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Мета. Формувати у дітей осмислення 
краси навколишнього світу, вміння 
бачити прекрасне у повсякденному, 
цінувати, любити і берегти природу рід-
ного краю. Шляхом використання віршів 
Т.Г. Шевченка доповнити уявлення дітей 
про чарівність рідної природи. Сприяти 
вихованню екологічно-доцільної пове-
дінки. При створенні аплікативної кар-
тини закріпити знання про квіти лісу 
і лугу, листяні дерева, назви птахів. 
Розвивати естетичний смак.

Матеріали. Казка «Як люди побачили 
красу», уривок вірша Т.Г. Шевченка 
«Сон», вправи «Що побачив Любомир», 
«Якби я був художником...», фізкуль-
тхвилинка «Добре те, що сонце світить», 
зображення лісу на папері, птахів, квітів, 
комах, дерев, обладнання для аплікації.

Хід заняття
Вихователь. Діти, сьогодні я хочу 

розповісти вам казочку, а, можливо, 
бувальщину. Не знаю, було це чи ні 
насправді, але...

У глибокому яру, за високими пагор-
бами, жили-були люди. Це була дуже 
сумна місцина. Тут завжди царювали 
сутінки: віковічні дерева сягали аж до 
небес і закривали широкими кронами їх 
блакить, а сонце з-за пагорбів ніколи 
сюди не заглядало. У лісі не чути було 
співу птахів, не літали барвисті метели-
ки, не сюрчали коники. Ніхто не вмів тут 
і сміятися. Але люди не знали іншого 
життя, вони думали, що так живуть 
всюди.

Та одного разу молодий парубок на 
ймення Любомир вирішив видертися на 
високий пагорб і дізнатися, чи є життя 
там, за скелями. Важкий був його шлях 
нагору. Поранений об колючі терни, 
гострі камені, знесилений, нарешті 
досягнув він вершини і завмер, здивова-
ний і засліплений дивним сяйвом 
і неймовірною красою...

– Поміркуйте, діти, що так вразило 
і здивувало юнака?

(Можливі відповіді дітей: квітучі 
луки, голубе небо, зелені ліси, барвис-
ті метелики, спів птахів, дзюркотли-
ві ріки, золоте поле, схід сонця).

Який ти гарний, світе!
Використання віршованих творів Т.Г. Шевченка  

в ознайомленні дошкільників з природою

Доторкнутися серцем до краси
(рідна природа, аплікація)
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Вихователь. А можливо Любомир 
побачив схід сонечка і красу природи 
вранці, таку, яку описав у своєму вірші 
Т.Г. Шевченко.

... Дивлюся, аж світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Між ярами, над ставати
Верби зеленіють.

Діти, уявіть, що ви вперше побачили 
цю картину природи.

– Якими кольорами ви намалювали 
б її, коли б були художниками?

– Які барви переважають у країні, де 
жив Любомир?

– Скажіть, любі, а що вам найбільше 
подобається у природі нашого рідного 
краю? Я знаю, що ви любите гуляти, 
їздите на дачі, до села, ходите з батька-
ми до лісу, до річки, дехто побував вже 
і біля моря. Що вас найбільше вразило, 
найбільш запам’яталось, привабило?

(Розповіді дітей).
Я знаю, як добре нам жити у такому 

мальовничому краї, на Волині, серед 
лісів, озер, луків, чудової природи. 
Розкажіть про це у грі.

Фізкультхвилинка
Добре те, що сонце світить,
Добре те, що віє вітер,
Добре те, що ось цей ліс
Разом з нами ріс і ріс.
Добре те, що в нашій річці
Синя, не брудна водиця.
Добре те, що птах літає,
Нас піснями звеселяє.
Добре те, що квітнуть квіти.
Ой, який ти гарний, світе!

От і Любомир побачив, яка прекрасна 
наша країна, як добре тут жити. 
Повернувся він додому, зібрав свій 
народ і вивів людей нагору.

Люди стали жити в Україні, працюва-
ти на землю і берегти її красу. Вони 
пам’ятали, яким був їх світ там, за 
пагорбом, тому ніколи не вбивали звірів 
і птахів, не рвали дарма квітів, навіть 
мурашок не ображали. Адже вся ця 
краса – диво Землі і Сонця.

Мабуть, саме про такий край написав 
ці рядки Тарас Григорович.

... І все то те, вся країна,
Повита красою.
Зеленіє, вмивається
Дрібною росою.
Споконвіку вмивається,
Сонце зустрічає...
І нема тому почину
І краю немає.

Від колишнього життя Любомирян 
(а тепер їхнє поселення називається 
саме так) залишилася лише картина. 
Ось вона. Який настрій вона навіює? Чого 
тут не вистачає, що і хто потрібний для 
того, щоб картина була красива, радісна, 
світла, як і наш навколишній світ?

Давайте перетворимо цю картину: 
додамо зелені, кущів, квітів, метеликів, 
птахів і звірів. Нехай радіють усі, хто на 
неї гляне.

Аплікація. Діти колективно виклада-
ють елементи – доповнення до «карти-
ни» і наклеюють. Розглядають закінче-
ну роботу.

Вихователь. Діти, щоб завжди цвіли 
духмяні квіти, купались у сонячному 
промінні і срібних росах, щоб співали 
птахи у блакитному небі, щоб дзвеніли 
чисті ріки, бережіть красу рідної землі. 
Будьте природі друзями і помічниками.

Он повзе мурашка, 
ось хлюпоче річка.

Не ламай ромашку, 
не топчи травичку.

В зелені діброва, 
в китицях калина...

Глянь, яка чудова наша Україна.
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Мета. Дати уявлення про зорі, як 
планети, деякі сузір’я. Шляхом худож-
нього пізнання природи навчати дітей 
бачити і розуміти її образи, збагачува-
ти емоційні зв’язки із Всесвітом. 
Розвивати чуттєвість, естетичне сприй-
мання довкілля у будь-яких його про-
явах. Формувати творче мислення, 
бажання осягнути зв’язки між приро-
дою і людиною. Удосконалювати нави-
чки малювання свічкою, тонування. 
Виховувати здатність милуватись, захо-
плюватись красою довколишнього 
світу.

Матеріали. Карта зоряного неба, 
оповідання «Чумацький шлях» за 
В. Скуратівським, уривки віршів 
Т.Г. Шевченка «Княжна», «N.N.», 
народні загадки, мелодії у грамзапису, 
вправа «Склади вірш», обладнання для 
малювання: ватман, фломастери, свічки, 
поролон, синя або фіолетова фарба.

Хід заняття
Вихователь. Діти, мені подарували 

ось такий дивний малюнок. Я не можу 
зрозуміти, що тут зображено. Можливо, 
ви мені допоможете.

Справді, малята, це зорі. Я впізнала 
сузір’я Великої і Малої Ведмедиці, 
Рака, Чумацький шлях... А чи знаєте ви, 
що таке зірка?

Кожна зірка, вважають вчені, це окре-
ма планета. Вона велика і розжарена, 
як Сонце, тільки знаходиться далеко-
далеко. Зорі входять до складу сузір’їв, 
які теж мають свою назву. Наприклад: 
сузір’я Лебедя, Скорпіона, Лева, Рака... 
У давні часи, замість компаса люди орі-
єнтувалися за зорями.

Зокрема, широку світлу смугу посе-
редині небосхилу в Україні називають 
Чумацьким шляхом. Чумакували 

в Україні здавна, возили з Криму сіль, 
рибу. Важка була дорога. Багато днів 
їхали чумаки, багато ночей спали про-
сто неба. А Чумацький шлях вказував їм 
шлях додому.

Покажіть на карті зоряного неба 
Чумацький шлях. Чому у нього така 
назва?

Малята, вийдіть ввечері з мамою чи 
татом на вулицю і подивіться на небо. 
Там ви легко знайдете найяскравішу 
зірку – Полярну, а біля неї інші яскраві 
зірки, які утворюють фігури, схожі на 
ковші. Ці ковші і називають сузір’ям 
Великої і Малої Ведмедиці. Ось вони 
(показ на картині).

Велику Ведмедицю часто називають 
Колісницею, Возом або просто «сім 
биків».

Діти, за зоряним небом так гарно 
спостерігати. Здається, що ти один 
у всьому світі, а над головою – чорне 
шатро, вкрите коштовним камінням. 
Зробіть це і розповісте мені про свої 
враження. А яке це чарівне видовище – 
захід Сонця! Можливо, хтось спостері-
гав за тим, як сідає сонечко за небо-
край? Як змінювалась природа, якими 
барвами розмалювало сонце небо? 
Хмари?

Діти, за тим, як сідає і сходить сонце, 
дуже любив спостерігати і наш великий 
Кобзар Т.Г. Шевченко. Він дивився на 
чудесні картини природи і виливав свої 
враження у віршованих рядках. Ось 
послухайте.

Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє.
Чорніє поле і гай, і гори,
На синє небо виходить зоря.

– Що відбувається у природі, коли 
заходить сонце?

Якби зорі могли говорити
(рідна природа, малювання)
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– Які почуття викликає у вас описана 
у вірші картина природи?

– Уявіть собі тиху, яснозору ніч. 
Спить ліс, луг і поле. Огорнуті сном 
люди. Тільки небо не спить. 
Переливається зорями-самоцвітами, 
неначе грає на невидимих струнах 
у світлі білого місяця.

Які слова ви можете підібрати, щоб 
передати красу нічного зоряного 
неба?

(Зоряне, зірчасте, зорянисте, дзве-
нить, переливається, виблискує само-
цвітами, блискучими камінцями, бли-
має вдалині ліхтариками тощо)

Діти, прослухайте віночок народних 
загадок і скажіть, з чим порівнюються 
у них зорі і небо?

1. Розстелений кожушок, на нім посі-
яно горошок.

2. Розсипалось на ніч зерно, глянули 
вранці – нема нічого.

3. Поле неміряне, вівці нечитані, пас-
тух рогатий.

4. Велике-велике рядно, а в ньому 
багато яєць.

Люди здавна бачили у зорях друзів, 
яким можна було повідати всі свої таєм-
ниці: любов, журбу, надію і сподівання. 
До зірок зверталися, як до живих істот, 
з ніжністю і любов’ю. Ось якими про-
никливими словами звертався до зорі 
Тарас Григорович Шевченко.

Зоре моя вечірняя,
Зійди над горою,
Поговоримо тихесенько
В неволі з тобою,
Розкажи, як за горою
Сонечко сідає,
Як у Дніпра веселочка
Воду позичає.
Як широка сокорина
Віти розпустила...
А над самою водою
Верба похилилась.

– Про що просить розповісти зірку 
поет?

– Які почуття викликають у вас ці 
рядки? (Смутку, жалю, туги, журби)

– Чому такі сумні слова 
Т.Г. Шевченка? Пригадайте життя 
Кобзаря і спробуйте знайти причину тієї 
невимовної журби.

– Якби ви були композиторами, яку 
мелодію ви підібрали б до цих слів?

(Можна запропонувати кілька 
мелодій у запису, запропонувати 
дітям обрати ту, яка, на їх думку, 
найбільш підходить і пояснити вибір).

Вихователь. Отже, мелодія має бути 
ніжною, спокійною, задушевною, плав-
ною, таємничою.

Давайте ми на мить станемо поетами. 
Спробуйте створити чотиривірші про 
зорі. Використайте для цього такі рими:

малесенькі – дрібнесенькі,
горять – мерехтять.
Кажуть, якщо падає зірка, потрібно 

загадати бажання – і воно збудеться.
Діти, я пропоную вам намалювати 

зоряне небо. Нехай на ньому сяють 
зірочки, яким ви зможете довіряти свої 
мрії, і колись вони здійсняться.

(Діти малюють зірки, замальову-
ють їх свічкою і тонують папір).

Вихователь. У стародавні часи дітьми 
сонця називали зорі. Вважалось, що 
у кожної людини є на небі своя зоря. Ці 
небесні світила, як вважали пращури, 
по-своєму реагували на людську пове-
дінку. Якщо людина веде гарне життя, 
то її зоря горить ясним, чистим світлом. 
А коли поводить себе негоже, то зоря-
ний блиск стає тьмяним і слабким. 
Я бажаю, діти, щоб ваші зорі завжди 
горіли яскраво.
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Мета. Поглибити і уточнити знання 
дітей про символ нашого краю – кали-
ну, її цілющі властивості. На основі 
розповідання легенди, поетичних тво-
рів розкрити багатство її символічних 
образів. Сприяти розвитку емоційно-
оцінного ставлення до об’єктів приро-
ди, уяви, образного мовлення. 
Виховувати естетичні почуття: вміння 
відчувати чарівність і красу природи, 
милуватись, радіти і дивуватися; береж-
не ставлення до оточуючого світу.

Матеріали. Загадка про калину, 
легенда, гра-хоровод «Ой, єсть в лісі 
калина», уривки з віршів Т.Г. Шевченка 
«На вічну пам’ять Котляревському», 
«Тече вода з-під явора», «Над 
Дніпровою сагою», вправа «Подякуй 
калині».

Хід заняття
Вихователь.

У вінку зеленолистім,
У червоному намисті,
Вдивляється у воду
На свою хорошу вроду.
Хто вона, ця красуня молода?

(Калина)
Вірно, діти, це калина – споконвічна 

і вірна супутниця нашого життя. Калина 
і Україна нероздільні. Калина – це 
символ України. Калину цінують за її 
пишну вроду і цілющі властивості. 
Немає, мабуть, такого села в нашій 
країні, де б не росла, не рум’яніла чер-
воними ягодами, аж до самої зими, 
калина.

Придивіться до цієї рослини. Який 
гарний кущ! Якими словами ви можете 
передати її красу?

(Яскрава, пишна, вродлива, розкіш-
на, рясна, щедра, горда, гарна, велич-
на тощо)

– Що нагадують вам калинові грона?
(Вогники, ліхтарики, намистини, 

коштовні камінці, краплинки крові 
тощо)

Обережно зірвіть ягідку і скуштуйте. 
Яка вона на смак? Придивіться до насі-
нини. На що схожа її форма?

А чому калина має саме таку назву 
і чому всередині червоної ягідки? Ось 
як про це розповідає легенда. 
(Вихователь розповідає легенду або 
слухають у запису).

Вихователь. Заспіваймо калиноньці 
гарну пісню – хоровод. Прославімо 
у пісні її красу і вроду.

(Гра-хоровод «Ой, єсть в лісі 
калина»).

Вихователь. Про цей чудовий кущ 
складено безліч пісень, загадок, при-
казок, віршів. Як ви думаєте, чим при-
ваблює калина народних поетів?

Дуже любив калину великий україн-
ський поет Т.Г. Шевченко. У «Кобзарі» 
він вжив слово калина 385 разів. 
Пригадаймо деякі вірші.

«Тече вода з-під явора,
Яром на долину.
Пишається над водою
Червона калина».
«Сонце гріє, вітер віє
З поля на долину,
Над водою гне з вербою
Червону калину...».
«А калина з ялиною
Та гнучкою,
Мов дівчаточка із гаю,
Виходжаючи, співають».

– Чи відчули ви, діти, яке ставлення 
поета до цієї рослини?

(З любов’ю, ніжністю, повагою, як 
до живої істоти)

Мабуть, не тільки за красу любив 

Поклонімося калині
(спостереження)
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калину Тарас Григорович, а й за цілю-
щі властивості. Адже з давніх-давен, 
я думаю, що ще Тарасові бабуся і пра-
бабуся пекли пироги з калиною. Пили 
калиновий чай при застуді, при болях 
у серці вживали калину з медом. 
А який смачний кисіль з калиною, 
варення!

А ще хочу розкрити секрет калини: її 

соком дівчатам треба очищувати облич-
чя, щоб рум’яніло.

Отож, вклонімося низенько калині – 
окрасі рідної землі.

Уявіть, що калина ожила і може 
говорити, простягає до вас віти з кали-
новими гронами.

Обережно торкніться їх і зверніться 
до калини із словами подяки.

Віють вітри, віють буйні
(художнє пізнання природи)

Мета. Ознайомити дітей із благовій-
ним, поважним ставленням народу до 
вітру, значенням вітру у господарській 
діяльності людини, цікаві назви, які 
відображають «вдачу» вітрів. Навчати 
давати влучні характеристики, що пере-
дають силу і голос вітру. Сприяти розви-
тку мовлення, асоціативного мислення, 
формуванню вміння аналізувати художні 
твори, репродукції картин, виділяючи 
в них настрій і думку творця. Виховувати 
естетично-художнє сприймання явищ 
природи, бажання захоплюватись і милу-
ватись ними.

Матеріали. Загадка, кленовий листок, 
вправа «Я – вітер», вірші Т.Г. Шевченка 
«Вітре буйний», «Вітер з гаєм розмов-
ляє», уривок з вірша «Причинна», 
репродукції картин Айвазовського 
«Дев’ятий вал», М. Пимоненка «Перед 
грозою», пантоміма «Я вітер різної 
сили».

Хід заняття
Вихователь. Діти, погляньте, що це 

лежить на килимку? (Листочок)
– Який він? З якого дерева? Як він 

міг сюди потрапити? (Міркування 
дітей).

Я знаю: потрапити до нас йому допо-
міг... здогадайтесь хто.

Цей вершник заповзятий
Світами звик літати –

Дібровами шурхоче,
Озерами хлюпоче,
Літун – шелестун,
Замітайло – клопотун,
Так хвацько мчить,
Та ніхто його не бачить. 

(Вітер)
Так, це вітерець-пустунець кинув нам 

у фрамугу осінній листочок – своє при-
вітання. Але як ви здогадались, що 
загадка саме про нього? Чому вітер – 
«шелестун», «замітайло»?

Вітер хотів не тільки нам зробити 
подарунок, а й ближче познайомитися 
з вами.

Отже, його звуть Вітер, а ще...
(Вітрик, Вітерець, Вітричок, 

Вітрюган, Вітрище)
Вихователь. Колись існувала думка, 

що вітри – це чотири велетенські істоти, 
які дмуть з чотирьох боків світу, викли-
каючи рух повітря. Мабуть, звідси 
і пішло прислів’я: «Йди собі на чотири 
вітри!».

Люди часто подумки зверталися до 
вітру, як до живої істоти, вважали його 
невтомним трудівником.

– Як же «трудиться» вітер, як допо-
магає людям?

(Крутить вітряки, піднімає хвилі, 
надуває вітрила, жене по небу хмари, 
переносить насіння...)
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Вправа «Я – вітер»
(Діти імітують роботу вітру).
Вихователь. У народі є багато пісень, 

у яких звертаються до вітру, виливаючи 
свій жаль, сум, сподівання, тривогу. 
Пригадайте деякі з них.

(«Повій, вітре, на Вкраїну», «Віють 
вітри, віють буйні». Діти слухають 
у запису і підспівують пісні).

Вихователь. На чужині, вдалині від 
батьківщини, козаки ставали обличчям 
до вітру, який віяв з рідної сторони, 
говорили з ним і вдихали пахощі коха-
ної домівки.

Ось як звертається до вітру у своєму 
вірші наш Кобзар – Тарас Григорович 
Шевченко:

Вітре буйний, вітре буйний!
Ти з морем говориш –
Збуди його, заграй ти з ним,
Спитай синє море...

– Що просить автор у вітру? Яким 
є вітер у вірші: явищем природи чи 
живою істотою?

– А чи доводилось вам чути голос 
вітру? Авжеж, люди часто прислухались 
до його звуків, дивуючись їхній силі та 
виразності. Його голос звучить у кронах 
дерев, у пшеничному полі, у димарях – 
і тоді кажуть, що вітер... (шумить, виє, 
гуде, свище, реве, навіть сопе, або 
ж шепоче, говорить).

Вихователь. Особливо влучно опису-
вав голос вітру у своїх віршах 
Т.Г. Шевченко.

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива.
Додолу верби гне високі,
Горами хвилі підійма.

– Яка картина природи виникає 
перед вами під час слухання цих рядків?

Вітер з гаєм розмовляє,
Шепче з осокою.
Пливе човен по Дунаю
Один за водою.

– Який голос вітру у цих рядках?
– Вітри, як і люди, мають свій харак-

тер, свою вдачу. Чи зустрічали ви лас-
кавий вітер? Який він? Як він пово-
диться?

(Легко торкається обличчя, несе 
приємну насолоду, пестить травич-
ку, голубить листочок, ніжить кві-
точки, колише пташечку...)

– А чи всі вітри мають лагідну 
вдачу? Як вони бешкетують?

Діти, я пропоную вам розглянути ці 
репродукції картин (М. Пимоненко 
«Перед грозою», Айвазовського 
«Дев’ятий вал»). Скажіть, чи присут-
ній тут вітер? Як ви це побачили?

– Якими кольорами передали худож-
ники настрій вітру? Давайте і ми ство-
римо картини вітру?

Пантоміма «Я вітер різної сили»
Вітерець лагідний, ніжний. 

(діти погладжують личко)
Вітерець повіяв, дерева загойдав. 

(діти розгойдують руками)
Дуже сильний вітер віє, 

дерева нахиляє. 
(діти нахиляють тулуб в сторони)

Вітрище гуде, виє, дерева ламає. 
(діти нахиляються до землі, пада-

ють на килимок)
Вихователь. У нашій мові з’явилися 

цікаві назви, які влучно відбивають 
нелегку вдачу вітрів.

Гарячий, посушливий – суховій. 
Круговерть вітру і снігу – сніговій.

Шалений, безжальний – ураган, 
буран, буревій, бурелом, вітровал.

А є ще такі поетичні назви:
Листобій – вітер, що обтрушує осінні 

дерева.
Вітер добрий, який дує з півдня 

навесні і несе на своїх крилах птахів, 
що повертаються, зберігаючи їм сили, 
називають качиним.
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М’якенькі поштовхи повітря об землю 
чи воду звали котячою лапкою.

Колись навіть існувало свято вітру – 
15 липня, на день Святого Кирила. 

У цей день не можна було працювати 
біля сіна, бо вітер розсердиться і роз-
несе його.

Отакий він, вітер.

Витівки бабусі зими

Мета. Закріпити знання дітей про 
ознаки зими у природі, уміння розрізня-
ти і називати зимуючих птахів та звірів. 
Поглибити знання про явища у неживій 
природі, зокрема – хуртовину, її сут-
ність і супровідні явища. Сприяти розви-
тку мовлення, уяви, аналітичного мис-
лення. Виховувати інтерес до природи 
і її явищ, бажання більше дізнатись про 
її таїнства.

Матеріали. Оповідання К. Ушинського 
«Витівки бабусі зими», уривки із твору 
Т.Г. Шевченка «Катерина», дидактичні 
ігри «Впізнай птаха», «Хто зиму не 
боїться», гра «Завірюха», пісня-гра 
М. Гринчука «Зимова пісенька».

Хід заняття
Вихователь. Діти, я знаю, що ви дуже 

любите слухати казочки, багато їх зна-
єте. Скажіть, а в яких казках події від-
буваються взимку?

Я хочу вам розповісти ще одну казку, 
яку написав Костянтин Ушинський, нази-
вається вона «Витівки бабусі зими». 
Власне, це і не казочка, а казкова опо-
відка, але я раджу вам її послухати. Ви 
згодні?

(Оповідання К. Ушинського «Витівки 
бабусі зими»).

Вихователь. До кого спершу почала 
добиратись бабуся зима? Як рятувалися 
птахи?

– Чи злякалися зими звірі? Чому?
– Як вбереглися від люті зими риби?
– Як дошкуляла людям зима?
– Чому не злякалися зими діти?
– Хто допомагав Зимі лякати людей 

і тварин? Як він це робив? (Вітер. Він 

віяв холодом, засипав снігом, стукав 
у вікно)

– Як називається таке явище у при-
роді, коли вітер сипле, крутить снігом? 
(Хуртовина)

Хуртовина – сильний вітер із снігом. 
Вітер підіймає сухий, пухкий сніг і пере-
носить з місця на місце.

– Як ще можна назвати хуртовину? 
(Хурделиця, завірюха, хуга, пурга, 
заметіль, буран, сніговій)

– Послухайте, як описує хуртовину 
у своїх віршах Тарас Григорович 
Шевченко.

Реве, стогне хуртовина.
Котить, верне полем.

– Який «голос» має хуртовина, як 
вона себе поводить?

Реве, свище завірюха.
По лісу завило.
Як те море, біле поле
Снігом покотилось.

– Як називає поет хуртовину? Якими 
словами поет передає «роботу» 
завірюхи?

Утомилась завірюха.
Де-де позіхає...

– Якою ви уявляєте хуртовину, зма-
льовану у цих рядках? (Старою, втом-
леною, сонною, хворою)

Отже, зима може бути дуже «голо-
сною», інколи її «голос» навіть стра-
шить. Мабуть, і ви чули, як вітер гуде, 
підіймає сніг і жене його по землі. 
Якими словами можна охарактеризувати 
ці звуки?

(Співає, виє, стогне, реве, плаче, 
голосить, ридає, квилить тощо)
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Вихователь. Скажіть, малята, як 
рятуються від лютої зими із сестриця-
ми-сніговицями квіти, трави, комахи, 
плазуни?

А кого і чого ще взимку не буває, ви 
мені скажете у грі, домовились?

Гра «Завірюха»
Завірюха завіває,
Снігом землю замітає
Ти скажи мені, Катрусю,
Чого (кого) взимку не буває?

(Гра проводиться декілька разів).
Вихователь. Діти, я знаю, що є бага-

то тварин, які не тільки зими не зляка-
лись, а й грали з вітриком у схованки, 
із сніжинками у квачики. Сьогодні 
я бачила сміливих пташок, які на доріж-
ках стрибали, на гілочках перемовля-
лись. Я хотіла фото, та сталася непри-
ємність: вони зіпсувались, тільки чорні 
силуети залишились. А може ви їх 
упізнаєте?

Дидактична гра «Впізнай птаха»
Діти називають птахів за малюнками-

силуетами.
Вихователь. Малята, як ви вважаєте, 

чому зиму вважають суворою, злою, 
лютою?

– А чи буває зима веселою, пустотли-
вою, дзвінкою? Що вам найбільше до 
вподоби взимку?

– Якими гарними словами ми може-
мо звернутися до зими?

(Зимонько – снігуронько, зимоч-
ко – красунечко тощо)

Вихователь. Діти, заспіваймо зимонь-
ці гарну пісню, адже вона для нас теж 
співає.

Зимова пісенька
За вікном хурделиця
Гра в ріжок,
А довкола стелиться
Сніг-сніжок.
Ой ти, зимо-зимонько,
Постривай!
Ти гілля ялиноньки
Не ламай!
Не завій ти зайчика
Й оленя,
Не морозь нам пальчиків
Ти щодня.
Візьмем на годиноньку
Ковзани,
Нумо, зимо-зимонько,
Дожени!

М. Гринчук

Весна пробуджує природу
Мета. Розширювати і поглиблювати 

знання дітей про природні процеси, які 
відбуваються навесні. Закріпити вміння 
розрізняти і називати перелітних і зиму-
ючих птахів та першоцвіти; характеризу-
вати «звуки» ранньої весни, кольори 
весни у різні часи пробудження приро-
ди. Розвивати розумову діяльність дітей, 
уяву, вміння нестандартно міркувати, 
сприяти розвитку пізнавальних здібнос-
тей. Виховувати естетичні почуття, вмін-
ня бачити красу природи, милуватись, 
захоплюватись, дивуватись.

Матеріали. Загадка про весну, 

легенда «Лада весну несе», лялька – 
весна, дидактична гра «Перелітні і зиму-
ючі птахи», гра «Чарівна квітка», уривки 
творів Т.Г. Шевченка «Гайдамаки», 
«Невольник», «Чума», хоровод 
«Розлилися води».

Хід заняття
Вихователь.

Привітанням журавля
Я пробуджую поля,
Небеса і ручаї та розквітчую гаї.
І усякий мене зна.
Здогадались? Я… 

(весна).
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– Як ви гадаєте, діти, чому весна – 
найулюбленіша пора року для всіх?

– Чому весну називають «найгомінкі-
шою», «найголоснішою» порою року?

– Як ви думаєте, про що співає 
весна?

– Якими звуками супроводжується 
пробудження природи?

(Тріск льоду, шум річки, дзвін стру-
мочків, дзижчання бджоли, тихий 
шелест вітру тощо)

– Які звуки весни вам подобаються 
найбільше? Чому?

Так, малята, весна стрімко іде по 
землі. Молода, гарна, співоча і ніжна – 
ось така.

(Вихователь відкриває ширму 
і з’являється лялька-весна у віночку із 
першоцвітів).

Вихователь. Її з нетерпінням чекали 
і дорослі, і діти, і тварини, і рослини. 
Адже, де Весна іде – там життя про-
цвітає.

Але одного разу з весною – Ладою 
трапилось ось що.

Пішла весна – Лада землю від зимо-
вого сну пробуджувати. Вкрила землю 
травами і квітами, посилала сонячні 
Промінці у ліси та бори, зустрічала 
теплом птахів. Втомилась дуже і при-
лягла на зеленому горбочку відпочити. 
А тут де не взялась зла богиня Мара. 
Не любила вона Весну за красу і добро-
ту, і задумала лиху справу. Кинула 
Мара насіння маку – і Весна заснула 
міцним сном, кинула колючками – 
і довкола виросли густі, непрохідні 
кущі терну.

Спить Весна, а на землі холод лютує. 
Плачуть, голосять хлібороби – не 
можуть поля засіяти, городи засадити. 
Доведеться з голоду гинути.

Але тут почула крізь сон плач і стого-
ни людей Весна, прокинулась, почала 
крізь колючі терни продиратися. 

Поранила руки, розірвала одяг, але 
вирвалась з полону – і природа ожила.

Ніби саме про це написав ці віршовані 
рядки Т.Г. Шевченко.

Встала весна, чорну землю
Сонну розбудила.
Уквітчала її рястом,
Барвінком укрила;
І на полі жайворонок,
Соловейко в гаї
Землю, убрану весною,
Вранці зустрічають.

– Чим уквітчала весна сонну землю?
– Які квіти прокидаються і розцвіта-

ють найпершими?
Вправа «Чарівна квітка» 

(першоцвіти)
(Діти викладають квітки з пелюс-

ток, на яких малюнки першоцвітів. 
Пелюстки із малюнками інших квітів 
залишають. Називають першоцвіти 
і пояснюють свій вибір).

– Які птахи зустрічають заквітчану 
землю?

– Як змінилась поведінка птахів, які 
взимку зустрічалися біля людських 
осель?

Гра «Перелітні і зимуючі птахи»
(Діти беруть картки із зображен-

ням птахів і «летять» кожен до 
свого дерева: перелітні – до весняно-
го, зимуючі – до зимового).

Вихователь. Кожна пора року має свої 
улюблені кольори. У зими – білий, 
у осені – жовтий, літо – барвисте, а весна?

Давайте станемо на мить художника-
ми і спробуємо намалювати весну у різні 
часи пробудження природи. А допомо-
жуть нам вірші нашого Кобзаря, який 
дуже влучно змалював ходу Весни 
у своїх віршованих рядках.

«Встала весна, чорну землю…»
– Якими барвами намалюємо весну? 

(Білою, чорною, блакитною, блідо-
зеленою)
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«Весна. Садочки зацвіли.
Неначе полотном укриті,
Росою божою умиті,
Біліють. Весело землі:
Цвіте, красується цвітами,
Садами темними, лугами...».

– Які кольори характерні для цієї 
пори весни? (Білий, рожевий, салат-
ний, голубий)

«І барвінком, і рутою,
І рястом квітчає
Весна землю, мов дівчину,
В зеленому гаї...».

– Яким кольорам надамо перевагу 
весні, змальованій у цих словах? 
(Синьому, фіолетовому, жовтому, 
зеленому)

Діти, кожен колір притаманний певно-
му об’єкту природи і надає весні осо-
бливої виразності.

Давайте придумаємо символіку до 
основних весняних кольорів.

Жовтий – тепло сонця;
Блакитний – чистого неба, прозорої 

води;
Білий – нарядності, краси, ніжності;

Коричневий – символ родючої землі;
Зелений – символ життя, відро-

дження.
Отже, весна не пожалкувала фарб 

для заквітчення природи. Як ви вважає-
те, чим кольори ранньої весни відрізня-
ються від кольорів весни у розквіті?

(Можливі відповіді: кольори ранньої 
весни – ясні, ніжні, прозорі; кольори 
весни у розквіті – яскраві, густі, 
насичені).

Вихователь. Усьому свій час у при-
роді. Час для літа, осені, зими. Прийшла 
пора господарювати і красуні весні.

– За що ж ми любимо весну?
Ви любите весну, і вона вас любить. 

Запрошує до веселих розваг. 
Пригадайте, як називаються пісні 
й хороводи, якими закликали весну? 
(Веснянки, гаївки)

А зародились вони ще в глибоку дав-
нину, і наші прабабусі і прадідусі води-
ли весняні хороводи. Поведемо і ми.

(Хоровод «Розлилися води»).

Верба красна, верба рясна

Мета. Уточнити знання дітей про вес-
няні явища у природі. Закріпити знання 
про вербу, як символ України, розшири-
ти уявлення дітей про вербу – лікуваль-
ну і корисну рослину. Познайомити 
дітей з оповіданням та поетичними тво-
рами про вербу.

Розвивати мовленнєву діяльність, 
образне мислення, уяву, естетичні почуття.

Сприяти вихованню любові до рідної 
природи, бережливого і шанобливого 
ставлення до рослин рідного краю.

Матеріали. Заклички, загадка про 
весну, вироби з верби, лялька – весна, 
вербові котики, вода у відрі, вербова 
дощечка, дощечка, оповідання 

З. Мензатюк «Прощання з вербою», 
уривки віршів Т.Г. Шевченка, прислів’я.

Хід заняття
Вихователь.

Зійшли сніги, шумить вода,
Земля вже квіти викида.
Пташки із вирію вертають,
А в небі ясно сонце сяє.

– Чому ви вважаєте, що мова йде 
саме про весну?

– Що найбільше любить весна?
– Які імена у трьох її синів і з чим 

пов’язані їх назви?
– Які закликаночки до весни ви зна-

єте? Скажіть їх, покличте Весняночку – 
паняночку швидше до нас у гості.
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Діти.
Ой весно-весняночко,
Іди до нас, наша паняночко!
Ой весно, весно красная
В зеленій хустинці,
Принеси нам, веснонько,
Чарівні гостинці.

(Чути «спів» ляльки – весни, яка 
з’являється з-за ширми).

Вихователь. Почула весна ваші про-
хання і прийшла до нас, та навіть із 
дарунками. Що ж це за дарунки?

(Вербові котики)
Так, це вербові котики – перші вісни-

ки весни, а ще вона хоче сказати вам 
свої слова: «верба», «підсніжник», 
«струмок», «барвінок», «ряст», «сон-
трава».

– Як можна назвати ці слова? (Це 
«весняні» слова)

– Яке слово було найперше? (Верба)
– Діти, Весна принесла нам вербові 

котики і назвала слово «верба» тому, 
що разом із вербою і її синочками коти-
ками вона землю будить від зимово-
го сну.

Послухайте, як вона це робить.
Закивала верба високими гілочками, 

і злетілися до неї синиці, вівсянки, 
дрозди і дзьобатий дятел, ще й соро-
ка – скречока всілася на самісінькім 
верху. Заспівали, защебетали, закрича-
ли на сто голосів:

– Весно красна, ходи до нас!
Почуло їх сонце, відчинило своє бла-

китне вікно й обсипало вербу зливою 
проміння. Тієї ж миті розкрилися вербо-
ві бруньки й випустили пухнасті котики 
і такі ніжні гіркуваті пахощі полинули 
над садом! Враз постала дівчина юна, 
взяла у руки вербову гілочку і ну торка-
ти нею все навколо. Торкнула дерева – 
зацвіли дерева, торкнула землю – хре-
щатий барвінок спалахнув блакитними 
зірками, торкнула хмару – і та 

розквітла, веселкою замаїлася! А дівчи-
на з гілкою – від дерева до дерева, від 
саду до поля: «Не я б’ю, верба б’є».

– Які пташки злетілися до верби? Де 
вони зимують? Які зимуючі птахи ви 
знаєте?

– Якими словами птахи покликали 
весну?

– Як сонечко допомогло прокинутись 
вербі?

– Що за дівчина постала в саду?
– Як дівчина-весна будила землю?
Слово «верба» прийшло до нас 

з грецької мови. Означає воно «пру-
тик», «ціпок». Верба у давніх слов’ян 
була деревом бога Сонця, весни. Вона 
завжди захищала домівку. Тому і тепер 
верба виконує роль оберегу, її освячу-
ють і тримають вдома, зо образами від 
різних хвороб.

А погляньте, діти, на ці предмети. 
Здогадались, чому вони тут? Хто може 
розповісти про них і як вони пов’язані 
з вербою?

(Сопілка, кошик, ложка, гілочки, 
плетений стілець).

Вихователь. Діти, подивіться на ці 
малюнки. Що на них зображено? 
(Верби біля води, біля криниці)

– Чому верба росте завжди біля 
води?

(Верба любить водичку, вона є ніби 
позначкою води на землі. Тому крини-
цю копають завжди під вербою. «Де 
біліє вербиця, там здорова водиця» – 
говорить народне прислів’я).

– Погляньте, у нас відеречко з водич-
кою, а там якась дощечка плаває. Ви не 
знаєте чому? (Це вербова дощечка, 
вона дезінфікує воду, поліпшує її смак, 
надаючи «вербного духу»)

Спробуйте, яка вона смачна.
А зараз поведімо хоровод довкола 

вербових гілочок і водички з «вербним 
духом». (Хоровод «Ой, вербо, вербо»).



• Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • 13

Вихователь. Діти, зверніть увагу на 
портрет нашого великого Кобзаря. 
Тарас Григорович пильно дивиться на 
вас, ніби теж хоче сказати своє слово 
про вербу. Адже він дуже любив цю 
рослину і часто згадував її у своїх 
віршах. Пам’ятаєте?

Реве та стогне Дніпр широкий.
Сердитий вітер завива.
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

Ці слова згодом стали піснею. Тож 
давайте послухаємо її у виконанні хору.

Вихователь. А ще пригадайте уривок 
вірша «Сон».

Світає,
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає.
Тихесенько вітер віє,
Степи, лани мріють,
Між ярами над ставами
Верби зеленіють.

Вихователь. Послухайте і ці рядочки.
Сонце гріє, вітер віє
З поля на долину,
Над водою гне з вербою
Червону калину.

Т.Г. Шевченко навіть у заслання взяв 
з собою гілочку верби – як символ 
рідного краю. Згодом посадив її 

у казахській пустелі, ретельно доглядав 

і поливав деревце. Виросло велике 

дерево, яке назвали вербою Тараса. 

Вербі він присвятив на чужині рядки.

На городі коло броду 

верба похилилась,

Зажурилась чорноброва, 

тяжко зажурилась.

І яр, і поле, і тополі, 

і над криницею верба

Нагнулися, як та журба, 

далеко в самотній неволі.

– Який настрій викликають у вас ці 

рядочки поета?

Отже, верба була для Т.Г. Шевченка 

дорогою згадкою про красу рідної 

землі.

– Якби ти був господарем, чи зрубав 

би вербу? Чому? Бо верба яка? Яку 

користь приносить?

Давайте зараз заучимо народні 

прислів’я і запам’ятаємо їх назавжди:

• Без верби і калини нема України.

• Де росте верба – буде жити і ріка.

• Там криниця, де вербиця.

Пісня про вербу (у грамзапису або 

у дитячому виконанні).

Зацвіла в долині червона калина
(заняття-милування)

Мета. Закріпити і уточнити знання 
дітей про весняні явища у природі, похо-
дження назв весняних місяців і їх харак-
терні ознаки. Познайомити малюків 
з квітучим кущем калини, особливостя-
ми цвіту. Шляхом використання легенд, 
приказок, віршів формувати естетичне, 
ціннісне сприймання природи. Розвивати 
творчу думку, уяву, інтерес до природо-
знавчої інформації. Сприяти вихованню 

чуттєвого, гуманного та шанобливого 
ставлення до об’єктів природи.

Матеріали. Загадка про весну, вправи 
«Весна – чарівниця, тому що...», 
«Весна – трудівниця, тому що...», 
«Скажи комплімент», легенда, приказки 
про калину, уривки віршів Т.Г. Шевченка 
«Чума», «Зацвіла в долині червона 
калина», гра-хоровод «Ой, єсть в лісі 
калина».
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Хід заняття
Вихователь. Діти, сьогодні у нас 

незвичайний день, ми зустрінемось із 
прекрасним дивом травня. Це ніжний, 
красивий і добрий наш друг. Живе він 
під блакитним небом, бавиться із золо-
тим промінчиком, вмивається теплим 
дощиком і срібними росами.

– Хочете дізнатись, хто це? Отож, 
поспішаймо на зустріч.

(Діти виходять на подвір’я).
– Але, перш, ніж я розповім вам про 

якого друга йдеться, розкажіть мені 
все, що ви знаєте про оцю пору року.

Уже вернулися додому
З-за океану журавлі,
У росах коники малі
Уже кують, забувши втому,
Вже хмари в сонячних накрапах
У синім небі пропливли.
Уже кульбаби дружно в травах
Жовтаві кульочки надули. 

(Весна)
– По чому ви здогадались, що йдеть-

ся саме про весну?
– Якими словами люди називають 

весну? (Красуня, чарівниця, ясна, 
чудесна, многоцвітна...)

Закінчіть, будь ласка, речення:
«Весна чарівниця, тому що...»
«Весна трудівниця, тому що...»
– Які весняні місяці допомагають 

весні пробуджувати землю від зимово-
го сну?

Пригадайте віршовані рядочки 
Т.Г. Шевченка, у яких він описує квітучу 
весну.

Весна.
Садочки зацвіли,
Неначе полотном укриті,
Росою божою умиті,
Біліють. Весело землі:
Цвіте, красується цвітами,
Садами темними, лугами...

Доведіть, що травень побував і на 
нашому подвір’ї.

А погляньте, діти, от у той куточок 
саду. Кущ, ніби снігом білим вкритий, чи 
молоком облитий. Що за диво!

(Діти підходять, розглядають кущ).
Вихователь. Діти, чи впізнали ви цю 

так дивовижно прикрашену Травнем рос-
лину? (Калина)

– Яка вона, що нагадує вам цей 
кущик, які почуття викликає? Послухайте, 
з ким порівнює калину наш великий 
Кобзар.

Зацвіла в долині
Червона калина,
Ніби засміялась
Дівчина-дитина.
Любо-любо стало,
Пташечка зраділа
І защебетала.

– Чому зраділа пташечка?
– Який настрій викликає вірш?
Давайте порадіємо красі калини і пове-

демо довкола хоровод.
(Гра-хоровод «Ой, єсть в лузі 

калина»).
У народі кажуть: «Гарна, як калиновий 

цвіт»,«Убралася в біле плаття, як калина 
в білий цвіт».

Давайте розглянемо цвіт калини. Який 
дивний зонтик суцвіть!

– Які квіти по краях? А посередині?
Проте, крайові квіти тільки для краси, 

вони неплідні, а із серединних восени 
з’являються червоні плоди – ягідки.

Я сподіваюсь, малята, вам сподобався 
дарунок Травня. Що ж, скажемо калині 
«до зустрічі», але спершу подаруймо їй 
слова-компліменти.

Подякуймо і місяцю Травню за пре-
красний дарунок – калиновий цвіт.

Але пам’ятайте: цей дарунок – для 
всіх, для душі, для серця, і ламати кали-
новий цвіт ми не будемо. Нехай цвіте 
і прикрашає світ.
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Мета. 
Закріпити знання дітей про дерева 

рідного краю. Познайомити з легендою 
та віршованими творами Т.Г. Шевченка 
про тополю. Навчати відмічати особли-
вості будови тополі (крони, листя, 
кори). Розвивати допитливість, спосте-
режливість, пізнавальний інтерес до 
рослинного світу нашої місцевості. 
Сприяти вихованню любові до природи 
рідного краю.

Хід спостереження
Вихователь.

Навесні веселить,
Влітку холодить.
Восени годує,
Взимку зігріває.
Що це? 

(Ліс)
– Чому ліс веселить, холодить, годує, 

зігріває?
– Які листяні дерева ви знаєте?
– Яку користь приносять дерева 

людям, тваринам?
– Розгляньте це дерево. Яка кора? 

На що схоже листя, яке воно? Як рос-
туть гілки?

– Так, це тополя – дерево України. 
Тополі ростуть у парках, скверах, край 
доріг, і їх дуже люблять українці. 
Листочки у тополі схожі на серце, блис-
кучі і тверді, а гілочки тягнуться вгору – 
до неба, до сонечка. Чому так і звідки 
виникла назва дерева, ви дізнаєтеся, 
коли почуєте легенду.

Колись давно нападали на українську 
землю турки. Вбивали людей, грабува-
ли села.

І ось одного разу налетіли на село, де 
жила дуже гарна дівчина – Поля. 
Порубали вороги старих. Село спалили, 
а молодих хлопців і дівчат у полон 

забрали. Стала бранкою і Поля. Іде 
в невільничому гурті дівчина, і кожен 
крок їй все важче дається, бо веде від 
рідного дому. Вночі стомлені бранці 
поснули, заснула і варта. Тільки дівчина 
не спала, тихо звільнилась від пут, вте-
кла. А на світанку, коли зовсім мало 
залишилося до села, де могла захова-
тись від ворога, побачила за собою 
кінну погоню.

«Небо ясне, земле-матінко, порятуйте 
мене!» – біжить чимдуж Поля і кричить-
благає.

Ще трохи – і вхопить її за коси верш-
ник, ось уже вхопив... Та раптом – 
загриміло, блиснуло і рука ворога сков-
знула з гілки, бо за одну мить оберну-
лась дівчина деревом.

Люди, котрі встигли сховатись від 
ворога, спостерігали за цим дивовиж-
ним перетворенням. І згодом, показува-
ли іншим на дерево і казали: «То Поля 
стоїть». Так дерево стало тополею. 
Гілки, як руки дівчини Полі, підняті до 
неба у німому благанні.

Давайте і ми піднімемо руки і пограє-
мо у гру «Піднімаймо, діточки, наші 
руки – гілочки».

Вихователь. Діти, це дерево – топо-
лю часто оспівував у своїх віршах 
Т.Г. Шевченко. Послухайте один з них.

По діброві вітер виє,
Гуляє по полю.
Край дороги гне тополю
До самого долу.
Стан високий, лист широкий.
Нащо зеленіє?
Кругом поле, як те море,
Широке синіє.

– Як ви скажете, судячи з цих віршо-
ваних рядочків: чи подобається тополя 
поетові? Чому ви так думаєте?

Стоять тополі, як сторожа
(спостереження)
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А ось ще віршовані рядочки. 
Послухайте їх і скажіть, якими ви уявля-
єте тополі: сумними, веселими, жартів-
ливими чи зажуреними. Підберіть ще 
слова, щоб охарактеризувати їх настрій.

Коло гаю в чистім полі
Дві тополі високії,
Одна одну хилить
І без вітру гойдаються.
Мов борються в полі.
Ото сестри – чарівниці –
Отії тополі.

Помилуйтеся ще раз тополею і ска-
жіть їй ніжні, ласкаві слова.

Творчі хвилинки 
«Наші зелені брати і сестрички»
1. Послухайте вірш Т.Г. Шевченка 

«Над Дніпровою сагою».
– Які дерева стоять над водою?
– З ким їх порівнює поет?
2. Яке дерево подобається вам най-

більше? Чому?
3. Яке дерево найбільше любив 

Т.Г. Шевченко? Чому?
4. Для чого людям ліс? Які є ліси?
5. Що сталося б, коли б лісів не 

стало?
6. Намалюйте крони дуба, тополі, 

верби. Що вони вам нагадують?
7. Складіть казочку «Про що співа-

ють дерева навесні?».
8. Які дерева і кущі є символами 

України? Розкажіть народні повір’я, 
легенди, прислів’я про них.

9. Яке дерево є символом Києва? 
Розкажіть про нього.

10. Що ви знаєте про дерева-обере-
ги? (Наприклад: ясен – кора, гілки, 
попіл – за народним віруванням обе-
рігав від гадюк; осика – від нечистої 
сили; верба – боронить людей, 
житло і худобу від злих сил, які про-
кидаються навесні).

11. Пригадайте вірш Т.Г. Шевченка 
«По діброві вітер виє...». Яку картину 
природи ви уявили?

– Чому у народних легендах, віршах 
тополю порівнюють з дівчиною?

12. Відгадайте загадку.
Може дерево хворіє
Чи злякалося на мить?
Чи замерзло серед літа
І листочками тремтить? 

(Осика)
– Складіть казочку «Чому тремтить 

осика?»
13. Чому сосну і липу благословив 

сам Бог?
14. Які кущі годують і лікують людей? 

Розкажіть про цілющі властивості кали-
ни, малини, шипшини.

15. Пригадайте вірші Т.Г. Шевченка, 
де поет оспівує калину.

– Розкажіть прислів’я, приказки, 
легенди про цей кущ.

16. Складіть чотиривірш за такими 
римами: височіє – зеленіє, красується – 
милується.

17. Дайте відповідь на запитання: 
«Що ми саджаєм, саджаючи ліс?».

18. Назвіть українські народні пісні, 
де згадуються дерева. (Наприклад: 
«У полі береза стояла», «Ой, на горі 
два дубки», «Горіла сосна»...).

19. Чи доводилося вам садити дерева 
і кущі? Де і коли це було?

20. Намалюйте ілюстрацію до вірша 
Т.Г. Шевченка «Коло гаю в чистім полі».

«Сонечко ясне, сонечко красне»
1. Що таке «сонце»?
2. Як називають сонце у народі, про-

славляючи його в піснях, закличках, 
приказках та прислів’ях?

(Сонце – батечко, сонце – Боже 
око, сонце – господар)

3. Які порівняння для сонця викорис-
товує народ у своїх піснях, загадках? 
Доберіть свої порівняння.
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(Наприклад: золота монета, жовта 
квітка, золота куля, жовтенький 
колобок, тощо).

4. Які народні вірування, пов’язані із 
цим світилом, ви знаєте? (Не можна 
творити зло у сонця на виду; про 
сонце не можна говорити поганих 
слів)

5. Пригадайте заклички до сонця. Що 
просять у них люди?

6. Чи спостерігали ви коли-небудь, як 
сонце «стоїть на ніжках»? Де і коли це 
було?

7. Хто з вас бачив, як сонечко лягає 
спати? Як змінюється його світло 
ввечері?

8. Послухайте рядки Т.Г. Шевченка 
і скажіть, якого кольору набуває небо 
під час заходу сонця.

За сонцем хмаронька пливе,
Червоні поли розстеляє,
І сонце спатоньки зове
У синє море: покриває
Рожевою пеленою,
Мов мати дитину.

9. Придумайте чотиривірш про сонце, 
використовуючи рими:

сіяє – звеселяє; ясненьке – тепленьке.
10. Намалюйте ілюстрацію до вірша 

Т.Г. Шевченка «Сонце заходить, гори 
чорніють, пташечка тихне, поле німіє...».

11. «... Світає.
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає».

У цьому вірші Т.Г. Шевченко описує 
схід чи захід сонця? Чому ви так 
думаєте?

– Викладіть кольоровими кружечка-
ми картину, описану в цьому вірші.

12. Придумайте казочку «Сонячний 
промінчик і квіточка».

13. Уявіть, що ви – сонячні промінці. 
Кого ви відвідали, зігріли, розвеселили, 
врятували?

14. Заспівайте пісеньки, у яких згаду-
ється сонечко.

«Водичка-чарівничка»
1. Послухайте вірш і скажіть, чиї це 

рядки?
«Тече вода з-під явора...».
– Яка пора року описана у вірші? 

Доведіть свою думку.
– Чим була водичка, коли текла з-під 

явора?
– Чим вона стала?
– Хто найбільше дружить із водич-

кою? (За змістом вірша).
2. Доберіть слова, які відображають 

рух і силу води. Якою буває вода?
3. Пригадайте характеристики, якими 

наділяє воду народ? (Жива, цілюща, 
життєдайна, весела, солодка, мила, 
чарівна тощо)

4. Складіть казочку «Якби я була 
(був) водичкою».

5. Придумайте віршик із такими рима-
ми: в’ється – сміється; напуває – зве-
селяє.

6. Якою є стихія води у вірші 
Т.Г. Шевченка «Реве та стогне Дніпр 
широкий»? Яким ви уявляєте її голос?

7. Придумайте пісню річки і заспівай-
те. Ось її початок: Я біжу, біжу, біжу, 
я ніколи не лежу...».

8. Яку воду можна вважати живою, 
а яку мертвою? Коли вона стає такою?

9. Чому воду здавна вважали цілю-
щою, джерелом сили і здоров’я?

10. Придумайте казочку «Жива 
вода».

11. Пластичні імпровізації: покажіть 
бурхливу річку, плавну річку, море, вес-
няний струмок, повінь.

12. Уявіть, що ви – річка. Вправа-
емпатія «Я – річка».

Л.Ф. Тимощук,
вихователь ДНЗ № 11,

м. Ковель,
Волинська обл.
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Мета. Уточнити знання дітей про світ 
птахів, розшифрувати знання про дея-
ких з них; стимулювати мовленнєву 
активність; вчити висловлювати свої 
судження, виховувати бережне ставлен-
ня до птахів, бажання допомагати їм 
взимку; вчитися у них любові до рідної 
землі.

Обладнання. Шапочки із зображен-
ням зимуючих пташок; годівнички, корм 
для птахів; вірші, загадки, прикмети, 
легенди, кросворд «Зимуючі птахи», 
дидактична гра (розумова гімнастика) 
«Ми – птахи»; кольоровий папір, клей, 
дошки підкладні.

Хід заняття
Вихователь. Не сама до вас при-

йшла, а гостей вам привела.
«Добрий день», – ми вам сказали,
«Добрий день», – сказали ви.
І від цього засіяло
Сонечко тепла і доброти.

(На дошці з’являється сонечко).
Інсценізація

Гуляють білі сніговиці,
Тріщить мороз, гудуть вітри.
Сидять зажурені синиці,
Горобчики і снігурі...
Зима... Зима...

Сніжинки білі – не комахи,
І ковдра біла – не тепло,
І повели розмову птахи
Про те, що було, що було…

Синичка.
Скільки тут пташок співало,
Веселилося щодня,
Коли літала комашня.
Я одна тоді, бувало,
Не хвалюся задарма,
За добу комах з’їдала,
Скільки важила сама.
А тепер кругом зима...
Ні комашечки нема!

Птахи (хором).
А тепер кругом зима,
Ні комашечки нема!

Дятел.
Ой, було, було, було!
Всюди зелено цвіло!
Хто працює, а не спить,
Досхочу міг їсти й пить.
Лиш прицілився: тук-тук,
І вже в дзьобі жук...
А тепер кругом зима –
Їжі доброї нема.

Птахи (хором).
А тепер кругом зима –
Їжі доброї нема.

Формування екологічної культури дошкільників
Заняття школи передового досвіду  

з учасниками гуртка «Природничі мандри»

Світоглядні орієнтири та екологічна свідомість

І пташка, і комашка, і людина сплелися у вінок.  
Ім’я йому – Життя
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Снігур.
Рід наш, друзі, не з добра
Взяв імення снігура.
Крихти їжі ми шукаємо в снігу.
А тепер – усе дарма...
Бо кругом зима, зима,
Їжі доброї нема!..

Птахи (хором).
А тепер кругом зима –
Їжі доброї нема.

Горобець.
Я знайшов за дниночку
Тільки одну зерниночку.
Ой, і згадувать шкода…
Вже кругом зима, зима.

Птахи (хором).
Навіть згадувать шкода...
Вже кругом зима, зима!..

Омелюх.
Я ж бо сподіваюся –
Підмога прийде до нас.
Бо, як трапиться біда –
Вірний друг не покида.

Птахи (хором).
Може й правду він гада –
Друг в біді не покида.

(Діти вивішують годівнички. 
Інсценізація закінчується радісним 
хороводом птахів і дітей).

(Діти сідають).
Вихователь. Які птахи вели розмову?
Як їх ще називають? (Зимуючі)
Діти, їх ще називають кочівниками, бо 

вони прилітають до нас із півночі 
з настанням холодів (снігурі, синиці, 
омелюхи, повзики).

Кросворд «Зимуючі птахи»
(Див. додаток).
Вихователь. Птахи – чудовий підруч-

ник, який створила сама природа. 
Мудра природа навчає нас у будь-яку 
пору року.

Чого ми можемо навчитись у птахів? 
(Мудрості, співу, працьовитості, 
любові до рідної землі)

А скільки дивовижних легенд, казок, 
пісень про них складено, і передаються 
вони із уст в уста, із покоління в поко-
ління.

Розумова гімнастика  
«Ми – птахи»

Птахи-переспівники… (шпак).
Санітар лісів… (дятел).
Птах-листоноша… (голуб).
Птах – символ щастя… (лелека).
Супутник моряків… (чайка).
Король орлів… (беркут).
(Вихователь демонструє малюнок 

ластівки).
З дитинства в кожного українця ця 

мала пташина асоціюється з батьків-
ською хатою, рідним порогом, над 
яким зліпила своє гніздо ластівка.

Діти, пригадайте порівняння, які 
склав народ про цю пташку.

«Кохаються, мов ластів’ята» – 
кажуть про любляче подружжя;

«Щебече, як ластівка» – кажуть про 
веселу, жваву жінку.

Щасливою вважають оселю, яку впо-
добає ластівка, а коли вона лишає 
двір, то кажуть, що в ньому злі люди. 
Отож і оберігають пташину, не дозво-
ляють її ображати, бо то гріх.

Скажіть-но, діти, які прикмети, 
пов’язані з ластівками, ви знаєте?

(Відповіді дітей).
Розповідання твору В. Сухо-

млинського «Куди летять ластівки?».
Фізкультура

Вихователь.
В червоних чобітках,
В білому халаті
Він весною прилетів
І сидить на хаті. 

(Лелека)
Діти, а ви ніколи не задумувались над 

тим, чому у лелеки ноги і дзьоб червоні, 
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а крила – чорні? Ось як це пояснює 
легенда.

Розповідання легенди.
Які ще птахи відлетіли у теплі краї?
Як їх називають? (Перелітні)
Куди б вони не летіли, та весною 

повернуться, хоч і не всі, до своїх гнізд, 
річок, садів, де вони з’явились на світ. 
Птахи вчать нас любити рідний край, 
землю, де народились і зросли.

Чи виживе людина, якщо на землі не 
залишиться птахів?

Пізнавальна хвилинка
Найвищий птах в Україні – журавель.
Найшвидше літає – сапсан  

(300 км/год.).
Найбільше може перелетіти – лелека 

(500 км/добу).
Найдовший язик має дятел (14 см).
Найрухливішу голову має сова.
Найдовше використовують одне гніз-

до лелеки (до 50 р.).
Розв’язання проблемної екологічної 

ситуації «Невільниця»
(Див. «Додаток»).
Діти читають вірш Д. Павличка 

«Птиця».
1-а дитина. 

Пусти мене!
Мені, дитино мила,
Дорожче воля, ніж твоє зерно!
Страшна, хоч навіть лагідна, 

та сила,
Яка розкрити крила не дає!

2-а дитина. 
Лети! Співай у небі гомінкому,
Хоч і маленький, зрозумів я все:
Моя рука ніколи і нікому
Ні кривди, ні біди не принесе!

Вихователь. Який у вас настрій, діти, 
викликав цей вірш?

Саме з таким настроєм виконаємо 
аплікацію-оригамі «Птахи».

(«Голуби» (згинанням паперу) або 
«Птахи» (кругляндія) (на вибір дітей)).

Практичне заняття
Вихователь.

І пташка, і комашка, і людина
Сплелися у вінок.
Ім’я йому – життя.
Одна у них земля,
Одна родина,
І вічність в них одна,
І небуття...

Домашнє завдання.
Разом з батьками розгадати «Ліс чудес».

Ліс чудес
(Птахи)

1. Цю пташку всі називають «лісовим 
лікарем» за те, що вона лікує дерева – 
витягує із стовбура, з-під кори шкідливих 
комах та їх личинок. (Дятел)

2. Дуже балакуча ця пташка, справді 
скрекотуха. Тільки хто з’явиться у лісі – 
вона вже тут, над головою, і з усієї сили 
скрекоче. Хто це? (Сорока)

3. Чи є у нас птахи-акробати? Є. Часто 
на стовбурах дерев, особливо на соснах, 
бігає маленька сіро-голубувата пташка. 
І вверх, і вниз головою, ніби повзає по 
корі. Її за це і назвали... Як? (Повзик)

4. Цю пташку можна побачити то в полі, 
то на землі між високою травою і високо 
в небі. Тільки пісенька допомагає нас від-
шукати цю пташку поглядом. 
(Жайворонок)

5. Багато хто не любить цю пташку: 
вона нищить чужих пташенят, своїх не 
вигодовує, але дуже корисна ця пташка – 
знищує багато гусені, якої інші птахи не 
клюють. (Зозуля)

6. У цієї пташки все не так, як у інших – 
дзьоб не прямий, а кривий, і пташенята в її 
гнізді народжуються не влітку, а взимку. 
(Шишкар)

7. Сидить пташка на гілці і не щебече, 
а свище, а потім починає кота перекривля-
ти, сороку і знову посвистує. Хто ж цей 
пародист? (Шпак)
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1.
Коли навкруги сніг і холоди,
Ця мужня пташка не знає біди.
Вона в такий суворий тяжкий час
Народини справляє.

(Зимородок)
2.

Сама невеличка,
Фартушок жовтенький,
Голосок тоненький,
А ця пташка невеличка
Називається... 

(синичка).
3.

Крихітна пташка:
Жовтенька, маленька,
Мушок полюбляє,
Комах поїдає.
Я – горобчика подружка,
Називаюсь... 

(золотомушка).
4.

Невеличка, сніжно-біла,
Що її в небесну шир

Люди радісно пускають
Сповістити всіх про мир.
Кожен з вас цю пташку знає,
Її назву відгадає.

(Голуб)
5.

Корону на голівці має
В повітря, мов у хвилі, пірнає,
Жучків і комах поїдає.
Всіх садів великий друг
Називаюсь... 

(омелюх).
6.

Хто то буде? Хто такий?
Спить, повірте, навпаки.
День для нас – для нього – ніч,
Що за птах? Ну, звісно... 

(сич).
7.

У блакитнім піджаку,
В червоній сорочці
В нас зимою по садку
Гуляють, як гості.

(Снігурі)

Додаток

Кросворд «Зимуючі птахи»

1

2

3

4

5

6

7

Невільниця
Впіймала дівчинка пташку. Посадила її 

у клітку. Їстоньки насипала, питоньки 
дала.

– Співай, пташко, співай! – просить.
Мовчить пташка. Тільки так 

сумно-сумно дивиться на дівчинку. 
Немов щось сказати хоче.

Проблемне питання.
– Що хотіла сказати пташка? Чому 

вона сумна?
Н.В. Ващук, вихователь

Екологічна проблемна ситуація



• Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • 22

Мета. Дати уявлення про первоцві-
ти – підсніжник, пролісок, сон-траву, 
медунку, фіалку, барвінок, використан-
ня їх в побуті, медицині. Вчити визна-
чати рослини-первоцвіти по зовнішньо-
му вигляду, називати їх, закріпити пра-
вила поведінки в лісі. Розвивати спо-
стережливість, увагу, мислення дітей. 
Формувати естетичні почуття, виховува-
ти бережливе і дбайливе ставлення до 
природи.

Словник. Рослини-первоцвіти, прові-
сник весни, вітамінний чай, узлісся.

Обладнання. Музична скринька, маг-
нітофонний запис, декорації лісової 
галявини, ілюстрації, дидактична гра 
(атрибутики), природний матеріал, 
кольоровий папір, клей, дошки, сер-
ветки.

Хід заняття
Привітання.

Добрим людям добрий день!
Повен сонця і пісень,
Повен пахощів для друзів,
Набраних в квітучім лузі.

Вихователь.
Діти, у нас заняття незвичайне.
До нас завітала красуня одна,
Я знаю, що люба всім дітям вона.
А що за красуня, 

вам треба вгадати,
Для цього потрібно 

старання додати.
(Випадково на столі знаходжу 

скриньку).
Ой, що це?
Ця скринька, мабуть, не проста.
Напевно, скринька, діти, чарівна.

(Відкриваю музичну шкатулку, зву-
чить музика. Дитина дістає зі скринь-
ки аркуш, на якому написана казка-
загадка. (Див. «Додаток»).

Вибігають хлопчики-промінці.
1.  Вийшло сонечко з-за хмар

І горить, неначе жар.
І ясніє, й пломенить,
Як його нам не любить!

2.  Вийшло. Принесло нам сонечко 
тепло

І яскраві промені розлило.
З трав і квітів виткало килими,
У ліску погралося із дітьми.

3.  Ми промінчики весняні,
Ось ми тут, а ось вже там.
Ми мандруємо лісами
І про все розкажем вам.

Вихователь. Діти, сонячні промінці 
запросили нас до лісу. Підемо? Візьмемо 
з собою фотоапарати (виготовлені 
з паперу).

(Відкриваються куліси, діти потра-
пляють у весняний ліс).

Споглядання пейзажу, фотографу-
вання.

Вихователь. Яка краса!
Що вам найбільше припало до душі?
Сьогодні, діти, ми ближче познайоми-

мось з кожною цією сміливою, сильною 
квіткою. Ступайте легенько, не 
зашкодьте.

Як ви гадаєте, у чому їх сила? (Вони 
не бояться морозів, снігу, зимового 
холоду)

Поміркуйте і скажіть, чому їх ще 
називають первоцвітами? Провісниками 
весни?

(Закріплюють нові слова, пояс-
нюють).

Дитина (підбігаючи до підсніжника).
Гляньте, гляньте,
Квітка снігова!

– Правильно, це квітка, але не 
снігова.

(Чути голос).

Кожній квіточці весняній кольорові сняться сни...
Первоцвіти
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Ой, який чудовий світ!
Вітерець! Травичка!
Я – підсніжник, білий цвіт.
Я – весни даринка.

Вихователь. То чому ж квітка снігова?
Слідом за підсніжником прокинулась 

і виглянула ось ця квіточка. Як нам 
дізнатися її назву? Прислухаймося. 
Чуєте дзвін (дзвонить дзвіночок). Ця 
квіточка хоче нам щось сказати.

(Чути голос).
Я – перша квіточка весни,
Я – пролісковий цвіт.
Я пережив зимові сни
І знов родивсь на світ.

Вихователь. Запам’ятали назву 
квітки?

– Якого кольору пелюстки?
У кого міг запозичити фарбу про-

лісок?
Дитина. Мені так хочеться зірвати цю 

блакитну квітку.
Вихователь. Не поспішай, (ім’я), 

рвати. Збір шкідливий для природи тим, 
що ми не даємо можливості утворити 
насіння. А ще ми шкодимо сусіднім рос-
линам, ламаємо стебла, вириваємо 
коріння.

(Звучить лагідна музика).
Вихователь. На що навіюють вас ці 

звуки?
От і ми підійшли до квітки, яка має 

таку назву – сон-трава.
Дитина.

Ду-ду-ду,
Схилено стою,
Ніби дрімаю,
Пилок свій від рос
Та туманів оберігаю.

Дитина.
Я зірву сонливу квітку,
Хай дріма в мене в руках.

Вихователь. Ні, (ім’я), сон-трава 
тепер зникає, в Червону книгу занесена 
ця квітка.

А що це, діти, означає? (Потрібно 
оберігати)

Як ви думаєте, чому квітку так назвали?
(Має властивість навіювати сни 

людям, які втратили сон, радять клас-
ти під голову пучечок трави, відвари із 
квіток заспокоюють нервову систему).

Фізкультхвилинка
(Діти виконують рухи відповідно до 

тексту).
Прокидаються квітки,
Розпускають пелюстки.
Вітерець дихнув легенько,
Пелюстки гойднув легенькі.

Вихователь. Ой, діти, погляньте, які 
чудові квіти гойдаються на веснянім 
вітерці!

Діти (дівчатка хором).
Ми – фіалочки маленькі,
Гарні, ніжні, запашні.
Хоч в нас різні кольори,
Але дружимо завжди.

Вихователь. На що схожі ці квіточки? 
Будемо вдячні небу за ці чудові дарунки 
природи, бо допомагають вони людям 
при застудних захворюваннях, болях 
у шлунку, використовуються у парфумер-
ній промисловості.

Чи з усіма квітами ми вже привіталися? 
Хоч би яку не забути! (Медунка)

Чи легко знайти її серед інших квітів 
у лісі? (Легко, має приємний солодкий 
запах, біля неї завжди багато комах 
літає)

Діти, а звідки у квітки така чудова 
назва – медунка? (Багато солодкого 
соку містить – медонос)

З неї готують лікувальні чаї, допомагає 
позбавитись захворювань горла, проми-
ває нариви, допомагає подолати золотуху.

А зараз я хочу звернутись до дівчаток: 
чи не виникло у вас бажання заплести 
вінок під час зустрічі з квітами? (Відповіді 
дітей). Чому не можна цього робити 
з первоцвітів? (Їх дуже мало, вони зане-
сені до Чернової книги і т. д.)
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Молодці! Я дуже задоволена вашими 
відповідями.

Діти, а скажіть-но, навіщо в давнину 
дівчата вінки заплітали? (Щоб голова не 
боліла, коси росли, був такий звичай)

Які квіти вплітали до вінка? (Відповіді 
дітей).

Обов’язковими серед квітів віночка 
були квіти барвінку. Барвінок – символ 
життя, безсмертя людської душі, тому 
й тягнеться він до людських хат, до 
людей. А ще відомий барвінок своїми 
цілющими властивостями: вгамовує 
кашель, промиває рани.

Наша зустріч на лісовій галявинці під-
ходить до кінця, повертатися час. На 
згадку я дозволю всім зірвати по одному 
листочку барвінку і зберегти його. Тож 
ростіть щасливі, добрі, адже тільки добрі 
люди можуть врятувати природу.

(Завіса. Діти залишають лісову галя-
вину, сідають на стільці, розглядають 
фото).

Вихователь. Ну що, не стомилися? 
Продовжимо нашу роботу. Пропоную 
пограти у гру

«Кожній квіточці весняній
Кольорові сняться сни...»

Діти підбирають кольори: голубий 
прямокутник – барвінок, пролісок; 
рожевий – медунка і т. д.

Вихователь. Молодці!

Діти, а щоб сьогоднішня мандрівка 
ще більше запам’яталася, виготовимо ці 
квіти з різних матеріалів. Згодні?

Практична робота дітей
(по підгрупах)

I підгрупа – підсніжник (з гарбузово-
го насіння);

II підгрупа – підсніжник (з паперу);
III підгрупа – пролісок (з кольорово-

го паперу: готових форм та спосо-
бом вирізання «гармошкою»).

Підсумок заняття.
Вихователь. Вірю, що сьогодні бага-

то чого нового дізналися, навчилися, ще 
міцніше поєдналися з матінкою-приро-
дою. Пам’ятайте:

Не лиш ресурси нам дає природа,
Вона дарує нам свою чарівну вроду.
Тож мудрість хай керує вами,
Коли ступаєте зеленими стежками!

Додаток
Казка-загадка

Взимку вона спала у своєму чарівно-
му ліжку, сплетеному із барвінкового 
листя. Їй снилися прекрасні добрі сни. 
Та ось прийшла пора прокидатися. 
Встала вона, потягнулася, вмилася пер-
шим дощиком та й взялася до роботи.

Н.В. Ващук,
вихователь-еколог

Екологічна подорож з рослинами-мандрівниками
(кімнатні рослини)

Мета. Ознайомлювати дітей з батьків-
щиною кімнатних рослин, умовами 
їхнього росту та розвитку. Дати уявлен-
ня про значення кімнатних рослин для 
життя людей. Закріпити назви кімнатних 
рослин (пеларгонія, кактус, алое, 
геранія, зігокактус). Розвивати пізна-
вальний інтерес. Виховувати бажання 
доглядати за рослинами.

Обладнання. Кімнатні рослини, ілю-
страції, предметні картинки до ігор 
«Поверни мене додому», «Дивовижна 
рослина», індивідуальні картинки.

Хід заняття
1. Привітання, організація дітей.
Вихователь. Пропоную взятися за руки, 

подарувати частинку своєї любові і тепла 
друзям і побажати один одному успіхів. 
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2. Актуалізація опорних знань. 
Дидактична гра «Поверни мене 
додому»

(Діти отримують картинки і, 
почувши слова «ростуть у лісі (полі, 
у воді)», «розселяють» їх. Залишаються 
картинки із зображенням кімнатних 
рослин.

– Де живуть ці рослини?
– До якої групи вони належать?
– Їх ще називають мандрівниками. Не 

здогадуєтесь, чому? (Розмірко вування).
Вихователь. Здавна вчені, дослідни-

ки, коли опинялися в невідомих країнах, 
зустрічали невідомі рослини. Деякі 
з них були надзвичайно гарні, інші – 
мали велике листя, інші – гарні квіти. Їх 
привозили додому, насіння дарували 
друзям. Отже, рослини знаходили нову 
батьківщину, мандруючи світом.

Вихователь. Як, на вашу думку, треба 
ставитись до рослин, щоб вони добре 
росли? (Відповіді дітей).

А ще потрібно знати, де жили ці рос-
лини, тобто їхню «історію», щоб ство-
рити їм такі ж умови, в яких жили і їх 
предки.

Чи не виникло у вас бажання більше 
дізнатися про ці рослини?

Коли так, то скажу, що серед кімнат-
них рослин є дуже дивна річ, яка допо-
може нам це зробити.

(Діти знаходять чарівну паличку).
Вихователь. Як тільки я доторкнусь 

нею до рослини, вона перетвориться на 
справжню дівчинку чи хлопчика і дещо 
про себе розповість. Отже, слухайте...

3. Етап покладання мети. (Торкаюся 
сансев’єри).

Дитина. Я зелена довга рослина. 
Мене привезли з Африки. Мені добре 
скрізь: тільки потрібно трішки тепла, 
трішки води, багато світла. А ще мене 
називають щучим хвостом, але чому, 
я не знаю...

Вихователь. Діти, може з вас хтось 
скаже сансев’єрі, чому її називають 
щучим хвостом? (Розмірковування).

Існує легенда про цю рослину. Росла 
вона у дрімучому лісі. Її листочки бачи-
ли зовсім мало сонця, були зовсім 
зелені. Рано-вранці, коли всі ще спали, 
вирішила сансев’єра піти на прогулянку 
і опинилась на галявині, де припікало 
сонечко! Рослинка от-от знепритомніє! 
Раптом вона почула шепіт трави:

– Нахилися, нахилися, я тебе при-
крию від пекучих променів.

На місцях, що залишилися неприкри-
тими, утворилися темні смуги. Так 
сансев’єра залишилась смугастою.

Діти, у сансев’єри є подружки, які теж 
люблять світло. (Виставляю кактус, 
герань).

– Чи є у вашій групі ці рослини?
– Що це за рослина?
– Понюхайте їх. Що ви відчули? 

(Різкий запах)
Тому й використовують їх при виго-

товленні парфумів.
(Звучить музика).
(Торкаюсь традесканції).
Голос. Ой! Швидше, швидше дайте 

води!
(Дитина імітує поливання рослини).
Як мені стало добре. Моє стебло зра-

діло, листочки зашелестіли, бо скрізь 
вода, вода, водичка…

Вихователь. Діти, як же звуть цю 
рослину?

Чому вона так зраділа воді?
(Виставляю результат досліду).
Вихователь. Що ви помітили? 

(Корінці)
Який висновок зробимо? (Рослина 

може жити під водою)
А чому ці рослини притулилися біля 

традесканції? (Вони подружки) 
(Циперис, хлорофітум)

Вихователь. Чи відомі вам, діти, ці 



• Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • 26

рослини? Доторкніться до них руками. 
Що можете сказати? (Листя гладеньке)

До речі, ці рослини вбирають в себе 
всю негативну енергію, тому розміщува-
ти їх потрібно при вході.

(Звучить музика).
(Торкаюсь бегонії).
Голос. А у мене велике листя, звичай-

но, гарне. І квіти чудові, правда, без 
запаху. Я не люблю багато води, люблю 
пухку землю, трішки світла.

Чи впізнали, хто розмовляв з вами? 
(Бегонія)

Вихователь. Вона сьогодні теж при-
йшла не сама. (Виставляю кактус 
(ракова шийка), алое (столітник)).

– А ви про них що знаєте?
– Про що говорять вам ці назви?
– Чи відомі вам їх лікарські власти-

вості?
Справді, алое відомий нам, як справ-

жній домашній лікар.
Подякуємо всім рослинам за їх цікаві 

розповіді.
(Наперед виходить дві дитини).
1.  Виростаємо ми на віконці,

Зацвітаємо на сонці.
Від водиці зеленіємо,
Дітям у садку радіємо.

2.  Любі діти! Час не гайте –
Наше листя протирайте.
У садочку для нас, квітів,
Найщиріші друзі – діти!

3. Фізкультхвилинка
(Ідуть по колу, зупиняються, вико-

нуючи відповідні рухи).
• Ми – рослини, ми – рослини, ми – 

кімнатнії рослини, любим день, день-
день (піднімаються на пальчиках, руки 
вгору).

• Ми – рослини, ми рослини, ми – кім-
натнії рослини, любим тінь, тінь-тінь 
(присідають, руки схрещують на 
колінах).

• Ми рослини, ми – рослини, ми 

– кімнатнії рослини, любим жить, жить-
жить (нахиляються вперед).

• Ми – рослини, ми – рослини, ми – 
кімнатнії рослини, любим день, день-день 
(крутяться). (Діти сідають за столи).

Хвилинка-цікавинка
1. Дидактична гра «Загублений звук».

Традес... анція к

... лое а

Різдвяни... к

хлорофі... ум т

Коле... с у

Циперу... с

Вихователь. Прочитайте слово – від-
гадку.

Що незвичайного помітили в цих рос-
линах?

Доторкніться до рослини (листка).
Навіщо рослина запасає воду?
Молодці! Я рада за вас!
Поширена думка про те, що кактуси 

захищають від випромінювань (їх бага-
то хто ставить біля комп’ютера), 
але думка ця хибна.

Практичне завдання.
Робота з індивідуальними картками: 

обвести жовтим кольором світлолюбиві 
рослини, голубим – вологолюбиві, зеле-
ним – тіньолюбиві.

Підсумок заняття.
Вихователь. Завершуючи заняття, 

пропоную вам, діти, закінчити фразу:
На занятті я дізналась...
– Діти, квіти прикрашають наше 

життя. То хай їх на землі буде більше. 
І серед них будуть квіти обов’язково! – 
які виростили ви!

Дякую вам. Відпочивайте. А для гос-
тей ми теж приготували подарунки – 
буклети про кімнатні рослини.

Н.В. Ващук,
вихователь-еколог

Мета. Формувати у дошкільників 
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розуміння єдності, системності природи; 
сприяти формуванню екологічної культури 
дітей; показати унікальний світ природи 
планети Земля; навчати бережному став-
ленню до природи.

Перебіг свята
Ведуча. Сьогодні, 22 квітня, ми відзна-

чаємо День Землі. Немає кращої землі, 
ніж наша! Любимо ми її зелені ліси, роз-
логі ниви, озера та річки, міста і села 
у квітучих садах. Це – наш дім.

(Виходить хлопчик і дівчинка).
Хлопчик.

Із щирим привітом,
Із лагідним словом
Ми вас привітати
В світлиці готові.
Заходьте, заходьте!
І будьте, як вдома.

Дівчинка.
Ми зичимо щастя
І друзям, й знайомим,
І хліб – паляницю
На цім рушникові
Підносим ми вам
В знак шани й любові.

(Кланяються, виходять).
1-а дитина.

Є у системі сонячній
Планета, що зветься Земля.
І я вам скажу, що кращої
За неї ніде нема.

2-а дитина.
Бачиш – у полі квіти,
Чуєш – співають пташки,
Річки і озера синії,
Гори, ліси, поля...

3-я дитина.
Серед усіх найкраща
Планета твоя – Земля.
Всюди сміються діти.
Все це – тобі берегти.

(Пісенька «Збережи природу»).

Ведуча. Мудра природа навчає нас 
у будь-яку пору року. Птахи навчають 
співу, бджілки – працьовитості, жити 
в труді та справедливості, а дерева вчать 
дружби міцної.

4-а дитина.
Вам у походи ходити
І мандрувать, любі діти.
Вмійте ж природу любити,
Кожній стеблинці радіти.

5-а дитина.
Оберігайте ж повсюди
Шлях і стежинку в гаї.
Все те окрасою буде
Нашого рідного краю.

(Оплески, діти виходять. Відкри-
ваються штори. Декорації лугу, літа-
ють метелики).

6-а дитина.
Послухай музику землі,
В ній запах трав і сонця ласка,
У синім небі – журавлі.
А на долинах – дивна казка.

7-а дитина.
Співає чисте джерело,
Навколо вквітчане барвінком,
І пісня людям на добро
Лунає радісно і дзвінко.

8-а дитина.
Як прекрасно!
Чарівно земля зацвіла,
Всюди гарно, спокійно і чисто,
І ніхто нас не ловить,
Немає тут зла,
І повсюди – росичка краплиста.

9-а дитина.
Гарно дуже! Від квітів п’янкий аромат,
Від краси аж душа завмирає!
І немає тут злих і крикливих хлоп’ят,
Нас за крильця ніхто не хапає.

10-а дитина.
І лунають у лісі пташок голоси,
Їх пісні нам сердечка милують.

Природа – дім, в якому ми живемо
Екологічне свято
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А у квітах, у травах є стільки краси,
Хай усі це побачать, почують!

(Таночок метеликів (квітів)).
11-а дитина.

Метелика ловити я не хочу.
Він – квітка неба, хай живе собі!
Хай крильцями барвистими тріпоче,
Щоб радісно було мені й тобі!

(Кланяються, виходять. Звучить 
лагідна музика.

Наперед виходять діти: хлопчик 
і дівчинка-пташка).

Хлопчик. Тріпоче серце пійманої птиці…
(Діалог хлопчика і пташки).
12-а дитина.

Як виросту – збудую хату,
На хаті колесо приб’ю,
А там я поселю сім’ю крилату,
Лелечу, клекітну сім’ю.
Нехай мені щоночі сниться,
Що я літаю, наче птах.

Ведуча. Ідучи в парк, в ліс чи в поле, на 
екскурсію, на прогулянку чи на відпочи-
нок, згадай, що все, що навколо тебе, все, 
що оточує тебе, дитино, милує зір, слух – 
все це твоє, але все це треба залишити 
чистим, неушкодженим, і все це належить 
усім, і повинно радувати всіх, а не тебе 
одного.

Дійсно, дуже добре на природі. А змо-
жете ви відгадати загадки про рослин та 
тварин, які поряд з нами?

Загадки. Гра «Так чи ні».

13-а дитина.
Все на землі нам треба берегти,
І птаха, й звіра, і оту травинку.
Не чванься ти, що цар природи – ти,
Бо, врешті, ти – лише її частина.

14-а дитина.
Якщо людина добре серце має,
Вона іде у світ добро творить.
В її очах любов і ласка сяє,
Така людина сонечком горить.

15-а дитина.
Природа нам – як рідний дім,
Вона усім, як мати,
Щоб лад завжди був в домі тім,
Про це нам треба дбати.

16-а дитина.
Хай будуть в нас цілі дерева,
Рослини, тварини, пташки.
Людино, людино, людино!
Ми просимо, нас збережи.

Хором.
Якщо вже природа загине.
Загинеш і ти назавжди!

Дитина. Не рви!
Дитина. Не знищ!
Дитина. Не зруйнуй!
Дитина. Це заповідь для тебе!

Красу планети не зруйнуй,
Вона одна під небом.

(Пісенька «Я малюю світ»).
Н.В. Ващук,

вихователь-еколог

Добрий Клен
Казка-добавлянка

Сідайте, діти, всі рівненько,
І поговоримо гарненько.
Сідайте, діти, всі рядком,
І поговоримо ладком...

Жив собі, був собі... Хто? (малюнок) 
(Клен) На Клені було багато-багато 
листочків. Якого вони були кольору? 
Сонце зігрівало листочки, вітерець ніжно 
пестив їх, грався з ними. А ще серед 
листя росли дітки. Що це за дітки? 

(Насіння) Скінчилося тепле літо. Яка 
пора року настала? Осінь прийшла 
з холодними дощами та вітрами. І мама-
клен звернулася до своїх насінинок: 
«Любі мої насінинки, холодно стало, 
спускайтеся на землю, від зими ховай-
теся».

Послухалися насінинки, приготувалися 
на землю спускатися. І ось воно летить, 
летить і тихо на землю лягає.
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Подивилося дерево на своє насіння 
і думає:

– Холодно йому невкритому лежати.
І тоді попросила мама-дерево свої лис-

точки:
– Листочки мої, летіть швидше на 

землю – укривайте насіння.
Послухалося листя і полетіло на землю. 

Подивилася мама-дерево на своє насіння 
і заспокоїлася. Раптом чує:

– А що з нами буде? Нам теж холодно.
– Хто ж це говорить? Хто ще залишив-

ся невкритим, діти? (Бруньки)
– Любі мої бруньки, настав час і вам 

у зимове вбрання вдягатися. Ось товсті 
лусочки, які захистять вас від вітрів 
і морозів, – радила мама-клен. А вже на 
ранок земля була вкрита білою ковдрою. 
Що то за біла ковдра?

Подивилося дерево на своїх діток: 
насіння вкрите, бруньки теж одягнені. 
Позіхнуло, потягнулося, в один бік поди-
вилося, в інший і... заснуло...

Методичні поради
Питання до тексту.
1. Яке дерево – персонаж казки?
2. Як змінився настрій мами-клена 

з приходом на землю осені?
3. Як подбало дерево про своїх діток-

насінинок?
4 Що подарував клен брунькам?
5. Що принесла на землю зима?
6. Про що думало дерево-мама 

з настанням холодів?
7. Що сталося з кленом, коли вся 

робота була виконана?
Проблемні запитання.
1. Чому змінився колір листя на клені?
2. Якими були дітки-насінинки у мами-

клена?
3. Чи зміг би сніг замінити «шубку» 

брунькам у зимову пору? Чому?
4. Поміркуйте і скажіть: чи зі спокійним 

серцем заснула мама-дерево?
5. Як люди повинні турбуватися про 

дерева?

6. Яку користь дає клен?
Кульбаба і Сонечко

(казка)
На лузі, на невисокому пагорбку росла 

Кульбабка. Жовта-жовта і кругленька, 
мов Сонечко. Рано-вранці викотилося 
з-за обрію величезне, яскраве, тепле 
Сонечко. Пригріло воно, пустивши на 
землю перші промінці, – розкрилась 
Кульбабка, повернула свою голівку і, 
замружившись, запитала:

– Подивіться на мене, я теж кругла, 
жовта, зовсім як сонечко. Коли воно 
викотиться і піде на спочинок, я зможу 
його замінити.

Всі, хто був поруч – травичка, дерева, 
пташечки, вітерець – почувши такі слова, 
дуже здивувалась, адже досі ніхто і ніщо 
не міг замінити тепле привітне Сонечко. 
Всі з подивом спостерігали за тим, що 
ж буде далі. І ось Сонечко, стомившись, 
пішло відпочивати. Мешканці лугу повер-
нули голівки до Кульбабки, сподіваючись 
на диво. Але дива не сталося. З сорому 
Кульбаба затулила своє обличчя пелюст-
ками. Ні, не могла вона замінити Сонечко! 
З того часу Кульбаба розкриває свої 
пелюстки лише тоді, коли з’являється на 
небі Сонечко, а як тільки воно починає 
збиратися на відпочинок, тоді і квіточки 
Кульбаби закриваються – засинають.

Відтоді і стали Сонечко і Кульбаба 
добрими приятелями. Хто не вірить, 
нехай перевірить.

Методичні поради
Питання до тексту.
1.  Сонечко в траві зійшло,

Усміхнулось, розцвіло...
Про кого йдеться?
2. Про що мріяла Кульбаба?
3. Чому її мрія стала нездійсненною?
4. Що розповідає автор про «поведін-

ку» Кульбаби?
Проблемні питання.
1. Чому кульбабу називають рослиною-

годинником?
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2. Поясніть вислів: Сонце – джерело 
життя на Землі.

3. Чи є сором’язливість Кульбаби озна-
кою хорошої поведінки її?

Пташине царство
(Казка-роздум-загадка)

Були собі дві дуже цікаві пташки. 
Відгадайте, хто вони?

Перша з них
Чорно-сіре пір’я має,
Грубим голосом співає.
Пташка хитра і метка –
Відгадайте, хто така.

(Ворона)
А друга пташка.
Як сніг, біленька,
Як сажа, чорненька,
Лісом цілий день літає,
Усе про всіх розповідає.

(Сорока)
Ці пташки часто запрошували в гості 

різних птахів, особливо любили ось 
таку...

Непосидливу, цікаву,
Вбрану модно і яскраво:
В неї жовтий піджачок –
Мов ліхтар між гілочок.
Шапочка синенька,
Комірець біленький.

(Синиця)
Дуже любили вони, коли у гості прилі-

тав...
Птах, що взимку прилітає,
Червоненькі грудки має.

Але найчастіше у них у гостях був птах, 
який жодного кроку в житті не зробив, 
поки біда не навчила.

Усіх гостей почастували сорока й воро-
на, а коли гості стали відлітати, з дерев 
довго махали їм крилами.

Сорока й ворона провели всіх гостей, 
а самі лягли спати у гніздах на деревах...

Перша з них на дереві,
Що в усякі дні
Все стоїть в однім вбранні,

І свитину ту, що має,
Взимку й влітку не скидає.

(Ялина)
А друга пташка на дереві,
Що зелене, а не луг,
Біле, а не сніг,
Кучеряве, а без кіс.

(Береза)
І снилася їм чарівна красуня, яка…
(Загадка-добавлянка про весну).
Тут і казочці кінець, всі, хто слухав – 

молодець!
Методичні поради

Питання до тексту.
1. Які птахи зустрічалися у пташиному 

царстві?
2. Яка з них вам сподобалася най-

більше?
3. Чим пригощали сорока та ворона 

своїх гостей?
4. Чому птахи з нетерпінням чекають 

весну?
Проблемні запитання.
1. Чому птахи об’єдналися у царство 

саме взимку?
2. Чим заслуговує уваги поведінка 

сороки та ворони?
3. Що б ви запропонували птахам, якби 

вони завітали до вас?
4. Яка з пташок-гостей є кочівником? 

Обґрунтуйте відповідь.
5. Чому на гостині не зустрілась ластів-

ка чи шпак?
Підсніжник

(Екологічна казочка)
Було це, діти, чи не було, а казочку 

послухайте – знадобиться.
Ходила землею холодна Зима. Вона 

давно панувала, втомилася, сили залиши-
лось мало, але не хотіла пускати Весну на 
землю. Покликала тоді Зима собі на 
поміч Заметіль і Вітер. Вітрові наказала 
нагнати холодні темні хмари, а Заметіль 
послала скрізь по землі з наказом, щоб 
не посміли квіти й трава з-під снігу визи-
рати, бо, мовляв, Весна не прийде. 
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Засумували квіти, затремтіли, почувши 
такі слова. Лише маленький Підсніжник 
не злякався цих погроз. Зібрав він усі 
свої сили, пробив крижану корку землі і... 
визирнув. Як не намагалися і Заметіль, 
і Вітер налякати маленьку квіточку, проте 
Підсніжник не здавався – він чекав 
Сонця. Нарешті і Сонце пробило теплим 
проміннячком хмару і освітило, звеселило 
землю. Підсніжник весело задзвенів, 
повідомляючи всім про прихід Весни. Так 
Сонце і хоробрий Підсніжник перемогли 
Зиму.

Методичні поради
Питання до тексту.
1. Хто є головними героями казки?
2. Що автор розповідає про Зиму?
3. Як змальовує Підсніжника?
4. Хто допоміг Підсніжнику у тяжку 

хвилину?
5. Якою була пісенька новонародженої 

квіточки? Чому?
Проблемні запитання.
1. Чому Підсніжники називають перво-

цвітами?
2. Чи можна їх назвати рослинами-

медоносами? Чому?
3. Поміркуйте і скажіть, чи міг би 

Підсніжник без допомоги Сонечка визир-
нути з-під землі?

4. Ви ідете лісовою стежкою. Обабіч 
дороги – підсніжник. Ваші дії. Поясніть їх.

Казка про те,  
як любов зло перемогла

Випав якось з гніздечка маленький 
горобчик. Крильця у нього були ще слаб-
кими, тому безсило борсався у траві. 
А навколо нього літає мама-горобчиха. 
Тривожно пищить – непокоїться. Побачив 
горобчика Ворон. Вже й летить до нього, 
думає:

– Ось я зараз і поснідаю, з’їм це мале 
пташеня.

Прилетів, став непомітно до нього під-
крадатись. Всі пташки, які були довкола, 
принишкли від страху.

– Що ж тепер буде, – подумки мис-
лить кожна з них.

І дуже здивувалися, коли горобчиха не 
полетіла, не втекла, а сміливо кинулася 
на хижого птаха. Розправила свої малень-
кі крила, наїжачилась, підлетіла до нього, 
стукнула дзьобом в око, кігтиками вчепи-
лась в оксамитове оперення. Ворон, не 
чекавши такої зустрічі, полетів геть.

– Оце так горобчиха! Оце так моло-
дець! – у захваті від двобою гомоніли 
птахи.

– Як же так вийшло, що маленька 
пташка перемогла Ворона, – допитували-
ся вони у мудрої Сови.

– Горобчиха любить свого малюка, 
а любов здатна подолати усе, навіть зло, 
скільки б його не було, – поважно відпо-
відає тітонька – мудра голова, – 
а у Ворона ніякої любові немає, у його 
душі таїться зло.

– Отже, любов зло перемогла, – 
дійшли висновку птахи.

– Так, тільки добре серце допомагає 
любити, – сказала на це Сова і полетіла 
геть, бо була вже пора вирішувати інші 
справи.

Методичні поради
Питання до тексту.
1. Чому перемогла Горобчиха?
2. Чому Ворону прийшлось відступати?
3. Яку пораду дала Сова птахам?
4. Що допомагає любити і людям, 

і тваринам, і птахам?
Проблемні питання.
Перед вами три стежини. Вліво піде-

те – потопчете первоцвіти, вправо – 
зруйнуєте пташине гніздо, прямо підете – 
горить вогнище. Оберіть стежку, поясніть 
свій вибір.

Н.В. Ващук,
вихователь-еколог ДНЗ № 1,

м. Любомль,
Волинська обл.
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Ми прийшли на землю, щоби жити,
Працювати, розвиватися, творити.
Ми – частинка матінки Природи,
Це відповідальність й нагорода.
Не можемо без неї обійтися:
Ні без води і Сонця, без повітря,
І без дарів, якими нас годує,
І без красот, якими нас чарує.
Не треба від природи тільки брати,
Красою милуватись, треба дбати
Про цілісність її і непорушність,
А потім про свої потреби й зручність.
Слабкі ми всі проти її стихії,
Не здатні побороти її сили.
Тому задуматися треба і навчитись,
Як у гармонії з природою нам жити.

Спитала птаха в сонця…
Спитала птаха в сонця
В прозорій вишині:
– Де небо найчистіше?
Де краще жить мені?

А сонце усміхнулось:
– Ми – як одна сім’я.
Коли щасливі птахи –
Щасливе з ними я.
Спитала квітка в сонця:
– Коли мені цвісти,
Щоб ти для нас тепліше
Світило з висоти?
А сонце усміхнулось:
– Ми – як одна сім’я.
Коли щасливі квіти –
Щасливе з ними я.
Спитали діти в сонця:
– Як світ нам зберегти,
Щоб в злагоді і щасті
Жили і ми, і ти?
А сонце усміхнулось:
– Ми – як одна сім’я.
Коли щасливі птахи,
Коли щасливі квіти,
Коли щасливі діти –
Щасливе з ними я.

У гармонії треба жити

1. У неділю я вирішила піти на озеро. 
Попереду по стежині йшли двоє хлопчиків. 
Раптом побачили у траві мале жабеня. 
«Візьмемо його до себе додому, бо воно 
заблукало», – сказав один хлопчик. «Не 
чіпай – жабеня саме знайде дорогу», – 
мовив другий. Хто з хлопчиків правий?

Відповідь. Перший хлопчик був непра-
вий – жабеня не може жити у квартирі, 
в нього пересохне шкіра, й воно загине. 
Жаби можуть жити тільки у вологих місцях.

2. Одного разу Сергійко з мамою і татом 
прийшли до річки. Близенько біля берега 
було багато дрібненьких рибок. «Дайте 
мені баночку, я наловлю рибок», – попро-
сив Сергійко батьків. «Не можна їх лови-
ти», – сказав тато і пояснив чому. Що 
розповів тато Сергійкові?

Відповідь. Маленькі рибки – це мальки 
великих риб. Їм потрібний простір для 
росту та розвитку, а в банці вони швидко 
загинуть. Якщо загинуть мальки, у річці 
буде менше дорослої риби, тоді річка 
збідніє.

3. Миколка з Вітею гралися на майдан-
чику дитсадка, аж раптом побачили, як на 
квітку сіла велика голуба бабка. «Упіймаймо 
її, – запропонував Вітя. – Покажемо всім, 
яка вона красива». «Не можна ловити 
бабок», – сказав Сергійко. Хто з хлопчиків 
був правий?

Відповідь. У нашій країні діє закон про 
охорону тварин. Ловити й знищувати комах 
не можна так само, як і виловлювати птахів 
та звірів. Бабка дуже гарна і корисна кома-
ха. Вона ловить у повітрі мух, комарів, 

Малі природолюби
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мошок, якими живиться. Сергійко правиль-
но зупинив товариша.

4. У неділю Катруся з мамою вирушила 
на прогулянку до лісу. Там було дуже 
гарно: на галявинах цвіли квіти, співали 
пташки. Дівчинка побачила великий краси-
вий дзвіночок і гукнула мамі: «Поглянь, 
яка гарна квітка! Я зірву її». «Не чіпай 
дзвіночка, не рви його!» – сказала навздо-
гін мама. Чому мама не дозволила Катрусі 
зірвати квітку?

Відповідь. Дзвіночки – окраса лісу. 
Адже не тільки Катруся з мамою прихо-
дить сюди – інші люди також захочуть 
помилуватись квітами. До того ж, у чашеч-
ках дзвіночків ховаються на ніч і в негоду 
малі комахи. Тож, якщо зірвати квіти, 
комахи залишаються без домівки. А без 
неї усім погано.

• У Максимка захворіла сестричка. 
Хлопчик чув, що вилікувати таку хворобу 
можна травами. Максимко прокинувся 
рано-рано. Тихесенько піднявся, вийшов із 
хати й побіг на лужок.

Рвав Максимко траву, старався, аж спіт-
нів. Розігнувся, мазнув рукою по обличчю, 
очі раптом запекло, губам стало гірко. 
Максимко зойкнув…

Запитання:
1. Як ти гадаєш, чому Максимкові стало 

боляче?
2. Що б ти порадив Максимкові негайно 

зробити?
Пам’ятай!

Не треба рвати траву, яку не знаєш, 
адже можна натрапити на отруйну.

• У Надійчиної і Андрійкової мами сьо-
годні день народження. Діти знали, що 
мама дуже любить лісові квіти. Отож, 
раненько діти вирішили порадувати свою 
маму і пішли до лісу, щоб назбирати букет 
лісових квітів. Роззиралися на рослини, 
що довкола. Надійку зацікавила рослина 
з гарним листям і блідо-рожевими квітами, 
але найбільше приваблювали дивовижні 

коробочки, ніби прикріплені до грубувато-
го стебла. Андрійко не витримав. Відірвав 
одну коробочку, потрусив нею. Всередині 
щось заторохтіло. «Може, там такі зерня-
та, як мак?» – подумав хлопчик. Він роз-
крив коробочку і висипав насіння собі 
у рот.

А Надійка вирішила скуштувати одну-
однісіньку ягідку – вона трималася на 
довгому стеблі й чимось нагадувала око 
ворона, яке немовби прагнуло розглянути 
все довкола. Дівчинка вирішила, що це 
чорниця. Аж ні, то була дуже отруйна 
рослина.

Запитання:
1. Як називалася ця рослина?
(Вороняче око)
2. Як називається рослина, з якої 

Андрійко з’їв насіння?
(Блекота)
3. Які правила поведінки в лісі поруши-

ли діти?
4. Як ти гадаєш, чим закінчилася ця 

історія?
Пам’ятай!

Їсти можна лише ті ягоди й стебла, 
у безпечності яких ти цілком упевнений.

• Тарасик разом з мамою і татом пішов 
до лісу по гриби. Хлопчикові подобалося 
збирати опеньки, лисички, підберезники, 
печериці. Аж ось хлопчик побачив грибок 
з червоною шапочкою і білими цяточками 
на ній. Тарасик загаласував: «Мамо, тату, 
я знаю – це поганий гриб. Його не можна 
їсти, його треба розтоптати!». «Навіщо? 
Не чіпай. Хай росте», – заперечила мама.

Запитання:
1. Як називається гриб з червоною 

шапочкою і білими цяточками на ній?
2. Чому не можна топтати мухомора?
3. Чи впізнаєш мухомор та інші отруйні 

гриби на малюнку і в природі?
Пам’ятай!

Отруйні гриби не чіпай! Ними лікуються 
тварини.
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Все хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра побудить?
Прикоснуться к природе 

всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!

В настоящее время между целями 
и задачами экологического воспитания 
дошкольников и его содержанием 
существует определенное противоре-
чие. Оно проявляется в выборе объек-
тов и методик.

Суть противоречий в следующем:
Цели и задачи экологического воспи-

тания базируются на новой экологиче-
ской парадигме – «био (эко) цен-
тризм», а отбор содержания методик 
нередко производится на основе старой 
парадигмы – антропоцентрической.

1. Стереотип «Человек – царь, 
хозяин природы».

Потребительское отношение «взять». 
Человек может изменять природу для 
создания наиболее комфортных для 
своей жизни условий, без учета природ-
ных закономерностей. Трудно осознать 
и признать тот факт, что дикая природа 
живет по своим собственным законам, 
прекрасно обходится без человека.

Помните! Природа может существо-
вать без человека, как это было когда-
то, а человек без природы нет. 
Человек – часть природы, особая, раз-
умная, но часть.

2. Стереотип «вредные и полезные 
животные, растения».

Классификация живых организмов 

«вредные, опасные, полезные» отража-
ет потребительский подход к природе. 
В результате у дошкольников уже на 
подсознательном уровне формируется 
негативное отношение к хищникам, ядо-
витым растениям.

«Полезными» мы считаем животных, 
которых можем использовать в наших 
чисто утилитарных целях. Тех же, кто 
создает нам какие-либо неудобства, мы 
наградили ярлыком «вредные». Они 
конкурируют в борьбе с человеком за 
ресурсы, наносят урон урожаю, пред-
ставляют угрозу здоровью и жизни 
человека или просто имеют неприятный 
вид. Правило с позиции сельского 
хозяйства, но не экологического воспи-
тания. Как правило, в категорию «вред-
ных» попадают хищники: лисицы, кото-
рые крадут кур; волки – овец; ворона – 
птенцов, яйца. Слово «вредный» ребе-
нок отождествляет со словом «плохой».

Вывод: чем меньше «вредных», тем 
лучше, поэтому они не нуждаются 
в охране и защите, его можно убить.

Мы должны четко разделить 2 среды.
В одной из них – искусственной, соз-

данной человеком – законы природы 
действуют не в полном объеме. Поэтому 
численность многих опасных и нежела-
тельных для нас животных, которых мы 
называем «вредными» (моль, тарака-
ны, крысы, мыши, колорадский жук), 
должна регулироваться самими людьми.

Но в другой среде – в естественных 
экосистемах – все эти виды живут по 
законам природы и играют собственную 
роль в поддержании равновесия на пла-
нете. В естественных условиях количе-
ство всех этих животных регулируется 

Воспитание Экологического человека
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законами природы (ограниченное 
количество пищи, враги, болезни). 
Поэтому в естественных условиях 
делить их на вредных и полезных бес-
смысленно.

3. Стереотип – необходимость 
бережного отношения к природным 
объектам, их охране.

«Природа – наше богатство, потому 
что она дает нам…» употребляют 
в качестве аргумента 82% взрослых. 
В результате такого экологического 
воспитания у детей формируется потре-
бительское отношение к окружающему 
миру, представление о необходимости 
бережного отношения только к тем 
объектам природы, которые имеют 
практическое значение и о необязатель-
ности такого отношения к «бесполез-
ным» для него объектам, что противо-
речит идее самоценности всех видов 
без исключения.

Утверждения детей: «Черное море – 
сокровищница, а болота в охране не 
нуждаются», «Зайцев защищать от вол-
ков», «Охранять редкие растения, 
а ромашек много, их собирай, сколько 
хочешь». Прежде всего, надо говорить 
о самоценности природы.

4. Стереотип деление природных 
объектов на красивые и безобраз-
ные, опасные и неопасные.

При этом большое значение имеет 
само отношение самого воспитателя 
к тому или иному объекту. Эмоционально 
окрашенное отрицательное отношение 
взрослого хорошо прослеживается во 
многих работах по экологическому вос-
питанию и крайне негативно сказывает-
ся на воспитании этими объектами 
детей. Однако в присутствии детей свои 
эмоции нужно сдерживать. У детей 
часто эмоциональное неприятие живот-
ного переходит в практическую пло-
скость: гладкий червяк – его надо 

раздавить. А с точки зрения экологиче-
ского воспитания крайне важно сфор-
мировать у ребенка бережное отноше-
ние ко всем живым существам без 
исключения, независимо от того, нра-
вится оно или нет. Дать понять, что 
внешний вид – это результат приспосо-
бления к жизни в определенных услови-
ях, научить понимать красоту, как про-
явление целесообразности, сознатель-
ной независимости от наших симпатий 
и антипатий. Необязательно любить 
всех животных, все растения, но ува-
жать все формы проявления жизни 
необходимо. Оценочные суждения по 
отношению к объектам природы долж-
ны быть исключены из экологического 
образования дошкольников. С позиции 
биоцентризма живые организмы не 
могут быть хорошими или плохими, 
полезными или вредными. Они имеют 
равное с человеком право на существо-
вание, каждый из них играет свою, 
исключительную роль в природе.

Оценочные суждения могут приме-
няться только для характеристики 
поступков человека по отношению 
к миру природы, животные же не могут 
поступать плохо или хорошо, их пове-
дение определяется биологическими 
законами.

Наша цель – показать ребенку, что 
любой живой организм включен в слож-
ную цепь природных взаимосвязей 
и его потеря может вызвать непредска-
зуемые последствия.

5. Стереотип в дошкольной эколо-
гической литературе: «улучшать при-
роду», «помогать природе», «умно-
жать ее богатства».

Иногда стремление «помочь» обора-
чивается непредсказуемыми послед-
ствиями.

«Сажать деревья – хорошо», но при 
этом надо знать, где, когда и какие. Не 
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секрет, что многие погибают, если не 
учтены требования растений в условиях 
обитания.

Уход за живыми организмами, забота 
о них оказывают огромное эмоциональ-
ное воздействие на ребенка. Нужно 
помогать животным и растениям, живу-
щим рядом с нами, заботиться о них: 
это могут быть деревья возле дома, 
растения цветника, голодающие зимой 
птицы – словом, те, чье благополучие 
зависит от нас, наших действий.

Помогая природе учитывать ее зако-
ны (уборка осенних листьев – роль 
листьев в круговороте веществ; раз-
вешивая скворечники, учитывать их 
оптимальное количество, расстоя-
ние). В дикой природе помощь челове-
ка, если она действительно необходи-
ма, должна быть хорошо продуманной 
(выпавший из гнезда птенец, после 
контакта с человеком, обречен на 
гибель, птицы его не примут, считая 
его «чужим»). Нравственное 

воспитание ребенка должно сочетаться 
с элементарными знаниями о природе.

Мы должны четко различать действия 
людей в окружающей среде и в при-
родных условиях. Ребенок должен 
понимать, что «улучшать природу», 
«помогать» ей можно в измененной 
человеком среде: в городе, парке, на 
участке детского сада. «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». В естественных 
же условиях любая деятельность, 
помощь должна строиться с учетом 
законов самой природы.

Сколько бы ребенок не запомнил 
названий растений, сколько ни посадил 
деревьев и цветов, если при этом не 
зажигается в нем любовь – все бес-
плодно. Необходимо воспитать 
по-настоящему знающего, нравственно-
го и творческого человека, такой чело-
век будет не способен разрушать, унич-
тожать. Такого человека, способного 
жить в гармонии со всем миром, хочет-
ся назвать Экологическим человеком.

Цель. Формировать представление 
о многообразии природного мира, 
о необходимости охраны природы, отга-
дывать загадки, быстро находить пра-
вильный ответ. Учить бережному 
и доброму отношению к природе и друг 
другу. Доставить радость от участия 
в общем празднике.

Ход занятия
В турнире участвуют две команды.
Воспитатель. Наш турнир посвящает-

ся природе. Природа – наш общий дом. 
Ее надо беречь, насколько хватает сил! 
С бесцельно сорванной ветки или цвет-
ка, с пойманной бабочки, не убранного 
мусора за собой в лесу начинается ее 

разрушение. Помни всегда об этом 
и береги природу!

Я речь свою веду о том,
Что вся Земля – наш общий дом,
Наш добрый дом, 

просторный дом,
Мы все с рожденья в нем живем.

Команды произносят общее привет-
ствие.

Мы растем, растем, растем!
Все о мире узнаем,
Не обидим мы букашек,
Гнезд не разорим у пташек,
Не сорвем прекрасный ландыш,
Муравейник сохраним,
Ручеек не замутим.

Природа – наш общий дом
Экологический турнир

(средняя группа)
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Конкурс «Загадки»
Заревел вол на сто гор на тысячу 

городов. (Гром)
Зимой на земле лежал, весной в речку 

убежал. (Снег)
Голубой шатер всю землю покрыл. 

(Небо)
Неизвестно, где живет, налетит – 

деревья гнет. (Ветер)
Кто два раза родится: сначала глад-

кий, потом мягкий? (Птица)
Кто первый землю пашет? (Червь)

Не корень, а в земле.
Не хлеб, а на столе.
И к пище приправа,
И на микробов управа. 

(Чеснок)
Весной повисло –
Все лето кисло,
А сладко стало –
На землю упало. 

(Яблоко)
Ягода красна, ягода вкусна.
Режь да соли. Ешь да хвали! 

(Помидор)
Конкурс «Знатоки»

1. Какой снег быстрее тает: чистый 
или грязный? Почему? (Грязный, тем-
ный цвет поглощает больше солнеч-
ных лучей)

2. Какие цветы первыми расцветают 
весной? (Подснежники, мать-и-
мачеха)

3. Почему скворцы и галки катаются 
верхом на коровах, овцах и лошадях? 
(Таскают шерсть для гнезд, выкле-
вывают насекомых)

4. Есть ли в природе «полезные» 
и «вредные» животные? (Нет)

5. Кто такая квакша? Где она живет? 
Чего боится? (Лягушка живет на 
дереве, боится дождя)

6. Как называется лягушка, которая 
чистит воду? (Жерлянка)

7. У кого ухо на ноге? (У кузнечика)

8. Может ли пингвин назвать себя 
птицей? (Да)

9. Какую птицу можно назвать док-
тором? (Дятла)

10. Сколько насекомых за сутки съе-
дает синица? (Сколько весит сама)

11. Как называется дикая свинья? 
(Кабан)

12. Умеют ли слоны плавать? (Да, 
даже под водой)

Конкурс «Физкультурная пауза»
Мы играли и устали.
Дружно все и тихо встали.
Ручками похлопали: раз, два, три,
Ножками потопали: раз, два, три.
И еще потопали, и дружней похлопали.
Сели-встали, встали-сели
И друг друга не задели.
Мы немножко отдохнем
И опять играть начнем.
Конкурс «Найди несуразицу»

1.  Квадратный спелый помидор
Раз забрался на забор
И увидел, как на грядке
Овощи играли в прятки.

2.  Длинный красный огурец
Под листочек свой залез,
А зеленая морковка
В борозду скатилась ловко.

3.  Ну, а сладкая редиска
Наклонилась низко-низко.
Только Машенька пришла,
Сразу овощи нашла.

4.  Я боюсь, ребятки,
Что за этот год
Вырастет на грядке
Страшный бегемот.
Конкурс «Быстро нарисуй»

Участвуют все игроки команды. Они 
должны нарисовать заданное животное.

Конкурс «Найди, кто лишний»
1. Игроки должны определить лиш-

нее животное в заданном ряду.
2. Составить модель правильного 

ответа (насекомые, птицы, рыбы…).
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Цель. Обобщить и конкретизировать 
знания детей о живой и неживой при-
роде. Совершенствовать умения нахо-
дить связи в экосистемах земли, видеть 
зависимость живого в природе друг от 
друга. Продолжать формировать пред-
ставление о том, что в природе нет 
полезных и вредных животных. 
Привлечь дошкольников к активным 
действиям в защиту окружающей среды. 
Воспитывать чувство коллективизма, 
бережное отношение к природе.

Ход занятия
Воспитатель. Ребята, я вижу, у всех 

хорошее настроение… (Раздаётся 
стук в дверь и вносят конверт).

Воспитатель.
Вот конверт, большой и жёлтый,
Как же нас, конверт, нашёл ты?
Как попал ты в группу нашу?
Разберёмся, ой, постой!

На конверте адрес наш ведь,
А обратный чей? Лесной!
Вам, ребята, интересно,
Что же пишут нам из леса?

Пишут лисы, лоси, зайцы:
Ждём вас в гости!
Приходите, дети, в лес,
Будем с вами мы дружить,
Поиграем и поскачем,
Веселей мы будем жить!

Воспитатель. Ну что, ребята, хотите 
навестить зимний лес?

А на каком транспорте можно путе-
шествовать? (На машине, поезде, 
самолёте и т. п.)

Ну, а чтобы не загрязнять воздух? 
(Пешком, на ковре-самолёте, велоси-
педе, самокате и т. п.)

Предлагаю отправиться в лес с помо-
щью волшебного цветка, у которого 
семь лепестков. Как он называется? 
(Цветик-семицветик)

Только, вы знаете, чтобы желание 
исполнилось, загадывать его нужно 
с закрытыми глазами, тихим, добрым 
голосом. Готовы!?

Дети.
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты земли –
Быть по-нашему вели…

Вели, чтобы мы с ребятами очутились 
в лесу.

Воспитатель. Посмотрите, ребята, 
здесь много деревьев. А как называется 
то место, где много деревьев? (Лес)

А какие бывают леса? (Хвойные, 
смешанные, лиственные)

Угадайте-ка, ребята, с какого дерева 
этот лист? (Клён, берёза, тополь…)

Ребята, а когда приходят в гости, что 
делают первым делом? (Здороваются)

Вот и мы давайте поздороваемся.
Дети.

Здравствуй, лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чём шумишь листвою
Ночью тёмной, грозовою?

Что нам шепчешь на заре,
Весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей таится?
Что за зверь?
Какая птица?
Всё открой, не утаи:
Ты же видишь – мы свои!

С. Погореловский

Путешествие в зимний лес
(старшая группа)
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Воспитатель. Но для того, чтобы лес 
понял, что мы действительно «свои», 
давайте вспомним, как вести себя 
в лесу.

Дети.
Если в лес пришёл гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегать, прыгать и играть, –
Только, чур, не забывать,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь.

Испугаются зверушки,
Убегут с лесной опушки.
Ветки дуба не ломать,
Ничего не забывать,
Мусор с травки убирать.

Воспитатель. Вспомнили? Вот 
и хорошо. Но в чём дело? На пути крас-
ный свет светофора. Что это означает? 
(Путь закрыт)

Чтобы попасть дальше в лес, нужно 
выполнить условия светофора. (На 
земле и деревьях конверты с вопро-
сами. Отвечая на них, дети продвига-
ются вперёд). Вы готовы?

Воспитатель (достаёт первый кон-
верт с заданием – «Блиц опрос»).

– Кого называют шатуном?
– На каких деревьях растут шишки?
– Где живут рыбы?
– Какие растения помогают при 

болезнях?
– Где живёт златокрот? Сумчатый?
– Что собирают пчёлы на цветущих 

растениях?
– Кто такая квакша?
– Какая лягушка очищает воду?
Молодцы. Достаём следующий кон-

верт. (В конверте задание по состав-
лению цепей питания в лесу).

Воспитатель. Ну, вот и загорелся 
жёлтый свет. Что это значит? 
(Приготовиться)

Правильно, приготовиться к следую-
щему заданию. (Открывает схему 
«Этажи леса»). Это часть леса, но 
почему на ней так пусто? Давайте рас-
селим животных. (Дети «расселяют» 
животных по этажам).

(Звучит запись голосов птиц).
Воспитатель. Вы узнали голоса? Чьи 

они? (Птиц)
А каких птиц вы знаете? Как называ-

ются птицы, которые остаются зимо-
вать? Оказывается, ребята, Незнайка 
побывал в лесу и перепутал все модели. 
Давайте быстро всё исправим. 
(Создают модель птицы).

(Вылетает Воробей).
Физкультминутка-инсценировка 

«Разговор через форточку»
Воробей.

Я маленький воробей!
Я гибну, дети, спасите!
Я летом всегда подавал сигнал,
Чтоб сторож-ворон 

с огорода понял.
Пожалуйста, помогите!

Дети.
Сюда, воробей, сюда!
Вот тебе, друг, еда!
Благодарим за работу!

Дятел.
Я дятел, пёстрый такой.
Дети, спасите!
Всё лето я клювом своим долбил,
Много вредных букашек 

поистребил.
Пожалуйста, помогите!

Дети.
Сюда, сюда, скорей сюда!
Вот тебе, наш друг, еда!

Благодарим за работу! (Обращаются 
все дети к зрителям).

И ты, дружок, смотри, не подкачай,
Правдивым быть 

и добрым обещай!
Не обижай ни птахи, ни сверчка,
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Не покупай для бабочки сачка.
Люби цветы, леса, 

простор полей –
Всё, что зовётся Родиной твоей.

Воспитатель. Вот и хорошо, ребята, 
помогли птицам. Давайте отправимся 
дальше. Ну, что за дерево такое? 
Выглядит совсем «несчастным». Чем же 
помочь этому дереву?

Дети. Полить, окопать, обрезать 
сухие ветки, замазать раны, пригласить 
солнышко, квакшу, дятла, крота, дожде-
вого червя, барсука… (Дети помога-
ют дереву).

Воспитатель. Посмотрите, от нашей 
заботы и доброты дерево стало «счаст-
ливым». Ну-ка я достану вот этот кон-
верт – «Животные заблудились». 
(Вернуть животных в свои экоси-
стемы).

Воспитатель. Молодцы! Ещё одно 
доброе дело сделали. А это что такое? 
«Красная книга». Вы не знаете?

Дети. В эту книгу занесены животные 
и растения, которые нуждаются 
в охране.

Воспитатель. Холодно в лесу, давай-
те немного согреемся.

Психогимнастика «Улыбка»
Мы сначала будем хлопать,
А потом мы будем топать,
А сейчас мы повернёмся
И друг другу улыбнёмся.

Воспитатель. От наших улыбок в лесу 
стало теплее и светлее. Я вижу, вы гото-
вы сделать ещё одно доброе дело. 
Готовы? (Да)

В конверте лежат картинки животных. 
Их нужно разделить на «вредных» 
и «полезных».

Дети. В природе нет «вредных» 
и «полезных» животных, в ней все соз-
даны друг для друга. (Подходят 
к «пню», на котором написано слово 
«Дом»).

Воспитатель. Дети, что это? (Пень)
Да на нём слово какое-то написано! 

(Читают: «дом»).
(Вместе с детьми оглядывают 

пень).
Звонка нет. Кто живёт в доме, мы 

сможем узнать, сделав звуковой анализ 
этого слова. (Работа детей).

Воспитатель. Вы узнали? Это 
Старичок-Лесовичок, он родился в лесу, 
его родина – лес. Он благодарит нас за 
доброе и бережное отношение к лесу. 
Говорит, что, когда мы вернёмся домой, 
нас ждёт сюрприз. Старичка-Лесовичка 
возьмём с собой?

Дети. Нет. Потому что лес – его дом, 
здесь ему будет хорошо. Будем прихо-
дить в гости.

Воспитатель. Я согласна с вами, 
ребята. Тогда давайте попрощаемся 
с лесом и Старичком-Лесовичком.

Лес дремучий, до свиданья!
Ты расти на радость людям!
Мы дружить с тобою будем,
Добрый лес, могучий лес,
Полон сказок и чудес!

С. Погореловский
С лесом попрощались, а как же нам 

домой вернуться? (С помощью «цве-
тика-семицветика»).

Точно. Закрывайте глаза и повторяй-
те слова: «Лети, лети, лепесток…».

Вот мы и добрались, а где же сюр-
приз? (Игрушки с конфетами и меда-
лями «Друзья леса»).

Воспитатель. Ребята, а можно 
я сорву ещё один лепесток? Я хочу 
пожелать, чтобы вы всегда были добры-
ми и отзывчивыми, любили и охраняли 
природу.

Л.В. Дударева,
воспитатель,
Донецкая обл.
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Програмовий зміст. Розширити зна-
ння дітей про одну з основних складо-
вих природи – воду: її властивості 
(смак, колір, форму); формувати уяв-
лення про водні ресурси, ресурси нашої 
планети, екологічну компетентність, 
розуміння та значення води для всього 
живого; розвивати пізнавальний інтерес 
до інформації природного змісту, вмін-
ня спостерігати, аналізувати і робити 
висновки; виховувати допитливість, 
уважність, бережливе та ощадливе став-
лення до води.

Хід заняття
Вітання дітей з гостями.

Доброго ранку, сонечко ясне!
Доброго ранку, земле прекрасне,
Доброго ранку, дерева багряні!
Доброго ранку, моря й океани!
Доброго ранку, птахи голосливі!
Доброго ранку, люди щасливі!

Вихователь. Діти, погляньте, які гарні 
хмаринки завітали сьогодні до нас 
у гості! А які ви знаєте хмаринки, що 
існують у природі? (Купчасті (яскра-
во-білі), перисті (це тонкі хвилясті 
ниточки), дощові (темного сірого 
кольору)

Вихователь. Але чомусь одна хма-
ринка дуже сумна. Ось, послухайте.

Діти.
Надворі плаче хмарка,
Поганий настрій зранку,

Із хмаркою сумує сонечко,
Не виглядає у віконечко.
Чомусь посіріла, чомусь посумніла,
Мабуть, хмаринонько, 

ти захворіла.
Вихователь. Та ні, дітки, вона не 

захворіла, а діток-краплинок своїх роз-
губила. Але я, ідучи до садочка, одну 
краплинку зустріла і привела її 
в садочок.

Діти (кличуть краплинку). 
Краплинонько, іди до нас!

Вихователь. Краплинонько, а де це 
ти без хмарки гуляла?

Дитина.
Я краплинка-намистинка,
Пухнастій хмаринці – дитинка!
У ставочку з рибкою я грала,
В лузі зеленім квіти вітала.
В лісі сосновім гриби поливала,
Ввечері пісню комахам співала.

Вихователь. Яке у тебе гарне ім’я! 
Дітки, як ви вважаєте, чому її так звуть? 
А щоб ви відгадали, я загадаю вам 
загадку:

Відома здавна рідина, 
Усяк її вживає.
Буває хмаркою вона. 
Сніжинкою буває.
Бува як скло – крихка, тверда,
Звичайна крапля – це… (вода).

Вихователь. Так, дітки, це – вода. 
Вона наповнює струмки й ріки, ставки 

Краплину води завжди зберігайте,  
воду бруднити не дозволяйте

Конспект заняття природничого спрямування
(6 рік життя)
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і озера, моря і океани. Вода міститься 
в ґрунті та під землею, де біжать під-
земні ріки й струмочки.

Дітки, скажіть, для чого потрібна 
вода? (Вода потрібна, бо ми її п’ємо, 
готуємо їжу, купаємось, вмиваємось, 
у воді перемо речі. У воді живе бага-
то рослин і тварин. Вода необхідна 
для поливання садів, городів, рослин. 
По воді плавають пароплави і кораблі, 
які перевозять людей і вантажі)

Вихователь. Дітки, а які ви знаєте 
прислів’я про воду?

• Без води і борщу не звариш.
• Без води і ні туди, і ні сюди.
• Від дощів земля квітне.
• Де водиця тече, там травиця росте.
Вихователь. Отже, дітки, скажіть, так 

кому потрібна вода? (Людині, твари-
нам і рослинам)

Дійсно, без води не може існувати 
все живе. І тому ми сьогодні з вами 
поговоримо про воду, про її властивості 
і її значення для всього живого. А для 
цього ми станемо маленькими дослід-
никами!

Проводяться досліди:
1. «Вода Прозора»
Мета. Визначити, який колір має 

вода; порівняти колір води і молока, 
зафарбувати воду.

Висновок. Вода набуває кольору, 
якщо її зафарбувати.

2. «Вода не має смаку»
Мета. Дати спробувати кип’ячену 

воду. А потім додати смакові речовини 
(цукор, сіль).

Висновок. Вода набуває смаку тієї 
речовини, яку в неї добавили.

3. «Вода не має запаху»
Мета. Добавити в одну із склянок 

3 краплі ароматизатора.
Висновок. Отже, вода набуває запа-

ху того, що в неї добавили.
4. «Вода не має форми»

Висновок. Вода приймає форму тієї 
посудини, в яку ми її наливаємо.

5. Фільтруємо воду.
Вихователь. Дітки, скажіть, а в якому 

стані буває вода? (В рідкому (роса, 
дощ, вода); у твердому (бурульки, лід, 
сніжинки, іній, візерунки на вікнах); 
у газоподібному (пара, туман, хмари))

Вихователь. Дітки, а чи вміє розмов-
ляти вода? (Ні, не вміє, але вода 
шумить)

А зараз пограємо в гру.
Гра-імітація «Покажи хвилі водойм».
Вихователь. Діти, як ви думаєте, а чи 

багато води на нашій землі? (Багато) 
На глобусі є моря і океани, річки 
і озера. Подивіться, яким кольором 
вони зображені. А чи вся вода годиться 
для наших потреб? Дітки, давайте пока-
жемо краплинці, скільки на планеті 
прісної води!

Фізкультхвилинка
Хмарка сонечко закрила,
Слізки дрібнії зронила,
Ми ті слізки позбираємо,
У травиці пошукаємо,
Пострибаємо, як звірята,
Політаємо, як пташата,
Потанцюємо ще трішки.
Розімнемо ручки, ніжки,
Всі веселі, от чудово!
До роботи ми готові!

Вихователь. Ось ми сьогодні чули 
шум дощу, річок, морів. А що це за 
звук? (Діти чують крапання води 
з крану). Чи помічаєте ви, як у вас 
удома чи у нас в садочку крапає вода із 
крана? Навіть якщо вона крапає із 
крану по краплинці, то за місяць її виті-
кає 400 літрів – це дуже-дуже багато.

Берегти воду – це не тільки ощадли-
во її використовувати, а й не забрудню-
вати. Чи доводилося вам спостерігати, 
як люди забруднюють водойми? 
(Скидають у воду сміття, миють 



• Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • 43

машини біля водойм, розливають 
нафту у морях. Але і в природі бага-
то річок міліють і висихають)

Вихователь. Давайте, дітки, разом 
спробуємо скласти правила ощадливого 
використання води.

(Діти з вихователем підходять до 
намальованих картин, розглядають 
їх і складають до кожної картинки 
правило).

1. Закручуйте кран, коли чистите 
зуби, витираєте руки.

2. Не мийте посуд під проточною 
водою, а лише споліскуйте.

3. Вчасно ремонтуйте кран, щоб вода 
не витікала даремно.

4. Частіше приймайте душ замість 
ванни.

5. Не забруднюйте водойми.
Вихователь. Дітки, давайте ми роз-

кажемо вірші, які знаємо про збережен-
ня води?

1-а дитина.
Краплинку води завжди зберігайте!
Воду бруднити не дозволяйте,
Важко людині, рослині, тварині,
Якщо не стане води у країні!

2-а дитина.
Струмок зник, затихло джерело,
Міліють ріки, болота, озера,
Не витрачайте воду даремно!
Бо промайне ще небагато літ,
І без води залишиться наш світ.
Краплинці обіцяємо я й ти,
Що чисту воду будемо берегти!

3-я дитина.
Ми обіцяємо край шанувати,
Краплину води завжди зберігати,
Економити будемо з водою,
Не зустрінемось ніколи з бідою!

В.М. Гуменюк,
вихователь ДНЗ № 125,

м. Київ

Буду я природі справжнім другом
Екологічна вікторина

Мета. Забезпечити цільсність сприй-
няття оточуючої дійсності; формувати 
різностороннє уявлення про світ птахів, 
тварин та рослин; розвивати позитивно-
емоційне ставлення до природи рідного 
краю, бережливе ставлення до всього 
сущого на Землі; виховувати відпові-
дальне ставлення до збереження при-
роди, прагнення брати участь у приро-
доохоронній діяльності; розвивати нави-
чки культурного поводження серед 
природи.

Обладнання та матеріали. Емблеми, 
олівці, ручки, аркуші паперу, книги, 
малюнки рослин та тварин, малюнки до 
кросворду, скринька для хороших справ.
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Діти поділені на дві команди: 
«Природолюби» та «Юні екологи», 
вибирають та чіпляють емблеми до 
початку вікторини. Вивчають девіз, 
виконують домашнє завдання.

Хід вікторини
І. До групи заходять Флора та Фауна.
Флора.

Я – Флора, володарка рослин.
З землі, від сонця і роси
Народжуються друзі мої всюди.
Шануйте їх, оберігайте, люди,
Ці клени – братики,
А сестроньки – берізки.
Сумна я дуже, 

як біжать з них слізки,
І дуже рада, як весняним дзвоном
Сміється ряст, 

дзвенить конвалій дзвоник,
Як пестить очі хоровод ромашок.
І дуже тяжко, як підсніжник плаче,
Як помирає зірвана фіалка.
Сумую дуже, дуже мені жалко.
Тож, я до вас звертаюсь, 

любі діти,
Щоб радісним життя було у світі,
З душею йдіть в природу, 

не зі злом.
Вона віддячить вам 

здоров’ям і добром.
Фауна. Добрий день, друзі. Ми раді 

вітати вас у своїй квітучій країні. Я – 
володарка країни тварин, пані Фауна. 
З давніх-прадавніх часів опікуюся я тва-
ринним світом.

Ми отримали телеграму від вас із 
запрошенням. І з радістю візьмемо 
участь у вашій вікторині «Буду я при-
роді справжнім другом».

Вихователь. У нашій вікторині беруть 
участь дві команди: «Природолюби», 
«Юні екологи».

Ваш девіз.
Не ламати, не вбивати,
Не рубати, не губити,

Пожаліти, захистити,
Напоїти, оживити!

У журі запрошуємо наших гостей 
Флору та Фауну.

Повторення правил роботи в команді.
– Говорити по черзі;
– поважати думку товариша;
– не принижувати товариша;
– не викрикувати, не перебивати.
Вихователь. Починаємо нашу вікторину.

Рано-вранці
1-а дитина.

Взяв горобчик балалайку,
Балалайку-самограйку,

2-а дитина.
А синичка мандоліну
Й подалися у долину.

3-я дитина.
Задудукав одуд хрипко,

4-а дитина.
Витяг жайворонок скрипку,
Золотим смичком повів
Над просторами полів.

5-а дитина.
Соловей схопив сопілку,
Пересів на верхню гілку.

6-а дитина.
Півень теж напнув свій міх,
Загорлав як тільки міг:
– Ку-ку-рі-ку!
І хоча невлад почав,
Всіх пташок перекричав.

Н. Приходько
Вихователь. Ви вже здогадалися, 

про кого буде йти мова? (Про птахів)
1. Що змушує птахів восени залишити 

рідні місця? (Голод)
2. Хижий нічний птах з великими 

очима та скривленим дзьобом. (Сова)
3. Який птах долає найбільшу від-

стань за добу? (Лелека)
4. Якого птаха підтримує хвіст, коли 

він сидить на дереві? (Дятла)
5. Як зветься найменша пташка 

в Україні? (Корольок)
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6. Які птахи менш за всіх бояться 
морозів? (Гуси та качки)

7. Які птахи перші повертають 
з вирію? (Шпаки)

Вихователь.
Квіти мають імена

Малюкові Віті
Пояснила неня:
– Як і діти, квіти
Мають всі імення.
У дітей – Степани,
Ігорі, Альоші,
А у них – тюльпани,
Чорнобривці, рожі.
Так, як ти всіх друзів
Вмієш розрізняти,
Так ти квіти мусиш
Поіменно знати.

П. Ребро
1. Яка квітка зацвітає навесні пер-

шою? (Підсніжник)
2. Яка із квітів має вічнозелене листя 

та є одним із символів України? 
(Барвінок)

3. Водяна рослина, що має прекрасні 
білі чи жовті квіти, велике листя, яке 
вкриває поверхню води? (Водяні лілії 
або латаття)

4. Квіти, які лікують. (Лікарські рос-
лини – ромашка, мати-й-мачуха, зві-
робій…)

5. Білі горішки на зеленій ніжці. 
(Конвалія)

6. Яка квітка повертається за сонцем? 
(Соняшник)

7. Чи можна визначити за квітами 
погоду? Як? (Так. Перед дощем 
пелюстки квітів закриваються)

Вихователь. Один усю роботу робить, 
другий господаря молоком поїть, а тре-
тій хату стереже. Так – це тварини. 
Вони допомагають людині по господар-
ству, оберігають її від ворогів. Ваше 
завдання – дати правильно відповіді на 
наступні запитання.

1. Що є в усіх риб?  (Луска)
2. Що є в усіх комах?  (Шість лап)
3. У щуки – загнуті всередину гострі 

зуби, у жаби – …? 
(Довгий липкий язик)

4.  Чотири біжать,
Двоє стирчать,
Двоє бачать –
Дорогу значать,
Сімсот поганяє.
Хто відгадає?

(Кінь)
5. У людини – нога, а у тварини – 

що? (Лапа)
6. У курки – яйце, у риби – …? 

(Ікра)
7.  Іде вояк

Стежиною.
Несе кілка
За спиною.
Іде він, грізний,
На війну,
Зловить мишу
Не одну. (Кіт)

(Слово надається журі).
Наступний конкурс «Закресли те, 

що шкодить тваринам».
Командам дається по малюнку, на 

якому вони повинні закреслити те, що 
шкодить тваринам.

(Поки журі перевіряє роботи та 
підраховує бали, команди отримують 
нове завдання).

Вправа «Чорний ящик»
До групи занести клітку з птахом, 

накриту хустиною. Діти повинні дізна-
тися секрет «чорного ящика» за допо-
могою мінімальної кількості запитань.

Метод мозкового штурму (завдання 
для обох команд).

– Птаха зачинили в клітці. Як йому 
вибратися звідти?

Музична фізкультхвилинка. 
Пригадати пісеньки, у яких згадуються 
тварини або рослини, проспівати.
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Конкурс. Потрібно по одному пред-
ставнику з кожної команди.

Метод екологічної турботи.
Діти вибирають птаха, відгадують, що 

це за птах, та наводять приклад турботи 
про нього.

– Як людина може потурбуватися 
про цього птаха, наприклад, взимку чи 
у складні погодні умови?

– Як ти потурбувався цього року про 
птахів?

Метод екологічної рефлексії 
(завдання для обох команд).

На столі стоїть рослинка у горщику, 
що починає в’янути.

– Що подумають кімнатні квіти про 
вас, коли ви їх забудете полити?

Наступне завдання. Кросворд.
Вихователь показує зображення тва-

рин рідного краю, які потрібно буде 
дітям відгадати, і сам вписує їх назви 
у клітинки кросворду. Команди по черзі 
називають птахів.

Вправа «Незакінчене речення»
Закінчити речення, розпочате вихова-

телем.
Давайте будемо природу берегти!
Я метелика не скривджу, 

хай летить.
І ялинку не зрубаю, хай стоїть.
Не затопчу мураху, хай повзе.
Не зламаю з дуба гілку, хай росте.
Не впущу сміття у річку, 

хай бурлить.
Із гнізда яйця не скину, 

хай лежить.
В джерело не впущу камінь, 

нехай б’є.
В полі жито не стопчу – це святе.
Верби посаджу в долині, 

хай шумлять.
Зерен птахам кину взимку, 

хай їдять.
Погодую бідну кішку. А як ти?
Давай будемо природу берегти!!!

Вихователь. На мою думку, охороня-
ти природу потрібно тому, що… (без 
неї не може жити людина).

Діти обговорюють питання у команді, 
одна дитина відповідає.

(Журі оголошує результати кон-
курсів).

Презентація домашнього завдання. 
Діти пояснюють зображене у них на 
малюнку та правило поведінки у природі.

Правила поведінки у природі.
Дітям потрібно було намалювати 

попереджувальні знаки «Що забороне-
но в природі». У проекті ці правила 
мають бути зображені схематично. 
Можливі варіанти відповідей: не лови 
диких тварин і не принось їх додому; не 
вбивай жаб, змій – вони корисні; не 
рубай дерев; не нівеч кору дерев; не 
ламай гілок на деревах; обережно 
і тихо ходи лісовими стежками; не гала-
суй; не розпалюй вогнище; не кидай 
у водойми сміття і різний непотріб; не 
залишай після себе сміття.

(Журі оголошує результати кон-
курсів).

Флора і Фауна дякують.
Фауна. Ось перед вами скринька. 

У неї ви вкладали повідомлення про 
зроблені корисні справи. Давайте зачи-
таємо їх.

Молодці! Дякую вам за вашу турботу 
про природу!

Разом. До побачення! До нових 
зустрічей!

Підсумок.
Продовжити речення:
– Мені було цікаво…
– Я сьогодні зрозумів…
– Мені було важко…

Ю.С. Цибуля,
вихователь ДНЗ № 4,

м. Шепетівка,
Хмельницька обл.
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Мета. Узагальнювати та систематизу
вати знання дітей про Україну, місто 
Красноармійськ. Закріплювати поняття 
«батьківщина». Розвивати пізнавальну 
самостійність, спостережливість, логічне 
мислення. Виховувати любов до рідного 
краю та бережливе ставлення до 
природи.

Мовленнєвий розвиток. Удоско
налювати вимову звуків рідної мови. 
Розвивати фонематичний слух, вміння 
складати творчі розповіді за предметними 
та сюжетними картинками. Активізувати 
словник за лексичними темами: 
«Батьківщина», «Рослини».

Екологічний розвиток. Закріплювати 
знання дітей про квіти, їх будову, призна
чення. Розвивати зорове і слухове сприй
мання.

Фізичний розвиток. Вчити новій грі 
«Бджілка і квіти», закріпити дихальну 
гімнастику, розвивати спритність, увагу. 
Виховувати витримку.

Матеріал. Предметні і сюжетні картин
ки: «країна Україна», «місто 
Красноармійськ», «шахти», малюнки – 
атрибути до гри «Знайди зайве», іграшко
вий заєць, іграшка бджілка, крейда 
кольорова, малюнки до «Асоціативного 
куща», склянки з водою, рослина 
кульбаба.

Хід заняття
Виходять на прогулянку, зупиняються 

біля входу до дитячого садочка.

Вихователь. Погляньмо навколо, який 
сьогодні прекрасний день. Як гарно співа
ють пташки, як навколо зелено, квітнуть 
дерева і квіти.

Діти, нагадайте, яка зараз пора року? 
(Весна)

Так, наша Батьківщина навесні надзви
чайно красива: сади квітнуть, і вдень, 
і вночі щебечуть пташки, радіють теплу 
і сонцю. Верби мрійливо опустили свої 
віти. Каштани розпустили свої «свічки». 
Природа квітне і співає.

У всьому світі, кожен зна,
Є Батьківщина лиш одна,
І в нас одна вона однаєдина,
Наша рідна… (Україна).

В Україні є багато міст і сел. І наше 
рідне місто має назву. Назвемо всі разом 
голосно… (Красноармійськ)

Дидактична гра «Так чи ні»
Вихователь. Діти, а ви добре знаєте 

наше місто, а давайте я перевірю. Я задаю 
питання, а ви на них відповідайте. Якщо 
так – плещемо в долоні, якщо ні – тупа
ємо ногами.

– В нашому місті є парки? (Так)
– В нашому місті є зоопарк? (Ні)
– В Красноармійську є музеї і кінотеа

три? (Так)
– Є дитячі садки і школи? (Так)
– Красноармійськ – це великий 

ліс? (Ні)
– Красноармійськ – це шахтарське 

містечко? (Так)
Молодці!

Екологічне містечко

Подорож екологічною стежинкою
Інтегроване заняття-прогулянка з екології, 

народознавства за змістовною лінією  
«Україна – рідний край» (старший дошкільний вік)
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Вихователь. Так, наше місто і красиве, 
і привітне, у цьому місті народилися і ви, 
і ваші батьки, а можливо дідусі і бабусі 
ваші. Попросіть вдома ваших батьків, 
бабусь і дідусів розповісти вам про 
Красноармійськ.

А до нас сьогодні завітав зайчик 
Стрибунець. Він давно вже живе у нашо
му місті і хоче нам розповісти щось 
цікаве.

Зайчик. Діти, а чи знаєте ви, що рані
ше Красноармійськ називався Гришино, 
і був заснований понад сто років тому. Як 
ви думаєте, це багато чи мало? (Багато) 
Це місто трударів, тут багато вугільних 
шахт.

Вихователь. Малята, скажіть, а де пра
цюють ваші татусі? (Шахтарі, слюсар 
у шахті, водій, лікар, будівельник, заліз-
ничник) Виходить, більшість працює 
у шахті, тому що Красноармійськ – місто 
шахтарської слави.

Дидактична гра «Відгадайка»
Вихователь. Зайчик Стрибунець приніс 

нам цікаву гру «Відгадайка» і хоче пере
вірити, чи добре ви знаєте своє місто. Він 
буде показувати фото міста, а ви назива
ти, що це.

(Перехід на майданчик – діти сіда-
ють на лавку).

Вихователь. А як називається наш 
дитячий садок? («Одуванчик»)

Діти, послухайте, там десь гуде бджо
ла. Хто чує, де вона гуде? (На галявині 
з квітами кульбабами)

А хто знає, як кульбаба буде звучати 
російською мовою? (Одуванчик)

Так. Це виходить, що наш садок нази
вається, як і ці прекрасні весняні квіти.

Малята, нам Стрибунець хоче розпові
сти цікаве.

Зайчик. Дитячий садок був збудований 
давно, і його могли відвідувати ваші бать
ки і навіть дідусі і бабусі. Тоді цей садок 
був російськомовний і мав назву 

«Одуванчик». З тих пір минуло багато 
часу і садок перейшов на українську мову 
навчання, а оскільки назви не переклада
ються, він так і залишився – «Одуванчик».

Виконуємо завдання від зайчика.
Завдання перше – «Відгадайте 

загадку».
Сонечко в траві зійшло,
Усміхнулось, розцвіло.
Потім стало білебіле,
І за вітром полетіло. (Кульбаба)

Друге завдання від зайчика – дидак-
тична гра «Знайди зайве».

Вихователь. Серед малюнків виділіть 
зайве, поясніть.

1. Проліски, кульбаба, тополя, чорно
бривці.

2. Тополя, береза, клен, тюльпан.
3. Бузок, фіалка, троянда, тюльпан.
(Перехід на галявину з квітами).

Дидактична гра «Описова розповідь»
Вихователь. Скільки кульбаб, давайте 

присядемо і розглянемо її.
– Якого кольору у квітки пелюстки? 

(Жовтого)
– Якого кольору у квітки серединка? 

(Жовтого)
– Якого кольору у квітки листочки? 

(Зеленого)
– Яка форма листя у кульбаби? 

(Стрічкоподібна)
– Стебло яке? (Довге)
Жовті квіти рвати не можна, а ось білу 

і пухнасту ми зараз зірвемо. (Діти рвуть 
білі квіти кульбаби).

Дослідницька діяльність
Вихователь. А давайте розглянемо 

насіння кульбаби.
Яке воно? (Біленьке, маленьке, сірень-

ке, пухнате, м’яке)
На що схоже? (На парашутики) 

Чому? (Воно легке)
Діти, а давайте трохи насіння кульбаб 

зануримо у воду. (Опускають у склянку 
з водою). Яке воно стало? (Мокре)
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А чи може мокре насіння полеті
ти? (Ні)

А коли ще воно не полетить? (Коли 
недостигле і немає вітру)

А як перевірити, сьогодні є вітер? 
(Сильний вітер колише волосся і одяг, 
нахиляє дерева, листя дерев)

А сьогодні який вітер? (Сьогодні вітру 
немає)

Отже, насіння кульбаби летить, коли 
є вітер, воно достигле, немокре.

Давайте з вами допоможемо нашим 
кульбабам розсіяти насіння, і для цього 
разом з нашим зайчиком зробимо 
дихальну гімнастику.

Дихальна гімнастика.
Зайчик кулю купував,

(вдих носом, надуваємо живіт, 
затримуємо дихання)

Зайчик кулю надував.
(видих через рот, здуваємо насін-

ня – парашутики (повторити три 
рази)

Вихователь. Як гарно і далеко розле
тілися наші парашутики, і на наступний 
рік кульбаб у нашому дитячому садочку 
стане ще більше.

Малята, на жовтій кульбабі сидить ось 
там бджілка. Хто знає, що вона робить? 
(Збирає нектар)

Так, вона збирає нектар, а потім нектар 
перетворює на мед. Мед дуже корисний 
для діток.

Діти, а вас мама вдома лікувала відва
ром з трав? (Так)

А чи знаєте ви, що відваром з листя та 
коріння кульбаб можна вилікувати кашель 
і покращити апетит?

Рухлива гра «Бджола і квіти»
Обирається одна бджола, діти стають 

у коло. Бджола літає колом, зупиняється, 
і діти кажуть:

– Бджола, бджола, чого прилетіла?
– По квітку.
– По яку?

– По кульбабу (інше).
– То бери.
Бджола бере квітку, пролітає з нею 

коло, потім квітка стає бджолою, гра 
повторюється.

(Перехід на стежки ігрового майдан-
чика).

Вихователь. Які рослини ви бачите? 
(Грицики, чистотіл)

Малята, ви пам’ятаєте, що квіти є дико
рослі і садові. А кульбаба до яких квітів 
відноситься? (Дикорослі)

Чому? (Тому що вона розмножується 
без участі людини)

Художня діяльність
Вихователь. Давайте крейдою нама

люємо на асфальті дикорослі рослини.
(Діти малюють, вихователь допо-

магає, коректує).
Які ви всі молодці, у нас вийшла нама

льована галявина квітів. Як гарно!
Давайте пригадаємо, що ми знаємо про 

кульбабу.
Складання асоціативного куща

Кульбаба

насіння 
парашутик

медонос квітка 
сонце

лікарська 
рослина

назва нашого дитсадка дикоросла

радість

Вихователь. А ще в іншій європейській 
країні, Німеччині, є скульптура, присвяче
на кульбабі.

Нехай наші кульбаби і, взагалі всі квіти, 
радіють теплому сонечку.

Рекомендована діяльність: самостійна 
художня діяльність на дану тему (ліплен-
ня, аплікація, малювання), перегляд 
мультфільму «Кульбабка – товсті щічки».

Н.В. Іщенко, завідувач,
О.М. Бендеберя, 

вихователь-методист,
Ю.В. Насірова, вихователь

КДНЗ № 63 «Одуванчик»,
м. Красноармійськ, Донецька обл.
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Мета. Систематизувати знання дітей 
про рослинний та тваринний світ рідного 
краю, уточнити уявлення дітей про 
взаємозв’язок між об’єктами природи, 
закріплювати знання про весняні ознаки 
в живій та неживій природі, закріплювати 
суміжні числа, вміння пізнавати казки за 
схемамимоделями. Розвивати логічне 
мислення, вміння порівнювати (стан 
об’єктів природи навесні), узагальнюва
ти (на основі спостережень робити 
висновки). Спонукати до спілкування, 
обміну досвідом, думками, вправляти 
в умінні працювати в командах, формува
ти екологічну культуру. Заохочувати до 
емоційного відгуку, позитивного ставлен
ня до природи рідного краю. Виховувати 
активну життєву позицію.

Обладнання. Квіти оцінювання, ембле
ми, д/ігри: «Чарівні промінці», «Як пра
вильно діяти», «Квіти», «Зелена книга 
природи», «Юний натураліст»; «Птахи», 
«Цифрова квітка», «Гео метричні казки», 
«Звіроматема тика», медалі.

Ведуча.
Раді вас вітати, найкращі гості!
Вітаємо вас, діти та дорослі.
Сьогодні в дитсадочку свято,
Тут друзів зібралось багато.
І нам розпочати його вже час:
На гру цікаву запрошуєм вас!

(Входять команди: «Козачата», 
«Знайки», «Пізнайки»).

Ведуча. Діти та дорослі, вітайте учас
ників нашого турніру ерудитів!

До нас у гості ми запросили найрозум
нішого героя Знайка, мабуть, це він 
поспішає!

Знайко. Вітаю вас, друзі! Я дуже поспі
шав на ваш святковий турнір таких «зна
йок», як я! І дуже вдячний, що ви мене 
сюди запросили!

Діти, ви готові позмагатися і показати 
всім присутнім свої знання?

Тож давайте привітаємося!
Команда «Знайки».

Ми веселі малюки,
Пізнаєм все залюбки!
Команда «Козачата».
Ми веселі козачата,
Ми працюємо завзято,
Про природу дбаємо,
Їй допомагаємо!

Команда «Пізнайки».
Команда наша – це «Пізнайки»,
Ми працьовиті, не зазнайки!

Ведуча (представляє журі). За кожну 
правильну відповідь команди отримують 
квітку, кількість яких буде порахована 
наприкінці святкового турніру. Увага учас
никам! Музичний сигнал буде позначати 
закінчення конкурсу.

Знайко. Отже, починаємо! Бажаю всім 
успіху!

1 тур
(Спускається глобус).

Жовта барва – колір суші.
Пояснити колір мушу.
Суша там, де зараз ми,
Суша – де нема води.
А блакитна барва, знайте,
Річка, море, океан.
Кораблі малі, великі
Ріжуть хвилі тут і там.

Знайко. Подивіться, дорослі і діти! 
Наша планета буває невеселою, як їй 
допомогти?

Чиста планета
Екологічний турнір
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Голос. Я знаю, що ви найрозумніші, 
найдобріші і на всі запитання, які знахо
дяться у портфелі для кмітливих, ви зна
йдете відповіді!

(Знайко відкриває портфель).
Знайко. Про звірів, птахів, пухнасти

ків – питання.
Для розуму гімнастика!

Завдання 1 – розминка
1. Хто з’являється весною раніше: 

птахи чи комахи?
2. Що робить їжак взимку?
3. Скільки крил у жука?
4. Хто, рятуючи голову, втрачає хвіст?
5. У кого щічки замість торбинки?
6. Чим живляться чаплі?
7. Як називається заміна хутра 

у тварин?
8. Який страшний звір падкий на 

малину?
Завдання 2 – «Весна»

(Пропонуються картки з зображен-
ням пір року).

Квітень – місяць теплий, любий,
Це весни правдиве свято!
Посміхаються всі люди,
Квітів навесні багато.

(Хоровод «Прийди, прийди, весно-
красна»).

Знайко. Завдання: потрібно швидко 
знайти картки із зображенням весняних 
прикмет і розташувати їх, як промінці 
сонця.

(Команди виконують).
Молодці, ви дуже уважні!
Але ж не тільки весна – подруга чисто

ти і краси. Що завжди зігріває, яскраві
шою робить нашу планету? (Сонечко)

(Пісня «Сонечко»).
Знайко.

Нам від сонечка привіти
Посилають першоцвіти.
Ряст, медунка, горицвіт
Майоріють серед віт.
Бережіть красу цю, діти,
Не зривайте першоцвіти.

Завдання 3 – «Першоцвіти»
Завдання.
1. Уважно роздивіться і оберіть зобра

ження тільки першоцвітів та назвіть їх.
2. Розташуйте, будь ласка, на мапі 

міста, де з’являються першоцвіти.
Знайко.

На галявині зростають 
квіточки маленькі:

Є рожеві, є червоні, жовті та біленькі.
Корінцями із землі водичку п’ють,
Підростають, у танок 

з берізкою ідуть.
(Танок «Берізка»).
Знайко.

Не тільки від квітів
Очі радіють,
А співи пташині
Вам настрій піднімуть?

Завдання 4 – «Птахи»
1. Впізнайте пташку, назвіть її.
2. Дайте відповідь: зимуюча вона чи 

перелітна?
Кореспондент. Доброго дня! Я приї

хав у ваше місто з чудовими алеями, 
парками, чистими вулицями. Я хочу напи
сати статтю до газети, не могли б ви мені 
допомогти? Розкажіть, як у вас піклують
ся про природу?

Знайко. Діти залюбки поділяться 
інформацією, а вона ось – перед вами – 
всі першоцвіти, вони готові…

Кореспондент. Що, вже можна 
зривати?

Знайко. Охороняти, оберігати, милува
тись ними!

Кореспондент. Охороняти? Такі малі, 
а вже охоронці, захисники?

Знайко. Діти знають, як на нашій пла
неті з’являються всі ці природні дива.

– Із зернятка проростає… (квітка);
– із струмочка утворюється… (річка);
– із яєчка з’являється… (пташка);
– із гусені народжується… (метелик).
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Завдання 5 – «Юний натураліст»
Знайко. Розкладіть у правильній послі

довності пазли – картки, та поясніть, як 
з’являються:

– риби;
– метелик;
– рослина квасолька.
Кореспондент. Ви мене дуже здивува

ли: про все ви знаєте!
Завдання 6 – «Як правильно діяти»
Знайко. Всі запитання прозвучать 

одразу для трьох команд.
Якщо ви вважаєте, що так потрібно 

робити – піднімаєте зелений знак; якщо 
ні – червоний.
• Прибирати сміття в контейнери;
• рвати яскраві квіти та робити великий 

букет;
• висаджувати деревця;
• будувати годівниці;
• полювати навесні на звірів та птахів.
Відпочинок – «Подорож у космос» 

(хвилинка – релаксація).
Знайко. Уявіть собі, що ви подорожу

єте між планетами у космосі… Обережно, 
не зачепіть зірок, які сяють різнокольоро
вим світлом. Ось пролетіла комета, а ось 
і червоний Марс. А он недалеко і наша 
планета Земля. Давайте приземлюватись 
на нашому космічному кораблі.

(До зали заходить королева 
Математики).

Завдання 7 – «Цифрова квітка»
Завдання даються послідовно для кож

ної команди:
– назвіть найбільше число на квітці;
– назвіть найменше число на квітці;
– назвіть сусідів числа 2;
– назвіть сусідів числа 8 і т. д.
Завдання 8 – «Геометричні казки»
Кожній команді роздаються картин

ки – замінники, потрібно з їх допомогою 
назвати казку, яка тут заховалась.

Королева Математики. Я бачу, у вас тут 
зібрались діти – «знайки» та про все 

вони знають, все уміють, а ось і наступне 
запитання.

Завдання 9 – «Звіроматематика»
Кожній з команд роздаються картинки, 

на яких зображені звірі за допомогою 
цифр: потрібно знайти всі цифри та 
назвати їх в певній послідовності.

Королева Математики. Молодці, діти, 
але мені час, потрібно перевірити знання 
у інших малят. До побачення!

Знайко. Шановний кореспонденте! 
Наші діти уважні, турботливі, спостереж
ливі, кмітливі!

Вони:
– піклуються про птахів;
– вирощують квіти;
– збирають цікаві фотоматеріали;
– мріють зробити нашу планету кві

тучою.
(«Лісовий марш»).

Завдання 10 – «Екознаки» 
(моделювання з готових елементів)
Складіть, будь ласка, екологічний знак 

і поясніть його значення.
Вірші.

Збережемо річку і криницю,
Світ пізнаймо глибше, до пуття.
Хай завжди на небі світить сонце,
Збережемо Землю і життя!
Коли лісом буду я іти,
Теж посію зерна доброти,
Побажаю дереву і пташці,
Щоб віки жили у мирі й щасті!

Журі. За правильні відповіді учасники 
команд отримують різнокольорові квіти: 
1 місце – червоні, 2 місце – жовті, 
3 місце – блакитні.

Діти після нагородження квітами при
крашають глобус.

Знайко. Любі друзі! Подивіться, як 
розквітла наша Планета! Я хочу вас при
гостити «яблуком мудрості» за актив
ність, кмітливість, розумність!

До побачення!
С.В. Білошенко, вихователь
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Мета. Формувати уявлення дітей про 
цілісність і взаємозв’язок природи та 
людини, відповідальність кожного за 
збереження рівноваги в довкіллі; спо
внювати знання дітей про природу та її 
явища; сприяти надбанню навичок орі
єнтування за картою міста Дружківки, 
розвитку творчої уваги дітей, умінню 
висловлювати та відстоювати свої 
думки, аналізувати та робити висновки; 
виховувати бажання ділитись раніше 
отриманими знаннями щодо піклування 
про власне здоров’я та здоров’я оточу
ючих; бажання творити добрі справи, 
приймати участь в екологічній діяльнос
ті рідного міста, краю.

Обладнання. «Книга Природи рідно
го міста», картки із зображенням різних 
видів рослин і тварин, костюми та 
«капелюхи» героїв, три великі повітряні 
кульки різного кольору (синя, жовта, 
зелена), глобус, інт/гра «Карта міста 
Дружківки», СД «Звуки природи», 
д/г «Екознаки», корзина з горіхами, 
аплікатор Кузнєцова, щітка, мед, 
трав’яний чай; емблеми «ДЕКО», кон
верти із завданнями.

Попередня робота. Цикл ігор та 
сюжетнорольових ситуацій «Природа – 
наш дім», «Наші маленькі друзі», показ 
відеоекологічних казок, ігридинаміки 
«Тимко – натураліст», обладнання 
виставок сумісних творчих поробок 
«Экочистый город», «Чарівниця Осінь», 
дистанційна екоосвіта для батьків та 
дітей, блок № 1 – «Дбайлива осінь».

Хід розваги
(Дія відбувається в лісі, тобто, від-

носно темі-декорації: коло хатинки 
сидить Баба Яга).

Ведуча.
Сегодня ждут игры и сказки вас!
Нука, не тратьте час!
Удобно присядьте, 

друг другу не мешайте.
Сказок на свете много, ребята:
Моя не про деда и не про бабу,
Сказка моя не про курочку Рябу!
В некотором царстве,
В некотором государстве,
В глухомани, да в лесной,
Под высокою сосной,
Где крапива в полный рост,
Ветхий домик в землю врос.
Чтото вроде шалаша
Высотой в полэтажа.
Весь опутан паутиной –
Невеселая картина.
Крыша прохудилась,
Печка развалилась,
Мерзнет без сапожек
Пара курьих ножек.
Одолели мошки,
Трудно Бабе Ежке.
Сидя на завалинке,
Греет ноги в валенках.
То смеется, то кряхтит,
То, вздыхая, говорит.

Баба Яга. Трудные времена наступа
ют, ой трудные… Гляди, вотвот холода 
нагрянут, морозы затрещат, снег ляжет. 
А моя избушка совсем плохонькая, того 

Екосвіт моєї Дружківки
Сценарій інтерактивного заняття –  

розваги екологічного проекту
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и гляди, развалится. Что делать? 
А может на зимовку в теплые края 
податься? А что? Пристроюсь за журав
линой стаей в своей ступе и полечу: 
курлы, курлы, курлы…

(Баба Яга изображает птицу, 
а в это время раздается крик, свист. 
Баба Яга прячется за избушку 
и наблюдает за происходящим. На 
сцене – два мальчика, они неопрятны, 
в руке одного – рогатка).

Санька. А давай играть в индейцев! 
Я буду Чингачгук, а ты – Зоркий Сокол! 
Смотри, как надо стрелять, видишь ту 
ворону! Сейчас я ее!

(Стреляет).
Колька. Эх, ты мазила! Давай лучше 

сделаем копья и будем с ними охо
титься!

Санька. Ага, наломаем в орешнике 
ровненьких веток. Я знаю, где растет 
орешник, пойдем!

(Уходят. Появляется Баба Яга, 
озирается по сторонам).

Баба Яга. Кажись, ушли, а что если 
вернуться с этими, как их, с копьями. 
А я так хотела на зиму улететь в теплые 
края, к Кащею Бессмертному. Как же, 
улетишь теперь! Вмиг подобьют из сво
его оружия. Не спасет и ступа. И при
дется мне, как в той песне (поет) 
«Лететь с одним крылом!».

(Баба Яга машет рукой… Слышен 
треск веток).

Баба Яга. Ну, это уж слишком! 
Раньше жила себе в дремучем лесу, 
а теперь окажусь в чистом поле, если 
незваные гости здесь еще часок похо
зяйничают.

Не бывать этому! Придется прибег
нуть к колдовству, иначе и лес загубят, 
и всех лесных жителей перепугают.

(Баба Яга метлой чертит в возду-
хе знаки).

Баба Яга.
Тарабара, тарабара,
Сгинь, сгинь, сгинь, лихая пара,
Чтоб любая птаха
Здесь жила без страха.
Чтобы дерево любое
Не срубили эти двое.
Их из леса изгоняю
И к тому ж повелеваю:
В лес злодеев не пускать,
Дом лесной наш охранять!

(Снова слышен треск дерева).
Баба Яга. Что за футынуты, неужели 

заклинание не сработало? Еще разок?
(Повторяет быстрее, и снова 

треск, свист).
Баба Яга. Опять не сработало! 

Неужто нет на них никакой управы? 
Быть такого не может! Побегу за подмо
гой к Водяному! Уж онто справится! 
С такими у него разговор короткий – 
в воду затянет да искупает хорошенько! 
А вода сейчас холодная, ух!..

(Баба Яга уходит).
Ведущий.

В это время над рекой
В водорослевом трико
Под невысокою ольхой
Ловит рыбу Водяной.
Мокнет в речке борода –
Водяному не беда,
От водицы холоднющей
Борода бывает гуще.
Видит, по лесной дорожке
Ковыляет Баба Ежка.

Водяной (встревожено). Что случи
лось, приятельница? Уж не приснилось 
ли что на печке? А может, мне какая 
беда угрожает?

Баба Яга. Да не смейся ты над ста
рой женщиной! Какое там приснилось, 
хуже! Ой, не знаю, как и сказать! 
Лиходеи объявились в нашем лесу. Чуть 
ноги унесла. А что с моей избушкой 
стало, уж и не знаю!
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Водяной. Лиходеи! Это кто, люди? 
Неужто пугнуть как следует не могла?

Баба Яга. А я ж такая беззащитная, 
а ты – молодой, энергичный. Тебе 
намедни только 325 годков исполни
лось, вот взял бы сам и пугнул!

Водяной. А как же твое колдовство, 
заговоры всякие?

Баба Яга. Все испробовала, ничего 
не помогает! Старая видно стала! 
(Машет рукой).

Водяной. Так, так, а что я могу сде
лать? Ведь отлучаться далеко мне от 
своего водоема нельзя! Сама знаешь, 
за хозяйством глаз да глаз нужен.

Баба Яга. Да какое там отлучаться! 
Они через минутудругую здесь будут. 
Будешь мешкать, и тебе не сдобровать!

Водяной (долго думал). А давай 
с ними по хорошему попробуем догово
риться. Да и ребятишки помогут, прав
да, объяснят, что природе вредить – 
все равно, что себе. (Говорит Бабе 
Яге, указывая на зрителей). Они кого 
хош уговорят, да правильно все 
объяснят, растолкуют…

(Обращается к ребятам – зри-
телям).

А что, ребятки, эти двое очень 
страшные? А по сему приказываю, ой, 
нет – прошу: на провокации не подда
ваться, встречать непрошеных гостей от 
души, культурненько, аккуратненько. 
Действовать только уговорами, не 
ворожбой. В воду не тянуть – холодно. 
Всем понятно?

Баба Яга. А что ж ты сам то их не 
проучишь, лес не защитишь? Али…

Водяной. Сама ж говорила: непри
лично школьному народу на глаза 
показываться, а то остальные как узна
ют, от зависти лопнут.

(Появляются Санька и Колька, игра-
ют в «футбол» пустой пластиковой 

банкой. Баба Яга и Водяной уходят 
в другую сторону).

Санька. Вон смотри, здорово, 
рядом озеро, добьешь банкой до 
воды?

Колька. Нечего делать! Смотри! 
(Бьет ногой по банке). Эх, жаль, 
больше банок нету…

Санька. Надо хорошенько вокруг 
посмотреть, места здесь красивые, 
значит, бывает много туристов, 
и должны быть и консервные банки.

Ежели в лесу нечисто,
Значит, там были туристы…

Колька. Я слыхал, что настоящие 
туристы настоящие правила отдыха 
в природе выполняют…

Санька. Так ведь то – настоящие!
(Мальчишки находят под кустом 

связку пакетов, картонных упа-
ковок).

Санька. Колька, ты готов вести 
огонь по пруду?

Колька. Готов.
Санька. Тогда, пали! (Разбегаются 

и буцают пустые коробки в сторо-
ну озера).

Ведущая. Добро пожаловать на 
лесную поляну. Ребята, а вы знаете, 
что природа любит тех, кто приходит 
сюда с благими намерениями.

1-й ребенок. И очень не любит тех, 
кто громко кричит.

2-й ребенок. Оставляет на поляне 
мусор, горящие костры.

1-й ребенок. Не любит тех, кто 
ломает деревья.

Вместе. Но вы ведь не такие, вы же 
знаете такие правила? (Показывают, 
называют экознаки).

Дидактична гра «Екознаки»
Ведуча.

Щоб не скоїлось біди,
Ти про знак цей розкажи.
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Діти, давайте нагадаємо хлопчикам 
про те, як треба поводитись під час про
гулянки в ліс.

(Дошкільнята розподіляються на 
дві команди, збирають по частинах 
знаки).

Санька (тянется к гнезду с птен-
цами на берегу озера). Ты знаешь, 
Колька, интересно, их там сколько? 
А может им костер разведем, хихи, 
чтоб не замерзли.

Ведущая. Прекратите сейчас же, 
иначе вам не сдобровать, рассердите 
Водяного.

Колька. Похоже, никакого Водяного 
здесь нет.

(Появляются Водяной и Баба Яга).
Водяной. Все ясно, это вы вредители 

леса. Пойманы с поличным, а я то 
думаю, что мои рыбки все под корягу 
спрятались, кувшинки свои красивые 
бутоны закрыли да и лягушечьих напе
вов не слыхать.

Природа (приносить «Книгу при-
роди»).

Людино, розумна істото,
Ти можеш усе на землі:
Відсунути можеш потопи,
У Космос ти шлеш кораблі.
Та знову і знову, людино,
Ти так ображаєш мене,
Природу свою зневажаєш,
Рятуй, я благаю тебе!
Благають тебе і дерева,
Рослини, тварини, птахи.
Людино, людино, людино,
Ми просимо нас зберегти!

Н. Сєліна
Слабким не чиніть 

і найменшого зла,
Хай вас не боїться пташина мала.
Хай лащаться котик і цуценята,
Метелика з квітки 

не треба зганяти,

Не ображайте дрібної комашки…
Добрими бути зовсім неважко.

Баба Яга. Батюшки, энто что 
ж приключилосьто, опустели лесные 
странички? (Показывает «Книгу 
природы» с пустыми страницами. 
Плачет).

Что ж я в зимние вечерато буду 
делать. А то, пролистаешь книгу 
заветную, вспомнишь какую зверушку, 
на чаек пригласишь. Погреется в мороз 
лютый, на душе тепло, словно май
ское солнышко пригрело… Вот что 
натворили…

Санька, Колька. Мы… мы… больше 
не будем. Честное слово.

Баба Яга. Уж не знаю, можно ли им 
верить? (Спрашивает у зрителей).

Водяной. Клянусь памятью Нептуна. 
(Шепчется с Бабой Ягой).

Ладно, простим им, но с одним 
условием: пусть повторят за мной 
клятву.

Но если нарушите, тотчас превра
щу вас…

Санька, Колька. Мы согласны.
Баба Яга.

Повторяйте за мной:
У ручья иль на поляне,
В одиночку иль с друзьями
Дел плохих не сотворим:
Птичьих гнезд не разорим,
Веточки мы не сломаем.

Колька и Санька. Обещаем! 
Обещаем!

Ведущая. Ребята, как вы думаете, 
кому и чем мы можем помочь?

Дети. Сашу и Колю научить, что 
человек должен оберегать природу, 
потому что она дарит людям не толь
ко здоровье, но и много даров.

Лесным хозяевам – помочь восста
новить «Книгу природы», в которой 
все живое и неживое – одна семья.
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(Баба Яга держит в руках желтый 
воздушный шар, Водяной – синий, 
Природа – зеленый).

Гра «Мешканці планети»
(Три великі повітряні кулі різних 

кольорів: жовтого, зеленого, синього. 
Набір предметних зображень рослин, 
мешканців річок, лісів, пустель).

Ведуча. Діти, уявіть собі, якщо наша 
планета була б певного кольору, хто 
б на ній мешкав?

Завдання: швидко прикріпити зобра
ження тварин чи рослин до своєї плане
ти. Розподілимось на три команди, 
можна підключити дорослих до участі 
в грі.

(Наприкінці гри ведуча спонукає 
дітей до підведення висновків).

1. Наша планета Земля різнокольоро
ва, бо на ній існують різні зони – степи, 
ліси…

2. Всі сім’ї тварин, рослин, комах 
тощо поєднані між собою. (Як пташка 
проживе без комашки, як косуля про-
живе без трави та дерев?).

3. У народі говорять: «Коли всі 
разом, то й душа на місці». А хто ж на 
землі разом?

– Ліси, тварини, гриби, квіти в лісах;
– дні тижня, місяці;
– родина, сусіди;
– міста і села;
– озера, ріки і моря.
Якщо ніхто ні з ким не схоче бути 

разом – спорожніє наша земля.
Баба Яга.

З нами сонечко завжди мандрує,
Поряд із ним ніхто не сумує.

Сонце.
Знай, ніколи не журися,
Рідним зранку посміхнися.
Сміх і радість – це здоров’я,
Для всіх друзів і тебе самого!
Подаруй мені усмішку,

Наче сонечко з неба.
І ніколи не плач, не треба!

Баба Яга. Ось подивіться, як радіють 
очі від такої яскравої природної 
картини.

Там берізка шумить,
Пташка співи римує.
Квітам, бджілкам, жукам
Сонце промінь дарує.
А краплинкам дощу
Їжачок та грибочок радіє.

(Діти старшої групи утворюють 
«Картину природи»).

(Танок «Сім’я-природа»).

Інтерактивний блок
Баба Яга.
А ви знаєте, кожен з них вам пораду 

подарує.
Якщо берегти природу, то вона вам 

здоров’я збудує.
Комахи.

А веселі комахи – малюки
Вправ навчать вас залюбки.

(Діти середньої групи навчають 
всіх присутніх вправам щодо ритміч-
ної роботи серцевої системи).

Ведмідь (роздає дітям та дорос-
лим горіхи із корзини).

По горішнику блукав,
Для вас горіхів назбирав.
Це горішок – фантазер,
Він чудовий масажер.
Візерунчастий бочок
Розвиває кулачок.
Міцно ти його здави –
Свою силу прояви.

Бджілка (дарує мед та трав’яний 
чай).

Дякую квітам за мед солоденький,
А ви пригощайтесь, 

бувайте здорові, рідненькі!
Квіти.

З духмяних трав та пелюсток
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Від грипу – запашний чайок!
Зайці.

До зайців, діти, за порядком,
Всі виходьте на зарядку!

Баба Яга. Знаєте, чому лисиці не 
сплять взимку? (Щоб зайці не втрати-
ли обережність!)

(Діти під музику виконують «дзер-
кальну гімнастику», допомагають дві 
пари: лисички та зайці тощо).

Дятли.
Дзьобом стукав по гілках.
Щось будую? Ні, не так.
І не тільки я стукаю –
Дихать правильно навчаю!

– 10 вдихів та видихів по черзі одні
єю ніздрею, прикриваючи вказівним 
пальцем іншу;

– дихання ротом, піднявши кінчик 
язика до піднебіння;

– спокійний вдих. На видиху постука
ти пальчиком по крилах носа, промов
ляючи «бабобу» (вправи загартова-
ного дихання).

Баба Яга.
По лісочку біг голкатий,
Хтось хотів його спіймати,
Він злякався, «фрр» сказав
І клубком колючим став.

Їжак.
Ви придбали килимок
Із колючок, як мій бік?
Для масажу щітку –
Робіть і взимку й влітку.

(Показує елементи щіточкового 
самомасажу, аплікатор Кузнєцова).

Фінальний блок
Баба Яга.

Чому берізка плаче?
Ось задача, так задача!
Тільки я відповідь узнала,
Мені берізка все сказала,
Що квітневим днем весняним

Бродять в лісі чиїсь тіні.
Не з палітрою всіх фарб –
Із сокирою, ножами.
Не природу малювати –
Сік у дерева забрати.

Баба Яга. Ти не сумуй, Берізко, ми 
тебе захистимо!

Санька.
Я, ти, він, вона,
Разом дружная сім’я,
А природа – це наш дім,
І його ми захистим!

Баба Яга. Це справжній девіз для 
справжніх захисників довкілля.

Колька. Яка велика дружна команда!
Красу всієї природи 

треба нам берегти,
Вона не житиме без доброти!

Знайко.
Добре те, що сонце світить,
Добре те, що вітер віє.
Добре те, що в нашій річці
Синя, не брудна водиця.
Добре сісти на траву,
Добре те, що я живу!

(Пісня «Лесной марш»).
(Герои раздают детям эмблемы 

«ДЭКо – Дюймовочка» – Детская 
Экологическая Команда «Дюй мо-
вочка». А также «Книгу природы» 
и конверты с Экозаданиями).

В конверте:
• сюжетно-игровая обучающая ситуа

ция «Знайкин минизоопарк»; видео
съемка, фотовыставка;
• картографическая  игра  «Заповед-

ники родного края»;
• проведение  игры  «Серденько»  (из 

международной программы «SELF 
esteem» (самоуважение).

С.В. Білошенко,
вихователь ДНЗ № 1,

м. Дружківка,
Донецька обл.
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Цель. Донести до родителей важность 
экологического воспитания детей, в кон
тексте рассмотрения прав детей на обра
зование, на любовь и заботу. Расширить, 
уточнить и систематизировать знания 
детей о живой природе, условиях жизни 
живых существ, сезонных явлениях осе
нью, их взаимосвязи в природе, деятель
ности человека.

Развивать творческие способности; 
логическое мышление; память; связную 
речь; познавательный интерес к природ
ным явлениям и народному творчеству.

Грамматика: формировать навыки упо
требления сложных предложений с сою
зом потому что; вырабатывать умение 
согласовывать слова в предложениях 
в числе, роде, падеже.

Активизировать словарь детей слова
ми – названиями овощей, фруктов, ягод; 
упражнять в употреблении обобщающих 
слов овощи, фрукты, ягоды.

Подвести детей к осознанию того, что 
Земля – наш общий дом, и то, каким он 
будет, зависит от нас самих.

Воспитывать любовь к природе, жела
ние охранять и приумножать её богатства.

Предварительная работа. Участие 
в проекте «Экомир моей семьи»; созда
ние и презентация макетов социальных 
плакатов «Помоги Планете», акции 
«Цвети, «Дюймовочка»!».

Оборудование и материалы. 
Магнитофон, запись детских песен 
«Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. 
М. Пляцковского), «Аленький цветочек» 

(муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского); 
фотографии; детские рисунки; поделки из 
природного материала; костюмы для инс
ценировки «Гарбузова родина»; корзины 
с овощами и фруктами; эмблемы для 
команд; природный, бросовый материал 
для создания композиций; иллюстрации 
к украинским сказкам «Котик і Півник», 
«Телесик», «Пан Коцький», «Лисичка
сестричка і Вовкпанібрат», «Солом’яний 
бичок»; д/и «Друзья природы» (знаки по 
охране природы); стихи (автор 
Загребельская О., Куралех С.); воздуш
ные шары; медали для награждения.

Ход творческой встречи
В группе оформлены: выставка детских 

работ «Осеннее вдохновение», фотовы
ставки «Друзья природы», «Учимся 
играя», выставка поделок из природного 
материала «Умелые руки».

(Звучит запись «Аленький цвето-
чек»).

Воспитатель. Здравствуйте, уважае
мые гости! Сегодня мы хотим предложить 
вам «окунуться» в прекрасный мир при
роды, но не только для того, чтобы вос
хититься её красотой и богатством, но 
и для того, чтобы понять, что:

У природы есть заботы,
Ей на помощь поспешим.

Экология природы – экология души.
А встреча наша пройдет в виде веселой 

игрывикторины. Итак, у нас есть две 
команды: команда ребят – «Капельки
дождинки» и команда родителей – 
«Золотые листочки».

Творческая встреча родителей с воспитанниками 
экологического кружка «Зеленая планета»

(средняя и старшая группа)
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Давайте возьмемся за руки, улыбнемся 
друг другу и скажем: «Все мы здесь одна 
семья и с природой мы друзья!».

(Стук в дверь. Входит Дедушка-
садовник).

Дедушка.
Доброго здоров’я вам:
І дорослим, і малятам!

(Дети и родители приветствуют 
гостя).

Дедушка.
У садочку я гуляв,
Фруктів там я назбирав.
Потім на город пішов.
I… нічого не знайшов!
Де ж поділась вся моя
Гарбузовая сім’я?
Ви не бачили, малята,
Любі хлопчики й дівчата?

Воспитатель. Уважаемый Дедушка, 
присядьте, а ребята обязательно вам 
помогут.

(Дети уходят за ширму, надевают 
шапочки овощей).

Инсценировка «Ходить Гарбуз  
по городу…»

Каждый герой выходит с соответствую
щим овощем и, после своего монолога, 
кладёт его в корзину гостя.

Дедушка. Дякую, малята, та й гарно 
ж у вас!

А врожай який багатий! А чи знаєте ви, 
з чого можна зварити борщ, а з чого – 
компот?

Игра «Что в борщ, что в компот?»
Девочки выбирают ингредиенты для 

борща, а мальчики – для компота.
Дедушка. Молодці! Смачного борщу 

наварять дівчатка, а який запашний та 
корисний компот буде у хлопчиків! Бачу, 
що навчили вас дорослі готувати.

Воспитатель. Вы правы, Дедушка, 
наши ребята умеют готовить и винегрет, 
и фруктовый салат. И сегодня, уважае
мые родители, дети приготовили для вас 

угощение – сюрприз. А что это, вы долж
ны будете угадать с закрытыми глазами, 
по вкусу.

Игра «Угадай по вкусу»
Дети угощают родителей фруктовыми 

канапе. Родители называют, из чего при
готовлено угощение.

Воспитатель. Конечно же, это – дары 
природы, выращенные заботливыми 
руками – овощи и фрукты. И это не слу
чайно, потому что овощи и фрукты – 
полезные продукты!

Дедушка. Молодці! Навіщо і клад, 
коли в сім’ї лад!

А за це пригощу батьків грушками, 
а діток – яблучками!

(В корзину родителей кладёт грушу, 
а детям – яблоко).

А ще знаю я, що люблять малята 
казочки. А дорослі? Давайте перевіримо!

Конкурс «В гостях у сказки»
Задание для родителей: выложить на 

коврографе с помощью пазлов сюжет 
к сказке «Півник і двоє мишенят».

Задание для детей: викторина 
«Узнай сказку» (прослушав отрывок 
из сказок «Солом’яний бичок», 
«Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат», 
«Котик і Півник», «Телесик»).

Дедушка. Оце так молодці! Як таких 
розумних не пригостити.

(В корзину родителей кладёт грушу, 
а детям – яблоко).

Дедушка. А гарно у вас в садочку: 
чистенько, квітів багато. А хто ж слідкує 
за порядком?

(Дети отвечают).
Воспитатель. Наши ребята очень акку

ратные, сами убирают, ухаживают за рас
тениями, бережно относятся к природе. 
Вот послушайте.

(Дети читают стихи).
Дедушка. Які молодці! А я вже ста

ренький: ні хатинку прикрасити свою не 
можу, і кран з водою перевіряти забуваю.
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Воспитатель. Ребята, поможем 
Дедушке? Давайте придумаем специаль
ные знакинапоминания о том, что нужно 
охранять и беречь природу.

А для вас, уважаемые родители, тоже 
есть задание: составить композицию из 
природного материала и придумать для 
неё название.

Конкурс «Друзья природы»
Дети методом коллажа выкладывают 

знаки, рассказывают о смысле каждого 
знака («Экономь воду и электроэнер-
гию», «Не разоряй птичьи гнезда», 
«Охраняй насекомых», «Береги рас-
тения», «Приумножай природные 
богатства»).

Взрослые составляют композицию из 
бросового и природного материала 
и придумывают поэтическое название.

Дедушка. Догодили старенькому. 
А я вам віддячу смачними яблучками та 
грушками.

(В корзину родителей кладёт грушу, 
а детям – яблоко).

А що ви ще знаєте про матінку
природу?

Воспитатель. А сейчас проверим. 
Предлагаем поучаствовать в викторине 
«Знатоки природы».

Дедушка задает вопросы родителям:
• Продовжити  прислів’я:  «Який  кущ, 

така калина...» (... яка мати, така 
й дитина).
• Коли  відзначають  Всесвітній  день 

Землі? (22 квітня)
• Дикий,  горбатий  лісовий  бик,  який 

зберігся лише в заповідниках. (Зубр)
• Яка тварина не любить сонце? (Кріт)
• Який  рік  продовжується  один  день? 

(Новий)
• Яка  всесвітня  організація  піклується 

про захист природи? («Грінпіс»)
• Чому дерева не замерзають взимку? 

(В їхньому соку є цукор)
• Яка  рослина  цвіте  один  день? 

(Кактус)

• Які дикі тварини живуть в Донецькій 
області? (Лисиці, зайці, косулі, ховрахи, 
їжаки, тхір степовий, куниця)
• Заповідні  місця  Донбасу. 

(Святогірськ, Кам’яні могили, 
Хомутівський степ)

Воспитатель задает вопросы детям.
• Какие  растения  нашей  местности 

занесены в Красную книгу? (Подснежник, 
сон-трава, кувшинка белая, кубышка 
жёлтая, тюльпан Шренка)
• На  берегах  каких  рек  расположен 

город Дружковка? (Кривой Торец, 
Казённый торец)
• Как  называется  наша  планета? 

(Земля)
• Домашнее  животное,  которое  ловит 

мышей. (Кот)
• Что зимой делает медведь? (Спит)
• Каких  самых  трудолюбивых  насеко

мых вы знаете? (Муравей, пчела)
• Можно  ли  жечь  опавшую  листву? 

(Нет) Почему?
• Каким цветом на глобусе изображены 

океаны, моря, реки? (Голубым)
• Кто  на  себе  дом  носит?  (Улитка, 

черепаха)
• Живой колючий клубочек. (Ёж)
Дедушка. Які розумні! Яке дерево, такі 

квіточки, які батьки, такі діточки!
А ось вам від мене гостинчик. Батькам – 

груша, діточкам – яблучко.
Як кажуть у народі: «Що посієш, те 

й збереш!». А який же врожай зібрали ви 
сьогодні? Давайте порахуємо.

У батьків 3 груші, у діточок 3 яблука.
Сьогодні всі переможці!
Воспитатель. Молодцы! И взрослые, 

и дети! Вы – настоящие знатоки и друзья 
природы!

О.О. Загребельська,
вихователь-методист ДНЗ № 1,

м. Дружківка,
Донецька обл.
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Програмовий зміст. Виховувати 
у дітей доцільноекологічну поведінку 
в природі; вчити дбайливо ставитися до 
природи рідного краю, формувати 
у дітей відповідальність за власні вчин
ки; сприяти розвитку пізнавального 
інтересу до природи, його рослинного 
та тваринного світу; дати поняття про 
Червону книгу; збагачувати словнико
вий запас, активізувати словотворення 
іменників множини, вправляти дітей 
в добиранні слівознак для характерис
тики заданого природного об’єкту.

Обладнання. Пейзажна картина 
«Ліс», картки із зображенням різних 
дерев (береза, дуб, горобина, клен, 
тополя, ялинка, сосна), ілюстрація до 
твору Т.Г. Шевченка «Тополя», аудіоа
паратура.

Хід заняття
Перед дітьми – пейзажна картина із 

зображенням лісу.
Вихователь. Малята, сьогодні ми 

здійснимо уявну мандрівку в те місце, 
що перед вами на дошці. Погляньте 
уважно і скажіть, куди ми вирушимо?

(До лісу)
Вихователь. Молодці. (Пропонує 

малятам на кілька секунд заплющити 
очі. Умикається запис «Звуків лісу»).

Вихователь. Ось так – трохи фанта
зії – і ми вже в лісі. Як ви гадаєте, до 
якого лісу ми потрапили?

(Діти висловлюють свої думки, 
називаючи слова-ознаки: до дрімучого, 
густого, чарівного, зеленого, весняно-
го, пишного, співучого, старого, моло-
дого, казкового лісу).

Вихователь. Молодці, діти. Усім відо
мо, що не може бути міста без будин
ків, річки без води, а без чого не може 
бути лісу?

(Без дерев)
Вихователь. Вірно. А від того, які 

мешканцідерева в ньому ростуть, 
і залежить те, яким же буде цей ліс – 
як він називатиметься, як нас із вами 
зустрічатиме.

Тому я вас запрошую до дидактичної 
гри «Різні ліси».

Діти по групах вибирають і виклада
ють дерева: березу, дуб, ялинку, клен 
тощо.

Вихователь запитує у кожної підгрупи 
дітей, і вони відповідають на запитання 
педагога, і таким чином складають 
тематичну розповідь.

Які дерева ви посадили у своєму лісі?

1-а підгрупа
Діти. Дуби.
Вихователь. Як ми назвемо ліс, 

у якому ростуть переважно дуби?
Діти. Ліс, у якому ростуть дуби, – це 

дубовий ліс, діброва.
Вихователь. Якою зазвичай буває 

діброва?
Діти. Діброва – темна, кучерява, ста

рий ліс.
Що це за дерева?

2-а підгрупа
Діти. Це – берези.
Вихователь. Як зветься ліс, у якому 

росте багато беріз?
Діти. Ліс, де росте багато беріз, – це 

березовий ліс, березняк.

Екологічна стежинка в куточку лісу
(старший дошкільний вік)
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Вихователь. Який ліс – березняк?
Діти. Березняк – ліс світлий, весе

лий, там співають пташки.
Вихователь. Дуб та береза – це 

дерева, на гілочках яких є що?
Діти. У дуба й берези на гілочках 

є листочки, цвіт, плоди.
Вихователь. Отже, діброва і берез

няк – це ліси які?
Діти. Листяні ліси.
Вихователь. А як називаються ось 

ці дерева?

3-я підгрупа
Діти. Ці дерева називаються сосни.
Вихователь. У сосни є листя?
Діти. Ні, у сосни замість листочків 

голочки, хвоя.
Вихователь. Як ми назвемо ліс, 

у якому ростуть сосни?
Діти. Сосновий ліс, сосняк, бір, 

хвойний ліс.
Вихователь. Яким ще може бути 

хвойний ліс – бір?
Діти. Він може бути ялиновим.
Вихователь. Бір – це який ліс?
Діти. Бір густий, дрімучий, непро

хідний, темний.
Вихователь хвалить дітей за хороші 

відповіді і пропонує погратись в мов
леннєву гру «Який буває ліс?». Діти 
стають у коло, передаючи веселого 
Лісовичка і узагальнюють все, що 
було сказано про види лісу, які вони 
створювали. Не повторюючи, якщо 
дитина вагається, їй допомагає хтось 
із товаришів або сам вихователь.

Вихователь. Усі дерева – це наші 
зелені друзі. Яку користь приносять 
дерева?

Діти. Дерева очищають повітря, 
збагачують його киснем. Тому в лісі 
так легко та приємно дихати.

Вихователь. Що ще дарує нам ліс?

Діти. Ліс дарує прохолоду, тінь, 
квіти, ягоди, гриби, горіхи.

Вихователь. Так. Дерева – меш
канці лісів, гаїв та парків чи ті, які 
самотньо височать на околиці міста, 
села чи в полі, – оспівані в піснях та 
чудових віршах.

(Педагог показує дітям відповідну 
ілюстрацію і читає їм уривок вірша 
Т.Г. Шевченка).

По діброві вітер виє,
Гуляє по полю,
Край дорога гне тополю
До самого долу.
Стан високий, лист широкий
Нащо зеленіє?
Кругом поле, як те море
Широке, синіє...

Вихователь. Діти, про яке дерево 
розповів нам у своєму вірші Тарас 
Шевченко?

Діти. Про тополю.
Вихователь. Ця тополя росла 

у лісі?
Діти. Ні, вона росла серед поля.
Вихователь. Якою описав поет 

тополю?
Діти. У тополі «стан високий, лист 

широкий, вона гнеться під вітром «до 
самого долу».

Вихователь. Тополі – дерева, 
якими озеленяють міста та села, які 
саджають на алеях та в парках. 
Пригадайте, як під час прогулянки ми 
роздивлялись дерево тополі. Назвіть, 
які частини є в кожного дерева?

Діти. Стовбур, крона, гілки, листя, 
кора, корінь, насіння.

Дидактична гра  
«Тополя, тополенька»

Педагог викликає двох дітей і спо
нукає їх розіграти діалог: одна дити
на повинна ставити запитання про 
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частини дерева тополі, а друга має 
відповідати на них повним реченням.

У процесі гри дорослий допомагає 
дітям упоратися із завданням.

Яке дерево тополя? (Тополя висо-
ка, струнка)

Яка крона в тополі? (Крона в топо-
лі довгаста)

Які гілки в тополі? (Гілки в тополі 
гнучкі, довгі, спрямовані вгору)

Який у тополі стовбур? (Стовбур 
у тополі міцний, товстий)

Яка кора в тополі? (Кора в тополі 
темно-коричнева, угорі гладка, 
а внизу потріскана)

Яке листя в тополі, якої воно 
форми? (Листя в тополі зелене, 
рясне, листочки з одного боку окру-
глі, а з іншого – загострені)

Яке насіння в тополі? (Насіння 
в тополі дрібне, огорнуте пухом, 
воно далеко розлітається)

Аналогічний діалог повторює пара 
інших малят (можна дітям запропо-
нувати розповісти про якесь інше 
дерево).

Фізкультхвилинка «Пушинки»
Педагог пропонує дітям уявити себе 

насінинами тополі, що летять і круж
ляють у повітрі. Вихователь і діти 
промовляють віршовані рядки та від
творюють їх в рухах.

Ми – білесенькі пушини,
Ми – тополі насінинки,
З гілочок ми летимо,
Може, десь проростемо.

(Звучить лірична музика (на вибір 
педагога). Діти кружляють у ритмі 
мелодії, змахуючи руками – зобра
жують політ тополиного пуху. Діти 
збираються біля вихователя).

Вихователь. У дерева, як і в люди
ни, своє життя, свої потреби, радощі 
і біди. Тому, на вашу думку, чому 
може радіти деревце?

Діти. Сонячному теплу, весняному 
дощику, співу пташок.

Вихователь. Хто може завдати 
дереву шкоди?

Діти. Шкідливі комахи, негода, 
блискавка, лихі люди.

«Добре це чи ні?»
Вихователь читає дітям словосполу

чення, а малята уважно слухають 
і дають оцінку почутому: «Так!» або 
«Ні!».

Варіанти словосполучень.
Посадити дерево; гуляти в лісі; зла

мати гілку; зрубати дерево; повісити 
шпаківню; насмітити на галявині; 
обривати листя; полити деревце; 
милуватися деревами; збирати цвіт; 
обкопувати дерева; рвати квіти; голо
сно кричати; обрізати сухі гілки; 
оздоровлюватись.

Вихователь. Чим оздоровлюють та 
лікують дерева людей?

Діти. Цвітом та плодами.

Дидактична гра  
«Оздоровчий посібник»

Діти із плодів дуба виготовляють 
різні посібники для оздоровлення 
(мішечки, намисто, килимки, брас-
лети для масажу).

Педагог висловлює сподівання, що 
всі діти ніколи не завдаватимуть 
шкоди деревам і стануть добрими 
друзями лісу, а за це природа буде 
зміцнювати наше здоров’я та оберіга
ти нас.

В.І. Тутіна,
вихователь ДНЗ № 2,

м. Біла Церква,
Київська обл.
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Метеомайданчик є важливою складо
вою екологічного розвивального середо
вища навчального закладу. Він дасть змогу 
ознайомити дітей з основними стандартни
ми метеорологічними приладами, з техні
кою спостережень та методикою обро
блення результатів.

Для дітей дослідження на метеомайдан
чику – це захоплююча гра, для дорослих 
(педагогів та батьків) – це нові цікаві 
форми взаємодії з дітьми.

На метеомайданчику рекомендується 
мати:

термометр для виміру температури;
барометр для виміру тиску;
гігрометр для виміру вологості повітря;
анемометр для виміру швидкості вітру;
флюгер для виміру напрямку вітру;
опадомір для виміру опадів;
сонячний годинник;
пісочний годинник.

Маленькі дослідники природи
Студія-гурток «Дискавері»

Облаштування та організація пошуково-дослідницької роботи 
на метеомайданчику в дошкільному навчальному закладі

Основні вимоги до облаштування метеомайданчика  
та організації спостережень на ньому

На метеомайданчику слід створити 
умови для:

– проведення спостережень;
– практичних робіт;
– організації систематичних спостере

жень за погодою, сезонними явищами 
природи;

– вивчення мікроклімату на території 
дошкільного навчального закладу.

Для створення метеомайданчика необ
хідна територія площею не менше ніж 
30 кв. м. Важливо, щоб поряд не було 
будівель, високих дерев.

Спостереження на метеомайданчику слід 
проводити щодня (бажано в один і той 
самий час).

Спостерігають за температурою повітря. 
Кількість опадів заміряють за допомогою 
дощоміра. Восени і взимку визначають 
ступінь снігового покрову і його характер.

Навесні і восени щодня визначають тем
пературу на поверхні ґрунту.

У щоденники спостережень за погодою 
слід фіксувати інформацію про ті 

атмосферні явища, за якими спостерігали 
протягом доби: про дощ, сніг, град, вітер, 
завірюху, іній, росу тощо.

Діти сприйматимуть заняття на метео
майданчику як нову цікаву гру. Інтерес 
дітей до щоденних спостережень підвищу
ватиме використання не лише саморобних 
(барометр, флюгер, дощомір, термо-
метр), а й справжніх приладів. Інформація, 
отримана після проведених метеоспостере
жень, буде корисною і для дітей, і для 
дорослих.

Прислухавшись до порад юних метео
рологів, усі учасники освітнього процесу 
знатимуть:

– як одягнутися на прогулянку;
– чи можна висаджувати рослини у від

критий ґрунт (висадка рослин залежить 
від температури ґрунту);

– поливати рослини чи можна лише роз
пушити ґрунт навколо них тощо.

Облаштування у дошкільному навчаль
ному закладі метеомайданчика сприяє роз
ширенню знань про такі професії, як 
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метеоролог, синоптик, спонукатиме дітей 
до самостійних спостережень за станом 
погоди та явищами природи, аналізу 

природних явищ і виявленню творчого 
мислення, забезпеченню відчуття радості 
самостійного відкриття таємниць природи.

Прилади для метеомайданчика

Цікаві досліди для малят

Саморобні метеорологічні прилади. 
Метеорологічні прилади можна виготовити 
власноруч. Розміщені на власному метео
майданчику, вони допоможуть вам перед
бачити погоду. А головне, ви відчуватимете 
себе природодослідником.

* Вологомір, який замінить вам гігро
метр (прилад для визначення насичення 
повітря вологою) виготовляють із сосно
вої шишки, прикріпивши до однієї з її 
лусочок голку. Дія приладу ґрунтується на 
властивості шишок замикати лусочки перед 
дощем (коли висока вологість повітря) 
і розкривати їх у суху погоду. За двітри 
години перед дощем лусочки щільно при
ляжуть до основи шишки й стрілкаголка 
покаже на дощ.

* Барометр також можна виготовити 
самостійно. Для цього напівповну пляшку 
з водою щільно закрийте корком, попере
дньо вставивши в нього тоненьку прозору 
трубку. Потім перевернуту догори дном 
пляшку з трубкою закріпіть на дощечці, як 

показано на малюнку. При підвищенні 
атмосферного тиску рівень води у трубці 
буде знижуватися. При зниженні тиску – 
підвищуватися.

* Доцільно також мати на своєму метео
майданчику опадомір. Підготуйте дві 
банки з різними діаметрами. З жерсті 
виготовте лійку, яка легко знімається. 
Зовнішня банка може бути жерстяною. 
Опадомір розміщують на відкритому місці, 
захищеному від вітру. Двічі на добу о 7й та 
о 19й годині зливають.

* Виливають воду з опадомірної посуди
ни у мірний циліндр (мензурку).

* Напрямок вітру можна визначити за 
допомогою саморобного флюгера. Його 
виготовляють із шматка легкої тканини, 
прикріпленої до жердини, на якій позна
чено сторони світу.

Пісочний годинник можна виготовити 
з двох пластикових пляшок та річкового 
піску.

Як проткнути повітряну кульку  
без шкоди для неї?

Дитина знає, що, якщо проколоти куль
ку, то вона лопне. Наклейте на кульку 
з двох сторін по шматочку скотчу. І тепер 
ви спокійно проткнете кульку через скотч 
без будьякої шкоди для неї.

Підводний човен з винограду
Візьміть склянку зі свіжою газованою 

водою або лимонадом і киньте в неї вино
градинку. Вона трохи важча за воду і опус
титься на дно. Але на неї тут же почнуть 
сідати бульбашки газу, схожі на маленькі 
повітряні кульки. Незабаром їх стане так 
багато, що виноградинка спливе.

Але на поверхні бульбашки луснуть, 
і газ полетить. Обважніла виноградинка 

знову опуститься на дно. Тут вона знову 
покриється пухирцями газу і знову спли
ве. Так буде тривати кілька разів, поки 
вода не «видихнеться». За цим принци
пом спливає і піднімається справжній 
човен. А у риби є плавальний міхур. 
Коли їй треба зануритися, м’язи стиску
ються, здавлюють міхур. Його обсяг 
зменшується, риба йде вниз. А якщо 
треба піднятися – м’язи розслаблюють
ся, розпускають міхур. Він збільшується, 
і риба спливає.

Підводний човен з яйця
Візьміть 3 банки: дві півлітрові і одну 

літрову. Одну банку наповніть чистою 
водою і опустіть у неї сире яйце. Воно 
потоне.
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У другу банку налийте міцний розчин 
кухонної солі (2 столові ложки на 
0,5 л води). Опустіть туди друге яйце – 
воно буде плавати. Це пояснюється тим, 
що солона вода важча, тому й плавати 
в морі легше, ніж у річці.

А тепер покладіть на дно літрової банки 
яйце. Поступово підливаючи по черзі воду 
з обох маленьких банок, можна отримати 
такий розчин, в якому яйце не буде ні 
спливати, ні тонути. Воно буде триматися, 
як підвішене, посеред розчину.

Коли дослід проведений, можна показа
ти як фокус. Підливаючи солоної води, ви 
досягнете того, що яйце буде спливати. 
Підливаючи прісну воду – того, що яйце 
буде тонути. Зовні солона і прісна вода не 
відрізняється одна від одної, і це буде 
виглядати дивно.

Квіти лотоса
Виріжте з кольорового паперу квіти 

з довгими пелюстками. За допомогою 
олівця закрутіть пелюстки до центру. 
А тепер опустіть різнокольорові лотоси на 
воду, налиту в таз. Буквально на ваших 
очах пелюстки квітів почнуть розпускатися. 
Це відбувається тому, що папір намокає, 
стає поступово важчий, і пелюстки роз
криваються.

Природна лупа
Якщо вам знадобилося розгледіти 

будьяку маленьку істоту, наприклад, 
павука, комара або муху, зробити це 
дуже просто.

Посадіть комаху в трилітрову банку. 
Зверху затягніть шийку харчовою плівкою, 
але не натягуйте її, а, навпаки, продавіть її 
так, щоб утворилася невелика ємність. 
Тепер зав’яжіть плівку мотузкою або гум
кою, а в поглиблення налийте води. У вас 
вийде чудова лупа, крізь яку можна роз
глянути найдрібніші деталі.

Той же ефект вийде, якщо дивитися на 
предмет крізь банку з водою, закріпивши 
його на задній стінці банки прозорим 
скотчем.

Як добути воду для пиття?
Викопайте яму в землі глибиною при

близно 25 см і діаметром 50 см. Поставте 
в центр ями порожній пластиковий контей
нер або широку миску, навколо неї покла
діть свіжої зеленої трави і листя. Накрийте 
ямку чистою поліетиленовою плівкою 
і засипте її краї землею, щоб з ями не 
виходило повітря. У центрі плівки покла
діть камінчик і злегка надавіть плівку над 
порожньою ємністю. Пристосування для 
збору води готове.

Залиште свою конструкцію до вечора. 
А тепер обережно струсіть землю з плів
ки, щоб вона не потрапила в контейнер 
(миску), і подивіться: в мисці знаходиться 
чиста вода.

Звідки ж вона взялася? Поясніть дитині, 
що під дією сонячного тепла трава і листя 
стало розкладатися, виділяючи тепло. 
Тепле повітря завжди піднімається вгору. 
Воно у вигляді випаровування осідає на 
холодній плівці і конденсується на ній 
у вигляді крапельок води. Ця вода і стіка
ла у вашу ємність. Пам’ятаєте, ви ж злегка 
продавили плівку і поклали туди камінь.

Перетворення  
«Куди поділося чорнило?»

У пляшечку з водою капніть чорнила 
або туші, щоб розчин був блідоблакит
ним. Туди ж покладіть таблетку розтовче
ного активованого вугілля. Закрийте гор
лечко пальцем і збовтайте суміш.

Вона посвітлішає на очах. Справа в тому, 
що вугілля вбирає своєю поверхнею моле
кули барвника і його вже й не видно.

Робимо хмару
Налийте в трилітрову банку гарячої води 

(приблизно 2,5 см). Покладіть на лист 
кілька кубиків льоду і поставте його на 
банку. Повітря всередині банки, піднімаю
чись вгору, стане охолоджуватися. Водяна 
пара, що міститься в ньому, буде конден
суватися, утворюючи хмару.

Цей експеримент моделює процес фор
мування хмар при охолодженні теплого 
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повітря. А звідки ж береться дощ? 
Виявляється, краплі, нагрівшись на землі, 
піднімаються вгору. Там їм стає холодно, 
і вони туляться один до одного, утворюю
чи хмари. Зустрічаючись разом, вони 
збільшуються, стають важкими і падають 
на землю у вигляді дощу.

Секретний лист
Нехай дитина на чистому аркуші білого 

паперу зробить малюнок або напис моло
ком, лимонним соком або столовим оцтом. 
Потім нагрійте аркуш паперу (краще над 
приладом без відкритого вогню) і ви 
побачите, як невидиме перетворюється 
у видиме. Імпровізоване чорнило закипить, 
літери потемніють, і секретний лист можна 
буде прочитати.

Саморобний телефон
Візьміть 2 пластикові склянки. Зробіть 

з пластиліну товстий корж розміром трохи 
більше дна і поставте на нього склянку. 
Гострим ножем зробіть у денці отвір. Те 
ж саме виконайте з другою склянкою. 
Простягніть один кінець нитки (її довжи-
на повинна бути близько 5 метрів) крізь 
отвір у денці і зав’яжіть вузлик. Повторіть 
дослід з другою склянкою. Вуаля, теле
фон готовий! Щоб він працював, потрібно 
натягнути нитку і не торкатися інших пред
метів (у тому числі, пальців). Приклавши 
склянку до вуха, малюк зможе почути, що 
ви говорите на іншому кінці дроту, навіть 

якщо ви будете шепотіти або розмовляти 
з різних кімнат. Склянки виконують 
у цьому досліді роль мікрофона і динамі
ка, а нитка служить телефонним дротом. 
Звук вашого голосу проходить по натягну
тій нитці.

Незвичайні квіти
Купіть букетик гвоздик білого кольору. 

Кожну помістіть в прозору вазочку, попе
редньо зробивши на стеблі зріз. Після 
цього додайте в кожну вазочку харчовий 
барвник різного кольору – наберіться 
терпіння і зовсім скоро білі квіти забарв
ляться в незвичайні відтінки.

Кольорові бульбашки
Для цього досліду нам знадобиться 

пластикова пляшка. Наповніть її водою 
і соняшниковою олією у рівному співвідно
шенні, при цьому третину пляшки залиште 
порожньою. Додайте трохи харчового 
барвника і щільно закрийте кришку. 
Дитина із здивуванням помітить, що ріди
ни не змішуються – вода залишається на 
дні і забарвлюється, а олія піднімається 
наверх, бо його структура менш важка 
і щільна. А тепер спробуйте струсити нашу 
чарівну пляшку – через кілька секунд все 
повернеться на свої місця. А тепер завер
шальний трюк – прибираємо її в моро
зильну камеру, і перед нами ще один 
фокус: олія і вода помінялися місцями!

Цей цікавий незвичний світ!

Заняття з елементами пошуково-
дослідницької діяльності

Програмовий зміст. Закріпити знання, 
де є у природі вода, чому вона потрібна 
для існування всього живого, її властивості 
з іншими предметами, продовжувати фор
мувати знання про взаємозв’язки в приро
ді, закріпити розуміння дітьми утворення 
веселки, явища переломлення світла через 
воду, звучання води у різній ємності, зро
зуміти явище виверження вулкану та небез
пеку від нього, продовжувати 

формулювати гіпотези та доводити свою 
думку, викликати зацікавленість до явищ 
природи, розвивати дослідницький підхід 
до пізнання навколишнього світу.

Матеріал. Ємність з водою, серветки, 
ліхтарик, аркуш паперу А3, склянки 
з водою, паличка дерев’яна та залізна, 
ємність з водою, кораблик, склянка 
з водою, макет «вулкан», колба з роз
чином.

Хід заняття
(Звучить музика плескання води).
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Психологічна гімнастика
(із зануренням дитячих рук у воду)
Нашу планету називають голубою, тому 

що більша частина її поверхні – вода. 
Вода – загадкова, таємнича, цікава. Вона 
багато робить див у нашому житті. Без 
води немає життя на планеті.

І Капітошка нам залишив незвичайні 
предмети, які допоможуть відкрити таєм
ниці чарівної води.

– Малята, як ви гадаєте, який дослід 
можна показати за допомогою цих пред
метів?

Дослід про веселку.
– Кольори веселки які? (Веселі, 

яскраві)
– Скільки їх у веселці?
Вони веселі і дарують нам гарний 

настрій. Тож спробуємо і ми створити 
радісний настрій. Спробуємо створити 
веселку.

(Залучення гостей до створення 
веселки).

– Що ми побачили? Чому це тра
пилося?

Висновок дітей. Світлий колір ліхтари
ка потрапляє на люстерко через воду 
і поділяється на сім кольорів веселки.

– Який колір вам найбільше подоба
ється?

– А чому?
– Де ви бачили веселку і в яку пору 

року?
(Піднімаю воду рукою в тазику).
– Що вода вміє робити?
– Якою вона буває? (Властивості).
– Як ви гадаєте, чи може вода звучати? 

(Діти висловлюють свої припущення).
Зараз ми дізнаємося.
(Дослід на звучання склянок з водою).
– Чи справдилося наше припущення?
– А як вода звучала у скляночках? 

(По-різному)
– Який висновок ми можемо зробити? 

(Вода вміє звучати по-різному в залеж-
ності від кількості води)

– Як ви гадаєте, чи може вода зіштов
хнути предмет з місця? (Вислови дітей).

Дослід «Рух кораблика».
– Що ми побачили?
Висновок дітей. Ми наливаємо воду 

у склянку, вода витікає з отвору і відштов
хує її. Пластиковий стакан починає 
рухатися.

– А в нас іще залишився якийсь чарів
ний камінець. (Кидаю камінець у воду).

– Що ви побачили на воді? (Кола, 
хвилі)

– Це незвичайний камінець, а затверді
ла лава з вулкану.

– Що таке вулкан? (Це природне 
явище)

– Де утворюються вулкани?
– Як ви гадаєте, що вивержується 

з вулкану?
– Аріна нам спробує показати вивер

ження вулкану.
Дослід «Виверження вулкану».
Висновок. Виверження вулкану – це 

небезпечне природне явище.
– Як ви гадаєте, в якому стані може 

бути вода?
– В яких явищах природи ми бачимо її 

у рідкому стані?
– В яких явищах природи ми бачимо її 

у твердому стані?
– А в газоподібному?
– Ми з вами раніше досліджували пере

творення речовини з рідкого стану у твер
дий. Давайте поглянемо на результат 
нашого досліду.

– Що ми бачимо? (Кристали)
– Як вони росли? (Повільно, 

поступово)
– Чому вони утворювалися? (Бо ми 

взяли сильний розчин солі)
– Які вони?
– Чи багато дізналися про воду та її 

властивості?
– Чи цікаво вам було?

Н.М. Шатохіна, завідувач,
Т.О. Федоренко, вихователь ДНЗ № 4,

м. Конотоп, Сумська обл.
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Програмовий зміст. Розширити 
уявлення старших дошкільників про 
раціональне використання водних 
ресурсів нашої країни, її значення 
в житті людей, тварин, рослин. 
Активізувати лексичний запас вихо
ванців назвами найбільших річок 
України, морів, що омивають її бере
га, назвами цілющих джерел. 
Спонукати до вживання в мовленні 
народних прислів’їв про воду. 
Викликати бажання досліджувати 
об’єкти неживої природи, зокрема, 
воду, самостійно робити висновки. 
Розвивати інтонаційну виразність мов
лення дошкільнят під час розповіда
ння віршованих творів. Сприяти розви
тку у дітей мислення, асоціативних 
відчуттів. Формувати у дітей показни
ки економічного виховання під час 
колективної продуктивної діяльності. 
Виховувати шанобливе ставлення до 
водоймищ, екологічнограмотне вирі
шення проблемних ситуацій, які вини
кають.

Обладнання і матеріали. Віршовані 
твори; відеоролик електронного листа, 
приказки, прислів’я про воду, корек
турні таблиці («Раціональне викорис-
тання води»), фішки на кожну дити
ну; кросворд з загадками до нього; 
предметні картинки з різними видами 
опадів; обладнання для дослідів (про-
бірки, фільтри з піска, вугілля, папе-
рові серветки); емблемижетони 
у вигляді блакитних долоньок на 
кожну дитину; матеріали для 

створення колажів; пісня Т. Кароль 
«Україна – це Я».

Словник. Дніпро, Південний Буг, 
Дунай; Чорне, Азовське море; 
Трускавець, Миргород, Моршин, 
Куяльник.

Хід заходу
(Звучить спокійна музика).
1-а дитина.

Добрий день, матусю Україно!
Сходить сонце радості й добра.
Україно, я твоя дитина,
Крапелька великого Дніпра.

2-а дитина.
Я живу на Україні,
Де річки, озера сині.
Чиста в них вода, прозора,
В дно глибинне світять зорі.

3-я дитина.
Струмок серед гаю, як стрічечка,
На квітці метелик, як свічечка.
Хвилюють, малюють, 

квітують поля.
Добридень тобі, Україно моя!

Вихователь. Любі діти, наша країна 
дуже гарна та мила, а ось так Україна 
виглядає на карті (на моніторі 
з’являється карта України). Ніби 
мереживо із синіх стрічок вкриває її 
територію. Як ви думаєте, що це? 
(Відповіді дітей).

Так. Це річки, озера, моря.
Які вам відомі найбільші річки 

України? (Дніпро, Південний Буг, 
Дунай)

Які моря омивають береги нашої 
країни? (Чорне море, Азовське)

Вода – джерело життя
Конспект заняття з економічного виховання

(старший дошкільний вік)
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Багато річок та озер утворюються 
злиттям струмочків та потічків, що виті
кають із джерел.

Хто з вас пив воду із джерела? Яка 
вона? (Чиста, прозора, цілюща)

В народі казали: «Будь багатим, як 
земля, і здоровим, як вода».

Вода несла здоров’я і давала його 
тим, хто щирий і добрий з нею, і карала 
тих, хто завдавав їй болю. Тому вели
ким гріхом було забруднювати водо
ймища, залишати на їх березі сміття.

Для чого потрібно розчищати джере
ла? (Щоб були повноводними річки 
й озера, для потреб людей, для водо-
пою тварин та пташок, тому що 
вода – це джерело життя)

А чи знаєте ви цілющі джерела нашої 
країни? (Трускавець, Миргород, 
Моршин, Куяльник)

Пропоную пограти в гру «Джерельця-
озерця»

Джерельце маленьке 
(діти бігають декількома ланцюж-

ками один за одним)
Текло собі тихенько,
Та раптом сталось диво: 

(на сигнал – «озеро» діти утворю-
ють коло)

Джерельце в озеро перетворилось.
Вихователь. Швидкі струмочки та 

гарні озерця у нас вийшли. Молодці!
На наш сайт прийшло термінове пові

домлення (перегляд відеоролика).
«Я – Золота рибка, люблю хлюпа

тись, плавати зі своїми подружками, але 
ми заплутались і гинемо в смітті та 
рибацьких сітках, наша ріка висихає. 
Допоможіть нам!».

Запитання.
– Що сталося з річкою?
– Чому її мешканцям погано?
– Що необхідно зробити?
Допоможе нам чарівна таблиця 

(робота з коректурними таблицями 
«Раціональне використання води»).

Завдання.
1. Розгляньте картинки і закрийте 

фішками ті ситуації, в яких можна вико
ристовувати дощову воду.

2. Позначте червоними фішками ситу
ації, коли можна використовувати соло
ну воду, а зеленими – прісну.

3. Оберіть ситуації раціонального 
використання води.

Діти, чи бажаєте ви стати полісмена
ми патруля «Блакитні долоньки», який 
слідкуватиме за чистотою річок та озер, 
бережним відношенням до води, її еко
номії? Щоб стати гідними полісменами, 
необхідно виконати ряд завдань.

Відгадайте загадки та за допомогою 
відгадок розв’яжіть кросворд, в якому 
зашифроване слово.

Хтось у лузі біля річки
Погубив барвисті стрічки.
Дощик вгледів, підібрав,
Небеса підперезав.

(Веселка)
В лузі вдосвіта Галинка
Погубила намистинки.
Сонце встало, позбирало,
Та Галинці не віддало.

(Роса)
Що за диво – із хмаринок
Вниз спадають горошинки?

(Град)
Хмара сива увесь світ накрила.

(Туман)
Прочитайте, яке зашифроване слово?

(Вода)
Вихователь.

А вода – це справжнє диво!
Як прожити без води?
З нею ми завжди щасливі,
З нею в нас нема біди.
Гра «Якою буває вода?»

(Діти дістають предметні картин-
ки і називають асоціації): круглою 
(град, сніжинки...); слизькою (лід на 
ковзанці, бурулька); пухнастою (сніг, 
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сніжинки); веселою (сніговик, 
веселка).

А ось вода у склянці, яку надіслали 
Золота рибка та мешканці річки. (Діти 
розглядають воду).

Дослід з водою.
Припущення. Вода, що оточує нас, 

не завжди чиста, але її можна очистити.
Хід

Прозорі пробірки наповнені в рівному 
об’ємі. Першу – водою з водопровідно
го крану, другу – джерельною, третю – 
з річки, де мешкає Золота рибка. 
Спершу слід роздивитись воду в кожній 
пробірці через збільшуване скло. 
(Висновок діти роблять самі. Воду 
з третьої пробірки треба очистити. 
Пропоную пропустити її через філь-
три: піщаний, з вугілля чи через сер-
ветку. Діти роблять висновки. 
Припущення підтвердилося).

Вихователь. Отож, щоб у наших 
водоймах вода була чистою, не можна 
її забруднювати, її слід берегти, підпри
ємства повинні її очищувати, філь
трувати.

Без води життя немає,
Переконані ми в тім.
І тому водичку, діти,
Берегти потрібно всім!

Пригадайте мудрі прислів’я про воду.
– Не плюй у криницю – доведеться 

з неї води напиться.
– Без води і ні туди, і ні сюди.
– Із маленького джерела – почина

ється велика ріка.
– Закрути тугіше кран – щоб не витік 

Океан.
– Чиста вода – хворобі біда.
Вихователь. Як ви розумієте ці чудо

ві прислів’я? (Міркування дітей: воду 
треба берегти; вода потрібна людям, 
тваринам, пташкам, рослинам; воду 
потрібно економити; вода – це дже-
рело життя; без води немає життя).

Дитина.
Є вода – ростуть рослини,
Ліс, сади, рясні поля.
Це чудово для людини,
І радіє вся Земля!

Вихователь. Виготовимо плакати
пам’ятки «Любіть Україну, її красу – 
ріки, озера, моря!». (Звучить спокійна 
музика, діти по підгрупах виконують 
колажі).

Вихователь. Діти, ви гарно впорались 
із завданнями і гідні бути маленькими 
полісменами патруля «Блакитні долонь
ки». (Дітям чіпляють жетони у вигля-
ді блакитних долоньок).

Плакатипам’ятки розмістимо в групах 
нашого садочка, школі, біля ваших 
будинків та запишемо рекламний відео
ролик – звернення маленьких полісме
нів «Блакитного патруля» для місцевого 
телебачення.

1-а дитина. Любіть Україну, її красу,
2-а дитина. Ріки, озера, моря.
3-я дитина. Штраф за образи при

роди –
Діти (разом). Наше здоров’я й життя!
(Діти виконують пісню Т. Кароль 

«Україна – це Я»).
Кросворд до виховного заходу 

«Вода – джерело життя»

В Е С Е Л К А

Р О С А

Г Р А Д

Т У М А Н

М.І. Тіщенко,
вихователь ДНЗ № 30 «Краплинка»,

м. Первомайськ,
Миколаївська обл.
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Програмовий зміст. Формувати 
у дітей навички безпечної поведінки 
в природі, а саме: закріпити правила 
поводження в лісі, розуміти його зна
чення для життя і здоров’я людини та 
небезпеку; вчити розрізняти їстівні та 
отруйні гриби, правила їх збирання; 
закріпити отруйні та лікарські рослини, 
їх цілющі властивості; продовжувати 
вчити дітей правилам безпечної поведін
ки під час зустрічі з дикими тваринами, 
плазунами та небезпечними комахами; 
закріпити правила поведінки біля водо
йми; розкрити зміст такого небезпечного 
природного явища як блискавка, вчити 
правилам поводження під час блискавки 
в лісі; пояснити дітям страшну небезпе
ку, що несуть в собі лісові пожежі, при
чини їх виникнення та вивчити правила 
безпечного поводження; розвивати піз
навальні здібності дитини, здатність ана
лізувати, робити умовиводи, припущен
ня, обґрунтовувати власну думку. 
Виховувати доброту, чуйність, бажання 
допомагати іншим; обережність, розсуд
ливість, бажання піклуватися про своє 
життя та здоров’я.

Матеріал. Макет лісу, іграшковий 
комп’ютер, троль Лиходій, Гном, 
Лісовичок, Лисичка, Білочка, змія, 
кошик, пеньок, коректурна таблиця, маг
нітна дошка, настільнокартонажний 
театр «Лісові пригоди», кошик з ласоща
ми, д/г «Зберемо гриби у кошик», 
д/г «Небезпечний світ тварин», 
д/г «Ланцюжки безпеки», д/г «Заваримо 
цілющий чай», музичні записи, магні
тофон.

Хід заняття
(Звучить запис сигналу біди – 

«SOS!»).
Вихователь. Ой, що це, малята? Ви 

чуєте? Та це ж сигнал біди!
А як ви гадаєте, хто його може надси

лати? (Мозковий штурм).
Погляньте, на наш іграшковий 

комп’ютер надійшло незвичайне повідо
млення. Його надіслали лісові мешканці. 
Вони повідомляють, що злий троль 
Лиходій зачарував ліс, і тепер в природі 
постійно трапляються якісь негаразди. 
Тож вони дуже просять допомогти їм 
здолати злого троля та зняти закляття 
з лісу.

Чи згодні ви прийти на допомогу? 
А небезпека вас не лякає? Тоді нам слід 
вирушати до зачарованого лісу, але перш, 
ніж вирушати, треба відповіді дати.

Дидактична вправа  
«Дай правильну відповідь»

– Чи можна дітям самим ходити до 
лісу?

– Чим може бути корисна прогулянка 
лісом?

– Як слід себе поводити в лісі?
Молодці, малята, а тепер – в дорогу.
Ой, погляньте, хто це? Та це ж сам 

господар лісу – Лісовичок. Але щось він 
засумував. Діти, Лісовичкові потрібно 
кошик грибів назбирати, але ізза чарів 
Лиходія, як це зробити він не знає. 
Допоможемо?

– Діти, на які два види поділяються всі 
гриби?

– А чи всі гриби можна збирати?
– А як саме слід збирати гриби?
– А якщо ви знайдете невідомий вам 

гриб, що зробите?

Небезпека в природі
(«Зачарований ліс»)
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ТРВЗ. Діти, а як ви гадаєте, що сталося 
б, якби зникли всі отруйні гриби, це було 
б добре чи погано? Отже, чи слід знищу
вати отруйні гриби?

Дидактична гра  
«Зберемо гриби у кошик»

Вихователь. А чому так багато грибів 
ви залишили на галявині? Що це за гриб? 
Він їстівний? А цей? А цей? То більшість 
з них отруйні? Добре, тоді нехай ними 
ласують тварини.

Ой, а наш Лісовичок щось недобре себе 
почуває і тому хоче випити смачного цілю
щого чаю. Для цього він спеціально зби
рав лікарські рослини. Та знову все зіпсу
вав Лиходій. Допоможіть Лісовичкові 
обрати потрібну рослину, щоб заварити 
цілющий чай.

Дидактична гра  
«Заваримо цілющий чай»

Вихователь. Чи можна чіпати отруйні 
рослини? Чому? А знищувати? Чому?

Отже, з якої рослини ви пропонуєте 
заварити чай? Які цілющі властивості він 
має? Малята, Лісовичок дякує вам за 
допомогу та за чай і говорить, що йому 
вже набагато краще, тож нам слід вируша
ти далі.

Діти, погляньте, що це за лісова красу
ня? (Лисичка) Яка ж вона гарна, хочеть
ся підійти ближче і помилуватись нею! 
Ой, стійте! Ви чуєте? Що це за шипіння? 
(Змія) А ми її навіть і не помітили. Це – 
злий троль Лиходій наставив своїх пас
ток. А ми зовсім забули про небезпеку, 
яка підстерігає нас в лісі. Тож, щоб 
вирушити далі, слід виправити свої 
помилки та виконати завдання троля, 
воно знаходиться ось в цьому чарівному 
будиночку.

Інтелектуально-мовленнєва гра  
за коректурною таблицею 
«Небезпечний світ тварин»

1. Назвіть диких тварин, що живуть 
в будиночку. Чи можуть вони бути небез
печними для людини? Як слід себе пово
дити при зустрічі з ними?

2. Назвіть тварин, що лікуються мухо
морами.

3. Під якими номерами знаходяться 
плазуни?

4. Назвіть небезпечного плазуна, що 
знаходиться між бджолою і бабкою. 
(Гадюка)

Де найчастіше її можна зустріти? То 
ж чи слід ці місця обходити стороною? 
А як слід себе поводити при зустрічі 
з будьякою змією?

5. Назвіть небезпечних комах, що зна
ходяться під номерами 1, 4, 5, 9, 13.

6. Назвіть комах, в яких є жало. Як від 
них вберегтися?

7. Назвіть комахкровососів, що пере
носять різні хвороби. Як вберегтися від їх 
укусів?

8. Яких комах називають «санітарами 
лісу» та вважають неабиякими силачами? 
Як вберегтися від укусів мурах?

Молодці, ви впорались із завданням 
Лиходія, тож дикі тварини, комахи та змії 
нам не зашкодять, вирушаймо далі.

Діти, мені соромно зізнатися, але, зда
ється, ми заблукали. Мабуть, це знову 
витівки злого троля. Що ж нам робити? 
А допомогти нам можуть ланцюжки 
безпеки.

Дидактична гра  
«Ланцюжки безпеки»

Вихователь. Хто бажає викласти лан
цюжок «Що слід робити, якщо ти відстав 
від дорослого та заблукав?».

А хто бажає викласти ланцюжок «Що 
не слід робити, якщо ти відстав від дорос
лого та заблукав?».

Молодці, тепер ми знаємо як слід себе 
поводити. Тож заспокоїлись, зупинились, 
прислухались. А тепер давайте дружно 
покличемо на допомогу: «Ау! Ау!».

Ой, діти, я чую, що там хтось озиваєть
ся, тож рушаймо туди. Погляньте, це кра
суня Білочка нас кликала, але вона така 
стурбована, у неї щось трапилось. Чи 
хочете дізнатися, що саме? Тоді зручнень
ко сідайте на галявину і уважно слухайте.
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1. Якщо вам захотілося до лісу, то не 
чекайте дорослих, а негайно вирушайте.

2. Зустріли змію – неодмінно проженіть 
її палицею.

3. Будьяка водойма – це чудове місце 
для ігор.

4. Якщо хочеш добре роздивитись 
водойму, підійди якомога ближче до бере
га і ти все побачиш.

5. Блискавка – досить цікаве природне 
явище, що не таїть в собі жодної небез
пеки. Чому?

6. Лісова пожежа дуже небезпечна. 
Чому?

7. Пожежних можна викликати за номе
ром 103? А за яким?

8. Під час лісової пожежі утікати слід 
проти вітру так чи ні? Чому?

9. Під час блискавки сховайся під найви
ще дерево так чи ні? А де?

Молодці, малята, білченята обов’язково 
скористаються вашими порадами.

(Звучить запис музики).
Ой, діти, та це ж звучить сигнал пере

можців. Отже, ми зняли закляття з зачаро
ваного лісу та врятували його мешканців. 
Погляньте, а злий троль перетворився на 
веселого і доброго гнома.

Чи гарну справу ми сьогодні зробили? 
Кому допомогли? Діти, усі лісові мешканці 
безмежно вдячні вам і приготували для вас 
гостинець. Погляньте, що це? (Кошик 
з яблуками, горіхами, медом) 

О.І. Оксьом,
вихователь ДНЗ № 8 «Дзвіночок»,

м. Ромни, Сумська обл.

Показ настільно-картонажного театру «Лісові пригоди»
Пригоди малих білченят

Дидактична гра «Так чи ні»

У просторій світлій хаті
Проживали мама й тато
І їхні дітки білченята,
Що полюбляли пустувати.
Все вони хотіли знати,
Всюди прагли побувати.
Раз пішли дорослі з хати,
Щоб горішків назбирати,
А малих лишили вдома.
Сумно їм, де все знайоме,
То ж батьків 

чекать не стали,
А самі швиденько встали
Й в ліс 

без дозволу гуляти
Подались подалі з хати.
Нахилялись, квіти рвали,
За метеликом ганяли
Й непомітно заблукали,
Ледве стежку відшукали.
У траві змію зустріли –
Та сердито зашипіла.
З ляку бідні білченята
Стали дуба підкоряти.
Вгледіли старе дупло –

Меду трішки в нім було.
Бджоли 

в тім дуплі сиділи,
На білчат враз налетіли.
Стали жалити, дзижчати,
До озерця відганяти.
Наполохані малята
Плиг у воду й ну кричати,
Бо коли не знаєш броду,
То не можна лізти в воду.
Крик бобер зумів почути,
Тож не дав їм потонути.
Стежечку вказав до хати,
Де жили малі білчата.
Дощ застав їх у дорозі,
Грім і блискавка,
В тривозі –
Стали думати малята:
– Що робить, 

куди тікати?
Дуб знайшли старий 

і в нім
Влаштували собі дім.
Мимо них сова летіла
І таке їм говорила:

– Утікайте, білченята,
Вам не слід 

тут ночувати –
Влучить блискавка 

у дуба,
Він впаде – то лихо буде.
І послухавшись, білчата
Знову кинулись тікати.
Перебігли у ліщину,
Пересиділи годину.
Недарма вони втікали:
Дуба блискавка зламала.
Тож загинули б малята,
Не зустрівши маму й тата.
Та вони прийшли додому,
Хоч були і винні в тому,
Що не слухались нікого
І самі пішли в дорогу.
Нелегкий їм видавсь путь,
Та вони змогли збагнуть,
Що дорослих 

слухать слід,
Щоб уникнуть лиха й бід.
Стали іншими малята,
Тож радіють мама й тато.
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Мета. Закріпити в дітей доступні їм 
природничі, екологічні, валеологічні, 
математичні та економічні знання, 
навички логічного мислення. 
Формувати вміння узгоджувати власні 
дії з діями однолітків під час вико
нання практичних завдань. 
Заохочувати демонструвати свої зна
ння народних приказок, зразків малих 
фольклорних форм та вміння засто
совувати їх в активному мовленні. 
Виховувати допитливість, любов до 
рідного краю та екологічно доцільну 
поведінку.

Матеріал. Чашки з різними фітонапо
ями; таблиця із зображенням птахів; 
фішкипозначки команд; вірші, 
прислів’я, приказки, загадки.

Хід заняття
1. Психогімнастика «Посмішка».
2. Любі гості, запрошуємо вас до 

нашого Клубу веселих і кмітливих. 
Сьогодні будуть змагатися дві команди: 
«Сонечко» і «Метелики». А оцінювати
ме їх почесне журі. Презентуємо наші 
команди.

Команда «Сонечко».
Сонечко червоне, сонечкожучок,
Полети з долоні в небо до хмарок,
Відчини віконечко, 

ай всміхнеться сонечко
До усіх діток!

Команда «Метелики».
Метелик легенький 

літає швиденько.
Крила в нього, наче квіти,
Тому й люблять його діти!

Я іду, іду по гаю, 
я метелика спіймаю,

А метелик не схотів, 
геть від мене полетів!

3. І конкурс – «Розминка».
• Тварини є частиною: а) неживої при

роди; б) живої природи;
•  тварини,  які  живляться  рослинною 

їжею, називаються: а) травоїдними; 
б) всеїдними;
• тварини, які живляться  іншими тва

ринами, називаються: а) всеїдними; 
б) хижаками; в) травоїдними;
•  тварини,  які  охоче  вживають  і  тва

ринну, і рослинну їжу, називаються: 
а) всеїдними; б) хижаками; в) траво
їдними;
• тварини, які самостійно здобувають 

їжу, влаштовують житло, виводять 
потомство, називаються: а) дикими; 
б) свійськими;
•  тварини,  про  яких  людина  дбає 

і використовує в домашньому господар
стві, називають: а) дикими; б) свій
ськими;
•  до  тварин  належать:  квіти,  гриби, 

комахи;
•  горобці,  галки, ворони – це птахи, 

які відлітають чи зимують;
•  вовк,  лисиця,  олень,  кінь  –  серед 

цих тварин є одна зайва. Яка?
•  яка  тварина  хижа:  синиця,  вовк, 

бджола?
•  яка  з  пташок  перелітна:  ластівка, 

сорока, ворона?
•  хто  з  цих  тварин  змінює  на  зиму 

хутро: ведмідь, заєць, борсук?

Клуб веселих і кмітливих
Конспект заняття з екологічного виховання

(5 рік життя)
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• назви тварин і рослин, яких залиши
лося мало, заносять у: а) Червону книгу; 
б) енциклопедію;
• у зимову сплячку впадає: білка, вед

мідь, вовк;
•  хто  тут  зайвий:  жаба,  щука,  дощ, 

черв’як?
•  які  з  цих  грибів  отруйні:  опеньок, 

білий гриб, мухомор?
4. II конкурс – «Вгадай, що 

в чашці».
Дітей запрошують до столів, де сто

ять чашки з відварами лікарських рос
лин. Гравці мають скуштувати фітона
пої, вгадати, з чого їх зроблено. 
Вихователь тим часом розповідає про 
цілющі властивості кожного напою.

5. III конкурс – «Екологічні 
загадки».
• Тетянка запропонувала мамі влашту

вати на балконі пташину їдальню. Мама 
погодилася. Тетянка щодня насипала 
в годівницю насіння. Проте одного разу 
вона дуже поспішала й не встигла 
покласти корм. Пташки прилетіли, 
а корму не знайшли. Наступного дня 
корм поклали, а пташки не прилетіли. 
Чому?
•  Двоє  хлоп’ят  ішли  стежиною  до 

ставка і раптом побачили на землі 
маленьке жабеня. «Воно, мабуть, заблу
кало. Давай візьмемо його до себе!» – 
сказав один із хлопчиків. «Ні, не чіпай, 
воно саме знайде дорогу», – відповів 
другий. Хто з хлопчиків правий?

6. IV конкурс – «Як оберігати при-
роду».

Вихователь. Бачу, ви багато знаєте 
про природу, а чи знаєте як її берегти? 
Розкажіть.

Вірші дітей про природу.
1.  Усе, що у природи є,

Любити треба й поважати:
Птахів, тварин, рослини – все
Без них не може існувати.

2.  Ласкаве сонячне проміння,
І тихий плюскіт джерельця,
І пісня жайвора у небі,
Й калини зоряна краса…

3.  Природо щира, добра мати,
Ми всі в боргу перед тобою.
Як добре в світі існувати,
Де все наповнене красою!

4.  Природо щира, добра мати,
В тобі і сила, і краса,
Нам треба всім про тебе дбати,
Щоб чистою була роса!

7. V конкурс – «Юні ерудити»
Вихователь. А тепер будемо 

розв’язувати логічні задачі. Команда, 
яка дасть правильну відповідь, отримає 
1 бал.

а)  Три синички невеличкі 
на вербі сиділи.

Дві знялися з гілки раптом, 
швидко полетіли.

Скільки на вербі синиць?
б) У білочки було 5 горішків і 2 гри

бочки. Вона з’їла всі гриби і 3 горішки.
Скільки ласощів у неї залишилося?
в)  Якось бігло через ліс 5 кіз.

Три із них – білібілі,
Решта кізок сірісірі.
Скільки ж бігло через ліс сірих кіз?

8. VI конкурс – «Економним будь».
Вихователь. Бережливість означає – 

економність. Які приказки та 
прислів’я про економіку ви знаєте?

Бережливість – перша ланка еко
номіки.

Статок починається з економіки.
Хто дбає, той і має.
Дбай про запас.
Старим речам – нове життя.

9. Підсумок і нагородження юних 
ерудитів.

О.О. Саковська,
вихователь ДНЗ № 30 «Краплинка»,

м. Первомайськ,
Миколаївська обл.
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Вихователь. 1 квітня – день птахів. 
Птахи, як і квіти, належать до таких 
створінь природи, які наче існують для 
того, щоб дарувати людям радість. 
Птахи і квіти в чомусь схожі. 
Червоногрудих снігурів так і хочеться 
порівняти з живими літаючими гвозди-
ками. На жовті кульбабки схожі жовті 
пташки – плиски.

Ми любимо птахів ще й тому, що із 
року в рік на своїх невтомних крилах 
приносять вони на свою батьківщину 
довгоочікувану весну.

Пусто, холодно і сумно у зимовому 
лісі, який спить під товстою сніговою 
ковдрою. Зрадієш і випадковому свисту 
синички, і несміливому стуку дятла, 
який ніби боїться збудити тишу в лісі. 
А коли зійдуть сніги, побіжать струмоч-
ки – все більше голосистих співаків 
влаштовують весняний пісенний вер-
нісаж.

(Прослуховування співів птахів 
у запису).

– А ось приходить літо, і закінчуєть-
ся безтурботне життя пернатих. Тепер 
не до пісень, настала пора подумати 
про продовження роду. Прогодувати 
пташенят нелегко, тому птахи шукають 
у різних потаємних щілинах гусінь, 
личинок і павуків. Погано доводиться 
шкідникам – ніде сховатися.

Низький уклін вам, пернаті, за вашу 
працелюбність, за вашу роботу! 
Повертаються до нас птахи з вирію. Хто 
хоче розповісти вірш П. Воронька 
«Облітає журавель»?

(Дитина читає вірш).

– Дійсно, сумують птахи за рідною 
землею, за тим містом, де вони 
з’явилися на світ. Яких ви знаєте птахів, 
ми дізнаємося з ваших віршів та 
загадок.

(Діти загадують загадки).
Перший я приніс весну,
Розбудив усе від сну.
Заспіваю під вікном,
Люди звуть мене… 

(шпаком).
Сіренький, маленький,
На соняшник сів,
Надзьобався добре
Й далі полетів.

(Горобець)
Швидко скрізь цей птах літає,
Безліч мурашок поїдає,
За вікном гніздо будує,
Тільки в нас він не зимує.

(Ластівка)
Вірно людям я служу,
Їм дерева стережу.

Птахи – наші друзі
У пташиному гніздечку



• Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • 79

Дзьоб міцний і гострий маю,
Шкідників ним добуваю.

(Дятел)
Біла латка,
Чорна латка
По дереву скаче.

(Сорока)
Сам вечірньої години
Заховався в кущ калини
Та на дуду голосну
Грає пісню чарівну.

(Соловей)
Зранку, вдень і надвечір’я
Облітаю ліс уздовж і вшир я.
Занесу своє яєчко
У чуже якесь гніздечко.
Легко всівшись на суку,
Я роки лічу: «Ку-ку».

(Зозуля)
Які ноги, такий ніс,
По болоту ходить скрізь,
Хату на хаті має,
Жабам рахунок знає.

(Лелека)
Шубка з сірого пушку,
Скаче в жовтім фартушку,
Чорний шарфик та шапчина.
Хоч маленька ця пташина,
Та корисна трудівниця,
Називається… 

(синиця).
Не стулить ні на мить очей,
Вночі полює на мишей,
Зате удень відпочива.
Ні, це не кішка, це… 

(сова).
Вихователь.

Прилетіли шпаки, дорогі співаки,
Прилетіли весну зустрічати.
У шпаківнях нових 

скоро будуть у них
Жовтороті малі пташенята.

Діти, а які екологічні знаки щодо 
захисту птахів ви знаєте?

• Не підходь близько до гніздечка, 

пташка може його покинути, і пташеня-
та загинуть. По твоїх слідах гніздо 
можуть зруйнувати хижаки.

• Не можна весною ходити з собакою 
у ліс. Вона буде лякати птахів, коли 
знайде гніздечко, і вони його покинуть. 
Також вона легко може зловити пташе-
нят, які ще не вміють літати.

• Не вмикай у лісі магнітофон та 
радіо – це лякає птахів, слухай живу 
музику лісу.

• Не бери пташенят з гніздечка додо-
му, в тебе вдома вони загинуть. У при-
роді про них подбають дорослі птахи.

• Обов’язково підгодовуй пташок 
узимку. Весною для них зроби буди-
ночки.

А зараз дружно візьмемось за руки 
і приступимо до науки.

Раз, два, три, чотири, п’ять,
Хочемо все на світі знать.

– Які птахи не літають? (Страуси, 
ківі, пінгвіни)

– Які птахи не висиджують яєць? 
(Зозулі)

– Які птахи найкраще наслідують 
голосом пернатих і деяких тварин? 
(Шпаки, папуги)

– Яка найменша пташка в Україні? 
(Корольок)

– Який найбільший птах в Україні? 
(Дрохва)

– Який найменший птах у світі? 
(Колібрі)

– Який птах має назву танцю? 
(Чечітка)

– Які птахи ночують у снігу? 
(Тетерева)

– Яка птаха будує гніздо з риб’ячих 
кісточок? (Зимородок)

– Яких птахів найбільше на Землі? 
(Простих свійських курей)

– Кого із птахів в Україні вважають 
найкращим співаком? (Соловейка)
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Мета. Вчити дітей визначати головну 
думку прочитаного; розуміти природу та 
любити її; розширювати знання про 
навколишній світ, а саме – про птахів; 
розвивати увагу, пам’ять, мислення, 
зв’язне мовлення; виховувати бережли-
ве ставлення до природи; викликати 
інтерес до пізнання навколишнього 
світу.

Обладнання. Ілюстрації птахів, мате-
ріал до гри «Сплетемо віночок із слів», 
матеріал до гри «Дослідники», ілюстра-
ція до скоромовки, книги на виставку, 
запис голосів птахів, комп’ютер.

Хід заняття
І. Організаційний момент.
Привітання.

Доброго ранку! Доброго дня!
Доброго ранку, сьогодні, щодня.
Кожному гостю ми щастя бажаєм
І від бажань тих утіху ми маєм.
– Доброго ранку! Доброго дня
Зичить наш гурт – 

наша дружна сім’я!
ІІ. Слово вихователя під звуки при-

роди (запис пташиного співу).
Бережіть природу, люди,
Квіти, трави на Землі.
І комашку, і ромашку –
Не топчи, а захисти!
І пташок у нашім гаї
Захищай, оберігай!!!
Вони співом милозвучним
Веселять наш рідний край!!!

ІІІ. Мовна розминка.
1. Гра «Сплетемо віночок із слів».
Діти чітко та виразно повторюють 

слова за вихователем.

Дятел, ластів’ятко, одуд, деркач, чиж, 
жайворонок, крук, кулик, корольок, 
колібрі.

2. Гра «Будь дослідником».
На болоті чорногуз
У болоті він…
Кличе жабу…
Як спастися від…
Жаба мовить «…-…-…»
Та… я сама.
Журавель летить «…!»
І спас бузька від….

Слова для довідки: загруз, поможи, 
біди, «Ква-ква-ква!», загрузла, «Курли!», 
біди. (Малюнки чи фото із зображен-
ням слів).

3. Промовляння дітками скоромов-
ки, вивченої попередньо.

Сів шпак на шпаківню –
Заспівав шпак півню:
Ти не вмієш так, як я,
Так, як ти, не вмію я.

IV. Оголошення теми та мети.
Ознайомлення з виставкою книг до 

теми заняття.
Вихователь. Ви вже, мабуть, здога-

далися, про кого сьогодні ми будемо 
говорити?

Шануймо пташок
(старша група)
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Тема нашого заняття: «Шануймо пта-
шок». Ми дізнаємося про те, яку користь 
приносять птахи, і про наш головний 
обов’язок перед пернатими друзями.

V. Опрацювання оповідання 
«Шануймо пташок» за Г. Коваленко.

1. Читання оповідання вихова-
телем.

2. Обговорення прочитаного.
Гра «Мікрофон»

– Про що оповідання?
– Яку користь приносять птахи?
– Дитина, яка не жалує ні пташок, ні 

тварин, може вирости справжньою 
людиною?

– Якою вона виросте?
– З ким порівнюються птахи?
– Чому саме з дітворою?
– Кажуть, що і птахи приносять 

шкоду. Це правда? Доведіть свою 
думку!

– Уявіть, що на Землі зникнуть птахи. 
Що станеться тоді?

3. Словникова робота.
Вихователь пропонує дітям самостій-

но пояснити значення незрозумілих 
слів.

Немилостивий – недобра, неспівчут-
лива людина.

Знарошне – навмисне.
Плюндрують – знищують.
Втіха – почуття радості.
4. Гра «Дуель».
Поділити дітей на дві групи.
Діти по черзі ставлять запитання до 

змісту оповідання.
6. Фізкультхвилинка. Діти імітують 

відповідні рухи.
Птахи високо літають, 

(рухи руками)
Всіх нас щебетом вітають.
Цінь-цінь-цінь – співа синичка.
Пташка гарна невеличка. 

(присідають, показують рукою)
Угу-гу-гу! – сова літає. 

(змахи руками)
Гризунів вона з’їдає.
Ку-ку-ку! – співа зозуля.
Гарна пташечка-красуля. 

(любуються)
Тук-тук-тук! – лунає спів 

(кулачком об кулачок)
Дятла – лікаря лісів.

VI. Презентація домашнього 
завдання.

Метод інтерв’ю.
Діти готували розповіді про птахів, які 

повертаються з теплих країв.
Перегляд інтерв’ю на комп’ютері.
Додаткове запитання.
– Як потрібно шанувати птахів?
VII. Підсумок.
Вихователь. Ми з вами сплели віно-

чок зі слів – назв птахів. Давайте ми 
його прикрасимо зеленими листочками!

Кожен листочок – це характеристика 
пташиного царства. Давайте підберемо 
разом потрібні слова! Які наші птахи?

(Турботливі, скучні, ледачі, красиві, 
співучі, помічники людей, захисники 
садів, веселі, гомінкі, працьовиті) 
Відібрати потрібні слова.

Діти прикрашають віночок лис-
точками.

Один з малюків читає вірш Любові 
Іванків про ставлення людини до при-
роди «Твори добро».

Ти добро лиш твори повсюди,
Хай теплом твої повняться груди!
Ти посій і доглянь пшеницю,
Батьківську почисть криницю.
Ти не кинь у біді пташину,
Приголуб і навчи дитину,
Бо людина у цьому світі
Лиш добро повинна творити!

Ю.С. Цибуля,
вихователь ДНЗ № 4,

м. Шепетівка,
Хмельницька обл.
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Чи вірна прикмета:  
якщо ластівки літають низько – 

чекай на дощ?
Зниження висоти польоту ластівок 

викликане переміщенням у надземному 
шарі повітря комах, які є кормом для 
птахів. Існує думка, що ті комахи, на 
яких постійно полюють ластівки, чутливі 
до змін тиску. Намагаючись залишатися 
на рівні незмінного тиску під час набли-
ження циклонів, тобто коли тиск падає, 
вони знижуються, а слідом за ними – 
і ластівки. Прикмета вірна настільки, 
наскільки пониження тиску сприяє пере-
ходу до дощу. Це буває дуже часто, але 
не завжди.

Як перелітні птахи  
пізнають дорогу?

Спеціальні дослідження показали, що 
різні птахи по-різному орієнтуються 
в дорозі. Деякі використовують добре 
розрізнювані згори великі постійні орі-
єнтири: узбережжя моря, гірські хреб-
ти, річкові долини, через які пролягає їх 
маршрут. Є птахи, що орієнтуються за 
сонцем. Є птахи, що здійснюють переліт 
уночі й орієнтуються за зорями (напри-
клад, журавлі). Окремі види птахів 
здатні орієнтуватись і тоді, коли за хма-
рами не видно ні сонця, ні зірок. Вони 
знаходять напрямок польоту за магніт-
ними силовими смугами магнітного поля 
Землі. Для цього в їхньому організмі 
є своєрідний чутливий компас.

Вчені вважають, що птахи мають 
трохи інакші, порівняно з людиною, 
органи чуття: вони бачать, чують і від-
чувають світ навкруги по-іншому, ніж 
ми. Є птахи, чутливі до довгохвильових 

звуків, що випромінюють хвилі мор-
ського припливу, інші – до ультрафіо-
летового випромінювання тощо.

Як перелітні птахи  
уникають зустрічі з негодою?
Встановлено, що птахи чутливо реагу-

ють на зміни погоди над місцевістю, де 
вони пролітають. Так, рятуючись від 
спеки над Сахарою, вони збільшують 
висоту польоту до 2000 м, а хмари в гір-
ських районах обходять зверху, на 
висоті більш як 5000 м. Гуси, пролітаю-
чи над Гімалаями, піднімаються на висо-
ту до 9000 м. Деякі птахи перетинають 
Середземне море в його найвужчих 
місцях, щоб негода не застала їх під час 
польоту, і летять через Гібралтар, 
Апеннінський півострів до Сицилії, на 
Балкани. Однак вивчення перельоту 
птахів показало, що далеко не завжди 
вони спроможні уникнути зустрічі 
з негодою. Неодноразово знаходили 
загиблих птахів, захоплених зненацька 
пиловими бурями над пустелями, штор-
мами над морями.

Ознайомтеся і розкажіть дітям
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Грустная история произошла лет 
сорок назад в Китае с обыкновенными 
воробьями. Люди вдруг решили, что 
пользы от этой скромной серенькой 
пичужки никакой, а вот кормить воро-
бьев накладно – не поленились, под-
считали, что в год каждый воробей 
похищает с крестьянских полей больше, 
чем полкилограмма зерна.

Никто не стал считать, что, выкармли-
вая птенцов, пара воробьев каждый 
день отлавливает примерно 400 вред-
ных насекомых.

Но вот бедной птичке объявили насто-
ящую войну. Вся беда в том, что воро-
бей не может долго держаться в воз-
духе, не может он парить часами, как 
большие птицы. Полетает немножко 
и устает, передохнуть ему надо.

И вот люди, собравшись большими 
толпами, начинали бить в барабаны, 
грохотать трещотками, кричать – 
в общем делать побольше шуму. 
Испуганные воробьи поднимались в воз-
дух и летали, пока не падали замертво 
на землю. За два года таким способом 

уничтожили огромное количество 
воробьев.

А потом наступила расплата. Когда 
пропали воробьи, на полях и в садах 
расплодились целые тучи вредителей, 
и чем дальше, тем их становилось боль-
ше. Урожай пропал.

В конце концов, пришлось китайцам 
завозить к себе воробьев из других 
стран.

Да, так всегда бывает, когда сдела-
ешь что-то не подумав.

Гніздо

Маленький, серенький…

Гніздо – це пташиний скарб. Він 
надійно схований у траві чи листі. Яєчка 
у ньому – як жменя сяючих дорогоцін-
ностей. У гнізді козодоя – вони білуваті, 
ніби мармур; у гнізді славки – перелив-
часті, а у гнізді співучого дрозда схожі 
на яхонти. Та що яхонти й перли – вони 
ж мертві! А в яєчках майбутні пташенята 
і тисячі тисяч рятівників від шкідників 
лісу, поля, саду, городу і стільки ж про-
славляючих життя майбутніх пісень.

Одним відрізняється майбутній скарб 
від справжнього: його не можна торка-
тися. Тільки незайманий, тільки незна-
йдений принесе він радість, а інакше 

пташки, мама та батько, злякаються і не 
дочекаються малечі – тож не чіпайте 
ніколи пташиних гнізд.
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– Діти, сьогодні ми вирушаємо у ціка-
ву подорож. А цікава вона тому, що 
продовжимо ознайомлення зі світом 
тварин. Скажіть, будь ласка, чим від-
різняються вовк, ведмідь, тигр від коро-
ви, кролика, вівці? Так, це дикі тварини 
та свійські. За свійськими тваринами 
доглядають люди, а дикі тварини самі 
шукають собі їжу, знаходять та будують 
житло, ховаються від ворогів.

Зараз я вам буду загадувати загадки, 
а ви відповідайте назву тварини та дика 
вона чи свійська.

Сірий, злючий і голодний,
У зимові дні холодні
Пісню тягне, знай, свою
З завірюхою: «У-у-у-у!».

(Вовк)
З бородою, а не дід,
З рогами, а не віл,
Доїться, а не корова.

(Коза)
Прийшла вона із довгим віником
На бесіду із нашим півником,
Схопила півня на обід
Та й замела мітлою слід.

(Лисиця)
Хвіст, як гачок,
Ніс, як п’ятачок.

(Свиня)
Під кущем калини ліг,
Причаївся й став, як сніг.
Тільки має він мороку –
Очі косять в різні боки.

(Заєць)
Не балакає, не співає,
А коли хто йде,
То господаря сповіщає.

(Собака)

Хоч у нього й шуба є,
Та як холод настає,
Він не їсть тоді, не п’є
І не ходить, не гуляє,
А у лігво спать лягає.

(Ведмідь)
Хто з хвостиком і з вушками,
В кого лапки з подушками?
Як ступає, ніхто не чує?

(Кішка)
– Молодці. А тепер давайте поділи-

мося на дві команди: команда «Дикі 
тварини» і команда «Свійські тварини». 
Перше завдання для обох команд: для 
кожної команди розкладені листівки 
з тваринами. Треба знайти парні кар-
тинки: два тигри, дві корови і так далі. 
Виграє та команда, яка скоріше знайде 
пари.

– Дуже добре. А тепер завдання 
складніше. Представники з кожної 
команди повинні скласти розповідь про 
тварину (дику та свійську). Під час 
розповіді не можна називати тварини, 
тільки описувати її зовнішній вигляд, 
поведінку, спосіб харчування. Одна 
команда розповідає, друга – відгадує 
загадану тварину. Наприклад: ця твари-
на відома усім, їсть листочки з дерев, 
а траву не їсть, бо незручно її діставати. 
А листочки дістає, тому що має довгу 
шию. Хто це?

Так, жирафа. Команда «Дикі твари-
ни», розповідайте про дику тварину.

(Діти з різних команд розповідають 
по черзі).

– Цікаві розповіді вийшли у обох 
команд. А тепер гра для «Диких 

Веселий зоосад

Хто з хвостиком і з вушками…
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тварин», називається вона «Лисичка та 
зайчик». Ставайте у коло. Одному з вас 
я дам лисичку, а другому – зайчика. За 
сигналом починайте передавати ці 
іграшки по колу. Швидко тікає зайчик – 
не хоче, щоб його з’їли. А лисичка 
швидко біжить, бо зголодніла і хоче 
з’їсти зайчика. Отак і серед звірів: один 
тікає, другий наздоганяє.

– Тепер настала черга команди 
«Свійські тварини». Для вас гра 
«Курочки та півники». Бачите: на 
подвір’ї багато розкидано гороху, гар-
бузового насіння, квасолі. Ви всі – 
курочки та півники, і вам потрібно за 
хвилину все зібрати та посортувати. 
Починаємо за сигналом.

– Ось які у нас працьовиті свійські 
птахи! Все швиденько зібрали та посор-
тували.

Продовжуємо нашу подорож. А при-
йшли ми на лісову галявину Лісової 
школи. Як ви вважаєте, хто може бути 
вчителем у такій школі? (Відповіді 
дітей). А вчитель тут – Мудра Сова.

(Входить вихователь у костюмі 
сови).

Сова. Добрий день, малята, ви при-
йшли у Лісову школу. А що роблять 
діти у школі? Так, навчаються. Тому 
сідайте на заняття, я хочу перевірити 
ваші знання. Якщо не знаєте відповіді, 
кажіть «далі». Будьте уважними, розпо-
чинаємо. Почнемо з команди «Свійські 
тварини».

– Яка тварина довше за всіх може не 
пити? (Пацюк)

– Який колір шкіри у білого ведме-
дя? (Чорний)

– Яка тварина може змінювати свій 
окрас? (Хамелеон)

– Які тварини сплять стоячи? (Слон)
– Які тварини сплять у печерах дони-

зу головою? (Кажани)

– Кого з тварин називають «король 
швидкості»? (Гепарда)

– Яка тварина мешкає тільки 
в Австралії? (Кенгуру)

– Яка лісова тварина сушить собі на 
деревах гриби? (Білка)

– Яка тварина найвища? (Жирафа)
– У кого очі на ріжках, а хатка на 

спині? (У равлика)
Запитання для команди «Дикі тва-

рини».
– Які тварини сплять з відкритими 

очима? (Змії)
– У якої тварини 2 горби, 2 шлунки? 

(У верблюда)
– Чи вміють слони плавати? (Вміють, 

також пірнають)
– Який хижак полюбляє малину? 

(Ведмідь)
– Яку тварину називають санітаром 

лісу і чому? (Вовка. Тому що він вби-
ває хворих та слабких тварин)

– Чи можуть крокодили лазити по 
деревах? (Молоді крокодили добре 
лазять по деревах і частенько відпо-
чивають на гілках)

– Що їсть взимку жаба? (Нічого, 
вона спить)

– Слід якого хижака схожий з люд-
ським? (Слід ведмедя)

– Яка тварина є символом 
Всесвітнього фонду охорони природи? 
(Велика панда)

Сова. Бачу, що багато ви знаєте, 
молодці. А тепер відповідайте: що буває 
у школі між уроками? Так, перерва. 
Наша перерва буде незвичайною. Ви 
чули, як співають птахи? А як співають 
тварини? Зараз я вам розповім. Кожна 
команда повинна вибрати собі тварину, 
голосом якої вона заспіває усім знайо-
му пісню «Улыбка» (муз. В. Шаїнського, 
сл. М. Пляцковського).

(Діти під музику нявкають, тявка-
ють і тому подібне).
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Наступний урок – музичний. Я хочу, 
щоб ви всі разом заспівали пісню «Не 
дразните собак» (муз. Є. Птичкіна, 
слова М. Пляцковського). Ця пісня 
дуже подобається і диким, і свійським 
тваринам, і птахам, і жукам. Вона 
навчає нас бути добрими, дбайливими 
до живих істот, не ображати їх.

(Діти співають пісню).
Сова. На сьогодні уроки у Лісовій 

школі закінчилися. Я сподіваюсь, що 
вам сподобалося і ви прийдете ще не 
раз до нас. До побачення, діти. Ставтеся 
з любов’ю до усього живого.

(Сова йде).
Вихователь. Настав час повертатися 

нам з лісу у дитячий садок. Та у нас 
з’явилася перешкода. Іти нам треба 
через болото. Перейти його ми зможе-
мо лише за допомогою дощечок, пере-
ступаючи з одної на другу.

(Діти переходять «болото», нама-
гаючись наступати лише на імпрові-
зовані дощечки з картону).

– Діти, сподобалась вам подорож до 
лісу? А що вам сподобалось більше за 
все? Подивіться, що з’явилося після 
нашої подорожі? (Кошик з овочами, 
фруктами, лист) Що ж написано 
у листі? Давайте прочитаємо.

«Дорогі діти! До вас звертаються 
тварини та птахи: і дикі, і свійські.

Ми дуже раді, що ви так багато 
знаєте про нас. Ми хочемо з вами 
товаришувати, і за те, що ви дбаєте 
про нас, любите та вивчаєте вірші 
та пісні, надсилаємо вам гостинці.

Якщо людина добре серце має,
Вона іде у світ добро творить.
В її очах любов і ласка сяють,
Така людина сонечком горить.

Бажаємо вам, діти, бути яскрави-
ми, добрими сонечками».

– Ось такий лист до нас прийшов. 
Що ви хочете на це відповісти? 

(Відповіді дітей).
– Так, діти, усе правильно ви кажете. 

Будемо добрими щодо природи, дбай-
ливими до тих, хто нас оточує, і станемо 
хорошими людьми, і всі будуть радіти 
нам, як радіють сонечку. На згадку про 
цю подорож кожен з вас отримає неве-
личке сонечко. Нехай воно вам світить, 
навчає добра!

Не дразните собак
Музыка Е. Птичкина,  

слова М. Пляцковского
Не дразните собак,
Не гоняйте кошек,
Не жалейте для птиц
Ни зерна, ни крошек!

И тогда воробьи
Песенкой разбудят,
А царапать и кусать
Вас никто не будет!

Если очень шуметь
Около берлоги,
То придется потом
Уносить вам ноги.

И пчела просто так
Тоже не пристанет.
Ведь ни жалить, ни рычать
Зря никто не станет.

Ни к чему обижать
Бабочку на ветке.
Веселее в лесу
От ее расцветки.

Не пугайте жуков
С длинными усами.
И поверьте, что жуки
Вас не тронут сами!

Если вам по душе
Красота земная,
Берегите ее,
Устали не зная!

Непременно тогда
Станем мы друзьями…
А про кошек и собак
Пойте вместе с нами!
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Програмовий зміст. Спонукати дітей 
проводити пошуково-дослідницьку 
діяльність для розширення та погли-
блення знань про кролика. Формувати 
уміння спостерігати та помічати особли-
вості зовнішнього вигляду; самостійно 
проводити досліди на визначення пове-
дінки тварини за певних умов; ставити 
запитання.

Розвивати навички позитивного міжо-
собистісного спілкування, розумові зді-
бності, мовлення.

Виховувати інтерес до об’єктів при-
роди, турботливе ставлення до них.

Матеріал. Клітка з кроликом, їжа для 
тварини, книга «Твоя перша енциклопе-
дія. Домашні тварини», мікрофон.

Хід заняття
Вихователь (звертає увагу дітей 

на скриньку). Спробуйте відгадати, що 

вона приховує сьогодні. Для цього ви 
можете задавати мені запитання, 
а я буду на них відповідати.

(Діти ставлять запитання про 
ознаки, властивості предмета та дії 
з ним. Аналізуючи відповіді, доходять 
висновку, що в скриньці є морквина).

Вихователь. Як ви думаєте, для кого 
може бути ця морква? Навіщо вона нам 
сьогодні потрібна?

(Висунення припущень дітьми).
А зараз загляньте під хустиночку 

і подивіться, для кого справді я приго-
тувала морквинку. Хто з вас здогадався 
правильно?

Отже, сьогодні ми будемо з вами роз-
мовляти про кролика.

Щоб перевірити, що про нашого гостя 
ви знаєте, давайте пограємо в гру 
«Мікрофон».

Наш друг – кролик
Конспект заняття з ознайомлення  

з природним довкіллям з елементами  
пошуково-дослідницької діяльності

(ІІ молодша група)
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• Як називається тварина?
• Як звуть його маму?
• Як звуть його тата?
• Як звуть їх дитинчат?
• Де живе кролик?
• Яка це тварина, якщо вона живе 

біля людей?
• Назвіть особливості зовнішнього 

вигляду кролика.
Як ви можете впевнитися в тому, що 

ви всі ознаки назвали правильно і нічо-
го не забули? Звідки ви можете отрима-
ти цю інформацію? Що для цього вам 
потрібно зробити?

Так, ми можемо поспостерігати.
(Діти спостерігають за кроликом, 

визначають особливості його зовніш-
нього вигляду).

– Як ви думаєте, чи всі кролики 
мають однаковий вигляд?

– Звідки ми про це можемо дізнатися?
Вірно, давайте подивимося в нашій 

енциклопедії, можливо, там ми знайде-
мо щось цікаве.

Розглядаючи малюнки в книзі, став-
лячи навідні запитання, доповнюючи 
відповіді інформацією з енциклопедії, 
вихователь підводить до висновку: існує 
багато порід кроликів, які відрізняються 
між собою розмірами та зовнішнім 
виглядом. Одні з них великі, інші – 
менші, їх вуха та хутро можуть бути 
різної довжини, забарвлення хутра 
також у різних порід різне. Воно буває 
біле, чорне, коричневе, сіре, плямисте, 
навіть блакитне.

Подивіться, наш кролик живе у клітці. 
Тут він і їсть, і спить, і взагалі більшість 
часу проводить у звичній для нього 
обстановці. А як ви думаєте, що буде 
робити кролик, якщо його випустити 
з клітки?

Як ми можемо це перевірити? Що 
нам потрібно зробити?

(Діти висувають свої припущення, 

визначають способи їх перевірки, 
проводять експеримент, роблять 
висновки).

Вихователь. Отже, потрапляючи 
в нову обстановку, тваринка спочатку 
прислухається та роздивляється навко-
ло. Потім намагається сховатися десь 
в затишне місце, де вона зможе почува-
ти себе безпечно.

Як ми можемо показати кролику, що ми 
його не образимо? Що ми можемо зроби-
ти, щоб кролик перестав нас боятися?

Вірно, потрібно поводити себе тихо, 
не галасувати, не робити різких рухів, 
а ще ми можемо пригостити його 
чимось смачненьким. А чи знаєте ви, 
чим можна пригостити кролика?

Яка його найулюбленіша їжа?
Ви всі маєте різні думки. А як ми 

можемо перевірити, що ж насправді 
любить їсти тваринка найбільше?

(Діти визначають спосіб перевірки, 
проводять експеримент. В кінці 
роблять висновок).

Вихователь. Отже, кролика можна 
годувати різними овочами, зерном, тра-
вою. Але найулюбленішою їжею нашо-
го гостя є… (морква).

– Чи сподобався вам наш сьогодніш-
ній гість?

– Чи дізнались ви для себе щось 
нове?

– Хто з вас може пригадати, який 
зовнішній вигляд можуть мати кролики?

– Яка їх найулюбленіша їжа?
– Як себе поводить кролик, коли 

потрапляє в незнайому обстановку?
А зараз я пропоную запросити сюди 

ваших друзів. І ви їм зможете розпові-
сти, що цікавого ви сьогодні дізналися 
про кролика.

І.М. Сергієнко,
вихователь ДНЗ № 10,

м. Куп’янськ,
Харківська обл.



• Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • Бібліотечка вихователя • 89

Мета. Розвивати у дітей впевненість 
у своїх силах і здібностях. Виховувати 
любов і повагу до тварин. Закріпити 
знання дітей про домашні тварини, 
знати їх назву і будову деяких частин 
тіла. Познайомити з умовами утримання 
для нормального розвитку тварин, 
користю, яку вони приносять людям.

Матеріал. Картинки тварин, схема-
тичні зображення частин тіла, зобра-
ження села, паровоза.

Підготовча робота. Розгляд картин, 
ілюстрацій, проведення бесід, спостере-
жень за домашніми тваринами, читання 
віршів, оповідань.

Хід заняття
Вступна бесіда.
– Діти, а яких ви знаєте тварин? 

(Відповіді дітей).
– А чи добре живеться диким твари-

нам зимою в лісі? (Відповіді дітей).
Вихователь запрошує дітей на екскур-

сію в село Рябушкіне, щоб познайоми-
тись з життям домашніх тварин взимку.

Діти сідають в потяг, машиніст дає 
гудок, і діти з піснею вирушають у доро-
гу. З кінцем музичної фрази діти про-
мовляють звук [ш-ш-ш]. Машиніст ого-
лошує зупинку «Рябушкіне».

Вихователь. Ось ми, діти, і приїхали 
в село. Помилуйтесь, як тут гарно, які 
красиві, прибрані хати.

Запропонувати дітям сісти на стільці.
1 завдання

Діти, щоб дізнатись, які тварини 
живуть у селі, подивіться, будь ласка, 
ось на ці частини тіла.

Корова

Кішка

Свиня

Діти, корова рогата, а для чого їй 
потрібні роги?

Для чого потрібні кішці вуса? Для 
чого потрібне свині рило?

2 завдання
Дітки, а тепер ми візьмемо і з’єднаємо 

ці частини тіла, і у нас з’явиться нова 
тваринка. Придумайте їй назву. 
(Косвишка, сеикіт тощо).

3 завдання
Вихователь. Молодці, діти, гарно ви 

назвали тваринку, яка лагідна та при-
ємна кличка.

Діти, з дерев пооблітало листя, птахи 
відлетіли в теплі краї, а наші домашні 
тварини заховались у теплі приміщення. 
А куди саме?

Літні сни під час зими
Ознайомлення з природою за допомогою  

елементів ТРЗВ (молодший дошкільний вік)
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Вихователь. Корова – (діти відпові-
дають: у корівнику).

Свиня – (діти відповідають: у сви-
нарнику).

Коні – (діти відповідають: у конюшні).
Вихователь. Всім їм добре. А чому, як 

ви гадаєте? Тому, що за ними доглядають 
люди.

І ось настає ніч, тваринам сняться сни. 
Діти, уявіть, будь ласка, що б вам при-
снилося, коли б ви були корівкою, коняч-
кою, кішкою, свинкою? (Надати дітям 
час висловити думки про уявні сни).

4 завдання
Гра «Добре–погано».
А чи добре, коли корова дає молоко?
Добре чи погано, коли кішка ловить 

мишей?
Добре чи погано, коли собака охоро-

няє будинок?
А для чого коні перевозять вантажі?

5 завдання
– Діти, а ви знаєте пісеньки про 

тварин?
(Вихователь показує графічне 

зображення пісні «Рудий кіт 
Мурлика». Діти співають).

6 завдання
Тварини люблять гратися, і діти під 

музику імітують рухи: кішка йде, кішка 
шипить на собаку, свинка чухає спинку 
(качається), конячка біжить.

Вихователь. Діти, вам сподобалась 
екскурсія в село? Але нам вже час 
повертатися додому. Займайте місця 
у вагончиках.

(Діти під пісню повертаються 
в групу).

Т.Г. Шумбарська

Нарада лісових мешканців
Заняття-ділова гра  

для дітей старшого дошкільного віку

Мета. Розвивати творчий потенціал 
кожної дитини. Виховувати турботливе 
ставлення до природи, культуру мовлен-
нєвого спілкування. Познайомити дітей 
з будовою, поведінкою, пристосуванням 
і способом життя мешканців лісу в своїй 
екологічній системі. Активізувати логіч-
не мислення, художньо-мовленнєві зді-
бності. Формувати вміння аналізувати та 
фантазувати, знаходити вихід з будь-
якої життєвої ситуації, розрізняти пози-
тивні й негативні якості предметів 
і ситуацій.

Словник. Хижий, травоїдний, вина-
хідливий, житлові умови, оренда, еколо-
гічний комітет, служба зайнятості.

Попередня робота. Пізнавальні при-
родознавчі бесіди, розглядання ілюстра-
цій. Читання художніх творів, заучування 
віршів, прислів’їв. Складання монологів, 
казок, розповідей. Обговорення про-
блемних обставин, логічних вправ, твор-
чих завдань. Вирішення життєвих 
ситуацій.

Хід гри
В груповій кімнаті обладнується «лісо-

ва галявина» – штучні дерева, ялинки, 
пеньки, де і будуть розташовуватись 
«лісові мешканці»: лисиці, вовки, їжаки, 
ведмеді, білочки, лосі, горобчики та 
інші. Від кожного виду може бути 
2–3 представники. Всі вони мають 
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шапочки із зображенням звіра або 
птаха. Нараду веде розумна Сова (роль 
виконує вихователь).

Сова. Добрий день, шановні мешкан-
ці лісу! Я – розумна Сова. Мене так 
називають, тому що я знаю про всі 
події, які відбуваються в лісі. Тільки очі 
в мене розташовані не по обидва боки 
голови, як в інших, а поруч. Тому 
я дуже добре бачу. Лише у мене, єдиної 
серед птахів, є вуха, якими я гарно чую. 
Саме тому я працюю в екологічному 
комітеті лісу і слідкую за житловими 
умовами кожного з вас. А тепер дайте 
відповіді на мої запитання. Про те, що 
вам подобається в лісі, я питати не 
буду. Скажіть краще, що вам не подо-
бається і що загрожує лісу?

Мешканці. Люди вирубують дерева, 
прокладають нові дороги через ліс, зни-
щують рослини, на звірів і птахів полю-
ють мисливці.

Сова. А як у лісі поводять себе неви-
ховані люди?

Мешканці. Залишають після себе 
сміття, забувають загасити багаття, 
через що трапляються лісові пожежі.

Сова. Закінчилася люта зима. 
З настанням весни у лісових мешканців 
з’явилось чимало турбот. Скажіть, 
весна – це добре чи погано?

Сова. Я запросила вас для того, щоб 
кожен розповів, як він провів зиму та як 
пристосувався до життя весною, як 
захищається від ворогів. (Мешканці 
лісу по черзі розповідають про себе 
і відповідають на запитання Сови).

Орієнтовний перелік можливих 
запитань.

До зайця:
1. Ви – заєць-біляк чи заєць-русак? 

Чим ви відрізняєтесь один від одного?
2. Ранньою весною інколи ще випа-

дає сніг. Як ви привчаєте зайченят не 
залишати слідів на снігу?

3. Чому зайці завжди тремтять? 
Хочеться, щоб ви пояснили, що це не 
пов’язано з боязливістю. (В тремтя-
чих м’язах розвивається тепло, яким 
гріються зайці).

4. Назвіть казки, героями яких 
є заєць.

До їжачка:
1. Як ви почували себе взимку, чи 

ніхто не турбував?
2. Чим займаєтесь зараз?
3. Можливо, вам слід на зиму поселя-

тися в квартири до людей?
4. Чи не хотіли б ви полювати вдень, 

а вночі відпочивати?
До лисички:
1. Як вашому лисячому подружжю 

вдається виховати таких сміливих, вина-
хідливих та хитрих лисенят?

2. Як ви товаришуєте з іншими меш-
канцями лісу?

3. Вам часто дають кличку «руда». Чи 
не бажаєте ви перефарбуватись в інший 
колір і змінити зовнішність?

4. В яких казках лисичка – порядна 
господарка, а в яких – хитра, під-
ступна?

До білочки:
1. Ви добре стрибаєте по деревах. Як 

це вам вдається?
2. У вас прекрасний вигляд. Як ви 

доглядаєте за своїм хутром?
3. Поділіться секретом, як ви готува-

ли своє кубельце до зими?
4. Всім відомо, що у вас завжди 

є 2–3 гнізда. Можливо, ви здасте зайві 
в оренду перелітним птахам на весняно-
літній період? Кому саме?

До ведмедя:
1. Скільки ведмежат народилося 

у вашій сім’ї цієї зими?
2. Як ви привчаєте ведмежат до само-

стійного харчування?
3. Як ви відпочивали взимку, чи ніхто 

не турбував?
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4. Навесні до нашого лісу, можливо, 
приїдуть гості із півночі – білі ведмеді. 
Як ви будете їх зустрічати, чим приго-
щати і як розважати?

До лося:
1. Як взимку складалися ваші стосун-

ки з вовчою сім’єю?
2. Я отримала скаргу, в якій говорить-

ся, що взимку в окремій частини лісу 
невчасно завозили сіль. Поясніть всім, 
навіщо лосям сіль. (Для нормального 
перетравлювання їжі).

3. Ви завжди у відмінній формі – 
високі, стрункі, швидко рухаєтесь, 
добре плаваєте. Чим ви живитесь?

До вовка:
1. Цієї зими ніхто з лісових мешкан-

ців на вас не скаржився. Де ви провели 
зиму – в яру чи в глухій хащі?

2. Розкажіть, будь ласка, як у вашій 
зграї дотримуються дисципліни?

3. Які ви знаєте казки, де вовк 
добрий? Обурений? Злий?

До горобця:
1. Я знаю, що ви не вмієте гарно спо-

руджувати гнізда. Як вам вдалося пере-
жити зиму?

2. З ким нині товаришуєте, чим займа-
єтесь?

3. Хто взимку вам допомагав і турбу-
вався про вас? Як саме?

До сороки:
1. Чому вас називають лісовим сто-

рожем?
2. Хто з ваших сусідів – перелітних 

птахів – вже повернувся з теплих країв?
3. Мені відомо, що 22 березня соро-

ка – Іменинниця. Як ви хочете провести 
цей день, від кого чекаєте привітання, 
чим зацікавите гостей, чим їх пригоща-
тимете? Давайте і ми привітаємо сороку 
в цей день.

4. Всі знають, що сорока – відома та 
шанована особа в українській 

літературі. Про неї складено багато 
казок, приказок і народних приповідок. 
Згадаємо ж їх усі разом.

Рухлива гімнастика
1. Імітація рухів мешканців лісу (з різ-

ним видом завдань).
2. Мешканців лісу розподіляють на 

2 групи – «хижі» та «травоїдні». Кожна 
група імітує «житло» – гніздо, дупло, 
барлогу, шпаківню.

Сова. Продовжуємо нашу нараду. 
Нас, лісових мешканців, знають 
і люблять письменники. Вони в своїх 
творах змальовують наші повадки та 
спосіб життя. Як ви гадаєте, про кого 
з нас так говорять в казках та оповіда-
ннях? Сірий…

Мешканці. Вовк!
Сова. Клишоногий. (Ведмідь!)
Сова. Косий, побігайчик. (Заєць, 

зайчик!)
Сова. Білобока. (Сорока!)
Сова. Хитрячок. (Їжачок!)
Сова. Руда, кума, шахрайка. 

(Лисичка!)
Сова. Як ви здогадались, що це про 

цих звірів?
(Мешканці відповідають).
Сова. В цей складний час екологічний 

комітет лісу завжди вам допомагатиме, 
а лісова служба зайнятості надасть вам 
додаткову роботу для поліпшення вашо-
го становища. Та для цього я маю 
знати, яку роботу ви могли б вико-
нувати.

Лось. Я можу бути тренером з футбо-
лу, плавання, дзюдо.

Ведмідь. Мені подобається бути сто-
рожем на пасіці. Можу бути й продав-
цем меду. В крайньому разі можу пра-
цювати вантажником.

Їжак. Моя відповідь коротка – садів-
ник, швець, заготівельник.

Сорока. А я, а я... Я можу бути 
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і телефоністкою, і листоношею, і нянею, 
і приймальницею металу.

Лисиця. Насамперед, я птахівниця. 
А вже потім суддя, актриса, фото-
модель.

Білочка. Можу працювати майстром 
у хутряній майстерні, тренером зі стриб-
ків, збиральницею горіхів.

Вовк. Можу бути охоронцем, рибал-
кою, екскурсоводом!

Заєць. Мені подобається бути вихова-
телем з фізичного виховання.

Горобець. А я – охоронець на горо-
ді, листоноша, співак.

Сова. Мені відомо, що в нашому лісі 
з’явився новий мешканець. Я хочу, щоб 
ви за вказаними прикметами намалюва-
ли його портрет. Слухайте уважно! Тулуб 
зебри, шия жирафа, голова оленя, ноги 
вівці, хвіст коня. Як ви гадаєте, чим 
живиться ця тварина? Давайте дамо їй 
ім’я. (Відповіді мешканців лісу).

Сова. Дякую вам усім за те, що ви 
були активними на нашій нараді. 
Залишайтесь завжди такими. Бажаю 
вам гарно провести весняний і літ-
ній час.

Т.Г. Шумбарська

Все це окрасою буде
Екологічна розвага  

для дітей старшого дошкільного віку

Ведуча.
Поглянь, дитино, 

на бездонне небо.
А он тополі в небо потяглись.
Для щастя зовсім небагато треба,
Лише навколо себе придивись.

І ти побачиш сонячне проміння,
Що поміж листям лине до землі.
І луг зелений росяний в цвітінні,
Кружляють в синім небі журавлі.

А скільки звуків, щебету і співу!
Навколо все звучить, стрічає день.
Іди і ти по цій землі щасливо,
Радій, всміхайся і співай пісень.

Бо ти живеш! 
Ти на Землі – людина!

Захоплюйся, дивуйся, усміхнись.
І пізнавай цей світ щодня, невпинно,
І бачити красу навколо вчись.

Тож помандруємо до лісу,
Любії малята,
Помилуємось красою
Загадковою, лісовою.

– А як ми будемо йти до лісу? Чому 
саме так? 

(Відповідь дітей).
(Під музику).
1. Вірно, тихенько, щоб не сполохати 

лісових мешканців – йдуть на носочках.
2. Пообходимо маленькі кущики, щоб 

не зламати їх – ходьба змійкою.
3. А тепер уявимо себе маленькими, 

легкими метеликами, які пурхають над 
барвистими квітами – легкий біг 
з довільним кружлянням.

4. А тепер уявимо себе маленькими 
пташенятами, що вчаться літати – змахи 
руками, мов пташки крилами.

5. Вільно дихається в лісі – вправи на 
вентиляцію легень.
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Дитина.
Як тихо тут, усе мовчить навколо,
Задумливий і тихий ліс стоїть.
Що нам робить? 

Тут не були ніколи,
У цьому лісі все неначе спить.

Ведуча.
Це лиш на перший погляд 

ліс мовчить.
Послухай серцем 

цю чарівну мову,
Почуєш, як листочків 

музика бринить,
І ти захочеш це відчути 

знову й знову.
– Придивляйтеся до природи, при-

слухайтеся до цих звуків, вдихайте аро-
мат її пахощів, і вона вам відкриє чарів-
ний і дивовижний казковий світ, пода-
рує надзвичайну радість і красу. Адже 
краса природи безмежна, вона здатна 
наділяти людину таємничою силою, яка 
западає в душу і робить її безсмертною. 
А людина – це невіддільна частина при-
роди, без якої їй не прожити. Краса 
природи має здатність робити людину 
світлою і доброю, співчутливою і турбо-
тливою, вміє надихати людину любов’ю.

Послухайте, дерева про щось розпо-
відають,

Один – одному про щось спові-
щають.

– Давайте тихенько послухаємо.
Осика.

Від страху моє листячко тремтить,
Бо люди у наш ліс вступили,
Їх треба якось швидше зупинить,
Боюсь, щоб шкоди 

нам не наробили.

Вітерець-пустуне, годі тобі грати,
Лети до Дуба, він в нас голова,
Не можна їх в нас ліс впускати,
Хай на сторожі будуть 

і дерева, і трава.

Дуб.
До мене хай ці люди підійдуть,
Та це ж не дорослі, просто діти.

Липа.
А діти ці, як тільки підростуть,
Біди немало можуть наробити.
В густому вітті пташечки малі
Будують гнізда і діток виводять,
А діти їх руйнують.

1-а дитина.
Ніколи гнізд не руйнували ми,
А, навпаки, пташкам допомагали,
Їх годували кожної зими,
В гніздечках пташенят оберігали.

2-а дитина.
Одного разу випало мале,
Так я на липу височенну
Заліз, хоч страх і брав мене,
Але пташа врятоване – 

старався недаремно.
Ведуча. Ось подивіться, як наші діти 

допомагали птахам.
(Інсценівка пісні «Дім будуємо шпа-

кам»).
Тополя.

Сестра моя, Тополя, розказала,
Як діти кривдили її, бо на гілках
Собі на втіху 

гойдалку пристосували,
А їй же боляче було 

від тих гойдань.
Дитина.

Історія ця нам також відома,
А чи сказала вам Тополя та,
Що гойдалку перенесли потому,
Зняли з гілок 

й зробили на стовпах.
1-а береза.

А скільки ми, берези, потерпаєм
І від дорослих, і дітей отих.
Як боляче стає, 

коди кору здирають,
Чи пробивають, щоб зібрати сік.
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2-а береза. А ще ламають нас, бо 
люблять люди березові дрова, що палко 
так горять. А то, буває, й вогнище забу-
дуть в лісі загасити...

Дитина.
Хочемо сказати,
Що ми дерев ніколи не ламали,
Їх, навпаки, садили залюбки,
Зробили ми в садочку парк, 

їх поливали,
Ростуть тепер берізки, 

липи та дубки.
(Хоровод Берізок).
Дуб.

А чи знаєте дерева де саджають?
Буває, біля самого вікна
Посадять дерево. 

Як виросте – рубають.
Бо світла в хаті, бачте, їм нема.

Дитина.
А наш дідусь, щоб дуба не рубати,
Що виріс під самісіньким вікном,
Порадив краще перенести хату.
Так і зробили, разом всі, гуртом.

(Пісня-танок жолудів).
Дуб.

Я зрозумів, що ви не вороги,
І зла не хочете нам завдавати.
Оцю усю красу, що навкруги,
Не будете жорстоко руйнувати.
Та вас я хочу ось про що спитати:
Навіщо ви в наш ліс прийшли?

Дитина.
Прийшли ми в ліс відпочивати
І хочемо ми в лісі весело гуляти.

(Хоровод «Як весело»).
Ведуча. Діти, я вас хочу попросити, 

коли ви будете в лісі, не завдавайте 
шкоди йому, природі. Давайте зараз 
згадаємо правила поведінки в лісі.

Діти.
• Не можна ламати дерева та кущі.
• Не зривати рослини з коренем.
• Складати букети тільки з рослин, які 

виростили люди.

• Ходити в ліс тільки стежкою.
• Не забруднювати сміттям ліс.
Ведуча. Дружіть з природою, з чис-

тим цілющим повітрям, чистою водою, 
і вам не треба буде звертатися до ліка-
рів, бо саме в природі закладена основа 
вашого життя, здоров’я.

Вмійте природу любити,
Вам у походи ходити.
І мандрувать, любі діти,
Вмій же природу любити,
Кожній стеблинці радіти,
В полі, у лісі, над яром –
Оберігайте ж повсюди
Шлях і стежиночку в гаї,
Все це окрасою буде
Нашого рідного краю.

– А як зберегти природу?
– Якщо ви знаєте, що треба берегти 

природу, економити чисту воду – 
встаньте.

– Якщо не кидаєте в річку, ставок 
пляшок, каміння, – сплесніть в долоні.

– Якщо не смітите в лісі, полі, на 
березі річки, – тупніть ногою.

– Якщо ви не збираєте великих буке-
тів квітів, – сплесніть в долоні над 
головою.

– Якщо ви вважаєте, що кожен пови-
нен піклуватися про природу, – про-
стягніть руку сусідові.

– Усміхніться один одному.
Ми всі разом зможемо захистити 

і зберегти природу для себе і для тих, 
хто житиме після нас.

Т.Г. Шумбарська,
вихователь ДНЗ № 8

«Золотий ключик»,
м. Нетішин,

Хмельницька обл.
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На одной ферме жила обезьяна-пави-
ан по имени Ала. Так она в одиночку 
пасла целое стадо коз.

Сначала Ала жила в загоне с козами 
и очень к ним привязалась. Когда козы 
уходили на пастбище, ей становилось 
скучно, и она шла вместе с ними. На 
пастбище она охраняла коз, отгоняла 
чужих, следила, чтоб «ее собственные» 
козы не разбредались, а по вечерам 
пригоняла стадо домой. Она знала всех 
коз и даже козлят в своем стаде. 
Однажды она с криками прибежала 

с пастбища домой. Оказалось, что двух 
козлят забыли выгнать из загона. Когда 
маленькие козлята уставали по дороге, 
она брала их на руки и несла.

А обезьянка по имени Кристл ухажи-
вала за больным человеком. Правда, ее 
обучали этому целый год. Зато потом 
она приносила больному книги и другие 
вещи, которые он просил, включала 
и выключала свет, открывала двери. 
Она научилась включать проигрыватель 
и ставить на него пластинки. Даже кор-
мила больного с ложки.

Тепер кажани тільки 
ночами літають. А був час, 
коли вони літали й удень.

Летить кажан одного 
разу, а назустріч йому 
шуліка.

– Ось добре, – каже, – 
що я тебе нарешті зустрів. 
Я тебе, любенький, уже 
три роки шукаю.

– Нащо я тобі знадобився, що ти 
мене так шукаєш?

– Всі птахи вже давно свої податки 
сплатили, лише ти один ще нічого не 
платив.

– Я? – здивувався кажан. – Так хіба 
ж я птах?

Спустився на траву та й побіг.
«І справді, – подумав шуліка, – це не 

птах, а звір».
Прибіг кажан у ліс, а назустріч 

йому лис.

– Добридень, шанов-
ний добродію! Добре, що 
я на тебе натрапив. Я тебе 
вже сьомий рік шукаю!

– Нащо я тобі потріб-
ний, що ти мене так 
шукаєш?

– Податки від звірів 
збираю. Всі вже сплати-
ли, тільки тебе я ніяк не 

міг спіймати.
– Це до мене не стосується. Хіба 

ж я звір?
Розправив кажан крила і полетів.
«І справді, – подумав лис, – це не 

звір, а птах».
Відтоді, боячись лиса, кажан зовсім 

перестав бігати, і ноги йому відсохли. 
А вдень він літати боїться, щоб не 
зустрітися з шулікою, отож і літає тіль-
ки тоді, як споночіє.

Марія Туркало

«Профессии» животных

Кажан
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Художник намалював декілька «посмішок» добре відомих вам тварин.
Кого ви пізнаєте?

Перед вами декілька портретів шимпанзе. Відгадайте їх настрій.
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Пригадайте, які ще тварини можуть допомагати хворим людям.
Художник намалював «професії» собак.
Можливо, ви знаєте ще які-небудь?
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Мета.
Центр мовленнєвого спілкування. 

Продовжувати вчити дітей складати неве-
ликі розповіді-описи про дерева, виділяю-
чи характерні ознаки стовбура, гілок, 
листя, плодів. Вчити дітей виділяти пози-
тивні і негативні сторони одного предмета 
(дерева), мотивуючи їх. Дати дітям зна-
ння про етапи розвитку рослини: насін-
ня – саджанець – деревце – дерево; про 
функції і потреби в певних частинах 
(корені, гілках, плодах). Сприяти розви-
тку зв’язного мислення, уваги.

Центр дослідницької діяльності. 
Вчити дітей практично досліджувати якос-
ті деревини (горить, тоне, тверда, 
гладенька). Вчити дітей розуміти 
взаємозв’язок між явищами і предметами 
(мокре – не горить і довго плаває – 
гниє). Дати дітям знання про різні варіан-
ти і шляхи знищення пенька. Сприяти 
розвитку допитливості, зв’язного мовлен-
ня. Виховувати бережне ставлення до 
природи і речей, виготовлених з деревини.

Центр мистецької діяльності. 
Продовжувати вчити дітей вирізувати 
дерева способом згинання навпіл апліка-
ції, передаючи характерні особливості 
певного дерева. Продовжувати вчити 
дітей вирізати по контуру, намальованому 
олівцем. Сприяти розвитку уваги, посидю-
чості. Виховувати акуратність.

Попередня робота. Читання росій-
ської народної казки «Маша і ведмідь».

Обладнання. Для центру мовленнє-
вого спілкування: крісло автора; 

малюнки дерев (доброго і поганого); 
листочки; малюнки із зображенням 
дерев (дуб, ялина, яблуня, груша, 
каштан, липа, горобина). Для центру 
дослідницької діяльності: шматочки 
деревини; стружка з дерева; тирса; 
посуд з водою; шматочки для підпалю-
вання; сірники; зволожувач для гасіння 
вогню; фарби; олівці. Для центру мис-
тецької діяльності: аркуш паперу; кольо-
ровий папір; ножиці; клей; пензлик; 
клейонка; серветка. Для показу казки 
на фланелеграфі: фігурки для показу 
казки «Куди подівся пеньок».

Хід заняття
Вихователь. Сьогодні ми поговоримо 

про те, що є скрізь і всюди. Воно потріб-
не дуже людям.

Ми поговоримо про це, про таке різне 
деревце.

– Де ми можемо зустріти дерево? 
(В лісі, в саду)

– Які бувають дерева? (Хвойні, фрук-
тові, листяні)

– Де ростуть фруктові дерева? 
(У саду) Листяні? (У лісі) Хвойні? 
(У лісі)

– Як можна дістатися до лісу? 
(Поїхати, полетіти)

Сьогодні я пропоную вам незвичайний 
вид транспорту – повітряні кульки. Але, 
щоб потрапити на них, треба придбати 
квиток. Квиток я дам тому, хто назве 
дерево.

(Діти називають дерева і отриму-
ють листочки).

Зелена лабораторія планети

Слівце про деревце
Конспект інтегрованого заняття з пріоритетом 

екологічних завдань (старша група)
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Вихователь. Сьогодні у політ відправля-
ються три повітряні кульки – одна занесе 
вас на галявину мовленнєвого спілкування, 
друга – у дослідницький центр, третя – 
у центр мистецької діяльності.

Перша кулька відправляється! Ми 
потрапили на казкову галявину. 
Подивіться, нас зустрічають дерева. 
Давайте подумаєм, що є доброго від 
дерева, а що – поганого.

Дидактична гра «Добре – погано»
Діти кладуть листочки до дерева і нази-

вають певну якість, аргументуючи її: 
добре – має лікувальні властивості, 
є топливом, матеріалом для виготовлення 
меблів, матеріал, з якого виготовляють 
папір, очищає повітря, є будівельним 
матеріалом, дає плоди, є будинком для 
птахів і звірів; погане – може зламатися 
і завдати шкоди, у спекотну погоду сухе 
дерево може загорітись, деякі дерева 
мають отруйні плоди.

Вихователь. Ви вірно виконали завдан-
ня, але потрібно розуміти, що це умовний 
поділ. У природі все існує у взаємозв’язку, 
а людина має зробити для себе висновок, 
як запобігти небезпеці: не куштувати 
отруйні плоди, не ховатися під дерево під 
час грози тощо.

Ой, подивіться, яке у нас чарівне кріс-
ло. Хто на нього сяде – перетвориться на 
дерево. А ви хочете перетворитися на 
дерево? (Діти сідають у крісло і розпо-
відають, на яке дерево перетворились 
(опис дерев)).

Я – берізка.
Берізка ніжні коси має,
Навесні їх розпускає,
Під вітром буйним хилиться,
Щедро соком ділиться.

Я – дуб.
На дубі ці плоди ростуть,
Кожен знає, як їх звуть.
Носять шапочки кругленькі
Жолуді руденькі.

Я – клен.
Навесні зелена
Зачіска у клена,
Восени – руденька,
А взимку – ріденька.

Я – тополя.
Висока тополя
Стоїть серед поля.
Вітер тихо повіває,
Пух біленький засіває.

Я – липа.
Росте липа біля хати,
Має дар вона багатий –
Всім дарує цвіт квітучий
І чудовий мед пахучий.

Вихователь. Я теж хочу перетворитися 
на дерево.

Я – красуня лісова. 
Висока, струнка,
А які пухнасті в мене гілочки.
Торкнися їх, а вони колючі.
Але вони не тільки колючі,
Але лікують від кашлю.
Хто я?  (Ялинка)

А зараз підійдіть до мене, закрийте очі 
і уявіть, що ви дерево.

(Рухова емпатія «Я – дерево»).
Вихователь.
– Що заховали дерева від людського 

ока? (Коріння)
– Для чого воно дереву? (Рости, не 

впасти, всмоктувати поживні 
речовини)

– Що ще в нас є? (Стовбур, гілки, 
плоди, насіння)

– Коли були маленькими, як нас нази-
вали? (Насінням, саджанцями)

– Як називаються гілки разом з лис-
тям, насінням, плодами? (Крона)

– Що буде, як нас зріжуть? (Впадемо)
– Що залишиться? (Пеньок)
– Як ми будемо називатися, коли зрі-

жуть гілки? (Колода)
– Як розпиляють колоду? (Дошки)
– Що можна зробити з дощок? 

(Розгляд картин про речі з деревини).
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(Стук у двері, заходить лісовичок. 
Приносить знаки, які забороняють 
робити зле для живої природи. Діти 
розглядають і відповідають на запи-
тання).

Вихователь. Отже, щоб нам було 
добре, дерева треба берегти, не ламати, 
не нищити.

Висновок. Дерево має більше корис-
ного, ніж поганого.

Вихователь. Друга кулька нас донесе 
до дослідницького центру. Сьогодні ми 
з вами будемо досліджувати якості 
деревини.

– Яке дерево, коли до нього доторкну-
тися? (Тверде, гладке)

– Чи буває м’яким? (Буває, коли 
тирса)

(Досліджують).
– Коли його опустити у воду, що з ним 

буде? (Намокне, буде плавати)
(Досліджують).
– Щось покладемо на нього? 

(Потоне)
– Коли знаходитиметься довго у воді, 

що з ним буде? (Згниє)
– Якщо мокре, чи буде горіти? 

(Досліджують).
– Чим будемо гасити? (Зволожувач 

для гасіння вогню)
– Чи можна зафарбувати деревину? 

(Зафарбовують фарбами і олівцями).
Висновок. Отже, ми визначили, що 

дерево: горить, плаває, гладеньке, твер-
де, фарбується.

Вихователь. А зараз наша третя куль-
ка донесе нас до центру мистецької 
діяльності.

Сьогодні ми всі з вами будемо творити 
чарівний ліс. Ліс наш буде різнобарвним.

– Які дерева ростуть у лісі?
– Будемо згинати папір прямокутної 

форми вдвоє і вирізувати дерево по кон-
туру. Коли вирізали, то будемо створюва-
ти ліс. (Діти на великому аркуші паперу 
прикріплюють дерева).

Вихователь. Подивіться, яка чудова 
картина у нас вийшла. І назвемо ми її – 
«Чарівний ліс».

Лісовичок. Діти, ви пам’ятаєте казку 
«Маша і Ведмідь»? Що казала Маша 
Ведмедеві?

Діти.
Не сідай на пеньок, не їж пиріжок,
Неси дідусеві, неси бабусі.

Лісовичок. А ви знаєте, що було після 
того, як Ведмідь заніс Машу в корзині 
додому? Хочете я вам розповім?

Ось іде Ведмідь назад, стомився. Коли 
це бачить: пеньок стоїть свіжий, міцний. 
Дай, думає Ведмідь, посиджу, відпочину. 
Сів, відпочив, далі побрів у свій барліг. 
Прибігли до пенька жуки-короїди, інші 
жуки-вусачі й радіють: ось у нас нове 
житло буде, поселимось там.

А тут вітер подув – накидав водорос-
тей на пеньок. Побачили водорості равли-
ки, прибігли, їдять, смакують. Тут і мох 
виріс – позеленів пеньок, появились 
у нього інші жуки, черв’яки. А після осін-
нього теплого дощу і гриби з’явились.

Почули про цей пеньок мурахи, прибі-
гли, кого з’їли, кого прогнали і влаштува-
ли своє житло.

Вирішив якось Ведмідь лісом прогуля-
тись. Вийшов, пройшовся, стомився. Дай, 
думає, сяду на знайомий пеньок, відпо-
чину. Прийшов, розглядається, нема пень-
ка. Здивувався Ведмідь: куди ж пеньок 
дівся?

(Розсипався і перетворився на 
мурашник).

– Сподобалась вам казка? А за це, що 
ви такі молодці, хочу вас пригостити лісо-
вими гостинцями.

(Лісовичок пригощає дітей гостин-
цями).

М.П. Яковець,
вихователь ДНЗ № 4 «Дзвіночок»,

смт. Клесів,
Рівненська обл.
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Мета. Познайомити з квіткою ромаш-
кою (звичайна, лікарська), будовою 
наземної частини ромашки, значенням 
для людини; продовжувати вчити вико-
нувати аплікацію колективно, наклеюю-
чи готові форми для створення образу 
квітки ромашки. Розвивати пізнавальну 
активність, увагу, самостійність у роботі; 
виховувати бажання допомагати 
хворому.

Матеріал. Ромашковий чай, штучні 
ромашки, засушена лікарська ромашка, 
готові пелюстки, клейстер.

Хід заняття
(Чути плач клоуна за дверима).
Вихователь. Подивимося, хто це?
Та це ж, діти, клоун Кльопа! А чому 

ти плачеш? Що сталося?
Кльопа. У мене дуже болить живіт 

і горло.
Вихователь. То чому ж не звернешся 

до лікаря?
Кльопа. Я боюся. Він дає пити гіркі 

ліки та робить болючі уколи.
Вихователь. Якщо боїшся лікарів, то 

ходімо з нами. Ми спробуємо тобі допо-
могти. Ми познайомимо тебе з нашою 
медсестрою. Вона вміє лікувати дітей 
без ліків та уколів. Гадаю, що і тобі 
допоможе. (Заходить в групу).

Вихователь. Галино Степанівно! 
Трохи захворів наш клоун Кльопа: 
болить у нього горло та живіт.

Медсестра. Не плач, не сумуй. 
Спробую тобі допомогти. Ось я приготу-
вала чайок, на, попий. І все. Малята, 
пригощайтеся. (Клоун і діти п’ють 
чай).

Медсестра. Ну що, Кльопо, краще 
тобі стало?

А може ти зможеш нам сказати, 
з якої рослини запарений цей чай?

Кльопа. Ні, не знаю, чай смачний 
і допоміг мені, але не знаю, з якої рос-
лини він запарений.

Медсестра. А ви, діти, знаєте? (Ні)
Вихователь. Тоді нам підкаже 

загадка.
Стоять сестрички:
Золоті очки, білі віночки.
Що ж це за квіти? (Ромашки)

Влітку вони ось такі: правда ж, гарні. 
(Вихователь показує букет штучних 
ромашок). Це звичайна ромашка. 
Зустріти її можна в полі, лузі, на квітни-
ку. (Розгляд ромашки).

А що є у ромашки? (Стебло (тонке, 
пряме, зелене), листочки, квітка (вели-
ка жовта серединка і багато білих 
пелюсток навколо)

Оком ромашки ми голубим
І чайок духмяний любим.
Кожен з діток його п’є,
Бо він сили додає.

Галино Степанівно, а де ж ви взяли 
ромашки взимку?

Медсестра. Я їх вирощувала на горо-
ді влітку, зібрала, висушила, бо знаю, 
що це лікарська рослина, яка корисна 
для людини. (Показує засушену лікар-
ську ромашку).

Діти, це лікарська ромашка. В народі 
її називають рум’янок.

Вихователь. Чим лікарська ромашка 
відрізняється від звичайної? (Квіти 
маленькі, на стеблі багато квіточок)

Ромашка
Конспект інтегрованого заняття

(молодший дошкільний вік)
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Понюхайте, як вона приємно пахне.
Нею можна полоскати горло.
Кльопа. У мене дуже болить горло.
Медсестра. А ти, Кльопо, вмієш 

полоскати горло? (Ні, не вмію)
Давайте, діти, навчимо Кльопу полос-

кати горло. (Діти і клоун полощуть 
горло).

Медсестра. А ще ромашкою проми-
вають рани. (Медсестра обробляє 
ромашкою рани у дітей).

Вихователь. Діти, давайте зробимо 
аплікацію ромашки і подаруємо Кльопі. 
(Діти з клоуном виконують аплікацію 
з готових вирізаних елементів: 
серединка, пелюстки).

Вихователь. Кльопо, правда ж гарна 
ромашка вийшла у нас? Ми даруємо її 
тобі і бажаємо міцного здоров’я, щоб 
ти більше ніколи не хворів.

А ви, діти, ще раз нагадайте Кльопі, 
що можна лікувати ромашкою. (Кльопа 
сміється, танцює).

Вихователь. Яким став наш Кльопа? 
(Веселий Кльопа любить гратися 
і розважати дітей)

(Кльопа запрошує дітей в «поїзд» 
і везе їх на веселу прогулянку).

Л.І. Булаєвська,
вихователь ДНЗ № 7 «Дюймовочка»,

м. Шепетівка,
Хмельницька обл.

– Сьогодні ми помандруємо стежи-
ною до головного старожила нашого 
скверу. Відгадайте, до якого?

Моє листя хитромудре
І не схоже на кружальця.
Моє листя, мов долонька,
Розчепірило п’ять пальців.

(Каштан)
– Так, діти, це каштан. Кінський 

каштан росте по всій Україні – на 
вулицях, у парках. А ще є каштани 
їстівні, вони ростуть там, де тепло: 
у Криму, на Закарпатті.

Плоди нашого каштана можна 
їсти? (Ні, вони гіркі)

Але з його речовини роблять 
ліки, використовують для масажу, 
плоди, покладені у шафу, відляку-
ють міль…

Дерево каштана є символом 
і емблемою столиці України – міста 
Києва. Навесні все місто потопає 

у зелені каштанів. Ці дерева є фільтром 
повітря, вони очищають його від вугле-
кислого газу, збагачують киснем. Ніде 
не дихається так легко і вільно, як 
у каштанових алеях.

У літню спеку люди ховаються під 
зеленою кроною цих 

дерев. Каштан не 
тільки милує 

око, а дає ще 
й силу та 
е н е р г і ю . 
З давніх-
давен люди 
ш а н у в а л и 
і оберігали 

к а ш т а н и , 
а коли зрубували, 

то просили проба-
чення.
Дерева все відчувають, 

бачать, тільки говорити не 

Зацвіли каштани у моєму місті
(прогулянка сквером у групі продовженого дня)
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вміють. Тому їх треба любити, відноси-
тися по-доброму, лагідно.

Найкрасивіші каштани зараз, коли 
буяє весна, прокидається природа.

Здрастуй, рідний Київ
Біла хмара тане,
Сонячна пора.
Зацвіли каштани
Біля круч Дніпра.
Теплий вітер віє,
Пахощі весни.
По Дніпру на Київ
Попливли човни.
Сонце мружить вії,
Нас віта добром.
Здрастуй, рідний Київ, –
Красень над Дніпром.

А. Камінчук
– Погляньте, як красиво стало 

у нашому сквері!
– Які зміни помітили ви?
– Які дерева оточують вас навкруги?
Придивіться до квітучих дерев.
– Який настрій вони дарують вам? 

(Радісний, святковий)
(Діти підходять до квітучого 

каштана, педагог пропонує пригада-
ти вірш про нього).

Зацвіли каштани
Зацвіли каштани
У моєму місті,
Золотистим цвітом
Зарясніли в листі.
Цвіт такий хороший,
Аж вбирає очі.
Зацвіли каштани
Вчора опівночі.
А під ними ходять
Вулицею люди.
Зацвіли каштани
Тут і там – усюди.
Холодку багато,
Пахощів багато.
У моєму місті
Гарно, як на свято!

М. Познанська

– Чудовий вірш, і ви його дуже сер-
дечно прочитали.

Щоб пригадати, які ви знаєте дерева, 
пограємо у гру «Знайди листочок». 
Я буду називати дерево, ви підбігаєте 
до нього, запам’ятовуєте листочок. 
Повернулися всі? А тепер знайдіть свій 
листочок на картинці. (Педагог показує 
книгу, в якій зображені дерева та їхні 
листочки).

– Діти-каштанчики, станьте біля 
каштана, діти-берізки – до берези…

– Що ви відчуваєте, стоячи під дере-
вами? (Міркування дітей).

– Мої любі, я бажаю вам довго 
і з бажанням повертатися до дерев.

– Як ми можемо продовжити життя 
дерев?

– Чому треба берегти природу?
– Хто з вас уже висаджував дерева?
– Природа – це наше життя, її красу 

легко втратити, а ось повернути…
Не ламай, не ламай 

на дереві гілку,
Не топчи, не топчи 

коника та бджілку.
Не брудни, не брудни 

чистої водиці,
І не псуй, і не псуй чистої криниці.
Не зривай, не зривай квітку, 

бо зів’яне,
І трави не топчи, бо її не стане.
Не стріляй у пташку,
Не дави комашку,
Не топчи травинку,
Не зривай рослинку.

(Діти повертаються в клас).
– Ви, напевно, чули слова «як тебе 

не любити, Києве мій…». Зараз ми 
послухаємо цю пісню у запису. (Діти 
слухають пісню і, за бажанням, малю-
ють або роблять аплікацію квітки 
каштана).

М.І. Красюк,
педагог,
м. Київ
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Проблемні ситуації
1. Відцвіли і побуріли трави на лісо-

вих галявинах. Жовті листки все частіше 
злітають з гілок дерев, повільно висти-
лають сиру землю. Поля без врожаю 
стали просторими і сумними під темним, 
похмурим небом. Знайомі місця зміни-
лися, виглядають зовсім інакше, ніж 
улітку.

Подумайте!
• Сліди яких тварин ми можемо часті-

ше побачити восени?
• Чому перелітні гуси, лебеді сідають 

не лише на водойми та їх береги, а й на 
озимі поля, безлюдні дороги?
• Чим відрізняються зграї птахів восе-

ни від весняних зграй?
• Чому  восени  птахів  летить  значно 

більше?
• Що може прискорити відліт птахів?
• Чому  першими  готуються  у  вирій 

птахи Півночі?
2. Коли починають падати стиглі 

жолуді, ліщина, – настає благодатний 
час для багатьох лісових мешканців. 
Миші – полівки роблять запаси цих 
дарів лісу в своїх нірках. Прогризаючи 
круглі отвори в шкаралупі, звірята по 
частинах добувають смачні зернятка.

Як ви думаєте:
• За якими ознаками можна впізнати, 

хто живився ліщиновими і буковими 
горіхами, жолудями?
• Які тварини роблять запаси на зиму?
• Де найчастіше робить запаси сойка?

• Для чого тварини роблять запаси на 
зиму?
• Як їм допомагають люди?
3. Приготування до зими не закінчу-

ється лише запасанням кормів – восени 
багато тварин поглиблюють свої нірки, 
утеплюють гнізда, «ремонтують» їх. Це, 
насамперед, стосується тих, хто прово-
дить холодний період у глибокому 
зимовому сні чи справжній сплячці: 
хом’яків, борсуків, сонь, бурундуків 
та ін.
• Що ви знаєте про тварин, які впада-

ють у зимову сплячку?
• Що потрібно для того, щоб ці  тва-

рини прокинулися навесні?
• Чим тварини вимощують свої нори?
• Які сліди тварин вказують на те, що 

йде підготовка нір, гнізд до зими?
• Чи не з’являються біля ваших домі-

вок восени такі тварини, яких влітку ви 
не помічали?
• Як їм можна допомогти?
4. Пригадайте, як зимують жаби, 

риби, раки.
• А чому свійська птиця не збирається 

у вирій?
• Чим відрізняється її спосіб життя від 

життя інших птахів?
• Що ви про це можете розповісти?
5. Закінчився листопад у беріз, кле-

нів, в’язів, лип. Закружляли у повітрі 
перші сніжинки.
• Чи з’являться ще літаючі павутинки?
• Чи зберуться ще понад водою кома-

рі, бабки?

Сторінка Питайлика

Наукове пізнання світу
Осінь
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• Чи прилітають тепер до людського 
житла такі птахи, яких не було побли-
зу влітку?
• Пригадайте: коли відлітають граки, 

які птахи з’являються у дворі дитячого 
садка?
• Звідки прилітають білобокі галки? 

ворони?
• З якого часу починають з’являтися 

«нові» птахи біля наших домівок?
6. Влаштувати годівницю для птахів.
• Які птахи прилітають до нас?
• Коли  з’являються  перші  гості 

з Півночі – червоногруді снігурі, 
сіренькі чечітки з червоною голівкою 
та грудкою?
• Чому  вони  поспішили  прилетіти 

першими?
• Чому  першим  птахам  легше  зиму-

вати в нас?
• Куди  ховаються  голуби,  ворони, 

горобці у сильні морози?
• Чим вони живляться?
• Як можна їм допомогти?
Осінні явища (похолодання, скоро-

чення світлового дня, зменшення 
зеленого покриву на рослинах) дають 
багатий матеріал для спостережень 
з дітьми за життям тварин. Восени 
у тваринному світі відбуваються такі 
важливі події, як сезонні міграції, впа-
дання в сплячку, наближення до житла 
людей.

Зокрема, відсутність або обмежена 
кількість квітучих рослин, нестача 
нектару і пилку зумовлюють сезонні 
зміни в поведінці комах.

Досліди.
1. На деревах ділянки дитячого 

садка розмістити в окремих місцях 
ловильні пояси для комах. У другій 
половині жовтня – першій половині 
листопада оглянути складки вільної 
кори і захищеної поясами. Підвести 

дітей до висновку: личинки короїда, 
гусінь золотогузки зимують у корі 
дерев.

2. Утримуючи дафній і циклопів, 
діти спостерігають за їхньою поведін-
кою в кутку природи дитячого садка 
та на водоймі восени. Куди вони зни-
кають? Чому?

Пізнавальний результат
1. Як готуються до зими мурашки?
2. Чому  не  можна  назвати  павука 

комахою?
3. Куди зникають на зиму жаби?
4. Як раки зимують?
5. Де  і  як  взимку  і  восени  сплять 

ворони?
6. Коли відлітають від нас останні 

чайки і качки?
7. З якими птахами восени і взимку 

можна зустріти дятла?
8. У якої тварини восени народжу-

ються малята?
9. На яких деревах листя восени 

червоніє?
Відповіді

1. Закривають усі входи і виходи 
у мурашнику, а самі збираються 
докупи.

2. У комахи 6 ніг, у павука – 8; зна-
чить, павук – не комаха.

3. Ховаються в мул, під мох, інколи 
забираються в погреби.

4. У нірках по берегах річок і озер.
5. У садах, гущавинах, на деревах, 

куди вони збираються великими згра-
ями звечора.

6. Коли замерзають озера, ставки 
і річки.

7. Восени і всю зиму дятли живуть 
поряд з синичками, посмітюхами та ін.

8. У зайчихи. Останні зайчата так 
і називаються – «листопадники».

9. Горобини, осики, клена.
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Розповіді-загадки
Різнокольорові човники

Завдання. Розвивати у дітей вміння 
використовувати безпосередній досвід 
при вирішенні словесного завдання.
Прийшла я на ставок. Скільки різно-

кольорових човників сьогодні плаває на 
воді: жовті, оранжеві, червоні! Всі вони 
прилетіли сюди з вітром. Прилетить 

човник, сяде на воду і відразу попливе. 

Їх багато ще прилетить сьогодні, завтра, 

післязавтра. Згодом човники переста-

нуть прилітати, ставок замерзне.

Розкажіть, які ще човники плавають 

на ставку. В яку пору року їх буває най-

більше? Про що ви думаєте, коли спо-

стерігаєте за ними?

Проблемні ситуації
1. Закінчився листопад у листяному 

лісі. Вночі вкрились кригою водойми. 
У повітрі кружляють перші сніжинки, 
а незабаром біла ковдра вкриє землю.
• Як побачити сліди, що залишають на 

снігу різні птахи?
• Якщо  поблизу  є  водойми,  що  не 

замерзають, з’ясувати, які птахи там 
зимують.
• Де вони збирають корм?
• Як  поводять  себе  горобці,  голуби, 

ворони, галки та інші птахи в сильні 
морози і у відлигу?
• Чому  птахи  прилітають  до  житла 

людей і живуть там поблизу трива-
лий час?

Зрізати шматок кори з фруктових 
дерев і визначити, які комахи там 
зимують.

2. Стихли у лісі, в парку, в саду щебе-
тання і веселий спів птахів. На зиму 
залишаються у нас лише деякі види 
птахів, які малочутливі до холоду. 
Пір’я добре захищає їхнє тіло.
• Як ви думаєте, чому від нас відліта-

ють у теплі краї гуси, лебеді, качки, 
а синички, горобці, снігурі, сойки, воро-
ни зимують?
• Яку  поведінку  зимуючих  птахів  ми 

можемо спостерігати на ділянці дитячо-
го садка, в парку, в саду? на городі? 
і т. д.

• Які  пташки  зимують  у  сніжних 
нірках?
• Які сліди залишають пташки на снігу 

від стрибків?
3. У фруктових садах, між різними 

кущами можна бачити опалі з дерев 
листки або ж їх «згустки» – два-три 
листки, з’єднані між собою тонкою паву-
тинкою.
• Давайте  уважно  розглянемо  такий 

згусток: що можна побачити в ньому?
• Хто  залишив  такі  вузенькі  отвори 

у тонких сухих листках?
• Хто зимував у них?
• Чим корисна синичка?
• Як вона допомагає садівникам?
• Сліди яких птахів зустрічаються нам 

на снігу?
• Чим  відрізняються  сліди  лапок  від 

слідів хвоста і крил?
• Чому  птахи  залишають  сліди  крил 

і хвоста лише на свіжому пухкому снігу?
• Як  пересуваються  птахи  по  снігу  – 

ходьбою чи стрибками? і т. д.
4. У голодні зимові дні птахи часто 

уважно обстежують місця, де живляться 
інші птахи, домашні й дикі тварини. Там, 
де птахи проводять свій час, завжди 
залишається багато слідів.
• Які ви бачили сліди?
• Чим живились птахи?
• Яким  способом  здобували  собі 

корм?

Зима
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• Як  за  їхніми  слідами  відшукати 
місця, де вони ховаються у негоду, 
ночують?
• Які  сліди  залишають  після  себе 

снігурі, синички, дубоноси, польові 
горобці та ін.?
• Які  птахи  ховають  собі  часточки 

корму, коли його багато?
• А як допомогти пташкам узимку?
• Що треба зробити, щоб їм не було 

голодно?
5. Сніг  буває  вологий  (пухнастий 

і мокрий, який лише зачепила відли-
га, і замерзлий, після дощу чи відли-
ги), сипкий, промерзлий, схожий на 
порошок, перистий – ніжний і криста-
лічний, як іній; зернистий, як пшенич-
не борошно чи сіль (випадає перед 
зміною погоди у вигляді крупки 
з домішками м’якого снігу і ущільне-
ний вітрами), талий від сонця 
і замерзлий, як наст.
• Чому  сніг  здається  нам  то  перла-

мутрово-білим, то крейдяним (у сиру 
погоду, коли на небі з’являються 
високі перисті хмари), то сірувато-
димчато-білим, як білі фарби, то 
іскристим з рожевим відтінком (у ясну 
погоду), синювато-срібним (з появою 
високих прозорих хмар)?
• Як  під  час  спостереження  можна 

впізнати сліди тварин?
• Чому  на  свіжому  снігу  тварини 

більше стрибають, ніж ходять?
• З чого це видно?
• Як  можна  запам’ятати  сліди 

тварин?
6. Коли кружляють над полями 

останні хороводи золотих березових 
листків, леденіє від перших замороз-
ків журавлина на болоті, розжирілі 
ведмеді шукають місце для барлогу, 
щоб залягти до випадання снігу.

Пригадайте!
• Якими  ягодами  ласував  влітку 

ведмідь?
• А  як  дізнатися,  які  ягоди  восени 

змушують ведмежат забути про зиму?
• Чим  ласує  пізньої  осені  ведмідь 

у полі?
• Чому  ведмеді  бродять  інколи  всю 

зиму?
• Як вважають мисливці – добре це 

чи погано?
• Чому  весною  ведмедиця  виходить 

з барлогу не одна?
• Чому  всі  ведмеді  прокидаються 

весною?
• В  якому  лісі  можна  зустріти  вед-

медя? Чому?
7. Коли перший сніг одягне пожов-

клу осоку і кущі ожини, а струмок, 
який ще не встиг замерзнути, видаєть-
ся ще глибшим, ще ситнішим серед 
посірілих берегів, тоді, неначе мереж-
ка, протягнуться по молодому снігу 
візерункові сліди дрібних тваринок. Ті, 
що ховалися серед осоки в болоті, 
у бур’янах, у снопах, під стіжками, 
у підземеллях, дають нам знати про 
своє  існування.  Але  проходить  тиж-
день-другий, настають морози – і на 
всю зиму завмирає життя, ховається 
під снігом. І лише ближче до весни, 
коли сонечко пригріє, знову на снігу 
з’являться сліди дрібних лісових гри-
зунів.
• Чиї сліди ми описали?
• Чому  при  снігопадах  не  виходять 

на сніг миші, кроти?
• Як дізнатися, чи переселяються ці 

тварини ближче до людського житла?
• При  якій  погоді  вони  переселя-

ються?
• Які плоди і насіння вони поїдають?
• Чи роблять гризуни запаси кормів 

на зиму?
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• Користь чи шкоду приносять гри-
зуни природі?

Зимові явища в рослинному світі 
пов’язані з періодом глибокого 
спокою.

Досліди.
1. Передвесняний загар можна спо-

стерігати в другій половині зими за 
рахунок збільшення сили і тривалості 
сонячного опромінювання. На покри-
тих паперовими або марлевими поя-
сами відрізках кори загар не прояв-
ляється.  Дослід  можна  провести  на 
фруктових або декоративних деревах.

2. Танення снігу у другій половині 
зими навколо стовбурів дерев, які 
ростуть на добре освітленій частині 
ділянки. Вибрати одне з дерев. 
Частину  його  стовбура  біля  основи 
прикрити «щитом» з фанери. Чи утво-
риться навколо стовбура лунка? 
Чому?

3. Узимку відкопати кусок дерну 
і перенести у приміщення. Порівняти 
зміни, які відбулися в дерні, що був 
перенесений восени та взимку, з жит-
тям рослин під снігом. Запропонувати 
зробити висновки про значення тепла, 
світла, вологи та догляду за рос-
линами.

Пізнавальний результат
1. Як по пеньку зрізаного дерева 

можна дізнатися, скільки йому років?
2. Чому взимку багато звірів  і  пта-

хів із лісової хащі туляться до люд-
ського житла?
3. Чи  всі  граки  відлітають  від  нас 

на зиму?
4. Куди на зиму зникають кажани?
5. Чи всі зайці білі взимку?
6. Яка пташка виводить пташенят 

у будь-яку пору року, навіть взимку?
7. Яку користь приносять людині 

синички взимку?

8. Як пташка оляпка дістає собі їжу 

взимку?

9. Де раніше починає танути сніг – 

в лісі, на городі чи на вулицях міста? 

Чому?

10. Які птахи прилітають першими?

Відповіді
1. Про вік зрізаного дерева можна 

дізнатися за кількістю кілець його 

деревини.

2. Тому, що зимою біля людського 

житла їм легше знайти собі їжу.

3. Не всі. Частина граків залишаєть-

ся. Їх можна зустріти у хащах, серед 

ворон.

4. Вони сплять у дуплах, на стріхах 

і під дахами.

5. Біліють лише біляки, русаки 

залишаються сірими.

6. Шишкарі. Вони вигодовують 

своїх малят сосновими і ялиновими 

шишками (насінням).

7. Користь: взимку синички вишуку-

ють у щілинах і отворах комах, їх 

яйця, личинок і масово їх поїдають.

8. Вона дістає собі їжу, пірнаючи 

під лід.

9. На вулицях міста, там тепліше.

10. Граки.

Розповіді-загадки
Де сніжинки?

Завдання. Уточнити уявлення дітей 

про різні агрегатні стани води.

Оленці сподобалися сніжинки. Вона 

принесла їх у дитячий садок: подивіть-

ся, які вони красиві! Але на рукавич-

ках чомусь блищать крапельки води.

Куди зникли сніжинки?
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Проблемні ситуації
1. Ночами стоять ще міцні морози, 

але дні вже довші, сонце починає поміт-
но пригрівати, з’являються перші звіст-
ки про наближення весни.
• Що можна вважати початком весни?
• Коли з’являться перші шпаки?
• Чому  мовчать  сіренькі  жайворонки 

в полі?
• Коли починається їхня перша пісня?
2. Коли сніг осяде від сильних відлиг, 

ущільниться, під деревами з’являться 
перші проталини, приходить час пробу-
дження життя в лісі, парку, сквері, 
у садку. Починає активно «лікувати» 
дерева дятел. Добирається до личинок 
шкідників, дістає їх із зимових схова-
нок. В небі попливуть перші купчасті 
хмари, побіжать бурхливі струмочки, 
забринить пісня жайворонка, почнуть 
повертатися з вирію птахи.
• Яких птахів ми зустрічаємо навесні?
• Які повір’я, легенди нашого народу 

пов’язані з білими лелеками?
• Як  потрібно  допомагати  птахам 

навесні?
• А  як  ви  допомагаєте  пернатим 

друзям?
• Чому  ми  говоримо:  «Птахи –  наші 

друзі»?
• Як треба спостерігати за ними, щоб 

їх не турбувати?
3. У розпалі весни, коли сніготалими 

водами наповнюються струмки, озера 
і ставки, річки виходять з берегів.
• Яких  тварин  можна  побачити  на 

берегах водойм?
• Чи завжди вони там живуть?
• Коли починають кумкати жаби?
• Чому  жуки-могильники  і  жужелиці 

першими вилазять із своїх схованок 
навесні?
• Якщо земля добре зволожена талим 

снігом, а сонечко її добре прогріває, які 
квіти з’являються першими?
• А які кущі зацвітають першими?
• Чому  ці  рослини  починають  цвісти 

швидше від інших
• Яку користь вони приносять?
4. Усьому  свій  час  у  природі.  Дні 

стали довгими, сонячними. Небо – про-
зоро-голубе. В повітрі запахи смолянис-
тих бруньок, ранньовесняних квітів. 
Наввипередки співають пернаті друзі.
• А коли ж з’являться круглі волохаті 

джмелі і бджоли на перших квітах?
• Хто  вилазить  погрітися  на  теплому 

весняному сонці?
• Чим відрізняються між собою ящір-

ки, жаби, тритони?
• Де живуть  тритони весною, а де – 

влітку?
• Яке вбрання буває у тритонів?
• Чому в гарний сонячний ранок трава 

виблискує крапельками роси?
• Чому  весною  з’являються  перші 

роси?
• Чому  рослина  мати-й-мачуха  має 

таку назву?
• Що ви про неї знаєте?
• Чи можна за цією рослиною переві-

рити прикмету «квіти перед дощем 
закриваються, листки никнуть»?

5. За містом лежать ще сніги. Канави 
до країв наповнені водою. Тихо. На 
землі з-під води виглядають пагони пер-
ших рослин, зеленіє трава, ранньовес-
няні квітки де-не-де підняли свої голівки.
• Коли  вперше  після  зими  зможуть 

пастися корови, кози, коні, вівці?
• Чи  скоро  долине  перше  «ку-ку» 

зозулі?
• Коли  ліс  стане  по-весняному  пух-

настим?
• Чому ми його так ніжно називаємо?
• Чому ліси потрібно оберігати?

Весна
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6. Зацвіла черемха, вбралася білими 
пишними запашними китицями, зацвіли 
перші кульбабки і одягли лісові галяви-
ни у золоте вбрання, відлунав перший 
весняний грім.
• Коли можна побачити перших трав-

невих хрущів?
• Що  нового  з’явилось  у  поведінці 

ворон, горобців?
• Зацвіли клени, аґрус, чорниця, суни-

ця.  А  коли  з’являться  білі  метелики-
капустянки, білан-жилкуватий?
• Чим  відрізняється  від  них  жучок-

сонечко?
• Як літають метелики?
• Чим  корисні  весняні  жуки,  метели-

ки, комахи?
• Чим  відрізняються між  собою жук-

водолюб і жук-плавунець?
• Чому вони так називаються?
7. Зацвіли бузок, жовта акація. 

В садах вкрилися пишними ніжно-роже-
вими і білими квітами яблуні, бузина, 
конвалії. Наповнили повітря ніжним 
ароматом.
• Коли з’являться в гніздах пташенята 

у горобців, шпаків?
• Якою стала поведінка птахів?
• Чому  вони  так  часто  залітають 

у гніздо, в шпаківню?
• Чим  вигодовують  шпаки  і  горобці 

своїх пташенят?
• Чим  займаються  люди  в  полі,  на 

городі, в саду?
8. Голівки кульбабок вкрилися летю-

чими білими пушинками. Пишно зацвіли 
каштани. На луках лунають дзвінкі 
невгамовні голоси птахів. Поступово 
відцвітають кущі бузку, колоситься 
в полі пшениця, а в лісі цвіте ніжно-
салатовими китицями малина.
• Що нового з’явилося в ставках?
• Чому  вже  з’явилися  ставковики, 

котушки?

• Чим вони живляться?
• Якого кольору крила у бабок?
• Чому вони живуть понад водою?
• Кого  можна  зустріти  на  поверхні 

ставка?
• Хто ходить пішки по воді?
• Чим  характерне  життя  ставка 

навесні?
• Хто з вас бачив бабок?
• Де це було?
• Як літає бабка?
• Чим живиться?

Досліди
Істотні зміни в житті рослин і тварин 

весною пов’язані із збільшенням трива-
лості світлового дня і підвищенням 
температури повітря.

1. Швидкість танення снігу, чистого, 
брудного, покритого аркушем білого 
паперу, чорного або кольорового. 
Висновок діти роблять самостійно.
2. Стан  рослин,  їх  розвиток  (сто-

кротки, пижмо, подорожник, кульба-
ба та ін.) в залежності від місцезнахо-
дження: під снігом, на оголеній ділянці, 
з сонячної сторони тощо. Висновок діти 
роблять самостійно.

3. Лунки біля основ стовбурів дерев, 
що утворюються від танення снігу 
(швидкість їх утворення і розміри 
в залежності від забарвлення стовбу-
ра, його величини і місця розташу-
вання).

4. Ріст і розвиток рослин на перене-
сеному в приміщення дерні та на ділян-
ці дитячого садка. Висновки діти 
роблять самостійно.

5. Весняний сокорух у клена гостро-
листого  і  берези.  Чому  не  набухають 
бруньки на окремих гілках (травмо-
ваних, підсохлих, зрізаних і не 
поставлених у воду і т. д.). Закріпити 
знання про функції кореня і значення 
води.
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6. Запилення ранньоквітучих вітроза-
пильних дерев на ділянці дитячого 
садка (ліщина, вільха). Марлевими чох-
ликами пов’язати окремі гілки в період 
цвітіння. Через три-чотири тижні порів-
няти ці гілки з іншими, що ростуть 
поряд. Що змінилося? Чому?

Пізнавальний результат
1. Який сніг швидше тане – чистий чи 

брудний?
2. Які їстівні гриби з’являються 

першими?
3. Чому граки ходять по полю слідом 

за орачами?
4. Чим  відрізняється  гніздо  сороки 

від воронячого?
5. Де влаштовують собі гнізда шпаки, 

для яких не вистачає шпаківень?
6. Для чого шпаки і галки сідають на 

спину коровам, вівцям і коням?
7. Яким птахам шкодить весняний 

розлив річок?
8. Куди зникає із шпаківень шкаралу-

па, пробита пташенятами?
9. Весною чи влітку цвіте бузок?

Відповіді
1. Брудний. Він темний, а темні 

кольори поглинають більше сонячних 
променів.
2. Сморчки і строчки.
3. Коли навесні орють землю, 

з’являється багато черв’яків, личинок, 
жуків та інших комах. Граки їх підбира-
ють і поїдають.

4. Вороняче – плоске, лотком; соро-
чине – кругле з дашком.

5. У садках, у дуплах, у хащах.
6. Витягують шерсть для гнізд, 

видзьобують із шкіри старих тварин 
комах та їхніх личинок.

7. Ластівкам.
8. Переднім кінцем шпаки їх відно-

сять у дзьобах далеко від шпаківень.
9. Весною; літо починається з часу 

відцвітання бузку.

Розповіді-загадки
Що тут трапилося?

Завдання.  Систематизувати  знання 
дітей про явища неживої природи, 
закріпити розуміння їх взаємозв’язку 
з життям живої природи.

Недалеко від річки жив заєць. Вночі 
він бігав лісом, обгризав кору молодих 
дерев, а вдень спав під своїм улюбле-
ним пеньком на галявині. Прокинувся 
одного ранку заєць – і бачить, що 
навколо вода, лапки його вже мокрі. 
Виліз він на пеньок, під яким спав, 
а вода все прибуває і прибуває. Вже 
половина пенька сховалася під водою. 
Пострибав заєць шукати сухого місця 
в лісі, а коли оглянувся, то побачив, що 
пенька вже зовсім не видно з-під води. 
«Звідки взялося стільки води?» – поду-
мав заєць, але так і не зміг догадатися.

– Розкажіть, діти, що ж тут трапило-
ся? Про що ви подумали, коли уявили 
собі стільки води і беззахисного зайчи-
ка? Як би ми змогли йому допомогти? 
Яка ще небезпека чекає на зайця вес-
ною? А влітку?

Перші квіти
Завдання. Закріпити знання про ран-

ньовесняні явища в живій природі.
На лісових галявинах зацвітають 

перші весняні квіти. Вони такі ніжні, 
голубі шапочки на довгих тоненьких 
ніжках пробиваються з-під снігу.
Чи  знаєте  ви,  як  вони  називаються? 

Які ще весняні квіти ви знаєте? Як вони 
пахнуть? Чи бачили ви на них комах? Як 
потрібно  оберігати  ранні  квіти?  Чому 
перші весняні квіти з’являються не 
в кожному лісі? На яких галявинах ви 
бачили такі квіти?

Дивна крапелька
Завдання. Закріпити знання дітей 

про різні опади, їх сезонні ознаки.
Конкретизувати уявлення про кругоо-

біг води у природі.
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Діти  прокинулися  рано-вранці  й  від-
разу побігли на ділянку, де росли кра-
сиві квіти, пишні трави. На кожному 
листку і квіточці вони побачили великі 
прозорі, як намисто, крапельки води. 
Вони виблискували, вигравали на сонці 
різними барвами. «Що це таке?» – зди-
вовано запитали діти у виховательки.
• А ви знаєте, що це таке? Як назива-

ються ці краплини? У який час вони 
бувають  на  траві  і  квітах?  Де  ще  ви 
бачили такі краплини? Якого вони 
кольору? Який у них запах?

Коли це буває?
Завдання. Закріпити уявлення дітей 

про сезонні зміни в природі, причинно-
наслідкові зв’язки в живій і неживій 
природі.

На полях ще лежить сніг. Зима поси-
лає  на  землю  сніг,  вітер,  холод.  Але 
день вже стає довшим, дзвенять світлі 

краплі,  біжать  веселі  струмки.  Сніг 
почорнів, почав танути. На дахах пла-
чуть льодяні бурульки, але бруньки на 
деревах ще не набубнявіли.
• Коли це буває? Яка пора року вам 

найбільше до вподоби? За чим можна 
ще спостерігати в природі навесні?

Чому дерева білі?
Завдання. Закріпити знання дітей 

про сезонні явища в житті рослин.
Уточнити уявлення про залежність 

розвитку рослин від екологічних фак-
торів.

Прийшла я до знайомого садівника 
в гості. Він повів мене до саду. Весна 
надворі: сонечко пригріває, а дерева 
неначе снігом вкриті – білі стоять.
• Хто догадався,  в  який  сад ми при-

йшли? Чому дерева були білі?

Проблемні ситуації
1. Швидко виросла трава на луках, 

хлібами вкрилися поля. Ліс, ще до 
недавнього ніжно-зелений, прозорий, 
перетворився у зелені хащі. За завісою 
зелених віт криється багато цікавого 
в житті лісових мешканців: то тут, то там 
чується попискування, шелест, шепіт 
верховіть дерев та кущів.
• Для  чого  ми  розвішували  рано 

навесні шпаківні й дуплянки?
• Чим корисні птахи влітку?
• Як вони допомагають своїм зеленим 

друзям?
• Які  птахи  прилітають  до  нас  на 

ділянку?
• Чи впізнаєте ви зимових пернатих?
• Яка  погода  найсприятливіша  для 

птахів та їхніх пташенят?
• Що  означає  прикмета:  «Перед 

дощем перестають співати птахи»?

2. Щоранку  випливає  на  небо  тепле 
сонечко і лагідно обіймає трави, квіти, 
дерева, кущі. Дзвінкоголоссям зустріча-
ють його наші пернаті друзі.
• А  чи  всі  тварини  вміють  кричати, 

співати?
• Хто і як радіє сонечку?
• Які ще голоси можна почути літніми 

ранками?
• Хто вилітає з вуликів рано-вранці?
• Яку  користь  приносять  бджолині 

хороводи?
• Чому влітку варто поводитися в лісі 

тихо, не галасувати?
• Яка  небезпека може підстерегти  на 

лісовій стежці чи на галявині біля 
пенька?

3. Пройшли перші літні зливи. Веселка 
неначе коромислом оповила небосхил. 
Ніжно і старанно сонце вигріває землю, 
квіти, трави.

Літо
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• Чи скоро з’являться гриби?
• Які їстівні гриби можна знайти?
• Чи знаєте ви, як правильно збира-

ти гриби?
• Чи можна нищити в лісі гриби?
• Якими дарами ліс ділиться з людь-

ми влітку?
• Чому лісові ягоди такі запашні?
• Які  ягоди  знаєте  і  можете  нама-

лювати?
• Кого  можна  зустріти  на  лісових 

стежках?
• Яку користь приносять жаби?
• Чому їх треба оберігати?
• Які вороги є у жаб?
• Чим  відрізняються  жаби  між 

собою?
• Які  ви  знаєте  прикмети  погоди, 

пов’язані з поведінкою жаб?
4. Тепло і тихо влітку в полі. Медом 

пахне гречка, відливає на сонці золо-
тим серпанком пшеничне колосся. 
Лише пісня жайворонка будить все 
довкола. Почались сінокоси.
• Коли достигне пшениця (наллєть-

ся і стане твердим зерно у коло-
сках)?
• Які  квіти  ростуть  між  травами  на 

луках?
• Чому запах сіна особливий і довго 

зберігається?
• Що  нового  в  цей  час  з’явилося 

в лісі?
• Сліди  чиїх  зубів  можна  побачити 

на шапочках грибів?
• Чому  в  лісовій  калюжі  плаває 

пір’ячко птахів?
• Сліди  чиїх ніг можна побачити на 

березі ставків і озер улітку?
Досліди

Наявність улітку достатньої кількості 
вологи, тепла, світла сприяє пишній 
рослинності, розвитку тваринного 
світу.

1. Спостереження  за  розвитком 
перенесених у  ґрунт рослин, висіяних 
у воду або висаджених у ґрунт взимку. 
Чому  вони  відрізняються  від  висіяних 
восени?

2. Вирощування у куточку лісу 
рижиків під сосною чи ялиною (роз-
кидати під ними шматки шляпок 
старих грибів). Вирощування білих 
грибів аналогічним способом під 
липою. З якими деревами дружать 
гриби?  Чому  їх  треба  шукати  в  лісі 
в  такому  оточенні?  Чому  грибів  не 
видно з трави?
3. У скляну банку з ґрунтом, покри-

тим шматочками листя, соломи, вміс-
тити  кілька  дощових  черв’яків.  Чим 
вони корисні в природі? Висновок діти 
роблять самостійно.

4. Простежити, як мандрує по вод-
них рослинах вгору-вниз п’явушник 
малий,  великий.  Чому  він  перестає 
рухатись, якщо банку закрити склом? 
Яку користь приносить п’явушник?

5. Розглянути, як личинка ручайника 
ховається від ворогів. Як вона руха-
ється?  Що  трапиться,  якщо  чохлик 
зруйнувати або вийняти з води?

6. З’ясувати, чому павука називають 
сріблянкою.  Чому  після  руйнування 
«срібного одягу» павук піднімається 
на поверхню води?

Висновки за змістом проблемних 
дослідів діти роблять самостійно, 
а результати фіксують у щоденниках 
спостережень.

Пізнавальний результат
1. Яка рибка в’є собі гніздо?
2. Які птахи не в’ють собі гнізд, 

а виводять пташенят у ямці, в піску?
3. Які ноги виростають у пуголовків 

швидше – передні чи задні?
4. Чи всі пташки виводять пташенят 

один раз на рік?
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5. Чи є у нас рослини-хижаки?
6. Хто будує хатку з повітря?
7. Пташенята якої пташки шиплять 

з дупла, як змії?
8. Чому пташенята зозулі не знають 

своєї матері?
9. Як за носами розрізнити старого 

і молодого граків?
10. Яка рибка піклується про своїх 

малят, поки вони не виростуть?
11. Що стає з бджілкою після того, 

як вона вжалить?
12. Куди повернута голівка соняш-

ника опівдні?
13. Які тварини літають?
14. Чому  ластівки  в  хорошу  погоду 

літають високо, а в сиру – над самою 
землею?
15. Для  чого  кури  общипують 

пір’я перед дощем?
16. Як дізнатися про наближення 

дощу, спостерігаючи за мурашками?
17. Чим  харчується  коромисло 

(бабка)?
18. Яка хижа тварина ласа до 

малини?
19. Де влітку найкраще спостерігати 

сліди птахів?
Відповіді

1. Колюшка.
2. Чайки,  кулики,  які  живуть  на 

берегах річок.
3. Задні.
4. Не всі: щиглики, зяблики – двічі; 

горобці, вівсянки – тричі.
5. На болотному мосі росте росяч-

ка. Вона поїдає комах, які сідають на 
її круглі клейкі пелюстки.

6. Водяний павук.
7. Вертиголовки.
8. Тому що зозуля підкидає свої 

яйця іншим птахам.
9. У молодого грака ніс чорний, як 

у ворони, а у старого – брудно-білий.
10. Колюшка.

11. Бджілка гине.
12. До сонця, прямо на південь.
13. Кажани.  Декілька  метрів  може 

летіти білка, яка живе у наших лісах.
14. Літаючи, ластівки ловлять 

мушок, комарів, інших комах. У ясну 
погоду повітря сухе, ці комахи підні-
маються високо в повітря понад зем-
лею. В сиру погоду повітря важке, 
вологе і не дає їм сили піднятись 
вище.

15. Відчуваючи дощ, кури змащують 
своє пір’я жиром з куприкової залози, 
яка є під хвостом, а жирне пір’я не 
намокне.

16. Вони ховаються в мурашник 
і закривають щільно всі входи.

17. Поїдає літаючих комах, личинок 
ручайника.

18. Ведмідь.
19. На болоті, на березі річок, озер, 

ставків усі залишають сліди своїх ніг.

Розповіді-загадки
Влітку

Завдання. Конкретизувати уявлення 
дітей про літні явища в природі.

Погода стоїть тепла. В садах цвітуть 
бузок, жасмин, акація, а в лісі розцві-
ла горобина. У повітрі в’ється тополи-
ний пух. У пишному вбранні стоять 
луки, лісові  галявини. Щоразу стають 
пишнішими і яскравішими букети літ-
ніх квітів із дзвіночків, ромашок, воло-
шок. У лісі зацвіли суниці, але ягід ще 
немає. З пташиних гнізд вилітають 
перші пташенята – вони вчаться 
літати.
Що ще відбувається влітку? За чим 

ви любите спостерігати? Які цікаві 
події відбуваються у природі?
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• Що цікавого ви знаєте про річку, яка 
тече біля вашого міста чи села?
• Порівняйте сніжинку і квіточку яблуні. 

Чим вони подібні і чим відрізняються?
• Як  утворюються  яри  і  урвища?  Чи 

бореться твоя родина з ерозією ланд-
шафту? (на дачі, в селі, на околицях 
міста, в полі, в парках).
• Як  ви  розумієте  думку  української 

поетеси Галини Гордасевич «Океан, 
зачерпнутий в склянку, просто солона 
вода»?
• Чому  в  золотій  клітці  пташка  не 

співає?
* * *

• Чого  б  ви  хотіли  на  Україні  мати 
з того, що є в світі, і поки нема у нас?
• Які копалини добувають на Україні?
• Яка погода сьогодні? Чи співпадають 

прикмети?
• Як протидіє ліс повені? (кожне дере-

во стримує на горах до 5 м3 води).
• Що добувають,  виробляють чи виго-

товляють там, де ви живете (в селі, 
місті)?

* * *
• Яких  правил  поведінки  потрібно 

дотримуватися в лісі?
• Яке дерево ви посадили в саду?
• Які  дарунки  даруємо  своєму 

довкіллю?
• Зробіть  годівничку  для  пташок  і  не 

забувайте про неї.
* * *

• Якщо  у  вас  є  домашні  тварини,  то 
розкажіть, як ви про них дбаєте? 
Спробуйте з ними поговорити (не запи-
тувати).
• Складіть рецепт борщу, салату з кро-

пиви, молодої лободи чи кульбаби. 
(Разом з дорослими).
• Що виражає вислів «топтати ряст»?

* * *
• Що  означає  вислів:  «Ти  не  даремно 

прожив життя, якщо посадив дерево, 
побудував будинок і виростив дитину»?

• Поміркуй: «Навіщо мені вода?».
• Запропонуйте своїй родині фіточай.
• Обери собі якусь прикмету в природі 

і досліди, чи справджується вона.
• Кажуть: «Як з  гуски вода». Спробуй 

пояснити.
• З якими рослинами ти знайомий осо-

бисто?
* * *

• Чому не можна користуватися росли-
нами, які ростуть на узбіччі доріг?
• Що ви чули про «жовті ліси» поблизу 

Чорнобиля?
• Ми – «чорнобильці». Як це розуміти?
• Як  можна  звільняти  забруднену 

землю від «чорнобильського» забруднен-
ня? (Сіяти трави – протектори).
• Які  рослини  допомагають  виводити 

з організму радіонукліди?
* * *

• Чому  українці  з  любов’ю  ставляться 
до дерев?
• Чим любите займатися «до душі»?
• Де живуть мурахи?
• Яких птахів ви підгодовуєте?
• Яка ваша улюблена пора року? Чому?
• Спробуйте порозмовляти з вороною, 

сонечком, кицькою.
* * *

• Які  дерева  найбільше  вшановані 
у вашій родині?
• Як розумієш прислів’я: «Ранні пташки 

росу п’ють, а пізні слізки ллють»?
• Що сходить без насіння?
• Чи  полюбляєш  спілкуватися  з  зоря-

ним небом свого краю?
• Як  часто  лаєш  півня,  коли  будить 

зранку?
• Які дерева ростуть біля вашого садка, 

будинку?
* * *

• Яка справа вам до душі?
• Що  полюбляєте  робити  в  саду,  на 

грядці?
• Що означає прислів’я:  «Під лежачий 

камінь вода не тече»?

Поміркуйте!
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• Яка пора року найгостинніша? Чому?
• Яким  знаряддям  праці  ви  вмієте 

користуватися? Яку саме роботу ним 
виконуєте?

* * *
• Як  це  ви  розумієте,  що  пісня  пахне 

травневим дощем, синім льодом, теплом 
маминих рук та батьковою добротою?
• Чи приходилось вам бачити, як весел-

ка п’є воду з річки?
• Що таке «пісні-заклички»?
• Чому популярні ігри з м’ячем?
• Навіщо на свято  Івана Купала пуска-

ють віночки з квітів на воду?
• У які народні ігри ви граєте у своєму 

дворі?
• Розкажіть про свої спостереження за 

погодою. Простежте, чи справджуються 
вони.

* * *
• Продовжіть речення:
– Якби я був твариною, я б хотів 

бути… тому, що…
– Якби я був рослиною, я б хотів 

бути… тому, що…
– Якби я був птахом, я б хотів бути… 

тому, що…
• Що  ти  робиш  для  збереження  при-

родного довкілля свого краю?
• Які краще подарувати квіти для мами? 

(В букеті, на своєму квітнику, на 
луках, вишиті на полотні).
• Чому  українці  завжди  брали  воду 

(копали криницю) під вербою?
* * *

• Що  означає  любити  «братів  наших 
менших»? Хто саме у вас проживає? Яка 
кличка, які повадки, чим харчується?
• Чим допомагаєте родині на присадиб-

ній  ділянці?  Що  любите  садити 
і доглядати?
• Яке дерево посадили цього року? Яке 

дерево є вашим символом і що воно 
означає?
• Яких пташок, що прилетіли з теплих 

країв, ви побачили першими?
• Які трави збирає ваша родина?

* * *
• Яких  заповідей  українців  ти  дотри-

муєшся?
• Розкажи  про  правила  поведінки 

в групі, в музеї, в храмі, в лісі.
• Чому кажуть: «У Великий піст не ходи 

в гості»?
• Чи  правильно  чинять  ті  люди,  які 

рвуть і продають перші весняні квіти і ті, 
які їх купують?
• Чому  біля  річки  не  можна  мити 

машину?
* * *

• Що  означає  прислів’я:  «Земля  – 
тарілка, що покладеш, те й візьмеш»?
• Які ви збирали лікарські рослини? Чи 

були вони вам в помочі?
• Вивчіть  примовлянку  «Топчу,  топчу 

ряст» напам’ять.
• Чи великий успіх має держава, у якої 

багато лікарень та лікарів?
• Що  таке  «народна  медицина»? 

Поспитай у старших.
* * *

• Коли кажуть про людей: «Як журавлі 
в небі»? (Які добре себе почувають на 
своєму місці).
• Як  розуміти  поговірку:  «У  корови 

молоко на язиці»?
• Чи є поблизу твого дому ліс,  гай чи 

діброва? Чи посадив ти у житті хоч одне 
деревце?  Що  ти  робиш,  коли  буваєш 
у лісі, біля річки чи в міському парку?
• Як  ти  вчиниш,  коли  побачиш,  що 

хтось ламає гілля на деревах чи кривдить 
пташину?

* * *
• Склади  опис  дерев,  які  ростуть 

у ваших лісах.
• Як  добувають  березовий  сік?  А  як 

треба це робити?
• Як ви розумієте порівняння: «Дівчина, 

як квіточка»?
• Порозмовляйте,  при  нагоді,  з  їжач-

ком. Чи зрозуміє він вас?
(За матеріалами посібника 

«Українська природа»)
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Цікаво знати, чи можете ви назва-
ти натуральні продукти, які вжива-
ють українці?

• Молоко та молочні продукти, яйця, 
сало, м’ясо, риба;
• зернові – просо, гречка, кукурудза, 

ячмінь, овес, пшениця;
• другий хліб – картопля;
• бобові – квасоля, горох;
• овочі – гарбузи, огірки, кавун, дині, 

цибуля, часник, перець;
• фрукти – яблука, груші;
• коренеплоди –  столовий  та  цукро-

вий буряк, редька, редиска, морква, 
хрін;
• ягоди  –  вишні,  сливи,  терен, 

шипшина;
• зелень – кріп, петрушка.

А чи знаєте ви, які харчові заборо-
ни здавна існують в Україні?

• Переїдання;
• споживання конини.

Що ви знаєте з обрядової їжі?

• Поминальне коливо;
• кутя;
• узвар;
• паска;
• писанки;
• весняні пташечки (печиво);
• коржі з маком.

Як страви української кухні й нині 
найуживаніші?

• Борщ червоний;
• борщ щавлевий;
• пшоняна, гречана, ячмінна каша;
• куліш;

• кукурудзяна мамалига;
• гарбузова каша;
• галушки з різного тіста;
• локшина;
• вареники  з  сиром,  картоплею, 

м’ясом, вишнею;
• пироги з яблуками, калиною, квасо-

лею, маком, сушиною.

Поважно відносилися українці до 
традиційного одягу та взуття. З чого 
ж їх шили, щоб дотримуватись гігіє-
ни та берегти своє здоров’я?

• Льон  (сорочки – вишиванки, 
намітки);
• шовк  (шаровари, кушаки-пояси, 

очіпок);
• сукняні свити, спідниці;
• бавовняні сорочки;
• вовна (запаски);
• коноплі (нитки для вишивання);
• шкіра тварин (кожухи, взуття);
• лико з дерева (личаки – взуття).

З яких природних матеріалів було 
житло?

• Солома  (дах, «вальки» для стін 
робили з соломи і глини);
• глина (стіни, долівка);
• дерево  (вікна, двері, домашнє 

начиння: лави, столи, люльки, посуд; 
вози).

Домашнє завдання. 
Разом з членами родини відшукати 

картинки із зображенням предметів, 
виготовлених із природних матеріалів.

Нам все від матінки природи
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Години дозвілля з природою
По сонечку

Український текст М. Пригари Музика М. Преображенського

По сонечку, по сонечку,
Де стежка лугова,
Іду собі співаючи,
Аж хилиться трава. (Двічі)

По солнышку, по солнышку
Дорожкой луговой
Иду по мягкой травушке
Я летнею порой. (2 раза)
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Зайчик
Слова М. Клокової Музика М. Старокадомського
Переклад з російської М. Познанської

Скаче поміж травками
Зайчик прудконогий,
Збив кульбабу лапками
Він біля дороги.

Закрутились, наче сніг,
Угорі пушинки.
Зайчик скаче на моріг
По лісній стежинці.
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Скачет между травками
Быстроногий зайчик.
Смял своими лапками
Белый одуванчик.

Полетели высоко
Белые пушинки,
Скачет зайчик далеко
По лесной тропинке.
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На прогулянці
Слова Н. Саконської Музика М. Красєва
Переклад з російської М. Познанської
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А я у гай ходила
Слова П. Тичини Музика М. Вериківського

Ми пішли по ягоди у лісок.
Скільки див небачених для діток!
Ми зустріли білочки в лісі дві!
Мурашву побачили на траві.
І знайшли білесенький ми грибок,
Положили бережно в козубок.
Ну, а скільки спілих там ягідок?
Як нарвем – обділимо весь садок.

Мы пошли по ягоды в дальний лес.
Видимо-невидимо там чудес!
Мы видали рыжего муравья,
Повстречали белочку у ручья.
Отыскали беленький мы грибок,
Положили бережно в кузовок.
Ну, а спелой ягоды и не счесть,
Как домой воротимся, станем есть.
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А я у гай ходила
По квітку ось яку.
А там дерева люлі
І все отак зозулі:
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!
Я зайчика зустріла –
Дрімав він на горбку,
Була б його спіймала, –
Зозуля ізлякала:
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

А я цветов нарвала,
Гуляя по леску,
Березка мне кивала, 
Кукушка куковала:
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!
Я зайчика видала –
Сидел он на лужку,
Уж я б его поймала.
Кукушка испугала:
Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!
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По малину в сад підем
Слова Т. Волгіної Музика А. Філіпенка
Переклад з російської О. Новицького
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По малину в сад підем,
В сад підем,
В сад підем,
Танцювати ми почнем,
Ми почнем,
Ми почнем.

Приспів:
Сонечко світить нам,
А в саду стежинка.

Ягідка ти смачна,
Ягідка-малинка!

Як малини наберем,
Наберем,
Наберем,
Пиріжечків напечем,
Напечем,
Напечем.

Приспів.
Пиріжечків напечем,
Напечем,
Напечем.
Всіх сусідів позовем,
Позовем,
Позовем!

Приспів.
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Зробимо городик
Слова Н. Чуковського Музика Ю. Богословського
Переклад з російської М. Познанської

Гей, за мною, всі малят,
Ось граблі вам і лопата.
На зелений луг підем,
На зелений луг підем!
Чорну землю заскородим,
Свій городик, діти, зробим
І тиночком обведем,
І тиночком обведем.
Літнім вечором гарячим
Босоногі всі поскачем

Поливать городик наш,
Поливать городик наш.
Гей, водичко, з лійки лийся!
Досхочу води напийся,
Земле наша, в літній час,
Земле наша, в літній час.
Щоб цвіла і розросталась,
Щедро соком наливалась
Зелень ніжная у нас,
Зелень ніжная у нас.
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Метелики
Слова І. Кульської Музика Ю. Рожавської

Ми ходили, ми гуляли
У саду, у саду,
Поливали, напували
Резеду, резеду.
А метелики летіли
У садок, у садок.
Покружляли та присіли
До квіток, до квіток.
Ти метелика прудкого
Доганяй, доганяй,
Я рябого, ти рясного
Вибирай, вибирай.
А метелик відлітає
В далину, в далину,
Доганяю, доганяю,
Дожену, дожену!
Ось так!




