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У матеріалах збірника висвітлюються питання ознайомлення дошкільників з 
природним довкіллям та формуванням у них елементів екологічних знань у світлі 
роботи за новою Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у 
Світі». Змістове наповнення матеріалів стосується проблеми здоров’я дітей, 
трудового виховання, людському та предметному середовищах.  

Вимога створення: забезпечити базу для екологічного, трудового виховання 
дітей у дусі сучасних вимог, починаючи з дошкільного віку.  Діти та батьки 
повинні усвідомити,  що природа є джерелом добра, її краса справляє величезне 
враження на духовний світ людини. 

Реалізація запропонованих у збірнику матеріалів допоможе педагогам і 
батькам виховати дітей добрими до рослин і тварин, доброзичливо звертатися до 
них, лагідно торкатися листя, кори, квітів, тощо. 

Книга містить методичні рекомендації з краєзнавства, екологічного та 
трудового виховання. Представлені практичні розробки дошкільних закладів м. 
Полтави, Комсомольська та інших ДНЗ області. Посібник стане у пригоді 
вихователям, керівникам ДНЗ, а також усім, хто переймається проблемами 
дошкільної освіти. 
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Вступ 
 
Назва нової Базової програми «Я у Світі» об’єктивує той факт, що кожна 

людська істота приходить у цей світ, щоб пізнати саму себе як носія фізичного, 
душевного і соціально-морального начал та умови , в яких їй належить жити. Образ 
«Я» та образ «Світу» - неодмінні компоненти особистісного становлення 
дошкільника. Лише пізнавши своє «Я» та сприятливі / несприятливі для нього 
умови життя, дитина почувається компетентною та захищеною. 

Не всі якості, які розвиваються впродовж дошкільного дитинства, рівноцінні 
з точки зору їх значення для майбутнього. До таких належать пізнавальні інтереси, 
довільне управління поведінкою, основи логічного мислення. Йдеться, зокрема, 
про образні форми пізнання світу (любов, прихильність, чуйність, емпатія), які 
пов’язують дитину з іншими людьми. Підкреслимо, що образні форми пізнання 
природного, предметного, соціального довкілля та    власного «Я» інтенсивно 
розвиваються в перші шість-сім років життя в специфічних для цього періоду 
діячих видах діяльності.  

Доречно в цьому напрямку висловився В.Сухомлинський: «Навчання – це 
тільки одна з пелюсток тієї квітки,  яка зветься вихованням у широкому сенсі цього 
поняття. У вихованні немає головного і другорядного, як немає головної пелюстки 
серед багатьох пелюсток, що створюють красу квітки». 

Постійний контакт із природою приводить дитину до засвоєння понять, слів, 
речень і розвиток зв’язного мовлення. Природа збуджує у дітей уяву, вчить логічно 
мислити на основі зіставлення наявних у навколишньому світі предметів і явищ, 
пізнання їхніх причин і наслідків, користі та шкоди.  

Земля, сонце, вода, небо, повітря, життя рослинного і тваринного світу 
закликають до спостережень, плекають допитливість, творчу винахідливість, 
емоційну насолоду і трудову снагу, морально облагороджують кожну людину. 
Природа є джерелом добра, її краса справляє величезне враження на духовний світ 
людини.  

Завдання нової програми «Я у Світі» у сфері «Природа» передбачає 
забезпечити базу для екологічного виховання дітей у дусі сучасних вимог, де чітко 
визначено мету – « створити сприятливі умови для становлення у дошкільника 
компетентності в цій сфері життєдіяльності, сформувати зачатки екологічної 
культури, наукового світобачення та екологодоцільної поведінки. Отже, цей 
методичний збірник містить матеріали з досвіду організацій різних форм роботи з 
екологічного виховання дошкільних навчальних закладів області, який надасть 
змогу досягти якісних результатів у роботі з дітьми, викликати у них позитивні 
емоції, залишити в їх маленьких душах яскраві враження, які пройдуть з ними по 
життю, як спогади про радісне й прекрасне спілкування з природою. Діти повинні 
жити і пам’ятати все життя, що берегти природу -  це значить берегти майбутнє 
країни.  

Сімон О. П. 
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Пріоритетні напрями роботи дошкільних навчальних закладів згідно 
Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

(використання педагогічних технологій) 
 

Сімон О. П., 
заступник директора з навчально-виховної роботи НВК інтернатного типу 
для дітей з вадами розвитку Полтавської обласної ради 

 
«Дошкілля зірка вічно щоб горіла» 

Софія Русова  
 
Кожна дитина приходить у світ в першу чергу для того, щоб пізнати та 

навчатись вдосконалювати себе; дізнатися, для чого живуть люди на Землі, 
познайомитися з умовами життя та його основним законами – природними, 
предметними, соціальними, їй належить навчатися у відповідності, а не всупереч 
цим законам, відкривати для себе та інших людей свої можливості й здібності, 
знаходити своє домірне місце у складному й суперечливому широкому світі, 
почуватися в ньому щасливою . 

Визначна роль дорослого – допомогти зростаючій особистості жити власними 
силами, у злагоді з довкіллям і злагоді з собою, як активному суб’єкту 
життєдіяльності.  

Мета нової Базової програми - орієнтація сучасної дошкільної освіти та 
системний підхід до розвитку, виховання і навчання особистості, збалансованості її 
різних сторін, гармонійного поєднання « Я» і «Світу». 

Нова програма апелює до педагога не лише як до наставника й вихователя, а й 
як до людини, яка протягом певного часу проживає спільно з дитиною. Життя, яке 
плекає її душу, відповідає за екологію її особистості, й забезпечує почуття рівноваги 
й безпеки, комфорту й затишку. Важлива функція вихователя – зберігати захисні 
сили дитячого організму, пом’якшувати жорстокі впливи довкілля на нього, уникати 
штучної змагальності, конкурентності, екстремальності в щоденному бутті, 
спрощувати процес соціалізації дошкільника, інтимізувати його життя, підтримувати 
безпечну для нього дистанцію та бажання визначити своє місце серед інших.  

Аристотель у свій час підкреслював: «Оскільки вся держава загалом має на 
увазі одну кінцеву мету, то, очевидно,  для всіх громадян потрібно урочисте 
виховання, і турбота про це виховання має бути турботою державною, а не часною 
ініціативою».  

Отже, на першому місці повинні бути діти - майбутнє нашої держави. В 
кожному навчальному закладі, в кожній родині, необхідно перш за все створити 
атмосферу доброти, розуміння, щоб дитина якомога більше бачила позитивного 
досвіду дорослих. Велика роль належить розвитку національної свідомості, 
вихованню любові до рідної мови, використанню в навчально – виховному процесі 
рідного поетичного слова, національного мистецтва, літератури, культури, 
фольклору, традицій зразкової мови педагогів.  
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На даному етапі дуже важливо в роботі з дітьми застосовувати спадщину 
Софії Русової, Григорія Ващенка, Василя Сухомлинського, всесвітньовідомих 
педагогів гуманістів.  

Теоретичні передумови патріотичного, громадянського, національного 
виховання закладені саме в працях цих видатних людей.  

Теоретичні положення, педагогічні висновки, методичні поради, які вони 
розробили, набувають особливої актуальності у світлі становлення сучасного 
суспільного родинного виховання.  

Софія Русова великої уваги надавала розвитку дитини, вона вважала, що 
тільки чуйне, добре, милосердне ставлення до дитини допоможе формувати 
інтелектуальну, творчу, ініціативну особистість, здатну до вирішення проблем, до 
розвитку і самореалізації на користь держави із сформованими почуттями любові до 
рідної землі, свого народу, поваги до батьків, жінки - матері. Ці ідеї цілком 
перекликаються з вимогами Базової програми. Вони реалізують ідею 
дитиноценторизму, орієнтують педагога на визначення пріоритету розвитку 
дошкільника, як особистості, зокрема його соціально – моральної складової, як 
основи розвитку особистості. Разом з цим це не применшує ролі дорослого, не 
нівелює значення ефективно організованого навчально – виховного процесу. 
Пропонується лише змістити акцент з дорослого, як організатора педагогічного 
процесу на дитину, як об’єкт основної турботи.  

Григорій Ващенко – талановитий педагог і психолог, творець української 
національної освітньої і виховної системи, автор ґрунтовних праць з педагогіки, 
психології, соціології, його перу належать такі праці: «Загальні методи навчання», 
«Виховний ідеал», «Проект», «Системи освіти в самостійній Україні», «Система 
навчання», «Засади естетичного виховання», «Тіловиховання, як засіб  виховання 
волі і характеру», «Організаційні форми навчання», «Соціалізм і індивіалізм в світі 
християнства», «Виховання волі і характеру», «Виховання любові до Батьківщини», 
«Виховання пошани до батьків». Г.Ващенко народився на Полтавщині у 1903 році, 
закінчив Московську богословську академію, але священного сану не прийняв. 
Учителював в духовному училищі в місті Тульчині на Україні, а також у Росії і 
Грузії, поглиблюючи в той же час свої знання з психології та педагогіки.  

Соціальне виховання займало значне місце серед інтересів Г.Ващенка. Це 
пояснювалося,  насамперед, величезною кількістю безпритульних дітей в період 
найбільш плідної наукової діяльності педагога.  

Беручи все найкраще з минулого, він створив яскравий образ виховного 
ідеалу, щоб Україна мала свідомих патріотів своєї землі і нації, що є передумовою 
сили й могутності української держави.  

Виховання, відзначав Ващенко, розпочинається з перших днів життя дитини. 
Початковий етап в соціалізації особистості відбувається саме в сім’ї. Тут дитина 
отримує перші знання і враження про життя та навколишній світ. Для забезпечення 
належної якості родинного виховання Г. Ващенко ставить перед батьками дві 
основні вимоги. Першою є усвідомлення важливості і відповідальності ролі батька і 
матері, як вихователів свої дітей. Другою наявність єдиних підходів у вихованні.  

Значною, на думку Г.Ващенка, є роль педагога: «Дехто порівнює педагога із 
скульптором...педагог має справу з дітьми, живими істотами, що являють собою 
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живі індивідуальності з своєрідними психофізичними особливостями. У зв’язку з 
цим відповідальність педагога за свою працю незрівнянно більша». Найважливішою 
вимогою, що ставиться до вихователів є любов до дітей. Ця любов є стимулом до 
праці над собою.  

Педагогічні істини, висловлені в різні роки, відомими педагогами – 
практиками і теоретиками, науковцями, залишаються дороговказами на сучасному 
освітньому просторі.  

Однак, лише почуття до дитини без знання її природи,  особливостей та 
можливостей, без науково – обґрунтованої перспективи розвитку перетворить 
взаємодію на примітивний процес догляду за нею . 

З огляду на це, особливого значення набуває спадщина Василя 
Олександровича Сухомлинського – науковця, філософа, неперевершеного педагога.  

Враховуючи ідеї великих мислителей, педагогів минулого, він сформулював 
педагогічну концепцію виховання. Василь Сухомлинський надавав великого 
значення всебічному розвитку дітей, особливо формуванню в них моральних 
цінностей та естетичного сприйняття дійсності. 

Так, у центрі уваги спадщини Сухомлинського покладена педагогічна 
мудрість і те, наскільки вміло ми володіємо своїми почуттями.  

У своєму творові «Розмова з молодим директором», В.Сухомлинський, 
говорячи про майстерність і мистецтво керівництва навчально - виховним процесом, 
про природу педагогічної справи, висловив принципово важливе застереження :  

«...Для цього процесу характерна глибока індивідуальність явищ: та чи інша 
педагогічна істина вірна в одному випадку, стає нейтральною в другому, й 
абсурдною в третьому».  

Василь Олександрович Сухомлинський найяскравіший представник 
гуманістичної вітчизняної педагогіки, його ідеї базуються на класичній педагогіці та 
народній педагогічній мудрості, які є невичерпним джерелом, з якого кожна мисляча 
людина черпає цілющі джерела знань.  

Спадщина Сухомлинського - це 48 монографій і брошур, понад 600 статей, 
близько 2000 тисяч художніх творів – мініатюр і казок для сучасних і майбутніх 
поколінь, які є творчими витоками цінних психолого – педагогічних знань на шляху 
до тонкого й майстерного проникнення у загадковий світ дитинства, не байдужого 
ставлення до розв’язання проблем, що стоять перед усіма ланками управління освіти.  

Праці педагога видані 50 мовами світу. 
Думки і мрії видатного педагога не перекреслив час, його яскравий талант 

зігріває мільйони людей, запалює в їх серцях жагу творчості, бажання шукати, 
експериментувати, творити добро, боротися і перемагати.  

Формування любові до Батьківщини, патріотизму основ громадянської 
свідомості вихованців – один із найважливіших напрямків роботи дошкільних 
закладів Полтавщини. Визначені основні завдання педагогічних колективів щодо 
втілення у практику роботи дошкільних закладів наукової і творчої спадщини 
Василя Сухомлинського. У дошкільних закладах області педагоги не за наказом, а за 
покликом душі проводять роботу, яка починається й осмислюється з позицій та 
інтересів конкретної дитини і повертається знову таки до реальної дитячої душі.  
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«Світ вступає в вік людини» - у цих простих словах Василь Сухомлинський 
виражає свою віру в найсвятіше. 

Ми маємо нову Базову програму розвитку дитини - дошкільника – «Я у Світі», 
де чітко на першому плані, виступає дитина зі своїми життєвими бажаннями, 
людськими почуттями, власним світоглядом і вмінням критично мислити. У даному 
контексті одна з найважливіших переваг критичного мислення – його відповідність 
таким перетворенням суспільства, які дають людині змогу адекватно оцінювати нові 
обставини та шукати відповідні способи реагувати на них. Важливо зазначити: свою 
модель мислення діти формують на основі дорослих зразків, які часто не 
відповідають новим вимогам демократичного суспільства. І доки від дитини 
починають вимагати висловлення її власної позиції, вона встигає перейняти 
стереотипи мислення людей, які її оточують. Не варто відкладати розвиток 
критичного мислення на той час, коли дитина навчиться читати і писати, а тим паче 
тоді, коли їй доведеться роботи свідомий вибір, адже діти здатні мислити критично у 
будь – якому віці. І зерна закладені у наймолодші роки, можуть дати міцні пагони 
самостійного свідомого мислення в майбутньому.  

Слід виховувати у дитини прагнення «відчувати серцем іншу людину».  
Сухомлинський вчив своїх вихованців ставити себе на місце інших людей: «Якщо 
дитині байдуже, що на серці в товариша, друга, матері, батька, якщо дитина не вміє 
бачити в очах іншої людини, що в неї на серці, - вона ніколи не стане справжньою 
людиною». 

Цікаві ідеї, які дуже актуальні для сучасної освіти, зокрема дошкільної, 
висловлював Г. Ващенко: «Справжнє виховання мусить охоплювати собою весь 
період розвитку дитини, починаючи з раннього дитинства...» Виховний процес має 
двосторонній характер і включає в себе педагога і вихователя, або групу вихованців. 
Яке відношення кожної з цих сторін ? «В педагогіці існує 2 напрямки: 

1) авторитарне виховання, в якому педагог має активну роль, а вихованець 
пасивну, а це ускладнює  уроблювання характеру;  

2) вільне виховання, в якому виховник створює для дитини відповідні умови 
її розвитку, оберігаючи свободу вияву, а це сприяє формуванню  характеру... 

Виховання і самовиховання, як елементи єдиного виховного процесу, мають 
різну роль в різні періоди життя вихованця. Чим молодший останній, тим більшу 
роль в формуванні його особистості має виховання і меншу самовиховання, і 
навпаки, чим старший вихованець, тим більшу роль в його розвитку має 
самовиховання і навпаки. Але ці обидва елементи входять в процес формування 
особистості».  

Григорій Ващенко підкреслював, що ідеалом треба визнати той, що витримав 
іспит історії, найбільш відповідав психології народу та його призначенні, увійшов у 
психіку народних мас, відбитті у народній творчості і творах кращих митців і 
письменників, що стали духовними провідниками свого народу («виховний ідеал», 
с112).  

Софія Русова велику увагу у вихованні відводить виробленню характеру у 
дітей, бо «він дає змогу людині осягнути найвищі моральні блага». Основними 
рисами характеру, що виражають ставлення до колективу та окремих людей, Русова 
визначає: патріотизм,  доброту, людяність, вимогливість.  
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Крім того, вона радить розвивати в дітей працелюбство, любов до природи, 
сумлінність, відповідальність, охайність, скромність, повагу до старших, гордість і 
доброзичливе ставлення до інших людей.  

Вона підкреслювала: «в дитячому садку не має бути атмосфери школи, 
дисципліни, тут мусить панувати жвавий настрій, настрій спройнятий веселістю, 
працьовитістю і ласкою».  

Проте, й сьогодні у нашій дошкільній сфері, на жаль, домінує шкільна 
орієнтація. Математика і мовлення замість засобів, інструментів, що допомагають 
дитині освоювати загальні закони життя, залишаються спеціально організованими 
заняттями – уроками, з приводу форми організації у яких точаться суперечки. Але це 
зовсім не означає, що математики й мовлення має стати менше. Йдеться лише про їх 
обслуговуюче призначення, небайдужий творчий підхід педагогів до цієї справи.  

Лічити можна не лише предмети, а і добрі вчинки, позитивні та негативні 
якості, кількість висаджених разом з батьками рослин, нагодованих у негоду птахів 
тощо. Мовлення можна використовувати для налагодження довірчих стосунків, 
вираження своїх бажань, прихильності до когось, захоплення красою природи й 
мистецтва, завдяки чому формується індивідуальний життєвий досвід. 

Погляди видатних педагогів минулого і сучасних науковців, практиків на 
навчання і виховання багато в чому співпадають, особливо в даний час коли зусилля 
педагогів – дошкільників спрямовані на засвоєння нової базової програми розвитку 
дошкільника «Я у Світі». З упевненістю можна сказати, що висока мета об’єднувала 
педагогів в минулому і об’єднає, згуртовує, робить відданими прибічниками ідеї 
дитино центризму в наш час.  

У Програмі наголошується на тому, що педагог не повинен бути лише 
транслятором знань, єдиним їх джерелом, вона спонукає активно задіювати  
життєвий досвід  дітей, чим забезпечуватиметься їхня висока мотивація до навчання.  

«Не можна забувати, що особа садівниці є головний фактор в садку, вона дає 
йому прогресивний рух. Вона мусить бути веселою, приємною в поводженні з усіма 
– і дітьми, і дорослими, терплячою, ввічливою, тактовною, з глибокою вірою в 
дитячу душу» - ці слова Софії Русової висвітлюють підходи авторського колективу 
науково – педагогічних працівників під керівництвом О.Л. Кононко, доктора 
психологічних наук, професора до ролі особистості педагога, його професіональних 
якостей, впливу на формування позитивних рис характеру дитини.  

На жаль, у вітчизняній педагогічній науці проблемам розвитку особистості в 
дошкільному віці не приділялося належної уваги: ігнорувалися власні сили дитини, 
суб’єктивна активність, що нівелювало проблему саморозвитку, як таку. Сучасні 
дошкільнята (особливо в містах) часто зростають у штучно створеному дорослими 
середовищі, яке вважається розвивальним лише тому, що воно сучасно технічно 
обладнане, насичене всілякими інтелектуальними засобами, які нібито мають 
розвивати дитину з ранніх років, робити з неї інтелектуального генія. Водночас вони 
характеризуються низькою життєздатністю, егоцентричними орієнтаціями, 
нещирістю, надмірним прагматизмом, обачливістю. Це ускладнює процес 
соціалізації, актуалізує потребу вивчення феномена «нової дитини». Сьогодні 
загальновизнано, що лише високодуховна особистість може бути гідним 
представником своєї нації у  процесі її інтеграції у світовий простір. 
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Загальновизнано: духовність – це те головне, що становить фундамент людини, що є 
запорукою гармонійного розвитку особистості. Як сказав В.Сухомлинський, 
звертаючись до дітей: «Ти живеш серед людей .... роби все так, щоб  людям,  які 
оточують тебе, було добре».  

Запорука успішної реалізації Програми « Я у Світі» - зміна ставлення 
педагогів до дітей, переважання форм спілкування з вихованцями на засадах 
партнерства, поваги до дітей,  віра в їхні можливості, що допоможе бачити кожну 
дитину окремо й добирати ефективні форми роботи з нею . 

Дуже важливо, що Програма не лише засвідчує ефективність проголошених 
нею підходів до розвитку дитячої особистості, а й стимулює розкриття творчого 
потенціалу педагогів, про що свідчать створені учасниками апробації розробки 
оригінальних систем планування роботи за всіма лініями розвитку, методичного 
забезпечення освітнього процесу.  

Актуальна порада В.О.Сухомлинського: «Не надійтесь на те, що покликання 
саме прийде до вас, впаде, як манна небесна. Його треба здобувати працею, 
відкривати животворне джерело, пробиваючи тверду, суху землю, просвердлюючи 
камінь».  

Отже, у спрямованості на цілісний збалансований розвиток дитини через 
освоєння чотирьох основних сфер життєдіяльності: «Природа», «Культура», 
«Люди», «Я Сам», допоможе педагогічна система Василя Сухомлинського  - ця 
педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка відбувається на ідеї 
наближення навчально – виховного процесу до природи конкретної дитини.  

У непросту епоху жив і творив Василь Сухомлинський. Він був сином своєї 
доби, але на жаль, не всі його сучасники змогли піднятися до розуміння його 
істинного сенсу сповідування та гуманістичних ідеалів.  

«Як пробудити в дітей добрі, світлі почуття, як утвердити в їхніх серцях 
доброзичливість, дбайливе ставлення до живого й прекрасного?». І одразу ж дає 
відповідь: «досвід підтверджує, що добрі почуття, корінням сягають у дитинство, а 
людяність, доброта, лагідність, доброзичливість, народжуються в праці, в турботах, 
хвилюваннях про красу навколишнього світу. Добрі почуття, емоційна культура – це 
серцевина людяності. Якщо добрі почуття не виховані в дитинстві, їх не виховати.» 

Нова програма розвитку дошкільника визначає сучасні вимоги суспільства до 
«розвитку образних форм пізнання світу через дитячі види діяльності, формування 
дитячої творчості, критичного мислення, вміння не лише репродукувати, а й 
створювати та реалізовувати власні задуми; виховання почуття самовартісності, віри 
у свої можливості, своє значення для інших дітей, формування оптимістичних 
життєвих проспектів». 

Окрім усіх вищеназваних факторів необхідною умовою соціалізації є, вважав 
Григорій Ващенко,  такі риси характеру:  мужність, рішучість, працездатність, які  не 
даються людині від природи, вони є наслідком наполегливої роботи людини над 
собою.  

«Основна життєва мета, що її ставить перед собою людина, є рушійною силою 
в її діяльності, відповідно до цієї мети, вона не тільки діє, а й виховує й перевиховує 
себе, себто формує свою особистість».  



 

 11

В основу виховання української молоді професор Г.Ващенко ставить 
загальнолюдські й національні цінності, виплекані народом протягом віків. До них 
належать: моральний закон творення добра і боротьби зі злом, пошук правди і 
побудова справедливого ладу, заснованого на плеканні любові й краси.  

Так з розвитком характеру, як згадувалось вище, С.Русова тісно пов’язує й 
розвиток волі: «…людина з слабо розвиненою волею не може мати міцного 
незалежного характеру, панувати над своїми емоціями».  

Вона підкреслювала, що вихователь своєю твердою волею мусить імпонувати 
дитині, викликати в неї бажання перемагати всілякі перешкоди, вимагати, щоб 
кожну обіцянку було здійснено, щоб кожну працю було доведено до кінця. Отже, 
найголовніші фактори всякого виховання - повне довір’я між вихователем і дітьми, 
треба любити дитину, щоб помічати всі її нахили, зміни настрою, розмовляти з нею 
про красу різних героїчних характерів, користування кожним випадком, щоб 
викликати мужність, справедливість.  

Григорій Ващенко у своїх публіцистичних творах обстоює гармонійне 
виховання всіх трьох складових елементів душі: розуму, почуттів і волі у 
відповідності до обдарованості та інших природних властивостей людини. Ось чому 
так важливо відроджувати українську духовність при допомозі науки і виховання. 
Негативні елементи, котрих не бракує в західних системах, він піддає критиці у 
світлі питомих йому критерій ідеалізму і християнської моралі. Г.Ващенко робить 
наголос на мету життя людини, яку він визначає і конкретизує згідно зі своїм 
християнським світоглядом як службу Богові й Україні. Він, як ніхто інший, зумів 
зібрати матеріал з українських і чужих джерел, припустити його через щільний 
фільтр свого інтелектуального і світоглядового налаштування і напрацювати твори, 
що можуть слугувати основою для творення міцної освітньо-виховної системи в 
Україні. Національно – виховна концепція Г.Ващенка криє в собі небезпеку 
міжнаціональних протистоянь. Він підкреслював, що є прихильником співжиття 
народів на базі взаємопошани, а не шовінізму й намагань панувати однієї нації над 
іншою. Тому не націоналізму слід боятися, а шовінізму та фальшивого 
інтернаціоналізму. 

Як бачимо, працюючи за Базового програмою, вихователь повинен виступати 
не лише провідником національного і загальнолюдського, а й носієм власного 
гуманістичного досвіду, особою, що здійснює вибір, приймає самостійні рішення в 
розв’язанні тих чи інших педагогічних завдань, створює сприятливі умови для 
розвитку, виховання й навчання дошкільника.  

Загальновідомо, що важливою складовою успішної соціалізації молоді, 
зокрема, і в першу чергу дітей дошкільного віку, є передача їм соціокультурних 
надбань попередніх поколінь. Знання вітчизняних та світових загальнокультурних 
цінностей стане основою для утвердження у свідомості дітей, притаманних 
українському народові високих моральних якостей, сприятиме розвитку духовності у 
найширшому значенні цього слова. Означене дасть можливість виховувати любов до 
родини, ближнього, до людини як найбільшої цінності, повагу до України, відданість 
їй, а активна праця, спрямована на примноження і розвиток її трудових традицій,  
звичаїв, обрядів, формують у молодого покоління розуміння християнства як явища 
культури.  
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Це ставить перед нами нові завдання, в тому числі – формування 
внутрішнього світу дітей та молоді, духовності як провідної якості особистості. 

В.Сухомлинський говорив: «Духовний зв’язок дітей і підлітків з літніми 
людьми ніби розкриває совість, виховну чутливість до того, чим живе людина». 

«Сучасна педагогіка виросла виключно на християнському грунті і для нас 
нехристиянська педагогіка є річ неймовірна – безголова потвора і діяльність без 
мети, захід без спонукання позаду і без результатів попереду» – переконував нас  

К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський великий педагог, другої половини 20 
ст., писав: «Більш ніж будь – коли ми зобов’язані думати, думати зараз про те, що ми 
вкладаємо в душу людини.» Ця думка стає ще актуальнішою нині, в час, коли 
традиційні основи виховання і навчання підміняються «більш сучасними»: 

• педагогіка спільної праці і поваги до старших – розвитком егоїстичної 
особистості; 

• інтерес до вітчизняної культури - виключно інтересом до іноземної 
мови і культури; 

• самозближення, спрямованість, цнотливість – вседозволеністю і 
задоволенням своїх потреб; 

• довічні християнські чесноти  - абстракціями псевдогуманізму; 
• любов і саможертва – психологією самоствердження.  
Як бачимо, в останнє десятиліття дедалі більше політиків і культурних діячів, 

учителів і батьків звертаються до християнських моральних цінностей, 
констатується, що формування духовного світу особистості – велике і складне 
питання, тому воно потребує комплексного багаторівневого розв’язання завдань: 

• пробудження в дитини бажання бути моральною; 
• розгляд християнських цінностей як основи розвитку суспільно 

значущих рис і якостей особистості;  
• формування в дітей та молоді свідомості на основі організації 

моральних стосунків через їхнє включення в стихійну або спеціально – організовану 
діяльність; 

• формування в дітей розуміння й особистісного ставлення до сутнісних 
питань про сенс і мету життя людини; 

• вироблення етико – естетичного ставлення до життя й до своєї 
життєдіяльності; 

• піднесення національних традицій і толерантного ставлення до інших 
культур; 

• розвиток чеснот і позитивних якостей дитини, спонукання до 
самовдосконалення; 

• розвиток здібностей дитини, підтримки культурної творчості, 
спрямованої на особистісний саморозвиток; 

• подолання кризових станів дитинства, новоутворень, що виникли у 
психіці дитини під впливом антисоціальних проявів.  

Усвідомлюючи на сучасному етапі важливість національно – патріотичного 
морального, родинного, духовного виховання, в дошкільних закладах Полтавщини 
активно спрямовують роботу в цьому напрямку. У дошкільних закладах Гадяцького 
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району (НВК «Первоцвіт») педагоги разом з батькам будують конструктивні 
стосунки з дітьми, основою яких є довіра, повага, а за висловлюванням Г. Ващенка - 
«цінності людської особистості невід’ємні від ідеалів Істини, Добра і Краси, від 
духовності.» 

У центрі уваги педагогічних колективів ДНЗ м. Полтави №2, 12, 37, 41, 59, 80, 
83, Решетилівського району (ДНЗ „Ромашка”), Полтавського, Гадяцького, 
Решетилівського, Зінківського, Козельщинського, Новосанжарського, Оржицького, 
Пирятинського, Кременчука, Комсомольська - ідея дитиноцентризму, яка орієнтує 
педагога на визначення пріоритету розвитку дошкільника, як особистості, зокрема 
його моральної складової, як основної. Разом з тим це не применшує ролі дорослого, 
не нівелює значення ефективно організованого навчально – виховного процесу, 
пропонується лише змістити акцент з дорослого, як організатора – педагогічного 
процесу на дитину,  як об’єкт основної турботи.  

Філософія Програми «Я у Світі» ґрунтується на тому, щоб виховувати в дітях 
внутрішній потяг до навчання. Програма створює фундамент для формування у дітей 
знань, умінь, які мають життєве значення.  Програма націлює, стимулює розвиток 
тих рис характеру, які будуть потрібні в умовах швидких змін у суспільстві, а для 
цього ми повинні озброїти дитину не стільки системою «галузевих знань», скільки 
«наукою життя».  

У центрі уваги педагогічного колективу має перебувати розвиток духовності 
особистості дитини, формування соціальних, комунікативних, інформаційних 
компонентів та виховання громадянина – патріота України. Час осмислити й 
усвідомити глобальність наслідків планетарного масштабу, до яких привели, 
призводять і будуть призводити антиподи духовності – людська байдужість, зло, 
бездуховність.  

Життєва потреба набуття духовного багатства і професіоналізму високого 
рівня зобов’язує нас бути дуже уважними до процесу якісних змін у свідомості, 
світогляді сучасної прогресивної світової спільноти. Необхідно своєчасно освоювати 
ці зміни та виправдано, методологічно аргументовано вносити належні зміни в 
особисту педагогічну діяльність – йти назустріч життю, а не врозріз із життям.  
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У єднанні з природою 
 
Сімон О. П., 
заступник директора з навчально-виховної роботи НВК інтернатного типу 
для дітей з вадами розвитку Полтавської обласної ради 

 
Як відомо, становлення особистості починається в дошкільному віці 

етнізації та соціалізації дитини, тобто з її природного входження в духовний світ і 
традиційне життя рідного народу, в культуру нації як складову загально - людської 
культури. Ця істина є провідною в новій програмі розвитку дошкільника «Я у 
Світі». 

Украй важлива є висловлена К. Ушинським думка, що людське тіло, розум і 
серце потребують праці, а виховання має бути спрямоване на те, щоб, з одного 
боку, відкривати дитині можливість знайти для себе корисну діяльність, а з іншого 
– викликати невтомне бажання працювати. 

Дійсно, екологічне виховання і трудове гармонійно поєднані і 
взаємопов’язані. Василь Сухомлинський підкреслював: «Праця стає великим 
вихователем, коли вона входить в духовне життя наших вихованців, дає радість 
дружби і товаришування, розвиває допитливість, народжує хвилюючу радість 
подолання труднощів, відкриває все нову і нову красу в навколишньому світі, 
пробуджує  перше почуття громадянина». 

В умовах суспільного дошкільного виховання праця дітей – один з 
найважливіших засобів виховання, всебічного розвитку особистості дитини. 

Дорослим, що виховують дітей, варто щоденно прилучатися їх до таїнств і 
краси природи, щоб уже в ранньому дитинстві в кожній людині зародилося почуття 
спільності з нею. У такий спосіб дорослі зможуть всебічно розвивати дитину: 
розширювати її кругозір, відкриваючи один за одним явища природи, звертаючи 
увагу на їхню незвичайність, взаємозв’язок, красу природи, розмаїття форм і 
забарвлення рослин, вишуканість суцвіть, спритність і граційність рухів тварин, на 
захід сонця й високі пір’ясті хмари, на чудові пейзажі в усі пори року.  

Залучаючи дитину до спільної діяльності, з вирощування тих або інших 
рослин, даючи посильні доручення по догляду за кішкою, собакою, птахом, дорослі 
розвивають у неї чуйність, уміння розуміти інше життя. Його самоцінність, 
спонукає дитину до співчуття, співпереживання, виховує готовність допомагати 
справою. Отже, дитина засвоює моральні норми поведінки та людського співжиття, 
входить в атмосферу родинних та суспільних стосунків. Ось так відбувається 
соціалізація свідомості – тобто процес засвоєння норм та цінностей, соціалізація 
діяльності – процес засвоєння форм діяльності відповідно до власних можливостей 
та здібностей. 

В Сухомлинський наголошував на необхідності вводити малюка в 
навколишній  світ природи так, щоб кожний день він відкривав у ньому для себе 
щось нове, щоб ріс дослідником, щоб кожен крок його був мандрівкою до живих 
джерел природи, облагороджував серце і загартовував волю. Діти повинні засвоїти, 
що під час прогулянок, екскурсій, походів не можна голосно розмовляти, рвати 
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квіти, ламати гілки дерев і кущів, руйнувати пташині гнізда, мурашники. 
Забруднювати навколишнє середовище, підбирати малят звірів і пташенят.  

Перед педагогом стоїть завдання – виховати підростаюче покоління в 
традиції гармонійного співіснування з природою, раціонального використання та 
відтворення її багатств, у психологічній готовності оберігати природні цінності.  

Тобто ми повинні закласти в свідомості дітей відчуття навколишнього світу 
як свого дому і закласти елементи таких понять, як екологічна культура, екологічна 
освіта, екологічне виховання, екологічна свідомість.    

Екологічна культура – культура всіх видів людської діяльності, так чи 
інакше пов’язаних із пізнанням, освоєнням чи перетворенням природи. 
Складається вона і із знання екологічних норм, їхнього розуміння, усвідомлення 
необхідності виконання, формування почуття відповідальності за долю природи. 
Екологічна культура – це здатність людини відчувати живе буття світу, приміряти і 
пристосовувати його до себе, взаємо узгоджувати власні потреби з природним 
довкіллям. Екологічна культура звернена до двох світів – довкілля і внутрішнього 
світу людини. Екологічна культура формується в дошкільному віці, коли діти 
ознайомлюються з особливостями навколишнього середовища. Враховуючи 
надзвичайну емоційну чутливість малюків, перевага надається  емоційно-
естетичному сприйманню природи, розвитку естетичних. Інтелектуальних, 
гуманістично-спрямованих почуттів у ставленні до природи.  

Основу екологічної культури становлять елементарні знання про природу: 
вміння орієнтуватись у навколишньому природному середовищі, усвідомлення 
життєво-необхідних потреб живих істот в умовах існування, ознайомлення з 
елементарними відомостями про взаємозв’язки живої природи, значення їх в житті 
людини, розуміння впливу людини, її господарської діяльності на природне 
середовище в доступній для дітей формі. 

Екологічна освіта - система навчання, спрямованого на засвоєння основ 
екології для формування в кожного  члена суспільства тісного взаємозв’язку всіх 
природних і соціальних процесів. Необхідності захисту довкілля та його 
поліпшення, раціонального природокористування.    

Ознайомлюючи дошкільнят із природою, традиційно визначають 3 основні 
мети: освітню, що передбачає формування уявлень про певні природні явища, й 

об’єкти; розвивальну – 
спрямовану на забезпечення 
основних психологічних 
процесів дитини: уяви, волі, 
пам’яті, почуттів, 
сприймання; застосування 
набутих умінь і навичок під 
час діяльності; виховну – 
формування моральних, 
духовних, естетичних 
уявлень, потреби в праці, 
гуманності, гігієнічних 
навичок, уміння й бажання 
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берегти природу. Для реалізації зазначених вище завдань використовуються 
спостереження, праця в природі (в куточку, на ділянці), елементи пошуково-
дослідницької діяльності, ознайомлення з творами фольклору (народними 
прикметами, прислів’ями, піснями),  художньої літератури та образотворчого 
мистецтва. Дидактичні ігри з реальними предметами та їхніми замінниками, 
картинками. Усі названі методи поєднуються обов’язково з бесідами на відповідні 
теми.  

Екологічне виховання – процес формування в людини свідомого 
сприйняття навколишнього природного середовища, почуття особистої 
відповідальності за діяльність, що так чи інакше пов’язана з перетворенням 
навколишнього середовища, упевненості в необхідності бережного  ставлення до 
природи¸ розумного використання її балансів, розуміння важливості збагачення 
природних ресурсів. Екологічне виховання дошкільників ґрунтується на засвоєнні 
дітьми системи знань про природу, про існуючі в ній зв’язки і залежності, на 
усвідомленні впливу діяльності людини на природу. Але щоб виховати в дітей 
гуманне ставлення до природи, важливі не лише знання, а й виховання гуманних 
почуттів, позитивного досвіду в спілкуванні з природою. Як початкова ланка, 
екологічне виховання дітей дошкільного віку має важливе соціальне значення для 
всього суспільства: своєчасно закладаються засади екологічної культури і людської 
особистості. 

Витоками своєї гуманістичної системи та своєю практичною діяльністю 
Василь Сухомлинський переконливо довів, що добрі почуття йдуть своїм корінням 
у дитинство, а людяність, доброта, ласка, доброзичливість народжуються в праці, 
турботах, хвилюваннях про красу довкілля.  

Перед педагогами стоїть завдання – виховати підростаюче покоління в 
традиції гармонійного співіснування з природою, раціонального використання  та 
відтворення її багатств, у психологічній готовності  оберігати природні цінності.  

Найефективніший шлях розв’язання цього завдання – залучення 
дошкільників до практичної діяльності та безпосереднього спілкування з 
природою, яке відбувається у процесі  спостереження, експериментів, трудової та 
ігрової діяльності. 

Екологічна свідомість – глибоке розуміння нерозривного зв’язку людини з 
природою, залежності благополуччя людей від цілісності й екологічної рівноваги 
середовища життя на землі, переконаність у необхідності бережного ставлення до 
природи, розуміння важливості і збагачення природних ресурсів. У формуванні 
екологічної свідомості відповідальна роль належить дошкільній освіті, яка є однією 
з перших ланок становлення людини – громадянина. Стосовно дітей дошкільного 
віку можна говорити про формування основ екологічної свідомості, тому, що в 
дитинстві починається тривалий процес пізнання навколишнього світу – пізнання 
розумом і серцем, становлення особистості дитини.  

Знову згадуємо слова всесвітньо відомого педагога Сухомлинського: 
«Природа як світ, в якому дитина народжується, пізнає навколишню дійсність і 
саму себе, полегшує виховну роботу і водночас ускладнює її, бо робить її 
багатшою, багатограннішою. Постійне спілкування з природою і взаємодія з нею 
стає істотною стороною виховного процесу. » Практика підтверджує, що краще 
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осмислюється матеріал, реалізується дидактична мета тоді, коли нова інформація 
інтегрується з попередніми знаннями, спирається на досвід.     Так, розповідаючи 
про тополю і використовуючи досвід дітей, педагог за допомогою різних методів та 
прийомів активізує навчально-пізнавальну діяльність. У результаті одержують 
узагальнену різнобічну характеристику (тополя – дерево; тополя – символ України, 
тополя взимку захищена від холоду водонепроникливими лусками та восковим 
нальотом, бруньки у тополі великі і довгі, якщо їм створити сприятливі умови, 
вони можуть прорости; бруньки тополі і взимку пахнуть тополею; тополя в 
українському фольклорі (прислів’я, приказки, загадки, прикмети та ін.); тополя з 
точки зору практичного використання.  

Великі можливості 
для активізації навчально-
пізнавальної діяльності 
зосереджені  у проблемних  
завданнях, запитаннях, 
задачах, проблемних 
ситуаціях. Це один із 
найдоступніших для дітей 
засобів, що спонукають до 
пізнання. Вони розвивають 
продуктивне мислення, 
дають повний пізнавально-
розвивальний результат, 

активізують уяву, увагу, пам'ять, допитливість, викликають прагнення поглибити 
знання. При постановці проблемно-пошукових завдань дітей вводять у стан 
загадки, відгадки, вибору. При цьому створюється атмосфера мимовільного 
інтересу до пошуку невідомого. Особливістю навчальних проблемних ситуацій є 
те, що діти засвоюють загальні способи вирішення конкретних практичних завдань, 
загальні способи дій.  

Підсумовуючи вище сказане, можна з упевненістю констатувати, що тільки 
при такій організації навчально-виховної роботи процес сприймання буде більш 
осмисленим, а знання ґрунтовнішими. Все це разом спрацьовуватиме на всебічний 
розвиток дитини. 
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Формування уявлень про довкілля у вихованців дошкільних 
навчальних закладів 

 
Сімон О. П., 
заступник директора з навчально-виховної роботи НВК інтернатного типу 
для дітей з вадами розвитку Полтавської обласної ради 
 

«Любімо, бережімо природу - 
вічне джерело нашого життя і творчості.  

Вона нам  у стократ більше віддасть, 
 ніж ми їй можемо дати» 

М. Рильський 
 
Маємо пам’ятати, що дошкільне дитинство істотно відрізняється від 

наступних періодів життя, насамперед, відносною свободою малюка: діяльність 
якою він займається, здебільшого обрана за власним бажанням, емоційно насичена, 
дає простір для уяви та творчості. Важливою особливістю такої діяльності є  те, що 
набуті дитиною знання, дії, здібності мають загальний неспеціалізований характер. 
Малюк поки що навчається бути людиною, оволодіває наукою і мистецтвом жити 
серед інших. Символічною та невипадковою є назва Базової програми – «Я у 
Світі». У ній закарбовано єдність «Я» і «Світі». Програма ґрунтується на 
комплексному вихованні дітей у природі. Охорона навколишнього середовища – 
найактуальніша проблема сьогодення. Екологічна криза значно поглибилась у 
зв’язку з аварією на Чорнобильській АЄС. 

В умовах загострення проблем взаємодії людства й природи перед сучасною 
педагогічною наукою та практикою постає низка невідкладних завдань, пов’язаних 
з необхідністю виховувати молоде покоління не у згубній традиції якомога більше 
брати від природи, а у шанобливому ставленні до всього сущого, що споконвіку 
притаманне українському народові. 

Серед якостей, що характеризують екологічну культуру особистості важливу 
роль відіграють знання про природні закономірності, взаємодію людства і природи. 

Культивувати їх потрібно у найменших громадян нашої країни, що ми і 
робимо, пропонуючи наробки освітян дошкільної справи Полтавщини, які 
базуються на основних закладах нової програми «Я у Світі» (сфера життєдіяльності 
«Природа»). Для більшого усвідомлення матеріалу, зміст роботи з дітьми 
розподілено поетапно. 

1. Для виховання дітей у природі, необхідно навчити їх бачити прекрасне у 
всіх представників живої природи; вміти спостерігати за явищами природи. 
Природа дає змогу позитивної енергії, тому дуже важливо навчити радіти красі 
природи, милуватися краєвидами, цікавитися поведінкою живих істот. Тому 
найважливішою метою цього етапу є вміння бачити прекрасне у всьому 
навколишньому оточенні довкілля.  

2. Коли дитина вміє спостерігати і вдивлятися, дуже важливо робити 
висновки, вміти аналізувати та пояснювати явища природи. Тому на цьому етапі є 
важливим нагромадження наукового матеріалу, дослідницька робота. Формування 
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уявлень про природу (живу і неживу) ґрунтується на поглибленні знань і 
використанні практичних навичок при детальному вивченні особливостей об’єктів 
природи. Глобального значення набувають в цей етап  вміння синтезувати і 
об’єднувати суб’єкти природи в екологічні ніші. їх зв’язок та взаємодії. 

3. Даний етап – це результат праці вихователя і дітей у природі. Діти 
емоційно відчувають красу природи, дослідним шляхом вміють встановлювати 
взаємозв’язки, пояснювати причини та наслідки природних процесів. 

Діти відчувають свою спільність з природою, тому на цьому етапі 
основоположним є прагнення берегти природу, турбуватися про неї. 

Діти намагаються вирощувати рослини, спостерігати за змінами у фазах 
розвитку рослин. За допомогою проблемних та пошукових ситуацій діти 
розкривають ґрунтовні знання живої та неживої природи.  

Примітка: на всіх етапах вчити дітей основам безпеки життєдіяльності, а 
саме: природні процеси – їх наслідки можуть бути небезпечними; рослини, гриби – 
корисними та отруйними тощо. 
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Погляди всесвітньо-відомих науковців на природний розвиток дитини 
 

Натарова Аліна,  
головний спеціаліст Управління освіти виконавчого комітету  
Полтавської міської ради 

  
Законом України «Про дошкільну освіту» заявлено ідею модернізації першої 

освітньої ланки – вдосконалення її змісту, гуманізацію цілей і принципів 
дошкільної освіти. В зв’язку з цим проблема переходу від навчально-
дисциплінарної моделі освіти до особистісно-орієнтованої стає все актуальнішою. З 
кожним днем в усьому світі зростає роль особистості. І головною метою 
національної дошкільної освіти на сучасному етапі є створення сприятливих умов 
для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування 
її життєвої компетентності, розвитку ціннісного ставлення до світу  Природи, 
культури, людей, самої себе. Для того, щоб допомогти дитині у реалізації свого 
природного потенціалу, що формує її як особистість, необхідно замислитись, за 
якими законами розвивається сама Природа. 

Потяг осмислення Природи у її цілісності є важливою регулятивною ідеєю 
та нормою природознавчих  наук, які організують та орієнтують науковий пошук. 
Ідея цілісності Природи находить своє відображення у природо наукової картини 
світу, яка змінюється разом з кожним фундаментальним науковим відкриттям. 
Відправний поштовх до прагнення збудування природонаукової картини світу 
надав ще Георг Вільгельм Фрідріх Гегель у своїй праці «Філософія природи», 
вперше виданої у 1817 році. [3] Ця регулятивна ідея знайшла свій конкретно-
науковий вираз в ідеях М.Планка про єдність фізичної картини світу, у 
плодотворній теорії В.Вернадського о біосфері, відкриттях А.Ейнштейна, у 
формуванні нових наукових дисциплін, які підкреслюють цілісність вивчаємих 
об’єктів, зокрема екології. Наші пращури вважали, що Земля – це живий організм. 
На науковому рівні це було підтверджено дослідженнями В.Вернадського, 
К.Ціолковського, працями І.Прігожина, Е.Шредінгера та іншими. І оскільки 
людство – це частина біосфери Землі, йому належить жити за законами розвитку 
рідної планети. Щоб зрозуміти механізми саморозвитку людини, необхідно 
насамперед обміркувати загальні закономірності, які обумовлюють ці однакові і 
для Всесвіту, і для Землі, і для Природи, людства та людини еволюційні зміни. І 
мета цієї статті – спробувати висвітлити ці загальні закономірності розвитку 
природи взагалі та показати, як цим процесам підкоряється розвиток людини 
зокрема. 

Оточуючий нас світ безкінечно різноманітний. Цей факт у тому чи іншому 
ступеню визнають усі. І рідко ми замислюємось над тим, що це нескінченне  
різноманіття предметів та явищ утворене  Природою за допомогою стандартного 
набору механізмів та форм. І сталий світ мінералів, і захоплююча своєю величчю 
кольорів та форм флора і фауна створені із одних і тих же часток, атомів, молекул.  

Ще цікавіше дізнатися, що все, що створено Природою: від найменших 
частинок до велетенських сузірь створені з єдиного будівельного матеріалу – 
потенції Природи до руху. Думка, що першоосновою світу була потенція природи 
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до руху вперше з’явилася в характеристиці властивостей Іпостасей  Божественної 
Трійці. Бог Отець є першопричина творення світу. Він не енергія, але причина його 
виникнення. Вчення о потенціях у древніх було розвинуте Платоном та 
Аристотелем, Леонардо да Вінчі та Гегелем. Не бачити у Природі неймовірне у 
багатьох випадках заважає очевидне.  

Людина також є частинкою Природи. І складається вона із різних рівней 
мироздання: кліткового, молекулярного, атомарного. І для людини, і для всієї 
Природи існують одні й ті самі закони розвитку. Одним із завдань людини є 
вивчення і усвідомлення цих законів розвитку, що в кінцевому результаті означає 
дослідження самої себе.  

Все, що є у світі, включаючи нас самих – результат саморозвитку природних 
систем. Система – це сукупність окремих частин, з’єднаних у ціле, які утворюють 
нову якість, якої не було у її частин. Це означає, що в цілому систему не можна 
зрозуміти, поділив та вивчаючи якості її окремих частин. Древні філософи 
визначали систему як ціле, яке більше суми його частин. Сучасні економісти 
висловили це у закономірності: 2+2=5. Звідки же береться цей приріст якості?  Всі 
матеріальні системи мають дві основи: матеріальну та інформаційну. І якщо 
кількість матеріального не змінюється, а якість при цьому збільшується, це означає, 
що приріст відбувається за допомогою збільшення в системі інформації. Це вона  
може перетворити одну і ту саму кількість атомів вуглецю або у алмаз (еталон 
міцності та сяйва), або у графіт (чорну та крихку речовину). [4] 

І закони розвитку однакові як для людини, так і для Галактики. Взагалі, 
розвиток – це зміна стану. Стан організму характеризується параметрами обмінних 
процесів, енергією, інформацією. Ці процеси пов’язані  із внутрішніми 
параметрами самого організму. Для людини це  температура, артеріальний тиск, 
швидкість процесів, що відбуваються.  

Розвиток – це зміна тих параметрів, які визначають стан організму. Згідно до 
енциклопедичного словника «розвиток – необернена, направлена, закономірна 
зміна матеріальних (організм, екосистема, підприємство) та ідеальних (мова, 
культура, релігія) об’єктів. Тільки одночасна данність трьох вказаних якостей 
виділяє процеси розвитку серед інших змін ». [6]  

Дійсно, необерненість не дає об’єкту розвитку циклічно повторюватись. 
Направленість забезпечує можливість змінам накопичуватись і переходити у нову 
якість: від старого до нового, від простого до складного, від нищого до вищого, від 
випадковості до необхідності. При відсутності закономірності нема і розвитку, а 
тільки хаос – безпричинний набір випадковостей. Закономірність забезпечує 
відповідність змін до причинно-наслідкових зв’язків, коли при одних і тих же 
обставинах зміни будуть відбуватися одними  і тими  же  визначеним способом, 
коли у одних і тих самих причин при одних і тих самих умовах буде завжди одне і 
те саме слідство. 

Вказані якості є формально - необхідними ознаками розвитку. Розвиток 
ґрунтується на змінах за рахунок внутрішньої діяльності. Тому не випадково 
дієслово «розвиватися», як правило, вживається із частинкою – ся. У тому випадку, 
коли зміни проводяться за рахунок зовнішніх факторів, використовується інша 
термінологія: очікувати, мріяти, реалізувати, виховати та інші. 
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У наш час, на жаль, під розвитком дитини та наданням освіти розуміють, в 
більшості випадків, безкінечне накачування дітей все новою та новою 
інформацією. Латинське слово «educare», від якого у багатьох мовах утворилося 
слово «освіта», означає у перекладі «витягувати, вивільнювати». У стародавні часи 
люди вірили, що мудрість із самого початку закладена у людині. У Стародавніх 
Афінах великі вчителі, такі як Сократ, «витягували» із своїх учнів їх власні ідеї та 
думки за допомогою провокуючих питань. Це дозволяло учням самостійно 
виводити умозаключення та викладати їх власними словами, а це – ефективний 
спосіб їх міцного закріплення у свідомості. Цей метод приносив користь не тільки 
учню, але й вчителю. Відгук цієї системи можна почути в афоризмі: «навчаючи 
вчимося самі». Метод Сократа дозволив Стародавнім Афінам (місто з населенням 
менш як десять тисяч чоловік) здійснити дивовижні досягнення у світі мистецтва та 
науки, якими захоплюються і в наші часи. Сучасна же дидактика спирається на 
твердження, що кожен учень – це tabula rasa, тобто чиста дошка, яку  вчитель під 
час занять повинен заповнити змістом. Закладені Природою знання більше не 
«витягуються» з учня. Здійснилася відмова від освіти на користь викладання. Як 
сумно помітив Альберт Ейнштейн: «освіта – це те, що залишається, коли ми 
забуваємо все, чому вчили в школі» 

І тільки порівняно невелика кількість людей та педагогів-подвижників 
(Ш.А.Амонашвилі, В.В.Зайцев, І.П.Іванов, А.Г.Асмолов, А.Н.Леонтьев, 
Л.С.Виготський, Я.О.Коменський, В.А.Сухомлинський, Л.М.Фрідман, 
К.Д.Ушинський, М.Монтессорі, Е.Сеген та деякі інші) прагнули до використання 
прийомів та методів навчання, які б не заважали природнім процесам розвитку, а 
допомагали їм. 

Процеси розвитку зумовлюють, у першу чергу, активну роль внутрішніх 
механізмів самоорганізації. «Особистість відчуває, що їй потрібно, а що 
непотрібно. Вона знає, що в даний момент це так, а у наступну мить все може бути 
інакше. Вона не біжить у наступну мить, а вживається у неї, коли та настає. Кожна 
нова мить – це творчість, завдяки якій особистість розвивається» – пише Лууле 
Виилма у своїй книзі «Вчення про виживання».[2] 

Процеси самоорганізації реалізуються через формування передумов 
впорядкованості. Життя же людини – це впорядкування видимого хаосу.  

Це передбачає : 
1. наявність енергетичного потенціалу, здатного визвати зміни (рух). 
2. наявність програми, яка направляє реалізацію даного енергетичного 

потенціалу. 
І те і друге потребує неоднорідності простору. 
 
Є чотири важливі постулати розвитку, які обумовлює навколишнє 

середовище: 
1. інтервали параметрів навколишнього середовища не повинні бути 

дуже широкими, так як системі не буде вистачати запасу вільної енергії (для 
людини: розвиваюче середовище не повинне бути занадто різноманітним). 

2. інтервали параметрів не повинні бути занадто вузькими, так як 
підтримка незворотності та направленості розвитку будь-якої системи можливе 
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тільки на основі різноманітності і, перш за все, різноманітності енергетичних 
потенціалів (для людини: розвиваюче середовище не повинне бути занадто 
одноманітним). 

3. інтервали зміни параметрів середи повинні наближатися до 
оптимальних для існування даного типу систем умовам (для людини: розвиваюча 
середа повинна бути максимально наближена до вікових потреб) 

4. параметри середовища повинні змінюватись таким чином, щоб це 
змушувало систему виходить із стану рівноваги (застою), постачаючи передумови 
розвитку. [4 ] 

Стосовно впливу розвиваючого середовища на дитину докладно можна 
прочитати у працях М.Монтессори «Дом ребенка. Метод научной педагогики», 
«Мой метод. Метод научной педагогики». 

Будь-яка система має матеріально-інформаційну природу. Матеріальна 
основа – це сукупність з’єднаних в системне ціле матеріальних елементів, які 
дозволяють здійснювати ті функції, які необхідні для розвитку і існування системи. 
Мета матеріальної частини системи – здійснення речовинного, енергетичного, та 
інформаційного обміну. 

Інформаційна основа – це нематеріальна сутність, яка пов’язує в ціле 
матеріальні елементи системи та забезпечує упорядкованість самої системи у 
просторі і часі. 

Інформаційна основа реалізує такі функції: 
• формування пам’яті системи 
• збір, обробка, аналіз вхідної інформації 
• утворення нової інформації [4] 
Матеріальна основа системи забезпечує роботу по збору та переробці 

інформації. У ході еволюції природи змінюється співвідношення між 
матеріальними та інформаційними складниками на користь інформаційної 
складової. І важливу роль у розвитку відіграє пам'ять. Взагалі, пам'ять – це 
здатність накопичувати, зберігати та відтворювати інформацію. Саме пам'ять є 
основним фактором у забезпеченні необхідних передумов розвитку: незворотності, 
направленості та закономірності. Для того, щоб не скочуватись в старий стан 
(механізм незворотності) необхідно запам’ятати новий стан. Для того, щоб 
реалізувалась направленість – необхідна здатність до запам’ятовування одних змін 
і блокування інших. Закономірність базується на наявності причинно-наслідкових 
зв’язків, а це означає, передусім, пам'ять про них. 

Повторення – мати вивчення. Однак, лише тоді, коли засвоєний матеріал 
інформаційно закріплюється, з’являється можливість виправляти помилки. Коли 
той, хто повторює, здатен критично осмислити вивчене, зафіксувати все саме 
краще для подальшого відтворення і проаналізувати зроблені помилки, щоб не 
повторювати їх. Без цього повторення перетворюється у біг по колу, а не у рух по 
спіралі. Згідно думки Лууле Виилми – всі добросовісні зубрили – люди з 
потенційними психічними відхиленнями. Якщо у них не виходить так, як їм 
бажається, вони впадають у депресію, або в істерію. Все більше людей перебуває у 
постійному депресивному стані тому що:  

• вони бажають обресті  мудрість  
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• а через неї –  інтелігентність  
• а через неї – визнання і славу 
• а через це – багатство», тобто, через інформаційний розвиток 

вдосконалювати матеріальну сторону системи (людини), а не навпаки, що 
призводить до погіршення здоров’я. [2] 

Система (людина) розвивається самостійно настільки, наскільки їй вистачає 
пам’яті. Пам'ять системи (людини) – це інформаційна основа спадковості. 
Спадковість є тим фактором, який робить випадкові та непевні зміни 
закономірними та сталими, не даючи процесу випадкових змін перетворитися в 
набір хаотичних подій, які неможливо передбачити. Спадковість – це місток між 
минулим і майбутнім. А випадкові неозначені зміни – це те поле можливостей, з 
яких система утворює свої стани. Пошук найбільш ефективних станів системи 
являється відбором. Таким чином, випадкова змінність є те, з чого обираються та 
реалізуються саме ті можливості, які задовольняють даним спеціальним умовам. 
Відбір – це селекція на користь найбільш ефективних станів системи. Іноді людина 
вважає, що саме вона здійснює вибір. Але вибір людини важливий тому, що саме 
він є критерієм того, чи буде відібраний Природою він сам, тобто чи потрібна для 
подальшого розвитку Всесвіту його здатність отримувати та розуміти інформацію, 
його навички роботи, форми соціального устрою та інше. 

Темпи розвитку системи (людини) залежать від швидкості пам’яті, тобто 
здатності накопичувати, закріплювати та відтворювати інформацію. У більшості 
біологічних видів пам'ять має кордони у межах ємкості генетичного коду. Зміни 
біологічних видів відбуваються за рахунок інформаційного потенціалу екосистем, в 
яких він розвивається. Тому, зміни у одному біологічному виді найчастіше носять 
характер адоптацій до умов місцевих екосистем. Якісні зміни відбуваються через 
природній відбір за рахунок інформаційних механізмів екосистем.   

З появою мозку став можливий індивідуальний розвиток організму. Разом із 
жорстким записом інформаційних програм життя (генетичний код) людина 
отримала вільну інформаційну ємкість, яку вона може використовувати, записуючи 
чи витираючи інформацію для особистісного розвитку. Хоча генетична інформація 
у людини і мавпи здається майже однаковою, їх розрізнює структура мозку. 
Особливо ступінь резервування в його структурі. У людини постійно задіяні лише 
декілька десятих частин відсотку клітинок мозку. Тоді як у мавпи від чотирнадцяти 
до двадцяти відсотків. І досі залишається загадкою, навіщо еволюції знадобилася 
така супернадійність, яка відсутня у інших живих істот [5].  

Людський мозок містить 10 у 10 с ступеню нейронів, у кожного з яких 10 у 4 
ступеню синопсисів. Синопсис – функціональне з’єднання нейронів, через яке 
відбувається обмін інформацією між нейронами. Максимальна ємкість такої 
системи складає не більш ніж 10 у 14 ступені  біт або 10 у 4 ступеню Г.Байт. Тому 
існують точки зору, що нейронний механізм сам по собі просто не в змозі 
реалізувати унікальні пізнавальні здібності людини. Висловлюються різноманітні 
судження про принципи дії людської пам’яті. Ось три основні: 

1. інформація кодується послідовністю амінокислот у білках, що 
вбудовані у мембрану нейронів (при цьому незрозуміло, як саме така інформація 
обробляється) 
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2. інформація відображується у вигляді оптичної голограми. Хоча при 
такому способі відображення виникають питання достатності ємкості пам’яті. 
Можливість його базується на паралельній обробці і реалізації алгоритмів, в 
залежності від змісту, що характерно для людського мислення. 

3. пояснення роботи людського мозку лежить за кордонами фізичної 
картини світу. Основна обробка інформації відбувається поза мозком. 
Функціональна роль мозку складається в організації доступу до цих процесорних 
засобів (аналогія: хоча носії заряду рухаються усередині провідника, самі головні 
явища, пов’язані з током – електромагнітні поля розвертаються у просторі навколо 
провідника) [1] 

А також, безперечно, для будь-якого розвитку потрібен час. І важливо, щоб 
розвиток йшов згідно законам, закладеними Природою, без штучного 
підштовхування або затримки, чи нав’язування іншого, на перший погляд 
рівнішого та правильнішого шляху. Щоб дитині жилося краще, «гарні» батьки не 
дозволяють їй зростати, а замість цього приймаються її виховувати, розпікають, не 
даючи сформуватися, починають готувати до життя. «Дитину виховують і по-
доброму, і по-поганому, аби вона зробилася краще. Краще кого? Звісна річ, краще 
самого вихователя. Не будь у вихователя комплексу неповноцінності, він би не 
знаходив би у дитини власних недоліків і не прагнув би виховати дитину.  Людина, 
вважаючи себе розумнішою, не вміє або не бажає брати приклад з Природи, коли 
справа стосується розвитку. Вона не згодна з твердженням, згідно якого для росту, 
зростання, формування необхідно дати час. Їй все необхідно зробити пошвидше і 
свої бажання вона виправдовує тим, що хтось, десь, колись досяг мети у ще більш 
короткий термін. Випередження строку обертається хворобою не тільки для 
дитини, але і для любої людини» -- вважає Л.Виилма. [1] 

Життя змінюється з такою швидкістю, що скоро залишиться незмінною одна 
річ – самі зміни. В цих умовах не потрібно боятися відстати від натовпу. Куди б він 
не біг, невдовзі розвернеться у своєму русі в іншу сторону. Можна опинитись 
попереду, якщо правильно спрогнозувати вектор життя. А напрямок руху 
допомагають обрати нам закони розвитку Природи. 
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Дитинство людини – фундамент успішності на все життя 
 

Натарова  Аліна, 
головний спеціаліст Управління освіти виконавчого комітету  
Полтавської міської ради    

Автор показує необхідність розвитку в дитини основних мета-навичок і 
базових навичок. У статті також пояснюються психофізіологічні процеси, за 
допомогою яких вони формуються.  

Ключові слова: базові навички, мета-навички, сенситивні періоди, 
потоковий досвід 

 

Багатьох людей у наш час цікавить, перш за все, стан особистого здоров’я та 
здоров’я близьких та рідних. Друга річ, що хвилює багатьох, – це їхнє місце у 
соціумі. 

Людина, живучі у сучасному світі, бачить стрімке зростання нових 
технологій та інноваційних методів роботи. Те, що ми робимо сьогодні, назавтра 
вже неактуальне. Зростають темпи технічного прогресу. Цілі галузі промисловості 
зникають, висунуті іншими. Так, наприклад, автоматичні прасувальні машини 
посунули виробництво прасувальних машин “антикварного типу”, виробництво 
склопакетів усуває виробництво звичайних вікон. Про чорно-білі телевізори вже і 
не згадують у продажу, а система розрахунків за допомогою пластикових карток 
лишила без роботи багатьох касирів, що видавали заробітну плату. 

На сьогоднішній день доросла людина повинна ставитися до себе як до 
“вічного студента”, так як у сучасному світі успішним є не той, хто досконало 
володіє певними навичками, а той, хто може швидко навчитися оволодівати 
новими. А найбільше можливостей у засвоєнні нових навичок є в тих людей, які 
добре володіють “базовими” навичками, що дозволяють швидко засвоювати нову 
інформацію. 

Базові навички людина набуває в дитинстві. Ще Лев Толстой стверджував, 
що від народження до п’ятирічного віку дитина бере із оточуючого світу в багато 
разів більше для свого розуму, почуттів, волі, характеру, ніж від п’ятирічного віку 
до кінця свого життя. [11] 

До базових навичок належать мова, читання, логічне судження, рахунок. 
Проте, навіть ці основні навички мають під собою більш глибинний та міцний 
фундамент. Це так звані мета-навички – здібність до запам’ятовування та 
відтворення інформації. [3]  

Схематично це можна зобразити так:   
 
                   Увага                                     оброблене 
                                                                  повторення 
 
 
 
 
 
 

Сенсорний 
досвід 

 
Сенсорна 
пам’ять 

Короткотривала 
пам’ять 

 
Довготривала  

пам’ять 

Здатність запам’ятовувати 
і відтворювати 
інформацію 
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Як ми бачимо, здібність до запам’ятовування і відтворення інформації 
ґрунтується на: 

1. сенсорному досвіді, який спирається на яскраві, захоплюючі випадки 
(приклади) і утворює сенсорну пам’ять, яка тимчасово тримає інформацію від 
органів чуття. 

2. коли відчуття оволодівають увагою, народжується короткотривала 
пам’ять, що втримує відносно невеликі об’єми інформації, що зберігаються на 
невеликий проміжок часу. 

З цього приводу Марія Монтессорі пише: “Відчуваючи стан поляризації 
(концентрації) уваги, дитина повністю змінюється, стає спокійнішою, кмітливішою, 
експансивнішою... з концентрації уваги починається організація психічного життя” 
[5]. 

3. коли здійснюється обробляюче повторення, шукається зміст   
інформації та її неодноразова переробка, порівняння, промовляння,   
відбувається перехід у довготривалу пам’ять, що дозволяє тримати  
велику кількість інформації і зберігати її довготривалий період. [ 1] 
 
На цьому сформованому мега-навичку ( здібності запам’ятовувати та 

відтворювати  інформацію) базуються 
 

Базові навички 
 
Читання                                                                                Рахунок 
                                                                      логічне 
                           Мова                                 судження 
 
Відомо, що життя людини ділиться на декілька сензитивних періодів, 

під час яких сама Природа надає більшу можливість для розвитку певних 
якостей та для оволодівання певними знаннями. Сензитивні періоди 
тривають деякий час і є незворотними, незалежно від того, вдалося людині 
повністю використати їх для розвитку потрібних якостей чи здібностей або 
не вдалось. Кордони сензитивних періодів не є жорсткими, можуть бути 
відхилення на декілька місяців для різних осіб. Спільним же є те, що вони 
виникають у розвитку будь-якої дитини. Сензитивні періоди 
характеризуються більш або менш пологим початком, який важко 
помітити, якщо не чекати, етапом найбільшої інтенсивності та спадом 
інтенсивності. Ці періоди у житті дитини вперше виділив Л.Виготський. 
Працював над цим питанням видатний психолог сучасності Ж.Піаже та 
О.Запорожець. На нашу думку, найбільш вдало це питання висвітлено у 
працях М.Монтессорі. За її методикою періоди розвитку дитини діляться 
таким чином: 

1. 0-6    років –  період глобальної пізнавальної активності 
2. 0-3    роки  –  період всмоктуючого пізнання  
• 0-4,5 місяців – відчуття мови, як чогось особливого 
• 0-1    рік - інтонаційний малюнок мови, перше слово 



 

 28

• 1-2 роки –  різке збільшення словника, з’єднання слів, граматичні 
норми 

• 1,5-3 роки – сприйняття порядку 
• 2,5-3 роки –егоцентрична мова 
3. 3-6 років –  будівельник самого себе (розвиток мови, сенсорного 

сприйняття, рухів, соціалізація) 
• 1-4 роки – розвиток рухів та дій 
• 1,5-5,5 років – цікавість до  малих предметів 
• 1,8-3,5 років – період розвитку дрібної моторики, пізнання прийомів 

аналізу та синтезу 
• 3,5 –4 років –  цілеспрямоване та усвідомлене вживання мови 
• 5 років – самостійне навчання читанню 
4. 6-9 років  – “пошуковець” (пізнання світу за межами можливостей 

людських відчуттів шляхом пошуку посилювачів: приборів, механізмів, 
спеціального обладнання)  

5. 9-12 років  –  “вчений” (отримує готові знання із довідників, енциклопедій 
та інших наукових джерел ) 

6. 12-15 років  – “організатор” (уміє повести за собою) 
7. 15-18 років  – “активний соціальний учасник ( має робітниче місце, а у 

вільний від роботи час займається професійною підготовкою в коледжах, 
університетах)  [9] 

 
Базові навички, на які спирається інтелект людини, найбільш ґрунтовно 

закладаються саме у сензитивних періодах дитинства. Усі вони базуються на основі 
одних і тих же психофізіологічних процесах, тому формування та зміцнення одного 
навичка веде до покращення якості інших. Про зв'язок читання та письма Марія 
Монтессорі писала так: “Механізм розвитку графічної мови нагадує процес 
формування усної мови… Писемна мова… стає потужним засобом розвитку, 
удосконалення усної мови … Тренуючи вимову, вправляючись у студіюванні, у 
розшифруванні графічних символів, дитина освоює та об’єднує основні механізми 
читання та письма”. [6] У наш час перед вихователями дошкільних закладів 
програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, не ставиться 
завдання у навчанні дитини читанню, але,  якщо дитина, згідно поклику Природи, 
сама до цього прагне, то ми вважаємо за доцільне задовольняти таку жагу до 
пізнання, використовуючи природні методики навчання читанню (наприклад: 
методики Марії Монтессорі, В'ячеслава Зайцева, Василя Сухомлинського та інші). 
З приводу читання Василь Сухомлинський у своїй книзі “Серце віддаю дітям” 
писав: “Чим раніше дитина почала читати, тим складніше процеси мислення, які 
відбуваються під час читання, тим більше дає читання для розумового розвитку”. 
[12] 

Так само як читання тісно пов’язане з мовою, так і усна та писемна мова 
безпосередньо пов’язана з логічним судженням та рахунком. При формуванні 
мовлення розвивається логічні судження, при формуванні логічних суджень 
розвивається мова. 
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Слово, яке вимовляє дитина, поширює зв’язки в шир та вглиб, створює ряд 
безкінечних ланцюжкових реакцій, викликаючи при цьому різноманітні образи, 
асоціації та згадування, уявлення та мрії. Процес цей тісно пов’язаний з досвідом та 
пам’яттю, з уявою і сферою підсвідомого. У цей час розум активно діє, в усе 
втручається, усе контролює, сприймає чи не сприймає, будує чи руйнує. А якщо 
слово зустрічає інше, його провокуюче, яке вимагає зіскочити з рейок  звички – 
з’являється уява, фантазія, творчість. Уява не є якоюсь поодинокою частиною 
розуму, вона – сам розум, одне з ним ціле, що реалізується шляхом одних і тих же 
прийомів. “Розум народжується в боротьбі, а не у покою” (Джани Родари) [10] 

Анри Валлон у своїй роботі “Від думки до дії” пише, що думка виникає з 
парних понять. Поняття “м’який” з’являється не до і не після появи поняття 
“твердий”, а одночасно з ним, у процесі їх зіткнення. “Основа думки – це її 
подвійна структура, а не її складники. Пара, двійка виникла раніше, ніж одиничний 
елемент”. [2]  

Розвиток у дитини мови, уяви, фантазії призводить до формування та 
зміцнення логічних суджень. Цьому сприяють такі прийоми роботи з дітьми: 
складання описових розповідей, описів, описів за схемами та опорними картинками 
(картинами); підбір до слів синонімів, антонімів, омонімів; відгадування за 
допомогою запитань задуманого слова; використання техніки фантастичних гіпотез 
(розкажи, що було б, якщо..?), біному уяви (обираються два слова навмання, 
сполучаються прийменником та за отриманою назвою складається розповідь), 
деформування слів (досліджується можливість слів, оволодіння ними, ставлячи їх у 
невідомі раніше відміни. Найлегше – випадкове додавання префікса. Наприклад: 
книжка – надкнижка, бінокль – тринокль, завдання – роззавдання…); техніки 
нонсенсу (використання слів як іграшок за типом англійської абсурдної поезії), 
конструювання загадок (відсторонення – асоціація – метафора), конструювання 
загадок-обманок (зміст містить приховану відповідь, але увага відводиться вбік за 
допомогою “або-або” чи “тому що”, довільно вираженими два рази), складання, 
переформування казок і таке інше. 

При великій кількості форм і методів роботи з дітьми головне, щоб завдання, 
які вони виконують, були не дуже складні, але і не дуже легкі. Якщо легко – дітям 
нудно. Якщо важко – з’являється хвилювання та безпорадність, які заважають 
роботі. Але коли рівень можливостей дитини (людини) співпадає з рівнем 
складності завдання – дитина (людина) переживає “потоковий досвід”. “Чим 
більше ми перебуваємо у потоковому стані, тим більше ускладнюється процес 
мислення “ – пише психолог Михай Чиксентмихайі в книзі “Потік: психологія 
оптимальних переживань”.[4] Людина, яка перебуває в “потоковому стані”, працює 
з такою швидкістю, талантом та витривалістю, які здаються надлюдськими. У 
такому стані Моцарт за одну ніч складав шедеври, альпіністи підкорюють вершини, 
а хірурги проводять надскладні операції. У бізнесі це явище використовується  при 
складанні комп’ютерних ігор, що розраховані на декілька ступенів складності, при 
яких людина обирає  свій рівень, приступає до гри, а відривається від монітору 
шляхом вольових зусиль. 

Марія Монтессорі, ще на початку ХХ століття, у 1916 році, писала про 
можливість та необхідність занурення  у “потоковий стан” під час навчання,  
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називаючи його способом природного розвитку, “медитацією”, тривалою 
сконцентрованістю, що призводить до внутрішньої зрілості. “У того, хто розуміє 
самостійно, виникає несподіване відчуття: його свідомість вивільняється та в ньому 
виникає сяйво... Зробивши значне відкриття, ми відчуваємо максимальну радість. 
Навіть просте розуміння викликає задоволення, що пересилює багато страждань”, –  
пише вона. [7] 

Досвід такого “потокового стану” отримують діти, що навчаються за її 
методикою, яка направлена на  створення оптимального для розвитку дитини 
розвивального середовища, що  відповідає віковим природнім потребам дітей, при 
якому вони мали б свободу дій та могли б самі обирати ту діяльність, яка потрібна 
їм для подальшого розвитку саме зараз, щоб працювати в особистому темпі на рівні 
своїх здібностей. Згідно з словами Марії Монтессорі “діти обирають те, що їм 
заманеться, їхній вибір продиктований внутрішніми потребами психічного 
розвитку. Дитина займається обраним предметом стільки, скільки захоче, її 
поведінка відповідає рівню зрілості свідомості, а дозрівання потребує постійної 
тривалої роботи. Жоден керівник, жоден педагог не зміг би вгадати внутрішні 
потреби кожного учня і час, необхідний для його особистісного дозрівання. Тільки 
сама дитина відкриває нам цю таємницю, якщо вона вільна” [8] 
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Методичні рекомендації з питань організації екологічного виховання 
та краєзнавчої роботи в дошкільних навчальних закладах 

 
Сімон О. П., 
заступник директора з навчально-виховної роботи НВК інтернатного типу 
для дітей з вадами розвитку Полтавської обласної ради 

 
Сучасні соціологи, акцентуючи увагу на важливому виховному впливі 

природи на людину, підкреслюють, що відчудження людини від природи 
спричинене урбанізацією. Це збіднює людину, призводить до черствості 
особистості.  

До чого призводить бездумне та безповідальне володарювання людини над 
природою наголошує нова програма «Я у Світі»: 

• людина занурюється у надра, виснажуючи їх, створює штучні моря, 
знищуючи величезні площі родючих земель тощо;  

• зникнення місця незайманої природи; 
• захаращує ліси; 
• недоглянуті парки, забруднені річки, вирубані ліси; 
• голодні бродячі тварини й безпритульні люди; 
• звалища сміття в містах; 
• забруднена питна вода; 
• неїстівна їжа (радіонукліди, пестициди, забруднення тваринного 

походження); 
• перетворення у багатих сім’ях тварин на іграшку, їх розбещення, 

гальмування природних інстинктів, стерилізація; 
• висока загазованість повітря; 
• відірваність людини від природи, землі, відкритих водойм. 
Вводячи дітей у світ природи, у світ таємничого, загадкового, неповторного і 

прекрасного, ми виховуємо в них ставлення до природи як до чогось вищого, 
досконалого. Кожна людина живе за певними принципами та ідеалами. Того, хто 
дозволяє собі зламати живе дерево, вбити птаха, навіть витоптати квіти — не 
можна вважати людиною високої моралі.  

«Природа здатна створити стан духовної готовності дитини до сприймання 
того, що вам потрібно вкласти в її розум», - стверджував В.Сухомлинський. 

Привабливість дитячого туризму не тільки в тому, що це надійний засіб 
фізичного розвитку, оздоровлення й загартування, — він прокладає шлях до 
пізнання світу. За умови вмілої організації кожен похід — це найвидовищніша, 
найяскравіша і найприємніша подія в житті, яка назавжди залишається в пам'яті. 
Краєзнавство ж — це найдоступніша сфера застосування знань і вмінь під час 
туристського походу. До того ж систематичне вивчення довкілля в процесі 
краєзнавчих спостережень сприяє формуванню в дітей матеріалістичного 
світогляду. 

Упродовж краєзнавчо-туристської діяльності початкове пізнання дитиною 
навколишнього світу поволі розширюється. Діти замислюються над своїм 
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родоводом, над професіями, опановують основи пошукової діяльності, 
зустрічаються з цікавими людьми, пізнають народну мудрість, дізнаються про ще 
не розгадані таємниці. За допомогою екскурсій, подорожей, походів вони краще й 
глибше пізнають рідний край, у якому народилися й живуть, пізнають його минуле 
і сучасне. Збільшується активність дітей, розширюється світогляд. Обов'язкове 
обговорення побаченого й почутого сприяє розвитку мовлення, інтелекту. На нашу 
думку, краєзнавчо-туристська діяльність відповідає саме тим вимогам, які на 
сучасному етапі є головним у вихованні підростаючого покоління: забезпечення 
всебічного гармонійного розвитку малюків, формування творчої індивідуальності, 
виховання духовності, культури, громадянських почуттів. 

Але так склалося, що для дитини-дошкільника поняття «краєзнавство» 
вважається надто складним. Але малюк від народження тільки тим і займається, що 
вивчає свій рідний край. Протягом усього дошкільного життя вихователі 
ознайомлюють його з довкіллям, явищами суспільного життя системно, в 
широкому аспекті. Хіба це не краєзнавство? Це саме воно! Тільки підійти до цього 
треба творчо! Вихователю, який працює професійно, вистачить 1-д занять для 
формування у дитини певного поняття, 1-2 тижнів для формування певного 
ставлення, яке виявляється у формах поведінки, 1-2 місяців—для виховання 
певного почуття, що, як правило, залишається на все життя. 

Сьогодні можна говорити про створення типової моделі краєзнавчо-
туристської діяльності з дітьми дошкільного віку, а на її основі будувати місцеві 
програми ознайомлення дітей із рідним краєм. Це і буде реальним кроком у  
розв'язанні проблеми безперервної освіти, найактуальнішої в сучасній педагогіці, і 
розв’язувати її нам – освітянам. 

Необхідно організовувати і частіше проводити відвідування музеїв, 
театральних вистав в дитячих театрах, кінотеатрів, виставок, експозицій із 
залученням батьків і дітей. У становленні екологічної культури дітей особливе 
значення надається ігровій діяльності. Найкраще, найцікавіше потребам розвитку 
творчих здібностей дітей дошкільного віку відповідають дидактичні (пізнавальні) 
ігри. Головна їхня особливість полягає в тому, що пізнавальні завдання  приховані. 
Дитина навчається саме  граючись. Захоплюють дітей ігри з картками. Загадки про 
рослин і тварин, ігри-вікторини: «У світі рослин», «У світі тварин», «Зелена 
аптека», «Дерева наших лісів», «Хто в лісі живе?». 

Необхідно відтворювати в природі, зокрема на ділянці дитячого садка, 
типове українське озеленення: посадити малину, вербу, мальви, чорнобривці, м'яту, 
вивчати їх символічне значення в житті українського народу. 

Доцільно створювати ділянки лікарських рослин, збирати секрети народної 
медицини, легенди і казки про цілющі рослини, використовувати рецепти, до 
складу яких вони входять, у профілактичних та лікувальних заходах закладу. 

Можна спробувати вивчати з дітьми народну кулінарію, збирати і 
використовувати їх, наприклад, під час проведення свята Масляної, днів 
народження дітей. На літературно-творчих вечорах варто глибше вивчати творчість 
майстрів українського слова, створювати літературні експозиції. На всі ці заходи 
обов’язково запрошувати батьків.  
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Краєзнавство передбачає вивчення діалектів рідного краю, створення 
словничків свого регіону, «Книги пам'яті», книги «Казки мого краю» (народний 
фольклор). Для проведення цієї роботи необхідно залучити батьків. 

Слід організовувати виставки, концерти, конкурси, щоб виявляти дітей — 
знавців рідної мови. 

Постійно використовувати спадщину видатних педагогів Софії Русової, 
Василя Сухомлинського, Григорія Ващенка, які вважали, що під час пізнання 
дитиною навколишнього світу, довкілля вони замислюються над своїм родоводом 
опановують основу пошукової діяльності, пізнають народну мудрість, дізнаються 
про ще нерозгадані таємниці, глибше пізнають рідний край, у якому народилися й 
живуть пізнають його минуле і сучасне. Збільшується активність дітей, 
розширюється світогляд. 

Формувати гуманістичні переконання в дітей старшого дошкільного віку 
можна і треба. Адже враження дитинства вкарбовується в розум і серце дитини 
назавжди.  

Екскурсії, походи, цільові прогулянки мають глибоку навчально-виховну 
природоохоронну спрямованість, містять низку завдань з екології. Міні- екскурсії 
(екскурсії) екологічною стежиною охоплюють не тільки ознайомлення з природою 
рідного краю (Полтавщини), а й елементи дослідницької, практичної, 
природоохоронної та ігрової діяльності.  

Ознайомлюючи дітей з природою, педагог повинен урахувати вікові 
особливості дітей та організувати їхню діяльність так, щоб вони активно 
спілкувались із природою, оволодіваючи новими навичками та вміннями.  

Дошкільна екологічна освіта безпосередньо пов’язана з місцевими 
екологічними умовами. Виходячи з цього, педагогам необхідно організувати 
діяльність дітей так, щоб через самостійні відкриття, вирішення проблемних 
завдань, різноманітні дії з природними об’єктами, вони оволодівали новими 
знаннями, вміннями та навичками.   

Але важливі не лише знання й поведінка дитини в природі, милування нею, а 
також безпосередня участь у природоохоронній діяльності в дитячому садку, дома, 
в навколишньому середовищі. Природоохоронна робота дошкільнят складається з 
двох рівноцінних компонентів: охорона природного середовища та відповідна 
трудова діяльність. При цьому дошкільнята набувають певних трудових умінь і 
навичок, вчаться раціональному природокористуванні, засвоюють засади 
колективної праці та взаєморозуміння.    

Велика роль тут відводиться дорослим: педагогам, батькам. Своєю 
поведінкою в природі, своїм ставленням до неї дорослі впливають на формування 
екологічної свідомості дитини дошкільного віку.  

Важливо в дітей з раннього віку виховувати почуття нетерпимості до фактів 
безвідповідальної поведінки людей у природі: зламані молоді деревця, неприбране 
сміття, протоптані доріжки на клумбах та газонах тощо. Бажано приділити увагу 
поведінці дітей. Доцільно протиставити правильні практичні дії, використовувати 
проблемні ситуації, обговорювати їх з дітьми.  

Базуючись на поетапній послідовності цієї важливої роботи – є надія на 
подальшу перспективу – діти не залишаться байдужі до долі своєї країни.  

 



 

 34

Інструкція з безпеки життєдіяльності дітей під час проведення праці в 
природі 

1. Загальні положення 
1.1.Охороняти і зміцнювати здоров’я дітей. 
1.2.Ознайомити дітей з основними знаряддями для певного виду роботи у 

природі, їх призначенням та правильним користуванням. 
1.3.Формувати розуміння потреби дотримання правил поведінки для 

збереження їх здоров’я. 
2. Вимоги безпеки перед початком праці в природі 
2.1. Повідомити дітей про вид роботи, її мету та ознайомити з місцем 

проведення. 
2.2. Ознайомити дітей з правилами роботи на городі (грядці, квітнику). 
2.3. Огляд території, на якій будуть працювати діти, збирання зайвих 

предметів, якщо вони є. 
2.4. Пояснення правил роботи зі знаряддями (лопати, сапки, граблі), їх 

призначенням та застосуванням для певного виду роботи. Наголосити на тому, що 
ці предмети важкі, гострі, а тому з ними треба поводитися обережно, лише з 
дозволу  і під наглядом вихователя. 

2.5. Ознайомити та закріпити знання дітей про посадковий матеріал (насіння 
рослин, що висівають не можна їсти, не можна ним обсипатися, це може бути 
небезпечним). 

3. Вимоги безпеки під час роботи 
3.1. Знаряддям не можна розмахуватися, високо піднімати. 
3.2. Не можна обсипатися піском, землею, насінням, щоб не пошкодити очі. 
3.3. Не можна штовхати один одного, бігати під час роботи, щоб не 

поранитися. 
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 
4.1. Наголосити на потребі обережного поводження зі знаряддям праці під 

час його миття. 
4.2. Потреба збереження його у спеціально відведених для цього місцях. 
4.3. Дотримання особистої гігієни (миття рук та обличчя). 
5. Вимоги безпеки 
5.1. Праця в природі (пересаджування розсади, перекопування землі, 

розпушування землі, висівання квітів, їх полив) проводиться лише разом з 
вихователем. 

5.2. У випадку травмування дітей або працівників звернутися до 
методичного працівника.  
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Екологічне виховання дитини в дошкільному навчальному закладі 
 
Корягіна Н.В.,  
старший викладач кафедри методики та змісту освіти ПОІППО 
 
Екологічні проблеми носять глобальний характер і торкаються всього 

людства. На сучасному етапі розвитку суспільства питання екологічного виховання 
здобуває особливу гостроту. Головна причина цього - тотальна екологічна 
безвідповідальність. У зв'язку із цим необхідно підсилити й більше приділяти увагу 
екологічному вихованню дитини вже з перших років життя. 

Екологічне виховання, яке ґрунтується на принципі безперервності, є 
невід’ємною частиною виховного процесу, головним завданням якого є 
становлення високоморального громадянина України. Воно спрямоване на 
формування у майбутніх господарів Землі дбайливого відношення  до природи як 
найбільшого багатства, почуття відповідальності за неї, сприйняття природи як 
загальнолюдської цінності та першооснови життя людей на Землі. Таким чином 
формується екологічна культура, гармонійні стосунки з природою. Шляхи 
реалізації цього завдання різноманітні, головна умова – доступність та 
зацікавленість дітей. 

Дітям дошкільного віку властива унікальна єдність знань і переживань, які 
дозволяють говорити про можливість формування в них надійних основ 
відповідального відношення до природи. 

Проблеми екологічного виховання дошкільників досліджували Звєрєва І.Д., 
Мамедова Н.М., Салєєва Л.П., Божович Л.І., Гайдак Н.Є.  

Психологи (А.Н. Леонтьев) відмічають, що у дітей дошкільного віку може 
бути сформовано готовність до правильної взаємодії з оточуючим середовищем. 
Вона включає: емоційний бік – сприйняття світу природи, почуття здивування,  
захоплення, емоційно-позитивне відношення до її об’єктів; рольову готовність – 
можливість реалізувати свої знання та початкові навички в нестандартних 
ситуаціях; інтелектуальну готовність – певний рівень поінформованості дітей про 
природу, віковий рівень ерудиції та пізнавальних інтересів, усвідомлення себе 
часточкою живої природи. 

Таким чином відбувається взаємодія основних компонентів: «знання – 
відношення – поведінка» [2, с.123]. 

В педагогічній науці існують два різних поняття: «екологічне виховання» та 
«екологічне навчання». Вважаємо, що ці поняття взаємопов’язані, і тому навчання 
розвивається в контексті виховання, тим більше, що самі знання не визначають 
направленість діяльності людини. Тому, сутність екологічного виховання та 
навчання в набутті кожною дитиною та й людиною взагалі відчуття природи, 
вміння проникати в її світ та красу; розумінні, що природа є джерелом життя; 
діалектичної нерозривності і взаємообумовленості природи та людини. 

Отже, що ж ми розуміємо під терміном екологія? Екологія – це наука 
про відносини живих організмів і утворених ними співтовариств між 
собою та навколишнім середовищем, це теоретична основа охорони 
природи і раціонального використання її ресурсів. А під екологічним 
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вихованням розуміється формування в широких верств населення високої 
екологічної культури всіх видів людської діяльності, так чи інакше 
пов'язаних з пізнанням, освоєнням, перетворенням природи. 

Основна мета екологічного виховання: навчити дитину розвивати 
свої знання законів живої природи, розуміння сутності взаємин живих 
організмів з навколишнім середовищем і формування вмінь управляти 
фізичним і психологічним станом. 

Поступово визначаються освітні й виховні завдання: 
- поглиблювати та розширювати екологічні знання; 
- прищепити початкові екологічні навички й уміння - поведінкові, 

пізнавальні, перетворювальні, 
- розвити пізнавальну, творчу активність дошкільнят в ході екологічної 

діяльності, 
- сформувати (виховати) почуття дбайливого відношення до природи 

[1, c.8]. 
Дошкільний навчальний заклад – один із основних етапів інтенсивного 

накопичення знань про оточуючий світ, розвиток багатогранних відносин дитини 
до природного і соціального середовища, що сприяє становленню особистості, 
формуванню екологічної культури.  

Екологічна культура як якість особистості формується в системі 
безперервного екологічного виховання, основними складовими, які мають суттєвий 
вплив на дитину в період її дошкільного розвитку є: сім’я, дошкільні заклади, 
засоби масової інформації 

Екологічне виховання та навчання ґрунтується на декількох принципах, які 
широко відомі: 

1. Загальний зв'язок з живою природою. Все живе зв'язане в єдине ціле 
ланцюгами живлення й іншими способами. Ці зв'язки лише в деяких випадках 
очевидні для нас, лежать на поверхні, частіше ж вони сховані від наших очей. 
Порушення цих зв'язків може мати непередбачені наслідки, швидше за все 
небажані для людини. 

2. Принцип потенційної корисності. Ми не можемо передбачати, яке 
значення для людства матиме той або інший вид у майбутньому. Змінюються 
обставини, і тварина, до якої зараз ставляться як до шкідника і непотрібної, може 
виявитися й корисною. Якщо ж ми допустимо зникнення якого-небудь виду, то 
дуже багато в майбутньому ризикуємо втратити. 

3. Принцип розмаїтості. Жива природа повинна бути різноманітною, 
тільки в тому випадку природні співтовариства зможуть нормально існувати, 
будуть стійкі й довговічні. 

Нарешті, інший бік екологічного виховання – естетична краса. 
Людина навряд чи буде щасливою, якщо втратить можливість бачити 
прекрасне. Отже, ми зобов'язані зберегти все видове різноманіття тварин і 
рослин. Важливе виховне завдання: переконувати дітей у тім, що всі ці 
істоти - такі ж наші «сусіди на планеті». 

Велику спадщину в області виховання дітей навколишнім середовищем 
залишив нам видатний педагог В.Сухомлинський. На його думку, природа лежить 
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в основі дитячого мислення, відчуттів і творчості. 
Відношення дітей і підлітків до об'єктів природи відомий педагог тісно пов'язував з 
тим, що природа – це наш рідний край; земля, яка нас виростила і годує; земля, 
перетворена нашою працею [1, c.67]. 

В ході екологічного виховання у дитини розвиваються почуття: 
• інтелектуальні почуття, які є емоційним відгуком на ставлення 

особистості дитини до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні; 
• пізнавальні почуття, які залежно від умов життя, навчання і 

виховання мають різні рівні розвитку: цікавість, допитливість, 
цілеспрямований та стійкий інтерес до певної галузі знань, захоплення 
пізнавальною діяльністю; 

• естетичні почуття – відчуття краси в явищах природи, гармонійна 
злагодженість в об’єктах цілого та частин, ритм, симетрія, довершеність 
форм і відтінків пов'язані з почуттям приємного, насолодою, яка глибоко 
переживається та облагороджує душу дитини; 

• моральні почуття, які мотивують дії дитини в природі, сприяють 
усвідомленню таких сталих норм і правил поведінки в природному 
довкіллі, у яких проявляється стійке ставлення людини до світу; 

• практичні почуття, що пов'язані з практичною діяльністю дітей і 
залежні від вольової діяльності дитини. 

Визначені основні етапи перетворення й взаємодії із природою у 
виховному процесі.  

1. Підготовчий етап – педагог вивчає сформовані в присутньому 
життєвому досвіді відносини між дитиною і природою (об'єктивні зв'язки 
із середовищем) і відношення дитини до її явищ (суб'єктивні зв'язки). 
Розробляються індивідуалізовані й групові, привабливі для дітей, способи 
ознайомлення із оточуючим середовищем. Спільно визначаються трудові, 
пошукові, природоохоронні справи. Педагог намагається глибше зв'язати 
їх із зоною найближчого розвитку індивідуальних схильностей і 
здатностей. Одночасно розвивається чуттєво-емоційна, вольова, 
інтелектуальна активності. 

2. Початковий етап побудови виховного процесу 
характеризується насамперед залученням дітей у предметно-
перетворюючу діяльність серед природи. Мета етапу - приучення дітей до 
розумного природокористування, праці, заощадженню природних 
ресурсів, засвоєнню практичного досвіду відносин до природи. Участь у 
діяльності виявляє здатність зважати на товаришів, надавати їм допомогу, 
сполучати ділові й особисті інтереси, орієнтуватися на правила поведінки 
серед природи.  

Результатом виховання на даному етапі стають практичні знання і навички, 
особистий досвід впливу на середовище, збагачення пізнавальних інтересів, 
потреба в діяльності серед природи.  

3. Основний етап побудови виховного процесу – провідною є 
навчальна діяльність дитини. Не будучи включеною безпосередньо в 
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працю, охорону природи, вона допомагає систематизувати враження про 
природу й особисту діяльність, відкриває можливість з'єднати практику 
взаємодії із природою й навчанням. Розвиток мови дошкільнят, робота з 
образотворчого мистецтва, художньої літератури, музики дозволяє глибше 
розкрити духовну цінність природи, по новому висвітлити роль турботи 
про навколишнє середовище і раціональне використання природних 
ресурсів для задоволення потреб суспільства.  

4. Завершальний етап у побудові виховного процесу – цілеспрямоване 
формування особистості дитини. Необхідно розрізняти суміжне формування 
якостей особистості, що відбувається в різноманітній діяльності, різних відносинах 
з людьми, природою, і спеціально організованого виховання особистості. 
Спеціальна організація виникає при постановці на даному етапі виховання 
конкретної мети, при індивідуалізації впливу педагога й залучення дошкільників у 
справи серед природи, які формують світогляд, переконання, ціннісні орієнтації, 
мову, волю, характер. У відносинах між педагогом та дошкільником реалізуються 
функції: зміцнення й збагачення зв'язків із природою, специфічного розвитку 
практичних відносин, організаторського сполучення педагогічного й системного 
підходу [2, c.58].  

В дитячому садку закладаються наукові основи розуміння закономірних 
зв’язків в системі «Природа – суспільство – людина», формується відповідальність 
за покращення і перетворення навколишнього середовища. Шкільне екологічне 
виховання включає подальший розвиток загальнотеоретичних знань разом з 
оволодінням практичними інформацією та знаннями їх застосування в умовах 
діяльності людини. 

Сама природа не виховує особистість, виховує тільки активну взаємодію з 
нею. Щоб дитина навчилася розуміти природу, відчувати її красу, берегти її 
багатства, потрібно прищепити йому відчуття з раннього віку. Щоб виховати всі ці 
відчуття в дітях, вихователі використовують різні форми роботи в цьому напрямі. 

Один з видів робіт – заняття на природі. На жаль, багато хто з дітей 
приходить до дитячого садка з дуже обмеженими, споживчими уявленнями про 
природу. Тому до дитячих сердець лежить тривалий і нелегкий шлях, щоб відкрити 
перед ними дивовижний, різноманітний і неповторний світ природи. 

Вступна бесіда перед заняттям зі спостереження за явищами живої та 
неживої природи, запитання педагога під час проведення екскурсії, підведення 
підсумків – всі ці етапи повинні привернути увагу дітей до оточуючого 
середовища. Розвиток любові до природи продовжується і на заняттях, коли дитина 
ліпить, малює рослини або тварин, побачених нею під час занять у довкіллі. Процес 
мислення і формування відчуттів повинен бути постійним. Художнє слово, 
картинка і музичний твір складають єдине ціле, у дітей розвивається творче 
мислення, художній смак, формується розуміння того, що все на навколишньому 
світі взаємопов'язане [4, c.7]. 

Організовуючи спостереження за явищами живої і неживої природи, 
вихователь має враховувати такі моменти: 
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1. Природні явища постійно розвиваються і змінюються (ще вчора, 
наприклад, діти милувалися рожевими тюльпанами у квітнику, а сьогодні квіти 
відцвіли, потемніли і вже не викликають естетичних почуттів); 

2. Природні явища взаємопов’язані і взаємозумовлені, їх розвиток 
відбувається внаслідок ряду кількісних і якісних змін; 

3. Кожне явище, набуваючи розвитку, не втрачає своєї сутності 
(наприклад, восени дерево скинуло свої листочки додолу, але не вмерло, не 
втратило для людей своєї цінності, воно живе лише приготувалося до зимового сну, 
а навесні знову буде радувати нас своєю величчю та красою) 

4. У процесі пізнання явищ природи через емоційне сприйняття 
вдосконалюється особистість дитини. 

Отримані знання повинні закріплюватися в практичних справах. Вирішити 
це завдання вам допоможуть кімнатні рослини. Їх вивчення розвиває пізнавальну 
активність, спостережливість, самостійність, працьовитість, здійснює міжпредметні 
зв'язки. 

Як відомо, більшість кімнатних рослин – «прибульці» з різних куточків 
Землі, з різних кліматичних і грунтових умов. Створюючи наближені умови життя 
для кімнатних рослин, діти на практиці знайомляться з екологічними факторами 
місця існування рослин [4, с.38]. 

Вихователеві не раз доводиться переконуватись у тому, що життєвий 
практичний досвід дітей переважає своєю дієвістю спеціально організовану в 
дитячому садку освітньо-виховну роботу. Адже в сімейному вихованні рушійною 
силою є емоції, глибокі почуття любові до батьків, і тому зразок їхньої поведінки є 
для дитини еталоном й не підлягає критичному осмисленню. 

Тому тільки екологічного виховання в стінах дошкільного закладу 
недостатньо. Дитина повинна бачити дбайливе відношення, пошану до природи з 
боку батьків. Тому, крім роботи безпосередньо з дітьми, велика увага має 
приділятися і роз'яснювальній роботі з батьками.  

Любов до природи тісно пов'язана з культурою поведінки. У бесідах з 
батьками нагадуються правила поведінки в місцях відпочинку, проводяться 
консультації на теми: «Природа і діти», «Охорона природи», «Вихідний день в лісі, 
на річці», «Як доглядати за тваринами вдома» та ін. Поради батькам побувати з 
дитиною у  лісі, на річці, водоймі з метою спостереження навколишньої природи, 
збору природного матеріалу. 

На батьківські збори варто виносити для обговорення теми: «Як виховувати 
у дітей любов, інтерес і дбайливе відношення до природи», 
«Значення гри у вихованні в дітей інтересу до природи», «Жива природа – це 
дивовижний, багатогранний світ» та ін. Тим самим додаються зусилля для 
підвищення екологічної культури батьків, поглиблення їх знання про 
природоохоронні заходи. 

Отже, проводячи роботу з екологічного виховання потрібно розширювати 
інформацію дитини про рослинний і тваринний світ, явища природи, про працю 
людини, про виховання любові, дбайливого відношення до рослин і тварин, 
прагнути, щоб діти входили в природу не просто споглядальниками, споживачами, 
а дбайливими, бережливими господарями рідної землі. Вважаємо, що педагог має 
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постійно закріплювати й розвивати у дітей розуміння сутності кожного поняття, 
поглиблювати його новими, більш яскравими переживаннями, що посилює інтерес 
дитини до пізнання, розвиває допитливість та позитивне емоційно-вольове 
ставлення до природи. 
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Розвиваємо уміння жити у злагоді з довкіллям 
 

Кругова Т.І., 
завідуюча ДНЗ «Ромашка» Решетилівського району 

 
«Людина стала людиною коли почула шепіт листя,  

пісню коника, дзвін срібного дзвіночка, жайворонка в  
літнім небі, шурхіт завірюхи за вікном, ласкавий плескіт 
води і урочисту тишину ночі – почула і затамувала подих,  

слухає сотні і тисячі років  цю чудову музику життя». 
В.О.Сухомлинський  

 
Щоб не обірвалася ця чудова музика життя, ми повинні виховати людину, 

яка б відносилася до природи не споживацьке, а чітко уяснила, що людина без 
струмочка, коника і зеленого дерева не буде Людиною. Тому основна мета 
дошкільної освіти в сфері «Природа» - створити сприятливі умови для становлення 
у дитини компетентності в цій сфері життєдіяльності, сформувати зачатки 
екологічної культури, наукового світобачення та еколого доцільної поведінки. 

Слід відмітити, що природа сама по собі не виховує. Тому наші педагоги 
прагнуть, щоб життя вихованців було сповнене творінням у світі природи, адже 
лише активна взаємодія дитини з природою може виховати в ній доброту, 
лагідність. Потребу піклуватися про красу довколишнього світу. Можливо, успіх у 
вирішенні екологічної проблеми належатиме дітям, яких сьогодні ми вчимо мити 
руки і застібати ґудзики. 

В педагогічному колективі підготовлено методрозробку хвилинок 
споглядання і милування природою, які проводяться з усіма віковими категоріями 
дітей. З допомогою хвилинок милування педагоги задіюють тонкі механізми 
впливу на емоційну сферу дитини. Це стосується і свята осінніх квітів – своєрідної 
форми естетично-емоційного контакту дітей з навколишнім світом. Проведення 
таких форм відрізняється від звичайних, оскільки збагачує дітей не стільки 
знаннями. Скільки емоційно-образним сприйняттям природи, на що налаштовує 
нас Базова програма «Я у Світі». Саме злиття образу, емоцій і слова формує у дітей 
стан готовності до пізнання Природи і перетворення її за законами краси. 

Дошкільники з нашою допомогою осмислюють закономірності розвитку 
природи і поступово починають усвідомлювати себе як найвищу сходинку довгої 
еволюції природи. Цей процес розвитку дитячої думки проходить через працю, і 
через збереження та збагачення природи в дворі ДНЗ, ігровій кімнаті, екологічній 
стежині, вдома з рідними, і через працю в природі, і через споглядання та 
творчість, науковий пошук, спостереження і милування. 

Звичайно, жодна з цих форм роботи не існує в чистому вигляді, всі вони 
органічно інтегрують одна в одну. Крім традиційних форм роботи доречно сказати 
про нестандартні види роботи з малюками. Які вже стали традиційними в нашому 
ДНЗ. Так, вічнозеленим деревам та їх збереженню присвячений еколого-
валеологічний день, який проводиться напередодні свята Нового року і 
починається прикрашанням живої ялинки на ділянці лікарських рослин. Одним з 
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елементів цього дня є конкурс сімейних композицій «Не рубай ялинку, краще 
гілочку прикрась». Після демонстрації ялинкових екібан у вітрині магазину, ми 
отримали на них замовлення. І тепер щороку ми виготовляємо для декількох 
офіційних закладів такі композиції, чим зберігаємо декілька вічнозелених красунь. 

Оформлення двох діорам у групах «Допоможіть мені, люди!» та «Водограй» 
надали нашим вихователям можливість ввести в свій арсенал рідкісний метод 
роботи – екскурсію до діорами. В них розміщені макети, муляжі, малюнки, опудала 
тварин, рослини, комахи занесені до Червоної книги України та рослинний і 
тваринний світ водойм України. Вихователі – автори діаграм створили і тексти для 
проведення різних форм роботи, мета яких – інформація, знання, емоції, отримані в 
процесі з «населенням» діаграм повинні ввійти в систему внутрішніх цінностей 
дитини. Так вихователі разом з дітьми читають книгу природи, разом думають про 
незрозуміле, проводять мандрівки до одного з джерел мислення і мови. 

Нашими вихователями створено шість методичних розробок тематичних 
днів та двох тематичних тижнів, які в тій чи іншій мірі, або безпосередньо 
висвітлюють проблему екологічного виховання дошкільників. Шість авторських 
робіт наших педагогів надруковано в журналах «Дошкільне виховання та 
«Розкажіть онуку»: Музиченко Н.Г. «День осінніх квітів», «Наші пернаті друзі», 
Кругова Т.І. «День зимових птахів», «Всесвітній День Землі»,  Згоранець Л.П. 
еколого-валеологічний день, «Незнайома знайома картопля». 

В.О.Сухомлинський писав, що «без казки – живої та яскравої, яка володіє 
світомістю і почуттями дитини, неможливо уявити дитяче мислення і дитячу мову. 
Дуже важливо, щоб діти не лише слухали казку, а й самі її створили. Через казку. 
Через неповторну дитячу творчість – вірна дорога до серця дитини». Тому конкурс 
казок та оповідань про природу став уже традиційним. Силами працівників ДНЗ 
уже створено дві збірки казок, написаних дітьми та їх рідними, вісімдесят яких – 
про довкілля. 

Процес збагачення природи йде шляхом озеленення групових кімнат та 
службових приміщень (всього в приміщенні 648 вазонів квітів), озеленення 
подвір΄я, оформлення клумб. Обов΄язковими учасниками цього процесу є діти, їх 
батьки. 

Читання книги природи, мандрівки до джерела мислення і умови розвивають 
і доповнюють дитячу допитливість, розум, зберігають і доповнюють їх емоційне і 
фізичне благополуччя. Все це в подальшому слугуватиме дитині впродовж усього 
життя. Таким чином, вихователі розв΄язують цілий ряд завдань, поставлених 
Базовою програмою: 

1.  Сприяють знаходженню дитиною цікавих особливостей явищ природи, 
поліченню зміни барв і форм, допомагають слухати і чути звуки, розвивають 
уміння і потребу милуватися природою, порівнювати , наприклад, парк вчорашній і 
сьогоднішній. 

2. Розвивають у дітей пізнавальний інтерес до природи рідного краю, 
народних звичаїв, традицій. 

3. Формують у дітей систему якостей ощадливих господарів у ставлення до 
природи. 
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4. Виховують у дітей дбайливе ставлення до природи, розвивають навички 
екологічно доцільної поведінки. 

5. Знайомлять дітей з діяльністю людей щодо охорони рідного краю, 
причин створення Червою книги України. 

Так, будь-яке спілкування дитини з природою у нас здійснюється на засадах 
екологічної етики. Це спілкування проникнуте співчуттям до живих істот, 
співпереживанням, що спрямоване не на допомогу, охорону і збереження життя в 
усьому  його розмаїтті. Такого співпереживання навчаємо терпляче, наполегливо, 
як вчать малюка ходити. 

Як наслідок – полтавське обласне товариство охорони природи видало 
листівку з досвіду роботи колективу з екологічного виховання дітей, фрагменти 
досвіду демонструвалися телестудією «Лтава». ДНЗ визначений відділом освіти як 
опорний з проблеми природоохоронної роботи з дошкільниками. 

 
Методичні рекомендації  з екологічного виховання дошкільників 

1. Основою екологічного виховання мають стати формування емоційної 
сфери, розвиток естетичних почуттів та любові і бережного ставлення до довкілля. 
Дитина повинна бачити себе другом і захисником природи. 

2. У процесі спілкування з природним довкіллям під час спостережень, 
експериментів, догляду за рослинами, тваринами розвивати у дітей активність, 
зважену самостійність у поведінці, подоланні труднощів. 

3. Формувати екологічну культуру особистості дитини, застосовуючи 
найрізноманітніші форми і методи роботи з дітьми. Виходячи з особливостей 
розвитку кожної дитини. 

4. Навчати дітей оволодіванню основами безпечної взаємодії з 
оточуючим середовищем та правилам гуманної взаємодії з компонентами 
природного довкілля. 

5. Використовувати в роботі з дітьми засоби народної педагогіки, 
вивчення народних природознавчих традицій, які ефективно сприяють 
екологічному вихованню дітей, оскільки впливають на емоційну сферу психіки. 
Викликають позитивні почуття, допомагають засвоїти елементарні закони природи. 

6. Крім традиційних форм роботи з екологічного виховання, пропонуємо 
використовувати нестандартні форми роботи і методи педагогічного впливу: 
розв’язання проблемних ситуацій, використання моделювання, ТРВЗ, розв’язання 
кросвордів, ребусів, екскурсії до діорами «Допоможіть мені, люди!». 

7. Вдосконалювати екологічне розвивальне предметне середовище, 
діяльність у якому забезпечить компетентність дітей у сфері «Природа». 

8. Відтворювати набуті знання з екологічних питань у різних видах 
діяльності дітей: зображувальній, конструктивній, музичній, ігровій. Трудовій. 

9. Заохочувати дітей до самостійності у пізнання природи. 
10. Виховання гуманного ставлення, поваги до рослин, тварин поза 

особистими уподобаннями. 
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Казки вихованців ДНЗ «Ромашка» та їх мам і бабусь з екологічного 
виховання 

 
Борька і Степашка 

 

Божко Аня, 5 років, 1998 рік 
 

В одному густому і зеленому лісі жила – була собі 
мати – зайчиха і було в неї двоє синочків – зайчиків – 
Борька і Степашка. Степашка любив ходити до школи, 
багато читав книг, а Борька дуже любив бігати по лісу та 
галасувати. 

Мама - зайчиха часто сварила Борьку за те, що він 
не хотів вчитися, займатися корисними справами. На що 
той мамі відповідав, що не потрібні йому книжки та 
навчання. Адже набагато краще весь час бігати по лісу, 

відпочивати. Скільки не вмовляла мама свого неслухняного синочка, скільки не 
переконувала – все даремно. 

Одного разу, коли Борька і Степашка були вдома самі, хтось постукав у 
двері. Тихенько визирнув у віконце. Зайчата побачили лиса. Борька відразу 
розплакався від розпачу і переляку, почав бідкатися, бо не знав, що ж робити.  

- Не плач, - сказав Степашка. – Не хвилюйся, у нас же багато книг. Ми 
швиденько знайдемо в них про лисів і дізнаємося, чого вони бояться. 

Перелиставши декілька книг, Степашка таки знайшов, що лисиці бояться 
собак. Задумався він, а потім і говорить: 

- Слухай, братику, давай виготовимо швиденько маски собак, злякаємо 
вреднющого лиса. 

На цьому і порішили. Знайшли зайченята все, що було потрібно. Незабаром і 
маски були готові. Одягли Степашка і Борька маки, набралися хоробрості і з 
шаленим ричанням і гавканням вилетіли на лиса з дверей будинку. Лис подумав, 
що то – справжнісінькі злі собаки, дуже злякався та й ну тікати від зайчихиної хати.  

Коли ввечері повернулася мама – зайчиха, синочки розповіли їй про цікаву і 
не дуже веселу пригоду, хоча тепер зайчикам було весело: адже вони перемогли 
такого хитрющого і лихого звіра! Борька притих, замислився і зніяковіло сказав: 

- Тепер я зрозумів, яка цінна річ книги. Але щоб їх читати, потрібно 
вчитися в школі. 

З того часу зайчик Борька кожного дня ходив до школи, старанно там вчився 
і тому швидко почав читати і писати. А після школи він так же весело і безтурботно 
бігав по лісу.  
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Казка про метелика 
Черкун Оксана, 6 років, 2001 рік 

 
Жив-був собі барвистий метелик. Хатинка його 

стояла на зеленому лужку серед великої кількості квітів. 
Одного сонячного ранку, перелітаючи з однієї квітки на 
іншу, метелик зустрів свого товариша – сонечко. Сонечко 
зраділо зустрічі і запропонувало погратися. Довго гралися 
друзі, аж раптом якийсь хлопчик спіймав сонечко в кулак. 
Метелик дуже непокоївся за свого друга і розумів, що того 
потрібно визволити з біди. 

Довго думав метелик, що б його придумати і 
знайшов вихід. Метелик полетів хлопчикові назустріч, почав кружляти біля його 
обличчя, а потім набрався хоробрості і сів тому на руку. Хлопчик. Побачивши 
гарного метелика, зовсім –забув про сонечко. Метелик, ніби граючись, перелітав з 
місця на місце, а хлопчик біг слідом і сподівався його спіймати. А сонечко тим 
часом знайшло шпарочку в кулачку хлопчика, вилізло звідти і сховалося у 
пелюстках квіточки. Так хлопчик і метелика не спіймав, і сонечко втратив. Довго 
потім сонечко з метеликом згадували про свою пригоду і вже не підлітали близько 
до таких хлопчиків. 

 
КВІТОЧКА І СОНЕЧКО 

 
Деркач Даша, 6 років, 2004 рік 

 
Одного сонячного ранку прокинулася весела 

жовтенька квіточка. Вона підняла свою голівку, 
подивилася навкруги і привіталася з усіма навколо. 
Цілий день квіточка розмовляла з подружками-
квітами, бавилася з метеликами та бджілками, 
пташки співали для неї пісень. Жовтенькій квіточці 
було весело і гарно цілий день.  

Аж надвечір сонечко почало сідати і квіточка засумувала. 
- Як же я буду без тебе, сонечку? Мені буде сумно і я можу змерзнути – 

сказала вона. 
- Не плач, квіточко! Ти засинай, а завтра ми знову зустрінемось! – 

відповіло сонечко. 
Квіточка заспокоїлась, стулила пелюсточки і міцно заснула до наступного 

ранку. 
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МАТІНКА – ПРИРОДА 
 
Новицька Аня, 5 років, 2007 рік 

 
Було це одного теплого чудового ранку. Сонце щойно 

прокинулося і починало сходити над землею. Навколо також 
уже відчувалося життя. Співали пташки, шелестіли дерева, 
умивались росою квіти, а повітря було таке чисте, ніби його 
промили джерельною водою. Одного такого погожого ранку 
сталося диво, зустрілися одночасно тут Весна, Літо, Осінь і 
Зима. От Весна і почала говорити та вихвалятися, яка ж бо 
вона господиня у природі, коли приходить її час:  

-  Спочатку я вітаю Сонце  і воно світить тепліше і 
частіше виглядає з-за хмар. Потім іду по садах, лісах і полях. І де не ступаю – там 
квітують квіти, шумлять струмочки. А як заспіваю, то всі птахи прилітають з 
теплого краю, повертаються до своїх домівок. Хіба ж я не розумниця? 

Але тут до розмови втрутилася інша пора року. 
- Та не лише ти тут господиня! – з обуренням сказала Зима. – Я ковдрою 

покриваю землю від холоду і морозу. І приношу дітлахам радість, бо катання 
снігових бабусь і гра у сніжки – це ж так цікаво! А Новий рік! До мене кожного 
року приходить Дід Мороз і приносить дітям подарунки. А красуні – ялинки в 
іграшках і вогнях тож хто тут справжня господиня?  

- Так, так ... Цікаво! А я? Ви забули про мене. Як же я? Хіба не я несу радість 
і щастя, тепло, буяння квітів?! Адже від мене діти також у захваті. Та не лише діти, 
а й дорослі. Купання у річці, чи на морі, засмагання під сонцем. А скільки 
розпашілих черешень, краснобоких полуниць, рум΄яних яблук і груш, запашних 
абрикос і персиків я дарую людям! Хіба ж не радість? Поїздки, відпочинки, 
туристичні походи ... .  

Літо б ще й досі розповідало про себе, а Зима і Весна б сперечалися, але 
почувся гіркий плач, і повіяло холодом. То плакала дощова Осінь. Вона  промовила 
до себе крізь сльози:  

-  В одного тепло ... хлип, він того добро ... хлип, а в мене що. Лише холод та 
морок. Від мене тікають птахи, ховаються тварини ... хлип.  

Всі змовкли. І тут почувся величний голос: 
- Не плач, дитино моя! Якщо я тебе створила, то тому, щоб тобою теж 

милувалися і раділи твоєму приходові. Я тебе нагородила чудовим вбранням. 
Золотистим, багряним, зеленувато-жовтим ... Червоною калиною, запашним хлібом 
і пшеницею. То чому ж ти плачеш? Кожна пора року гарна по-своєму. Тож радій 
своєму багатству, а люди будуть радіти тобі – мовила Матінка-природа.  
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ВЕСНЯНА ЗУСТРІЧ 
 
Бабуся Бережного Ігорька, 2005 рік 

 
Посеред лісу на великій галявині самотньо жив 

Пеньок. Змінювались пори року, а він все був один. Та він 
радів кожному дню, зустрічі з ким-небудь. Найбільше 
любила Пеньок Зима. Вона турботливо закутувала його в 
білу пухку ковдру і він спокійно спав. Пенькові було тепло і 
легко.  

Та ось прийшла Весна. Промінчики сонячні тепло 
залоскотали Пеньок і він прокинувся. Озирнувся навколо і 
раптом почув:  

- Доброго дня! 
- Доброго дня і тобі. А ти хто? – спитав Пеньок. 

- Я вам сусід – Пролісок. 
Глянув Пеньок, а поряд нього розквітнув Пролісок – перша весняна квітка. 

Він був дуже гарний і дивився на світ великими синіми оченятами. 
- Ласкаво прошу! – сказав Пеньок, - я думаю, що ми будемо не просто 

сусідами, а ще й хорошими друзями. 
- Я буду дуже радий з Вами подружитися, - весело відповів Пролісок. 
Так і зажили вони разом Пеньок і Пролісок. Вони зустрічали ранки, 

дивувались тому, що відбувалось навколо. А увечері розповідали один одному 
казки. Вони стали справжніми друзями. 

Вже прийшла Весна до лісу. 
І навкруг все ожило. 
На галявині весняній, 
Дуже весело було: 
Пролісок з Пеньком 
Жваво розмовляли, 

Весело сміялись і пісні співали. 
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КАЗОЧКА ПРО ЛАСТІВОЧКУ 
 
Мама Карпенко Данила, 
2006 рік 
 
Давним-давно колись було, 
Весною сонечко зійшло. 
Та довго заглядало в сад 
Чекало там воно малят. 
Хотіло перше привітати 
Хотіло з дітками пограти 
Та Ріни й Дані не було... 
Не дочекалося воно  
Коли заглянуло в віконце 
Побачили малята сонце,  
Побігли навперейми в сад. 
Сонечку кожний був так рад 
Було ж йому, що розказати. 
Уважно слухали малята, 
Що Ріну й Даню так шукала 
І сонечко уже прохала. 
Подружка-ластівка-пташина, 

Це мами ластівки дитина. 
Яку вони урятували, 
Як хатку їй побудували. 
 Не встигло сонце доказати, 
Як засміялися малята. 
Бо ластівка уже обом, 
Махала радісно крилом. 
До діток пташка підлетіла, 
І на плече до Дані сіла, 
У дзьобі пролісок тримала, 
Поклала й радісно сказала: 
„До вас я довго так летіла, 
подякувати вам хотіла, 
що мою маму врятували, 
і нам життя подарували. 
Хай діти всі такі бувають, 
Птахів нехай охороняють!!!”
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Ці потішні, цікаві, друзі наші менші 
Методична розробка вернісажу домашніх тварин, птахів, риб 
 
Кругова Т.І.,  
завідуюча ДНЗ  
 
 
 
 
 
Програмовий зміст: уточнити і розширити знання дітей про тварин, птахів, 

риб, про користь спілкування з ними для психічного здоров’я людини, її 
самовдосконалення і виховання, ще раз нагадати про безпеку та обережність у 
поводження з ними; закріпити знання про будову тварин, птахів і риб, уміння їх 
розрізняти; активізувати словник (на базі набутого досвіду). Створити умови для 
розвитку уваги, пам’яті, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
спостережливості, обережності. Сприяти розвитку висловлювати свою думку. 
Використовуючи епітети, метафори і порівняння, інтонаційну виразність мови, 
уміння складати вірші, розповіді, фантазувати. Допомогти дітям у виробленні 
емоційних еталонів взаємодії з домашніми мешканцями та зрозуміти, що вони 
(діти) – активні суб’єкти взаємодії з друзями нашими меншими. Формувати у дітей 
екологічну культуру. Виховувати бережливе ставлення до сього живого. Бажання 
догляду за братами меншими, дружити з ними; розвивати розуміння їх 
необхідності цінності як невід’ємної часточки природи. 

Обладнання: дидактична гра «Який настрій у котиків», дидактична гра 
«Добре-погано», ілюстративний матеріал, вірші, загадки, прислів’я про тварин, 
птахів, риб, клітки, корзини та акваріуми, фонограми лісових звуків та мелодії до 
танцю. 

Попередня робота: вивчення напам’ять віршів, загадок, прислів’їв і т.д. з 
усіма дітьми, підготовка кращих декламаторів на вернісаж. Написання віршів в 
сім’ях, розучування танцю, проведення бесід про живих істот, яких вирощують для 
створення домашнього затишку і емоційного комфорту людини при спілкуванні з 
ними. 

 
ХІД  ВЕРНІСАЖУ 

У залі звучить фонограма співу пташок. 
Вихователь:                        Стала вранці я на ганок 

І сказала:»Добрий ранок!» 
Сонцю, полю і тваринкам, 

Добрим людям, тихим нивкам, 
«Добрий ранок, світе мій!» 
Мирний чистий, голубий!» 

- До кого я привіталася, діти? (відповіді дітей). Так, дорогі мої я 
привітала все живе, що нас оточує. Коли я йду вранці на роботу, то завжди 
милуюся красою нашої природи і мені стає на душі тепліше і, навіть, про турботи 
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забуваю. Ви теж, напевне, вітали сьогоднішній чудовий день, адже так? (попередня 
робота). А тепер – привітаємо наших гостей і подаруємо їм наші посмішки – хай і 
їм буде хороше, радісно на душі, адже привітання – то бажання добра! Діти, ми вже 
з вами говорили, що в цьому барвистому і багатому світі є безліч чудових. Цікавих 
і милих створінь, яких ми раді бачити кожного дня. Дарувати їм свою увагу, ласку і 
любов, тепло і захист, дбати при них. Про кого я веду мову, як ви думаєте? 
(відповіді дітей). 

- Молодці! Ви праві! Я говорю про тваринок, птахів і рибок, які живуть 
з нами в наших оселях і стають для нас дуже близькими і дорогими. Як члени 
нашої родини. на нашу зустріч я запросила людину рідкої професії – радіолога. 
Радіолог вивчає життя таких тваринок і знає про них все-все. Після розповіді всі 
присутні можуть запитати радіолога про все, що вас цікавить. 

Теми виступу радіолога: 
- принципи вибору тваринки; 
- правила догляду за друзями меншими; 
- правила безпеки у процесі спілкування; 
- джерела інформації про домашніх декоративних істот. 
Вихователь ще раз наголошує на основних моментах виступу радіолога і 

пропонує помилуватися найближчим другом людини – собаками. Яких привели на 
вернісаж діти разом з батьками та гості. По залу під фонограму пісні з мультфільму 
про собак всі бажаючі і запрошені демонструють своїх четвероногих улюбленців. 
Розповіді про собак теж по бажанню. 

Наприклад, дитина розповідає віршика, який вона склала разом з мамою: 
Приніс мені татко 

Маленьке цуценятко. 
І ми його скупали, 
А потім – в одіяло, 

Щоб висохнув, скоріш. 
Тоді – нагодували, 
Для росту, навіть, 
Вітаміни купували. 

Тому він таки 
Веселий, жвавий. 

Тези розповідей про вихованців: 
- як потрапили істоти в дім, ім’я, фото разом; 
- годування, догляд, куточок вихованця в домі; 
- особливості поведінки, цікаві звички; 
- характер істоти; 
- які емоції викликає спілкування з улюбленцем; 
- користь, шкода від перебування вихованців у вашому житлі. 
Вихователь: Діти, лікарі – психологи радять: «Якщо хочеш мати друга – 

заведи собаку, а якщо хочеш мати джерело душевного спокою – придбай собі 
кішку!» До вашої уваги пропонується вернісаж кішок. 

Під мелодію «Не дразните собак» проходить демонстрація котиків та 
розповіді про них. 
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Віршик, який написала дитина з мамою і сестричкою: 
Я у котик мій Васько 
Дуже любим молоко. 

Як ми трішки підростем, 
То я стану школярем,  
А котко мій, пустунець. 
Втече знову під стілець. 
Я уперто вчусь читати, 
Хочу й котика навчати, 
А йому – лиш пустуни! 

- Любі мої! Ми багато раз говорили проте, що тваринки, як і люди. 
Можуть любити. Страждати, радіти, у них. Як і в людей буває хороший і 
пригнічений настрій. Тому пропоную вам по картинках, на яких зображені котики, 
визначити настрій пухнастиків.  

(пропонуються картинки з різними емоційними станами тваринок: сумний, веселий, 
здивований, задоволений, наляканий, дратівливий) 

Відпочинок: вправа з психогімнастики6 під приємну, спокійну мелодію 
Д.Маруані діти виконують вправи на килимку, імітуючи рухи. Властиві кішкам – 
пластично. Граційно, уповільнено: потягаються, повертаються, піднімають руки 
вгору, прогинаються і т.д. 

Вихователь:                          Ми прокинулися рано, 
Разом дружно потягнулись, 
З боку на бік повернулись. 
Потім гарно так прогнулись. 
Й один одному всміхнулись. 

Вихователь: А тепер пригадаємо, як котики вмиваються і виконаємо такі ж 
рухи: 

Носик, носик, де ти носик? 
Ротик, ротик, де ти, ротик? 
Щічка, щічка, де ти, щічка? 
Буде чистеньке личко! 

Вихователь: А тепер послухаємо діток, які люблять чарівний світ акваріуму. 
Вони нам розкажуть, які рибки в них живуть і як вони за ними доглядають 
(розповіді дітей з демонстрацією садіковських акваріумів). 

Вихователь: Я теж дуже люблю спостерігати за життям акваріума. 
Милуючись цією неповторною красою, спостерігаючи за граційними і прегарними 
золотими рибками та галантними мечоносцями, мені захотілося свої емоції 
передати в танці. Що з цього получилось – подивіться самі. 

(під мелодію самби діти виконують танець,  
поставлений вихователем, автором костюмів є також вихователь) 

Вихователь: З пташиного царства у наших домівках найбільше приживилися 
папуги. У нас у групі є діти, у кого дома живуть ці представники жарких країн. 

(показ, розповіді, вірші) 
Наприклад: 

Є у мене дві папуги, 
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Дуже схожа я на них. 
Я – така ж непосидюча, 
Бо стрибаю цілий день, 
Ще й наспівую під носа 
Своїх улюблених пісень. 
Як отой папуга Кеша 
Своє пір΄я прибира –  
Так розчісую волосся, 
Мені рівних тут нема! 

В залежності від тривалості попередньої роботи, можна ще запропонувати 
гру «Добре-погано» (принцип ТРВЗ), тобто, що доброго і що негативне в 
утримуванні домашніх тварин. 

Вихователь: В оселях людей живе дуже багато найрізномінтніших живих 
істот. Живуть удави і мавпи, живуть єхидні і леви, живуть крокодили і ті. Кого ми з 
вами сьогодні бачили. Люди спеціально, за великі гроші придбавають собі і втіху, і 
друга. І члена сім’ї. І тут я настійно прошу всіх запам’ятати слова французького 
письменника Антуана де Сент-Екзюпері «Ми відповідальні за тих, кого 
приручили». І, якщо ми вирішили принести в дім якусь живу істоту, то запитаймо 
себе ще раз: чи вистачить тобі терпіння, душевних і матеріальних сил для того, щоб 
твоєму маленькому другу було тепло і затишно поруч з тобою. Адже вони теж 
уміють хвилюватися, сумувати, радіти і любити, бути вірними і лагідними. Бажаю 
вам радості і задоволення від спілкування з друзями нашими меншими. 

 
Техніка безпеки в процесі підготовки та проведення заходу: 
1. Годування та вигул тварин безпосередньо перед заходом. 
2. Утримування кішок і собак перед показом у різних приміщеннях. 
3. Попередити зіткнення кішок і собак у коридорах, при вході і виході в 

актовий зал. 
4. Недопустимість залишення без догляду тварин в приміщення до 

шкільного закладу. 
5. Перевірка тварин на питання шкіряних захворювань.  
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Практичні матеріали для вихователів дошкільних навчальних 
закладів «Дванадцять місяців» 

 
Фень О.А.,  
вихователь ДНЗ «Росинка» м. Комсомольськ 
 
Людина стала людиною, коли почула шепіт листя, пісню коника, дзюрчання 

весняного струмка, легіт срібних дзвіночків, жайворонка в бездонному літньому 
небі, шурхіт хуртовини за вікном, ласкавий плюскіт води й урочисту тишу ночі, - 
почула і, затамувавши подих, слухає сотні і тисячі літ цю чудесну музику життя. 

В.О.Сухомлинський 
 

Співанка про місяці 
М.Підгірянка 

Ой, місяць січень кличе мороза, 
Морозить лиця, щипає носа. 
А місяць лютий, вітрами дує, 
На водах з льоду мости будує. 

 
Березень місяць льоди поломить 
Весняну пісню річка задзвонить. 
Квітами квітень всіх привітає, 

Усі садочки порозквітає. 
 

Гей, травень прийде у дні чудові, 
Простелить всюди трави шовкові. 
А місяць червень луги покосить, 
Червоним соком ягідки зросить. 

 
А місяць липень гарячим літом 
Обсипле липи пахучим квітом. 

А місяць серпень серпом задзвонить, 
Достиглий колос додолу склонить. 

 
Вересень місяць добре працює, 
Овоч смачненький дітям дарує. 
А місяць жовтень мряку розвіє, 

В лісах, в садочках лист пожовтіє. 
 

А листопад – той жалю не має – 
З дерев останнє листя зриває. 

А місяць грудень – на радість людям, 
Сніжком присипле замерзле груддя. 
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Зима 
Наталя Забіла 

 
Одяглися люди в шуби 
Натопили добре груби 
Білки гріються в дуплі 
Миші в норах у землі 

Сплять ведмеді в теплих лігвах 
Сосни в інею застигли 
І під кригою на дні 
Сплять у річці окуні. 

 
 
 
 

Зима 
Валентин Бичко 

 
Дорога біла стелеться 
І краю вже нема. 

Сніжок мете. Метелиця. 
Прийшла до нас зима. 

Льодком тоненьким скована, 
Спинилася ріка. 

Повита тихим сном вона, 
Весняних днів чека. 
І ліс дріма. Безлистою 
Верхівкою поник. 

Над ним пісні виспівує 
Лиш вітер-сніговик. 

 
Зима – це така пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, 

що нагадує нам про те, що природа жива, - це птахи, які своїм жвавим голосом 
звеселяють холодний пейзаж за вікном. 

Зима тяжка пора в році, яка несе холод, голод, нестатки. Зимою худоба з’їдає 
сіно.  Зимою вовки ходять зграями. Зайці, ведмеді, борсуки впадають в зимову 
сплячку. Зима сніжна з великими морозами.  

• Зима з снігами – літо з хлібами. 
• Зима без снігу – не бути хлібу. 
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• Зимою завірюха, влітку – негода. 
• Зимою сухо і холодно – літом жарко і сухо. 
• Зимове тепло – літній холод. 
 
Загадки 
- Скатертина біла увесь світ накрила. 
- Прозорий, як скло, та не вставиш у вікно. 
- Без ніг, без крил білі мухи літають. 
- Хто на зиму заліг, під корчем у барліг? 
 

Грудень рік кінчає, а зиму починає. 
Грудень останній місяць року. Настає холод, замерзає земля. У грудні 

похмуро, холодно, мороз. Всі тварини від лютого морозу поховалися. Снігу в лісі 
багато. Намітає хуртовина, глибокі намети. Сонце світить, але не гріє, по небу 
ходить низько: від того дні короткі, а ночі довгі. Дують сильні поривчасті вітри, що 
приносять ожеледицю, снігопад. У холодну морозну погоду чути, як сніг рипить 
під ногами. Коли настає відлига, сніг зволожується, ліпиться. З такого снігу ліплять 
сніговика, снігові містечка, грають у сніжки. Земля тверда, замерзла, вода у 
водоймах замерзає, перетворюється на лід. Він гладенький, твердий, прозорий, 
слизький, холодний.  

В Україні побутували свої іменні наклички грудня: «студений», «хмурень», 
«мовчанець». Назва грудня символізує – грудка мерзлої землі. 

                       
Грудень 

Л.Кондрацька 
В грудні виють заметілі 
Вкрили ковдри білі білі, 
І луги, й долини, й поле 
Спить дрімає все навколо. 
Грудень місяць рік кінчає 
Нас до свята наближає. 

 
 

Грудень 
П.Сингаївський 
Мало нині снігу, - 
Тато промовля, - 
Мало буде сміху 
Влітку на полях. 

Гульк – аж по стежині 
Грудень гордо йде 
І рої сніжинок 
У поля веде. 

 
• Грудень холодний та сніжний, хліб буде буйний та пишний. 
• Усе, що літо запасає, - зима з’їдає. 
• Хто літом спеки боїться, той вже в грудні не має чим погріться. 
• Сонце їде на літо, а зима – на мороз. 
• Грудень без снігу, як літо без хліба. 
• Грудень рік кінчає, а зиму починає. 
• Як в грудні сніг заляже, то в серпні жито виляже. 

 
Січень холодний – рік хліборобний . 
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Січень, сніжень, сніговик, щипун, тріскун… А ще січень, бо середній місяць 
зими січе її навпіл, також відсікає прожитий рік від наступного і саме в січні січе 
снігом. 

 
Ранок морозяний. Згрібають люди сніг, розвішують годівнички. В морозну 

погоду гілки дерев легко ламаються, не можна збивати з них сніг, іней. Птахи в 
пошуках їжі 

 
Січень 

 
Л.Кондрацька 

Січень – року перший син 
Носить одяг він з перлин 
Всіх морозами страхає 
Путь-доріжки замітає 

Новий рік, Різдво Христове, 
Водохреща – ці чудові свята 

Січень нам дарує 
Всіх гостинцями частує. 

 
 

Січень 
 

П.Сингаївський 
- Січень, січень не січи: 
Печуть мати калачі. 

Зупинись, подивись у віконце: 
Калачі у печі, наче сонце! 

- Калачі давно вже бачу!- 
Січень нам відповіда. – 
Маю вдачу не ледачу, 
І швидка моя хода. 
Більше снігу намету, 
Потім снідати прийду. 

 
• Січень – погодний, то й рік буде плідний. 
• Мряка у січні- мокра весна. 
• Коли в січні - росте трава, в літку болить голова. 
• Січень снігом січе, а мороз вогнем пече. 
• Пухнастий білий сніг на усі простори ліг. 
• Взимку сонце крізь плач сміється. 
• Мороз – аж іскри сипляться. 
• У січні тріщать морози – восени тріщатимуть від хліба засіки. 
• Коли січень найгостріший -тоді рік найплідніший. 
• Січень не так пече, як у вуха січе. 
• Багато снігу – багато хліба. 

 
Лютий лютує, красну весну чує. 

Сніжень, крутень, лютень – називають у народі цей місяць року. Його 
українська назва вказує на погоду, поширену взимку – лютує мороз. Лютий – слово 
слов’янського походження, означає „злий”, „жорстокий”. Закріпилося воно за 
останнім місяцем зими тому, що морози бувають дуже дошкульними. 

У лютому (частіше) тільки вночі бувають тріскучі морози. Сонце з кожним 
днем піднімається вище, яскравіше світить, більше гріє. Майже на дві години 
збільшується у лютому тривалість дня. Весна на порозі. 

 
Лютий  
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Л.Кондрацька 
Лютий місяць – дуже лютий 

Виє хуга – завірюха, 
Не пускає без кожуха. 
Але сонечко сміється 

Стиха до землі проб’ється. 
Хоч частинку, хоч хвилинку, 

А погріє її спинку. 
 
 
 
 
 

Лютий 

П. Сингаївський 
Пильно стежить місяць лютий: 

Чи ставок у лід закутий, 
Щоб звенів, мов скрипка. 

Сяють в їнеї дерева, 
І, неначе кришталева, 
Сяє кожна шибка. 

- Я заграю вам на лютні 
Про весняні дні майбутні, 

Зачекайте трішки. 
Я, хоч лютий, - не лютую, 
А для Весноньки готую 
З кришталю доріжки. 

Нумо, перевіримо деякі народні прикмети: 
• Великий лапатий сніг – на негоду і відлигу. 
• Птахи перед потеплінням сідають на нижні гілки дерев. 
• Ворона  „купається” – на негоду. 
• Собака качається по землі – на сніг. 
• Лютий без снігу – літо без хліба. 
• У лютому зорепад – тиха весна. 
• У лютому вода вдень плющить, а вночі мороз тріщить. 
• Великий іній, кучугури снігу, глибоко промерзла земля – на 

врожайний рік. 
• Питає лютий, чи добре взутий. 
• Сонце блищить, а мороз тріщить. 
• В лютому сім погод на дворі: сіє, віє, крутить, рве, зверху ллє, знизу 

мете. 
• Хоч мороз і припікає, зате комарів не має. 
• В лютому сонце йде на літо, а зима на мороз. 
• Місяць лютий – гостро кутий. 
 
Найшанованіше нашим народом свято у лютому – Стрітення. За повір’ям, 15 

лютого зима зустрічається з весною. Зима весну зустрічає, хоче її заморозити, але 
сама від тієї зустрічі тане. Між зимою і весною виникає суперечка: кому йти 
вперед, а кому назад вертатися. Хто його переборе такою і погода буде до початку 
березня.  

Якщо цього дня тепло, то березень буде раннім, а коли морозно – зима ще 
довго протримається. 
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Весна 
К. Перелісна 

Тепле сонечко пригріло, 
Розстає увесь сніжок, 
І несміло перші квіти 
Виглядають у садок. 
Кожна гілочка тріпоче, 
Хоче листячко розкрить, 
А травичку на горбочку 
Ізумрудом мерехтить. 
І далеко в синім небі 
Линуть перші журавлі 
І на землю посилають 

Свій привіт – «Курли! Курли!» 
 

У природі настає тепло. У житті людини весна уособлює молодість, красу, 
силу. Пташки першими віншують весну. Першими ознаками приходу весни 
вважався посвист байбака. Виспавшись за довгу зиму, звірок, відчувши тепле 
проміння весняного сонця, вилазив з нірки, ставав на задні лапки і, нашорошивши 
вушка та піднявши в гору писок, голосисто сповіщав про прихід весни. Люди в цей 
день виходили в степ, щоб почути голос живого провісника. «Просвистів байбак – 
ховай в затінок сіряк» - казали у народі. Другою прикметою приходу весни був 
приліт з теплих країв вівсянок.  

• Весна днем красна, а на хліб пісна. 
• Весна – наші отець і мати, хто не посіє не буде збирати. 
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• Вночі тріщить, а вдень плющить. 
• Грак на горі – весна на дворі. 
• Весна ледачого не любить. 
• Весна красна квітами, а осінь плодами. 
• Березень з водою, квітень – з травою, а травень – з квітами. 
 

Березень 
В Україні кілька народних назв березня  капельник, зимобор, март, марець, 

березоль. Назва  «березень» символізує давній промисел – заготівлю березової кори 
та золи, збір березового соку. 

У березні день дорівнює ночі. Помітно теплішає. Темніють дороги. На зміну 
снігу та інею приходять дощі і тумани. Бубнявіють бруньки більшості дерев та 
кущів. Небом пливуть перші купчасті хмари. Починається льодохід на водоймах. 
Зацвітають підсніжники, проліски, мати-й-мачуха. З’являються перші комахи: 
кропив’янки, денне павичеве око, лимонниця. Прилітають польові жайворонки, 
шпаки. З початком березня пробуджуються ведмеді, їжаки, борсуки. Густа 
пухнаста шерсть у тварин стала рідкою, змінюється її забарвлення. У тварин 
народжуються дитинчата.                                                                                    

         
Березень 

Л.Кондрацька 
Березень сміється й плаче. 
По доріжках зайчик скаче. 
Зайчик сонячний, тендітний, 
Дуже до діток привітний. 

Хоч мороз ще вусом крутить, 
А зима лякає й лютить. 

Але зайчик той сильніший, 
Тим, що березню миліший. 

 
Березень 

П.Сингаївський 
- Що ти, березню привіз? 
Для своїх сестер - беріз? 

Золоті сережки, ниток для мережки, 
Ще й для кожної тепла, 
Щоб хорошою росла. 

Та не тільки для сестер – 
Буде тепло всім тепер. 

 

• У березні день з ніччю зустрічається. 
• У березні бувають морози й холоди. 
• У березні відлига, тане сніг. 
• Від березневих дощів земля квітне. 
• Весна – наш отець і мати: хто не посіє – не буде збирати. 
• Весняний день рік годує. 
• Зійшов у березні сніжок – берись за плужок. 
• Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає. 
 

Квітень - місяць  працьовитий  
В Україні побутували свої іменні наклички «квітня»: цвітень, краснець, 

дзюрчальник, квітець. Назва «квітень» символізує: зодягаються в зелень луки, 
з’являються перші весняні квіти. 

Сонце світить яскраво, небо – ніжно-голубе. Ранки прохолодні, а в день 
тепло. Починаються польові роботи. Сходить сніговий покрив. Ріки звільняються 
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від снігу і криги. Починається повінь. В ярку, на пригріві – трава зазеленіла, хоч ще 
лежить сивий сніг. Дзвенить смугастий джміль – вперше пробує крила після 
зимового сну. Прокидаються у своїх гніздах мурашки. Бджоли вилітають на перші 
збори нектару, виповзає зі своїх схованок гусінь багатьох метеликів. Прокидаються 
ящірки – гріються на камінні, підставляючи сонцю своє тіло. Наприкінці місяця 
розпускаються майже всі дерева і кущі. На полях кипить робота – оранка і сівба 
зернових і овочевих рослин.                                   

Квітень 
Л.Кондрацька 

Квітень, квітничок, квітарик – 
Синьоокий наш дударик. 
Всюди квітнуть первоцвіти 

У верби зелені віти, 
Птахи з вирію вертають, 
Бджоли інколи літають. 
Ходить квітень по землі – 
Вже кінець зимовій млі. 

 
Квітень 

П. Сингаївський 
У місяця квітня- дорога досвітня. 
Від хати до хати іде до схід сонця 

І стука в віконця: - Пора вже вставати! 
У місяця квітня – сорочка новітня, 
Бо вміє він шити. І люба турбота 

Щоденна робота: Вирощувать квіти! 

 

• Коли в квітні теплі дощі, то швидко ростиме трава. 
• У квітні погода один день блисне, а сім днів кисне. 
• Де ластівка не літає, а в квітні додому прилітає. 
• Квітень з водою, а жовтень - з їдою. 
 

Травень холодний – рік хліборобний. 
Травень – кінець весни, ще можливі приморозки на поверхні грунту. Дерева і 

кущі вкриваються листям, починають цвісти квіти, кущі та дерева. Висівають і 
висаджують у грунт овочі. Розпочинаються «концерти» ставкових жаб, 
збільшується кількість метеликів. Перші роси. Перші грози. Повертаються останні 
перелітні птахи. Активно ліплять гнізда ластівки. Вечорами гудуть хрущі. 
Наприкінці травня голівки кульбаб вкриваються білим пухом. Кругом зацвіли 
вишні. Збір лікарських рослин. 

В Україні побутували свої місцеві наклички травня – пісенник, травник, май. 
Назва травень символізує заготівлю лікарських рослин, що мають чудодійні 
лікарські властивості саме в травні. 

 
Травень 

Т. Коломієць 
А чим же місяць травень 
Поміж братами славен? 
Святковими піснями, 
І громом над полями. 
Іде і весело співа, 

Дощами землю полива 
Не з лійки-поливалки, 
А з грозової хмарки. 

 
 

Травень 
Л.Кондрацька 

Травень. Солов’їні співи. 
Перші грози. Перші зливи. 
Зацвіли сади повсюди. 
Щиро раді травню люди. 
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Травень 
П.Сингаївський 

Бджілко, бджілко, ти куди? 
- На луги та у сади. 
Медовиті й запашні. 

Здраствуй, Травню, здрастуй ? 
Мною квітень – первоцвіт передав тобі привіт, 

Тільки хмаркою мені сонечка не застуй. 
-Бджілко, трішки зачекай, 
Чуєш, просять поле й гай: 
«Весно, Весно, дай дощу 
Теплого й рясного!» 

Стихни дощик-хлібодар, 
Вийди сонце із-за хмар – 

Назбираєм досхочу 
Меду золотого! 

• Як у травні дощ на дворі, то восени хліб у коморі. 
• Дощ у маю – хліб у сім’ю. 
• Квітучий май – то справжній рай. 
• Як у травні болів живіт, а червні спина, то в липні ковтай слину. 
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\  
 

 
 

Літо 
Ігор Січовик 

В небі ластівка летить. 
В лісі листя шелестить. 

Воду п’є лелека. 
Сонце палить. Спека. 

Дозріває жито. 
Вже настало літо. 

 
 
 
 
 
 

Літо 
І. Суріков 

Сонце світить ясно, 
І повітря гріє, 

І куди не глянеш, 
Все навкруг світліє. 
Квіти прикрашають 

Молоді луги, 
Золотом облите 
Листя навкруги. 

Ліс дріма: ні звуку,- 
Лист не шелестить, 
Тільки у повітрі 

Жайворон дзвенить. 
 

Найкраща пора в році. Влітку тихе, спокійне життя, символ достатку. Літом 
люди радіють теплу, а бджоли беруть нектар з квітів. Влітку найбільший день. 
Сонце  високо стоїть над землею, яскраво світить. Буйність різнотрав’я, кущів, 
квітів, дерев. Дощі вмивають землю, все живе радіє сонечку, теплу і продовжує 
ріст, життя. Літні вітри теплі, лагідні. Хоч бувають і сильні, що несуть посуху – це 
суховії. 

Опади: Літні дощі бувають короткочасні, з веселкою, і тривалі. Бувають 
грози з блискавкою, гучними громами; під час грози буває темно, непривітно. 
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Знаходитися в полі, під деревами, в річці – небезпечно. Сонце влітку гріє, пече, 
температура повітря підвищується. Це – спека. 

Всі живі організми шукають прохолоду, тінь. Люди повинні захищати 
голову від  сонячного перегрівання: одягати капелюх. Вода в річці тепла, в ній 
приємно купатись. Можна загартовуватись, але не переохолоджуватись; 
оберігатись від сонця, щоб не отримати опіки шкіри. На кінець літа сонце вже не 
так пече, воно лагідне, жара спадає. 

Тварини. Навколо  в рослинному світі можна побачити багато комах: вони 
літають у повітрі, повзають по землі, скачуть у траві, квітах. Трудівниця бджола 
збирає пилок з квітів і носить у вулики. Птахів теж багато: вони заклопотані у 
пошуках їжі для пташенят, що підростають. У водоймах багато риби. Тварини 
найближчого оточення споживають зелений корм на луках, у лісах. 

 

• Літо запасає, а зима з’їдає. 
• Літом пролежиш, а зимою з сумом побіжиш. 
• Хто влітку скаче, той взимку плаче. 
• Літо зиму годує. 
 

Червень – рум’янець року. 
Місяць найдовшого дня. Після дощу на небі часто можна побачити веселку. 

Зацвітає біла акація, калина, горобина. Початок сінокосу. Дозрівають ягоди 
черешні, суниці.  

Сонце високо стоїть над землею, буйність дерев, кущів, квітів. Дощі 
омивають землю. Червневі вітри лагідні. Дощі з веселкою, гучними грозами. Сонце 
гріє, температура повітря підвищується – це спека. Листя рослин зелене, сильне. У 
птахів вилупилися пташенята. Червень рум’янець року. У народі побутували свої 
місцеві наклички червня – «гедзнем», «червець», «гнилець», «красень». Назва 
місяця символізує – щедрість на червоні барви – ягоди, квіти.  

Червень 
Л.Кондрацька 

Червень, місяць – трудівник, 
Працювати багато звик: 
Косить в лузі зрілі трави 

Пташенят в гніздечках бавить, 
Шепче казку зелен-житу. 

Червень гарно служить літу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Червень 
П.Сингаївський 

Вранці трави з росою 
Червень косить косою, 
А навколо, навколо – 
Сяє світ червіньково: 
І довкола хмарини: 
І веселі жоржини, 
І черешні червоні… 

Червень став: притомився, 
Личком розчервонівся, 
Піт стирає зі скроні. 
А тепер тут косарка 

Працюватиме шпарко, і яка! 
А зимою травиця 

Для корів пригодиться: 
Будуть повні дійниці 

Мо-ло-ка! 



 

 

• Хто в червні байдикує, той узимку голодує. 
• Май – усяк собі дбай, а іюнь, хоч сій, хоч плюй. 
• У червні ворота підпиратимеш, то взимку голодний дрижатимеш. 
 

Липень – місяць спеки 
Місяць спеки. Сонце яскраво світить. Липневі вітри теплі. Дощі бувають 

тривалі з грозою, блискавкою. Вода в річці тепла, в ній приємно купатися. Літо в 
самому розквіті. Це найтепліший місяць літа. Протягом дня під дією сонячного 
тепла поверхня землі й навколишні предмети нагріваються настільки, що за ніч не 
встигають віддати тепло, тому в липні бувають найтепліші ночі. Масове цвітіння 
липи. Дозрівають фрукти. Починаються жнива.  

В Україні побутували свої іменні наклички липня – «сінокос», «косень», 
«білень», «грозовик». Назва місяця символізує цвіт липи. 

 
Липень 

О.Журлива 
Південь. Спека. Жарко всюди 
На полях працюють люди. 
А в густім зеленім гаї 
Пишна липа розцвітає. 
Пахне квітами навколо 

Мед збирають з липи бджоли. 
Посхилялись довгі віти… 
Гарно, діти, в липні жити! 

 

Липень 
Л.Кондрацька 

У липні липа розцвітає, 
Скрізь пшениця достигає. 
Солод – меду повні соти 

Щедрий липень сонце – злотом. 
Час купатись, засмагати, 
Щоб себе загартувати. 
Липень – світлі небеса, 
Ласка, казка і краса! 

Липень 
П.Сингаївський 

Липень липовий цвіт 
Нахилив до воріт, 

Каже: - Чуєте, люди, 
Кличу бджіл звідусюди: 
Цілий рік кожна хата 
Буде медом багата. 
А ще в мене доволі 
Є роботи і в полі. 

Треба йти подивиться, 
Як там жито й пшениця: 
Чи достигли вже гарно, 
Чи працює не марно… 

 
• Хто працює в липні – працює на себе. 
• На жаб є березень, а на курчат – липень. 
• Липневий піт і взимку гріє. 
• Як в липні ціп загупає, одразу капуста звивається в голівки. 
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• Поки зерно в липні в колоску – не засиджуйся в холодку. 
• Дощ іде не там, де ждуть, а там, де жнуть; не там де просять, а там, де 

косять. 
 

Серпень – останній місяць літа 
Серпень останній місяць літа. Серпневі вітри бувають сильні, несуть посуху 

– це суховії. Дощі серпневі бувають короткочасні. Всі тварини, птахи шукають 
прохолоду, тінь. На кінець серпня сонце вже не так пече, воно лагідне, жара опадає. 
Настає спад літа: вдень ще тепло, а ночі вже прохолодні. Дозрівають овочі та 
фрукти, багато мух комарів і оводів. У водоймах багато риби. Квітнуть квіти на 
клумбі. Птахи збираються у зграї. Наливаються колоски пшениці і жита. 
Закінчуються жнива. Це земля віддячує людям за їхню працю.  

В Україні побутували свої місцеві наклички – «живець», «хлібосол», 
„прибериха-припасиха”. Назва «серпень» символізує - пора жнив, в давнину 
жнивували саме серпом. 

 
Серпень 

М. Познанська 
Серпень вже їде дворами 
Наділяє всіх дарами: 
Сипле зерно і плоди 

Добрим людям за труди. 
 

Серпень 
Л.Кондрацька 

Серпень серпиком збирає 
Хліба стиглі урожаї, 

З кошиком до лісу ходить, 
Діткам яблуками годить, 
Сливами і кавунами, 

Зеленими огірками 
Щоб міцні вони були 
 І як квіточки цвіли. 

 
Серпень 

П.Сингаївський 
Зріють яблука і груші, 
Наче зорі на гілках. 

Серпень ходить і ворушить 
Житні вуса на валках. 

- Я сьогодні у степи 
Повиводжу не серпи, 
А комбайнів лави. 

 
• Серпень збирає, а зима поїдає. 
• Працюєш на полі в квітні, а думай про серпневі дні літні. 
• Кому в серпні у затінку холодно, тому взимку й на печі голодно. 
• До серпня рослина зріє, а після нього в’яне. 
• Добре попрацюєш у серпні – радітимеш йому і взимку. 
• З’явились у серпні гриби – вважай, що літо закінчилось. 
• У першій половині серпня погода стала – буде зима довготривала. 
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Осінь – чарівна пора року. Її дуже люблять художники, які малюють картини 

осінніх пейзажів, а найбільш полюбляють осінь поети, які складають вірші. 
 

Осінь 
Петро Осадчук 

…Осінь на узліссі 
Фарби розбавляла, 
Пензликом легенько 
Листя фарбувала. 
Вже руда ліщина, 
Пожовтіли клени. 
В пурпурі осіннім 
Тільки дуб зелений. 

Утішає ясен: 
- Не сумуй за літом! 
Геть усі діброви 
В золото одіті. 

Ясне сонце не гріє, холодок повіва, 
Засихає, жовтіє на узліссі трава. 

Небо хмуриться часто, 
Потемніла ріка… 

В лісі білка пухнаста 
Все горіхи шука. 
Осипаються клени, 

Листя з дуба летить… 
Лиш ялинка зелена 
Серед лісу стоїть. 

 
 
 
 
 

Осінь 
Г.Коваль 

Осінь, осінь, осінь!.. 
Медом пахнуть роси. 

Журавлі курличуть в небі, 
Та вітри голосять. 

Не дзвенять в садочку 
Птичі голосочки. 

Сняться зоряному полю 
Квіти й колосочки. 
В лузі при долині 
Плаче тополина, 

Загорілась над рікою 
Червона калина. 

Тьмяно сонце світить, 
А на голих вітах 

В’яже осінь рукавички 
З бабиного літа. 
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Вірш про осінь та її синів. 
Матінка Осінь полями іде 

Трійко хлоп’яток з собою веде: 
Вересень, жовтень старшенькі, 
А листопад ще маленький. 

Вересень каже: 
«На полі, в гаю, 

Я подарунки усім роздаю: 
Повні грибів мої жмені, 
Яблука маю в кишені.» 
Жовтень говорить: 

«А я, погляди, 
В жовту одежу вдягаю сади. 
З мряки заслону розстелю, 
Сонце вкладу у постелю!» 

А листопад: 
«А я з тихим плачем 

Землю поллю безконечним дощем, 
Листя стрясу з деревини, 
Вистелю гори й долини.» 

Матінка – Осінь полями іде, 
Трsйко синочків за руку вед – 
Дивляться діти з кімнати: 

«Час нам зиму зустрічати!» 
• Осінь іде і зливи веде. 
• Весна красна квітами, літо – сінами, осінь – снопами, а зима – 

наметами. 
• Жовте листячко летить, під ногами шелестить. 
 
Загадки 
• Спорожніли поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває. 
• Мандрує вона гаєм, дарунки роздає. Ось жовтий лист опадає і 

холодніш стає. 
 

Вересень- рум’янець року 
Вересень – рання осінь. Тепла, ясна погода. Повітря сухе, чисте. Прозоре. 

Часто бувають пожежі. Птахи відлітають у теплі краї. Настала журлива пора 
прощатися з красним літечком. У зелені кучері дерев уже вплітаються жовті пасма. 
Чарівниця-осінь починає розвішувати на гілках перші золоті дукати жовтого листя. 
А в кришталево-прозорому синьому небі вже курличуть журавлі. Сонечко яскраве, 
але менше гріє. У вересні бувають грози. Можна почути грім, побачити блискавку. 
Вересневі дощі – не літні, вони холодні. Землю копають, орють, сіють озимину, 
збирають врожай овочів, фруктів.  
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В Україні побутували свої місцеві наклички – «сівець», «ревун», «зарев», 
«вереснець». Назва вересень символізує - цвітіння вічнозеленого куща вереса. 

  
Вересень 

Л.Кондрацька 
Вересень. Громи стихають, 
Птахи в вирій відлітають. 
Майорять в садах жоржини, 

Загорівся кущ калини. 
Відчиняє двері школа: 

Сміх дзвінкий луна довкола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вересень 
П.Сингаївський 

Звозить вересень в комори 
Кавуни і помідори, 

Спілих яблук груш і слив 
Цілі гори натрусив. 
Йде до гаю, де гриби, 
Виростають щодоби. 
На чолі іскриться піт – 
Сто турбот і сто робіт. 
Недаремно рано встав 

І на пошуки: 
Глянь, грибів яких набрав. 

Повні кошики! 
Вересовою хустинкою 
Витер вересень чоло – 
І поніс гриби стежинкою 
З гаю – в місто і в село.

• Дощ у вересні – пів голоду, а посуха – цілий голод робить. 
• У вересні ложка води робить два болота. 
• Летять у вересні гуси – зиму на хвості несуть. 
• Як вересніє, то і дощик сіє. 
 

Жовтень 
Жовтень – золотий, яскравий, красивий, чудовий. Жовтень ходить по краю, 

та й виганяє птахів з краю. Не встиг у жовтні роздивитися як сонце зійшло, а воно 
уже на заході. Часто випадають дощі. Загрібають листя. Заготовлюють корм для 
птахів і тварин. Перекопують грядки, пересаджують кущі, дерева, сіють на зиму 
часник, цибулю, моркву, петрушку, кріп, щавель, багато в лісі грибів. У теплі 
погожі дні у повітрі з’являються срібні павутинки «бабиного» літа. Жовтень ще 
називають порою золотої осені . Листя на деревах змінило колір  з зеленого на 
жовтий, червоний.  Температура знижується. Частіше бувають сильні вітри. 
Зникають красиві купчасті хмари. У холодні ночі іній вкриває траву, дахи будинків. 
Не чути пташиного співу, комахи заховалися в щілину.  

В Україні побутували свої місцеві наклички – «грязень», «весільник». 
«хмурень», «зазимник». Назва жовтень символізує – жовті листочки на деревах і 
кущах. 
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Жовтень 

О.Пархоменко 
По саду, гаю, діброві 

Ходить повагом жар-птиця. 
Пір’я жовто-пурпурове, 
Де не глянеш, золотиться. 
Коло хати в нас три клени, 
А під ними пір’я, пір’я!... 
Наче килими черлені 

Хтось прослав на все подвір’я. 
Зеленіють лиш озимі- 
Добре жито і пшениця. 
Ходить птиця поза ними- 
На хліба ступить боїться. 
Дивна птиця тиху осінь 

Нам несе на крилах скорих. 
Хай несе – ласкаво просим! – 

Урожай уже в коморах! 

 
 
 

Жовтень 
П.Сингаївський 

Носить листя їжачок 
У теплу хатинку, 
То лягає на бочок, 
То ляга на спинку. 
Хвалить вітер їжака: 
- Тепла хатонька яка! 
Листя ще я насушу 
І тобі допоможу: 

Як у хатку ти зайдеш – 
Листям зверху вкрию. 
Ти морози переждеш, 
Переждеш завію. 

 
Жовтень 

Л.Кондрацька 
Жовтень з пензлем у руці 
Жовтить хвилі на річці. 

Шиє сукні золоті 
І березі і вербі… 

Дощ у сірих хмарках носить 
І вогню у сонця просить. 

Жовтень. Перший морозець. 
Вже теплу настав кінець. 

 
• В жовні кожен знає, що з великої хмари дощ буває. 
• Дощ зі сходу в жовтні зазирає й тікає, а південний – свою справу знає. 
• Жовтень ходе по краю та виганяє птахів  із гаю. 
• Літо дає корінні, а жовтень -  насіння. 
• Травневої ночі не встиг лягти, а вже й ранок, а жовтневого дня не 

встиг посміхнутися, а вже й вечір. 
 

Листопад 
Листопад переддень зими, скрізь пусто і сумно, люди ховаються від холоду в 

теплі хати. Погода стає прохолодна. Похмура, туманна, часто мрячить дощ. Перші 
заморозки. Випадання першого снігу. Перший льодок на водоймах. На початку 
місяця відбувається масовий листопад у дерев і кущів. Закінчується збір врожаю. 
Жовтіє трава. На опалому листі можна знайти комахи. Поява великої кількості 
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ворон, граків, сорок, галок у місті. З кожним днем рослини одержують менше тепла 
і світла, вони перестають рости, скидають листя готуються до зимового сну. Це 
явище називається листопад. А от хвойні дерева стійкі до засухи, тому взимку 
залишаються зеленими.  

В Україні побутували свої місцеві наклички – «падолист, «братчин», 
«напівзимник». Назва місяця символізує масовий листопад у дерев і кущів. 

 
Листопад 

Л.Кондрацька 
Листя тихо опадає – 
Всюди листопад гуляє 
Тче яскраві килими, 

Щоб сховатись від зими. 
Листопад дощами сіє 
Ліс темніє і темніє. 

 
 
 
 
 

Листопад 
П.Сингаївський 

Листопад. Падолист. 
Тихий сад. Вітру свист. 
Ходить садом листопад, 
Підміта чистенько сад. 

Дерева обв’язує. 
Лагідно приказує: 

- Працювали ви ударно, 
Все зробили, 
Хто що вмів, 

А тепер спочиньте гарно 
До весняних теплих днів. 

 
• Як листопад дерев не обтрусить – довга зима бути мусить. 
• В’яжи влітку рукавиці – в листопаді пригодиться. 
• Листопад – вересню онук, жовтню син, а зимі – рідний брат. 
• Пищить снігур у листопаді – скоро й зимі будем раді. 
• У листопаді як зазимує, то й жаба оніміє. 
• Листопадовий день, що заячий хвіст. 
Загадка: 
Краплі з неба, дахів, стріх, 
Дощ холодний, перший сніг. 
Почорнів без листя сад 
Що за місяць?  
 

Література: 
1. Калуська Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали для 

працівників дошкільних закладів.- Тернопіль: Мандрівець, 2005. 
2. Скуратівський В. Місяцелік.- М., 1998. 
3. В. Верига, А.Горохович. Український садочок.- Видавництво «Смолоскип», 

1998. 
4. Н.Петишкіна. Сонячний коровай.- Київ «Веселка», 1985. 
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Екологічне виховання - невід'ємна частина навчально-виховного 
процесу дошкільного закладу 

 
Влох В.І., 
вихователь-методист ясла-садка  №1 «Ромашка» м.Зіньків 

 
Природа – благодатне джерело 

виховання людини. 
В.О.Сухомлинський  

 
Людина звикла вважати свою планету невичерпним джерелом, яке завжди 

дасть все необхідне. На протязі довгих років так і було, тому що людина вважала 
себе господарем землі. Взяти від природи якомога більше – ось головне завдання. 

Наш обов'язок – подбати про те, щоб втрати пам’яток природи були не 
такими згубними. Бо рани природи – це наші рани, докори совісті, пекучий біль. 
Вслухаймося, як приємно звучать слова „флора”, „фауна”. А це ж ще стародавні 
греки назвали Флорою у своїй міфології богиню квітів та весни, а стародавні 
римляни нарекли богиню лісів, полів, звірів – Фауною. 

Велике завдання стоїть перед вихователями дошкільних закладів на 
сьогоднішньому етапі – виховання у дітей належної культури спілкування з 
природою, відповідальності за її збереження. Тому не випадково у Державній 
національній програмі „Освіта” Україна XXI ст. записано: „Формувати екологічну 
культуру людини в гармонії її відносин з природою”. Бережливе і турботливе 
ставлення до природи формується при наявності у дітей початкових екологічних 
уявлень, які дають змогу дивитися на природу, як на єдине ціле. 

Мета екологічної освіти і виховання – формування системи наукових знань, 
поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дійового ставлення 
до навколишнього природного середовища. Зміст навчально-виховної роботи в 
цьому напрямі полягає в розкритті перед дітьми багатогранної цінності природи. 

Педагог повинен стати для своїх вихованців не тільки носієм знань, а й 
зразком для наслідування. Отже, важливо так організувати діяльність дітей, щоб 
через самостійні відкриття, розв'язання проблемних завдань, різноманітні дії з 
природними об'єктами вони одночасно оволодівали новими знаннями, вміннями та 
навичками їх самостійного набуття. Останнє тісно пов'язане з практичними 
перетвореннями об'єктів природи, які набувають характеру експериментування, 
нескладної пошуково-дослідницької діяльності.  

Завдяки такому пізнанню природи під керівництвом педагога здійснюється 
досить глибока самостійна діяльність дітей з об'єктами та явищами, відбуваються 
їх різноплановий аналіз, порівняння, зіставлення тощо. 

Важливо, щоб педагог повсякчас спирався на моральну та інтелектуальну 
сприйнятливість своїх вихованців, що характеризується в цьому віці активністю 
таких розумових операцій, як аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, а також 
яскраво емоційним ставленням до пізнавального об'єкта, явища. 

Отже, здійснюючи екологічне виховання своїх підопічних, педагог повинен 
поставити перед собою такі завдання: 
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− формувати елементи наукових знань про основні екологічні фактори в 
розвитку живої природи (світло, температуру, вологу, поживність ґрунту) та 
очевидні взаємозв'язки і залежності; 

− розвивати вміння класифікувати живу природу на основі 
безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодії із 
середовищем та живлення; 

− стимулювати допитливість та інтерес до пізнання природи описами її 
об'єктів та явищ (у народній творчості – народні прислів’я, загадки, приказки, 
прикмети, вірші, легенди, повір’я, пісні, авторські твори тощо); 

− активізувати знання і практичний досвід дітей у різних видах 
діяльності в природі (грі, праці, науково-дослідницькій діяльності, навчанні); 

− показати дошкільнятам живі барометри природи – пристосування 
рослин і тварин до змін у неживій природі; 

− ознайомити дітей з перлинами народної мудрості про дбайливе 
ставлення до природи. 

Використовуючи різні методи і прийоми роботи з дітьми, вихователь 
пояснює і показує, що любов до природи – це не звичайне споглядання, 
відсторонене милування її красою, а й активна допомога, дбайливий догляд, 
розумне користування всім, чим вона багата. 

Треба пам’ятати і знати дітям, що природа потрібна всім людям і не тільки 
сьогодні, а й завжди. Природа дає свої скарби, а нам потрібно віддячити їй 
людською добротою і турботою. Тільки тоді, коли наші діти любитимуть природу, 
співчутливо ставитимуться до неї, привчатимуться до праці, ми менше 
говоритимемо про дефіцит милосердя й співчуття в нашому суспільстві. 

    
Форми роботи з дітьми дошкільного віку з екологічного виховання 

 
1. Екологічні заняття . 
2. Екологічні екскурсії. 
3. Уроки доброти. 
4. Уроки мислення в природі. 
5. КВК, вікторини, конкурси. 
6. Проблемні ситуації. 
7. Словесно – логічні завдання. 
8. Екологічні завдання, експозиції. 
9. Праця в природі. 
10. Тиждень екологічної творчості. 
11. Екологічні свята, вистави. 
12. Дидактичні ігри, вправи екологічного змісту. 
13. Екологічні казки. 
14. Екологічна стежина. 
15. Спостереження. 
16. Пошуково – дослідницька діяльність. 
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КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ 
 

Тема: Повітря навколо нас. 
(молодша група) 

 
Мета: формувати у дітей уявлення про те, що повітря є скрізь навколо нас, 

ним дихають люди, тварини, птахи, риби, рослини. Уточнити, що повітря 
невидиме, воно буває тепле, холодне, чисте, забруднене. Дати уявлення про вітер 
як рух повітря. Розширити знання дітей про те, що при спалюванні сміття 
виділяється дим,3 який забруднює повітря. Його не слід спалювати, а потрібно 
вивозити на смітник. Вчити проводити досліди з повітрям, робити висновки з 
побаченого. Розширювати світогляд, допитливість. Розвивати спостережливість, 
увагу, мислення. Виховувати дбайливе і турботливе ставлення до всієї живої та 
неживої природи, бажання піклуватись про здоров’я своє та інших людей. 

Матеріал: поліетиленовий пакет, скляна банка з водою, камінці, морська 
ракушка, склянка з водою, трубочка, повітряні кульки різного кольору, іграшковий 
вітрячок, аркуш паперу, банки з водою та трубочки – за кількістю дітей, тарілочки з 
морськими ракушками - за кількістю дітей. 

Підготовка дітей: попередні ігри з повітряними кульками, спостереження 
за повітрям, знайомство з казковим персонажем Вінні Пухом (бесіда за 
мультфільмом та дитячою книгою ,,Пригоди Вінні Пуха’’). 

 
Хід заняття 

 
- Діти, зараз у нас буде цікаве заняття з рідної природи.(Чути стукіт у двері). 
- До нас хтось поспішає. Хто б це міг бути? 
- Заходьте, будь – ласка (Звучить музика із мультфільму ,,Вінні Пух’’, 

заходить Вінні Пух з повітряною кулькою .) 
- Добрий день, діти! Це я, ваш улюблений герой. Я не помиляюсь? Усі мене 

знають? Я прийшов до вас з дарунком – повітряною кулькою. Ось якою. 
- Діти, то з чим прийшов до нас Вінні Пух? 
- Так, з кулькою. Дивіться, яка вона гарна. А якого кольору? (Раптом кулька 

лопається). 
- Ой, діти, що сталося з кулькою? Правильно, на жаль вона лопнула. 
- Чому вона стала така маленька? (З неї вийшло повітря). 
- Засмутився наш Вінні Пух, як же нам його втішити, чим порадувати? Ага 

придумала! У мене є точнісінько така кулька, але іншого кольору. 
- Якого кольору кулька?  
- Яка вона за величиною? 
- Що треба зробити, щоб вона була великою та гарною? 
- Правильно, надути повітрям. Ось які ви молодці, все знаєте! 
Вінні Пух: - Дайте мені, будь ласка, я надму. 
 - А чи зумієш ти це зробити, Вінні Пух? 
Вінні Пух: (пожимає плечима) Не знаю. 
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- Діти, давайте допоможемо Вінні Пуху. Як потрібно надути кульку? Так, 
набрати в легені повітря і дути в кульку. Покажіть, як це робити. (Діти уявно 
дмуть у кульки). 

Вінні Пух надуває кульку. 
- Діти, чому кулька стала великою? (Її надули повітрям). 
- Не засмучуйся, Вінні Пух, будь як і раніше веселий, а кульку ми тобі 

подаруємо. Залишайся з нами, послухай наші розповіді. (Діти сідають за столи). 
- Діти, а в нашій кімнаті є повітря? Зараз ми дізнаємось. 
- Що це в мене? (Мішечок). 
- Що в ньому є? (Він пустий). (Вихователь набирає повітря в мішечок). 
- А тепер який він? (Повний). 
- Чим я його наповнила? (Повітрям). 
Вінні Пух:- А може і мені набрати в мішечок повітря в вашій кімнаті? 
- Так, звичайно можна. (Вінні Пух набирає повітря в мішечок). 
- Діти, що набрав Вінні Пух? 
- Отже, в нашій кімнаті є повітря. Де ще є повітря? (В спальні, роздягальні, 

надворі). 
- Діти, а ми бачимо повітря? (Ні). 
- Яке повітря? (Невидиме). 
- Так, повітря є скрізь, але ми його не бачимо, воно невидиме. 
- Вінні Пух, ти хочеш щось сказати? Ага, ти хочеш пити. Ось тобі склянка з 

водою, хочеш, дам трубочку. (Вінні Пух пускає бульбашки). 
- Що ти коїш, бешкетнику? 
- Діти, що робить Вінні Пух?  
- Так, дув повітря через трубочку у воду, утворювались бульбашки, які 

піднімались угору і лопались. 
- А що було у бульбашках? (Повітря). 
- А де ж воно поділося? (Вийшло у нашу кімнату). 
- Та Вінні Пух, мабуть, не пити хотів, а побавитися. 
- Діти, а ви хочете побавитися? Зараз ви візьмете на столах трубочки, 

спочатку подміть у них повітря на свою долоньку. 
- А тепер опустіть трубочки у баночки з водою і подміть у них. 
- Що ви бачили? (Багато бульбашок). 
- Де поділись бульбашки? (Лопнули). 
- Що було в бульбашках? (Повітря). 
Вінні Пух: - Діти, подивіться, яка в мене є красива морська ракушка, цея з 

моря привіз. А хочете дізнатись, чиє в ній повітря? (Кидає у банку з водою). 
- Подивіться, які гарні бульбашки піднімаються з води 
- Чому вони з’являються? 
- Так у ракушках теж було повітря. 
Вінні Пух: - Я й вам привіз ракушок. Погляньте, вони у вас на столах, зніміть 

серветки з тарілочок і киньте ракушки у воду. 
- Що ви бачили? (Бульбашки). 
- Що було у бульбашках? (Повітря). 
- Отже, в ракушках теж було повітря. 
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- Діти, погляньте, що це у мене? Так камінці.  
- А як ви думаєте, у них є повітря? Ось ми зараз дізнаємось, кинемо у воду. 
- Діти, ви бачили бульбашки? 
- Є повітря в камінцях? (Є). 
Вінні Пух: - А мені цікаво, чи є повітря ось у  цій машинці? Хочете 

дізнатися? (Кидає машинку). 
- кажіть, є повітря у моїй машинці? 
- Діти, повітря є всюди: і навколо нас, і в предметах: ракушках, камінцях, 

іграшках. 
 

Фізкультхвилинка 
- Діти, нам потрібне повітря? 
- Для чого потрібне? 
- Так, ми дихаємо повітрям. Хто ще дихає повітрям? (Тварини, птахи, риби, 

рослини). 
- Яке буває повітря? (Тепле, холодне, чисте, забруднене). 
- Яке повітря в нашій кімнаті? 
- Діти, повітря може рухатися і не рухатися. Ось погляньте на цей папірець. 

Він лежить на столі. А зараз я подму на нього повітря. Що з ним трапилося? 
- Так, він рухається, тому що я дула на нього повітря. 
- Діти, а ми  з вами спостерігали на прогулянках за вітром? 
- Коли на дворі виє вітер, він переміщає повітря, тобто повітря рухається. 

Чим сильніший вітер, тим швидше він рухає повітря. Інколи він зриває з дерев 
листя, ламає гілки, а іноді і дерева. Буває навіть, що вітер зриває дахи на будинках. 
В таку погоду небезпечно гуляти надворі, ходити вулицями. Негайно треба зайти в 
приміщення: будинок, квартиру, магазин і почекати, доки закінчиться сильний 
вітер. 

Вінні Пух: - Ой, діти, мало не забув. Я ж вам приніс іграшку, ось цей 
красивий вітрячок, бо добре знаю, що ви дуже любите гратися. Вітрячок потрібно 
взяти у руку, набрати багато повітря і сильно подути на нього. Ось так. А ще можна 
з ним побігати, він буде крутитись. Я залишаю його вам, бо мені час поспішати до 
інших малят, а до вас я повернусь на прогулянці і ми з вами пограємось. До 
побачення. (Виходить). 

- Діти, яка зараз пора року? (Весна). 
- Весною всі прибирають біля своїх будинків, збирають сміття. 
- А ваші мами й тата прибирали сміття, загрібали і підмітали його? 
- А де вони його поділи? 
- А ви бачили, як горить сміття? 
- Що утворюється з нього?  
- Чи приємно дихати димом? 
- Діти, коли спалюють люди сміття, то з нього утворюється багато диму, 

який піднімається вгору і забруднює повітря, яким ми дихаємо. Дихати 
забрудненим повітрям важко, неприємно. Люди від цього хворіють. 

- Чи можна спалювати сміття? 
- Куди його потрібно дівати? 
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- Куди ми поділи гілочки, опале листя, яке зібрали на нашому майданчику? 
- Так, діти, сміття не можна палити, викидати на вулицю, його потрібно 

вивозити на смітник. Про це ви розкажете своїм мамам і татам, а коли самі 
підростите, то теж ніколи не будете палити сміття, забруднювати повітря. 

 
Тема:  А хто, хто в лісі живе? 

(молодша група) 
 
Мета: закріпити знання дітей про тварин, що живуть у лісі, їхній зовнішній 

вигляд, особливості поводження; навчити визначати й називати частини їхнього 
тіла, відмінні ознаки: як живляться, пересуваються, «розмовляють»; розвивати 
допитливість; дати визначення поняття «дикі тварини», розказати про характерні 
відмінності від свійських; виховувати доброзичливе ставлення до тварин. 

Матеріали: малюнки із зображенням диких тварин (ведмедя, зайця, вовка, 
їжака, білки, лисиці), дерева й будинку; фланелеграф; роздавальний: картки із 
зображенням диких тварин та їхніх малят; свійських тварин (собаки, корови, 
кози, свині).  

 
Хід заняття 

Під час розповіді вихователь показує малюнки із зображенням диких 
тварин. Кількість тварин на одному занятті вихователь визначає самостійно. 

- Діти, а в нас гість. Він з'явиться тоді, коли ви відгадаєте загадку. 
У теплій шубі він лежить, 
Цілу зиму міцно спить, 
А пробудиться від сну - 

Зустрічатиме весну.  (Ведмідь.) 
- Здогадалися, хто це? 
- Подивіться, який він великий. 
- У нього товста  й тепла шуба. Якого вона кольору? (Коричневого.) 
- Як ричить ведмідь? (Діти імітують ричання ведмедя.) 
- А що він любить їсти? (Відповіді дітей.) 
- Ведмідь збирає мед, гриби, ягоди; любить корінці рослин і кору з дерев. 

А ще він може ловити рибу. Улітку ведмідь блукає лісом. Покажіть, як він це 
робить. (Діти імітують ходу ведмедя.) А взимку, коли сніг і холодно, спить у 
барлозі. 

- Послухайте загадку ще про одного лісового мешканця, який взимку 
спить: 

У мене шубка з колючок, 
У мене сіра спинка. 

Ніс, як чорний п'ятачок, 
Очі — намистинки, (їжачок.) 

- Хто це? У кого шубка з колючок? (їжак.) Покажіть, як їжак фиркає,  
коли шукає собі їжу.  (Діти імітують фиркання їжака.) 

- Що їжак збирає на свої колючки? (Відповіді дітей.) 
- А хто ж це такий? 
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Влітку сіренький, а взимку біленький. 
Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. (Заєць.) 

- Це зайчик. Я розповідатиму про нього, а ви — показуватимете. 
- У зайчика довгі вушка. Вони йому потрібні, щоб добре чути. Ще в 

зайчика є маленький хвостик. Коли зайчик чогось боїться - й вушка, й хвостик 
у нього тремтять. Передні лапки у зайчика короткі, а задні — довгі. За 
допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко бігає. У зайчика сіре 
хутро, а коли він його змінює на біле - значить прийшла зима. Зайчик дуже 
обережний, у лісі він боїться... 

Руденьку, хитреньку 
З довгим хвостом.  (Лисиця.) 

- Подивіться, яке в неї руде хутро, пухнастий хвіст. Покажіть, як лисиця 
ходить, крадеться до зайчика. (Діти імітують рухи лисиці.) 

-  Що їсть лисиця? (Відповіді дітей.) 
-  Лисиця ловить мишей, любить гриби, корінці. А може й зайчика 

піймати. Тому й тікає від неї зайчик дуже швидко. 
- Хто ще може налякати зайчика? Відгадайте: Ходить хмуро між 

дубами, Хижо клацає зубами. Причаївся він, примовк. Грізний звір цей, 
звісно...  (вовк). 

- На. яку тварину схожий вовк. (На собаку.) 
- Чим схожий? (Такий самий тулуб, лапи, хвіст.) 
- А чим відрізняється? (Собака живе в будинку, а вовк - у лісі, він полює 

на зайчиків.) 
Вихователь продовжує бесіду з дітьми або самостійно розкриває тему 

заняття, розказуючи про інших тварин. 
- Дивіться, а це хто по деревах стрибає: руда, як лисичка, й хвіст 

пухнастий. 
- Це білочка. Вона маленька, але дуже прудка. Спритно стрибає з 

гілки на гілку. Живе білочка в дуплі. Вона збирає гриби, горіхи. Ще білочка, 
як і зайчик, міняє своє хутро: улітку воно руде, а взимку - сіре. Вони це 
роблять для того, щоб їх не було помітно: білого зайчика в снігу, а сіру 
білочку — на дереві. 

Усі ці тварини живуть у лісі і називаються дикими. Вони самі будують 
собі житла, шукають їжу, піклуються про себе й своїх дитинчат. 

Фізкультхвилинка. 
На землі сніжок лежить, 
Зайчик по снігу біжить. 

Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки 
Без колошок і без шапки. 
Гра «Де чиє дитинча». 

Вихователь  пропонує дітям  розглянути  малюнки  і  кожному  
назвати  зображену  на його малюнку  дику  тварину . На  столі  у  
вихователя  лежать  малюнки  з дитинчатами  тварин . Вихователь  пропонує 
дітям знайти картку з малям й покласти його поруч із зображенням мами. 
Водночас вихователь ставить запитання: 
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- Чому ви вирішили, що це дитинча лисиці? 
- Як ви довідалися, що це зайченя? 
Діти повинні звернути увагу на зовнішню відповідність тварин. 

Гра «Хто де живе». 
Вихователь розміщує на фланелеграфі зображення дерева й будинку. У 

кожної дитини є дві картки із зображенням свійської й дикої тварин. 
Вихователь пропонує дітям розташувати тварин: диких - біля дерева, свійських 
- біля будинку. 

Підсумок заняття. 
- Які тварини живуть  а .лісі? 
- Чому називаються  дикими? 
- Яка дика тварина вам сподобалася найбільше?  Чому? 

 
Тема: ’’Осінь, осінь вже прийшла’’ 

(середня група) 
 

Мета: закріпити знання дітей про ознаки осені: стало холодніше,  дні 
стають коротші, а ночі довші, на деревах жовтіє і опадає листя, птахи відлітають в 
теплі краї, рослини та тварини готуються до зими; на огородах, в полі, в саду люди 
збирають урожай. Уточнити, якою стає погода восени, пригадати прикмети, за 
якими люди передбачають погоду. Дати дітям знання про явище природи - 
листопад. Показати взаємозв'язок у живій і неживій природі (не стало комах - 
відлетіли птахи ...) Закріпити знання про те, які дерева ростуть в парку, який колір 
листя мають. Уточнити, які птахи відлітають в теплі краї, а які залишаються 
зимувати, що вони їдять, як готуються до зими їжачок і білочка. Розвивати 
спостережливість. Цікавість до явищ природи, бажання оберігати і примножувати її 
красу. Виховувати любов до рідної природи. 

Матеріал: листки до таночка, засушене листя різних дерев та кущів, ширма, 
білочка та їжачок з лялькового театру. 

Попередня робота: спостереження і бесіди про зміни в живій і неживій 
природі восени, екскурсія в парк, читання творів художньої літератури, вивчення 
віршів, розглядання картин "Золота осінь " І.Левітана, "Осінній день", "Осінь в 
місті", "Осінь в селі". 

Хід заняття 
-  Діти зараз у нас буде заняття з рідної природи на тему "Осінь така люба, 

осінь така мила." 
- Послухайте і відгадайте загадку : 

Жовте листячко летить, 
Під ногами шелестить, 
Сонце вже не припікає, 

Коли, діти, це буває ? (Восени) 
 

- А яка зараз пора року? Як ви дізнались? 
- Що збирають на огороді, в полі? А в саду? 
- Які восени стають дні і ночі? 
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- Якою буває погода? 
- Як ми одягаємось восени? 
- Чи сонечко таке ж гаряче як улітку? 
- Чи схожі осінні хмари на літні? 
- Які восени бувають хмари? 
- Що знаходиться в хмарах? 
Вихователь: Кол  в хмарах збирається багато крапельок води, вони стають 

важкими, закривають все небо, опускаються низько. 
- А що потім відбувається? (Іде дощ) 
Вихователь: Так. Дощ стукає у вікна, стукотить по доріжці, по мокрому 

листю. Ану  ж бо спробуймо передати шум дощу - постукайте кінчиком пальців по 
столу: спочатку тихо, повільно, а потім дужче і голосніше. (Діти виконують).  

Вихователь:  молодці, діти, наче справжній дощ пішов. 
- Пригадайте, яка земля стає восени? 
- Чи хочеться вам походити босоніж по такій землі? 
- Як почуває себе травинка в холодній землі? 
- Чого ж не вистачає їй? 
- Чим вкрита земля? 
Вихователь: Так, осінь, як добра господинонька, прикрасила землю, вкрила 

її гарним килимом - різнобарвними листочками. 
- А  чому листочки покинули дерева і притулилися до землі?  Чи злякалися 

холодного вітру? 
Вихователь:  Так, листочки опадають тому, що стало холодно; холодною 

стала земля, в ній холодна вода, а холодну воду корінці всмоктують погано. Чим 
холодніше, тим менше вони її всмоктують. Листочкам її не вистачає і вони 
всихають, і опадають. А дерева перестають рости, засинають до весни, 
відпочивають. Красиво восени надворі, особливо в теплі, сонячні дні, коли дерева 
ще стоять у гарному вбранні. А листочки тихо кружляють у повітрі. Падають на 
землю. 

- Як люди називають це явище? (Листопад, падолист). (Чути стуку двері, з 
"являється Осінь з кошиком яблук та листям) 

 Осінь: - Добрий день, діти! Я зараз перебуваю на гостинах у вашому 
дитсадку. І сьогодні я проходила мимо вас і почула, що ви теж: зараз ведете 
розмову про мене, так чи ні? 

- Діти, а чи можна мені побути з вами? Я принесла вам ось ці чарівні 
листочки зі свого лісу і хочу разом з вами потанцювати. (Осінь роздає дітям 
листочки). 

Танок з листочками (виконують діти). 
Вихователь:  Дякуємо тобі, Осінь, за листочки. Сідай, будь  ласка, біля нас і 

відпочинь, а наші діти прочитають тобі вірші. 
Діти читають вірші про осінь.  
Осінь: - Молодці, діти, гарні вірші знаєте, мені вони дуже сподобались. 
Вихователь:- Якими словами ми називаємо осінь? Яка осінь в цьому році? 
Осінь: - Діти, я бачу ви часто ходите в гості до Природи. Де  нещодавно ви 

були? (В парку). 
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- Що змінилося в парку восени? 
- Якого кольору листя на деревах і кущах ви бачили? 
- Які дерева ростуть в парку? 
- А яких дерев найбільше росте там? 
 -  Діти, а чи сподобалося вам у парку? Що найбільше сподобалось робити? 

Дидактична гра "Знайдіть названий листочок" 
- А чому так тихо було у парку? 
- Як ви гадаєте, куди поділися пташки? 
- Чи всі птахи полетіли до вирію? 
- Які птахи відлетіли, назвіть їх? 
- Чому вони полетіли від нас? 
- Що їдять ці птахи? 
 - Де поділися комахи і жучки? 
- Які птахи залишились у нас зимувати? 
- Що їдять ці птахи? 
Вихователь: Діти, скоро прийде зима, все покриє снігом. Птахам тоді буде 

важко знайти собі їжу, тому ми їм повинні допомогти вижити. А як? Птахи дужче 
бояться голоду, ніж  холоду, тому ви обов’язково допомагайте їм перезимувати. 

Вихователь: Люба Осене, а ще наші діти люблять спостерігати за погодою 
на протязі дня: ранком, вдень та ввечері. 

І вони знають багато прикмет, за якими дізнаються, яка погода буде в цей чи 
наступний день. 

Осінь: -І я хочу дізнатися про ці прикмети. 
(Діти розповідають) 
Осінь: - Цікаві прикмети. А чи знаєте ви, що люди також спостерігають за 

поведінкою тварин і птахів, і також передбачають погоду. Я часто спостерігаю за 
котиком і якщо бачу, що він скручується клубочком - буде холодно, а якщо лежить 
простягнувшись - буде тепло. А якщо кіт дряпається кігтями об дерево - буде вітер. 

- Діти, а ви знаєте, що тварини також готуються до зими, але роблять це не 
однаково. 

- Як готується до зими білочка? 
Вихователь:  Так, цілісінький день сновигає білочка туди - сюди і все 

поглядає на свого сусіда їжачка. Щось він їй ледачим, неповоротким здається: не 
бігає по лісу, не ловить мишей, а в сухому листі спить - дрімає. (На ширмі 
з’являються білочка і їжачок) 

Білочка: - Чого ж це, їжачку, зовсім зледачів? Чому до зими не готуєшся, 
нічого не надбав, не зібрав? " 

Вихователь:  Засміявся їжачок і щось тихо - тихо відказав білочці. Ніхто й не 
почув його слів. 

- Діти, а ви чули, що сказав їжачок Білочці? 
- А як ви думаєте, що він сказав своїй сусідці? Чому засміявся з її запитання . 

А які ще лісові звірі впадають у зимову сплячку? 
Осінь: - Молодці, діти, багато ви всього знаєте про осінь і мені було дуже 

цікаво побувати у вас на занятті. І зараз я пригощу вас своїми дарами, які я 
назбирала у саду. (Роздає яблука і прощається з дітьми.) 
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