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                 «Творимо красу – збільшуємо добро на Землі» 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» 

Формувати вміння у дітей обстежувати предмети, порівнювати їх за декількома ознак, 

експериментувати з ними. Спонукати дітей до міркування, побудови самостійних 

гіпотез, виведення висновків на основі отриманих результатів, шляхом дослідницької 

діяльності. Вчити планувати свою пізнавальну діяльність та здійснювати її, у разі 

потреби змінювати плани. Сприяти вмінню використовувати моделі, умовно – 

символічні зображення, схеми. Розширити і систематизувати знання про магніт і його 

властивості, компас. Закріплювати і поглиблювати просторові уявлення, сторони 

горизонту. Вміння рухатись за вказаним азимутом. Розвивати допитливість, логічне 

мислення, уважність, пам’ять. За допомогою пізнавально – дослідницької діяльність, 

сприяти вмінню розмірковувати, висувати припущення, обґрунтовувати власну думку 

й  підводити  самостійні висновки. 

 Освітня лінія «Мовлення дитини» 

Розширити запас слів за рахунок назв предметів, якостей, дій. Учити вживати слова 

згідно з контекстом, коли треба назвати якість чи ознаку предметів. Формувати вміння 

добирати слова з протилежним та подібним значенням. Використовувати слова, що 

означають матеріал (метал, дерево, скло). Продовжувати вчити складати розповіді – 

міркування, творчі розповіді. Вчити дітей уважно слухати мову дорослого і своїх 

товаришів, варіативно використовувати лексичний матеріал у своїх відповідях. 

Дотримуватися правил культури мовленнєвого спілкування поважаючи 

співрозмовника, дотримуючись правильної пози та міміки.  

Освітня лінія «Дитина в соціумі» 

Збагачувати знання дітей про пріоритети загальнолюдських цінностей: справедливість, 

чесність, доброту. Розвивати в неї соціальні емоції співчуття і бажання допомогти. 

Виховувати бажання оберігати природу, примножувати її, не псувати навколишнє 

середовище шкідливими діями, звичками. Створювати позитивний настрій, збагачувати 

емоційний досвід дітей новими враженнями ціннісного ставлення до природи.  

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» 

Формувати у свідомості дітей наукову і образну картину світу природного довкілля, 

розуміння взаємозалежності людини та природи. Уточнити та поглибити знання дітей 

про воду, її властивості, її стани, та місце знаходження на Землі. Уявлення про повітря, 

як природне середовище, про властивості повітря і значення його для людини.  

Формувати елементи екологічного світорозуміння, екологічної вихованості 

прищеплюючи найпростіші правила поведінки в навколишньому середовищі. 

Освітня лінія «Дитина у світі культури» 

Формувати здатність довільно керувати пізнавальними процесами, вміння послідовно 

проводити обстеження або розглядати, створювати логічну схему послідовної 

діяльності з предметом. Виховувати культуру праці, вміння користуватися 

обладнанням. Удосконалювати вміння дітей виразно та ритмічно рухатися під музику 

відповідно до її темпу характеру, динаміки. Виразно й плавно співати. Розвивати 

творчість, експериментування.  

Освітня лінія «Особистість дитини» 

Учити адекватно реагувати на різні життєві ситуації, сприяти прояву почуття щирості 

та співчуття. Формувати у дітей свідомого ставлення до життя як найвищої людської 

цінності. Вчити розуміти значення природи у житті людей, їхньому фізичному, 

психічному та духовному здоров’ї. Формувати знання про безпечне поводження у 



природі. Вправляти дітей у різних видах рухів, добиватися усвідомленого їх виконання. 

Виховувати акуратність, терплячість, вміння доводити розпочату справу до кінця. 

 

Матеріал, обладнання: : 

компаси, магніти, картки – схеми, знаки – позначки, маркери, склянки для дослідів, 

предмети для обстеження, кулька, поліетиленові пакети, свічка, блюдце, басейн, 

відерця, лопатки, сачки, контейнери для сміття, гра «Що забруднює повітря? «Що 

очищає повітря?», інтерактивне обладнання, фізкультхвилинки. 
 

Діти заходять до залу, 

на екрані заставка мультфільму «Чарівник Смарагдового міста». 

Вихователь і діти з захопленням дивляться куди вони потрапили. 

На задньому плані бігає Фея по залу, тримається за голову. 

 

Вихователь:  Чарівна фея що трапилося, чому ви такі схвильовані?  

Фея.   На моє Смарагдове місто  напала зла чарівниця Гінгема, і наробила багато зла 

навкруги для рослин і мешканців, а ще зруйнувала Емблему міста, яка з бурею 

розлетілася на шматки.   Що ж мені робити? Що робити?  

Вихователь: Діти, можливо ми з вами зможемо допомогти Феї?  

Діти. Так. 

Вихователь: Ти, Фея тільки  підкажи нам, будь ласка, як тобі допомогти? 

Фея: Жителів нашого міста врятують добрі вчинки, працьовитість та ввічливість. 

(Звертається до дітей). Діти, а ви знаєте, що таке «доброта», «добрі вчинки»? (відповідь 

дітей). Чи вмієте ви чинити добрі справи? (так). Які саме? (поливати квіти, допомагати 

другу в біді, говорити ввічливі слова, допомагати малюкам, мамі, бабусі тощо.) 

Вихователь: Фея, наші малята справді добрі і виховані. Тому дозволь нам нарешті 

привітатися з мешканцями твого міста. 

Діти: Доброго ранку! 

 Сонцю й птахам! 

 Доброго ранку! 

 Усміхненим вам! 

Вихователь: (звертаючись до феї) Ось, бачиш, одна добра справа вже є. 

Фея: Дійсно. Але одним добрим вчинком, на жаль, місто не врятуєш. 

Вихователь: Не засмучуйся, Фею! Ми з дітьми очистити місто від того забруднення яке 

накоїла Гінгема і обов’язково складемо Емблему. Можливо ти знаєш де її шукати?  

Фея: Нажаль я більше нічим не можу допомогти Вам. Хоча ні!? Є у мене прилади які 

стануть вам у нагоді. Це чарівний екран який надасть підказку у найвідповіднішу 

хвилину і пристрій, який називається – компас. Він має чарівні властивості і тому 

покаже вам дорогу. (Фея кожному дарує компас) 

Вихователь: Дякуємо. 

Фея: До побачення. Хай вам щастить. 

Фея уходить. 

Вихователь: Діти, а ви знаєте, що таке компас? 

На екрані з’являються  відео де  розповідається про компас  

( відривок з мультфільму «Фіксікі») 

Вихователь: Зрозуміли, як нам за компасом потрібно шукати дорогу? 

Вам потрібно спостерігати за рухом стрілки на компасі.  



- Але, перед тим, як вирушити у дорогу, у незнайоме місто, потрібно знати правила. 

Вихователь дістає знаки – позначки з правилами, як вести себе дослідникам у 

незнайомому місті 

Правила: 

- Незнайоме в руки не брати! 

- Не коштувати! 

-  Бути обережним! 

- Уважно слухати! 

- Допомагати один одному! 

Вихователь: Отже, Вирушаємо! 

Гра «Команда» 

 Діти встають, кладуть компас на долоню і виконують команди. 

- Зробити два кроки на північ;  

- Зробити два кроки на південь; 

- Ще три кроки на схід;  

- Один крок на захід;  

-  І ще два кроки на північ. 

Вихователь: Ой? діти що це трапилося з нашим компасами? 

Вихователь звертає увагу на стрілку компасу, яка почала рухатися в різні напрями. 

Разом з дітьми помічаємо незнайомий предмет. 

Вихователь: Як ви гадаєте? Що це за предмет який заважає нам подорожувати? 

(роздивляємося). 

Діти: це магніт.  

Вихователь: Так, магніт. Багато секретів зберігається в нім. 

Ви знаєте, що магніт буває, як корисним, так і шкідливим?  

Розповідь – презентація: Магніт корисний, магніт – шкідливий 

Корисний:  

- На кухні всі ножі та металеві лопатки прикріплені до магнітної стрічки. 

- Красиві прикраси, іграшки з головоломками дають позитивні емоції і розвивають 

інтелект. 

- Магнітом легко зібрати розсипані шпильки, скріпки. 

- Навіть в електронному годиннику, мікрофонах з динаміками і мікрохвильові 

знаходиться електромагнітне поле. 

Шкідливий: 

- Для багатьох приладів, залізо або сталь, які можуть намагнітися і почати 

притягувати різні залізні предмети, з – за цього свідчення таких приладів стають 

неправильними. 

- Магніти негативно впливають на техніку, жорсткі диски , телевізори, комп’ютери. 

Він спотворює зображення, звук, стирає всю інформацію. 

Як захиститися від магніту: 

- Магнітні матеріали та пристрої в приміщеннях слід розташовувати на відстані. 

 

Вихователь: То що ж діти трапилось з нашими компасами?  

Діти:  Стрілки компасу зроблені з заліза і магніт їх розмагнітив.  

Вихователь: Так наші компаси зламалися і тепер не можуть показати нам дорогу.  

 

Вихователь: діти, а ви знаєте, що не всі предмети може притягувати магніт.  

Давайте з вами проекспериментуємо! 



Завдання: 

- Зараз ви за допомогою магніту розділите предмети, які знаходяться навколо вас у 

довкіллі,  на дві групи : в одній групі предмети, які притягуються магнітом, а в другій 

групі предмети, які не притягуються магнітом.   

А щоб краще їх запам’ятати, ми будемо позначати ці предмети схематично. 

Один мольберт. Де синій фон – тут позначають предмети, які притягують магніт, 

червоний -  позначають предмети, які не притягуються магнітом. Діти беруть 

магніт, і починають експериментувати. Висновки досліду вони зображують 

маркером схематично і пояснюють з чого предмет – дерево, тканина, пластмас, 

резина, та інше). 

Вихователь: Ну що діти, зробимо висновок, назвіть предмети, які не притягує магніт?  

Діти: 

- Штора, квітка, стіл, пляшка….. 

Вихователь: З якого вони матеріалу? 

- Папір, пластмас, гума, дерево, скло, тканина. 

Вихователь: Тепер назвіть предмети, які притягує магніт. 

 Діти: 

- Кнопка, гвіздок, скріпка, копійка….. 

Вихователь: З якого вони матеріалу? 

Діти: залізо. 

Вихователь: Який висновок можна зробити?  

Діти: залізо притягується до магніту. 

 Вихователь: Так. А у мене для вас є іще  цікавий дослід з магнітом. Пропоную вам 

перевірити, чи діє магніт через воду на залізні предмети? 

Дослід: На столах склянки з водою, на дні яких знаходяться скріпки. Діти за 

допомогою магніта витягають їх з води. 

- Діти, чи діє сила притягання магніту через воду? 

Діти: Так.  

Вихователь: Який висновок можна зробити? 

Діти:- Вода не заважає дії магніту притягувати метал через воду. 

Вихователь: Діти подивіться що ми з вами найшли? Мені здається що це перша 

частинка нашої емблеми? 

Візьмемо її з собою і вирушимо далі у дорогу? А допоможе  нам шукати дорогу весела 

руханка – «Подивись на небо». 

Діти співають веселу пісню 

Раптом чути шум вітру,  летить повітряна кулька. 

Вихователь: Діти, а що це за сила запустила нам повітряну кульку? 

Діти: казковий герой, чарівник тощо. 

Вихователь: Добре, давайте шукати відповідь на це запитання. Як ви гадаєте , що в 

середині кульки? Я вам підкажу загадавши загадку: 

- Куди ступиш – всюди маєш,  

Хоч не бачиш а вживаєш.  

Носом ми його вдихаємо,  

Як побачити, не знаємо?  (Повітря). 

Вихователь до дітей: Як ти вважаєш, а ти як гадаєш? 

- Так, це повітря. А хто мені скаже що таке повітря, де мешкає повітря? (відповіді, 

роздуми дітей). 



Отже, перевіримо, де мешкає повітря за допомогою  карти – схеми «Властивості 

повітря». 

Вихователь: Чи може людина прожити без повітря? 

Дослід 1.  

- Закрийте  долоньками ніс та ротик і потриматись не вдихаючи повітря. Можете? 

Діти: Ні 

Вихователь: який висновок? 

Діти: Людина не може існувати без повітря. 

Вихователь: За допомогою наступного досліду, ми з’ясуємо,  де живе повітря? 

На столах скляночки з водою, біля скляночок лежать коктейльні трубочки, та 

знаходяться тарілочки із ґрунтом. 

Вихователь: Діти розгляньте будь ласка воду  в склянках та зверніть увагу на 

бульбашки повітря в воді. 

Вихователь: який висновок можна зробити? 

Діти:  повітря є в воді. 

Вихователь: Добре 

 

Вихователь: Візьміть коктейльну трубочку занурте її у воду і  зробіть  видих повітря з 

легенів.  

- Що ви помітили? 

Діти: На поверхні з’явилися  бульбашки повітря. 

Вихователь: який висновок можна зробити? 

 Діти: повітря є всередині нас.  

Вихователь: Молодці 

 

Вихователь: Візьміть грудочку ґрунту й киньте її в скляночку із водою. 

- Що відбулося? 

Діти: На поверхні води з’явилися  бульбашки повітря. 

Вихователь: який висновок можна зробити? 

 Діти: повітря є в ґрунті. 

Вихователь: Вірно 

 

Вихователь: Візьміть пакетики і помахайте ними, а потім закрутіть.  

- Який висновок можна зробити? 

Діти: повітря крізь. 

 

Вихователь: Дуже добре. Діти а ви знаєте, що повітря може забруднюватися? (Так) 

Коли? Від чого? 

Діти: фабрик, заводів, машин, смітників…… 

Вихователь: Я зараз покажу  вам цікавий дослід. Але такі досліди проводять тільки 

дорослі, тому що малятам не можна брати  сірники. Бо що може трапитися?  

Діти: Може трапитись пожежа, можна травмуватися, обпектися. 

Вихователь: Так, правильно. Тож трішки відійдіть і уважно спостерігайте. 

Дослід. Забруднене повітря. 

Запалити свічку і тримати над нею блюдечко. Загасити свічку і повернути блюдечко 

до дітей. 

Вихователь: Яке наше блюдце було на початку експерименту? (біле) 

  - Що відбулося з ним? (на ньому з’явилася чорна пляма ) 



- Чорна пляма, це кіпоть яка осідає на легенях, якщо довго дихати таким 

повітрям можна захворіти. 

 

Вихователь: Давайте  зараз перевіримо, що ми впізнали про повітря і пограємо в гру  

«Що шкодить повітрю, а що очищає повітря». 

- На нашому столі  розкладене  синє і зелене тло. Поруч лежать картки. Вам потрібно 

вибрати картки, де зображено, що шкодить повітрю і покласти на синє тло, а картки, де 

зображено, що чистить повітря, на зелене тло. 

 

- ….. назви що в нас на синьому тлі. (фабрик, заводів, машин, смітників……) 

-……назви що ви поклали на зелене. (рослини, фільтри, опади, …… 

 

Вихователь: Підкажіть мені будь ласка  що ще сучасні люди роблять для того  щоб у 

них залишалося чисте повітря? 

Діти:  

- Щоб не забруднювати повітря, змінюють паровози на електровози; 

- Замість бензину в машині використовують газове паливо; 

- Конструюють електроавтомобілі; 

- Використовують енергію вітру у вітроелектростанціях; 

- А також енергію сонця будуючи сонячні панелі;  

- Щоб зберегти повітря, використовують очищувачі повітря; 

- Піклуються про дерева. (Як?) Потрібно не рубати дерева, а насаджувати більше 

дерев, тому що дерева дають кисень. 

Вихователь: ……підведи нам підсумок віршиком який ми з вами вивчали:  

Повітря і не видно, і не чути. 

Але без нього нам не обійтись. 

Не можна ні хвилиночки пробути. 

Ось ти навколо себе подивись. 

 

Все дихає: листочок і травичка,  

Метелик, що над квіткою летить.  

І дише рибка й рак, і дише річка... 

Повітря треба кожному, щоб жить. 

 

А он несуть вітри хмаринку білу, 

Щоб дощик на поля й ліси пролить. 

А он у небо пташка полетіла, 

А без повітря як вона злетить? 

 

Вихователь: Дійсно ми з вами переконалися що це так! Придивіться щось у вас 

залишилася зайва картка? Здогадались? 

- Так це друга частинка Емблеми Смарагдового  міста. Візьмемо її з собою і вирушимо 

далі у дорогу?  Діти, ви щось чуєте? (Так, шум води). Тож подорожуємо з 

краплинками. 

Фізкультхвилинка – «Краплинки». 



 
 

Вихователь: Молодці! Малята, а дайте відповідь мені на таке питання що таке 

краплинки?  

Діти: Це вода 

Вихователь: А що ви знаєте про воду?  

Давайте подивимось, що нам розповідають про неї. (на екрані презентація про воду). 

Вихователь: Що ми дізнались?  

- Де мешкає вода в природі? 

Діти: в річках, озерах, морях, океанах. 

- Яка буває вода за станом? 

Діти: вода рідка, тверда, газоподібна. 

- Які визнаєте властивості води? 

Діти: вода текуча, не має власної форми, без запаху, прозора. 

- Навіщо нам вода? 

Діти: без води засохнуть рослини, загинуть тварини, без води загине все живе. 

Вихователь: Малята, (прислухаючись)  ви чуєте,  нас хтось зве? (так). Підійдемо 

ближче.  

Підходять до басейну, який забруднений сміттям  

Звучить аудіо запис  

Рятуйте мене,  мені так тяжко дихати й плескатися. Подивіться, яка я засмічена. 

Мешканці підводного світу гинуть. Тварини минають мене не бажаючи пити 

брудну воду, а без води вони також загинуть. Рятуйте люді добрі!  

Вихователь: Діти ну що допоможемо озеру? 

Діти: так, звичайно допоможемо. 

Вихователь: Уважно роздивіться і назвіть мені властивості предметів і води які ми 

зараз з вами можемо спостерігати? 

Діти: Одні предмети плавають, а інші тонуть. 

Вихователь: Ваше припущення чому так відбувається? 

Діти: Предмети які легкі плавають, важкі тонуть. 

Вихователь: Добре! Можливо хтось думає інакше? А як ви тоді вважаєте кораблі у 

морі легкі? (Ні) – Але ж вони плавають? (Так) А великий стовбур дерева легкий? (Ні) – 

Але ж він також плаває,  більш того з нього будують плоти які в змозі перевозити 

вантаж! 

- Бажаєте дізнатися чому? (Так) 

Пропоную вам порівняти такі предмети камінь, дерево, металевий предмет і 

предмет з пінопласту. Які вони за розміром?  

Діти: Приблизно однакові 

Вихователь: Які за вагою? 

Діти: - металеві мають набагато більшу масу, ніж дерев’яні;  



 - камінь має більшу масу, ніж вата чи пінопласт.  

Вихователь: Тобто матеріали, з яких зроблені предмети, мають різну щільність. Що 

означає що їх частинки (атоми) різні і знаходяться на різній відстані один від одного. 

- У цьому ми з вами переконаємось виконавши цікавий дослід з апельсином. 

- У одну склянку я покладу звичайний апельсин. Що відбувається? (він плаває) 

  В іншу склянку апельсин без шкірки. Він став легше й менше. Але він? (тоне) 

  Чому? Бо шкірка апельсину має меншу щільність, тому апельсин у неї може плавати 

як (пробка, пінопласт, дерево…) А коли апельсин залишився без шкірки що 

змінилося?  (його щільність вона стала більшою і він потонув.) 

 

Вихователь: Молодці. Ви дуже уважні. Але час нам повернутися до нашого озера і 

поміркувати як нам відчистити озеро від сміття яке накидала Гінгема? Можливо ми 

використаємо інвентар щоб самим не забруднитися й не намочитись?  

Діти: 1. - предмети які плавають можливо зібрати сачком? (Добре) 

 2. предмети які лежать на дні і зроблені з залізо можливо дістатися з за допомогою 

магніту.   

Вихователь: Дуже добре. А як же збирають решту сміття з дна.  

(ролик про помпу) 

- У нас з вами не дуже глибоке озеро пропоную вам скористатися лопатками та 

відерцем. 

Практична діяльність 

за допомогою ситечок малята виловлюють сміття.  

Вихователь: Я вам вже приготувала  контейнери щоб ви могли одразу його й про 

сортувати.  

Гра «Сортування сміття». 

 

Аудіо запис «Дякую вам діти за ваші добрі серця і добрі справи» 

в мене для вас під камінчиком Гімгема заховала останню частинку від Емблеми. 

Вихователь: Діти складемо з вами Емблему. 

Складають Емблему. 

Виходить Фея 

Фея: Малята, ви такі розумнички. Дякую вам що врятували Смарагдове місто і всіх 

його мешканців.  Чи склали ви Емблему міста?  

Діти показують. 

Фея: Я бачила, що ви багато цікавого дізналися, багато дослідів провели. Сподобалося 

вам? (Так). У мене також є найулюбленіший дослід який схожий на диво. І я його вам 

зараз подарую. 

Фея дістає з кошика квітки, і роздає дітям по квіточки, яка зроблена з паперу. 

Фея: Візьміть собі по квіточці, підійдіть до озера. Обережно опустіть їх на поверхню 

води. І ось вам диво квітка ожила й розквітла. 

Грає чарівна музика. 

Діти опускають у воду паперові квіти із складеними пелюстками.  

- Бажаєте дізнатися чому? (так). Я вам одразу відповіді не дам ви трішки поміркуйте 

самостійно, можливо з батьками дома обговоріть, з вихователями. Можливо ви і самі 

здогадаєтеся? А якщо ні то про цей і інші цікаві досліди ви дізнаєтеся з моїх чарівних 

книжок які я вам зараз подарую.  



Фея дарує буклети дослідників з дослідами дітям 

Вихователь: Дякуємо тобі Фея за подарунки. Дозволь нам з малятами подарувати 

мешканцям твого Смарагдового міста Подарунки які надали друге життя речам які не 

переробляються у природі, але дарують радість.  

Подарунки з покидькового матеріалу 

Вихователь: А тобі Фея на згадку про нас подаруємо пісеньку. 

Діти співають заключну пісню. 

 Все що є довкола тебе: 

Сонечко, хмаринка, небо, і лісок, каміння, води 

Й люди – часточка природи. Поле, гори, і травичка. 

Ліс, повітря і водичка. 

Бджілка, пташечка і зорі,  

Вільний вітер на просторі, 

Квіточки і різне зілля: 

Ось все це наше довкілля. 

 

Фея: Дякую малята! 

Вихователь: Нам вже час прощатись і до групи повертатись. До побачення 

Діти: До побачення! 

 

Діти під музику уходять до себе у групу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


