкторських здібностей дітей груп раннього віку. Збагатилася матеріальна база для
впровадження сучасних оздоровчих і профілактичних технологій.
Упроваджуються сучасні форми та зміст роботи з вихованцями. Педагогічний колектив
центру зорієнтований на виховання соціально адаптованої та громадсько-активної дитини
дошкільного віку.
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У нашому центрі велика увага приділяється формуванню лідерських якостей дитини,
адже розвинутий лідерський потенціал є тим фундаментом, який допомагає їй у майбутньому
стати успішною. Лідерські якості дитини формуються насамперед у грі, навчанні, взаємодії з
однолітками.
Кожна вікова група впроваджує в освітній процес, крім базових програм, сучасні
інноваційні технології, які спрямовані на соціалізацію дошкільника.
У групах раннього віку вихователі активно
впроваджують технологію «Педагогічна пісочниця»,
оскільки серед багатьох засобів збереження та
зміцнення
фізичного,
психічного
здоров’я
дошкільників ігри з піском дають дитині змогу
відчути себе впевненою і вмілою. У пісочниці
створено оптимальні умови для розвитку творчого
потенціалу дитини, активізації її просторової уяви,
образно-логічного мислення, тренування дрібної
моторики рук. У процесі колективних ігор дитина
усвідомлює морально-етичні норми, у неї формується
гармонійний образ світу. Ми використовуємо і
звичайний пісок, і кінетичний. Ігри з піском дають
можливість організувати багатоканальну діяльність, об’єднувати різні види мистецтва для
формування цілісної картини світу.
Із задоволенням малята малюють у піску,
будують з нього, змочуючи водою, «проривають»
ходи і канали, створюють візерунки з каменів і
намистин,
складають
казки
на
піску,
ознайомлюються з геометричними фігурами і
формами, основними кольорами.
У дітей, які граються піском, збагачується
словник назвами тварин, рослин, іграшок, явищ
природи, вони починають розмовляти фразами з
трьох-п'яти слів.
В одній із груп раннього віку впроваджується авторський метод раннього розвитку й
навчання дітей професора Макато Шичиди, спрямованого на розвиток у малюків вродженої
геніальності та творчої обдарованості. Нас зацікавила ця методика своєю сутністю та
незвичністю, адже автор рекомендує використовувати в роботі з дитиною 100 флеш-карток,
на яких зображені різні предмети. Кожну карточку потрібно показувати дитині та говорити їй,
що на ній зображено. Час показу однієї картки дорівнює одній секунді. Така швидка
демонстрація сприяє активізації діяльності правої півкулі головного мозку. Коли ми говоримо
дитині, що зображено на карточці, то одночасно
починає активізуватися і ліва півкуля мозку. Ми
адаптували цю методику під можливості наших дітей і
з задоволенням її впроваджуємо.
Паціальна програма «Дошкільнятам – освіта для
сталого розвитку» Н. Гавриш, О. Пометун стала
невід’ємною частиною освітнього процесу нашого
центру, оскільки її можна легко інтегрувати з іншими
програмами, за якими працюють педагоги нашого
закладу. В основі курсу лежить педагогіка
емпауерменту (надихання на дію). Діяльність
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вихователя на заняттях із курсу освіти для сталого розвитку полягає в продуктивній співпраці
з дітьми і організації їх взаємодії один з одним.
Завдяки впровадженню цієї технології діти самостійно, свідомо і відповідально
виконують певні дії. Наприклад, слідкують за тим, щоб всі діти в групі закручували крани з
водою, дорослі вчасно вимикали світло. У них сформовано економічну та екологічно доцільну
поведінка, здатність здійснювати дослідження, самооцінку та самоконтроль своєї поведінки.
Особливо цікаво спостерігати, як діти використовують різні форми вітання з працівниками
закладу. Головне, що ця технологія сприяє формуванню в дошкільників мотивації до дій і
моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.
Ефективним засобом фіксації педагогом досягнень дітей групи у вивченні курсу
виступає портфоліо – колекція творчих робіт, яка демонструє прогрес і досягнення в освоєнні
дій, докладені зусилля всіх і кожного учасника.
Упровадження
міжнародної
програми
соціальнофінансової грамотності дітей від 3до 6 років «Афлатот» сприяє
вихованню в дітей готовності до свідомої участі в товарногрошових відносинах. Діти знайомляться з доступними
економічними
поняттями:
бережливість,
ощадливість,
працьовитість, чесність тощо. У них з`явився інтерес до
економічних знань про раціональоне використання природних
ресурсів, уявлення про потреби в сім`ї. Можливо завдяки цій
програмі хтось із наших вихованців у майбутньому стане
банкіром або бізнесменом.
Професія інженера важлива для сьогодення. Тому ми
зосередили увагу на формуванні в дітей вміння досліджувати,
моделювати, творити, спрямовувати свою діяльність на благо
людей і природи. Саме на це націлена стрім-освіта, яка зайняла
одне з головних місць в освітньому процесі нашого закладу.
Виховуючи майбутніх інженерів, наші педагоги розповідають дітям про тонкощі
конструкторської діяльності, вчимо робити конструкції міцними та стійкими. Під час
конструктивної діяльності приємно спостерігати, як діти розвивають винахідливість,
кмітливість, екологічне мислення. Вони вже знають, якого розміру треба побудувати гараж
для вантажного автомобіля і яким він буде за розміром для легкового автомобіля.
Сподіваємось, що знання, які ми надаємо дітям з цієї технології, знадобляться їм у
подальшому житті, і вони стануть справжніми винахідниками та фантазерами.

Активно впроваджуємо в освітній процес технологію «Радість розвитку», яка органічно
пов’язана зі змістом освіти, визначеним Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні.
Створюючи проєкти, діти стають згуртованою командою, яка може спільно працювати над
вирішенням найскладніших завдань. Проєктна діяльність здатна пов'язати освітній процес із
реальними подіями, які час від часу відбуваються в житті дитини, вона приваблює і може
зацікавити навіть непосидючого малюка. Важливим моментом технології «Радість розвитку» є
58


2020

Педагогічні обрії № 2 (110)



планування спільної діяльності дітей та дорослих, взаємодія з батьками, де дитина є
повноправним активним суб’єктом процесу діяльності. Цікавою, творчою була діяльність
дітей у проєктах: «Моя родина», «Досліджуємо дерево», «Чернігів – місто мрій і добра»,
«Чарівний світ паперу», «Професії моїх батьків», «Я – нехворійко», «Іграшки».
Застосування інноваційних технологій в освітньому процесі сприяє фаховому
зростанню педагогів, їх внутрішній самоорганізації, а дітям дає можливість відчути себе
впевненими, потрібними, самодостатніми особистостями.

Олена КОВАЛЬ, Валентина ЛУЦЕНКО,
вихователі Чернігівського дошкільного навчального
закладу № 75 Чернігівської міської ради

ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ ЗА ПРИНЦИПОМ
МЕТОДИЧНОГО КОНСТРУКТОРА
Планування освітньої роботи з дошкільниками – нелегка і дуже відповідальна справа.
Педагогам-дошкільникам надано свободу вибору найбільш ефективної та зручної моделі та
форм планування – це зазначено в листах МОН України від 03.07.2009 №1/9-455
«Планування роботи в ДНЗ» та від 02.07.2019 №1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів
освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році». Але чи
завжди свобода легше за накатану колію? У природі людини закладено, що все нове
сприймається з пересторогою.
Що може допомогти вихователю в цій нелегкій справі? Де знайти дорогоцінний час на
цікаву, живу роботу з дітьми замість паперотворення?
Ми знайшли відповіді на запитання побудови освітнього процесу і його планування,
впроваджуючи принцип методичного конструктора.
Автор технології – Наталія Гавриш – доктор педагогічних наук, професор. Мета
розробників технології побудови освітнього процесу за принципом методичного конструктора
– спростити планування та водночас зробити його системним, змістовно наповненим та
організаційно різноманітним.
Зацікавив нас методичний конструктор тим, що вихователь як конструктор з окремих
елементів, своєрідних змістових підказок, заготовлених раніше, складає, конструює загальну
картину проживання дня.
Основою технології планування за методичним конструктором є блочно-тематичне
планування, перевагами якого є:
- цілісне подання теми в перспективному плані;
- система освітньої роботи за темою згідно з розробленим алгоритмом;
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- забезпечення повноти й системності уявлень і знань дітей за рахунок цілісного
сприйняття теми;
- можливість максимально повної реалізації заявленої мети, ключової ідеї через
розроблені цикли занять, доцільні форми і методи навчання, оптимальні для кожної вікової
групи.
За допомогою методичного конструктора, побудованого за моделлю блочнотематичного планування, легко спланувати й реалізувати інтегрований зміст дошкільної
освіти в розвивальному середовищі дошкільного
закладу.
Зупинимось
на
складових
методичного
конструктора і алгоритмі планування теми.
Важливим елементом планування є визначення
вихователем ідеї, гасла, девізу, під яким буде
проживатися тема.
Ідея містить відповіді на запитання:
- Чого я хочу досягти?
- Які думки мені важливо донести до дітей?
- У чому сенс того, що я збираюся робити?
Плануючи тему, також визначаємо програмовий
зміст згідно з програмою, за якою працюємо, лексичне поле та очікувані результати
Далі складаємо концептуальну карту.
Нашими помічниками в складанні карт, і взагалі в плануванні, є навчально-методичний
посібник Н. Гавриш, І. Кіндрат «Пізнаємо світ разом» видавництва «Ранок» та журнал
«Методична скарбничка вихователя». Ці джерела суттєво полегшують процедуру планування
за блочно-тематичним принципом і забезпечують високу якість освітнього процесу.
Концептуальна карта – це тематично-смислова схема радіальної організації, що
відображає різні рівні зв’язків між елементами світу (основні від центрального ключового
поняття) і має декілька рівнів інформації:
- найближчий – змістовий (елементи
знання);
- дидактико-методичний
(способи
навчання і розвитку).
Концептуальна карта для вихователя – це
образ, вид плану, що відбиває не лише змістові
лінії, а засоби і способи їх реалізації.
За рекомендаціями авторів посібника
використовуємо також інтелектуальні карти складаємо їх разом з дітьми не лише на заняттях, а й протягом всього часу проживання теми.
Основними функціями концептуальних карт в організації освітнього процесу за
допомогою методичного конструктора є:
- забезпечити швидкий і повний огляд великої
за обсягом теми;
- планувати стратегію і обирати напрям руху в
пізнанні;
- зібрати велику кількість даних на одному
аркуші;
- стимулювати уяву та розв’язувати проблеми
шляхом уявного опрацювання можливих способів
дій;
- підтримувати в дітей інтерес до теми,
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надаючи можливість розглядати і читати (використовується нами як метод навчальнопізнавальної діяльності дітей);
- навчати дітей формулювати міркування та запам’ятовувати факти.
Складання концептуальної карти допомагає спочатку вихователям зануритися в тему, а
вже потім планувати конкретну діяльність із дітьми.
Складаючи перспективний план проживання теми, ми пропонуємо дітям завдання з
аудиту, спрямовані на узагальнення певного пізнавального змісту, з’ясування розуміння
дошкільниками основних понять теми та взаємозв’язків між поняттями в межах теми.
Використовуємо два види аудиту:
- асоціативну карту (АК);
- завдання за картинками
Асоціативна карта (АК) – це укладене на основі асоціацій образне понятійне поле
певної теми.
Її створюємо так: у центрі аркуша розміщуємо картинку – ключове поняття теми, а
простір навколо неї заповнюємо малюнками, що ілюструють цю тему і стосуються її
ключового поняття (або ніяк із ним не пов’язані). Зазвичай дитині пропонуємо з’єднати
лініями взаємопов’язані з ключовим поняттям малюнки та пояснити свій вибір.
Спонукання дітей до самостійного мислення та обґрунтування власної думки розвиває
природну асоціативність мислення дітей, уяву та мовлення. У цьому виявляється розвивальна
функція асоціативної карти.
Автори технології методичного конструктора вважають аудит інструментом розвитку
дитини, тож використовуючи різні форми аудиту протягом всього тематичного циклу, ми не
маємо на меті визначити рівень засвоєння дитиною певних знань чи рівень її розвитку
загалом. Ми спостерігаємо за поступальним рухом кожної дитини у власному розвитку,
вносимо корективи в процес засвоєння теми дітьми.
Планувати освітній процес за методичним конструктором неможливо без картотеки
методичних засобів.
Картотека методичних засобів – це систематизоване зібрання карток, які містять опис
різних форм і методів роботи з дітьми.
Нами зібрані та систематизовані картки для роботи з дітьми середньої, старшої груп.
Наша картотека систематизована за темами, а всередині теми ще й за видами
дидактичних засобів.
Для зручності картки позначаємо різним кольором та кодуємо відповідною літерою:
 розповідь (Р), бесіда (Б), полілог (П) – оранжевий колір або
смужка оранжевого кольору;
 спостереження (Сп ) – зелений колір;
 художнє слово (ХС) – фіолетовий колір;
 гра (Г) – жовтий колір ;
 вправи (В) – синій колір;
 інтегроване заняття (ІЗ) – червоний колір;
 діяльність (ДД) – рожевий колір;
 ігрова, проблемна ситуація (ІС, ПС) – чорний колір тощо
Нами зібрані форми роботи з 46 тем: готові картки з
журналів «Методична скарбничка вихователя», виготовлені
власноруч із тими формами роботи, які вважали за потрібне для
ефективного проживання теми тижня.
Чимало часу та зусиль витрачено на створення картотеки, однак ці зусилля не даремні.
На сьогодні картотека розгалужена та змістовна, але пошук потрібної картки не викликає
труднощів, навігація проста й зрозуміла.
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Найціннішим у такому плануванні є те, що означений набір деталей призначений для
багаторазового збирання конструкцій, які можна змінювати залежно від потреб, інтересів і
настрою дітей.
Технічно користування картотекою відбувається так: напередодні або на початку дня
відбираємо з картотеки картки, які знадобляться впродовж дня. Тобто конструюємо змістове і
діяльнісне наповнення кожного дня, використовуючи як «набір деталей конструктора» картки
з формами і видами роботи. Розташовуємо картки так, щоб було зручно користуватися. У нас
це ось такий «гаманець», «фартух» тощо.
Кожен день ми плануємо за режимними
моментами.
У цьому навчальному році ми календарний
план записуємо у вигляді концептуальної карти.
Підсумовуючи сказане, та маючи певний
досвід роботи, з впевненістю можемо сказати, що
методичний конструктор:
- скорочує «писанину» без втрачання
ключових смислів спланованих педагогічних дій
на користь конструктивної взаємодії з дітьми;
- надає право вести розгорнутий (для
молодих) або згорнутий (для досвідчених
вихователів) спосіб планування з використанням
картотеки, тобто за принципом методичного конструктора;
- забезпечує картотекою — широкою палітрою інструментів для розв’язання
професійно-педагогічних завдань з урахуванням індивідуальних можливостей дітей і
особливостей конкретної групи»
- допомагає вихователю самоорганізовуватися в межах
теми залежно від специфіки конкретної групи дітей і
власних передбачень, а також визначати послідовність
тематичних блоків у перспективному плануванні;
- дає можливість використовувати у власній щоденній
практиці потужний арсенал творчих ідей педагогів усієї
країни, зіставляти їх зі своєю професійною позицією, тобто
щоденно підвищувати свою кваліфікацію.
Досвідчені педагоги відкриють у методичному
конструкторі нові можливості для творчого професійного
самовираження, а молоді вихователі знайдуть щедрі підказки,
як побудувати освітню роботу протягом дня цікаво і корисно
для дітей.
Використані джерела
1. Гавриш Н.В., Кіндрат І.Р. Пізнаємо світ разом. Навчально-методичний посібник, видавництво
«Ранок», 2013
2. Гавриш Н. Безсонова О., Вишневська І. Методичний конструктор// Вихователь-методист
дошкільного закладу. – №9, 2013.
3. Кіндрат І. Плануємо освітній процес за принципом методичного конструктора» // Виховательметодист дошкільного закладу. – №3, 2014.
4. Кіндрат І. Реалізація інтегративного підходу в побудові та організації освітнього процесу //
Вихователь-методист дошкільного закладу. – №10, 2015.
5. Гавриш Н. Матриця професійних можливостей: перезавантаження // Вихователь-методист
дошкільного закладу. – №12, 2016.
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Тематичний блок

СІЧЕНЬ (ІІ молодша група)
«ПОДОРОЖ У ЗОВСІМ ПОРУЧ»

1
2
3
4

«Зібралася родина на веселу гостину»
«Зимові витинанки (сезонні ознаки)»
«Сліди на снігу (зимівля тварин і птахів)»
«Ой, весела в нас зима (зимові розваги)»

02.01-11.01
13.01-17.01
20.01-24.01
27.01-31.01

ІДЕЯ: Зима – прекрасна пора року, яка буває дуже різною. Вона нас радує зимовими
святами та забавами. Проте стає небезпечною, коли надворі хуртовина, ожеледиця, сильний
мороз. Таку різну зиму малюють на своїх картинах художники, відображають у своїх творах
музиканти й письменники, адже саме такою дарує нам її природа. Милуючись красою зими,
сприймаючи її такою різною, ми засвоюємо правила та уроки, які вона нам пропонує. А відтак
учимося з користю застосовувати отримані знання та в різний спосіб ділитися з іншими
власними почуттями та враженнями.


ТЕМА «ЗИМОВІ ВИТИНАНКИ (СЕЗОННІ ОЗНАКИ)»

Програмовий зміст

Залучати дітей до рухливих ігор,
вправ, удосконалювати
координацію рухів.
Вчити правильно
використовувати в мовленні
багатозначні і узагальнюючі
слова.
Формувати вміння відповідати на
запитання, покращувати описове
мовлення.
Знайомити з правилами
поведінки на природі,
підтримувати зацікавлене
ставлення до явищ природи.
Розширювати та поглиблювати
знання про зиму, її ознаки.
Навчати визначати просторові
розміщення об’єктів у природі.
Упорядковувати предмети за
одним із параметрів величини.

Лексичне поле
словник
Мовленнєві
штампи
Ми чекали зиму,
тому що …

Іменники:
Пора, рік, зима,
бурульки, сніг,
сніжинки, повітря,
мороз, холод, сон,
крига, іній, віхола,
ковдра, снігопад.

Узимку я люблю
…
Яка узимку
погода?

Прикметники:
зимовий, холодний,
лапатий, дрібний,
пухнастий, білий,
прозорий, срібний,
сердита, колючий,
пухкий.

Що відбувається з
тваринами?
Як узимку
одягаються люди?
Зима яка?

Дієслова:
іде, падає, сиплеться,
летить, встеляє,
виблискує, вкриває,
прикрашає, гуде,
залітає, замерзає,
розмальовує,
морозить.

Обережно, на даху
бурульки.
Мені подобається
зима, тому що …
На сонці сніг
блищить.

Учити помічати красу зимового
пейзажу, формувати вміння
милуватися ним, передавати свої
враження про зиму.
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Практичні навички

Дитина вибудовує прості
логічні зв’язки між сезонними
змінами.
Називає кольори, які
притаманні зимі.
Називає основні ознаки
зимової погоди.
Уміє пояснити, куди поділися
листочки з дерев і яке дерево
вічнозелене; послухати й
описати звуки в зимовій
природі; спостерігати за
горобцем, голубом; визначати,
яка зима на дотик.
Уміє розпізнавати дерева за
кольором стовбура, висотою;
порівнювати птахів за
величиною (голуб, горобець).
Знає, як треба вдягатися
взимку для прогулянки,
катання на санчатах, рухливих
ігор; чому не можна їсти сніг,
смоктати бурульки.
Порівнює величину предметів,
практично розрізняє й
упорядковує різні за
величиною предмети, у
мовленні позначає величину
предметів відповідними
словами.
Виконує прості трудові
доручення в куточку природи,
на ігровому майданчику.
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Дні тижня

Особистість
дитини

Мовлення
дитини

Фхв
«Гріймося
як горобці»
20В№8

КС: вчимося
брати
інтерв’ю у
двірника,
поліцейськ.,
водія
19КС№1
МВ «Поясни,
чому»
19 МВ№24

Понеділок 13. 01

Дитина в соціумі

Пол.



Розгляд
коректурної
таблиці
№1-16
«Зимовий ліс»

РГ «Зимова
пантоміма»
19ІЗ№15

ІМВ «Зимові
ознаки»
(коректурна
таблиця №112)
19ІМВ№41,42

Середа 15. 01

Ф-ра на
повітрі
Дитина в природному довкіллі

ДГ «Сніговий
ланцюжок»
19ДГ№35
ІР:
промовляння
зимової
скоромовки
19ХС№27

Вівторок 14.01

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

ІМВ
«Відповідай,
швидко слово
називай»
20ІМВ №26

ІР ЛГВ
«Назви дію»
19ЛГВ №5
В «Зимові
чистомовки»
19МВ№17
ІР МГ «Про
сніг»
19МГ№45

Дитина
в соціумі

Гра
дитини

Р про зимові
явища
природи і
працю
людей
взимку
19Р№3

СРГ
«Водії»

Дитина в
сенсорнопізнавальному
просторі

Дитина
у світі
культури

Р «Чому
взимку
птахам
важко?»
20В№23

МВ «Весела
лічба із
Синичкою»
20ІЗ№6

ХС: О. Кротюк
«Різдвяні
гостинці»
мнемотаблиця
20ХС№13

ЛМВ
«Нагодуємо
птахів»
20 ЛМВ№13

СП за
працею
двірника на
зимових
вулицях
19СП№20
ДГ «Що
кому
потрібно»
19ІЗ№18

Р «Зимова
природа
нашого
двору»
19Б№1

СРГ
«Ми двірники»

СП за
сонцем на
небосхилі
19СП№6
21СП№1

ДГ «Що
буває
взимку?»
19 ДГ№4,29

ІР (ДД)
«Розглядаємо
сніжинки»
19СП№8,19

Розпочати
роботу над
ІК «Що
бачила
зима?»

Р «Як
сніговий
покров
впливає на
дерева?»
19Б№5

Створюємо
пристрій для
вимірювання
сили вітру у
прищіпках
19 СП№9

Читання
оповідання
О.Габаки
«Цьомчик і
Цвірінчик»
20ІЗ№6
ВР:
драматизація
казки
«Рукавичка»
19ГД№4

СРГ
«Магазин
зимового
одягу»
19СРГ№7

Р «Витівки
Мороза»
19Б№11

СП за вітром
19СП№28
СП «Бачу,
чую,
відчуваю»
19В№4
ДРГ «Які
дерева
взимку?»
19ДГ№28

ДД «Сніжка
та
крижинка»
19СП№30

КБІ
«Сніжинки холодинки»
19М-З№21
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Дитина
в
природному
довкіллі

ДГ «Порахуй,
скільки?»
19ДГ №39
Аудит АК
«Зима»
(поміркуй і
поясни)
19В№44

ХС Г.Бойко
«Ой, летять,
летять
сніжинки!»
19ХС№23
ГІ «Ми сніжинки»
19ГІ№34
Літ.ст. читання
оповідання
В.
Сухомлинського
«Хлопчик і
сніжинка»
19ХС№21

ДВ
«Вимірюємо
зиму»
19ДВ№33

ХС
О. Санатович
«Веселий сніг»
21ХС№7

Продовження
роботи над ІК
«Що бачила
зима»
(гілка
«Вимірюємо
Зиму»)

Л. Вознюк
«Зимова
скриня»
21ХС№6
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Четвер 16. 01

Мовлення дитини


Розглядання
МВ «Нові
картинок
зимові слова»
«Безпека
19МВ№2
дитини взимку»
21Б№1, 19ІЗ№5
МКГ «Навіщо
5
і чому»
ОБЖД Г
19МКТ №11
«Корисно та
шкідливо»
21Г№34
МВ
Продовження
роботи над ІК
«Що бачила
зима?»
(гілка «Зима
небезпечна»)

П’ятниця 17. 01

Дитина у світі культури

Ф-ра на
повітрі

Аудит
«Способи
зміцнення
здоров’я
взимку»
19 В№43
(виконай
завдання)

СРГ
«На
прийомі у
лікаря»
Б за
сюжетною
картиною

Презентація
ІК «Що
бачила
зима?»

СРГ
«Сім’я»

СП за
крижинками
19 СП№4

ЛМВ «Зима –
це добре чи
погано?»
19ЛМВ№31

МГ «Назви
явища
природи»
19МГ№46

ЛМГ «Снігова
баба»
19ЛМГ№43

СП за
зимовим
пейзажем на
майданчику
19СП№3

ІР: Аудит АК
«Зима»
«Поміркуй і
поясни»
19В№44

ХС: читання
казки
К. Ушинського
«Умій
почекати»
Б за змістом
казки

«Завірюха»
20В№14

МВ «Знавці
прислів’їв»
19ІЗ№4
ДГ «За що
діти люблять
зиму?»
19ДГ№25

Розгляд картини
М. Глущенка
«Зимовий день»
19Б№12
ХС читання вірша
В. Конопелець
«Якого кольору
сніг?»
21ХС №11
ДГ «Теплі і
холодні кольори»
19ДГ№12
СХД «Малюємо
кольоровим
льдом»
21ТВ№24


День тижня середа
Пол. Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
Режимний
момент

Ранкові години

Заняття

Прогулянка

Партнерська
діяльність та
Самостійна
діяльність

Вечір

Зміст діяльності
Прийом, огляд дітей
Знайомство з коректурною таблицею № 3-10 «Природа взимку»
ДВ «Будь уважним»
М-З «Зиму поважай та про безпеку пам’ятай»
РГ «Влучи сніжкою»
ХС: читання фрагментів з казки І.Мацко «Зажурилась бабуся Зима».
Обговорення.
Чергування в куточку природи: розпушити ґрунт в горщиках; формувати практичні вмілість.
І половина дня
1. Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі
Число і цифра 8. Лічба предметів.
2. Малювання
«Вікна в замку Зими (чарівні сніжинки)»
3. Басейн
ДД «Як зберігається холод»
ДГ «Кого і що я бачу взимку?»
ІР «Хто швидше і більше скаже речень»
Ф-ра на повітрі з основних рухів № 3
СРГ «Лікарня»
РГ «Не боюся»
Самообслуговування: догляд за станом одягу та взуття після прогулянки
ІІ половина дня
ЛМВ «Щось тут не так»
Робота з коректурною таблицею
П. «Особливості праці людей взимку»
Створення ІК «Зима»
Продовження СРГ «Лікарня»
РГ «Хто вийшов»
Чергування по їдальні: алгоритм сервіровки столу до вечері
Співпраця з батьками: доручити батькам відремонтувати чи придбати дитячі лопатки для
прибирання снігу
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Картки

19В№31
19ДГ№9
19ІЗ№5
III РГ№15
19ІЗ №13
19ІЗ №17

19ДД №3
19ДГ№5
19В№32
19СРГ№8
IV РГ№13
19ЛМВ№12
19В№29
19П№1
19ІЗ№9
V РГ№2
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РОЗГЛЯНЬ АСОЦІАТИВНУ КАРТУ, ПОМІРКУЙ ТА ПОЯСНИ:
ЯКІ ІЗ ЗОБРАЖЕНЬ «ТОВАРИШУЮТЬ» ІЗ ЗИМОЮ?
ЧОМУ ТИ ТАК ДУМАЄШ?
БЕЗ ЧОГО МИ НЕ УЯВЛЯЄМО ЗИМУ?
ПОЗНАЧ СИНИМИ КРУЖЕЧКАМИ ТІ ЗОБРАЖЕННЯ,
ХАРАКТЕРНИМИ ДЛЯ ЗИМИ.

ЯКІ

ТИ

ВВАЖАЄШ

НАЙБІЛЬШ

РОЗГЛЯНЬ МАЛЮНКИ.
БІЛЯ ТИХ ІЗ НИХ, ЯКІ ІЛЮСТРУЮТЬ СПОСОБИ ЗМІЦНЕННЯ НАШОГО ЗДОРОВ’Я ВЗИМКУ,
НАМАЛЮЙ СНІЖИНКУ.
ЩО ІЗ ЗОБРАЖЕНОГО ДОПОМАГАЄ НАМ БЕРЕГТИ ЗДОРОВ1Я НЕ ЛИШЕ ВЗИМКУ, А Й У ІНШІ
ПОРИ РОКУ?
А ЩО МОЖНА БУТИ НЕБЕЗПЕЧНИМИ?
ЧОМУ ТИ ТАК ВВАЖАЄШ?
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Консультація «Як вчити вірші вдома»

У РОДИННОМУ
КОЛІ
Р «Як сніговий покрив впливає на дерева?»
19Б№5
Розпочати роботу над ІК «Що бачила зима?»
ІМВ «Зимові ознаки»
(коректурна таблиця №1-12)
19ІМВ№41,42
ДГ «Порахуй сніжинки»
19ДГ№39
РГ «Зимова пантоміма»
19ІЗ№15
Дор: витерти пил на поличках
в шафі з ляльковим посудом

Р «Зимова природа
нашого двору» 19Б№1
ДГ «Що буває взимку?»
19ДГ№4,29
ДГ «Сніговий ланцюжок»19ДГ№35
ІР промовляння скоромовки
19ХС№27
ХС: Г. Бойко «Ой, летять, летять сніжинки!»
19ХС№23
ГІ «Ми - сніжинки» 19Г№34
КГН: вдосконалювати вміння їсти акуратно

ВЕЧІР

РАНОК

ЗИМОВІ
ВИТИНАНКИ
(СЕЗОННІ ОЗНАКИ)
II
ПОЛОВИНА
ДНЯ

ЗАНЯТТЯ

Літ.ст.: читання оповідання
В. Сухомлинського
«Хлопчик і сніжинка»
19ХС№21

1. Музика 9-00
2. Дитина в сенсорно-пізнавальному
просторі
«Порядкова лічба в межах 3.
Величина предметів»
19ІЗ№7
ПРОГУЛЯНКА

пішохідний
перехід №3
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Валентина ІСАМБАЄВА,
вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу № 54
Чернігівської міської ради


МРІЇ КОЛЬОРИНКИ
Інтегроване заняття

Мета
Розвивальна. Розвивати образне, логічне мислення, пам’ять, емоційноестетичне сприйняття навколишнього світу.
Виховна. Виховувати почуття поваги до людей праці, взаємодопомогу.
Освітня. Ознайомити дітей із професією художника-ілюстратора. Закріпити знання про
знаряддя праці художника; жанри образотворчого мистецтва. Формувати вміння створювати
композицію з готових площинних зображень, створювати ілюстрацію на склі до казки в парах.
Спонукати дітей домовлятися. Викликати в дітей бажання складати казки та їх ілюструвати.
Словник: декоратор, мультиплікатор, ілюстратор, пейзаж, натюрморт, портрет.
Матеріал: площинні зображення, відеопрезентація, органічне скло, гуаш, пензлі, стакани з
водою, палітра, ляльковий одяг, предмети побуту.
Хід заняття
Привітання в колі
Вихователь.
- Діти, чи хочете ви дізнатися щось нове, цікаве? Відповіді дітей.
- Сьогодні я познайомлю вас з дівчинкою, яка вміє навколишній
світ робити різнокольоровим, яскравим, веселим.
- Знайомтеся, це Кольоринка. Вона любить все навколо
розмальовувати яскравими кольорами. А ще Кольоринка мрійниця і
фантазерка.
- А ви любите мріяти? Відповіді дітей.
- Кольоринка мріє стати художником, та не просто художником, а
художником-ілюстратором.
- Хто такі художники? Художники-ілюстратори? (Відповіді дітей).
Дид.гра «Що потрібно художнику для роботи»
- Виберіть та назвіть будь-ласка предмети, які потрібні художнику для роботи
(діти створюють колаж із запропонованих картинок і пояснюють свій вибір).
Вихователь.
- Професія художник – це дуже давня професія. Перші художники створювали свої
роботи на стінах скель. І малювали вугіллям (відеопрезентація).
- А перші фарби були зроблені з масла, яйця та соку рослин. І було їх всього три: чорна,
червона і жовта. Минуло багато часу: і фарби вже інші.
А чи знаєте ви, де можна побачити роботи художників? (в галереї, в музеї).
- У Кольоринки є також галерея. Різні художники люблять малювати в різних жанрах.
Відгадайте, в яких?
Загадки.
Фрукти, овочі та ваза,
Бачим ліс, галяву ясну,
Кожен з вас побачить зразу
День безхмарний та прекрасний,
В чому річ і в чому суть,
Захопило подих аж,
Як картину цю зовуть? (Натюрморт).
Як побачили... (Пейзаж).
Змалював Андрійко маму,
А малюнок вставив в раму.
Цей малюнок, не секрет,
Називається... (Портрет).
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Дид.гра «Склади картинку»
(Діти з площинних зображень складають пейзаж, натюрморт, портрет).
Вихователь.
- Професія художника і зараз дуже популярна.
Пропоную дізнатися де працюють сучасні художники
(відеопрезентація).
- Художник-декоратор – допомагає оформити сцену до
вистави. Художник-модельєр – створює костюми для людей
різних професій. Є художник-мультиплікатор.
- Чи знаєте ви що він робить? (Він створює героїв
мультфільмів.)
- Є художники, роботи яких використовують для
прикрашання різних речей. Ось одна з таких художниць –
Є. Гапчинська. Її малюнки прикрашають одяг, постіль, взуття
і навіть будинки.
- У вас є можливість прикрасити своїми картинками
різні речі.
(Діти роблять наліпки на речі і демонструють їх)
Вихователь.
- А ще є художники – ілюстратори. Ось саме про цю професію мріє Кольоринка.
- Як гадаєте, чи правда, коли говорять, що сучасному художнику потрібен комп’ютер чи
планшет? (Роздуми дітей).
Перегляд відео про створення ілюстрації на планшеті.
- Чи потрібен комп’ютер художнику?
- Пропоную в наш колаж додати ще одне знаряддя праці
художника – комп’ютер.
- Скажіть, будь-ласка, яким кольором ви намалювали б
злого чаклуна? А добру фею? А злого крокодила? А веселого
крокодила? (Відповіді дітей).
Вихователь.
- Ось і у Кольоринки
сталася така історія. Хотіла
розфарбувати
кольоровими
фарбами картинку, але всі
фарби заховались. Що робити?
Спробуймо їх знайти?
Д/гра «Де сховалась фарба» (метод виключення)
Вихователь.
- На дошці зібрані книги з однією назвою, але різні в
них картинки. Такі картинки створює теж художникілюстратор.
(Діти розглядають книги, порівнюють)
Вихователь.
- Я пропоную пригадати «Казку про ворону», яку ми нещодавно з вами склали. А ще ми
можемо створити ілюстрації до неї. Згода?
(Діти розповідають казку за умовними позначками)
Вихователь.
- Малювати ми сьогодні будемо на склі, в парах. Тож виберіть, з ким би ви хотіли
малювати. І домовтеся, про що саме буде ваш малюнок.
(Діти малюють у парах на склі. Звучить легка мелодія)
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Наталія КОРЕНЬКОВА,
вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 21 «Калинонька»
Ніжинської міської ради

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
ДОШКІЛЬНИКА ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ МОДЕЛІ «КАЛИНОВИЙ САД»
Чи існує алгоритм формування соціальних компетенцій дошкільника? Чи є ці підходи
стандартизованими? Чи можемо ми з упевненістю сказати, що цінності й поведінка нового
покоління не відрізняється від попередників?
Звернемося до статистики. Факти моніторингу думки батьків і педагогів говорять про
наступне: 98% сучасних дітей відчувають підвищену тривожність, 78% – агресію, 93% –
збудливість, 87% – гіперактивність, 95% – підвищену стомлюваність, 93% – підвищену
емоційність, 94% дітей наполегливі і вимогливі, 88% – не бажають виконувати безглузді дії,
86% – значно відрізняються від своїх однолітків минулого століття.
Ми, педагоги-практики, помітили, що сучасні діти наполегливі та вимогливі, мають
менше ілюзій та страхів, краще орієнтуються у світі, можуть бути незалежними і впевненими
в собі, відрізнити брехню від правди, вміють постояти за себе. Діти сприймають світ цілісно,
інтуїтивно вибудовуючи системи відносин, адже в сучасних дітей система відносин домінує
над системою знань.
Проте, наразі гостро стоїть проблема із засвоєнням дитиною соціальних ролей та схем
рольової поведінки, адже в суспільстві на сьогоднішній день порушено тісні дружні зв`язки
між дітьми, їм майже ніде стало спілкуватися і грати без нагляду батьків або вихователів. Світ
став жорстокішим, люди збайдужіли. Відчуваючи нестачу в спілкуванні, діти стали частіше
проявляти агресію.
Тому в основу пріоритетного напряму діяльності закладу щодо впровадження
соціально-орієнтованих технологій, сучасних методик соціалізації особистості дитини
покладено створення та реалізацію освітньої моделі «Калиновий сад».
У чому унікальність «Калинового саду»? У «Калиновому саду» росте сім кущів калини
(сім ліній розвитку). Кожен з них має свою назву.
1-й кущ «Неповторний і прекрасний калиновий світ мій власний» спрямований на:
 усвідомлення дитиною свого місця в соціальному середовищі;
 формування почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і свобод (право мати
власну думку, вибирати друзів, іграшки, види діяльності, мати особисті речі, на власний
розсуд використовувати особистий час);
 розвивати вміння контролювати свої емоції, не сваритись,
адекватно реагувати в конфліктних ситуаціях;
 уміння
користуватися
елементарними
правилами
самозбереження, адекватно діяти у відповідних ситуаціях.
2-й кущ «Калинове сердечко» спрямований на:
 виховання позитивного ставлення дитини до оточуючих людей
(рідних, близьких, чужих), поваги і терпимості до дітей і дорослих
незалежно від соціального походження, расової та національної
приналежності, мови, віросповідання, статі, віку, особистісної та
поведінкової своєрідності;
 вияв дитиною поваги до дорослих, людей похилого віку, до
почуття власної гідності інших людей, їхніх думок, бажань, поглядів;
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 формування здатності турбуватися про інших – рідних, однолітків, менших дітей,
людей похилого віку;
 розвиток у дітей почуття відповідальності за іншу
людину, загальну справу, дане слово;
 виховання бажання надавати допомогу іншим,
розуміння значимості такої допомоги.
В основу змісту 3-го куща «Калинове диво-коло,
калиновий світ навколо» покладено реалізацію завдань:
 формування в дитини знань про людину, сім’ю
близьких та далеких людей, людей різного віку і статі;
 становлення моральної свідомості і системи цінностей,
включаючи формування уявлень про оточуючий світ людини
і значення збереження природи для життя людини та
майбутніх поколінь;
 формування знань про різні країни світу, розуміння, що кожна країна має свою
територію, на якій проживають люди з різним кольором шкіри, волосся, розрізом очей тощо,
мають свою культуру, мову, звичаї;
 усвідомлення необхідності миру на всій Землі, щасливого життя усіх мешканців
планети.
4 –й кущ «Слово до слова – калинова розмова» забезпечує:
 формування уміння спілкуватися, дотримуючись елементарних
соціальних та морально-етичних норм міжособистісних взаємин;
 формування вміння встановлювати контакт, отримувати
необхідну інформацію в спілкуванні, використовувати мовленнєвий
етикет;
 освоєння різних способів вирішення конфліктних ситуацій,
умінь домовлятися, дотримуватися черговості, встановлювати нові
контакти.
5-й кущ «Край вербовий,
веселковий, україно-калиновий»
спрямований на:
 формування любові до рідного краю (причетності до
рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);
 формування любові до культурного спадку свого
народу;
 формування духовно-моральних взаємин;
 формування
почуття
власної
гідності
як
представників свого народу;
 виховання любові, поваги до своїх національних
особливостей;
 виховання шанобливого
ставлення до людей, які живуть в Україні, до людини-трударя та
результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної
символіки, традицій держави, загальнодержавних свят;
 бережне ставлення до природи рідного краю, бажання її
охороняти.
6 –й кущ – «Калинова краса» забезпечує:
 формування в дошкільників художньої картини світу,
умінь відчувати, розуміти й цінувати твори образотворчого
мистецтва митців України та зарубіжних митців;
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 пізнання дитиною художніх творів, як культури країни, людства, засобу збагачення
дитини як особистості, набуття художнього досвіду та соціалізації;
 заохочення дітей до створення красивих речей, подарунків для інших власними
руками, використовуючи традиційні та нетрадиційні техніки, покидьковий матеріал;
 мотивацію дітей робити приємне іншим,
отримуючи від цього моральне задоволення.
7-й кущ «Калинова диво-гра» - це:
 гра як засіб морально-етичного виховання,
підготовки дитини до «дорослого» життя;
 гра
як
засіб
пізнання
дитиною
навколишнього світу, стосунків між людьми,
правил і норм поведінки, усвідомлення своїх
можливостей, взаємозв'язків з іншими тощо;
 оволодіння за допомогою гри усією
системою
людських
взаємин,
способами
практичної і розумової діяльності, великим
діапазоном людських почуттів, поняттями «добро»
і «зло», та вміннями їх розрізняти, морально-етичними нормами, виробленими людство.
У «Калиновому саду» дорослі та малята навчаються мистецтву жити серед людей.
Цьому підпорядкована робота всього педагогічного колективу закладу, яка здійснюється за
трьома напрямами:
- робота з педагогами;
- робота з дітьми;
- робота з батьками.
Робота з педагогами передбачає:
 дайджести «Родзинки від нашої Калинки»;
 постійно діючий дискусійний клуб «Калинове
дивоколо»;
 творчі симпозіуми «З калинового джерела»;
 педагогічні інтеракції «Від серця до серця»;
 ділові ігри «Професіонали»;
 періодичний випуск журналу «Кетяги досягнень».
У роботі з дітьми ми використовуємо інтерактивні форми
роботи:
 «Калинове коло» (рефлексія – обговорення);
 «Калинчине віконце» (через віконце можна озвучити проблемну соціальну
ситуацію, попрохати допомоги, адже дитина, спілкуючись, проживає соціальну роль, а це є
набуттям нею власного соціального досвіду. У
результаті чого в дитини формуються знання і
вміння, що становить основу її соціальної
компетентності, а отже, успішної соціалізації);
 «Моральний вибір» (ситуація тижня);
 «Кетяги
допомоги»
(волонтерство
найменших);
 «Калинчин театр»;
 «Калинові намистинки» (зроблені добрі
справи);
 «Ключики спілкування» (ввічливі слова та
ситуації їх використання);
 «Калинчині уроки» (міні-заняття).
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Робота з батьками здійснюється за «Калиновими стежинами»:
 «Інформаційні анонси від Калинки»;
 «Година калинового спілкування»;
 «А у нас в родині» (досвід сімейного
виховання, родинні традиції);
 «Руки мами, руки тата, мої рученята»
(спільна участь в соціальних акціях);
 «А я роблю так» (майстер-класи від мам та
тат наших малят).
Така модель роботи сприяє ефективній
соціалізації дитини, формуванню і розвитку в неї
саморегуляції
поведінки,
самостійності,
ініціативності,
відповідальності
якостей,
необхідних для життя в сучасному суспільстві
Успішній та позитивній соціалізації дитини
також сприяє впровадження в освітньому процесі акмеологічних інноваційних технологій:
Технологія «Створення ситуації успіху». Упровадження технології «Створення
ситуації успіху» сприяє створенню атмосфери приязні та взаємодопомоги, впевненості й
захищеності, активізує джерело внутрішніх сил дитини, дає енергію для подолання
труднощів, підвищенню робочого тонусу, збільшенню продуктивності пізнавальнорозвивальної діяльності, а також допомагає дітям усвідомлювати себе повноцінною
особистістю і, відповідно, досягти успіху;
Інтерактивні методи навчання мотивують до діалогу, сприяють налагодженню
тісного співробітництва та взаємодії усіх учасників освітньо-виховного процесу, активізують
їх;
Курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» сприяє засвоєнню дітьми, а
через дітей і їхніми батьками та самими педагогами надзвичайно важливих навичок
екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки, без якої неможливе створення та
існування суспільства стійкого благополуччя;
«Виховання людяності» Т. Поніманської. Робота за технологією сприяє
усвідомленню дошкільниками, що взаємини людей – велика цінність, їх треба всіляко
підтримувати й збагачувати; розумінню дитиною стану іншої людини, мотивує малят
поважати почуття інших, рахуватися з їх інтересами).
Важливою складовою реалізації освітньої моделі «Калиновий сад» є створення
відповідного розвивального простору – простору дитинства, де створені максимальні умови
для соціального розвитку дошкільнят.
У закладі створена модель соціалізуючого розвивального простору,
яка включає в себе:
 абетку спілкування маленьких калинчат;
 гроно калинових (добрих) вчинків або калинове намисто (якщо
дитина зробила добрий вчинок, гарну справу, то вона додає калинову
ягідку в гроно або нанизує намистинку в калинове намисто);
 калиновий віночок роздумів (дитина одягає вінок, якщо необхідно
подумати над своєю поведінкою, вчинком, діями);
 калиновий мікрофон (за допомогою «калинового мікрофона» діти
беруть інтерв’ю під час обговорення ситуацій соціально-морального
змісту);
 калинчину аптеку («Настоянка взаєморозуміння», «Мікстура від
байдужості», «Пігулки доброти», вітаміни «Дружнє спілкування», «Краплі
правди» тощо);
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 калинчине віконце (через віконце можна озвучити проблемну
соціальну ситуацію, попрохати допомоги);
 театр «Калинове гроно». (Театр тарілочок із зображенням
різних видів емоцій, тарілочки – герої казок);
 салон «Врода калинова»;
 кафе «Калинонька» (де можна замовити калиновий коктейль
правди, цукерки ввічливості «Калинова ягідка», тістечка «Кетяги
поваги»);
 кінозал «Калинка-фільм» (перегляд мультфільмів, фільмівказок з наступним обговоренням);
 супермаркет «Калиновий світ»;
 магазин «Калинова ігротека»;
 калинову майстерню (робимо приємне іншим – виготовляємо подарунки).
Реалізація освітньої моделі «Калиновий сад» дає можливість дитині-дошкільнику
безболісно ввійти у світ людських стосунків, «налагодити» позитивну взаємодію з
середовищем, сформувати ціннісне ставлення до світу і самого себе, засвоїти систему
соціальних цінностей і норм суспільства, виявляти толерантність, емпатію, здатність
співчувати і співрадіти, оволодіти елементарними знаннями про соціальні явища, події,
людей, взаємини, способи їх миролюбного та конструктивного налагодження стосунків.
Література
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Альма-матер, 2006. – 368с.
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Алла КОЧКО,
вихователь дошкільного навчального закладу № 54 Чернігівської міської ради

ТАЄМНИЦІ КРИЖИНОК
Інтегроване заняття з розвитку мовлення з елементами
природничого напряму для дітей старшого дошкільного віку
Мета: Розвивальна. Розвивати пізнавальний інтерес до навколишнього світу, увагу,
мовлення, слухове сприйняття.
Виховна. Виховувати дбайливе ставлення до природи. Підтримувати інтерес до
пізнання світу, експериментальної діяльності.
Навчальна. Збагатити словник дітей з теми «Здрастуй зимонька-зима». Сприяти
розвитку монологічного мовлення. Спонукати дітей помічати зміни в природному середовищі,
пов’язані з приходом зими, утворювати складні слова. Закріпити ознаки льоду,
використовуючи зорові, слухові та тактильні аналізатори. Вправляти в умінні складати
синквейн. Формувати в дітей вміння мислити, вирішуючи проблемні ситуації, поступово
доводити свої міркування.
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Словник: льодохід, ламається, тріщить.
Обладнання: картина «інтер’єр оселі», лід для гри «Відгадай», позначки (рука, вухо, око),
відео «Льодохід», схема для складання синквейна, різнокольорові крижинки, прозорі склянки
з невеликою кількістю теплої чистої води, палички, серветки.
Хід заняття
Вихователь
- Сьогодні, малята, мені наснився гарний, але дивний сон. Я була в гостях, але не знаю в
кого, бо господиню цієї оселі я не бачила. Уранці прокинувшись, я вирішила свій сон
перенести на картину за допомогою комп’ютера. Допоможіть мені розгадати мій сон та
дізнатися, у кого в гостях я була.
Діти роздивляються картину. На ній інтер’єр оселі, де меблі із снігу та льоду. На
підвіконні квітка в горщику, на столі акваріум з рибками)
Вихователь
- Діти, яких кольорів тут найбільше? (білого, синього, блакитного)
Вихователь
Як ви гадаєте, в цій оселі холодно? А що ще доводить, що в ній холодно? (Там скрізь
лід та сніг … Холодні кольори…)
Чи здогадалися, у кого в гостях я була?
Діти висловлюють свої думки
Я вважаю, що ви були в гостях у Снігової
Королеви.
На мою думку, ви завітали до Діда Мороза.
Мені здається, ви гостювали у Бабусі Зими.
Я думаю, ви гостювали у Снігуроньки.
Я вважаю, що це була оселя Метелиці.
На мою думку, ви були в гостях у Сніговика.
Дид.гра «Відгадай» Вихователь роздає дітям кульки з льоду. Пропонує визначити що це.
Діти називають, що це лід.
Вихователь.
Опишіть якій лід на дотик? (Холодний, твердий, слизький, мокрий, гладенький …)
Перегляд відео «Льодохід».
Які звуки ви почули? (тріщить, ламається, б’ється, шумить…) Що може робити лід,
назвіть слова-дії? (Блищати, сяяти, розбиватися, ламатися, тріщати…)
Вихователь
Ми з вами сьогодні дізналися багато цікавого про лід. Я пропоную скласти вірш із
п’яти рядків.
Синквейн
Лід
Прозорий, холодний.
Б’ється,тане, блищить
Лід дуже слизький
Зима. Холод.
Фізхвилинка «Назвемо своїх друзів» (з музичним супроводом)
Як добре гуляти собі друга шукати, а знайшов повернись і йому посміхнись.
Мій друг – Настя …
Станемо в коло один за одним і будемо гріти один-одного (масаж в колі).
Падають сніжинки як малесенькі пушинки, падають, кружляють на землю лягають –
(вказівним пальчиком по спині).
Піднявся вітерець, підхопив сніжинки і закружляла хурделиця – (колові рухи)
Сніг почав падати великий, лапатий, застукотів по деревах – (кулачки)
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Виглянуло сонечко і стали падати малесенькі, легесенькі сніжинки – (пальчики по черзі
крокують)
Сніжинки впали на землю і сніг почав блищати, переливатися на сонечку різними
барвами – (руки зверху вниз).
Вихователь
Я для вас приготувала сюрприз (різнокольорові крижинки).
Дослідницько-експериментальна діяльність
На столах прозорі стаканчики з невеликою кількістю теплої чистої води, палички,
серветки. Вихователь пропонує доторкнутися до води, визначити її температуру (тепла) та
колір (прозора), потім покласти у воду лід (різнокольоровий). Діти спостерігають як тане
лід, а вода забарвлюється.
Вихователь
Чому вода зафарбувалась ? (висновки дітей)
Підсумуйте, як можна виготовити різнокольорові крижинки? (Пофарбувати воду і
заморозити її в різних формах).
Вихователь
Крижинки не прості, а крижинки – розумнички із
завданням. Я буду починати, а ви продовжуйте.
Прислів’я про лід:
Лід тріщить – мороз довго буде.
Розсипався – як скло.
Взимку перший лід – як скло, а при морозі – як алмаз.
Крихкий, як – із скла зроблений.
Вихователь
Який гарний був зимовий сон, як чудово що природа дає людині можливість відпочити
й побачити чарівні сни. Може й ви сьогодні у сні потрапите в чарівну казку?

Олена ЛУК'ЯНЕНКО,
вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу № 68 «Пізнайко»,
центру розвитку дитини Чернігівської міської ради

ПРИГОДИ ДВОХ ЦАПКІВ
Заняття з виховання інженерного мислення
для дітей молодшої групи


Завдання
Розвивати увагу, мисленнєві операції, просторові уявлення, пам’ять, окомір, дрібну
моторику, зв’язне мовлення, творчу уяву, конструктивно-будівельні здібності.
Виховувати інженерне мислення, самостійність, старанність під час конструювання.
Викликати бажання будувати споруди різного призначення: доріжку, парканчик,
ворота, башточку, човник, будиночок. Закріпити поняття «широкий», «вузький», «високий»,
«низький», «великий», «маленький».
Управляти в умінні співвідносити розміри, будувати відповідно до заданих параметрів.
Словник: широкий, вузький, високий, низький, великий, маленький, зручний, міцний,
красивий, теплий.
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Матеріали: іграшкові цапки, галявина з зеленого флісу, паперові квіти, шість цеглинок
для кожної дитини, дрібні іграшки.
Хід заняття
Вихователь
- Сьогодні до нас завітали двоє цапків, які люблять подорожувати. Одного разу пішли вони
в ліс. Іти було важко, ратиці весь час угрузали. Цапки
засмутилися й не знали, що їм робити. Малята, а чи можемо
ми якось їм допомогти? (Відповіді дітей: «Треба їм
побудувати доріжку»).
Діти будують доріжку.
Вихователь
- Яка у тебе доріжка? (Рівненька, зручна).
- Твоєю доріжкою сподобається цапкам гуляти?
Вихователь
- Наші цапки справжні друзі, вони все роблять разом. І
йти хочуть разом, поруч.
- Чи вмістяться двоє цапків на ваших доріжках? Давайте
перевіримо! А чому вони не поміщаються? (Доріжка вузенька, щоб два цапки шли поруч).
- Яка потрібна доріжка? (Широка) А ви зможете її побудувати?
Діти будують широкі доріжки.
- А тепер цапки зможуть іти поруч? Перевіримо!
Вихователь
- Ось ішли цапки доріжкою й побачили парканчик. Який вони побачили парканчик?
Побудуйте його!
- Який у тебе вийшов парканчик? (Рівненький, красивий).
- Малята, а у вас вийшли парканчики однакові чи різні? (Різні).
Вихователь
- Цапки допитливі, цікаво їм дізнатися, що там за парканчиком? Почали вони стрибати,
підстрибувати, щоб зазирнути за парканчик. Але нічого не видно! Діти, як допомогти цапкам
потрапити за парканчик? (Треба побудувати ворота.)
Діти будують ворота.
Вихователь
- Пройшли цапки через ворота й побачили башточку. Побудуйте башточку, яку побачили
цапки.
- Яка у тебе башточка?
- У вас башточки однакові чи різні? У кого башточка найвища? Найнижча? Найгарніша?
- Походили цапки навколо башточки: нікого не побачили. Мабуть, ніхто там не живе! Та й
пішли собі далі… І ось перед ними річка. Як переправитися на той берег? (Потрібен човник).
А ви зможете його побудувати?
Діти будують човники.
Вихователь
- Переправилися цапки на човнику на інший берег і побачили
там прекрасну галявину з чудовими квітами. І почали там стрибати
і бавитися. Дітки, а ви хочете погратися ?
Рухлива гра «Кізонька»
Вихователь
- Дуже сподобалося цапкам на цій галявині й вирішили вони
залишитися там жити. А що потрібно цапкам, щоб жити на
галявині? (Будиночок). Ви зможете його побудувати?
Діти будують будиночки.
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- Який у тебе будиночок? (Зручний, красивий, міцний, теплий).
- Тоді запрошуйте цапків у гості.
Діти відзначають, що цапки не вміщуються в їх будиночки.
- Чому? (Будиночки маленькі, а цапки великі). Спробуйте побудувати більші будиночки!
Діти намагаються самі побудувати, вихователь коментує послідовність дій:
Вихователь
- Спочатку побудуємо стіни. Потрібно покласти цеглинку на довгу вузьку сторону, на неї
так само ще одну – це одна стіна. Таким же способом побудуйте другу стіну, а тоді накрийте
дахом.
- Давайте перевіримо, чи зможуть цапки зайти до ваших будиночків.
Вихователь
- Тепер у нас багато будиночків, а цапків лише два. Мабуть, вони зможуть покликати своїх
друзів.
Діти беруть дрібні іграшки і розселяють їх по будиночкам, обігрують споруди.




Тетяна МАНОЙЛО,
вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 25 «Зірочка»
Ніжинської міської ради

УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «НАВЧАННЯ НА ЛОКАЦІЯХ»
ТА МЕТОДИКИ О. САВЕНКОВА
«ПРОБУДЖЕННЯ ДОСЛІДНИКА В ДИТИНІ» ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВО КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ
В умовах упровадження Концепції Нової української школи, ми шукаємо сучасні
творчі підходи до організації освітнього процесу, які були б діяльнісними, сприяли
формуванню ключових компетентностей, і забезпечували наступність двох ланок у системі
освіти, дошкільної та початкової. Основою формування ключових компетентностей дітей у
початковій школі є базові якості особистості дитини, набуті в дошкільному віці, а саме:
спостережливість, допитливість, довільність, самостійність, ініціативність, відповідальність,
чуйність, креативність.
Педагогічний колектив чітко визначив засоби та умови, необхідні для формування
компетентностей дітей шляхом упровадження проєктної технології; організації пошуководослідницької діяльності; моделювання та дослідження обєктів реальної дійсності; виконання
практичних завдань, повязаних із життєвим досвідом дитини.
Природа нашого міста унікальна. Поблизу садочка є чарівний ліс. Поряд з ним – поле,
луки, березовий гай, ставок, господарчі угіддя і, навіть, лелече гніздо. Це все – чудовий
освітній простір, природне розвивальне середовище для наших дітей, у якому вони мають
щоденне живе спілкування з природою, живий контакт з об'єктами тваринного та рослинного
світу.
Як навчити наших дітей жити серед природи, не нашкодити їй, а берегти та
примножувати? Як навчити їх бути людяними і милосердними? Відповідь на всі ці запитання
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ми знаходимо в організації навчання на локаціях, що спрямоване на формуванні екологічної
компетентності.
Природна допитливість дитини, наявність багатого різномаїття природного
середовища, постійне бажання спостерігати, пізнати, дослідити створюють надзвичайні
умови для формування екологічної компетентності, а маючи певний досвід роботи за
інноваційною технологією психолого-педагогічного проєктування діяльності дітей «Радість
розвитку» (Т. Піроженко), ми розв'язуємо проблеми екологічного виховання методом проєкту.
Можна назвати багато екологічних проєктів, над якими ми працювали: «Будь природі
другом», «Посади дерево», «Ліс – наше багатство» «Збережи ялинку», «Свято печеної
картоплі», «Берізки сльози падають на душу», «Вода – це життя», «Зігрій пташку своїм
теплом», «Дивинки в осінньому лісі», «Лелече гніздо», «Ліс – багатоповерховий дім, у ньому
місця є усім». Всі вони мають пошуково-дослідницький характер. Важливо, що під час роботи
над проєктом враховується інтерес, бажання, думка дитини. Вона є захоплюючою, цікавою подією
для дітей, оскільки здійснюється переважно за запитами дітей, приносить їм багато радості і
задоволення від здійснення їх мрій. Успіх від роботи над одним проєктом надихає дітей на нові
ідеї, на нові дослідження та експериментування, на пошук нових таємниць і бажання їх відкрити.
Природа є джерелом перших цінних знань,
радісних переживань від відчуття побачити себе
відкривачем, дослідником. З огляду на це, ми під
час
пошуково-дослідницької
діяльності,
експериментування
в
природі
успішно
використовуємо
методику
Олександра
Савенкова.
Розроблена
ним
методика
«Пробудження дослідника в дитині» втілює
нові підходи до дослідницької діяльності
дошкільників: дослід як засіб пізнання,
дослідження як засіб навчання і дає можливість
залучити дітей до самостійного дослідницького
пошуку: від постановки проблеми до захисту здобутих результатів. Наприклад, «Всі рослини
в лісі ростуть ярусами», «Рослини не заважають рости одна одній, але і допомагають», «Чому
заєць і їжачок не можуть жити на верхньому поверсі лісу?», «Чому білки живуть на деревах?»
Для проведення занять ми використовуємо картки із символічними зображеннями методів
дослідження для кожної дитини, а також картки з малюнками, що позначають теми можливих
дитячих досліджень. Пояснюємо нашим дослідникам: їхнє завдання – здобути якомога більше
відомостей про того, хто є предметом дослідження та підготувати про цей об’єкт
повідомлення – невелику доповідь-інформацію.
Маючи певні навички роботи з картками, дитина складає власний план дослідження.
Діти вчаться самостійно визначати проблему, висувати гіпотези, обирають можливі способи
дослідження. У системі методів дослідження (за О. Савенковим) є спостереження і
проведення експерименту. Вони особливо цінні в дослідницькій роботі, якщо проводяться з
живими обєктами природи. Наші маленькі дослідники мають можливість спостерігати за
різними птахами, (дятел, сорока, сойка), комахами, равликами, вужами, дощовими червяками,
жабками, білочкою, їжачком, відзначають деякі особливості їх зовнішнього вигляду,
поведінки, способу пристосування до життя, місце в екосистемі. Проводять нескладні
експерименти, наприклад, як реагує тварина на гучні звуки, на яскраве світло, на запахи, на
музику, що який тварині до смаку? Зібрані відомості діти можуть просто запам’ятовувати, а
також фіксують їх на маленьких, заздалегідь заготовлених аркушах паперу, роблячи позначки,
піктограми, малюнки, узагальнюють, оцінюють і роблять захист результатів. Все це дає
великий простір для розвитку творчого мислення, мовлення дитини, розвитку здатності
ставити запитання і відповідати на них.
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Із метою концентрації уваги дітей на поглибленому вивченні об’єктів дослідження,
узагальнення та встановлення закономірностей явищ довкілля надаємо перевагу технології
«Навчання на локаціях». Використовуємо змішану структуру освітньої локації, адже це нам
дає змогу поєднувати теоретичну інформацію з практичними вправами. Для більш
повноцінного збору інформації використовуємо ще й метод наочного моделювання (знаки,
символи, малюнки, піктограми).
Втілюючи технологію навчання на локаціях, насамперед, обираємо загальну тему, яка
може бути як вузькою, так і широкою за змістом. Наприклад, загальна тема «Ліс –
багатоповерховий дім, у ньому місце є усім». Ведучий повідомляє тему, обґрунтовує
актуальність і знайомить зі структурою роботи. У межах загальної теми туристичного заходу,
екскурсії визначаємо тематику освітніх локацій, наприклад: «Чому жаба живе на суші, в воді
та в землі?», «Навіщо їжачку колючки?», «Чому мурахи не падають, коли ходять по гладкій та
вертикальній поверхні?» Далі вихователі презентують свою локацію, намагаючись зацікавити
дітей. Групи дітей, які створюються за запитом, інтересом власних поглядів, за бажанням
досліджувати відповідний об’єкт природи , відправляються на свою локацію.
На пошуково-дослідницьку діяльність у підгрупах відводиться певний проміжок часу.
За цей час діти самостійно спостерігають, досліджують, проводять експерименти, а
вихователь стимулює дітей до розширення кругозору, встановлення причинно-наслідкових
зв’язків, допомагає робити аналіз, порівняння, зіставлення, узагальнення, підбивати підсумки.
Далі підгрупи об’єднуються у спільну локацію, де кожен учасник заходу має змогу поділитися
враженнями, обмінятися цікавими фактами, думками з іншими, збагачуючи й систематизуючи
власну базу знань.
Таким чином, технологія навчання на локаціях розвиває пам'ять дитини, уяву,
активізує логічне мислення, увагу, здатність робити висновки; навчає пояснювати свої дії про
досліджувані об’єкти, встановлюючи закономірності. Все це розширює кругозір дітей, навчає
застосовувати отримані знання на практиці, виховує життєво компетентну особистість
дитини.

Наталія МАХОВИК,
вчитель-логопед закладу дошкільної освіти №58 «Лісова казка»
Чернігівської міської ради

ОСІННІ ДАРУНКИ ВІД СМІШАРИКІВ
Формування лексико-граматичних категорій і навичок
словотворення в дітей дошкільного віку шляхом використання ІКТ
Слова в поезії - квітки.
І щоб сплітати з їх вінки,
і щоб давати перли-штуки,
потрібні час і майстра руки.
О.Олесь



Величезний вплив на мову дитини має гра. З її допомогою можна коригувати,
покращувати, розвивати в дітях найважливіші психічні властивості, людські особистісні
якості. Потрібно лише говорити з малятами мовою, яка найбільш їм зрозуміла, на яку діти
найкраще відгукуються – мовою гри, фантазії, уяви, а ще – мовою сучасних гаджетів.
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Малята із задоволенням працюють на заняттях, де використовуються електронні ігри,
активно включаються у виконання завдань, адже технічні засоби викликають інтерес і стійку
увагу дітей. Крім того, вони сприяють посиленню мотивації, розвитку творчих здібностей
дітей, створенню благополучного емоційного фону, а також допомагають індивідуалізації
освітнього процесу.
Звичайно, комп’ютерні ігри в жодному разі не замінюють звичайних ігор і занять, але
за умови їх доцільного та дозованого використання – доповнюють їх, збагачуючи
розвивальний процес новими можливостями. Отже, електронна гра може стати потужним
«інтелектуальним знаряддям» у руках досвідченого та творчого педагога.
Пропоную Вашій увазі цікаві комп’ютерні дидактичні ігри, які допоможуть
сформувати лексико-граматичні категорії мови, розвинути увагу, пам’ять, дрібну моторику
дитини.
Мета: активізувати словник дітей з лексичних тем «Овочі», «Ягоди та фрукти»,
закріплювати в словнику узагальнюючі поняття «овочі», «фрукти», «ягоди»; удосконалювати
вміння утворювати множину іменників у формі родового і називного відмінків, уміння
утворювати іменники зі зменшено-пестливими суфіксами, узгоджувати числівники з
іменниками, прикметники з іменниками, спонукати до утворення прикметників від іменників,
правильно підбирати прийменники в мовленні, складати речення за схемою; закріпити знання
цифр; розвивати увагу, зорове сприйняття, слухову пам’ять, наочно-образне мислення,
загальну і дрібну моторики;
Навігація:
- для вибору виду ігор у довільному порядку використовуйте гіперпосилання
;
для переходу до гри, натискайте та її назву; для повернення в головне меню використовуйте
; для повернення до вибору гри використовуйте
слайд

, на наступний -

;

гімнастика для очей;
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№
з/п
1.

Скріншоти, назви ігор

Опис гри

Ігри на утворення множини іменників

1.1

«Чого багато в банці?» (фрукти, овочі)

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Фрукти, овочі»;
удосконалювати вміння утворювати множину
іменників у формі родового відмінка.
Інструкція: натискаючи на банку, ти дізнаєшся що в
банці та скажи чого багато в банці.
Примітка: після закінчення гри натисни на Нюшу.

1.2.

«Про що мріють смішарики?»

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Фрукти, овочі»;
удосконалювати вміння утворювати множину
іменників у формі знахідного відмінка.
Інструкція: дізнайся про що думають смішарики ,
натискаючи на хмаринку, і скажи про що мріє КарКарич і про що мріють друзі смішарики.

1.3.

«Що у кого?»

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Фрукти, овочі»;
удосконалювати вміння утворювати множину
іменників у називному відмінку.
Інструкція: Склади речення за зразком: «У Нюши
яблуко, у Бараша яблуки». Зміна фруктів і овочів
відбувається натисканням миші.
Примітка: після закінчення гри натисни на Нюшу.

2.
2.1.

Ігри на утворення іменників зі зменшувально-пестливим суфіксом
Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Повітряні кульки» (овочі)
«Овочі»;
удосконалювати вміння утворювати іменники зі
зменшено-пестливими суфіксами.
Інструкція: лопай кульки, натискаючи на них і
називай лагідно овочі.
Примітка: після закінчення гри натисни на КарКарича.

2.2.

«Повітряні

кульки»

(фрукти,

ягоди)

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Фрукти, ягоди»;
удосконалювати вміння утворювати іменники зі
зменшено-пестливими суфіксами.
Інструкція: лопай кульки натискаючи на них і
називай лагідно фрукти та ягоди.
Примітка: після закінчення гри натисни на Їжачка.
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3.
3.1.

Ігри на узгодження числівників з іменниками
Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Допоможи Нюші зібрати фрукти»
«Фрукти»;
удосконалювати вміння узгоджувати числівники з
іменниками.
Інструкція: збирай фрукти у кошик, натискаючи на
них. Скажи скільки чого вийшло в кошиках.
Примітка: після закінчення гри натисни на Нюшу.

3.2.

«Порахуй фрукти та овочі»

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Фрукти, овочі»;
удосконалювати вміння узгоджувати числівники з
іменниками, закріпити цифри.
Інструкція: порахуй фрукти, овочі за допомогою
кубика. Для цього натискай на кубик і називай
число, яке випаде на кубику, з картинками фруктів,
овочів,зображених на екрані.

3.3.

«Допоможи Совуні»

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Фрукти»;
удосконалювати вміння узгоджувати числівники з
іменниками,
закріпити знання цифр.
Інструкція: порахуй фрукти і біля кожного квадрата
з фруктом вибери відповідну цифру.
Примітка: після закінчення гри натисни на Совуню.

Ігри на узгодження прикметників з іменниками

4.
4.1.

«Опиши овочі»

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Овочі»;
удосконалювати вміння узгоджувати прикметники з
іменниками в однині.
Інструкція: опиши овочі за допомогою наочних
моделей, які позначають колір, форму, смак,
натискаючи на квадрат відкривай схований овоч.
Примітка: після закінчення гри натисни на фарби.

4.2.

«Опиши фрукти»

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Фрукти»;
удосконалювати вміння узгоджувати прикметники з
іменниками.
Інструкція: опиши фрукти за допомогою наочних
моделей, які позначають колір, форму, смак,
натискаючи на квадрат відкривай схований фрукт.
Примітка: після закінчення гри натисни на фарби.
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4.3.

«Розфарбуй фрукти»

Мета:
удосконалювати
вміння
узгоджувати
прикметники з іменниками; закріпити знання
кольорів.
Інструкція: Розфарбуй фрукти в будь який колір із
палітр, натискаючи на вибраний колір, і назви
предмети за кольором.
Примітка: після закінчення гри натисни на

.

Ігри на утворення прикметників від іменників
Мета: активізувати словник дітей з лексичної теми
«Фрукти»,
спонукати до утворення прикметників від іменників.
Інструкція: допоможи Нюші назвати який компот
вийшов з відповідного фрукта чи ягоди, з вишні –
вишневий, натискай на кошик і дізнайся з чого
варила компот Нюша.

5.
5.1.

«Який компот?»

5.2.

«Варення з …»

Мета: активізувати словник дітей з лексичної теми
«Фрукти»,
спонукати до утворення прикметників від іменників.
Інструкція: допоможи Совуні назвати яке варення в
банці, натискай на кошик і дізнайся з чого варила
варення Совуня.
Примітка: після закінчення гри натисни на Совуню.

5.3.

«Який суп?»

Мета: активізувати словник дітей з лексичної теми
«Овочі», спонукати до утворення прикметників від
іменників.
Інструкція: дізнайся, який суп зварив Їжачок,
натискай на каструлю і дізнаєшся, з чого він варив
суп, який вийшов суп – буряковий.
Примітка: після закінчення гри натисни на Їжачка.

6.
6.1.

Ігри на формування прийменниково-відмінкових конструкцій
Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Крош збирає врожай»
«Ягоди» та «Фрукти»,
удосконалювати вміння правильно підбирати
прийменники в мовленні.
Інструкція: допоможи Крошу зібрати врожай.
Скажи, де зараз фрукт чи ягода (на дереві, під
деревом, у кошику), натискай мишею на відповідний
фрукт чи ягоду.
Примітка: після закінчення гри натисни на Кроша.
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6.2.

«Де Бараш взяв фрукт (овоч)?»

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Ягоди» та «Фрукти»,
удосконалювати вміння правильно підбирати
прийменники З, ІЗ, у мовленні.
Інструкція: скажи, де взяв Бараш фрукт чи ягоду
(взяв із кошика, зірвав із дерева, взяв із коробки).
Зміна фрукта відбувається натисканням миші.
Примітка: Після виконання завдання натисни на
Бараша

6.3.

«Де лежить лимон?»

Мета: удосконалювати вміння правильно підбирати
прийменники в мовленні.
Склади речення за схемою.
Інструкція:
розкажи,
де
лежить
лимон,
використовуючи мнемо доріжки. Зміна положення
лимона відбувається при натисканні миші.

7.
7.1.

Ігри на формування узагальнюючих понять, уточнення словника
Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Допоможи Крошу назвати і
«Ягоди», закріплювати в словнику узагальнююче
зібрати ягоди»
поняття «ягоди», розвивати увагу.
Інструкція: допоможи Крошу назви і збери ягоди в
кошик, натискай на названу ягоду мишкою.
Примітка: після виконання завдання натисни на
Кроша.

7.2.

«З якого дерева фрукт?

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Фрукти», закріпити характерні ознаки дерев,
удосконалювати вміння
співвідносити плоди з деревами.
Інструкція: назви дерева. Визнач, з яких дерев
плоди. Перемісти плоди в порожні клітинки під
кожним деревом, натискаючи на плоди мишею.
Примітка: після закінчення гри натисни на

7.3.

«Копатич і Лосяш збирають врожай»

Мета: активізувати словник з лексичної теми
«Фрукти» та «Овочі», розвивати зв’язне мовлення,
закріплювати в словнику узагальнюючі поняття
«фрукти», «овочі»
Інструкція: допоможи Копатичу і Лосяшу зібрати
врожай, натискаючи на плоди мишею, де Копатич
збирає овочі, а Лосяш – фрукти.
Примітка: після виконання завдання натисни на
Копатича та Лосяша.
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Алгоритм створення iнтерактивної дидактичної гри
«Допоможі Нюші зібрати фрукти».
На слайд послiдовно додайте зображення фруктiв, кошиків, потiм – зображення Нюши.
Додайте ефект анiмацiї на фрукти: <Анимация > — <Пути перемещения> <Нарисовать
пользовательский путь>. Проведiтъ тpaєктopiю перемiщення фрукта у відповідний кошик.
Додайте перемикач на ефект aнімацїi, щоб він запускався пiсля клацання мишкою на картинці
<По щелку>. Для того, щоб фрукти потрапляли в кошик, у залежності від того на який
натиснули, виділіть відповідне зображення, вже з встановленою анімацією, натисніть
<Тригер> та виберіть номер зображення.
Виконайте вищеописанi дiї для кожного предмета.
Щоб Нюша після виконання завдання поаплодувала, чи подякувала за виконану роботу
додайте анімацію на Нюшу <Анимация> - <Выделения> , <Начало> - <по щелчку>, <Тригер>
та виберіть номер зображення, <Область анимации> - <Параметры эфектов> - <Звук> вибрати звук.
За аналогічною схемою створюються ігри «Копатич і Лосяш збирають урожай», «З
якого дерева фрукт?», «Допоможи Крошу назвати і зібрати ягоди», « Який суп?», « Крош
збирає врожай»
Алгоритм створення iнтерактивної дидактичної гри «Про що мріють смішарики?»
На слайді послідовно додаємо картинки смішариків (один і багато). Потім додаємо
«хмаринки мрій» <Вставка> - <Фигуры> і вибираємо відповідну фігуру. Тепер вставляємо
послідовно картинки овочів ( один і багато) і робимо анімацію для них <Анимация> - <Вход>
вибираємо - <Добавить анимацию> - <Выход> вибираємо.
Виконайте вищеописанi дiї для кожного предмета.
За аналогічною схемою створюються ігри «Чого багато в банці», «Що у кого?»,
«Повітряні кульки», «Де Бараш взяв фрукт?», «Порахуй фрукти та овочі», «Який суп?», «Де
лежить лимон?»






Анастасія НОСКО,
вихователь-методист дошкільного навчального закладу №27
Чернігівської міської ради



КУЛІНАРНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ШОУ
«Майстер шеф»

Мета: забезпечити організацію діяльності усіх підрозділів
освітньої системи щодо створення єдиного освітнього простору дитини;
спонукати педагогів узгоджувати різні форми роботи, досягти
наступності, цілісності, системності, ефективнішого та комплексного поєднання різних
методів організації освітнього процесу шляхом формування творчої компетентності.
План засідання
1. Повідомлення теми та цілей заняття.
2. Естафета «Готуємо організовану діяльність».
3. Гра «Пантоміма».
4. Конкурс «Домашнє завдання».
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5. Гра «Бутерброд».
6. Підбиття підсумків.
Хід заходу
Ведучий. Доброго дня! Канал СТБ нещодавно представляв кулінарне шоу «Майстер
шеф». Ми не можемо стояти осторонь і теж сьогодні проведемо своє власне кулінарнопедагогічне шоу. Представляємо наших учасників! (музика).
Запитання до учасників:
 Чому ви погодилися брати участь у цьому шоу?
 Коли ви приготували найпершу свою педагогічну страву?
 Яку страву ви любите готувати?
 А яку педагогічну страву найбільше любите їсти?
 Що сказала вам мама про вашу першу страву?
 Яку педагогічну страву ви хотіли б навчитися готувати?
 Як ви думаєте, скільки кг продуктів ви зіпсували, навчаючись готувати?
 Ви бачите, які у вас серйозні суперники? Чи маєте ви шанс на перемогу?
Сьогодні наші судді, кулінарні експерти – це знавець педагогічної кухні, гурман
дошкілля Марченко Надія Василівна та поціновувач творчості, креативності в приготуванні
педагогічних страв Ходак Вікторія Іванівна. Поаплодуймо нашим суддям!
Запитання до суддів
- Ви приготували виделки, щоб куштувати страви? А місце в шлунку? Що ви очікуєте від
наших учасників? Тоді починаймо!
- Сьогоднішній наш конкурс буде непростим, але в той же час захоплюючим і цікавим.
Адже саме сьогодні ми з вами розкриємо методи і прийоми роботи з дітьми для ознайомлення
їх із Землею як з планетою, взаємозв’язку і взаємозалежності Землі – Космосу.
Для початку роботи ми з вами маємо визначити склад команд та капітанів у них
Естафета «Готуємо організовану діяльність»
Для цього конкурсу я попрошу у залі залишитися тільки капітанів команд. Вам буде
запропоновано назву страви, основні інгредієнти. Ваше ж завдання розподілити обов’язки між
членами команд, так, щоб кожен готував якусь частину.
Отже, команда «Синіх» – ваша страва «Глобус – модель Землі». Ви маєте познайомити
дітей із даною темою, використовуючи наступні методи:

Вправа на включення або психогімнастика.

Дид.гра «Побудуємо Всюдихід».

Асоціативна вправа «Що таке глобус?» (із зазначенням кольорів на ньому, їх
значенням).

Розповідь вихователя «Міф про створення Землі».

Дослідницька діяльність із глобусом «Чому настають день і ніч?»

Дид.гра «Якби Земля мала форму трикутника?»

Конструювання за вибором учасника.
Команда «Червоних» отримує страву «Земля у космосі» і ваші інгредієнти наступні:

Вправа на включення або психогімнастика.

Розповідь вихователя «Сонячна сім’я ».

Моделювання Сонячної системи.

Дид. гра «Земля – жива планета».

Робота з коректурною таблицею «Як людина вивчає Космос».

Дид. гра «Кольорова Земля».

Створення моделі-колажу « Планета Земля – наш дім».
Завдання капітана розподілити кожен етап між учасниками. Учасники ж по черзі
готуватимуть кожен етап самостійно, включаючи його до загального конспекту. Після
закінчення роботи кожного ви маєте передати естафетну паличку наступному учаснику. Коли
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всі етапи виконано, страва готова, капітан знайомить суддів із результатами їх праці. Судді
мають же вирішити чи змогла команда розкрити смак кожної частинки, чи смачною виявилася
страва.
Отже, готові? Тоді починаймо.
Гра «Пантоміма»
Для наступного конкурсу капітани команд мають обрати по 2 учасники. Кожен із них
покаже прислів’я про певне небесне тіло (Земля, сонце, зорі тощо). Ваше завдання відгадати її
за 3хв. Спочатку показуємо кількість слів у фразі, а далі самі слова. Показати стараємося
якнайточніше. Говорити заборонено. Готові? Починаймо.
Фрази:
Місяць – отець, зірка – матка, сонце – їх дитятко.
Узимку сонце так сміється, що вікна плачуть.
Землю красить сонце – а людину праця.
Сонце іде на літо, а зима на мороз.
Що на це скажуть наші судді?
Конкурс «Домашнє завдання»
Наші конкурсанти підготували домашнє завдання і принесли свою улюблену готову
страву, якою спробують здивувати наших членів журі. Назва цієї страви: макет «Сонячної
системи».
Отже, конкурс «Домашнє завдання». Команди по черзі представляють і захищають
свої страви, які підготували вдома. Конкурс оцінюється за трьома критеріями: смак,
презентація, знання рецепту.
Гра «Бутерброд»
Усі знають, що найшвидше можна приготувати що? Правильно – бутерброд! І швидко
і смачно. Тому, зараз конкурс буде на швидкість. Кожна з команд має розгадати космічний
кросворд. Яка команда швидко і правильно розгадає усі слова, та і переможе.
К
Запитання для кросворду
О
1. Космічна професія.
С
2. Найяскравіша зірка.
М
3. Природний супутник Землі.
О
4. Планета, на якій живуть люди.
Н
5. Їх на небі міріади.
А
6. Костюм для космонавта.
7. Перший космонавт.
В
8. Планети, зорі, Сонце, небесні тіла, небесні
Т
сузір’я складають…
И
9. Хвостате небесне тіло.
К
10. Літальний апарат для зв’язку між об’єктами.
А
11. Спеціальна камера для польоту.
12. Планета, що входить до земної групи.

Підбиття підсумків
Слово суддям.
Вітаємо переможців! (музика, оплески, вручення сертифікату).
Література
1. http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/kulinarne-shou-master-shef-shkoli
2. https://naurok.com.ua/scenariy-kulinarnogo-konkursu-mastershef-diti-44745.html
3.https://vseosvita.ua/library/scenarij-ta-prezentacia-pozaklasnogo-zahodu-master-chef-dla-ucniv-7klasu-6251.html
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Вікторія ОЛЬХОВИК,
практичний психолог закладу дошкільної освіти (ясел-садка)
комбінованого типу «Дитяча академія» Менської міської ради

СВЯТО ПСИХОЛОГІЇ
«КРАЇНА ЩАСЛИВИХ ЛЮДЕЙ»
Дійові особи
Королева Психологія, Королева Біда, Автор, Зло,
Страх, Дівчинка, Хлопчик
Мета: підвищення психологічної компетенції, сприяння
особистісному зростанню учасників освітнього процесу;
створення сприятливого психологічного клімату в освітньому
закладі; профілактика психологічного здоров’я вихованців;
формування психологічної культури взаємодії в соціумі дітей і дорослих.
Хід проведення
Виходить королева Психологія
Прийшла до вас наука незвичайна
І зветься психологія вона.
Зверталися до неї люди здавна,
Допомагала їм лише вона одна.

Прогнати страх, тривогу і самотність,
Знайти відраду, відновити почуття.
Наука ця усім приносить користь
І не впаде ніколи в забуття.

- Діти, сьогодні у нас свято психології – науки про душу, поведінку та емоції. Якщо
гарно вивчати психологію, то можна покращити своє життя, навчитися досягати своєї мети,
уникати поганих ситуацій, правильно спілкуватися з людьми, розуміти їх поведінку. А зараз,
пропоную вам подивитися цікаву й повчальну виставу про те, як нам у житті може допомогти
психологія.
Автор
Ця історія трапилася у країні Щасливих людей, де правила мудра королева Психологія.
Люди тут жили добрі, привітні, а діти завжди були щасливими та усміхненими. Але не
сподобалось це королеві Біді із сусіднього королівства Нещастя. І послала вона своїх вірних
слуг Зло і Страх, щоб зіпсували вони їх щасливе життя. (Під музику вибігають Зло і Страх).
Зло
Ох, яке я розлючене! Як мене дратують ці
щасливі люди довкола! Всі такі добрі, посміхаються,
радіють. А чому тут радіти? Краще б усі
пересварились, або навіть побилися! Оце було б на
що подивитися!
Страх
А я хочу всіх налякати! Коли люди налякані,
вони стають такими безпомічними! Я вмію так
обплутати їх своїми сітями, що вони й з місця не
зрушать!
(Чути звуки веселих дитячих голосів).

Зло
Здається, пора приступати до роботи.
Зло та Страх ховаються. Виходить хлопчик з іграшкою в руках. Він грається з нею, посміхається.
Вибігає Зло, кружляє навколо нього під звуки зловіщої музики.
Хлопчик із злістю кидає іграшку вбік і одягає маску злості. Виходить усміхнена дівчинка, що
грається з песиком. До неї підбігає Страх, кружляє навколо неї.
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Дівчинка (злякано)
- Ой, який страшний і злий цей пес! Точно зараз мене вкусить! Рятуйте! (одягає маску
страху та підбігає до хлопчика) Врятуй мене, будь ласка!
Хлопчик (зі злістю)
- Чого розкричалась? Сама себе рятуй! Знайшла рятівника!
Дівчинка
- Що з тобою? Ми ж друзі!
Хлопчик (з презирством)
- Які ще друзі? Як ти мене дратуєш!
Автор
Почула це королева Психологія і зрозуміла, що щось недобре коїться у її країні.
Прийшла вона на допомогу дітям (виходить королева Психологія). Але злі сили не здавались.
Вони оточили дітей і почали кликати на допомогу свою королеву Біду.
Зло і Страх (разом)
Біда! Біда! Прийди до нас! Врятуй у цей нелегкий час! (під музику вбігає Біда).
Біда (звертається до Психології)
- Нарешті мені випав шанс зійтись з тобою в поєдинку і перемогти! (дістає меч).
Психологія
- Що ж, давай мірятися силами.
Біда
- Діставай свій меч!
Психологія
- У мене його нема.
Біда
- Тим і краще! Перемога буде за мною!
Психологія
- Не поспішай називати себе
переможницею!
Біда
- Так і буде! Чим же ти будеш зі мною боротися, в тебе навіть зброї нема.
Психологія
- Мені не потрібна зброя. Я буду боротися з вами словами.
Зло
- Ха-ха! Насмішила!
Страх
- Як можна боротися словами?!
Психологія
- А ось так, мої хороші!
Зло і Страх (разом)
- Хороші?! Ми?!
Біда
- Вона назвала нас хорошими?! Ой! (хапається за голову, ніби дуже болить)
Психологія
- А ще, я вас люблю!
Зло і Страх (тримаються за серце, ніби дуже боляче)
- Що? Любиш?! Нас?
Біда
- Ой-ой! Мені погано! (випускає меч з рук).
Психологія
А ще, бажаю вам здоров’я, добра, любові, гармонії, спокою, дружби і великого щастя!
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Біда (стурбовано і злякано)
- Щастя?!Добра?! Ні, нам цього не пережити! Тікаймо звідси мерщій!
Психологія
- Постривайте. Куди ж ви? Я ж вам ще не все побажала! (Діти знімають маски)
Психологія
- Йдіть до мене. (обіймає). Ви врятовані! Нехай більше ніколи до вас не приходить зло,
страх і біда, а в душі нехай завжди панує спокій, добро та любов.
Дівчинка
- Дякуємо, тобі, Психологіє, за допомогу.
Хлопчик
- Навіть, якщо ці злюки до нас захочуть колись повернутись, ми тепер знаємо, як з ними
боротись.
Дівчинка
- Нам тепер ніхто не страшний!
Автор
Так, Психологія перемогла Страх, Зло, Біду з допомогою своїх вірних помічників:
Добра, Любові, Мудрості, Терпіння. Ви скажете: «Де ж вони, ці помічники? Ми їх не бачили!»
А я вам відповім: «Ці чарівні помічники часто залишаються невидимими, але живуть у
кожного в нас у серці».
Психологія
Діти, ви переконалися, що для того, щоб перемогти зло, непотрібна якась надмірна сила
або зброя. Будьте добрими, чуйними, любіть одне одного, батьків, вихователів, дбайте про
своє здоров’я, бережіть природу. І тоді ваші помічники ніколи не покинуть вас!
Гра «Станем добрішими разом»
Всі учасники стають у велике коло і
виконують вправи:

Вправа «Коло тепла»
Діти стоять у колі, взявшись за руки.
Психолог пропонує уявити й відчути як їхнє
тепло передається один від одного колом.
Потім просить посміхнутись один одному,
адже дружба починається з усмішки.

Вправа з психогімнастики
«Привітання»
Усміхнуся сонечку: «Здрастуй, золоте!»
(руки тягнемо до сонечка).

Усміхнуся квіточці: «Хай вона росте!» (руки вниз до квіточки).
Усміхнуся дощику: «Лийся, мов з відра!»(руки вгору).
Усміхнуся друзям: «Бажаю всім добра!» (показуємо на друзів навколо).
Етюд «Врятуй пташеня».
Уявіть, що в вас в руках маленьке безпомічне пташеня. Витягніть руки долонями
доверху. А тепер зігрійте його, повільно, по одному пальчику, зігніть долоні, сховайте в них
пташеня, подихайте на нього, зігріваючи його рівним, спокійним диханням. Прикладіть
долоні до своїх грудей, віддайте пташці доброту свого серця і дихання. А тепер відкрийте
долоні. І побачите, що пташка радісно злетіла, усміхніться їй і не сумуйте, вона ще прилетить
до вас!
Прощання
Станем дружно всі у коло,
Скільки друзів – глянь навколо!
Руку дружби простягну,
З другом сварку не почну.
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Наталія
ПРИМАКОВА,

завідувач,
Ірина БУТОК,
музичний керівник закладу дошкільної освіти №58
Чернігівської міської ради

РІДНЕ МІСТО МОЄ, ТИ ЩАСЛИВОЇ
ДОЛІ КОЛИСКА
(краєзнавча панорама)

Мета
Виховання гармонійно розвиненої, естетично й творчо спрямованої особистості під
впливом цінностей українського музичного мистецтва; розвивати загальну музикальність
дітей, здібності музичного виконавства і творчості; формувати елементарні основи музичної
культури; закріплювати уявлення дітей про державні та народні символи Чернігова;
виховувати почуття власної гідності як представників свого народу, любов і пошану до історії
рідного краю. Ознайомити дітей з історією походження назви міста Чернігів шляхом
використання пісочної анімації.
Обладнання
Музичний центр, ноутбук, проєктор, проєкційний екран, тематична мультимедійна
презентація, стіл для пісочної анімації, магнітна дошка, матеріали до гри «Символи
Чернігова», атрибути до танців (віночки з квітів, м’ячі-фітболи, військові плащі та пілотки,
атрибути до образу князів: хутряні шапки, корона, плащі, шабля, книга), прапорці міста
Чернігова.
Хід розваги
Ведуча
Радуйся, земле, щедра й багата!
Понад Десною йдуть хлопці й дівчата.
Земле Чернігівська, рідний наш краю,
кращого в світі, мабуть, немає.
Яблуні білі, сяйво калини
і неповторна пісня Вкраїни.
Танець «Одна калина» муз. Р.Квінти; слова
В. Куровського.
Після танцю залишається хлопчик і дівчинка
Ведуча
Коли створив Бог світ, різні планети і сузір’я, створив і землю. А потім – все живе на
землі: квіти, трави, дерева, звірів. А на завершення – людей, на своїм образом і подобу. Та й
по тяжких трудах своїх спочивав у небесних чертогах, а труди свої праведні доручив
янголятам.
Вихід янголя. Супровід виступу дітей за допомогою ІКТ – історія зародження міста.
Ведуча
І приходили до них люди – просили для себе землю, де будуть жити і продовжувати свій
рід. І янголи давали кожному місце на землі.
Хлопчик
- Ходімо ж і ми до янголів, попросимо собі землі, де будемо свій рід множити.
Дівчинка
- Янголи, просимо землі для себе, де б ми жили і рід свій вели.
Хлопчик
- Прекрасної землі, щоб були на ній і степи, і ліси, і озера.
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Дівчинка
- Посередині, щоб текла річка з цілющою водою, напуваючи землю і все живе навколо. І
сама земля щоб випромінювала силу.
Ведуча
- Поміркували янголи і вирішили віддати їм землю, яку залишили для себе.
Янгол 1
- Дарую вам землю зі славетною історією, не скориться вона війнам, голодоморам, не
впаде на коліна перед ворогами, і будуть збудовані на ній величні храми та собори.
Янгол 2
- І буде земля на ній найродючіша, і будуть багаті її ліси дичиною, а поля – урожаями, а
води її річок і озер напуватимуть чистою, цілющою водою.
Янгол 3
- І будуть народжуватись на ній
славетні сини і доньки: мужні, горді,
талановиті, гостинні і працьовиті.
Ведуча
І дали янголи землю на півночі
України (907 р). І з того часу стали вони
жити на цій землі, а як їм жилося – ми про
це вам розкажемо.
Янголи і діти виходять
Ведуча
- Люблю Чернігів – град свій рідний. А
звідки ж назва ця взялась? Чи від лісів густих і темних, чи дав те ймення Чорний князь?
Легенда походження назви міста Чернігів
Дівчинка розповідає легенду про походження назви міста Чернігова, вихователь передає
текст через пісочну анімацію (на екрані малюнок піском).
Легенда
Дівчинка
У сиву давнину на півночі знаходилась місцевість, яку стародавні люди називали
Чорним Гаєм. Ця назва була не випадковою, адже тут рости дрімучі ліси. Вони були такі густі,
що навіть сонячний промінчик не завжди потрапляв у середину лісу, тому здалеку він
здавався чорним. Мешкали в цих лісах племена меланхленів, які носили чорні плащі. У лісах
водилось багато диких кіз – сарн, а поряд з чорним гаєм текла красива і мальовнича річка
Десна. Одного разу прийшов на ці землі могутній і сміливий князь, якого звали Чорний. Дуже
йому сподобалися місцеві краєвиди: повновода Десна, в якій водилося багато риби, дрімучі
ліси з великою кількістю звірів та сміливі і працьовиті люди, що мешкали тут. І вирішив князь
Чорний тут оселитися. Збудував він собі на пагорбі пишний терем, а довкола в менших
хатинах оселилися його воїни. Князь Чорний був чесний і справедливий, то ж до нього почали
приходити інші люди і будувати собі хатини. Поступово поселення розросталося. А щоб
захистити своїх підданих від ворогів, наказав князь Чорний збудувати навколо поселення
високі та міцні стіни. Подорожні, що приходили до цього міста, запитували: «А чий це град?»
(в давнину міста називали град, від слова «городити», огороджувати стінами). А мешканці їм
відповідали: «Це князя Чорного град». Згодом назва Чорний град змінилася на Чернігів.
Ведуча
Легенди різні про Чернігів є, це лиш одна, а їх іще багато.
Вороже військо суне на Чернігів, княжну забрати хоче у батьків.
Вивищувало місто міцні мури, щоб не піддатись волі ворогів.
Предслава Чорна вийшла за ворота, вклонилась низько небу і Десні.
Не підкоритись ворогу – її турбота, і бойові вона виводила пісні.
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Танець княжни з дівчатами («Місяць» слова і музика Н.Могилевська)
Ведуча
- І не скорилась княжна Чорна, ім’я своє у назві міста залишила.
Ведуча
- Князі хоробрі вийшли за ворота, пообіцяли
місто захищать.
Сильні мужі свого народу Чернігів завжди
будуть прославлять!
Історія розвитку міста за часи князівства
Хлопці-князі виходять по черзі під музичний
супровід – звуки годинника
Князь 1
- Я – князь Мстислав, зовуть мене
хоробрим, бо не одного зайду я здолав.
Чернігову лишаю честь і славу, крім того,
собор святого Спаса будувати я почав.
Князь 2
- Я – Святослав, син Ярослава Мудрого –
великий і могутній князь. Своїм нащадкам я
лишив печери, що їх святий Антоній зводити
почав. Велична Єлиця також творіння рук моїх
для слави міста й жителів усіх.
Князь 3
- Я – князь Давид, син Святослава, що мудрістю своєю славен на віки. Собор святих
Бориса й Гліба маєте від мене, шануйте їх та згадуйте мене.
Князь 4
- Я – князь Михайло, Всеволода син, безстрашно в очі смерті я дивився. За віру
християнську і за честь Русі своїм життям в орді я поплатився.
Князі виходять.
Ведуча
- Минав час, Чернігів стародавній під охороною в мужніх козаків. Вал розквітає, місто
славне пише історію своїх віків.
Доба козацтва
Фізкультурно-оздоровчий напрям роботи: використання м’ячів-фітболів – «коні».
Танець хлопців-козаків
(Після танцю діти розповідають вірші про козацьку добу
Козак 1
Козацька доба – то є світла епоха,
коли українці орлами літали,
Нікого вони не боялись нітрохи,
від них вороги у бою відступали.
Козак 2
Козацтво – то світла сторінка у книзі,
що наші діди написали шаблями,
за ними стояла кохана Вкраїна,
за її свободу мужі воювали.
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Козак 3
Єднаймось же, браття, у дружну родину,
щоб разом розправити вольнії крила,
щоб в злагоді жити і батьку, і сину,
піднявши до світла і щастя вітрила.
Козаки виходять
Період 1941-1945рр.
Ведуча
- Історію шануй і пам'ять, вклонися Болдиній
горі.
Там у курганах спочивають чернігівські
захисники.
А від фашистів рятували колись мужі герої нас.
На їхню честь вогонь палає. Дай Бог, щоб він повік не згас.
Танець «Журавлі» муз. Я. Френкеля; слова Г. Гамзатов
Обладнання: військові плащі, пілотки.
Після танцю дівчатка-журавлі розповідають вірші
1. Минають події і дати, стихають болі і жалі.
Солдати, солдати, солдати лежать у гарячій землі.
2. На полі, священного бою у роки тяжкої війни.
Собою, собою, собою Чернігів прикрили вони.
3. Вже кров їх земним стала соком, вже плоть їх в траву перейшла.
Високо, високо, високо над ними їх вічність зняла.
4. Хай серце печалиться болем, не тільки до пам’ятних дат.
Ніколи, ніколи, ніколи, Вітчизні не зрадив солдат.
Ведуча
- Чернігів був звільнений у результаті успішної Чернігівсько-Прип’ятської операції.
Визволення Чернігова сталося 21вересня на велике свято Різдва Пресвятої Богородиці.
Здавалося, сама Божа Матір вступилася за розтерзане місто. За блискучу операцію по
звільненню міста 10 об’єднань і частин Червоної армії отримали найменування Чернігівських.
Ведуча
- Ідуть роки і майорить над містом прапор,
Щасливі у садках гуляють дітлахи.
Гостей стрічає наш Чернігів тато,
Пісні веселі нам виспівують птахи.
Дидактична гра «Подорож містом»
Хід гри: діти розповідають про характерні
елементи офіційних символів міста; викладають
герб міста з частин.
Виходить вихователь з дітьми
Вихователь
- Крокуючи по старовинній бруківці Красної площі, перейдемо до скверу із стрункими
ялинками. Зупинимось у затінку смарагдових каштанів, помилуємося світловим шоу
музичного фонтану. Вдосталь насолодившись красою фонтана, ми побачимо старовинну
споруду міської ради. Як і в кожного міста у Чернігові є свої символи. Чи можемо ми про них
розповісти?
1. Герб нашого міста – це срібний щит – символ захисту.
2. На щиті розташований чорний одноголовий орел з гордо піднятою головою, символ
мужності, сили, відваги.
3. Правою лапою він тримає золотий хрест – символ християнства.
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4. Голову орла увінчує золота п’ятиконечна корона – символ належності даного герба
місту.
5. Прапор міста – біле прямокутне полотно, що символізує чисті помисли, непорочність,
свободу і незалежність.
6. У центрі прапора розміщений коронований орел.
Вихователь
- Талановиті чернівчани Іван Буренко та Анатолій Ткачук написали гімн Чернігова.
Запрошуємо до урочистого прослуховування гімну.
Гімн міста Чернігова муз. А.Ткачука; слова І.Буренка
Виходить дівчинка з лялькою
Дівчинка
- Поки усі спимо ми в теплих ліжках для воїнів ідуть важкі часи.
Зима на вулиці: морозно, сніжно, життя для діток зберігають татусі.
Ведуча
- Спокійно може спати наш Чернігів, поки такі герої поряд з нами є.
Кордони наші будуть непорушні і завдяки
ним кожен з нас живе.
Танець дівчаток з татами учасниками
АТО. «Дай, Боже, сили нашим солдатам»
слова і музика Х. Панасюк.
Ведуча
- Чернігів древній став понад Десною,
собор між зеленню як диво вирина.
Над вічною і світлою рікою
не змовкла ще історії струна.
Хлопчик
- Чернігів – наше рідне місто, воно
найкраще на землі.
Йому Деснянські води чисті свої наспівують пісні.
Дівчинка
- Стоїть воно вже сотні років, щоб нам всім радість дарувать.
І куполи його високі під сонцем золотом горять.
Ведуча
- Дивлюсь на місто і радію, і в пісні славлю ці часи.
І серцем знову молодію, від юності його й краси.
1 дитина
Моє місто – колиска дитинства.
2 дитина
Моє місто – чарівна краса.
3 дитина
Моє місто зелене і чисте.
4 дитина
Моє місто – це гордість моя.
Всі разом
Чернігів – це наша душа.
Пісня
«Чернігів». Слова і музика
М.Гончаренко.
Музичний флешмоб – діти виходять з прапорцями міста Чернігова.
Діти дарують гостям прапорці міста Чернігова.
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Раїса СИВОРАКША,
вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу №52
Чернігівської міської ради

ПОМПОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
СЕНСОМОТОРНИХ ВІДЧУТТІВ У ДІТЕЙ
РАННЬОГО ВІКУ
Як вважають прихильники методики Монтессорі, для занять з малюками потрібно
використовувати цікаві, яскраві й незвичайні за фактурою матеріали. Дійсно, граючися з
предметами, які подобаються малюку і за зовнішнім виглядом, і на дотик, можна досягти
найбільш значущих результатів. Пухнасті, різнокольорові кругляшки – помпони приємно
тримати в долоньках. Отримуючи тактильні відчуття, дитина розвиває свою сенсорику,
виникає зацікавленість. Тож давайте спробуємо реалізувати деякі цілі, займаючись з
помпонами: поєднаємо процес чуттєвого пізнання з розвитком дрібної моторики, логіки і
навіть математичного рахунку. Готові?
Як можна використовувати помпон:
 сортувати за кольором та величиною;
 грати в пальчикові ігри;
 складати за схемою (малюнком);
 промовляти назви кольорів та рахувати;
 складати різноманітні фігури;
 використовувати дихальні вправи;
 перекладати із однієї ємкості в іншу, використовуючи
пінцет тощо.
Позитивним є те, що в ці ігри можна грати не лише в
дитячому садочку, а й вдома, придумуючи різноманітні
варіанти, імпровізуючи в ході гри, і тоді помпони принесуть
величезну користь і масу позитивних вражень вашому малюку.
Орієнтовний конспект інтегрованого заняття з пріоритетом сенсорних завдань
для дітей раннього віку
Тема «Киця в гості завітала»
Мета: продовжувати знайомити дітей з олівцями,
правильним користуванням олівцем під час малювання;
розвивати в дітей дрібну моторику рук, уяву, мовлення, вміння
використовувати різні кольори в малюнку; використовувати
вправи на розрізнення кольорів; викликати в дітей інтерес до
малювання олівцями; підводити до розуміння того, що лінії,
проведені олівцем можуть щось зображувати.
Вчити співвідносити колір олівця з кольором помпона.
Сприяти розвитку самостійності, створювати добрий емоційний
настрій; виховувати цікавість до занять з малювання.
Словник: кольорові олівці, багато, дерев’яні, гостренькі,
кольорові помпони.
Матеріал: іграшковий котик, набори кольорових олівців, підставки для олівців, папір на
якому наклеєні кольорові зображення повітряних кульок, мильні бульбашки, зразок, художнє
слово, кольорові помпони.
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Хід заняття
Створення позитивного настрою.
Вправа-привітання
Добрий день!
Добрий день, добрий день усім!
Ми бажаємо щастя та здоров’я всім.
А щоб щастя – ось таке!
А здоров’я – ось таке!

Вихователь (читає вірш)
Світить сонечко у віконечко,
Світить, усміхається.
Ой, погляньте, хто прийшов?
Хто до нас вітається?

-

Няв! Няв! Няв!
Привітаймося із кицею!
Няв! Няв! Няв!
Привітаймося із кицею!

Гра «Сумна киця»
Вихователь
Несла киця в торбинці щось красиве та барвисте. Киця дуже поспішала і дірок не
помічала. Киця дірку не зашила, все з торбинки загубила.
Мовленнєва гра «Що це?»
Гра «Посортуй» (діти складають окремо олівці і помпони)
Дидактичні ігри: «Скільки?», «Якого кольору?», «Які на дотик?»
Гра «Що вміють роботи олівці?» (самомасаж дітей олівцями).
Вихователь
- Вам сподобалося грати? І нашій киці дуже сподобалось.
- А тепер, вона просить допомогти зібрати олівці та
розкласти їх у свої будиночки за кольором.
Вихователь
- Якого кольору цей будиночок?
- Якого кольору олівець?
(Котик дякує дітям)
Вихователь
Олівці відпочивають
І на діток поглядають.
Хочуть вони грати,
Картинки малювати.
(Вихователь звертає увагу дітей
на помпони, які лежать у кошику).

Вихователь
- А що вміють робити помпони?
- А якого вони кольору?
- Якої форми?
- Скільки їх?
Вихователь
- Пропоную погратися з помпонами. Вони маленькі, а ми на них подмухаємо (дихальна
гімнастика).

Пальчикова гімнастика «Кулька чарівниця»
(Вихідне положення – пальці обох рук зібрані пучкою та стискають помпон. «Надуємо кульку»).

Вихователь
- Ой, Кице, подивися, які кульки діти надули!
Вихователь (читання вірша «Кольорові олівці»)
Ми веселі олівці
Наче сонячні промінці
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(У дітей кольорові помпони, якими потрібно заповнити відповідний колір повітряної кульки і
намалювати ниточку).

Вихователь
- Киця принесла подарунок, мильні бульбашки. Вони такі ж круглі як помпони,
кольорові як олівці.
Гра з мильними бульбашками
Вихователь
- Ой як грали веселенько. Тож за гру цікаву ту ми подякуємо Коту.

Наталія СМИРНОВА,
вихователь Чернігівського дошкільного навчального закладу № 68 «Пізнайко»,
центру розвитку дитини Чернігівської міської ради

КОГО РОЗБУДИЛО ВЕСНЯНЕ СОНЕЧКО?
Заняття-пошуканка за технологією «Дошкільнятам – освіта
для сталого розвитку» для дітей середньої групи

Завдання
Уточнити уявлення дітей про взаємозв’язки між об’єктами природи; розвивати логічне
мислення, уяву, швидкість дій; формувати вміння працювати гуртом, своєчасно допомагати
товаришеві, спілкуватися один з одним.
Виховувати любов до природи, бажання її берегти та примножувати.
Спонукати сприймати природу як цінність; виокремлювати позитивний і негативний
вплив людської діяльності на стан природи, усвідомлювати себе частиною великого світу
природи, виявляти інтерес, бажання та посильні вміння щодо природоохоронних дій.
Матеріали: карта-схема пошуканок, музична шкатулка, набір музичних та шумових
інструментів для кожної дитини: дзвіночок, свищик, молоточки дерев’яні, музична
композиція «Звуки природи навесні», дерев’яні чіпки для пломбування отвору в стовбурі
берези, бинт, ігровий персонаж-помічник Сонечко-жучок, поезія: Яків Щоголів «В діброві»,
Олена Пчілка «Весняні квіти», Степан Жупанин «Музика дощу», загадки, заклички.
Хід заняття
Вихователь
- Діти, послухайте весну. Якими звуками сповнила вона природу?
- Як ви вважаєте, чому весну називають «найголоснішою», «найгомінкішою» порою
року?
- Розкажіть, як звучить пробудження весняної природи на вашу думку?
(Роздуми дітей).
- А хто ж будить нашу природу від сну?
Загадка
Воно потрібно для рослин,
Воно потрібно для тварин,
Воно потрібно для людини,
Без нього не прожити й днини? (Сонечко)
99


2020

Педагогічні обрії № 2 (110)



Оздоровча хвилинка «Сонечко» (діти стають у коло).
Встане вранці ясне сонце,
Сонечко розвеселяти.
Вигляне в своє віконце.
Встали, сіли,
Ми до нього потягнемось,
Встали, сіли.
За промінчики візьмемось.
Бачите, як звеселіли!
Будем разом присідати,
Вихователь
- Сьогодні я пропоную вам відшукати й зібрати в чарівну музичну шкатулку звуки весни.
Хай зазвучить весняна мелодія!
Ситуація-провокація:
Вихователь
Діти, можливо ми когось одного тут
залишимо шукати ознаки весни, а самі
гуляти на майданчик підемо? (Варіанти
відповідей дітей).
Якщо хтось з дітей погодиться,
запропонувати саме йому залишитись
одному
шукати.
Шляхом
міркувань
підвести дітей до думки, що таке рішення
було хибним.
Вихователь
Молодці! Я вірила, що ви дружні
діти; знала, що не залишите друзів наодинці
з проблемою. За це вам у подарунок буде
карта-схема наших пошуканок.
На схемі зображені квіти весняні,
грайливий дощик, веселі комашки швидкі,
голосні пташки, брунька, що починає
розкриватись, берези зі знаком питання.
Метод «Рухомі знакові предмети»
Вихователь
Діти, будемо домовлятися: ми підемо
на пошуки разом, якщо хтось першим знайде квітку весняну – задзвонить у дзвіночок, пташку
– засвище в свищик, дощик – заспіває закличку «Іди, іди, дощику…», жучка – почне дзижчати
і кружляти. А от з останніми двома, брунькою та берізками, ми вирішимо, що робити на місці,
коли їх знайдемо.
Якщо сонечко наше сьогодні за хмаркою сховається, то з нами буде Сонечко-жучок.
Вирушаємо на пошуки першого об’єкту – квіточки.
Дзвенить дзвіночок і всі діти вже біля клумби.
Всі квіточки весняні
Голівки підводять
Веселі, кохані.
Від сну зимового
З-під листя виходять,
До сонця ясного.
Придивіться уважно до ніжних пролісків.
Вихователь
- На вашу думку, який характер у цих квіточок? Суворі вони чи ласкаві?
Дістаньте свої дзвіночки й спробуйте відтворити ці звуки.
Візьмемо пісеньку квітів у свою шкатулку і далі на пошуки.
Але, що це? (невеличка калюжа).
Звідки вона з'явилася?
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Біля однієї з калюжок лунає закличка «Іди, іди, дощику…»
Вихователь
Іде дощ!
Срібно,
Іде над гаєм, лісом
Тихо, лунко,
І стає веселим цимбалістом.
Густо, а то й дрібно.
Б’ють краплинки-молоточки
- Уявіть себе композиторами. Давайте спробуємо придумати і заграти нашими
молоточками пісню весняного дощику. Гарна вийшла пісенька. Візьмемо дзвінкі молоточки в
шкатулку.
Рухлива гра «Чотири стихії»
Мета: закріплювати знання про чотири стихії: воду, землю, повітря, сонце; розвивати
уважність, уміння чітко виконувати дії після сигналу.
Хід гри: на сигнал «вода» – діти знаходять собі пару, «сонце» – стають у коло, «земля» –
присідають, «повітря» – починають кружляти, піднявши руки вгору. Зробити декілька
повторів. Зупинитись на сигналі «повітря».
Вихователь
- Ви так гарно кружляєте, руками махаєте. Когось ви мені нагадуєте. Ви такі ж швидкі та
веселі, як жучки-солдатики з нашої схеми. Ще досить холодно, але де вже можуть гуляти
жучки? (У затишному , теплому, сухому місці – під деревом на сонячному боці).
(Хтось із дітей дзижчить та кружляє під одним з дерев).
Роздуми дітей про те, чи потрібні нам жуки та інші комахи.
- Що ж ми покладемо до нашої музичної шкатулки? Можна дружно подзижчати в
шкатулку і швиденько її закрити.
Мімічна гра «Сонячний промінчик» (проводиться, якщо виглянуть сонячні промінці з-за
хмар).
Загадка
Він гріє і пече,
Втече
І, як зайчик грається.
І мерщій сховається?
Схочеш взять його –
(Сонячний зайчик)
Вихователь
Сонячні зайчики весняні дуже лагідні, підставте личка до промінця. Промінець
залоскотав носик - зморщити носик. Засліпив очі – кліпаємо віями. Сів на брівки – піднімаємо
та опускаємо брови. І торкнувся ротика – губки витягуємо в посмішку.
Так і пташки сонечку свої голівки підставляють та веселі пісні співають. Весна
«дзвенить» не тільки водою, але й пташиним галасом. Вслухайтеся в гомін пташок. Кого з
крилатих співаків весни ви чуєте? Доберіть слова для характеристики співу різних пташок.
(Можливі варіанти: дзвенить, тьохкає, воркує, щебече, бринить, свистить, цвьохкає,
туркотить та ін.)
Вихователь
Он чорний шпак співа вгорі,
Скриплять червоні снігурі,
Зозуля голосно кукука;
В дубову кору дятел стука.
Вихователь
А як ви думаєте, навіщо дятел це робить? Це він просто пісеньку так вистукує свою?
(Роздуми дітей. Комахи можуть бути не тільки корисними, а й шкідливими і з ними
допомагають боротися пташки. Дятел лікує дерева – знищує шкідників під корою ).
Вихователь
- Хто побачив і почув пташок, заграє у свищик. Кладемо свищики в шкатулку.
Від співу пташок, лагідних теплих промінців сонця на гілочках тихенько тріскаються
бруньки. З них ще ледь помітно виглядають зелені листочки. Ці звуки ми своїм вушком не
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почуємо, а от наша музична шкатулка зможе. Якщо ви знайдете такі зелені бруньки, голосно
сповістіть «Весна прийшла!».
І ось, звідусіль на галявині чути дитячі голоси: «Весна прийшла!», «Весна прийшла!»
Вихователь
- Так, вона прийшла! Біжіть всі до мене. Ви – молодці! Але у нас залишився ще один
об’єкт. Він у нас на карті-схемі позначений, як береза і стурбована якимось питанням людина.
Давайте разом спробуємо знайти берези і подумаємо, яку пісню може вона співати?
Діти знаходять березу і разом з Сонечком-жучком розглядають, що відбувається.
Вихователь
- Берізка ділиться з людьми своїм соком, який дарує їй щедра земля.
- Це добре для людини?
- Як ви гадаєте, ці потоки води, які біжать по стовбуру і гілочках співають веселу
пісеньку?
- Але ця пісня може перетворитися з веселої на сумну. Берізка вже не буде ділитись
своїм соком із нами і радіти, а плакати, коли люди забиратимуть занадто багато соку і їй
не вистачає сили розпустити свої листочки.
Запропонувати дітям разом із дорослими зняти пляшечку з соком, а отвір закрити
заздалегідь заготовленим дерев’яним чіпком і перев’язати стовбур.
Запросити всіх до групи прослухати мелодію весни з музичної шкатулки та скуштувати
березовий сік.

,

Юлія ТЕРЕНТІЄВА
вихователь закладу дошкільної освіти «Дитяча академія» Менської міської ради

ЦІКАВИНКИ ВІД ФОКУСНИКА ФОПИ
Конспект заняття з математики для дітей старшого
дошкільного віку
Мета: ознайомити дітей із квадратом Воскобовича, закріпити вміння класифікувати
предмети за кількома властивостями (колір, форма, розмір, товщина); вміння порівнювати,
класифікувати, узагальнювати та користуватися картками-символами, використовуючи
логічні блоки З. Дьєнеша, вправляти в умінні лічити прямою та зворотною лічбою, розвивати
зв’язне мовлення дітей, пам’ять, логічне мислення, увагу; уміти робити висновки.
Виховувати дружні, товариські відносини, почуття взаємодопомоги в навчанні та грі,
бажання пізнавати нове.
Матеріал
Демонстраційний: електронний лист від фокусника Фопи, цифри, смужка білого паперу,
ножиці, фломастери, ведмедики – великий і маленький.
Роздатковий: блоки Дьєнеша, цифри, квадрати Воскобовича, картки-символи на кожну
дитину.
102


2020

Педагогічні обрії № 2 (110)



Хід заняття
Привітання в колі:
Доброго ранку всім людям землі,
Доброго ранку мені і тобі,

Хай день буде вдалим, успішним нехай,
У доброму настрої день починай!

Вихователь
- Сьогодні на нашу електрону пошту прийшов лист від фокусника Фопи: «Доброго дня,
любі діти! Вас вітає фокусник Фопа! Я для вас підготував фокус, але щоб його побачити –
треба трішки погратися і виконати декілька завдань!»
Вихователь
- Ну що готові до завдань?
1. Завдання «Весела лічба»
Треба допомогти Фопі розставити цифри від 1-9 по порядку.
2. Завдання з блоками Дьєнеша. Гра «Розділи фігури»
Вихователь
На столі два ведмедики: великий і маленький. Вони зібралися будувати для себе
будинки з блоків, але посварилися через те, що не можуть розділити блоки між собою.
Давайте їх помиримо й допоможемо розділити фігурки
так, щоб у великого ведмедика опинилися всі великі, а у
маленького – маленькі. У великого ведмедика всі
тоненькі, а у маленького – товсті.
Гра «Частування ведмежат»
Вихователь
- До нас у гості завітали ведмежата, вони дуже
люблять поласувати печивом різного кольору, форми.
Почастуйте ведмежат. Печиво в лівій і правій лапах
повинні відрізнятися тільки формою (кольором,
величиною, товщиною).
Гра «Закодовані картки»
Вихователь
- У кожного з вас закодовані картки-схеми, ваше
завдання їх розкодувати й знайти відповідні фігури.
Гра «Якої фігури не вистачає»
Вихователь
- Перед вами кілька фігур, подивіться на них і
запам’ятайте їх. Потім одна фігура може зникнути або
замінитися новою. Ваше завдання знайти цю фігуру.
Фізкультхвилинка (з фігурами)
Дружно станьте, посміхніться,
вище руки відніміть,
а тепер їх опустіть і фігурки покажіть.

Вліво-вправо поверніться!
Червоні – поплескали,
Сині – потупали.
Жовті – покружляли.

Завдання «Ознайомлення з квадратом Воскобовича»
- Це незвичайний квадрат, він чарівний.
(На екрані зображення квадрата, діти досліджують квадрат, бо він незвичний,
чарівний)
Вихователь
- Пропоную розповісти казку (діти слухають казку і імітують героїв квадратом ).
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- У звичайнісінькому місті, в звичайнісінький домі жила собі сім’я. Мама – трапеція,
тато прямокутник і їхній синочок квадрат. Братиків і сестричок у квадратика не було, був
лише дідусь – чотирикутник. Дідусь чотирикутник часто писав листи. Одного разу, за
сніданком тато сказав, що дідусь прислав листа, в якому всім передає вітання і цікавиться ким
мріє стати його онук.
Після сніданку тато з мамою пішли на роботу. Квадратик залишився сам вдома. «Цікаво.
а ким я можу стати?» Підійшов до дзеркала подивився на себе. У дзеркалі на нього дивився
звичайнісінький квадрат, у якого всі сторони рівні, всі кути теж були рівні.
- «Звичайнісінький собі квадрат, не те що
будиночки в дворі: стрункі, гарні. От би мені
стати будиночком». І тільки він про це подумав,
як відчув, що його куточки заворушилися – на
квадратика в дзеркалі дивився будиночок. Він
трішки замріявся… І знову перетворився на
квадратик. Він згадав, що скоро прийде зима,
новорічні свята, наряджена ялинка й велика
цукерка, яка висить на ялиночці.
- «От би мені стати цукеркою!» - подумав
квадратик і відчув як його куточки ожили. У
дзеркалі на квадратика дивилася цукерка!
На цей раз квадратик не тільки здивувався,
але й задумався: «Що ж це виходить! Захотів я стать будиночком – обернувся на будиночок,
захотів я стати цукеркою – перетворився на цукерку». Це було справжнє відкриття! Квадрат
може перетворюватись на все що завгодно, тільки треба дуже цього захотіти.
Про своє відкриття йому дуже захотілося написати дідусю в листі. Квадратик уявив як
дідусь відкриває конверт і читає листа… І враз відчув як він перетворився в – конверт.
Тепер квадрат задумався над тим, як йому відправити листа. Мама не дозволяла йому
виходити з двору, але сьогодні був незвичайний день, і йому хотілося швидше відправити
листа.
- «Я перетворюся в їжака» – подумав квадрат і враз перетворився, поклав на спинку
листа і побіг. Їжак біг, біг, а тоді знайшов самі темні кущі, сховався в них і заснув. Квадратику
приснився незвичайний сон – зірковий дощ. Йому захотілося стати зіркою.
Прокинувся квадратик від того, що щось йому кольнуло в бік, але він не здивувався –
згадав, що в сні перетворився на зірку!
Вихователь
- Ну що сподобалася вам казочка? Я думаю, що всі завдання фокусника ми виконали і
настав час для фокуса.
Фокус від Фопи
Вихователь
Перед вами смужка паперу, склеїмо її в кільце (циліндр). На кінці намалюємо жучка
сонечка. Якщо жучок біжить по зовнішній стороні циліндра, то через деякій час від
зупиниться в тій точці, де починав. Другу смужку паперу ми склеюємо, але один з кінців
перевертаємо на 180 градусів (лист Мебіуса), то що ж трапиться з жучком? Біг жучок по
зовнішній стороні циліндра і раптом зупинився на внутрішній частині циліндра.
- Що трапиться якщо циліндр розрізати по середній лінії? (отримаємо 2 циліндри).
- А якщо розрізати другу фігурку? Перевіримо!
- Залишилася та ж фігура тільки вже перекручена два рази!
- А що трапиться, якщо це цікаве кільце розрізати ще раз по середині?
- Виходить два кільці, але не окремі, а з’єднанні по середині.
- На що схожа фігурка? (на заячі вуха, американські гірки…).
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Олена ШУЛЬГА,
вихователь дошкільного навчального закладу №22,
центру розвитку дитини Чернігівської міської ради

МАКЕТИ – ОДИН З АСПЕКТІВ
КРАЄЗНАВЧО-ПІЗНАВАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Успішний розвиток дошкільнят при ознайомленні з рідним містом можливий лише за
умови їх активної взаємодії з оточуючим світом емоційно-практичним шляхом, тобто через
гру, предметну діяльність, спілкування, працю, навчання, різні види діяльності, властиві
дошкільному віку.
Необхідно зазначити, що морально-патріотичне виховання дошкільнят на
краєзнавчому матеріалі ґрунтується на таких засадах:
1. Ознайомлення дошкільнят із рідним містом природно «входить» у цілісний освітній
процес, що будується на фоні краєзнавчого матеріалу.
2. Введення краєзнавчого матеріалу в роботу з дітьми з врахуванням принципу
поступового переходу від більш близького дитині, особистісно значущого, до більш
віддаленого від дитини – культурно-історичних фактів.
3. Формування особистісного ставлення до фактів, подій, явищ у житті міста, створення
умов для активного залучення дітей до соціальної дійсності, підвищення особистісної
значущості для них того, що відбувається навкруги.
4. Розвиток музейної педагогіки, що надає можливість дитині налагодити діалог із
культурним надбанням минувшини та сьогодення.
5. Здійснення діяльнісного підходу до залучення дітей до історії, культури, природи
рідного міста, тобто вибір самими дітьми тієї діяльності, в якій вони хотіли б відобразити свої
почуття, уявлення про побачене та почуте (творча гра, придумування оповідань, виготовлення
поробок, придумування загадок, аплікація, ліплення, малювання, проведення екскурсій,
участь у благоустрої території, охороні природи і т. п.).
6. Залучення дітей до участі в міських святах із тим, щоб вони могли долучитися до
атмосфери загальної радості та піднесеного настрою.
7. Вибір методів ознайомлення дітей із рідним містом, що перш за все підвищують їх
пізнавальну та емоційну активність.
8. Створення відповідного розвивального середовища в групі та дошкільному закладі, яке
б сприяло розвитку особистості дитини на основі народної культури з опорою на краєзнавчий
матеріал (міні-музей народного побуту, предмети народного ужиткового мистецтва,
фольклор, музика тощо), і яке б дозволило забезпечити потребу в пізнанні його за законами
добра та краси.
9. Організація роботи з батьками під девізом: їх знання та любов до рідного міста повинні
передаватися дітям.
Розпочинаючи краєзнавчу роботу з дошкільниками, рекомендуємо охопити наступні
аспекти:

105


2020

Педагогічні обрії № 2 (110)



Історичний аспект
Включає в себе вивчення історії Чернігова, знайомство з основними пам’ятками
культури та архітектури міста, видатними людьми міста, історичними подіями, пов’язаними із
заснуванням Чернігова і його сьогоднішнім днем. У цю роботу можна включити вивчення
герба Чернігова. Дітей необхідно знайомити з казками, легендами (доступними за змістом),
які пов’язані з історією рідного міста.

Природничий аспект
Географічне розташування міста, рельєф, водойми, рослини, їх цінність для Чернігова;
охорона і збагачення природи.
У плануванні краєзнавчої роботи ефективно застосувати метод проєктів та макетування.
Проєкт охоплює найрізноманітніші види діяльності дітей: пізнавальну (в тому числі
пошукову), мовленнєву, ігрову, прикладну (конструювання, малювання, ліплення тощо). При
цьому, проєкт органічно вписується в основу освітньої діяльності, не заважаючи виконанню
програми, а його результатом є виготовлення макета.
Звичайний макет – це зменшений предметний зразок простору й об'єктів уявленого
світу. В основу сюжету макета необхідно покласти досвід дитини, її уявлення про
навколишній світ. Частіше ігри з макетами – це колективні ігри, де діти навчаються
узгоджувати свої дії з діями інших гравців.
До складу предметно-ігрового середовища макетів входять: ігрове тло, набори
соціальних споруд, фігурок людей, тварин, рослинні об’єкти, історичні пам'ятки тощо. Усі
ігрові набори є безпечними
для дітей, зручні та легко
трансформуються.
Треба
відзначити, що всі об'єкти не
прикріплені до макетів, діти
можуть вільно їх переміщати
по всій поверхні.
Ігрові макети умовно
поділяють на два типи:
• макети-карти;
• макети-моделі.
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Макети-моделі являють собою невелику площину із закріпленою на ній стійкою
спорудою – будинком, який має фасадну частину й подане у вертикальному розрізі внутрішнє
приміщення цього будинку, достатнє для здійснення в ньому ігрової дії.

Макети-карти – це площини не менше 50 х 60 см із визначеними на них місцями для
ігрових об'єктів та ігрового простору.
Так на макеті-карті «Вулиці міста»
кольором виділяється дорога, тротуар,
ігровий майданчик, окрім цього,
територія доповнюється будиночками,
магазинами,
гаражами,
автозаправкою, естакадою тощо.
Краєзнавча робота за проєктом
(не більше одного краєзнавчого
проєкту за рік) будується нами на
основі принципу «від малого до
великого»:
- Вулиця – історія вулиці –
природничі об’єкти вулиці –
культурні об’єкти на вулиці (пам’ятники, скульптура).
- Район – історія району – природничі об’єкти району – підприємства району –– видатні
люди району.
- Місто – природничі об’єкти міста – культурні об’єкти міста – підприємства міста –
історія міста.
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Любов ЯНУШКЕВИЧ,
вихователь-методист дошкільного навчального закладу №38
Чернігівської міської ради

УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
«СТІНИ, ЯКІ ГОВОРЯТЬ»


На сучасному етапі дошкільна освіта стала цікавою й насиченою.
Є можливість розробляти власні інновації ,використовувати альтернативні програми,
переоснащувати освітній простір дошкільника за вимогами часу.
Персональний простір, на думку М. Осоріної, має складну систему координат, яку
малюк засвоює з початку раннього дитинства, передусім на підсвідомому рівні. Просторові
координати (знайомі місця, шляхи, предмети, дерева тощо) допомагають йому зорієнтуватися
на місці та реалізувати свою фізичну активність, випробувати себе в цьому відношенні:
соціальні координати (норми, правила, заборони, ритуали тощо) допомагають переважно
розібратися
в
життєвих
колізіях,
конкретних ситуаціях, учасником яких є
дитина. Духовно- моральні координати
(ієрархія цінностей навколишнього світу,
зразки і прецеденти взаємодії людей,
форми
їхньої
поведінки
тощо)
допомагають дошкільнику зрозуміти
відносини між дорослими.
Тому
перед
педагогічним
колективом постало питання актуальності
своєчасного перетворення освітнього
простору дошкільника, яке сприятиме їх
розвитку і комфортному перебуванню у закладі
дошкільної освіти.
Із-поміж сучасних технологій, які активно
впроваджуються в практику роботи закладів дошкільної
освіти України, потрібно виокремити міжнародну
технологію «Стіни, які говорять» як таку, що забезпечує
дитині можливість бути повновладним хазяїном свого
персонального простору.
Технологія «Стіни, які говорять» не є чимось
новітнім та незнайомим для українських колег, але вона
дає можливість по новому поглянути на освітній простір,
своєчасно перетворити його під запити дитячого
сприймання та психофізіологічного розвитку.
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Ми теж спробували цю технологію
застосувати в умовах нашого закладу.
Технологія «Стіни, які говорять» є системою
візуалізації
знань, і
процесом
занурення
дошкільників та дорослих в освітній простір
дитячого садка, групи.
Не може бути єдиних вимог або рекомендацій
щодо створення, функціонування, частоти заміни
зображень
на
«Стіні,
яка
говорить».
Запроваджуючи наведену ідею, потрібно передусім
критично переглянути можливості щодо уникнення
захаращеності методичним мотлохом простору як
закладу дошкільної освіти, так і конкретних
групових кімнат, роздягалень Технологія може
бути використана як для інформування всіх
учасників освітнього процесу (діти, батьки, педагоги), так і тільки для дошкільників.
Стіна може мати кілька інформаційних напрямів – на день, тиждень, періодично
змінювані експозиції тощо.
Під час оформлення стіни для дорослих потрібно врахувати, що зображення має бути
розміщено на контрастному тлі та добре видно на відстані одного-двох метрів. Текст мусить
бути друкований на принтері, простими (без прикрас) друкованими літерами, або письмовим
шрифтом. Бажано, щоб почерки, шрифти, а можливо, й розміри букв були різні.
Потрібно прагнути до того, щоб експозиція не була монотонною, надто акуратно
«причесаною», краще, щоб вона віддалено нагадувала написи на стінах, які люблять робити
діти та які згодом люблять читати.
Варто також прислухатись до порад дизайнерів щодо розміщення на стінах фотографій,
картин, малюнків, плакатів або панно. Наочність покликана забезпечити еквівалентне
відображення тих відомостей, які недоступні чуттєвому сприйманню через часові дистанції,
абстрактності, тонкощі тощо.
«Стіни, які говорять» – це стіни, завдяки яким дошкільники спілкуються один з одним,
доносять інформацію, обмінюються знаннями, стіни нібито провокують дітей, а іноді й
змушують займатися дослідженнями. експериментами, пошуком нової інформації. Нехай не
всі відразу діти будуть брати участь у діяльності, але мимоволі обов'язково згодом до неї
звернуться.
У практиці роботи закладів освіти «говорити» можуть не тільки стіни, але й підлога,
стеля, вікна, двері, сходи – усе, що може нести додаткову візуальну інформацію.
Наш заклад дошкільної освіти працює над проблемою формування у вихованців умінь
природо-доцільної поведінки та використання об’єктів і явищ природи як джерела естетичної,
моральної та інтелектуальної насолоди (радості пізнання).
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Одним із визначальних шляхів формування
екологічної компетентності дітей було створення
екологічного розвивального середовища, яке може бути
розвивальним за умови становлення в дитини
сприйняття довкілля, інтересу до нього, оволодіння
елементарними уявленнями про явища природи,
рослини, тварин. Тому виникла ідея створити сходи які
«говорять».
Оскільки
в
Україні
найхарактернішими
угрупуваннями є ліс, луки, водойми, болота, степи, ми
вирішили за цими фітоценозами зробити сходи, де діти
можуть дізнаватися про рослинні й тваринні
угрупування даної екосистеми.
У кожній екосистемі є екологічні знаки, які
розкривають правила поведінки людини в природі.
Першим угрупуванням, які ми оформили на сходах були водойми, розділені на дві
тематики: море, водойми й болота.
Сходинки «море» знаходяться на прольоті, де розташовані логопедичні групи, тому
доречним було там з’явитись буквам, які діти
закріплюють, піднімаючись сходами. Вплив пір року на
зміни в рослинному і тваринному угрупуванні можна
закріпити, піднімаючись сходами «водойми».
В угрупуванні лісу, який розташований на
наступних сходах, не тільки приємно підніматися,
повторюючи назву їх мешканців, а й порахувати,
закріпити порядкову й кількісну лічбу.
На наступних сходах, для ознайомлення з
фітоценозом лук та степу, можемо отримати естетичне
задоволення, поетапно розглянувши їх мешканців.
Результатом злагодженої роботи всього колективу
є особистісний простір дитини, в якому комфортно
перебувати, як вдома.

1.

Використані джерела
Крутій К. Презентація альтернативної програми «STRIM-освіта», або стежинки у

Всесвіт».
2. Кудрявцева Е.Л. Методические рекомендации по использованию изображения в
оформлении образовательного пространства русскоязычного образовательного центра /
Е.Л. Кудрявцева., Т.В. Волкова. – Рига : RetorikaA, 2013. – 40 c.
3. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – СПб. :
Издательство «Питер», 2000. – 288 с.
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Ірина ЯРОШЕНКО,
вихователь дошкільного навчального закладу №27 Чернігівської міської ради

У ШКОЛІ ГАРНИХ МАНЕР

Організована пізнавальна діяльність з трудового виховання для
старшого дошкільного віку
Мета: продовжити формувати в дітей відповідальність за виконання обов’язків чергових,
дотримуватись гігієнічних вимог та алгоритму дій під час чергування, закріпити знання дітей
про правила поведінки за столом під час прийому їжі, активізувати словник дітей, за
допомогою ІКТ викликати в дітей бажання для поглиблення знань із теми та спонукати до
активної ігрової діяльності. Розвивати спостережливість, впевненість у своїх діях, увагу.
Виховувати культуру поведінки, повагу до оточуючих, дружелюбність.
Словник: манери, культура харчування, сервірування.
Матеріал: мультфільм «Вінні Пух у гостях у Кролика», інтерактивна гра «Що спочатку, а
що потім?», дид.гра «Поведінка за столом», набір «Лего», мило, рушники, столові прилади
(ложки, виделки, ножі), столовий посуд (глибока тарілка, дрібна тарілка, чашка, хлібниця),
серветниці, серветки.
Попередня робота: спостереження за роботою няні, дид. гра «Праця в садочку», бесіди
«Етикет за столом», читання казки К.Чуковського «Федорине горе».
Хід заняття
Психоетюд «Привітання!»
Зранку у віконечко
Зазирнуло сонечко,
Мило посміхнулося,
Щічки доторкнулося,
Промінцем погладило.
«Не сумуй! – порадило, –
День, що розпочався,
Щоб у вас всіх вдався!»

Вихователь
Я знаю, що ви дуже хочете потрапити до школи, і сьогодні запрошую вас до незвичайної
школи – Школи гарних манер! Потрапити туди нам допоможуть кольорові карамельки (діти
обирають колір карамельки). Кожне завдання матиме свій колір і виконуватимуть його учні,
які мають карамельку відповідного кольору. За добрі знання ви отримаєте капелюхи
випускників Школи гарних манер та звання Леді та Джентльмена!
Дзвенить шкільний дзвоник.
Вихователь
Діти, пропоную зазирнути до одного з класів і побачити, хто там навчається!
Перегляд уривку з мультфільму «Вінні Пух і П’ятачок у гостях у Кролика».
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Вихователь
- Як ви думаєте, хто вчиться у Школі гарних манер? (Вінні Пух).
- А ви знаєте, як себе поводити за столом під час прийому їжі?
Перше завдання для зелених карамельок.
Дид. гра «Поведінка за столом під час прийому їжі». На магнітній дошці діти за
допомогою лего визначають поведінку за столом (зелене лего – правильно, червоне лего –
неправильно).
Після виконання завдання спільне обговорення правил поведінки під час прийому їжі.
Вихователь
- Пропоную пригадати правила сервіровки столу для прийому їжі.
Друге завдання для синіх карамельок: визначити послідовність накривання столу до
прийому їжі та дії чергових!
Інтерактивна гра «Що спочатку, а що потім?»
Після виконання завдання спільне обговорення алгоритму чергування в їдальні.
Вихователь
Третє завдання для червоних карамельок (організація чергування до обіду в групі).
Гра-практикум «Чергування в їдальні» (діти чергують відповідно до алгоритму: (миття
рук, одягання форми чергових, накривання столів – серветка, серветниця, хлібниця, чашки,
тарілки, ложки, виделки, ножі), запросити дітей до столу і побажати «смачного»!
Обговорення дій чергових. Запропонувати черговим прибрати посуд після закінчення
прийому їжі, коментуючи свої дії.
Вихователь
- Діти, ви чудово виконали всі завдання Школи гарних манер! Отже, отримуєте
капелюхи випускників Школи гарних манер та звання Леді та Джентльмена! Вітаю вас!
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СТОРІНКА МЕДІАГРАМОТНОСТІ
Якщо ви читаєте новини, дивитися чи слухаєте – без довіри
до джерела неможлива правильна оцінка інформації. Ось запитання,
що допоможуть оцінити джерела інформації, яку ви прочитали,
побачили чи почули.
Хто є джерелом цієї інформації? Важливо, аби аудиторія чітко
усвідомлювала, хто/що саме є джерелом. Потрібно дізнатися, чи людина, яка
повідомляє новину, є першоджерелом. Якщо ні – шукаємо далі.
Що це джерело може знати? Якщо джерелом є людина, треба з’ясувати,
чи вона має профільну освіту, яку посаду вона обіймає?
Коли джерело отримало цю інформацію? На це питання відповідь потрібна для того, щоби знати,
чи інформація актуальна. Якщо джерело отримало повідомлення давно, дослідіть, чи не могла ситуація
змінитися.
Де джерело отримало цю інформацію? Чи має ця людина науковий ступінь у відповідній галузі?
Освіту? Досвід роботи? Дізнайтеся, чи людина отримала інформацію з перших рук. Якщо так, то це
має викликати більшу довіру до її думки… чи меншу?
Навіщо використовувати це джерело? Чи має людина необхідні знання і досвід, щоб їй можна
було довіряти? Проаналізуйте, чи дозволяє ця інформація дізнатися щось нове аудиторії.
Наскільки прозорою є інформація, що її надає джерело? Перед тим, як довіритися тому чи іншому
джерелу, дайте відповідь: чи може аудиторія новини самостійно визначити джерела інформації і
зрозуміти, чому слід використовувати саме ці джерела.
Як джерело дізналося цю інформацію? Чи можете ви підтвердити інформацію від джерела за
допомогою перевірки офіційних документів, звітів або інших джерел?
Яку репутацію має джерело? Оцініть, наскільки надійним джерело інформації було у минулому.
Чим керується джерело, надаючи інформацію? Зважайте на те, що ця людина може здобути чи
втратити від розголосу. Можливо, ця інформація допоможе людині виглядати краще/гірше, вважатися
винною чи навпаки? (Із навчального курсу «Джерела, верифікація і достовірність» на Poynter News University)

Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» пропонує

ПРАВИЛО 4-Х ПЕРЕВІРОК

•У деяких випадках
інформація з
першоджерела
може бути
викривлена. Якщо
стаття не містить
посилання на
джерело - її слід
вважати
підозрілою.
Швидкий пошук в
гуглі на тему статті
допоможе
перевірити
достовірність
інформації.

Перевіряйте
джерело

Перевіряйте
власника медіа
•Завжди
запитуйте себе:
хто отримає
користь, якщо я
прочитаю цю
статтю? Якщо
медіа не дають
жодного
власника спробуйте
знайти його
самостійно.

•Оцінюйте достовірність
інформації за допомогою
доказів, які вона містить.
Зокрема, шукайте
інформацію на ресурсах, у
яких ви впевнені. Одним з
таких доказів, яким часто
маніпулюють є данні та
статистика. Щоб боротися
з цим, подумайте про
цифри, які фігурують. ЧИ
мають вони сенс? Якщо в
матеріалі є посилання або
назва джерела інформації
- переходьте за
посиланням, або
пошукайте в гугл.

Перевіряйте
докази
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Перевіряйте
фото
•В Інтернеті є
безліч
відретушованих
фотографій. Їх
використовують,
щоб показати
зовсім інше місце,
час чи подію, ніж
вони насправді
зображають.
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Першоджерела: освітні новини на карантині

Шукайте усі відповіді на запитання щодо змін в освітньому процесі через карантин
новому ресурсі. Міністерство освіти і науки України у партнерстві з DOCCU запустили
окремий ресурс з важливою інформацією щодо:
 щодо змін в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та
коледжів;
 про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну
кампанію;
 окремо для педагогів – інфо щодо режиму роботи, зарплат, відпустки,
атестації, заповнення класних журналів, зручних інструментів для дистанційної роботи
тощо.
Ресурс регулярно оновлюється відповідно до нових рішень та змін.
http://mon-covid19.info/

Користуємося офіційними джерелами для перевірки інформації про COVID-19 в
Україні та світі:
 Міністерство охорони здоров’я України, інформація про COVID-19:
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
 Міністерство охорони здоров’я України, новини про COVID-19:
https://moz.gov.ua/novini
 Всесвітня організація здоров’я:
https://www.who.int/…/emerg…/diseases/novel-coronavirus-2019
 Кабінет Міністрів України:
https://covid19.com.ua/
Матеріал підготувала Ємець О.О., методист
відділу інформаційної та видавничої діяльності
ЧОІППО імені К.Д. Ушинського
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