
Практичний психолог Мороз Оксана Дмитрівна, ЦРД№4 

м. Коростеня Житомирської області, представляє роботу з   проблеми  

підвищення рівня розвитку пізнавальних процесів старших дошкільників в 

номінації «Розвивальна робота».  

Робота  буде цікава педагогам-дошкільникам, психологам, соціальним педагогам   

 Висвітлена  проблема «Підвищення рівня пізнавальних процесів 

старших дошкільників» - актуальна. Адже дошкільник, що має високий рівень 

пізнавальних процесів, буде краще засвоювати  програму садочка, буде більш 

впевненим у собі і своїх знаннях, а  звідси – матиме адекватну самооцінку і 

гарний емоційний стан, гарні комунікативні навики і друзів. 

 Програма «Світ навколо нас» побудована таким чином, що на кожному 

занятті дитина поновлює і отримує знання з певної теми, а саме: 

- Будьмо знайомі. Перші помічники людини. 

- Овочі та фрукти. 

- Хліб усьому голова. 

- Рослинний світ довкілля. 

- Свійські тварини. 

-Дикі тварини. 

-Будь природі другом. 

-Сторінками Червоної книги. 

  Заняття побудовані на основі театралізованої  авторської  казки, 

головними героями якої є Кіт і Пес. Кожна тема закріплюється комплексом 

вправ, ігор, казок. Заняття проходять цікаво, діти активні, веселі, впевнені, адже 

завжди можуть розраховувати на допомогу  казкових  героїв – Кота  і Собаки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

 

         Дошкільне дитинство – це особливий вік, коли дитина відкриває для себе 

світ, коли відбуваються значні зміни  у всіх сферах її психіки: когнітивної, 

емоційної, вольової і які виявляються в різних видах діяльності: комунікативної, 

пізнавальної, перетворювальної. Це вік, коли з’являється здатність до творчого 

вирішення проблем, що виникають у дитини в різних життєвих ситуаціях.                                                                    

          У дослідженнях російських та українських вчених (Д.Б.Ельконін, 

О.І.Кульчицька, М.М.Подд’яков, О.П.Усова, Є.С.Юркевич та ін.) виявлено у 

старших дошкільників значні та перспективні можливості розвитку пізнавальних 

здібностей. При цьому вчені акцентують увагу на формуванні позитивного 

ставлення дитини до знань та їхнього надбання. Засоби та умови розвитку 

пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку вивчаються у дослідженнях 

психологів та педагогів Ш.А.Амонашвілі, Л.О.Венгер, Л.Ф.Обухова, 

М.М.Подд’яков, О.В.Проскура, О.Я.Савченко. Суттєвим при цьому є те, що для 

розвитку пізнавальних процесів у дітей все частіше обираються психолого-

педагогічні технології поєднання навчальних методів із грою. 

 

       У програмі використано різні форми та методи навчання дітей (ляльковий 

театр, казка), використано різноманітний дидактичний матеріал: ігри, вправи. 

Це  сприяє закріпленню, узагальненню і збагаченню пізнавального досвіду 

дошкільнят Поєднання словесних, наочних і практичних методів дає 

можливість у процесі засвоєння дітьми навчального матеріалу активізувати 

набуті знання, тим самим організовувати навчання без їх перенавантаження, 

підтримувати активний пізнавальний інтерес. 

 

      Програма спрямована на розвиток пізнавальної сфери дошкільників, на 

забезпечення сприятливого емоційного клімату. Розвиток пізнавальних процесів 

допоможе дітям бути впевненими в навчанні і подальшому житті. А саме 

сучасному суспільству потрібні люди інтелектуальні, сміливі, креативно 

мислячі, що мають комунікативну спроможність. 

У програмі використано театралізовану авторську казку, що є доцільним для 

дітей дошкільного віку і сприяє розвитку пізнавальних процесів.  
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РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА «СВІТ НАВКОЛО НАС» 

Тема: «Розвиток  когнітивної сфери старших дошкільників» 

 Мета:  

- підвищення  рівня розвитку пізнавальних процесів старших дошкільників; 

- актуалізація попередньо набутих знань, що в подальшому сприятиме 

впевненому засвоєнню нового матеріалу, та впевненості дітей в цілому. 

Об’єкт: когнітивна сфера старших дошкільників; 

 Предмет: пізнавальні процеси старших дошкільників. 

           Завдання:  

        1. Розвиток пам’яті. 

        2. Формування довільної уваги. 

        3. Розвиток сприйняття та спостережливості. 

        4. Розвиток наочно-образного та логічного мислення. 

        5. Підвищення рівня саморегуляції. 

             6. Збагачення словникового запасу. 

Форма роботи – групова 

          Методики і техніки роботи, що сприяють виконанню програми: 

1. Казкотерапія. 

2  Вправи та ігри на розвиток пізнавальної сфери . 

2. Хвилинки відпочинку-релаксація. 

     Очікувані результати:  

- підвищення рівню розвитку пізнавальних процесів та загальних 

інтелектуальних здібностей дошкільників, 

-  розвиток комунікативних навичок та вмінь. 

        Тривалість роботи – 8 занять,  

      Частота зустрічей - 1 раз на тиждень,  

      Тривалість заняття – 25-30 хв. 

 



 

Зміст розвивальних занять. 
 

№ Назва  вправи 

 

 

Вправа 

розвиває 

Тривалість 

вправи 

(хв) 

Заняття 1 
1 Вітання Комунік. Нав, 

память 
2  

2 Знайомство з гостем увага 1  

3 Казка Увага. 5 

4 Бесіда за казкою Мисл., мовл, пам, 

уяв 
5 

5 Склади картинку Сприйн., уява 4 

6 Фізкульхвилинка Коорд. Рухів, 

мовлення, пам'ять 
2 

7 Відгадай за описом Мовлення, увага, 

мисл, коммун. Нав. 
4 

8 Свійські та дикі тварини Мисл, увага, 

моторика 
3  

9  Прощання Ком. Нав., 

мовл.,пам. 
2  

Заняття 2 
1 Вітання Комунік. Нав, 

память 
2 

2 Знайомство з гостями увага 2 

3 Казка Увага, мисл,пам 2 

4 Назви овочі та фрукти Уваг, срийн, пам.  2 

5 Загадки  Мисл, увага, пам, 

уява 
3 

6 Фізкульхвилинка Коорд. Рухів, 

мовлення, пам'ять 
2 

7 Дидактична гра «Що росте на землі, а що 

у землі». 

Мисл, увага, пам, 

уява 
2 

8 Дидактична гра «У саду чи у городі». Мисл, увага, пам, 

уява 
2 

9 Дидактична гра «Що яку форму нагадує». Мисл, увага, пам, 

уява 
2 

10 Гра «Відгадай за тінню» (овочі, фрукти). Мисл, увага, пам, 

уява 
2 

11 Інтегральні малюнки овочів та фруктів.  

 

Мисл, увага, пам, 

уява, сприйн 
2 

12 Дидактична гра «Виправ помилки» Мисл, увага, пам, 

уява 
2 

13 Рухлива гра «Зваримо борщику». Коорд, ком.нав., 

пам, уява, мовл 
3 

14 Прощання Ком. Нав., 

мовл.,пам. 
2 

Заняття 3 

1 Вітання Комунік. Нав, 

память 
2 

2 Казка Увага, мисл,пам 3 

3 Казка Увага, мисл,пам 4 



4 Бесіда за казкою Увага, мисл,пам 3 

5 Які страви можна приготувати з борошна Уява, пам, мисл 4 

6 Подивись, запам’ятай – пригадай, 

відповідай.(розглянути картину – закрити 

– пригадати що де зображено)                         

Уваг, сприйн, пам, 

мисл., мовлення 
4 

7 Фізкульхвилинка Коорд. Рухів, 

мовлення, пам'ять 
2 

8 Розмальовування малюнків   за мотивами 

казки 

Уваг, сприйн, пам, 

мисл., дрібна 

моторика 

6 

9 Прощання Ком. Нав., 

мовл.,пам. 
2 

Заняття 4 

1 Вітання Комунік. Нав, 

память 
2 

2 Казка  Увага, мисл,пам 3 

3 Загадки Мисл, увага, уява, 

пам. 
4 

4 Відгадай за тінню Сприйн, увага 3 

5 Дид.гра  «Зелені друзі» Мисл, увага, уява, 

пам. 
3 

6 Фізкульхвилинка Коорд. Рухів, 

мовлення, пам'ять 
2 

7 Дид.гра Листочки Мисл, сприйн, 

мотор. 
3 

8 Дид. гра«Дерева, кущі, квіти» Коорд., мисл, уява, 

увага 
5 

9 Дид.гра «Чого не стало?» Мисл, увага, уява, 

пам. 
3 

10 Прощання Ком. Нав., 

мовл.,пам. 
2 

Заняття 5 

1 Вітання Комунік. Нав, 

память 
2 

2 Казка Увага, мисл,пам 2 

3 Дид. гра «Впізнай свійську тварину за 

описом».  

 

Мисл, увага, уява, 

пам. 
4 

4 Загадки Мисл, увага, уява, 

пам. 
4 

5 Дид.гра «Хто у кого» Мисл, увага, уява, 

пам. 
2 

6 Дид. гра «Тварини, потрібні людині» Мисл, увага, уява, 

пам. 
4 

7 Фізкульхвилинка Коорд. Рухів, 

мовлення, пам'ять 
2 

8 Дид. гра «Хто що їсть?» Мисл, увага, уява, 

пам. 
3 

9 Дид. гра «Знайди мою тінь» Мисл, увага, уява, 

пам. 
3 

10 Прощання Ком. Нав., 

мовл.,пам. 
2 

Заняття 6 

1 Вітання Комунік. Нав, 

память 
2 

2 Казка Увага, мисл,пам 2 

3 Дид гра «Впізнай за описом».  Мисл, увага, уява, 5 



 пам. 

4 Загадки Мисл, увага, уява, 

пам. 
5 

5 Дид. гра «Хто що їсть» Мисл, увага, уява, 

пам. 
3 

6 Дид. гра «Де чий хвіст?» Мисл, увага, уява, 

пам. 
3 

7 Фізкульхвилинка Коорд. Рухів, 

мовлення, пам'ять 
2 

8 Дид. гра «Відгадай за тінню» Мисл, увага, уява, 

пам. 
3 

9 Дид. гра «Чого не стало» Мисл, увага, уява, 

пам. 
2 

10 Прощання Ком. Нав., 

мовл.,пам. 
2 

Заняття 7 

1 Вітання Комунік. Нав, 

память 
2 

2 Знайомство з гостем- ДИТИНОЮ Увага, мисл,пам 2 

3 Казка Увага, уява, мисл 4 

4 Фізкультхвилинка Коорд мовл, пам 2 

5 Бесіда за малюнками «Буду я природі 

другом» 

Мовл, мисл, пам, 

уява 
4 

6 Дидактична гра з м’ячем «Я знаю 

назви…» (дерев, квітів, свійських тварин, 

диких тварин). 

Мисл, увага, 

координація, 

пам'ять, мовлення 

5 

7 Фізкульхвилинка Коорд. Рухів, 

мовлення, пам'ять 
2 

8 Вправа «Екологічні завдання»  4 

9 Вправа «Квіткова галявина» Орієнт в прост., 

уваг, мисл, пам 
3 

10 Прощання Ком. Нав., 

мовл.,пам. 
2 

Заняття 8 

1 Вітання Комунік. Нав, 

память 
3 

2 Казка  Увага, мисл,пам 3 

3 Демонстрація і бесіда за дид. посібником 

«Тварини і рослини Червоної книги 

України». 

Увага, мислення, 

уява, память 
6 

4 Вправа-повторення «Основні закони 

природи» 

Мовл, мисл, пам, 

уява 
2 

5 Фізкульхвилинка Коорд. Рухів, 

мовлення, пам'ять 
2 

6 Дид. гра «Екологічний світлофор» Мовл, мисл, пам, 

уява 
3 

7 Гра «Вірно, не вірно». Мовл, мисл, пам, 

уява 
3 

8 Бесіда за малюнками на екологічну 

тематику 

Мовл, мисл, пам, 

уява 
4 

9 Прощання Ком. Нав., 

мовл.,пам. 
3 

 

 



Заняття 1 
1. Вітання  

Дорий день мої малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці. 

 

2.     Знайомство з гостем.    
Гість заняття – Собака(персонаж лялькового театру). 

 

3. Казка  

                                                     Дуже то давно було… 

Десь далеко,  у печері,  люди давнії жили, 

М'ясо на вогні пекли, 

В шкури мамонтів вдягались і нічого не боялись. 

 

 

 
А у лісі пес блукав: 

друзів він собі шукав. 

Він хотів щоб друзі ті 

Найсильнішими були . 

 

 
 

 



В лісі вовка відшукав – 

З ним дружити він почав. 

Адже знають звірі всі – 

Лютий вовк – сильніший всіх. 

 
Та ведмедя вовк злякався! 

То ж собака розібрався: 

Із ведмедем я дружу – він сильніший! 

Всім скажу! 

Так і стали вони жити – 

Ведмідь з собакою дружити. 

 
Та одного дня сталася біда-Чоловік, що жив в печері 

Зготувать схотів вечерю. Вийшов він на полювання… 

То ж ведмідь наш навтьоки, Тільки блискали п’ятки! 

Зрозумів тоді наш пес: 

Це -  людина  найсильніша і хоробра  на Землі. 

                                  Буду з нею я дружити – буде мені легше жити. 

 



 

З чоловіком у печері гарна  жіночка жила. 

Вона мудрою була: 

Друзів вона привела у свою печеру. 

 
 

Першим другом був собака, 

 
потім кінь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

корова, 

 



Тільки кішка не хотіла слухати  нікого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Став собака помагати – людський дім охороняти, 

 

 
Кінь старається й собі: 

Вантажі  він перевозить, чоловіка швидко возить. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А корівка молочком всіх годує діточок. 

 
 

4. Бесіда за темою заняття: 

Що шукав  пес? 

Яких диких тварин зустрів собака.  Чому вони називаються дикі? 

Які тварини прийшли жити в обійстя людини? 

Як вони називаються? 

 

5. Дидактична гра   «Склади картинку».(розрізні картинки). 

 

6. Фізкультхвилинка 

 

Встало вранці сонце,  

Зазирнуло у віконце. 

Ми до нього потяглися,  

За промінчики взялися.  

Ну-мо дружно присідати,  

Сонечко розвеселяти. 

Встали-сіли, встали-сіли –  

Бачте, як повеселіли. 

 

7. Відгадай за описом (дитина описує тварину на складеній картинці, 

інші відгадують, що це за тварина).  

 

8. Дидактична гра «Дикі та свійські тварини». (розселити тварин 

відповідно до лісу та до обійстя  людини). 

 

9. Прощання (повторення щоразу) 

До побачення,  малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці! 



Заняття 2. 
1. Вітання 

Дорий день мої малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці. 

 

2. Знайомство з гостями. 

 Гості заняття Собака та Кішка (Беремо Собаку та Кішку з лялькового 

театру) 

 

     3.Казка 

 

Кішка (К) 

Я нікому не скорюся-буду там, де схочу. 

І гуляти буду стільки – скільки я захочу! 

 

Собака (С) 

От тому-то,  хитра кішко, 

Для людини ти – потішка. 

Я ж – хазяїн у дворі! 

То ж, пустунко, відійди! 

 

(К) 

Ти ж, собако, не сердися – 

Ти навколо озирнися. 

Бачу я ліси, поля – 

Кругом тебе – лиш земля! 

 

(С) 

Подивися, кішко мила, 

Що хазяйка насадила. 

І з цих овочів усіх 

Готуватиме обід! 

Це не просто – пам’ятай, 

Подивися й відгадай! 

 

Вправа 4 Фото овочів та фруктів (повторити назви овочів та фруктів. 

Виставити  фото на дошку).  

Вправа 5 Загадки про овочі та фрукти. 

Маленька, червоненька,  

Із хвостиком тоненьким.  

На городі мене рвуть 

І до столу подають. 

(Редиска) 



На смак чудова, жовта, медова,  

Їсть її малий Павлуша.  

Здогадались, що це? (Груша)  

 

Солоденька, червоненька  

Оця ягідка маленька.  

Має кісточку тверду.  

З’їм її, коли знайду. (Вишня)  

 

 

Той, хто їсть його, той знає – 

Всіх мікробів він вбиває.  

Овоч цей корисний дуже,  

Та від нього сліз калюжа. (Цибуля)  

 

Цього фрукту по шматку 

В чай добавлю для смаку.  

Запашистий та кисленький,  

Наче сонечко жовтенький. (Лимон)  

 

Зелений чуб, червоний бік,  

Смачний із нього чавлять сік.  

Ґаздині варять з ним борщі,  

Росте в городі на кущі. (Помідор)  

 

У землі вона зростає 

І брунатний колір має.  

Її смажать і печуть,  

Її варять і товчуть.  

Овоч цей всі люблять дуже,  

Як же він зоветься, друже? (Картопля)  

 

 

Борщ із нього варить ненька,  

В нього шкурочка тоненька,  

Солодкуватий він на смак,  

Фіолетовий  (Буряк)  

 

Помаранчева і гарна,  

У землі сиджу не марно:  

Соковита, солоденька,  

Вже я стала чималенька.  

Собою пригощу дитину.  

Хай корисну з’їсть (Морквину)  



 

В нас деревина така у дворі,  

Фрукт цей з дитинства дають дітворі,  

Корисне, доступне та дуже смачне,  

Багате залізом та поживне. (Яблуко)  

 

В діжці ми їх засолили,  

А тоді всю зиму їли.  

Солоненькі та хрумкі 

У пухирцях  (Огірки)  

 

З мене листя обдирають,  

Мене квасять, в борщ кидають,  

Пироги зі мною печуть 

І в салат мене січуть! (Капуста) 

  

6.Дидактична гра «Що росте на землі, а що у землі». 

7.Дидактична гра «У саду чи у городі». 

      8.Дидактична гра «Що яку форму нагадує». 

      9. Фізкультхвилинка.  

Щось не хочеться сидіти 

Треба трохи відпочити 

Руки вгору, руки вниз. 

Руки в боки, руки так, 

Руки вгору як вітряк. Вище руки підніміть  

І спокійно опустіть.  

Плесніть діти кілька раз –  

До роботи! Все гаразд! 

 

10. Гра «Відгадай за тінню» (овочі, фрукти). 

 

11.Інтегральні малюнки овочів.  

     12.Дидактична гра «Виправ помилки» 

Фрукти — це всі люди знають — на городі виростають. (Фрукти ростуть у 

садку, а не на городі.) 

 У садочку в мене миле, синє яблучко вродило. (Яблуко не буває синім — 

воно може бути жовтим, червоним, зеленим, а синьою може бути тільки 

слива.) 

  Щойно з’їв лимон чудовий — він солодкий, він медовий. (Лимон не може 

бути солодким — він кислий на смак.) 

 Біля стежки — кущики, а на них ростуть грушки. (Груші ростуть на 

дереві, а не на кущах.) 



 У моєї тітки Насті є смородина довгаста. (Ягоди смородини круглої 

форми, а не довгастої.)  

Під Києвом непоганий зібрали урожай бананів. (Банани — тропічні фрукти, 

вони можуть рости тільки в південних країнах, а під Києвом, на Україні — 

вони не ростуть.)  

     Я збираю полуниці у вовняних рукавицях: дуже колються вони! (Кущики         

полуниць не колючі, колючий — аґрус.) 

13.Рухлива гра «Зваримо борщику». На голівки дітей одягаємо маски-

овочі, посеред кімнати кладемо обруч (каструля). Діти під слова вірша варять 

борщик, борщ «кипить» - діти обійнявшись, стрибають. 

Кипи, кипи, борщику 

У новому горщику 

Додамо цибулі, сала,  

Буде борщик в нас на славу. Ах! 

14.Прощання 

До побачення,  малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці! 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                Заняття 3. 

1. Вітання. 

Дорий день мої малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці. 

 

2. Казка 

(С) 

Ще тобі я розповім про царя у домі цім. 

Цар цей хлібом в людей зветься. 

Розкажу де він береться. 

У колоссі, що у полі виростало,  наповнялось, 

Зерно чисте золотисте достигало, наливалось. 

 
                                              Зерно змелють – мука буде. 

І замісять тісто люди. 

І спечуться у печі запашнії калачі. 

 
 

 

 

 



Він найкращий, наймиліший 

Хліб – хазяїн на столі. 

Як царя його віншують, поважають і шанують. 

 

(С) 

Дехто є з людей й такий: 

Не шанує хліб святий. 

Для них казку склали люди, 

Щоб робили як годиться- 

Шанували хліб з дитинства. 

 

Вправа 3 Читання казки або демонстрація однойменного мультфільму. 

Казка  «Про хліб і неслухняну дівчинку»  
Українська народна казка Подніпров’я (Наддніпрянщини) 

У маленькому містечку, у маленькому будиночку жила дівчинка зі своєю мамою. 

Дівчинка була красива, але вередлива. 

Одного разу мама попросила її сходити до бабусі і пригостити стареньку хлібом, 

що спекла мама. Дівчинка завередувала. Матуся пообіцяла їй купити нові 

туфельки. Тоді лише вереда погодилась сходити до бабусі. Вона одягла своє 

красиве платтячко, пов’язала бантики, наділа біленькі шкарпеточки, красиві 

туфельки та все видивлялась на себе у дзеркало. «Ох і красива ж я!» — думала 

дівчинка. Та мама нагадала, що вже хліб холоне, що пора йти до бабусі. 

Ішла дівчинка полем, ішла лісом, ішла берегом річки. Залишилось вже зовсім 

трохи до будиночку бабусі. Аж ось на її шляху велика каламутна калюжа. 

Обійти цю калюжу дівчинці здавалося неможливим, а вимазатися їй не хотілося. 

Як же її гарненькі туфельки? Як же біленькі шкарпеточки? Вона подумала: 

«Вкину я у калюжу хліб, наступлю зверху легенько та й переберусь на той бік». 



Так і зробила. Кинула хлібину, стала ногою...Аж тут раптом якась невідома сила 

потягла її під землю. Дівчинка опинилась під землею. Вона злякалась, почала 

плакати, а з усіх сторін чулися голоси: 

— Хіба ти не знаєш, що хліб не кидають на землю? Хіба ти не знаєш, що на хліб 

не можна ставати ногами? 

Дівчинка плакала і говорила: 

— Знаю, знаю. 

— А чому тоді це зробила? 

— Я не хотіла вимазувати новенькі туфельки, — сказала, і перетворилась на 

пташку. 

Так покарала її підземна королева, наказавши принести з поля стільки зерен, 

скільки треба для того, щоб випекти такий хліб, на який вона стала ногою. 

Літала маленька пташка по полям, а колоски — великі, важкі. Важко носити 

маленькій пташці колоски з зернятками. А з кожним днем все холоднішало. Та 

пташка все літала, все збирала колоски. 

А вдома плакала мама і вже не знала чи діждеться свою донечку. 

Одного разу ввечері, коли мама все сиділа біля вікна і вже не було сліз у неї, щоб 

плакати, у вікно постукала дзьобиком пташка. Мама підняла голову, подивилась 

на пташину, яка наче щось хотіла сказати. Очі матері наповнились сльозами 

радості: 

— Донечко, донечко моя рідна! 

Вікно розчинилося і до кімнати залетіла маленька пташка, перетворившись на 

красиву дівчинку. Мама і дівчинка довго плакали, обійнявшись. 

А потім дівчинка розповіла про те, що з нею сталося, пообіцявши, що більше 

ніколи не ображатиме хліб, бо добре знає, скільки трудитись треба, щоб спекти 

булку запашного рум’яного хліба. 

     4.Бесіда за казкою «Про хліб»  

     5. Фізкультхвилинка. 

Вранці півник уставав, дзвінко голос подавав, 
Раз знайшов він колосок 

Та поклав його в мішок 

До млина із ним пішов 

І на борошно змолов. 

І щоранку залюбки 

Випікав він пиріжки. 



6. Дидактична гра «Які страви можна приготувати з борошна». 

7. Дидактична гра «Подивись, запам’ятай – пригадай, 

відповідай»(розглянути картину – закрити – пригадати що де зображено)                         

8.Розмальовування  малюнків   за мотивами казки 

9.Прощання 

До побачення,  малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заняття 4 

1. Вітання 

Дорий день мої малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

     Ось, які ми молодці. 

 

2. Казка 

(К) 

Що ж послухала я казки 

про рослини в господарстві 

ти тепер давай пограй – ці рослини відгадай. 

 

 

Знати добре ми повинні: 

Якщо стовбур є в рослини, 

Він міцний і він один, 

А над стовбуром отим 

Крона пишна з віт, з гілля 

— Здогадається й маля, 

Що, звичайно, дітки, це 

Дерево, це деревце. 

( Виставити фото дерев: берези, ялини, дуба, клена, липи) 

 

Якщо стовбурці, малята, 

Тонші, і як їх багато, 

То тоді, це будуть, певно, 

Вже кущі, а не дерева. 

(Виставити фото кущів: верби, калини, ліщини, шипшини) 

 

Що росте низенько-низько, 

До земельки близько-близько? 

Жодних стовбурів: 

Билинки та стебельця у травинки. 

І тендітна, й невеличка 

Шовкова трава-травичка. 

(Виставити фото квітів: маку, льону, волошок, кульбаби, кропиви, проліска). 

3. Загадки  

Стоїть дівка серед поля,  

В чорні цятки біла льоля. 

Довгі коси розпустила, 

Їх заплести їй несила.  (Береза) 

 



Наче сонечко на вітах,  

зацвіли пахучі квіти. 

 Втішилась сім’я бджолина, — 

 буде з медом вся родина. (Липа) 

 

Довгі, тонкі віти має, 

 Золото кору вкриває,  

З гілок кошики плетуть, 

 В церкву раз на рік несуть. (Верба) 

 

 

З жолудя він проростає, 

 В кроні сил чимало має.  

Кабани плоди смакують,  

Люди міць його цінують.(Дуб) 

 

Як прийде весна в садочок — 

 до лиця білий віночок,  

ну а восени цій кралі  

приглянулися коралі. (Калина) 

 

В неї гарні, пишні віти, 

 І колючок не злічити… 

 Не байдужа до прикрас, 

 На свята спішить до нас. (Ялинка) 

 

 

На просторах поля золотого  

Сині зірочки тремтять 

Мов шматочки неба голубого 

Виграють, виблискують, горять.(Волошки) 

 

Сонце луг поцілувало 

Все довкола жовтим стало. 

Дуже сонечко пригріло- 

Жовта фарба побіліла. 

Літній вітерець повіяв- 

Білий килимок розвіяв… (Кульбаба) 

Перша квіточка весняна  

тихо під сніжком куняла. 

Дмухнув вітерець тепленький, 

і з’явився цвіт біленький. (Підсніжник) 

 



Жовтенька голівонька,  

Біленька хустинонька, 

Що я за квітонька? (Ромашка) 

 

4. Гра «Відгадай за тінню»(дерева, кущі,  квіти) 

5. Дидактична гра «Зелені друзі» 

       Психолог  пропонує дітям дібрати слова для логічного завершення 

речень. 

 Мовленнєвий матеріал для гри  

У старій діброві ростуть гіллясті… (дуби).  

На кленовій алеї діти посадили молоденькі… (клени).  

У березняку зростають білокорі… (берези).  

У сосняку височать могутні… (сосни). 

 Якщо в лісі немає жодного хвойного дерева, то цей ліс — … (листяний).  

Кущ, на якому ростуть лісові горішки, називають… (ліщиною). 

 Дикорослий родич троянди — це кущ… (шипшини).  

Липовий мед бджоли беруть із… (липи).  

Символами України здавна вважають… (вербу та калину).  

Якщо під час гри діти вагаються, педагог показує їм картку- підказку. Таку 

ж картку дорослий демонструє після кожної правильної відповіді, 

заохочуючи учасників. 

5. Фізкультхвилинка. 

Дерева високі, високі, 

Травичка низенька, низенька 

Вітер дерева колише гойдає 

То вправо, то вліво нахиляє. 

 Птахи у вирій відлітають і тихесенько сідають. 

6. Дидактична гра «Листочки» 

Психолог роздає дітям листочки з різних дерев. Діти повинні покласти 

листочок відповідно дереву на фото. 

7. Дидактична гра «Чого не стало?» 

8. Дидактична гра «Дерева, кущі, квіти» 

Психолог  пояснює малюкам правила гри: якщо він називатиме дерево, 

діти повинні підвестися навшпиньки і підняти руки над головою;  

якщо педагог називатиме кущ — потрібно стати на всю стопу, а руки 

розвести у сторони; 

 коли вихователь назве трав’янисту рослину, слід присісти, тримаючи 

долоні горизонтально до землі.  



Мовленнєвий матеріал для гри Ялинка, смородина, подорожник, 

калина, кульбаба, каштан, аґрус, береза, лопух, терен, клен, пролісок, 

дуб. 

 Якщо хто-небудь із малюків помиляється, вихователь призупиняє гру, 

показує дітям картку з відповідним малюнком і допомагає учаснику 

самостійно виправити свою помилку: «Ось вона яка — кульбаба. 

Васильку, хіба в неї є стовбур? Кульбаба має тендітне стебло замість 

стовбура з корою, ця рослинка маленька, вона низенько росте. Значить, 

що це?» (Трава, трав’яниста рослина. 

9. Прощання.  

До побачення,  малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заняття 5 

1. Вітання 

Дорий день мої малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці. 

 

2. Казка  

С. 

Ще я, кішко, розкажу оповідачку таку: 

Я живу біля людей, їхній двір охороняю- 

Все я бачу, про все  знаю. 

І тобі я розповім як живуть тварини в нім. 

Їх людина доглядає: 

Їжу їм заготовляє і житло для них будує – 

То ж нехай зима лютує – не страшні морози їм – 

Є у них тепленький хлів. 

Чи впізнаєш  ти їх, кішко? 

Назви їх імена – і дорослих, і дитя. 

Хто що їсть, ї хто що п є, в якім домі хто живе. 

 
1. Дидактична гра «Хто у кого?».  

Хід гри: Перед дітьми на столі лежить картка-поле із зображеннями 

свійських тварин. Діти добирають предметні картинки із зображенням 

дитинчат свійських тварин, правильно називають тварину та її дитинча  

2. Дидактична гра «Впізнай свійську тварину за описом».  

        Хід гри: Дорослий описує якусь тваринку, дитина відгадує,  

3. Загадки  

Він стояв хвостом махав. 

- Хто такий? - питаю. 

- Гав! 

І відтоді, всім скажу, 

Я із ГАВОМ тим дружу! (Собака) 

 

Хто з хвостиком і з вушками,  

В кого лапки з подушками?  

Як ступа, ніхто не чує,  

Тихо крадучись, полює.  

І маленькі сірі мишки  

Утікають геть від (Кішки) 

 

 



 

I мала, і кучерява,  

I тихенька, і ласкава.  

Песик її стереже,  

Баба доїть і стриже.  

Має брата баранця,  

Називається (Вівця) 

Має дуже прудкі ніжки,  

Наставляє грізно ріжки  

На великого собаку.  

Той сховався з переляку.  

А дасте ви їй травиці,  

Кухлик чистої водиці —  

Молочком вас пригостить.  

Хто вона? Ану скажіть!(Кізочка) 

 

Я великий, я красивий,  

Як біжу, то в'ється грива.  

Хвіст у мене довгий-довгий,  

Хвіст у мене, мов шовковий. (Кінь) 

Рожевеньке та жирненьке,  

Наче діжечка, кругленьке,  

Є на рильці п'ятачок,  

Замість хвостика — гачок. 

Візьмеш в руки хоч на мить — 

Мов скажене, верещить. 

Краще не чіпайте. 

Хто це? Відгадайте! (Порося) 

 

4.  Дидактична гра «Тварини, потрібні людині»  

Психолог просить учасників відповісти на запитання і розказати про роль 

тієї чи іншої тварини в господарстві. 

 Запитання для гри  

Що дає людям корова? (М’ясо і молоко, з якого виготовляють різні 

молочні продукти — сметану, сир, кефір.)  

Для чого розводять кіз? (Кози також дають молоко; кіз стрижуть і 

виготовляють з їхньої вовни пряжу; м’ясо кіз теж споживають у їжу.)  



Навіщо людям кінь? (Коня використовують як транспорт: щоб їздити 

верхи, перевозити вантажі, іноді кіньми обробляють землю — орють чи 

боронують городи.)  

 

Для чого вирощують овець? (З овечої вовни виготовляють пряжу для 

теплого одягу; м’ясо овець — баранину — можна вживати у їжу.)  

Для чого вирощують свиней? (Свиней вирощують заради м’яса та сала. Зі 

свинини виготовляють різні м’ясні продукти — ковбасу, сосиски тощо.) 

 Навіщо в господарстві собака? (Собаки різних порід мають різне 

призначення. Наприклад, з мисливськими собаками ходять на полювання. 

Сторожові собаки охороняють дім. Собаки-пастухи допомагають чабанам. А ще 

будь-який собака — вірний друг людини.)  

Для чого в господарстві кіт? (Коти ловлять мишей та інших шкідливих 

гризунів. Кіт — домашній улюбленець, він дуже ласкавий.) 

 Наприкінці гри педагог нагадує дітям, що диким звірям турбота людини 

не потрібна, а домашні та свійські тварини без дбайливого ставлення й 

піклування людей обійтися не можуть. 

5.Фізкультхвилинка 

Щось не хочеться сидіти, 

Треба трохи відпочити. 

Руки вгору, руки вниз, 

 Руки в боки, руки так- 

Руки вгору, як вітряк. 

Вище руки підніміть 

І спокійно опустіть 

Плесніть, діти, кілька раз! 

До роботи! Все гаразд! 

 

6. Дидактична гра «Хто що їсть?» 

  



 

7.Дидактична гра «Знайди мою тінь» 

 

8.Прощання. 

До побачення,  малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заняття 6 

1.Вітання 

Дорий день мої малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці. 

2.Казка 

(К) 

Що ж, вгадала я тварин, що живуть в дворі твоїм. 

Але є ще й інші звірі – живуть у лісі, у полях. 

Їм любо бігати, стрибати, а не стояти по хлівах. 

Відгадай їх імена – і дорослих, і дитя. 

Хто що їсть, ї хто що п є, в якім домі хто живе. 

  

1.  Дидактична гра «Хто у кого?».  

Хід гри: Перед дітьми на столі лежать картинки із зображеннями диких 

тварин. Діти добирають  картинки із зображенням дитинчат диких тварин, 

правильно називають тварину та її дитинча. 

2. Дидактична гра «Впізнай дику  тварину за описом».  

Хід гри: Дорослий викладає  картинки із зображенням диких тварин; описує 

якусь тваринку, дитина відгадує, показує  картинку із зображенням описуваної 

тварини. 

  

3. Загадки 

Я руда, низького росту, 

Хитра я і довгохвоста. 

На курей я вельми ласа –  

В них таке смачненьке м'ясо… 



Вовку-брату я сестриця, 

А зовуть мене…(Лисиця)  

Гостроносий і малий, 

Сірий, тихий і незлий. 

Вдень ховається. Вночі 

Йде шукать собі харчі. 

Весь із тонких голочок. 

Як він зветься?...(Їжачок) 

Буркотливий, вайлуватий, 

Ходить лісом дід кошлатий: 

Одягнувся в кожушину, 

Мед шукає і ожину. 

Літом любить полювати,  

А зимою — в лігві спати.  

Як зачує він весну —  

Прокидається від сну.(Ведмідь) 

Я веселенький звірок, 

Плиг з ялинки на дубок.(Білка) 

Довгі вуха, Куций хвіст, 

Невеличкий Сам на зріст. 

На городі Побував  -  

Нам капусту Попсував.(Заєць) 

Ходить хмуро між дубами, 

Хижо клацає зубами, 

Весь, як є, — 

Жорстока лють, 

Очі в нього так і ллють. 

Зачаївся ось, примовк. 

Грізний звір цей, звісно, ... (Вовк) 

Він ікластий і сердитий, 

Дуже любить землю рити. 

Жолуді весь час шукає 

Й малюків смугастих має.(Кабан) 

В темнім лісі проживає,  

Довгий хвіст пухнастий має. 

Їй на місці не сидиться, 

Як зовуть її?(Лисиця) 

 



4.Дидактична гра «Хто що їсть» 

 

 

 

5. Фізкультхвилинка. 

Лапки в боки, вушка вгору 

Скачуть білочки по бору.  

Кожен ранок на галяві спритно роблять вільні вправи. Притомилися 

звірята і пішли відпочивати. 

6. Дидактична  гра «Чого не стало» 

 



7. Дидактична гра «Де чий хвіст?» 

 

8. Дидактична гра «Відгадай за тінню». 

9. Прощання 

До побачення,  малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці! 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Заняття 7 

1. Вітання  

Дорий день мої малята, 

     Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці. 

 

2. Знайомство з новою дійовою особою ДИТИНОЮ (Дитина несе зірвану 

квітку). 

        3. Казка                                                 (Д) 

Коли я до вас ішов квітку я ось цю знайшов. 

Де знайти її коріння – хочу взяти я насіння. 

                                                                       

                                                                       (К) 

А тепер послухай кішку-адже я гуляю скрізь! 

Що ж зробила ти, людина, 

Ти природу загубила – і тепер такої квітки 

Не побачиш на Землі. 

 

 
 

(К) 

Якось бачила дівча весело стрибало- 

Рвало квіти в чистім полі – потім викидало! 

 

 



(С) 

Так, а ще якісь люди вчора в нашім лісі 

Розвели вони багаття вранці на узліссі! 

 
 

(К) 

Пісні голосно співали – пташенят всіх налякали. 

Сміття не позабирали – там залишили! Ганьба! 

 
(С) 

На галявині джерельце звірів напувало, 

У спекотну літню пору воду дарувало. 

Та прийшла сюди людина – і джерельце забруднила… 

 



 
(К) 

А ще бачила я в лісі і таку картину – 

Двоє хлопчиків зимою рубали ялину… 

 
3. Бесіда за малюнками «Будь природі другом» 

 

 

 
 



  

   
 

 

 

 

 



    
   

4. Фізкультхвилинка  

Щось не хочеться сидіти 

Треба трохи відпочити 

Руки вгору, руки вниз 

Руки в боки, руки так- 

Руки вгору, як вітряк 

Вище руки підніміть 

     І спокійно опустіть 

     Плесніть діти кілька раз 

    До роботи! Все гаразд! 
 

5. Дидактична гра з м’ячем «Я знаю назви…» (дерев, квітів, свійських 

тварин, диких тварин). 

6. Вправа «Екологічні завдання від Кішки та Собаки». 

Діти, ми  знаємо, ви дуже любите розв’язувати задачі. Пропонуємо вам  

розв’язати екологічні завдання: 

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 

само знайде дорогу», – мовив другий. Хто з хлопчиків правий? 

Відповідь. Перший хлопчик був неправий – 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», — попросив Сергійко батьків. «Не можна їх ловити”, — 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 майданчику 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 комаха. Вона ловить у повітрі мух, комарів, мошок, якими живиться. 

Сергійко правильно 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 красивий дзвіночок і гукнула мамі: «Поглянь, яка гарна квітка! Я 

зірву її». «Не чіпай дзвіночка, не рви його!» – сказала навздогін мама. 

Чому мама не дозволила Катрусі зірвати квітку? 

Відповідь. Дзвіночки – окраса лісу. Адже не тільки Катруся з мамою 

приходить сюди –   інші люди також захочуть помилуватись квітами. До 

того ж, у чашечках дзвіночків ховаються на ніч і в негоду малі комахи. 

Тож, якщо зірвати квіти, комахи залишаються без домівки. А без неї усім 

погано 

7. Вправа «Орієнтація в просторі».  

«Квіткова галявина» - авторська розробка. 

8.  Прощання.  

До побачення,  малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заняття 8 
1. Вітання 

Дорий день мої малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

     Ось, які ми молодці. 

 

2. Казка  

 

(С) 

Подивися на сліди – відгадай чиї вони? 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   

(Д) 

Це-ворона 

 

 
 

 



(Д) 

Качка це 

 

 
 

(Д) 

А чиї це – не впізнаю… 

 

 

 

(К) 

Бо таку вже не знайдеш  на Землі тварину – 

Перейшли її сліди у Червону книгу. 

Тут тепер живуть тварини і цвітуть усі рослини 

Яких мало чи немає уже й зовсім на Землі. 

 
Демонстрація та обговорення ілюстрацій тварин та рослин занесених до 

Червоної книги України. 

 



С, К. 

В Червону книгу ми занесли 

Світ неповторний і чудесний, 

Що поступово вимирає- 

Давно рятунку в нас благає. 

Ми всі господарі природи – 

То ж бережімо її вроду! 

(Д) 

Друзі,  зрозумів я вас - це слівце не на показ! 

Щоб сліди твої й мої залишились на Землі – 

Не в Червоній книзі, ні! А на справді – на Землі, 

Треба жити,  поважати 

і завжди оберігати все навколо на Землі. 

Річку, ліс, малу пташинку, і зеленую ялинку, 

Деревце і квіточку, квіточку-леліточку. 

І про це я розповім друзям і знайомим всім . 

4 Вправа-повторення «Основні закони природи» 

 Не зривай квітку — вона зів’яне; 

 Не лови метелика — він загине; 

 Красу слід сприймати серцем; 

 Не рви без потреби гриби; 

 Не ламай гілки дерев і кущів; 

 Не випалюй траву; 

 Не лишай поганих слідів після перебування тебе в природі. 

 

5. Бесіда за малюнками на екологічну тематику. 

 
6. Дидактична гра «Екологічний світлофор» 

Педагог наводить приклад тієї чи іншої ситуації екологічного характеру, а діти 

світлофорчиками показують «так» (зелений колір) або «ні» (червоний колір). 

 Метеликів можна ловити і гратися з ними. 



 З пролісків і конвалії можна робити гарні букети. 

 На річці можна нарвати білого латаття. 

 Сон – траву рвати не можна, ця квітка занесена до Червоної книги 

України. 

 Жука – оленя не можна ловити – він занесений до Червоної книги України. 

 Мурашник не можна руйнувати, його треба обходити. 

7. Фізкультхвилинка. 

Щось не хочеться сидіти 

Треба трохи відпочити 

Руки вгору, руки вниз 

Руки в боки, руки так- 

     Руки вгору, як вітряк. 

Вище руки підніміть 

І спокійно опустіть 

Плесніть діти кілька раз 

До роботи! Все гаразд! 
 
 

8. Гра «Вірно, не вірно». 

Якщо вислів вірний, ви плескаєте в долоньки, якщо ж ні, то мовчите: 

-         Червона книга – це турбота про майбутнє. 

-         Щастя, коли живеш на асфальті, а не серед квітучих рослин. 

-         Без рослин Земля не збідніє. 

-         Кожна рослина – це довершений витвір природи. 

-         Рослини – це джерело натхнення для людей. Чим красивіша природа, 

тим талановитіші люди, що там мешкають. 

-         Рослини - це окраса Землі. 

-         Дарма, що зів’яв букет – нарву ще. 

-         Рослини – це наші мовчазні й беззахисні друзі, про яких потрібно 

дбати. 

 

9.Прощання  

До побачення,  малята, 

Любі хлопчики й дівчатка! 

Посміхніться дружно всі, 

Ось, які ми молодці! 

 

 

 
 


