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І лі н і д і  ін і )о( ю  і и з роаии і ку мовлення (наприклад гра “Бджілка Жуж 
.»()ирлс прожни")

V доборі лексичних одиниць для висловлювання враховувавс 
закон позитивної моронаги. Номінативні й конотативні значення елі 
"пройшли дуже строгии відбір", перш ніж їх було запропоновано і 
методичних рекомендаціях. У структурі поданих конспектів забез 
печено також наступність інформації: з кожної теми “протягнен 
ниточки” до тем, вивчених раніше, і до тем, які тільки буде запре 
поновано, тобто ведеться робота на перспективу. Повторення м« 
теріалу відбувається одночасно й паралельно із презентацією не 
вого матеріалу, щораз здійснюється новим способом і в новій форм 
Тому вичленовування етапу повторення мовного матеріалу, н 
нашу думку, не є обов’язковим як упродовж навчального року, та 
і наприкінці.
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ПЕРШИЙ КВАРТАЛ

ВЕРЕСЕНЬ Ф:
І ТИЖДЕНЬ

Тема: РОДИНА. СІМ’Я. ЗНАЙОМСТВ

Мета: збагачувати активний словник дітей на основі зна 
уявлень про довкілля. Дати уявлення про сім’ю, 
знайомити зі словами-назвами членів родини, учи 
відповідати на запитання “Який?”, “Яка?”.

Ключові слова: мати, батько, сім’я, родина, захищати.
Іменники: мати, батько, сім’я, родина, донечка, си

чок, дідусь, бабуся, братик, сестричка, ім
Дієслова: бавити, берегти, вчити, голубити, захища

народитися, познайомитись.
Прикметники: привітний, уважний, акуратний, гарний.

/  Учити утворювати прикметники зі словотвірним значенн 
“неповний вияв ознаки” із суфіксом -еньк-: бтявенький,г 
ненький, русявенький, кирпатенький, повненький, чор 
венький.

/  Учити узгоджувати слова в роді, числі, відмінку.
/  Переказувати знайому казку “Курочка Ряба”, свідомо від 

відати на запитання за змістом казки
/  Закріпляти слова та рухи в народній рухливій грі “Зайчик”
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної дія 

ності.
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П рим ітка. З першого заняття бажано ввести ігровий 
ш'рсонаж -  ляльку на ім ’я Гоайлик, яка буде приходити до 
< чіт ш упродовж усього року і пропонувати різні завдання, оці- 
ппниїти успіхи, проводити ігри тощо.

Позначка “ Нотатки педагога” -  після кожного конспекту 
можна внести свої доповнення, зауваження, тексти загадок, 
ІН| пнів, лічилок тощо.

Позначка П.В. -  прогнозована педагогом відповідь дитини.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь:
-  Добрий день, діточки. Зараз у нас буде заняття, на якому ми 

будемо вчитись розмовляти українською мовою. Ой, подивіться, 
х і о до нас прийшов?

Вихователь показує ляльку Грайлика.
-  Який гарний хлопчик. А ви бажаєте з ним познайомитись та 

ді знатися, як його ім’я? Що ж для цього треба зробити?
{П.В. -  Запитати).
-  Запитаймо “Яктебе звати?”. Максимко, запитай, будь ласка. 

А тепер ти, Оксанко.
(Запропонувати відповісти декільком дітям).
-  Діточки, Максимко і Оксанка правильно запитали?
(П.В. -  Так (авжеж)).
-  Хлопчикові-ляльці сподобалось, що діточки такі привітні, а 

тати його Грайликом. Він буде приходити на заняття і разом з 
нами навчатись, як правильно розмовляти українською мовою.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-Діточки, подивіться, Грайлик приніс нам велику фотографію. Ви, 
мабуть, помітили, що на ній зображено людей похилого віку. Хто це?

(П.В.-Д ідусь, бабуся).
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-  А ще є на ній і люди молодшого віку. Хто вони?
(П.В. -  Мама, та то ).
-  Ще є наймолодші.
(П .В -Донечка, синочок).
-  Подумайте, як одним словом назвати цих людей?
(Якщо д іти  не знають відповіді, запропонувати їм звернуті

ся до Гоайлика, адже це ж він приніс фотографію).
Грайлик підказує, що це сім ’я.
-  А ще можна сказати родина. Повтори, Наталочко, Олесик 

тощо.

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зараз Сергійко за допомогою ляльок-напальчиків розповісі 
про свою родину.

Оцей пальчик -  наш дідусь,
Оцей пальчик -  баба.
Оцей пальчик -  наш татусь,
Оцей пальчик -  мама.
А цей пальчик -  хлопчик наш,
А звуть його Сергійко.

-Д іти , як ви думаєте, чи розповів Сергійко про свою родину
(П.В. -  Так, авжеж).

Молодець, ні про кого не забув. .
-  А тепер, Іванку, Грайлик хоче послухати про твого тата.
-  Тато який?
(П.В. -  Високий, добрий, уважний, привітний). ]
-  А в тебе який тато, Оксаночко?
(П.В. -  Мій т а т о  те ж  добрий і привітний).
-  А що він уміє робити?
(П.В. -  Берегти всіх, учити).
Вихователь звертається до іншої дитини і пропонує розпо 

сти, яка в неї мама.
(П.В. -  Акуратна, гарна).
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Що вона вміє робити?
(П.В. -  Голубити, бавити).

А ви, діточки, ким доводитесь своїм мамам, татам?
(П.В. -  Синочками, донечками).
(Якщо д іти  не знають відповіді на запитання, вихователь 

і її» помагає).
Грайлик каже, що ви такі маленькі, а вже гарно розповідаєте 

про своїх рідних. Він пропонує вам пограти в гру, яка допоможе 
ним навчитися змінювати слова. Наприклад:

Хлопчик білявий -  білявенький
чорнявий —чорнявенький 
русявий -русявенький 
кирпатий -  кирпатенький 
гарний -  гарненький 
повний -  повненький тощо.

(Д іти індивідуально та  разом повторюють пари слів).
А зараз трішечки відпочиньмо і пограємо.

(Фізкультурна хвилинка)

Діти ходять по колу і кажуть:
-  У нас велика сім’я,
-  У ній є не лише я. (Зупиняються).
Вихователь:
-  Донечки! (Плескають дівчатка).
-  Синочки! (Плескають хлопчики).

Гза повторюється 3-4 рази.
Вихователь каже:
-  Грайлику сподобалось, як весело грають діточки.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, я знаю, що ви любите казки і вмієте їх розповідати. Грай- 
пик багато бавився і не навчився розповідати їх. Навчімо його. 
Погляньте на дошку та згадайте, з якої казки ці герої?

(П.В. -  “Курочка Ряба”).
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{/.(іти по черзі розповідають).

Вихователь за допомогою запитань за необхідністю д о п о м і  
гає, корегує,

-Діточки, зверніть увагу на Грайлика. Якщо він усміхнений, т. 
задоволений. Усі ви можете гарно розповідати казочку. А найбілк 
ше йому сподобалась розповідь Богданчика і Тетянки. Вони розп<| 
відали виразно, не поспішаючи, правильною українською мовою.

Запитання до дітей
на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?
/  Що нового довідалися?

Наприкінці заняття діти грають у рухливу народну гру “Зайчик|

Хід гри
Діти стоять у колі. Посередині дитина-зайчик, яка “спить”.
Діти ходять по колу і кажуть:
-  Чому, зайчику, сидиш, засмутився і мовчиш?
-  Зайчик скік-скік, зайчик скік-скік.
(Усі разом або дитина-зайчик підстрибують).

-  Діточки, Грайлик подарував нам подарунок -  скриньку-скар 
бничку, щоб ви туди складали всі нові слова, які запам’ятали щ 
занятті.

(Д іти  називають нові слова, вихователь допомагає).
-  А зараз уже час прощатися.
-  До побачення.

Тривалість заняття до 15-18 хв.

Нотатки педагога:________________ ______________
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II ТИЖДЕНЬ

Тема: РОДИНА. СІМ’Я. ЗНАЙОМСТВО

Мста: збагачувати активний словник дітей на основі знань і 
уявлень про довкілля. Дати уявлення про сім’ю, по
знайомити зі словами-назвами членів родини, учити 
відповідати на запитання “Який?", “Яка?”.

Ключові слова: мати, батько, сім’я, родина.
Іменники: мати, батько, сім’я, родина, дитина, мату

сенька, татусь, дівчина, хлопчик, дідусь, ба
буся, колиска.

Дієслова: колисати, няньчити, злити, вибачитися.
Прикметники: дорослий, старий, молодий, маленький, 

слухняний, привітний.

/  Учити вживати кличну форму іменників: мамо, та ту , бабу
сю , дідусю, Даринко.

/  Закріпляти форми вітання та прощавання ( “Добрий день” , 
“Добрийранок” , “До побачення” ).

/  Готувати дітей до самостійної оповіді, вчити складати спільні 
з вихователем коротенькі сюжетні розповіді домовлянням 
частини фрази.

/  Закріпляти слова та рухи у народній грі “Зайчик”.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль

ності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, діточки, до нас завітав Грайлик. Ви всі ввічливі 
діти, привітайтеся, будь ласка, з ним.
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Діти вітаються: “Доброго ранку” або “Доброго дня”.
-  Пригадаймо, про що ми розмовляли минулого заняття, 

допоможуть нам у цьому фігурки, які ми надінемо на пальчики.
Діти надівають на пальчики фігурки діда, баби, тата та іншиі 

розказують:
Оцей пальчик -  наш дідусь. і
Оцей пальчик-баба. ]
Оцей пальчик -  наш татусь, ]
Оцей пальчик -м ам а.
А цей пальчик -  хлопчик наш,
А звуть його Ваня.

Вихователь узагальнює: “Це наша родина".
Цей віршик можна повторювати і разом, згинаючи пальчики 

кулачок.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-Так, молодці, Грайлику з вами добре. Тепер покажіть йол 
фотографії своєї сім’ї і розкажіть, де хто. Артемко, розкажи пр 
свою родину.

Дитина показує пальчиком і каже:
-  Це бабуся і дідусь, це т а т о  і мама, а це я.
-  Подумайте, а як ласкаво можна назвати рідних?
(П.В. -  Це та тусь  (матуся, дідусь)).

(За необхідністю вихователь допомагає. Д іти  повторююп 
разом, індивідуально).

-  А ви хто такі?
(П.В. -  Хлопчики, дівчатка).

-Д іти, Грайлик хоче дізнатися, хто старий, а хто молодиі 
Євгенко, як ти гадаєш?

(Дитина розказує, вихователь допомагає).
-Д ідусь  і бабуся -  це ста р і люди.
-  Мама і т а т о  — молоді.
-  Діти -  маленькі.
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І ак, правильно. А можна ще сказати: “Дідусь, бабуся, тато, 
иим.і це дорослі, а д іти ... (д іти  додають) маленькі’.

(,/ (іти разом та  по одному повторюють речення декілька разів).

11 >айлик запитує:
Чи ви слухняні і пр и в ітн і діточки?

(П.В. -  Так (авжеж, атож)).
А коли ви зробите шкоду, то треба...?

(П.В. -  Вибачитися).
Молодці. Сьогодні добре у нас працюють Петрик, Світланка, 

Максимко.
Якщо ви такі слухняні, допоможіть мені заколисати немовля. 

До речі, як називається це ліжко?
(П.В. -  Колиска).

А ми з вами будемо колиску колисати? (Слова колиску, ко
ни чини д іти  повторюють разом, індивідуально).

Замість фізкультурної хвилинки -  діти штовхають колиску й 
іміїують рухи колисання ляльки, разом з вихователем співають:

Ой лю-лю-лю, люлі, налетіли гулі
Та сіли на люлі.
Стали думати ще й гадати, чим синочка годувати.
Годувати кашею, напувати узварчиком.
Узварчик солоденький, кашка добренька,
А дитинка спатоньки раденька.

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, одного разу Грайлик загрався на майданчику, прийшов 
додому, а двері замкнуті, допоможіть йому погукати рідних.

(Д іти за допомогою вихователя вживають кличну форму з 
і'моційним забарвленням).

-  Бабусю, відчиніть двері, будь ласка!
- Мамо (тату), відчиніть, будь ласка!
- Даринко, відчини, будь ласка!
-Діти, Грайлик каже, що краще за всіх погукали Павлик, Тимур. 

И інші діти теж гарно працювали, чітко промовляли усі звуки тощо.
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4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь виставляє на дошці сюжетну картинку “Моя сім’:
-  Зараз ми з вами спробуємо скласти оповідання за карту 

кою. Я буду починати речення, а ви будете закінчувати, згодні?
Це моя велика... с ім ’я (родина).
За столом сидять... дідусь, бабуся.
Телевізор дивляться... донечка (синок), дівчинка (хлопчик). 
А мама буде усіх пригощати... чаєм (печивом).

-  Так, молодці, мені добре всі допомагали, а краще за всіх -  
(вихователь називає імена дітей).

Н Я  Запитання до дітей
1-™  на формування оцінно-контрольних дій:
/  Чого навчилися?
/  Яке слово зацікавило?

-  Пригадаймо, які нові слова сьогодні ви запам’ятали і скла/: 
мо їх до скриньки-скарбнички, а потім -  пограємо.

(Д іти  називають слова, вихователь допомагає).
Після цього проводиться рухлива гра “Зайчик”.
Грайлик запитує, чи сподобалось грати з ним.
(П.В. -  Так, авжеж, атож).

-  Час прощатися, що треба сказати мені й Грайликові?
(П.В .-Д о  побачення).
Тривалість заняття до 15 хвилин.

Й О ії Нотатки педагога:_______________________________    >■ ■ -«»; ■ * 1 " 1 '

III ТИЖДЕНЬ

Гема: УВІЧЛИВІ СЛОВА

Мота: продовжувати знайомити та закріплювати Д 
формули мовленнєвого етикету: вітання, 
ввічливого прохання, ввічливого звертан
ня на “Ви” до дорослих.

Ключові слова: вибачте, добрий день, будь ласка, до по
бачення.

Іменники: щастя, здоров’я.
Дієслова. бажати, дякувати, слухати, прощатися.
/ Ірикметники: вихований, спокійний, чепурний, байдужий.
І 1-і ЛЛПП Ґ>  с.__

/  Учити утворювати прикметники зі словотвірним значенням 
“заперечення ознаки” із префіксом не-, небайдужий, нев
вічливий, нещирий.

/  Учити складати речення з однорідними членами з єдналь
ним сполучником і.

/  Розвивати діалогічне мовлення, учити вступати з дорослим 
у розмову на запропоновану тему: “Разом із матусею у крам
ниці”. Учити узгоджувати слова у роді, числі, відмінку.

/  У рухливій грі “Туп-Туп” закріплювати рухи, слова.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль

ності впродовж заняття.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Добрий день, діти, до нас знову прийшов Грайлик, він завжди 
псселий, любить грати, а сьогодні чомусь засмучений. Він запи-
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тує, чому н сіюч.ику з вами постійно вітаюсь, а потім уже 
вчаю?

(П.В. -  Так треба (Усі та к  роблять)).

-Так, молодці, чуєш, Грайлику, якщо людина вихована, в 
завжди каже хороші, добрі слова. Але є діточки, які не знають 
ких слів. Послухайте віршик “Все не так” А. Костецького.

Все не так сьогодні, все навкруг не так... 
Чомусь цукерка несолодка,
Проміння сонячне холодне.
У чому ж річ? Скажу вам прямо...
Образилась на мене мама...
Піду пробачення попрошу,
Хай знову стане все хорошим.

-  Діти, якими треба бути, щоб не ображати маму?
(П.В. -  Вихованими, увічливими, чепурними тощо).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Пограймо з вами і з Грайликом у гру “Чарівна торбинка”, вс 
розкриється лише тоді, коли ви промовите ввічливе слово. Посі 
хайте, як буду казати я: ‘ Доброго дня, торбинко”.

(Торбинка розв’язується, і вихователь дістає маленьку ігра 
ку. Це спонукає дітей до самостійного вживання слів: добрий де 
(ранок), будь ласка, вибачте, дякую т а  інших).

Діти пригадують і називають слова, а торбинка дарує їм іграш
-  Молодці, Грайликові сподобалось, як ви грали, багато ввічг 

вих слів пригадали Оля, Толя, Катруся. Ви ще маленькі, повм 
слухатись дорослих, і тоді буде все добре і весело. Максимко, п 
втори, як буде?

Дитина повторює: “Усе буде добре і весело”.
-  Діточки, подумайте, а що можна бажати людям?
-  Катрусю, що ти хочеш побажати Грайликові?

, (П.В. -  Я бажаю Гоайликові здоров’я).
-  А ти, Кирилко, що бажаєш?
(П.В. -  Я бажаю Гоайликові щ астя).

-  Молодці, діточки. Я гадаю, що ви втомилися і пропоную ва 
відпочити. (Фізкультурна хвилинка).

(ІІнші ходять вільно по кімнаті, туп о тя ть  ногами, при цьо- 
і пінниі ують):

-  Ніжки ви маленькі,
Ніжки проворненькі,
Ніжки неслухняні,
Ой біда мені з вами.

І !н мя цього бігають по кімнаті.
Молодці, зупиніться, будь ласка. Діти, з яким увічливим сло- 

»»м и до вас звернулась?
(П.В. -Б удь ласка).

І Іайуважніший у нас Андрійко, молодець.

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Нараз ми разом з Грайликом будемо складати слова, дода- 
ічи до слова частинку не. Послухайте, якщо до слова байдужий 
щдй і и частинку не, то буде слово небайдужий. (За аналогією діти 
чморіоють антоніми: щирий -  нещирий, вихований -  невихова- 
нпі, спокійний -  неспокійний, чепурний -  нечепурний).

А тепер складімо речення з цими словами. Ось послухайте:
< прпйко -  байдужий хлопчик, а Іванко -  небайдужий”.

(Л іти складають ще декілька речень, а вихователь з Грай- 
іши їм ім допомагає).

Молодці, діти.
А тепер складімо речення зі словом-“помічником” і. Послу

г и  іе, як я буду робити: “Дівчинка і весела, і спокійна, і чепурна”.

А як можна сказати про хлопчика?
(П.В. -  Хлопчик і щирий, і вихований, і спокійний).
(За допомогою вихователя д іти складають ще декілька речень).

Молодці, діти, Грайликові подобається, як ви складаєте речення.

4 частина, ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Д іти, Грайлик прийшов до крамниці, але не знає, якзверну- 
і ис.я до продавця. Допоможіть, будь ласка, а ти, Грайлику, запам’я- 
юііуй ввічливі слова, які будуть казати діти.

-  Добрий день, Оксанко.
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-Добрий день, Млксимиї
-  Куди ти йдеш і:і тш о ю  /
-Д о  крамниці зл мишиною
-А  як ти звернешся до продшщи?
-  Дайте, буди ласки, машину Дякую ! До побачення.
-  Діти, Грайлик дуже вам вдячний за допомог у Тепер він буд

знати, як звертатися до продавця
(Ще декілька дітей повторюють звортппни о ігровій ситуації
-  А тепер ти, Оленко, запитай.

|"вп| Запитання до дітей
<-*■ на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися? Що хотів би повторити?
/  Яке завдання для тебе виявилося найцікавішим?
За традицією діти складають нові слова до скриньки-скарі 

нички, потім Грайлик їм пропонує пограти у гру “Туп-Туп”.
(Д іти ходять вільно, високо піднімаючи ноги, і приказують слові 

-Т уп , туп, там і тут 
До садочка діти йдуть.
Не спішать, не біжать,
Лише ніжки тупотять.
Хто тихесенько піде -  
Той ніколи не впаде,
А хто швидко побіжить -
Може носика розбить! ]

(Показують пальчиком на носик).
-  Молодці, сьогодні ви добре навчалися, Грайлик задовоц 

ний, час прощатися.
-Д о  побачення.
Тривалість заняття -  до 15 хвилин.

В І і  Нотатки педагога:____________________ ;__________

IV ІИ Ж Д Ь Н Ь  ^

Гома: НАЙДОРОЖЧА У СВІТІ (■  У К РА ЇН А  

У К Р А Г Н А  ^

Мета: продовжувати збагачувати активний словник дітей на 
основі знань, уявлень про довкілля. Познайомити дітей 
зі словами-назвами нашої країни, вулиці, міста, в яко
му народились.

Ключові слова: Україна, країна, місто, вулиця, адреса, на
родитися.

Іменники: Україна, країна, українці, будинок, вулиця,
місто, адреса.

Дієслова: гуляти, знати, любити, народитися.
/ Ірикметники: велика, гарна, багата, український.

/  Звернути увагу на слова, що зазнають змін: день -  дня, кни
го -  у  книзі, р іка  -  на річц і.

/  Поновлювати словник дітей формулами мовленнєвого ети
кету -  привітання “Як ваше здоров’я?”, “Як ваші справи?”.

/  Учити передавати зміст під час переказу знайомого вірша 
ГІ. Воронька “Облітав журавель”.

/  У рухливій народній грі “Поїзд” закріпляти слова, рухи.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль

ності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Добрий день, діти. Грайлик тепер увічливий після нашого попе- 
і н Vїї іього заняття, він питає: “Я к ваше здоров’я? Як ваші справи?”. 

(П.В. -  Добре (дякую, спасибі)).



-  А зараз, будь ласка, спитайте його про здоров’я, про справи.
(Д іти  складають запитання).
-  Грайлику, як твоє здоров ’я?
-  Грайлику, я к тв о ї справи?
Вихователь від імені ляльки говорить:
-  Молодці всі діточки, а уважні сьогодні Оксанка, Маринка, 

Сергійко.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Подивіться, діти, Грайлик приніс листа від друзів із Росії. Усім 
цікаво, як знайшов нас лист? Уважно подивімося на конверт. На кон
верті написана адреса: назва нашого м іста, вулиці, номер будинку, 
а головне -  назва нашої країни, тому лист не загубився і знайшов 
нас. Скажіть мені, діточки, будь ласка, як називається наше місто?

(Д іти  називають м істо).
-  А хто знає назву вулиці, на якій живе, номер будинку?
(Д іти  називають вулиці, будинки, якщо знають)
-  Діти, хто знає назву нашої країни?
(П.В. -  Україна).
(Якщо д іти  не знають відповіді, т о  вихователь знайомить 

їх із цим словом).
-  Послухайте вірш Іванни Савицької:

Україна, любі діти, наш чудовий край.
Там ліси і полонини, і луги, і гай.
І міста розлогі, чисті, знай, дитя, це, знай.
Україна наша рідна -  це чудовий край.

Вихователь показує малюнки або відеозаписи та слайди.

-  Подивіться, яка наша Україна велика, гарна, багата.
Вихователь пропонує декільком дітям повторити ці слова:

-  Кирило, скажи яка наша Україна?
(П.В. -  Україна велика, гарна і багата).
-  Усі люди, які живуть у нашій країні, уміють розмовляти українсь 

кою мовою. Ми теж із вами вчимося розмовляти українською мовою.
36 _________________ '_____________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ _

-  В Україні живуть українці (показує малюнки людей в укра- 
іі/і :і,кому одязі), вони тут народилися, знають і люблять свою краї
ну І ми з вами теж українці.

(Д іти  повторюють фразу “М и -укр а їн ц і”  разом).
-  Діти, відпочиньмо.
Проводиться фізкультхвилинка.
Діти стоять у колі та промовляють:
-  На високій полонині (Піднімають руки вгору)

Ранок зустрічаю, (Розводять руки в сторони)
На сопілці-перепілці (Ім ітую ть гру на сопілці)
Співаночку граю...

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Грайлик хоче, щоб діточки допомогли йому скласти речення 
з тими словами, які він пригадав, наприклад зі словом день.

-  Наша країна така велика, що не вистачить... (д іти  додають 
самостійно або за допомогою вихователя) дня, щоб обійти її.

(Д іти повторюють слово дня).
-  Так, молодці. Тепер пропоную вам слово книга. Я прочита

ла про Україну у... (вихователь показує картинку, на якій зобра
жена книга, а д іти  доповнюють речення словом книзі).

-  В Україні багато ... (П.В. -  річок).
-  Дніпро -  найбільша ... (П.В. -р іч ка ) України.
-  У (річці) водиться багато риби.
Вихователь може дібрати інші речення.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Д іти, подивіться, до нас залетів птах. Може, його хто впізнає?
(Якщо д іти  не знають, звернутися до Гоайлика).
-  Грайлик каже, що це журавель. Пригадаймо віршик, який ми 

знаємо про журавля. І ти, Грайлику, послухай, цей вірш про нашу 
країну -  Україну.

Вихователь допомагає дітям розповідати вірш, який запам’я- 
іали на заняттях з художньої літератури. Запропонувати дитині 
потримати паперового журавлика.
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Облітав журавель сто морів, сто земель,
Облітав, обходив, крила, ноги натрудив.
Ми спитали журавля: -  Де найкраща земля?
Журавель відповідає: -  Краще рідної немає!

П. Воронько

-М олодці, Грайлику так сподобалося, що він запрошує вас 
пограти у гру “Поїзд”. ,

їде поїзд через гай, я гукаю: -  Постривай.
Він, почувши, не тікав, нас, маляток, почекав: і
-  Ту-ту-ту, -  гуде гудок, їдемо всі у дитсадок.

Після гри вихователь пропонує дітям скласти нові слова, з яки
ми познайомились на занятті, до скриньки-скарбнички.

[Ж і Запитання до дітей |
'-«Я на формування оцінно-контрольних дій: ;

/  Чого навчилися?
/  Які відкриття зробив для себе?
/  Чого нового ти навчився?

Наприкінці заняття діти прощаються з вихователем і Грайликом 

Тривалість заняття -  до 15 хвилин.

ЇЛ И  Нотатки педагога:

ЖОВТБНЬ
І ТИЖДЕНЬ

Тема: СЕЛО. ГОРОД, ГОРОДИНА

Мета: учити розпізнавати предмети за сут
тєвими ознаками, правильно їх на
зивати, виокремлювати характерні 
ознаки, якості, властивості пред
метів, відповідати на запитання 

. “Який?".

Ключові слова: село, город, земля, овочі.
Іменники: село, город, земля, овочі, насіння, картопля,

буряк, цибуля, квасоля, лопата.
Дієслова: поливати, копати, збирати, вирощувати.
Прикметники: великий — малий, крупний -  дрібний, смач

ний, смажена, товчена.
/  Учити утворювати слова із суфіксом -ик: борщик, сухарик. 
/  Учити складати речення з невідмінюваним словом пюре.
/  На прикладі знайомої казки “Ріпка” учити переказувати зміст 

за запитаннями дорослого.
/  У рухливій грі “Сонечко і дощик” учити доречно до змісту вжи

вати слова: “Іди-іди, дощику”  та“Дощику, перестань” .
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ 
1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Добрий день, діти. Привітаймося з Грайликом. (Д іти  ві
таю ться). До Грайлика приїхала бабуся із села і привезла гос
тинці, які сама виростила.
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Вихоїкполі. дісілі: по пори і.і кошика опочі, а діти їх назив 
ють: картопля, пурин, ц іту  їи ілнпо.іи

Далі вихователь запитує:
-  Як усе це можна назвати одним слоном?
(П.В. -  Овочі).
-Д іти , Грайлик цікавиться, де ростуть овочі?
(П.В. -  На дачі, у селі, на городі, на землі).
-  Правильно -  це все подарувала нам земля. Послухай 

віршик:
Я в окріп буряк поклала,
А вода плюскоче: -  Мало!
Додала туди квасолю,
Цибулину і морквину,
І картопельки ще трошки,
Ох і гарний вийшов борщик!

-  Діти, якщо зварити все те, що привезла на гостинець Гра 
ликові бабуся, то що буде?

(П.В. -  Буде борщик).
-  Наталочко, пригадай, де виросли овочі?
(П.В. -  На городі, на землі).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-Діточки, сьогодні я вас познайомлю з новим словом. Раніш 
картоплю, буряк, моркву, цибулю ми називали словом овочі, а мо> 
на все це називати ще словом городина.

Вихователь пропонує вимовити нове слово разом, а потім де 
ільком дітям -  індивідуально.

Далі Грайлик показує на малюнку буряки і запитує дітей, що це
(П.В. -  Буряки).
-  А які вони за розміром? (П.В. -  Великі і маленькі).
-Д іти , Грайлик вас запитує: “А чи знаєте ви, з чого виросг 

буряки?’’. Йому бабуся розповідала, що такі великі і маленькі бур: 
ки виростають із маленьких насінинок.

Показати насіння буряків.

Кирилко, що я тобі показую? (П.В. -  Насіння).
І Іасіння чого? (П.В. -  Насіння буряків).
А якого розміру насіння? (П.В. -  Маленьке).
А можна ще сказати -  дрібненьке, запам’ятайте це нове слово.

Иихователь пропонує назвати це слово разом та декільком 
ділім індивідуально.

Далі Грайлик показує на малюнку картоплю і запитує дітей, що 
цп? (П.В. -  Картопля).

Яка вона за розміром?
(П.В. -  Велика і маленька).

А ще можна сказати крупна і дрібна.
(Д іти  повторюють нові слова і запам’ятовую ть їх).

Діти, Грайлик запитує, чи бачили ви, як дорослі збирають 
урожай картоплі і буряків.

(П.В. -  Копають, викопують).
-  А чим?
(П.В. -  Лопатою, лопатами).
-  Складімо про це речення.
(П.В. -  Буряки (картоплю) копають лопатами).
-  Діти, Грайлик пропонує трішки відпочити і пограти.

(Фізкультурна хвилинка)
Крапа дощик-накрапайчик, (Пальчиком правої руки

ударяють по лівій долоньці) 
Барабанить барабанщик, (Плескають у долоньки)
Бубонить у бубонець, (Ударяють кулачком об кулачок)
Щоб усі пішли в танець. (Д іти  пританцьовують)

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, пригадаймо, що росте на городі?
Діти називають: картопля, буряк, цибуля, квасоля тощо.
-  Діти, улюблена страва Грайлика -  варена картопля. А вам 

яка подобається?
(П.В. -  Смажена, товчена).
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-  Діти, товчену картоплю ще пазившої ь то р і’. Яке нове спої 
ви зараз почули?

(П.В. -  Пюре).
-  Складімо речення зі словом пюре
(П.В. -  Мама приготувала пюре із каріїюппі (квасолі)).
-  Грайлик запитує, що ви любите куштувати?
Вихователь показує малюнки, які допомагають дітям назваї 

страви, і навчає дітей утворювати слова із суфіксом -и к- (борщик 
сухарик).

Вихователь складає речення:
-  Я люблю борщик. А ти, Марійко?
(П.В. -  А я люблю сухарик).
Подібну вправу провести з декількома дітьми.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, подивіться, Грайлик приніс коробку. Ви хочете дізнаті 
ся, що там лежить?

(П.В. -  Так, авжеж).
-  Ой, тут театр.
Вихователь показує фігурки і запитує, чи впізнали діти герої 

цієї казки.
(П.В. -  Дід, баба, онучка, собачка, кішка, мишка т а  ін.).
-  Діти, ви знаєте, як називається ця казка?
(П.В. -  Казка називається “Ріпка’).

-  Розкажімо й покажімо її Грайлику.

Діти беруть фігурки героїв, а вихователь навідними запита: 
нями допомагає відтворити послідовність сюжету казки:

-  Що посіяв дід? (П.В. -  Насіння ріпки).
-  Як дід доглядав за насінням? (П.В. -  Поливав).
-  Що виросло із насіння? (П.В. -  Виросла ріпка).
-  Яка виросла ріпка? (П.В. -  Велика-превелик

тощо.

-  Діти, Грайликові дуже сподобалося, як ви працювали на за
нятті й показували казку.

і Запитання до дітей
™ на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?
/  Що тебе здивувало?
/  Які нові ігри тобі сподобалися?

Далі Грайлик запрошує дітей пограти в рухливу гру “Сонечко і 
дощик”. Вихователь слідкує за чіткою ви мовою звуковосп олучен- 
нн [шч] і фраз: “Іди-іди, дощику” та “Дощику, перестань”. Грай- 
лик просить дітей нагадати йому слова, які діти запам’ятали на 
.іанятті, і скласти їх у скриньку-скарбничку.

-  Ось і настав час прощатись.
(П.В. -  До побачення, Грайлику. До побачення, Наталіє Іва

нівно).

Тривалість заняття до 15-18 хвилин.

| |Л }  Нотатки педагога:. _________________________
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II ТИЖДЕНЬ
Тема: ОВОЧІ

Мета: учити розпізнавати предмети за суттєвими озна
ками, правильно їх називати, виокремлювати ха
рактерні ознаки, якості і властивості предметів, 
відповідати на запитання “Який?”.

Ключові слова: город, овочі, вирощувати, збирати.

іменники: город, городина, овочі, картопля, буряк, ка
пуста, морква, огірок, помідор, цибуля.

Дієслова: робити, поливати, вирощувати, збирати.
Прикметники: гіркий -  солоний, кислий -  солодкий, сирий, 

варений.

/  Учити утворювати нові дієслівні форми за допомогою пре
фіксів з-, по-, на-, ви-: робити -  зробити; л и ти  -  полива
т и , наливати; р о сти ти  -  виростити  тощо.

/  Продовжувати вчити складати складносурядні речення з од
норідними членами та єднальним сполучником та ко ж .

/  Учити складати спільно з вихователем коротенькі описові роз
повіді про овочі.

/  У рухливій народній грі “Дрібу-дрібушечки” закріпляти слова
та рухи. Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної 
діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, діти.
(Д іти  вітаю ться з вихователем і  Грайликом).
-  Грайлик приніс нам кошик подарунків. Я буду їх викладати 

на стіл, а ви будете їх правильно і чітко називати.
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Вихователь по черзі викладає натуральні овочі: буряк, картоп- 
іт>, помідор, капусту, моркву, цибулю.

(П.В. -  Це морква (помідор, огірок тощо)).
-  Пригадайте, як на минулому занятті ми називали все це од

ним словом.
(П.В. -  Овочі).

-  Правильно. А як по-іншому ще можна сказати?
(П.В. -  Городина).
-  Молодці. А де росте городина?
(П.В. -  На городі).
-  Діти, Грайлику дуже сподобалось, що ви пам’ятаєте все, чого 

навчились на минулому занятті.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Діти, Грайлик приніс нам загадки про овочі. Будьте уважні. 
Відгадку можна знайти на столі і показати дітям.

Я гірка і завжди свіжа,
Всім подобаюсь. Одначе 
Хто мене ножем уріже,
Неодмінно сам заплаче. (Цибуля)

Сидить баба, одягнулась,
У сто сорочок загорнулась,
Ціле літо достигає,
До нас у борщик поспішає. (Капуста)

В темній я живу коморі.
А коса моя надворі.
Гарбузова я сестра.
Мене звати... (Морква)

-  Подивись, Грайлику, які наші діточки розумні і кмітливі. Усі 
загадки відгадали. А зараз, діти, скажіть, що роблять люди восени 
на городі?
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Вихователь виставляє на дошку ілюстрації і за допомогою з 
питань підводить дітей до відповідей, у яких будуть використа 
дієслова: поливають, вирощують, збирають.

(П.В. -  Дорослі поливають огірки та помідори (вирощуют 
овочі; збирають овочі)).

-  Діти, Грайлик пропонує пограти у гру “Впізнай на смак”. 
Вихователь пропонує дітям по черзі скуштувати нарізані шм

точками овочі в разових пакетиках.
-  Морква яка на смак?
(П.В. -  Солодка, сира, варена).
-  Капуста яка на смак?
(П.В. -  Солодка, сира, варена, кисла).
-  Помідор який на смак?
(П.В. -  Солодкий, кислий, сирий тощо).

-  Діти, Грайлик говорить, що краще за всіх відповідали Кирил 
ко, Стасик, Оленка.

Грайлик пропонує всім відпочити та погуляти по городу. 
(Фізкультурна хвилинка)

На городі бараболя, 
Кабаки і буряки,
А ми кошики візьмемо 
та повненькі наберемо.

(Повторюють 2 рази)

(Д іти  ходять по кім наті і 
пальниками указують на уявні овочі 
(Д іти  нахиляються і ім ітую ть  
збирання овочів)

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, в нашій мові є коротенькі частинки слів, такі як з, по, на 
ви та довгі слова робити, л ити , р о сти ти  тощо.

-  Пограймо із цими словами. Ліва долонька буде у вас коротень 
ка частинка з, а права долонька -  довге слово робити. Будемо руха 
ти долоньки одну назустріч одній і, промовляючи, з’єднувати части 
ни, щоб вийшло нове слово зробити. Як з’єдналися наші долоньки 
так і з'єдналася зі словом маленька частинка з. (За аналогією б іт  
утворюють слова поливати, наливати, вирощувати).

-  Діти, Грайлик задоволений, що ви впорались з таким склад 
ним завданням.

-  А тепер ми будемо складати речення. Послухайте моє ре
чення:

“Ми збирали помідори, а та ко ж  огірки" (слово та ко ж  емоцій
но вимовляється вихователем).

(П.В. -  Ми збирали буряки, а також цибулю) тощо.
Після правильної відповіді діти беруть овочі зі столу і скла

дають їх у кошик.
Потім вихователь каже:
-  Подивися, Грайлику, цілий кошик овочів назбирали наші діточ

ки. Молодці.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь показує дітям малюнок помідора і пояснює:
-  Зараз ми спробуємо описати цей овоч. Якщо у нас вийде

гарний опис, то з’явиться справжній помідор.
~ Це помідор. Він червоний, круглий, кисло-солодкий. Росте

на городі.
(Д іти  разом з вихователем по черзі описують 2-3 овочі).

Запитання до дітей 
Ь і на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?
/  Пригадай, хто кому допоміг на занятті?

/  Що запам’яталося найбільше?

-  Поскладаймо всі нові слова, які ми використовували на за
нятті, в нашу скриньку-скарбничку та пограймо у гру “Дрібу-дрібу- 
шечки".

Діти беруться за руки, пританцьовують і кажуть:
Дрібу, дрібу, дрібушечки,
Наїлися петрушечки.
Гей, гей, до води,
Наїлися лободи.



III ТИЖДЕНЬ

Тема: ФРУКТИ. Я Г О Д И

Мета: учити розпізнавати предмети за суттєвим 
ознаками, правильно їх називати, виокрем 
лювати характерні ознаки, якості і властиЕ _ _. 
предметів, відповідати на запитання ‘‘Який?"

Ключові слова: сад, фрукти, ягоди, ягідник.

Іменники: сад, фрукти, ягоди, ягідник, абрикос, виш
ня, груша, яблуня, слива, кущ, смородина, 
малина, порічки.

Дієслова: зріють, ростуті», поливати, зривати, приго
щати.

Прикметники: абрикосовий, вишнопии, ірушевий, сливо
вий, фруктовий, МйЛИЛОМИИ

/  Вправляти дітей у вживанні родовою відмінка множини імен
ників: фруктів, ягід, абрикосів, ішпн'пп, .'руш, штук.

У Збагачувати мову д іш й  ф|кмолл<»іНмими " Іак смачно 
вуха не в ід тя то ї 11"
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/  Продовжувати вчити дітей складати спіньмо і пиномитням 
коротенькі описові розповіді про фрукти. Вихонувши мумьіу 
ру спілкування: дивитись співрозмовнику в очі. Уникаїи он» 
ронніх жестів, розмовляти з посмішкою на обличчі.

/  У рухливій народній грі “Дрібу-дрібушечки” закріпляти слова 
та рухи.

/  Сприяти розвитку елементарної оцінно-контрольної діяль
ності.

Х ІД  ЗАНЯ ТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Добрий день, діти. Привітайтесь із Грайликом. Він такий за
доволений, що приходить до нас на заняття. А вам подобаються
зустрічі з ним?

(П.В. -  Так (авжеж). З ним цікаво (весело)).
Грайлик удає, що витягає з кишені яблуко.
-  Ой, подивіться, що у мене є! Це овоч чи фрукт?

(П.В. -  Ф рукт).

-  А де ростуть яблука? (П.В. -  На дереві).
-  Як називається дерево? (П.В. -  Яблуня).
-  А як називається місце, де росте багато фруктових дерев? 

Грайлик приніс нам ще й картину. (Вихователь виставляє карти
ну фруктового саду). Вона допоможе вам знайти правильну вщповщь.

(П.В. -  Фруктовий сад).
-Д іти , подивіться на картину. Які ще дерева ростуть у саду? 

(П.В. -  У саду ростуть вишні, абрикоси, груш і тощо).
-  Молодці, діти, ви гарно впорались із завданням.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вихователь виставляє картину ягідника та ілюстрації знайо
мих дітям ягід.
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-Д іти , ми з вами закріпили, що ф руктові дерева ростуть 
саду, а на картині зображені кущ і. Це ягідник. Як ви гадаєте, 
росте у ягіднику?

(П.В. — Ягоди: смородина, малина, порічки).
Вихователь показує ілюстрації ягід та пропонує правильно 

назвати ще декільком дітям. Наприкінці запитує:
-  Діти, згадайте те місце, де ростуть ягоди: смородина, мали 

на, порічки?
(П.В. -  У ягіднику).
-Д іти , ягоди в ягіднику ро стуть , дозрівають.
Вихователь пропонує дітям повторити це речення разом т 

індивідуально.
Далі вихователь виставляє малюнки із зображенням дівчинки 

і запитує:
-  Що робить дівчинка?
(П.В. -  Дівчинка поливає (зриває, пригощає)).
Вихователь звертається до дітей:
-Д іти , надворі -  осінь. Ваші матусі приготували на зиму різні 

соки. Грайлик приніс баночки із соком, що приготувала його бабу
ся, але поки він доніс, наклейки від баночок відірвалися. Допомо
жімо йому розпізнати, де який сік.

(Виставляються баночки з рідиною червоного, жовтого, зе
леного, синього кольорів).

Вихователь починає розповідати:
-  Це, мабуть, абрикосовий сік, бо він жовтого кольору.
Далі до розмови залучаються діти.
-  Це вишневий сік, тому що він червоний.
-  Це яблучний сік, бо він зелений.
-  Це грушевий сік, бо він жовтий.
-  Це сливовий сік, тому що він синій.
-  Це малиновий сік, бо він малиновий.
-  Молодці. Сьогодні гарно працювали Кирилко, Маринка. А ось 

Данилко не дуже, мабуть, він соки не полюбляє.
Вихователь звертається до Данилка:
- А  ну повтори, Данилко, які ти соки запам’ятав?
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<Дитина повторює).
Діти, Грайлик пропонує нам відпочити.

(Фізкультурна хвилинка)

Ходила синиця у синій спідниці,(Д іти  ходять і  показують спіднички)

Збирала у кошик достиглі суниці,
(Збирають уявні ягоди)

А синичатко, жовтенький животик,(П ідстрибують і  гладять животик)

Збирало суниці не в кошик, а в ротик.
(Показують на ротик)

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, вам подобаються фрукти і соки? (П.В. -  Так, авжеж).
-  Фрукти і соки дуже корисні і смачні. У народі з цього приводу 

кажуть: "Так смачно -  за вуха не відтягнеш”.
-  Наталочко, як ти це розумієш? (П.В. -Д уж е смачно). 
Вихователь пропонує повторити фразеологізм декільком дітям.
-  Грайлик знову показує нам малюнок і запитує: “Чого багато 

зібрали діти?”(П.В. -  Діти зібрали багато абрикосів (вишень, слив, яблук, 

ягід)).
-  А ще можна сказати: “Д іти  зібрали багато ф рукте, ягід” . 
(Д іти  повторюють речення разом т а  індивідуально, вихова

тель стеж ить за правильною вимовою всіх звуків у  словах).

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Д іти , Грайликові на минулому занятті сподобалось, як ви 
описували овочі, дивлячись на картинку, а вони потім з’являлись
справжні. Спробуймо розповісти про фрукти.

-  Це яблуко. Воно зелене (червоне), кругле. З нього роблять

яблучний сік.



-  Послухаймо, як Павлик розповість нам про грушу.
Вихователь звертає увагу, що під час розповіді треба бути спо 

кійним, не робити зайвих рухів руками, ногами, дивитися на малю 
нок. Далі вихователь пропонує розповісти про інші фрукти ще де 
кільком дітям.

гщг* Запитання до дітей
Ц я  на формування оцінно-контрольних дій:
/  Чого навчилися?
/  Що нового довідалися?
/  Пригадай, хто кому допоміг на занятті?
/  Що запам’яталося найбільше?
Наприкінці заняття за пропозицією Грайлика діти грають у зна 

йому гру “Дрібу-дрібушечки” та складають нові слова у скриньку 
скарбничку.

Тривалість заняття до 15-18 хвилин.

Іу Щ  Нотатки педагога:

IV ТИЖДЕНЬ

Тема: ЇЖА. ПРОДУКТИ ^  Ж

Мета: учити розпізнавати предмети за сут- : 
тєвими ознаками, правильно їх нази- 
вати, виокремлювати характерні оз- 
наки, якості і властивості предметів, 
відповідати на запитання “Який?”.

Ключові слова: сніданок, обід, вечеря, їжа.
Іменники: сніданок, обід, вечеря, їжа, борщ, м’ясо,

яйце, каша, макарони, молоко, чай, компот, 
шоколад.

Дієслова: варити, снідати, обідати, вечеряти, пити.
Прикметники: варений, добрий, гарячий, запашний, смачний.

/  Вправляти дітей у висіванні дієслів зі змінами в основі, утво
ренні дієслівних форм: їсти -їм , їс и - їсть, їмо, їсте, їдять.

/  Закріпляти формування мовленнєвого етикету під час при
вітання: “ЯкВаш е (твоє) здоров’я?” , “Ярада (радий) тебе 
бачити” .

/  Розвивати діалогічне мовлення, учити вступати в розмову спо
чатку з вихователем, потім з іншою дитиною на тему: “Мої 
улюблені фрукти”. Під час розмови дивитися в очі, посміха
тися, чітко вимовляти звуки в словах.

/  У рухливій народній грі “Гречка” закріпити рухи та слова.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

Х ІД  ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

— Добрий день, діти. Я давно не бачила Грайлика. Може, він 
іхворів? Ні! Ось він іде. Привітаймося з ним і скажімо, що ми раді
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його бачити. (П.В. -  Добрий день, Грайлику. Я дуже рада (ради 
тебе бачити).

-  А тепер запитаймо: “Як твоє здоров’я?”
(П.В. -  Гоайлику, як твоє здоров’я?).
(Фразу повторю ю ть декілька дітей).
-  Діти, я цілком здоровий, але сьогодні трішки запізнився, том 

прощу мене вибачити. А ви виховані й увічливі, діточки. Можна щ 
сказати -  ґречні. Не забувайте казати ці слова всім людям: і вдо 
ма, і знайомим.

Грайлик удає, що нюхає повітря і запитує дітей:
-  А чим це у вас так гарно пахне? Звідки це? (П.В. -  Із кухні).
-  А що може так гарно пахнути? (П.В. -  їжа).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про їжу. Всі люди їдять 
щодня і декілька разів на день. Якщо їдять уранці, то інакше ка
жуть снідають, якщо їдять в обід, то кажуть... (П.В. -  обідають), 
якщо їдять увечері, то кажуть... (П.В. -  вечеряють).

(Нові слова д іти  закріплюють разом, а потім  індивідуально).
-  Діти, а тепер розкажімо Грайлику, що було у нас сьогодні на 

сніданок.
Вихователь виставляє картинку, на якій зображені макарони, 

яйце, чай, і пропонує дітям скласти речення.
(П.В. -  На сніданок ми їли макарони, яйце і пили чай).
Далі вихователь запитує:
-  Діти, а яке яйце ви їли, сире чи варене?
(П.В. -  Ми їли варене яйце).

-  Я можу розповісти, що сьогодні буде на обід. На обід буде 
борщ, каша, м ’ясо, ком пот.

Вихователь пропонує декільком дітям повторити це речення.

-  А на вечерю у нас буде булка, молоко, шоколад.
Вихователь пропонує декільком дітям повторити це речення.
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У подальшій бесіді вихователь цікавиться, які страви найбільше
подобаються кожному із дітей.

(П.В. -  Мені подобається каша. А я люблю шоколад. А я люб
лю борщ, котлети).

-Д іти, Грайлик задоволений, як ви вимовляли нові слова та 
ще й пригадали слова, які чули на минулому занятті, та пропонує
іюграт\л у гру “Добери слово”.

Вихователь:
-  Мама зварила борщик, який?
Спочатку Грайлик, а потім діти додають:
-  Гарячий, добрий, смачний.
Далі діалог проводиться за аналогією зі словами пити , варе

ний, запашний тощо.
-  Молодці. Тепер відпочиньмо.

(Фізкультурна хвилинка)

Діти стоять у колі й удають, що вони печуть хлібчик.

Я печу, печу, (Д іти  складають долоньки разом 
і  перевертають їх угору-вниз)

Діткам всім по калачу.
Зверху маком притрушу,(Д іти  ім ітую ть, що притрушують пиріжки)

В піч гарячу посаджу.
(Д іти  нахиляються вперед 
і  плавно виставляють руки вперед)

Випікайтесь, калачі,(Д іти  стоять, руки на поясі,

У натопленій печі а потім  розводять їх у сторони)

Буду Васю, буду Нату(Д іти  беруться за руки і водять хоровод)

Калачами частувати. 55



З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь виставляє на дошці картину “Сім’я обідає” і проп 
нує її уважно розглянути.

-  Діти, спробуймо розказати, що роблять люди за столом.
(П.В. -  Люди їдять, обідають).
Далі вихователь пропонує дітям пограти у гру “Що робити? 

Наприклад: діти кладуть долоньку на свої груди і кажуть: “Я їм* 
указують на товариша і промовляють: ‘Ти їси", показують на Грай 
лика і говорять: “Він їс ть ”, розводять руки в сторони і промовля 
ють: “Ми їмо", показують на картину і говорять: “Вони ’ідять". Поті 
вихователь запитує: “А ми з Грайликом що робимо?” (П.В. -  В 
їсте).

Гру можна повторити 3-4 рази.
-  Молодці, діти. Завдання було складне, але ви всі з ним впо 

рались.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  А тепер, діти, ми будемо розмовляти одне з одним. Марійко, 
йди до мене. Ставай рівненько, дивись мені в очі, посміхайся, не 
поспішай, чітко вимовляй фрази, а ви, діточки, спостерігайте, як 
будемо ми з Марійкою розмовляти, потім будете ви говорити одне 
з одним.

Діалог вихователя з дитиною:
-  Добрий день, Марійко.
-  Добрий день, Наталіє Іванівно.
-  Ти любиш їс ти  фрукти?
-Так.
-  А які в тебе найулюбленіші фрукти?
-  Яблука, фуші.
Далі вихователь викликає для діалогу по черзі декілька пар дітей.

Г ^ І Запитання до дітей
‘-™  на формування оцінно-контрольних дій:
/  Чого навчилися?
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/Я к і результати групи? Мої власні?

/  Кого можна похвалити?
Потім Грайлик оцінює діалоги та запрошує дітей пограти у гру

"І речка”.Діти беруться за руки, піднімають одну ногу, а на іншій підстри

бують і промовляють:Ой, чук, чук, гречки,
Чорні овечки.
А я гречки намелю.
Гречаників напечу.

Повторюють 2 рази.
Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 

скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом. ,
Тривалість заняття до 15-18 хвилин.

Нотатки педагога:



ЛИСТОПАД
'■ \Ж

І ТИЖДЕНЬ
Тема: СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ

Мета: збагачувати активний словник 
дітей на основі знань і уявлень про 
довкілля. Познайомити зі слова- 
ми-назвами свійських тварин. Дати 
уявлення про їхній зовнішній виг
ляд та характерні повадки, від
різняти і називати їхні дії, відповідати на запитання 
"Що робить?”, "Чим корисна людям?”.

Ключові слова: кішка, собака, тварина, свійська, бігає, 
дрімає, стереже, будка.

Іменники: кішка, собака, тварина, вуха, вуса, лапи,
хвіст, кошеня, цуценя, будка.

Дієслова: дрімати, муркотіти, хлебтати, бігти, кусати
ся, стерегти.

Прикметники: вусатий, смугастий, чепурний, грайливий, 
ласкавий, домашній, свійський.

У  Вправляти дітей у вживанні дієслів зі змінами в основі, у тво
ренні дієслівних форм: м уркотати  муркоче, муркочеш, 
хлебтати  -хлебче, хлебчеш.

У  Познайомити з фразеологізмом “ Не т  е коту м а ти ц я ”.
У Учити переказувати знайому казку "Німки" ;м з.ш иїанням ита  

з допомогою дорослого.

/  В українській народній рухливій ції "Кицьки" -мщ хиляти сло
ва і рухи.

/  Сприяти РОЗВИТКОМ! стомиш Й|ІМ<»! ПЦІІІЛЛ їм »Ш І МНІМ ЮЇ ДІЯЛЬ
НОСТІ.

Х ІД  ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діти традиційно вітаються із вихователем і Грайликом та закріплю
ють ввічливі форми звертання, які запам’ятали на попередніх заняттях.

-  Діти, сьогодні Грайлик приніс нам цікаві загадки:
Хто з хвостиком і з вушками?
У кого лапки з подушками?
Як ступає -  ніхто не чує,
Тихо, крадучись, полює...
І маленькі сірі мишки 
Утікають геть від... (кішки).

(Додають д іти).

-  Грайлику, правильно діточки відгадали? Послухайте ще одну 
загадку:

Його робота усім відома:
Він охоронець дому.
І день, і ніч свій голос подає,
Щоб знали -  у дворі господар є!

(П.В. -  Собака).

-Д іти , ви правильно відгадали загадки. Грайлик загадував нам
їх недарма, він прийшов сьогодні зі своїми друзями.

Поруч із Грайликом вихователь виставляє іграшки собаки і кішки
і звертається до дітей.

-  Діти, хто це?
(П.В. -  Це собака (кішка)).
-  А чи знаєте ви, чим корисні собака і кіш ка?
(П.В. -  Собака стереже будинок. Кішка ловить мишей).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

-  Діти, де живуть собака і кіш ка? (П.В. -  У квартирі (вдома)).
-  Правильно, діти. Через те, що ці тварини живуть удома, їх і

називають домашні, або свійські, тварини.
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(Д іти  повторю ють ці назви разом та  індивідуально, ліспі 
чого вихователь пропонує запам’я та ти  ці слова). |

-Д іти , розкажіть Грайликові, де сплять собачка і кішка, колі 
вони живуть у квартирі?

, (П.В. -  На килимку (на дивані, ліжку) тощ о).
-  У селі собака спить у  будці, а кішка -  на печі.

(Вихователь пропонує д ітям  повторити декілька разів щ 
речення).

-  Діти, що вміє робити кішка? (П.В. -  Бігати, нявчати, їсти)
-  Правильно, а ще вона вміє дрімати (показує картинку).
-  Сонечко, що робить кішка? (П.В. -  Кішечка дрімає).
-  А ще кішечка вміє муркотіти.
-  Ніно, що робить кіш ка? (П.В. -  Муркоче).
-  Тарасику, як вона муркоче? (П.В. -  Мур-мур). 

Вихователь пропонує всім дітям відтворити муркотіння кішки.
-  Діти, а коли кішці дають молоко, то вона його хлебче.
(Д іти  за аналогією повторюють).

-  Діти, а що вміє робити собака? (П.В. -  Га екати (спати)).

-  Правильно. А ще він уміє стерегти  будинок і кусатися.
-  Повтори, Сергійку (Максимку), тощо

Далі вихователь разом з дітьми розглядає зовнішній вигляд 
кішки і з’ясовує з дітьми, що у кішки є: голова, тулуб, лапи, хвіст 
тощо. Потім дорослий зосереджує увагу ді гой на вусах і запитує:

-  Діти, що це у кішки? (П.В. -  Цо вуса)

-  Якщо у кішки є вуса, то її можна іншийи вусатою

Вихователь пропонує декілька раз нот ори ги індивідуально і 
разом і запам’ятати це слово. За аналогією вихователь працює 
над словами смугаста, чепурна.

Розглядаючи іграшку собаки, пихонатлі. уводить нові слова 
грайливий, ласкавий

Вихователь виставляє малюнок кота, який сидить перед зак- 
ришми дверима, а на вулиці йде дощ.

Вихователь запитує дітей:
-  Діти, як ви думаєте, коту холодно?
(П.В, -  Холодно, бо йде дощ).
-  А в народі про це кажуть: “Не все ко ту  масниця” .
(Д іти індивідуально т а  разом декілька разів повторюють цей

фразеологізм).
-  Ми з Грайликом бачимо, що ви вже втомилися, відпочиньмо.

(Фізкультурна хвилинка)
-  Котик-воркотик -  (Д іти  гладять себе по животику,
Червоний ротик. гладять свої щічки,
Сів до нірки нишком: присідають,
Виглянь, Мишко! сваряться пальником).

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь виставляє іграшку юшки і вмикає аудіозапис її мур
котіння. Після прослуховування вихователь запитує:

-  Діти, що робить кішка? (П.В. -  Кіш ка муркоче).

-  Дениско, запитай кішку: “Кішко, ти муркочеш?".
(Дитина запитує: "Кішко, ти муркочеш?").
Вихователь замість кішки відповідає: “Так, я муркочу").
-Д іти , скажіть мені: “Так що вміє робити кішка?”

(П.В. -  Кішка вміє м уркотати).

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь показує малюнки з казки “Ріпка”.
-  Діти, як називається ця казка?
(П.В. -  Ця казка називається “Ріпка”).

-  Ми її будемо розповідати.
Вихователь запитує відповідно до змісту казки, а діти викону

ють потрібні дії.
-  Хто посадив ріпку? (П.В. -  Дід).
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-  Яка виросла ріпка? (П.В. -  Велика-превелика).
-  Кого погукав дід? (П.В. -  Онучку) тощо.

Запитання до дітей 
і Ш  на формування оцінно-контрольних дій:
/  Чого навчилися?

/  Чим саме ти пишаєшся після заняття?

/  Чого на занятті тобі не хотілося робити? Чому?
У  Що тобі не вдалося на занятті?

Наприкінці діти сідають на підлогу і на слова “Тягнуть-потяі. 
нуть ” удають, що витягують ріпку, тощо.

Далі Грайлик пропонує дітям пограти у гру “Кицька”:
-  Де ти, кицька, ходила?
-  У млині сиділа.
-  Що там, кицька, робила?
-  Житечко молола.
-  Що ти, кицька, заробила?
-  Шапочку дукатів.
~ Що ти, кицька, купила?
-  Бубликів багато.
-  З ким ти бублики поїла?
-  З гостями у свято -  няв-няв.

Діти ходять по колу з відповідними рухами.

Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 
скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.

Тривалість заняття до 15-18 хвилин.

Нотатки педагога:

II ТИЖДЕНЬ

Тема: СВІЙСЬКІ ТВАРИНИ

Мета: збагачувати активний словник 
дітей на основі знань і уявлень про 
довкілля. Познайомити зі слова- 
ми-назвами свійських тварин.
Дати уявлення про їхній зовнішній вигляд та характерні 
повадки, відрізняти і називати їхні дії, відповідати на 
запитання “Що робить?", “Чи корисна людям?”.

Ключові слова: корова, бик, теля, свиня, кабан, порося, 
тварини свійські (домашні), корівник (фер
ма), свиноферма, загін.

Іменники: корова, бик, теля, свиня, кабан, порося, тва
рини свійські (домашні), корівник (ферма), 
свиноферма, загін, дитинчата, молоко, м’я
со, сало.

Дієслова: жувати, мукати, пасти, рохкати, рити, бри
кати.

Прикметники: коров’ячий, свинячий, корисний, добрий 
(смачний), білий.

/  Учити утворювати дієслова від звуконаслідувальних слів: гав- 
гав -  гавкати , му-му-му -  м укати , рох-рох-рох-рохкати.

У  Продовжувати учити складати речення з однорідними чле
нами з єднальним сполучником також . “На лужку пасуться 
корова, бик, теля, а та ко ж  свиня т а  порося ” .

У  Учити складати невеличкі оповідання за картиною “На фермі” 
разом з вихователем.

У  Продовжувати вчити розмовляти спокійно, без сторонніх рухів 
і жестів.

/  У рухливій народній грі “Кицька” закріпляти слова та рухи.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль

ності.
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ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діти традиційно вітаються із вихователем і Грайликом та закріп 
люють увічливі форми звертання, які запам’ятали на попередні 
заняттях.

-  Діти, пригадаймо, про кого ми розмовляли на минулому за 
нятті.

(П.В. -  Про кіш ку т а  про собаку).

(Якщо д іти  забули, вихователь вмикає аудіозапис із голос 
ми цих тварин).

-  Діти, кішка і собака -  це які тварини?
(П.В. -  Свійські (домашні)).
-  А чому вони так називаються?
(П.В. -  Тому, що живуть дома (біля людей)).

Вихователь показує зображення корови та свині і каже:
-Д іти , Грайлик не може впізнати, хто це на фотографіях.
(П.В. -  Це корова (це свиня)).
-  Грайлику, тепер ти знаєш, хто це. Грайлик каже, що знає 

але не знає, де вони живуть, у лісі чи вдома. Діточки, а ви знаєте.
(П.В. -  Свиня живе у селі (Корова живе у селі)).

(Якщо д іти  не знають, т о  про це повідомляє їм вихователь).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вихователь виставляє на столі іграшкову ферму, загін, фігу" 
ки домашніх тварин.

-  Діти, це загін для домашніх тварин. Ось хатка для них, нази 
вається ферма, повтори, Іванку, Юлю.

(Д іти  повторюють).

- А  цих тварин, діти, треба правильно назвати і поставити 
загін. Я почну перша: “Це бик".
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(Д іти  далі продовжують “Це корова, це свиня Ншпашпинь 
і )одає: “Це кабан”, усі разом повторюють слова бик, кабан... ти  
розставляють фігурки у загоні).

-  У нас ще залишились тварини, але маленькі, як ми їх наз
вемо?

(П.В. -  Телята, поросята).
(Якщо д іти  не знають, вихователь знайомить їх із цими

назвами).
-  Подумайте, у якій хатинці будуть спати корівки.
Вихователь підводить дітей до вимовляння слова корівник.

-  А в якій будуть спати свині?
Вихователь підводить дітей до вимовляння слова свиноферма. 

(Ці слова промовляють разом і індивідуально).
-  Діти, подивіться на малюнки і скажіть, що робить корова? 
(П.В. -Ж у є травичку, м уте , пасеться).

-  А що робить свиня?
(П.В. -  Риє землю, їсть, рохкає).
-  Діти, ці тварини дуже корисні для нас. Подумайте, що дає 

корова? (П.В. -М олоко).
-  Молоко яке?
(П.В. -  Молоко добре, смачне, біле).

-  Скажіть, молоко корисне?
(П.В. -Корисне, поживне).
-Д іти , запам’ятаймо таке речення: “Коров’яче молоко дуже

корисне, поживне” .
(Декілька д ітей повторюють цю фразу).
-Д іти, а свиня да є м ’ясо і сало. Хто з вас любить м ’ясо (сало)? 
(П.В. -  Я люблю м’ясо (сало)).

-  М’ясо яке?
(П.В. -  Корисне, смачне).
-  Запам'ятаймо таке речення:
“Свинячем’ясо дуже смачне і  корисне”.



-  Бачиш, Грайлику, як багато ми дізналися про таких цікавих 
тварин, як корова і свиня.

-  Діти, складімо ще раз речення про цих тварин.
“Ми розмовляли про корову і свиню, а також про телят і по

росят".
(Д іти  повторю ю ть разом і індивідуально).
-Д іти , Грайлик пропонує нам трохи відпочити.

(Фізкультурна хвилинка)
Один, два, три, чотири, п’ять -  Д іти  ходять по кімнаті,

зупиняються,
Роги, як вила, -  показують пальниками роги,
Хвіст, як мітла, -  рукою роблять хвилястий рух за спиною,
Кричить: “Му-у” -  подовжено кричать "му-му-му”,
Молока кому? -  розводять руками у сторони.

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, ви добре зображували, як мукає корівка, а зараз спро
буємо створювати слова.

-  Діти, як подає голос собака? (П.В. -Гав-гав). Собака що ро
бить? (П.В. -Гавкає).

Далі за аналогією працюють над словами: 
няв-няв -  нявкати, 
мур-мур -муркати, 
му-му -мукати, 
рох-рох -  рохкати.

-  Грайлик каже, що всі діти дуже старались, але найчіткіше: 
вимовляли слова Славик, Тарасик, Наталочка.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, що ми будували на столі?
(П.В. -  На столі будували ферму Біля ферми -  загін).
-А тепер  подивіться на картину. Що іу і намальовано?
(П.В. -  Також ферма і загін)
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-  Правильно, зараз ми з вами спробуємо скласти маленькі 
оповідання про ферму. Я буду починати, а ви закінчувати. Лише 
пам’ятайте, як ми розмовляємо: спокійно, без зайвих рухів, нікого 
не перебиваємо.

-  На картині намальовано... (ферму).
А ми вже знаємо, що можна сказати і... (хто  пам'ятає) ко

рівник.
Біля ферми... (загін). На фермі або в корівнику живуть... (ко

рови, бик, телята). Корови... (великі), телята... (маленькі). Ко
рови дають поживне біле... (молоко). Це корисні... (домашнітва
рини).

г ід  Запитання до дітей
і Ш  на формування оцінно-контрольних дій:

У  Чого навчилися?
/  Що нового довідалися?
/  Які нові слова ти запам’ятав?
/  Яке слово тебе зацікавило?

-  Молодці. Грайлику сподобалось, і він запрошує вас пограти 
в гру “Коники”.

Після гри діти традиційно складають нові слова у скриньку та 
прощаються з вихователем.

Тривалість -  до 15 хвилин.

Нотатки педагога:



■І

Тема: СВІЙСЬКІ ПТАХИ !
'■І

Мета: збагачувати активний словник дітеі 
на основі знань і уявлень про довкід 
ля. Познайомити зі словами-назвамі 
свійських птахів. Дати уявлення пр( 
їхній зовнішній вигляд та характери 
повадки, відрізняти і називати їхні дії 
відповідати на запитання “Що ро> 
бить?”, “Чим корисний людям?”.

Ключові слова: півень, курка, качка, гуска, птахи, свійські.
Іменники: півень, курка, качка, гуска, курча, каченя,

гусеня, птахи, дзьоб, лапи, пір’я, шпора, 
яйце, зерно.

Дієслова: дзьобати, клювати, кудкудакати, кукурікати,
нести, пити, ходити.

Прикметники: білий, зозулястий, рябий, чорний, голосис
тий, пухнастий.

/  Вправляти у вживанні родового відмінка множини іменників-; 
назв дитинчат птахів, курчат, качат, гусенят. Закріпля
ти формули мовленнєвого етикету під час знайомства з іграш
ковими героями.

/  Учити дітей з допомогою вихователя складати порівняльні 
описові розповіді за двома картинками.

/  У рухливій народній грі “Квочка” закріпляти слова та рухи.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ
1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, діточки. До нас на гостини завітав наш това
риш -  Грайлик. Привітайтеся з ним. Грайлик запросив сьогодні на 
заняття гостя, а кого -  послухайте віршик

III ТИЖДЕНЬ Попелясто-зозулястий,
Забіяка він горластий.
З червоною бородою...
Йде поважною ходою.
Носить гордо співунець 
На голівці гребінець.

-  Діти, ви відгадали, про кого цей віршик?
(П.В. -  Про півника).

-  Так, діти, який гарненький півень\
Вихователь виставляє іграшку півня.
-  Він прийшов не один, а зі своєю сім’єю. Познайоммося £ ними. 

Для цього треба сказати: “Півнику, я хочу з тобою познайоми
тися”. (Д іти  повторюють).

-  Діти, а хто стоїть поряд із півником?
(П.В. -  Поряд із півником стоїть курочка).

-  А як можна з нею познайомитися?
(П.В. -  Курочко, я хочу з тобою познайомитися).

-  А хто стоїть біля курочки?
(П.В. -  Біля курочки стоять курчата) тощо.

-  Молодці, діти, ось і познайомилися з нашими гостями.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

На центральній стіні висить панно “Бабусине подвір’я”. Вихо
ватель зосереджує на ньому увагу дітей і запитує:

-Д іти , куди ми з вами потрапили?
(П.В. -  У село (На подвір’я)).
-  Так, діти, ми потрапили на бабусине подвір’я. Назвіть, кого

ви тут бачите?
(П.В. -  Я бачу півня (курей, гусей, качок)).
-Д іти , а як їх усіх назвати одним словом? (П.В. -  Птахи).
Вихователь схвалює їхню відповідь і додає:
-  Можна сказати: “Домашні (свійські) птахи”.



Вихователь пропонує д іїим  і и ж т р и і и  дм кті.ка  разів і залам’ 
тати це словосполучення

Далі вихователь переключім: уншу д іти  на іграшку півник 
що стоїть на столі.

-Д іти , подивіться, який гарний півник сгоіть на столі. На 
лові у нього великий гребінь. Якого він кольору?

(П.В. -  Червоного).
-  Тарасику, скажи: “Що у півня на голові"?
(П.В. -  Червоний гребінь).
-  Діти, погляньте, яка яскрава у півника грудка. Якого кольо 

пір’я ви бачите?
(П.В.-Біле, чорне).
-  Про таке пір’я кажуть: “Рябе пір'я”.
Вихователь закріпляє це словосполучення з дітьми.

-Діточки, подивіться на лапки півника. Маленькі відростки н 
них називаються шпорами.

-  Максимку, що це у  півника?
(П.В. -  Це шпори).
Далі вихователь розглядає з дітьми хвіст півня, закріпляє з ним 

слова великий, чорний.
-  А тепер помилуємось куркою і курчатами.

За аналогією працюють над словами дзьоб, зозуляста (ку, 
ка), яйце, маленькі, пухнасті (курчата).

-  Півень, курка та курчата що вміють робити?
(П.В. -  Б ігати, ходити, гребти, клювати, дзьобати, кукурі

кати, кудкудакати тощо).

-Д іти , а як можна назвати півника, який голосно співає?
(П.В. -  Голосистий).
(Якщо д іти  мають труднощ і з відповіддю, вихователь зна

йомить їх із цим словом. Далі дає установку на запам’ятовуван
ня цих слів).

-Д іти , Грайлик нагадує нам, що еж є  час відпочити.
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(Фізкультурна хвилинка)

У півника горечко, (Д іти  беруться за голову і хитаю ть пою)

Заболіло горлечко-(Руками показують на горлой
Він холодну воду пив, А
На морозі походив,

(Крокують на місці)
А курочка кудкудаче,
Біля півника аж плаче.(Махають руками, як крилами) *
“Не пий, півнику, води, |  ®
На морозі не ходи”. Ц

(Сваряться пальчиком)

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь привертає увагу дітей до іграшки курочки і запитує:

-  Як називаються діточки курочки? (П.В. -  Курчата).
-  А зараз вони є поряд із курочкою? (П.В. -  Немає).

-  Скажімо. “Біля курочки немає курчат”.
За аналогією відпрацьовуються слова качат, гусят.

-  Молодці, діти, ви всі гарно працювали.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь виставляє малюнки півника і курочки і каже:
-  У курочки гребінь червоний і маленький, а у півника... 
(П.В. -  червоний і  великий).
-  У курочки грудка зозуляста, а у півника...
(П.В. -  рябенька).
-  У курочки хвіст маленький, а у півника...
(П.В. -  великий).
-  У курочки шпор немає, а у півника на лапках...



-  Курочка кудкудаче, а півник...
(П.В. -  кукурікає).

Далі Грайлик пропонує дітям пограти у рухливу гру “Квочка”: 
Ходить квочка коло кілочка,
Водить діток -  дрібних квіток.
Діти-квіти: “Квок!”

Після слів: “Діти-квіти: “Квок!” -  усі розбігаються хто куди, 
квочка, квокчучи, ловить їх та збирає докупи.

Г7Г| Запитання до дітей 
1 -і* на формування оцінно-контрольних дій:
/  Чого навчилися?

/  Які нові слова ти запам’ятав?
/  Яке слово тебе зацікавило?

Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 
скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.

Тривалість з а н я ття  до 15-18 хвилин.

ІЕ § І} Нотатки педагога:_________________________________

IV ТИЖДЕНЬ

Тема: ПОРИ РОКУ. ОСІНЬ

Мета: збагачувати активний словник дітей на 
основі знань і уявлень про довкілля. По
знайомити зі словами-назвами та назва
ми ознак, характерними для осені. Учити 
відповідати на запитання “Який?”, “Яка?”.
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Ключові слова: осінь, дощ, вітер, дерева, кущі, листочки.
Іменники: осінь, дощ, вітер, дерева, кущі, листочки,

листопад.
Дієслова: дує, задуває, полився, падають, кружляють.
Прикметники: дощова, волога, вітряна, жовта, багряна, 

золота, кольорова.
Прислівники: мокро, холодно.

/  Учити утворювати прикметники зі словотвірним значенням 
“сильний вияв ознаки” із суфіксами -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-: 
гарнесенький, теплесенький, теплісінький (день), мале
сенький, малюсінький (листочок).

У Продовжувати вчити складати речення з однорідними члена
ми з єднальним сполучником також .

У  Учити переказувати українську народну забавлянку “Іди-іди, 
дощику”.

У  Продовжувати вчити культурі мовленнєвого спілкування.
У  У рухливій грі “Сонечко і дощик” закріпляти слова та рухи, 

учити чітко промовляти слова.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, діти.
-  Добрий день, Грайлику. А чому ти сьогодні такий невеселий? 
Грайлик відповідає:
-  Коли я йшов до дитячого садочка, то промочив ніжки. На ву

лиці мокро, холодно...
-  Напевно, Грайлику, у тебе настрій, як у цьому віршику. Ось

послухай:
Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі,
Стали чорними кущ і,
І дерева чорні стали,
Бо листочки всі опали...

М. Познанська
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-  Діти, Грайликові не подобається така погода, він запитує ва 
чому так сталося? Діти, розкажіть Граилику, яка зараз пора рок

(П.В. -  До нас прийшла осінь).
-  А як ми можемо пояснити Грайлику, що прийшла осінь? 
(П.В. -  Стало холодно. На деревах пожовтіли (опадають) л

сточки. ідуть дощі).
-Д іти, запитайте Грайлика: “Ти все зрозумів?”
(П.В. -  Грайлику, ти все зрозумів?).
Грайлик відповідає: “Авжеж. Змінилася пора року. Прийшо 

листопад”.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Діти, пограймо у гру, я буду запитувати, а ви -  відповідат 
(проводиться гра “Яка погода восени?”).

-  Подивіться, що роблять листочки?
(П.В. -  Падають (опадають)).
Вихователь додає:
-  А ще вони вміють кружляти.
(Д іти  повторю ю ть і запам’ятовую ть).
-  Що робить вітер?

(П.В. -Д ує , дме).
Вихователь додає:
-  А ще він задуває.
-  Що робить дощ?

(П.В. -  Іде).
Вихователь додає:
-Дощ  полився. Тому на вулиці як?

(П.В. -  Холодно).
Вихователь додає:
-  Еге ж. Холодно. Мокро.
-  Діти, скажіть: “Яка осінь?”
(П.В. -  Осінь холодна (мокра)).
Далі вихователь додає:
-  Діти, про осінь ще можна сказати: “Осінь безлиста, вітря

на, дощова*.
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Пропонує дітям декілька разів повторити це речення і запам’я- 

і т и  й о г с .
~ Діти, а осінь завжди буває такою? (П.В. -  Ні).
Вихователь допомагає дітям віднайти потрібні слова: багря

нії. золота, кольорова, листопадна.
-  Молодці, діти, гарно працювали. У Грайлика навіть настрій

піднявся і він пропонує нам відпочити (фізкультурна хвилинка):
' г~ ' А г , т <_ т / и - Я М І ї )

Облітає листя, 
Висохла трава, 
Дивиться з ялиці 
Заспана сова.
Лис послухав тишу, 
Обійшов ярок. 
Кинувся на мишу,
А спіймав -  листок.

(Розводять руками)
(Присідають)

(Кулачками показують на очі) 
(Прикладають руки до вушок) 
(Крокують на місці)
(Роблять стрибок уперед)

Ґ\ Сгі НРІїиіьли; . . . . .__
(З’єднують долоньки і розводять їх).

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Як сказав про вас Грайлик?
(П.В. -  Маленькі, гарненькі, чепурненькі).
-  Ці слова можна ще вжити в іншому випадку.
Вихователь показує осінній листочок і запитує, який він?
(П.В. -  Маленький, гарненький).
-  А ще можна сказати: маленький -малесенький-малюсінький.
-  Осінній день який?
(П.В. -  Гарненький -  гарнесенький -  гарнюсінький; теп-

іенький -  теплесенький -  теплісінький).
Вихователь пропонує повторити ці слова разом та індивідуально.

-  Відтепер складемо речення зі словом також.
Для допомоги дітям вихователь використовує картинку з осіннім

пейзажем.
-  Листочки опадають з клена, з тополі, а також  з берези тощо. 

(Д іти  повторюють, намагаються скласти своє речення).

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  • 4 \ -......



А щоб легше було розповідати, будемо допомагати собі рухами
Іди, іди, дощику, 
Зварю тобі борщику, 
Поставлю на дуба.

Дуб повалився,

Горщик розбився, 
Дощик полився.

Крап-крап-крап.

(Д іти  показують на небо)
(Роблять колові рухи руками) 
(П ротягую ть руки вперед 
долоньками донизу)
(З ’єднують долоньки разом, 
повертаю ть їх ліворуч-праворуч) 
(Розводять руки вниз -  в сторони) 
(Пальчиком лівої руки торкаю ться 
долоньки лівої руки)
(У  цей час Грайлик ховається 
під парасольку).

-  А ось і парасолька!
(Намагається її взяти але щось не пускає). Вихователь пропо

нує дітям зазирнути під парасольку. Діти знаходять там Грайлика.
-  Діти, а як же ввічливо попросити парасольку в Грайлика? 
(П.В. -  Грайлику, дай, будь ласка, парасольку).
(Декілька д ітей  повторює прохання).
Далі грають у гру “Сонечко і дощик”.
Наприкінці Грайлик пропонує дітям скласти нові слова у скринь-  ̂

ку-скарбничку.

^ 3  Запитання до дітей 
і-*■  на формування оцінно-контрольних дій:
/  Чого навчилися?

/  Що хотів би повторити?

/  Яке завдання для тебе виявилося найцікавішим?
Діти прощаються з вихователем і Грайликом.
Тривалість заняття до 15-18 хвилин.

Нотатки педагога:.
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ДРУГИЙ КВАРТАЛ

ГРУДЕНЬ
і ТИЖДЕНЬ

Тема: ЛІС. ДЕРЕВА. КУЩІ. ЯГОДИ

Мета: збагачувати активний словник дітей на 
основі знань і уявлень про довкілля.
Учити перераховувати якості, власти
вості предметів, намагатись давати їм 
характеристику. Під час називання 
предмета вчити бачити початок, сере
дину і закінчення дії.

Ключові слова: ліс, дерева-береза, дуб, каштан; гілки, ко
ріння, стовбур.

Іменники: ліс, дерева -  береза, дуб, каштан; гілки, ли
стя, коріння, стовбур, кора, лісник, вітер.

Дієслова: рости, хитатися, зеленіти, змінюватися,
оберігати, берегти.

Прикметники: високий, тонкий, товстий, крислатий, міцний, 
березовий, дубовий, каштановий.

/  Учити утворювати прикметники від іменників: береза -  бере
зовий', дуб -  дубовий; каш тан  -  каштановий.

/  Учити складати речення з протиставним сполучником але.
/  Учити відповідати на запитання за змістом картини, склада

ти коротку розповідь разом з вихователем.
/  У рухливій грі “У лісі” під час промовляння тексту закріпляти 

звуковимову.
/  Сприяти розвиткові оцінно-контрольної діяльності.
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ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Добрий день, дітки. Привітайтесь із Грайликом (д іти  в іта  
ються).

-  Грайлик сьогодні запрошує нас на прогулянку. Ось послухайте куди
Вихователь виставляє картину зимового лісу.

В далекому лісі зима килим ткала,
Листя кленове й дубове зривала.

-Д іти , ви здогадались, куди запрошує нас Грайлик?
(П.В. -  У ліс (до лісу), (у парк)).

-  Так, Грайлик нас запрошує до лісу. Ви згодні туди потрапити?
(П.В. -Т ак(е геж , авжеж)).

-  Грайлик хоче перевірити, чи ви знаєте, що росте в лісі? Якщ 
відгадаєте загадку, то і потрапите до лісу.

Хто на зиму роздягається,
А на літо вдягається?

(П.В. -Дерева).
-  Молодці, діти. Тож що росте у лісі?

(П.В. -  У лісі ро стуть  дерева, кущі).
-Правильно, Грайлик не помилився, що ви кмітливі дітки і 

любите відгадувати загадки. Ось ми й у лісі.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Діти, вам хороше в лісі?  (П.В. -  Так (еге ж, авжеж)). Відчу
ваєте, яке чисте повітря? (П.В. -  Так). Вдихніть це чисте повітря. 
Воно наповнює легені, все ваше тіло здоров’ям. Заплющіть очки і 
послухайте, як тихо навкруги, непорушно стоять дерева, десь впа
ла гілка... Прислухайтесь, хтось нас гукає: “Дітки-и-и-и!” Може, це 
Грайлик? Бо щось його немає поміж нами. Розплющіть оченята. 
Потягніться до сонечка, що ледь помітно виглядає з-поміж хмари
нок, хоча майже і не гріє, до неба, подивіться на хмаринки, а тепер 
одне на одного. Подаруйте усмішку і побажайте подумки здоров’я 
і добра одне одному. А тепер пошукаймо, за яке дерево заховавсь

І райлик (виставляються по черзі картинки із зображенням бе
рези, дуба, каштана).

-  Може, він за цим деревом? Воно високе, має білу кору, довгі 
гоненькі гілки, весною на ньому з’являються кругленькі зелені ли
сточки. Назвіть це дерево. (П.В. -  Це береза).

-  Береза яка, висока чи низенька?
(П.В. -  Береза висока).

-  Яка в неї кора? (П.В. -  У берези біла кора).
-  Які гілочки у берези? (П.В. -  Є товсті, є тонкі).

-  Діти, а ви побачили Грайлика за березою?
(П.В. -  Ні, його немає).

-  Куди ж він подівся, може, він за цим деревом?
Виставляється картинка дуба.
-  Це дерево високе, крислате, має товстий стовбур і міцне

коріння. Назвіть це дерево. (П.В. -  Це дуб).
(Для тих, кому важко висловитись, вихователь починає фразу).
Вихователь повторно запитує дітей (для закріплення нових слів):

-  Який дубі
(П.В. -  Високий, товстий, крислатий).

-  Що має дубі
(П.В. -  Товсті гілки, товстий стовбур, міцне коріння).

За аналогією ведеться бесіда про каштан.
із-за каштана виходить Грайлик і хвалить дітей за те, що вони 

гарно працювали (розповідали правильно про дерева).

Вихователь:
-  Діти, що вміють робити дерева1 (Підводить до вживання слів 

хитаються, змінюються, зеленіють).

-  Чим корисні для нас дерева?
(П.В. -  Дають чисте повітря, а улітку тінь).

-  А чим люди можуть допомагати деревам1 
(П.В. -  Не ламати, не топтати, оберігати).
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-  Правильно. У ноликих пкіл  іі.ііи іі. працюють люди, які д 
глядають за лісом іх ікізии.іюп. п ,ти ,п  Мицо їх багато, то каж 
мо лісники, а якщо один кажемо (П.В. -  лісник).

(Д іти  хором і індивідуально закріплюють слово лісник).
-  Що робить лісник? (П.В. -  Пісник оіюрігас ліс).
-  А лісники? (П.В. -  Пісники оберігають ліси).
-  Діти, Грайлик пропонує нам відпочити і провести фізхвилинку:
-  Я маленька липка, -  (Показують рукою на себе)
Виросту велика, (Піднімають руки догори)
Не ламай мене. (Погрожують пальчиком)
Тінь тобі я кину, 1 ,0. У (Ходять по колу)Від дощу сховаю, ^ 1 }
Бережи мене. (Гладять себе по голівці)

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь виставляє картину із зображенням березового лісу 
і каже:

-  Діти, Грайлик хоче знати, в який ліс ми потрапили? Якщо на
вкруги одні берези, то такий ліс називається... (П.В. -  березовий).

За аналогією утворюють слова дубовий, каштановий.
-  Діти, Грайлику дуже сподобались відповіді Оксаночки, Пет- 

рика, Маринки... Молодці, малята.
-  Але зараз зима, і в такому лісі холодно, навіть якщо і сонце 

світить, то не гріє. Складімо про це речення, а для цього викорис
таємо маленьке слово але. “Сонце світить, але в лісі холодно”.

-  Грайлику, справді Даринка добре склала речення?
(П.В. -  Авжеж).

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Ой, як добре ми з вами погуляли, треба повертатися з лісу. На 
другу зміну прийде вихователь Оксана Валентинівна, запитає, де 
ви були. Придумаймо коротеньку розповідь про нашу прогуляну.

(Вихователь допомагає дітям складати речення за картиною).
-  Куди ми ходили? (П.В. -  Ми ходили до лісу).
-  Що росте в лісі? (П.В. -  У лісі ро стуть  дерева).
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-  Які? (П.В. -  Берези, дуби, каштани).
-  Яка береза? (П.В. -  Береза висока, має білий стовбур,

тоненькі гілки, кругленькі листочки).
(Визначають, орієнтуючись на картину).
-  Що робить береза? (П.В. -  Росте, зеленіє, хитається).
-  Яку користь приносить? (П.В. -  Дає тінь, чисте повітря).
-  Молодці, краще за всіх розповідали Андрійко, Микитка. А всі

Інші теж старались.

|Ж | Запитання до дітей
І-ІН на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?
/  Які відкриття зробив для себе?

/  Що тебе здивувало?
/  Які нові ігри тобі сподобалися?
-  А ось і час гри настав. Пам’ятаєте, як Грайлик від нас ховав

ся, ховаймося тепер ми від нього. Грайлику, ти згоден?
-  А тепер Грайлик пропонує пограти в рухливу гру “У лісі”.
Діти ходять по колу і промовляють слова:

Під берези, під дубки 
Заховались дітлахи.
Нумо, полечку заграйте,
Дітлахи, в танок ставайте. (Танцюють)

-  Молодці, діти.
Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 

скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.
Далі закріплюють формули мовленнєвого етикету. 
Тривалість заняття 15-18 хвилин.

Нотатки педагога:____________________________ ______



II ТИЖДЕНЬ

Тема: КВІТИ

Мета: збагачувати активний словник дітей на 
основі знань і уявлень про довкілля. 
Учити перераховувати якості, власти
вості предметів, намагатись давати їм 
характеристику. Під час називання 
предмета вчити бачити початок, сере
дину і закінчення дії.

Ключові слова: галявина, квіти, квітник, квітнути.
Іменники: галявина, квіти, квітник, вінок, бузок, ромаш

ка, кульбабка, троянда, фіалка, колір, пе
люстки.

Дієслова: рости, квітнути.

Прикметники: маленький, великий, червоний, білий, жов
тий, фіалковий (фіолетовий).

/  Вправляти у вживанні родового відмінка множини іменників 
при словах багато -  мало.

/  Розвивати діалогічне мовлення дітей, учити вступати в роз
мову на тему: “Букет квітів”.

/  Під час називання дії вчити бачити початок і закінчення дії.
/  Закріпляти формули мовленнєвого етикету, прощання: ‘До 

побачення ” , “Д о завтра ” .

X У народній рухливій грі “Чий вінок кращий?” учити узгоджу
вати слова і дії.

ХІД ЗАНЯТТЯ
1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Добрий день, дітки. Пригадаймо, де ми були на минулому 
занятті?

(П.В. -  У лісі. Ми були в лісі).

-  Хто з нами ще був у лісі?
(П.В. -  3 нами був Грайлик).
-  Так, правильно, дітки. А де ж він сьогодні? (Чути стук у двері).
-  Ой, та це ж Грайлик прийшов, але він не сам. Діти, хто це з 

ним? (П.В. -  Сніговик).
Діти вітаються, знайомляться зі Сніговичком Питайликом.
-  Діти, на вашу думку, все у нього так, як зазвичай у інших сніго- 

виків? (Вихователь виставляє поряд із іграшкою малюнок, де 
зображені сніговики з відрами на голові).

(П.В. -  Ні, не так. У всіх сніговиків відра на голові, а у Снігович-
ка Питайлика -  вінок).

-  Так. Мені дуже приємно, що ви такі спостережливі. Грайлик 
говорить, що Сніговичок і сам розгубивсь, коли побачив на своїй 
голові замість відра цей дарунок від дітлахів, які його нещодавно 
зліпили. Він навіть не знає, що ж це. І Грайлик запросив його до 
вас. Адже ви розумні малята. Так? Допоможете йому визначити, 
що ж це у нього на голові?

(П.В. -  Так. Допоможемо. Це вінок).
-  Чуєш, Сніговичку, це вінок.
-  А з чого складається вінок?  (П.В. -  Із квітів).
-  А здогадуєтесь, чому Сніговичок не знає, що це таке?
(П.В. -  Тому що він народжується взимку).
-  Так. Узимку не ростуть квіти, з яких плетуть віночки. Отже, 

він їх і не бачив тому ніколи. Розкажімо йому про них.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вихователь по черзі виставляє малюнки, на яких зображені 
квіти, бузок, ромашка, кульбаба, троянда, фіалка.

-  Діти, спробуйте назвати ці квіти. (Якщо д іти  називають їх 
російською мовою, т о  вихователь робить переклад українською 
і пропонує дітям  повторити слова-назви квітів).

-  Дітки, ви правильно назвали всі квіти, а тепер розкажіть 
Сніговичку, де вони ростуть.
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Вихователь виставляє малюнок, де зображена галявина, н 
якій ростуть квіти, та малюнок, де зображений квітник.

-  Це галявина. Гтявини є в лісі, на полі, у лузі.
(Д іти  повторю ю ть нове слово хором і індивідуально).
-  А які квіти ростуть на галявині?
(П.В. -  Ромашки, кульбаби, фіалки).
-А  це квітник. Квітники є на подвір’ї. Що росте у квітнику
(П.В. -  Бузок, троянди).

-  Молодці, діти. Азараз пограймо у гру, яка називається “Який? Яка
Вихователь виставляє малюнок, де зображений бузок (тр 

янда) та фіалка (кульбаба, ромашка).
-  Бузок великий -  фіалка маленька; 

троянда велика -  кульбаба маленька; 
троянда червона -  фіалка синенька й інші варіанти.

-Д ітки, Сніговичку і Грайлику сподобалось, як чітко вимовл 
ли слова і правильно відповідали на запитання Тарасик, Оксан 
Марійка...

-Д іти , а коли ж ростуть і квітнуть квіти?
(П.В. -  Навесні і влітку).

-  Молодці, діти. А тепер Грайлик і Сніговичок пропонують ва 
відпочити (фізкультурна хвилинка).

Ми фіалки синенькі,

Наші квіти запашні.

Розцвітаєм ми раненько 
Скрізь під снігом навесні.
Дінь-дінь-дінь-дінь.

(Розводять руки в сторони 
і нахиляються вперед)
(Розгинаються і 
прикладають руки до грудей)
(Складені "човником” руки 
поволі піднімають догори)
(Промовляють слова, гойдаюч 
руками ліворуч-праворуч).

З части на. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Д іти , подивіться на наших гостей. Скільки кв іт ів  у Грайл 
ка? (П.В. -  Одна).

-  А як по-іншому сказати?
(П.В. -  У Грайлика мало квітів).
-  А у віночку Сніговичка скільки квітів?

(П.В. -  Багато).
Далі вихователь бере букет квітів (бутафорських), роздає дітям і 

закріпляє вживання слів багато, мало, багато квітів, мало квітів.
Вихователь хвалить дітей.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Ми з вами бачили сьогодні багато різних квітів. Пригадай
мо, які? А розповідати про квіти будемо так. Будете брати квіти 
по черзі і відповідати на мої питання або питання Грайлика чи Сніго
вичка. Домовились?

-  Добрий день, Наталочко.

-  Добрий день.
-  Що в тебе в руках?

-  Квіти.
-  Назви їх, будь ласка.
-  Ромашка, троянда, бузок, кульбабка.

-  Вони гарні?
-  Так. Дуже гарні.
-  А де ростуть і квітнуть?

-  Вони є і на галявині, і в квітнику.
-  Кому ти їх подаруєш? (П.В. -  Сніговичку на згадку).

Діалог проводиться з декількома дітьми.
Сніговичок Питайлик усміхається. Він зрозумів, що таке квіти. 

А Грайлик додає, що зрозумів він завдяки гарним розповідям Мак- 
симка, Петруся, Оленки.

-  Молодці, діти.
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[Ж1 Запитання до дітей
1 Ш  на формування оцінно-контрольних дій:
/  Чого навчилися?

/  Пригадай, хто кому допоміг на занятті?
/  Що запам’яталося найбільше?

Проводиться українська народна гра ‘‘Чий вінок кращий?".
Діти поділені на дві рівні групи. Кожна з них утворює коло. Н 

слова:
Візьмемось за руки,
Підемо на луки,
Там сплетемо віночок.
Станемо в таночок 

діти беруться за руки і йдуть по колу вліво. На останні слова зупи 
няються, піднімають руки. Після слів:

Чий найкращий вінок,
Той і піде в танок 

діти швидше опускають руки на плечі своїм сусідам. Вихователь' 
зазначає, у якому колі діти швидше поклали руки на плечі і додер
жують краще форми кола. Ці діти танцюють під будь-яку пісню 
вихователя, а решта дітей плеще їм у долоні. Гра повторюється.

Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 
скарбнички, прощаються з вихователем, Грайликом та Снігович- 
ком за новою формою мовленнєвого етикету: “До завтра”  (“До 
побачення”).

Тривалість заняття 15-18 хвилин.

Нотатки педагога:

III ТИЖДЕНЬ

Тема: ДИТЯЧІ ЗАБАВИ
Мета: продовжувати вчити називати зов

нішні ознаки, якості, властивості 
предметів, давати їм характеристи
ку. Під час називання дії вчити бачи
ти початок і закінчення дії. Учити на
зивати слова зі значенням проти
лежної дії.

Ключові слова: іграшка, крамниця, ігрі- 
іграшковий.

Іменники: іграшка, ігри, ведмедик, зайчик, дудка, ляль
ка, крамниця, магазин.

Дієслова: берегти, грати, прибирати.
Прикметники: іграшковий, улюблений, червоний.

/  Вправляти у вживанні родового відмінка множини іменників- 
назв предметів жіночого, чоловічого, середнього роду: ля
льок,, машин, цукерок, іграшок.

/  Учити складати складносурядні речення з однорідними чле
нами і протиставним сполучником.

/  Учити відповідати на запитання за змістом картини “ігровий ку
точок” та складати коротеньку розповідь разом з вихователем.

/  У народній рухливій грі “Зайчик” закріпляти рухи, слова. 
Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль
ності впродовж заняття.

ХІД ЗАНЯТТЯ
1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, дітки.
(Д іти  вітаю ться з вихователем і Гоайликом).
(П.В.-Добрий ранок (добрий день), Наталіє Іванівно, Грайлику).



-Подивіться на Грайлика. Помічаєте, він такий веселий: на облич 
усмішка, оченята аж блищать. Як ви думаєте, коли буває такий настрій 

{П.В. -  Коли трапляється щось приємне).
-  Запитаймо Грайлика, де він був?
(П.В. -  Грайлику, де ти був?).

-Д е  я був, дізнаєтесь, коли загадку відгадаєте:
Ой, як іграшок багато:
Танк, машина, кораблі,
Звірі, м’ячики, солдати 
На поличках, на столі.

-  Діти, здогадались, де був Грайлик?
(П.В. -  У магазині).

-  А як називається той магазин, де продають багато іграшок? 
(П.В. -  Магазин іграшок. Іграшковий магазин).

-  Молодці, діти, ви кмітливі. Запам’ятайте, будь ласка, у якому 
магазині був Грайлик.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Діти, ми часто вживаємо назву “Магазин іграшок”та “Іграш
ковий магазин”. А в Україні вживають ще й іншу назву -  “Іграш
кова крамниця”, або “Крамниця іграшок”.

(Д іти  хором і індивідуально повторюють нові назви).
Вихователь пропонує дітям пограти в гру “Іграшкова крамни

ця”. (Виставляє іграшки на столі).
-  Діти, “купуймо” по черзі іграшки. Іринко, яку ти хочеш купи

ти іграшку?
(П.В. -  Я хочу купити ляльку, ведмедика, зайчика, дудку).
Вихователь запитує декількох дітей:
-  А що ти будеш робити з лялькою, ведмедиком?
(П.В. -  Гуляти, гратись, годувати).

- А  ще потрібно берегти ляльку, після гри прибирати на місце.
-  А що можна робити з дудкою?
(П.В. -  Гоати, танцю вати).

-  А як ставитись до неї?
(П.В. -  Берегти, класти на місце після гри).
-Д ітки, а яке слово заховалось в імені Грайлика. Ось послу

хайте (говорить протяжно -  Грай-лик).
(П.В. -  Гоай, грати).
-  Молодець, Іванку, відразу здогадався.
Пропонується ігрова вправа “Склади речення”.
Вихователь дає дитині ляльку, зайчика, а ведмедика залишає

собі.
-  Іринко, склади речення про те, які в тебе є іграшки, а якої 

немає.
(П.В. -  У мене є лялька, зайчик, а ведмедика немає).
Далі за аналогією складають інші речення з протиставним спо

лучником а.
-  А тепер Грайлик запрошує нас відпочити.

(Фізкультурна хвилинка)

Раз, два, три, чотири -
Наші руки наче крила, (Махають руками)
Полетіли, полетіли,
Раз присіли, два присіли. (Роблять “пружинку")
На рахунок, раз, два, три -
Всі крокуєм знову ми. (Крокують на місці)
А скажу: чотири, п’ять -
Наші ніжки побіжать. (Б ігаю ть по кім наті)

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ігрова вправа “Зміни слово".
-Д іти, Грайлик хоче з вами пограти ще.
На столі виставляються дві-три ляльки.
-  Це хто? (П.В. -  Ляльки).

Вихователь ховає їх за ширму.
-  Кого немає? (П.В. -Л яльок).
Аналогічно проводиться робота зі словами машини, цукерки, 

іграшки.



4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Грайлик приніс нам картину “Ігровий куточок”. Це, мабуть, 
ігровий куточок діток іншої групи. Подивімось і скажімо, що там є. 

(П.В. -  Ведмедик, лялька, дудка).
-  Хто грається ведмедиком?
(П.В. -  Ведмедиком грається хлопчик).
-  Хто грається лялькою?
(П.В. -  Лялькою грається дівчинка).

-  А яка улюблена іграшка ось цього хлопчика?
(П.В. -  Улюблена іграшка цього хлопчика -  дудка).

-  Який настрій у діток?
(П.В. -  Діти граються весело, дружно).
-  Молодці. Сьогодні ми з вами розмовляли про ваші улюблені 

іграшки.

Г*П| Запитання до дітей
на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?

/  Які результати групи? (мої власні)?

/  Кого можна похвалити?

-  А тепер Грайлик пропонує рухливу гру “Зайчик”, яку ви доб
ре знаєте.

За допомогою лічилки вибирають “зайчика”. Зайчик стає у коло, 
а всі інші діти кажуть:

-  Чому, зайчику, сидиш,
Застудився і мовчиш?
Зайчик стриб-стриб-стриб,
Зайчик стриб-стриб-стриб,

(Відповідно до те ксту  
д іти  виконують ігрові дії)

• Дітки, пригадаймо, звідки прийшов сьогодні до нас на занят
тя Грайлик?

(П.В. -  із магазину іграшок (із крамниці іграшок, з іграшкової 
крамниці)).

-  Молодці, діти.
Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 

г.карбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.
Тривалість за н я ття  15-18 хвилин.

Ш і  Нотатки педагога:_____ ____________________________

IV тиждень 

Тема: СВЯТА НАШОЇ РОДИНИ

Мета: продовжувати вчити дітей на
зивати зовнішні ознаки, якості, 
властивості предметів, давати 
їм характеристику. Під час на
зивання дії вчити бачити поча
ток і закінчення дії. Учити на
зивати слова зі значенням про
тилежної дії.

Ключові слова: Новий рік, Дід Мороз, Снігуронька, подарун
ки, дарувати, новорічний, святковий.

Іменники: Новий рік, Дід Мороз, Снігуронька, подарун
ки, вітання.

Дієслова: вітати, дарувати, співати, танцювати.
Прикметники: новорічний, святковий, добрий, старий, мо

лода, лагідна.
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/  Учити утворювати дієслова минулого часу дійсного способ 
грали, співали, танцювали

/  Учити відповідати на запитання за змістом картини “Нов 
річне свято” та намагатися самостійно складати коротень 
розповідь на тему.

/Активізувати словник формулами мовленнєвого етикет 
вітання “3 Новим роком”, “Бажаю щастя”. У новорічном' 
хороводі закріпляти рухи, слова відповідно до тексту.

/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль 
ності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, дітки. (Вихователь з української мови в ітаєтв  
ся з дітьми е українській світлиці).

(П.В. -  Добрий день, Наталіє Іванівно! (Як ми раді Вас бачити!))
-  Яке буде у нас зараз зняття.
(П.В. -  Українська мова).

-  Якою мовою ми розмовляємо на цьому занятті?
(П.В. -  Українською мовою).
-  А де ж це наш Грайлик?
Чути стук у двері, заходить заклопотаний, стурбований Грай 

лик, просить вибачення за невелике спізнення:
-  Доброго дня. Вибачте, будь ласка, за спізнення -  я уже по 

чав готуватися до свята і забарився.
-  До якого?
-  А ось послухайте загадку, тоді дізнаєтесь:

Що за гостя в нас така?
І зелена, і струнка.
Сяє зірка угорі.
На гіллячках -  ліхтарі.
І ростуть на ній не шишки,
А цукерки та горішки. (П.В. -  Ялинка). 

Вихователь виставляє картину “Новорічне свято”.
по

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Діти, з як називається свято, коли прикрашають ялинку?
(П.В. -  Новий р ік (Свято ялинки)).
-  Так, а ще можна сказати -  Новорічне свято.
(Д іти  хором і індивідуально закріплюють нову назву).
-  Галинко, хто приходить на Новорічне свято.
(П.В. -  Дід Мороз, Снігуронька).
-  ЯктДід Мороз ~ добрий чи злий, старий чи молодий?
(П.В. -  Добрий, старий).
-  А Снігуронька?
(П.В. -  Гарна, молода).
-  Так. А ще вона лагідна. (Д іти  повторюють).
-  Мабуть, Дід Мороз вітає всіх зі святом і щось дарує? Петри- 

ку, що ти отримав на Новий рік? (П.В. -  Подарунки).
-  Діти, як ви чули, і Грайлик уже почав готуватися до цього 

свята. А що ви робите на святі? (П.В. -  Співаємо, танцюємо, роз
важаємось, вітаємо всіх). А який у вас настрій зазвичай на святі? 
(П.В. -  Гарний, хороший).

-  Так, а ще можна додати -  святковий.
(Д іти  хором і індивідуально повторюють нове слово).
-  А ось Грайлик чогось засмутився. Він не знає, як на Новий 

рік треба вітати одне одного. Допоможімо йому.

-  Грайлику, треба казати так -  вітаю вас зі., (святом -  до
дають д іти). Бажаю усього найкращого (усього доброго).

(Діти повторюють Грайликові слова -  привітання та  побажання).
-  Молодці, дітки, навчили Грайлика новорічним вітанням. Він 

повеселішав і пропонує вам відпочити.
(Фізкультурна хвилинка)

Побіг зайчик у село, 
Бо лісочок замело, 
Бо сьогодні у ліску

(Діти вільно стри
бають, як зайчики)
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(Діти декілька раз 
піднімають руки вгору, 
показуючи на уявну 
ялинку)

(Діти нахиляються, 
виглядають зайчика 
та помахом руки 
гукають його до себе 
(стрибають, 
як зайчики)).

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, Грайлик запитує -  ви вчора готувались до свята?
(П.В. -  Так).

-  А що ви робили?
(П.В. -  Ми грали у гру (Ми співали пісні, танцювали)).
-  Зрозумів, Грайлику? Наші діти працьовиті.

-  Так, молодці, малята. А особливо гарно складали речення 
Вадимко, Миколка, а Тетянка наступного разу буде ще краще відпо
відати, а Іринка, хоча сьогодні і не відповідала, але наступного 
разу в неї все вийде.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  А я ще приніс ось цю картину, хочу навчитися складати роз
повідь.

Вихователь допомагає складати розповідь.

-  На картині намальована ялинка. На ній багато іграшок. Під 
ялинкою стоїть Дід Мороз, Снігуронька, а також подарунки у 
мішку. Діти весело водять новорічний хоровод.

(Декілька д ітей складають розповіді самостійно).
-  Діти, Марійка сьогодні сама гарно працювала і допомагала 

Петрику і Світланці. Розумничка.
-  А тепер поводімо хоровод.
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Ні цвірінь,
Ні ку-ку.

А у нашій хатинці 
Сто цукерок на ялинці, 
Сто жовтеньких стрічечок, 
Сто блакитних зірочок! 

Ходи, зайчику до нас, 
Будем гратися весь час, 
Бо у тебе, у ліску -  
Ні цвірінь,
Ні ку-ку.

Посередині кола стоїть маленька ялинка, діти водять хоровод 
(икий знають).

-  Діти, пригадайте, про що ми розповідали на початку заняття? 
(П.В. -  Про ялинку).
-  А що робили наприкінці заняття?
(П.В. -  Водили хоровод).
Далі діти пригадують, як вітаються на святі.

: 4іг |  Запитання до дітей
ІШ  на формування оцінно-контрольних д ій:

/  Чого навчилися?
/  Що нового довідалися?
/  Чого на занятті тобі не хотілося робити? Чому?
Далі прощаються з вихователем і Грайликом.
Тривалість заняття 15-18 хвилин.



СІЧЕНЬ
І ТИЖДЕНЬ 

Тема: ПОРИ РОКУ. СВЯТА

Мета: формувати розуміння і вживання уза- 
4 гальнюючих понять: свята, розваги. Роз- 

вивати вміння порівнювати предмети за 
різними та спільними ознаками.

Ключові слова: Новий рік, свято, розваги, мороз, покрива
ти, морозний, пухнастий. і

Іменники: зима, Новий рік, свято, розваги, мороз, не
погода, подарунки, сніг.

Дієслова: дарувати, покривати, святкувати.
Прикметники: коротка, довга, веселий, великий, гарний, 

морозний, новорічний, пухнастий.

У  Учити правильно змінювати іменник річка за відмінками. '

/  Учити складати складнопідрядні речення із причинним спо
лучником тому що.

У Формувати елементарні уявлення про структуру описової роз
повіді про іграшки (Діда Мороза та Снігуроньки).

У  У знайомому новорічному хороводі закріпляти слова, рухи.
У Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль

ності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
-Добрий день, дітки. (Д іти  вітаю ться). Молодці, ви вже са

мостійно вітаєтесь зі мною та нашим гостем, тобто Грайликом.
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Запитаймо -  як він зустрічав Новий рік? (ПЗ (прогнозоване запи
тання) -  Грайлику, скажи, будь ласка, як ти зустрічав Новий рік?) 
(Запитую ть декілька дітей).

-  Добре, каже Грайлик. А тепер запитайте, яка в нього була 
ялиночка.

-  Грайлику, яка у тебе була ялиночка?
-  Грайлик ось що відповідає:

Трудився я багато,
Щоб гарною ялиночка була:
Розвішав усі прикраси,
Цукерки, ліхтарі,
І зірку почепив 
На гілці, угорі.

-  Олю, гарна у Грайлика ялинка? Чим він прикрасив ї ї?
(П.В. -  Гарна. Він її прикрасив цукерками, ліхтарями, зіркою).
- А  ще Грайлик отримав подарунки, яким був дуже радий. І 

відкрию ще невеличку таємницю, що він і вам подарунки приніс 
сьогодні, але даватиме тільки тим, хто правильно відповідатиме. 
Згодні? (П.В. -  Так, згодні).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Яка зараз пора року?
(П.В. -  Зараз зима).
-  А яка зазвичай погода взимку?
(П.В. -  Мороз. Холодно).
-  Буває так, що іде мокрий сніг, вітер?
(П.В. -  Буває).
-  Про таке кажуть -  непогода.
(Д іти  хором т а  по одному повторюють).
-  Складімо речення про зимову погоду.
(П.В. -  Взимку холодно і морозно. (Взимку часто буває непогода)).
За правильні відповіді діти отримують подарунки -  паперові 

ліхтарики та ін.



-Д іти , подумаймо, як можна сказати одночасно і про зиму, 
про холод, а допоможе нам у цьому коротеньке слово -  тому що 
Послухайте: “На вулиці холодно, тому що прийшла зима”.

(Д іти  придумують інш і речення т а  отримують подарунки),
-  Хто приходить на Новий рік?
(П.В. -  Дід Мороз та  Снігуронька).
-  Який Д ід Мороз?
(П.В. -  Веселий, старий, добрий).
-  А Снігуронька?
(П.В. -  Весела, молода, лагідна).
Вихователь привертає увагу дітей до картини.
-  Діти, подивіться на картину і скажіть, чого багато взимку? 
(П.В. -  Взимку багато снігу).
-  А що робить сніг? (П.В. -  Падає, лежить).

-  Про це можна скласти речення -  “Сніг випадає і покриває 
землю”.

(Д іти  повторюють хором, індивідуально і отримують пода
рунки).

-  Пригадаймо ще, якого кольору сніг, який на дотик?
(П.В. -  Сніг білий, м’який).
-  А ще про сніг кажуть: пухнастий.
(Д іти  хором і індивідуально повторюють нове слово).
-  Ой, Грайлик каже, що не дочув, бо трішечки відволікся, який 

же сніг?
(П.В. -  Сніг білий, м ’який, пухнастий).

-  Гарно ви сьогодні працюєте. У всіх подарунки, а в кого більше 
за всіх?

(Д іти  показують паперові прикраси).

-  Молодці. А тепер відпочиньмо (проводиться фізкультурна 
хвилинка).

Що за гамір, що за гра. (Д іти  ходять по колу)
Ліпить бабу дітвора. (Удають, що ліплять кулю)
Ой же баба снігова. (Пританцьовують)
Біла в баби голова. (Торкаються голови)

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь виставляє іграшкового Діда Мороза.
-  Діти, розпитаймо Діда Мороза, чому він так довго йшов

до нас?
Вихователь, імітуючи мовлення Діда Мороза, розповідає:

-  Може, у вас є річка? (П.В. -  Так).
-  Вона трішки замерзла. Та ще й снігом замело... (що?) 

(П.В. -  річку).
-  Я думав, що прийдеться йти по... (П.В. -  річці). Але не 

можна йти по ледь замерзлій... (П.В. -  річці). Але за... (П.В. -  
річкою) наше місто.

-  Тому я стукнув посохом і заморозив краще... (П.В. -річку).

-Д ідові Морозу і Грайлику сподобалось, як Сергійко, Кирюша 
доповнювали речення. Молодці.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поряд із фігуркою Діда Мороза вихователь ставить фігурку 
Снігуроньки. (При складанні описових розповідей використовують 
прийом порівняння).

-  Діти, Дгд Мороз і Снігуронька -  казкові гості, спробуймо скла
сти розповідь про них.

-  Дід Мороз який?
(П.В. -  Старий, добрий, великий).

-  А Снігуронька яка?
(П.В. -  Молода, гарна, маленька).
-  У що одягнений Дід Мороз?
(П.В. -  У довгий червоний кожух, валянки, шапку, рукавиці).

-  А Снігуронька?
(П.В. -  У коротку синю шубку, шапочку, чобітки, рукавички).
-  Що приніс діткам Дід Мороз? (П.В. -  Подарунки).
-  А що принесла Снігуронька? (П.В. -  Сніжинки).
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Вихователь за правильні відповіді роздає паперові сніжинк
-  Молодці, діти. Грайлику, тобі чия розповідь сподобалась?
-  Мені сподобалось, як розповідала Оксанка, Маринка, Ол 

А всі інші діти також молодці, старались. Тому я вас, друзі, запр 
шую у новорічний хоровод.

Діти виконують знайомий хоровод.

Далі Грайлик пропонує скласти всі нові слова у скриньку-ска бничку.

Діти прощаються з вихователем та гостями.
Тривалість заняття 15-18 хвилин.

ІСчІЩ Нотатки педагога:

Н ТИЖДЕНЬ

Тема: ДИКІ ТВАРИНИ

Мета: продовжувати формувати розумін
ня і вживання узагальнюючого по
няття д и кі тварини. Розвивати 
вміння порівнювати предмети за 
спільними та відмінними ознаками.

Ключові слова: дикі тварини, нора, барліг, ховатися, утіка
ти, голодний.
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іменники: дикі тварини, ведмідь (ведмедиця, ведме
жатко), вовк, заєць, лисиця, звірі, сплячка.

Дієслова: ховатися, підкрадатися, утікати, впадати (у
сплячку).

Прикметники: голодний, злий, сонний, важкий, пухнастий, 
білий, сірий, руда тощо.

/  Учити утворювати прислівники з прийменником по і суфік
сом -ому від основ прикметників у місцевому відмінку, які ви
ражають ознаки осіб за відношенням до того, кому вони вла
стиві: по-ведмежому, по-вовчому, по-лисячому, по-звірячо
му тощо.

/  Збагачувати словник дітей образними художніми виразами: 
лисичка-сестричка, зайчик-побігайчик, вовчик-братик, 
мишка-шкряботушка, ведмідь-топтигін та ін.

/  За допомогою вихователя та ілюстрацій до казки вчити дітей 
розказувати українську народну казку “Рукавичка” (скороче
ний варіант).

/  У рухливій народній грі “Зайчик” виконувати рухи відповідно 
до тексту, слідкувати за чіткою вимовою звуків.

/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль
ності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий ранок, дітки, до нас у гості знову прийшов Грайлик.
(Д іти  вітаю ться).
-  Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? (П.В. -  Зима).
-  А яка погода взимку? (П.В. -  Морозно, холодно).
-  Чим укрита земля? (П.В. -  Снігом).
-  Який сніг? (П.В. -  Білий, пухнастий).

-  Молодці, правильно відповіли.



-  А чи зможете ви відгадати цікаві загадки? -  запитує Грайлик 
(П.В. -  Напевне).

Улітку сіренький, а взимку біленький.
Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. (П.В. -  Заєць).

-  Розумничка, Софійко. Постав, будь ласка, картинку-відгаді 
на дошку.

Софійка ставить картинку із зображенням зайчика.
Я руда, низького зросту,
Хитра я і довгохвоста. (П.В. -Лисиця)

Тому, хто відгадав загадку, вихователь доручає виставлят 
картинки на дошку.

(Д іти  повторю ють назву звіра).
Невсипущий, хитрий, сірий,
Голоднющий, ікла шкірить. (П.В. -  Вовк).

В теплій шубі він лежить,
Цілу зиму міцно спить. (П.В. -  Ведмідь)

-  Як ви гадаєте, про кого ж ми з вами будемо сьогодні розмов 
ляти?

(П.В. -  Про вовка, ведмедя, лисичку; зайчика).

~ Правильно, про диких тварин. Повтори, Максимко, Оленко, 
Галинко.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Діти, назвіть ще раз диких тварин, про яких ми щойно гово 
рили. (Д іти  називають). А ще диких тварин можна назвати: дик. 
звірі. (Д іти  повторю ють нову назву).

-  Діти, що робить ведмідь узимку? (П.В. -  Він спить).
-  А де він спить? (П.В. -  У лісі).
Вихователь показує картину лісу, де зображений барліг.

-  Правильно, дітки, ведмідь спить у лісі, а його хатка називаєть 
ся барліг.

(Д іти  хором і індивідуально закріплюють нове слово).
-  А хто ще спить у барлозі?
(П.В. -  Ведмедиця, ведмежатко).
Далі вихователь розповідає, що ведмідь великий, важкий, хо

дить важко, туп-туп-туп, -  за це його називають ведмідь-топтигін.

-  Андрійку, Миколко, повторіть. А тепер, усі дітки, скажіть ще 
раз ведмідь-топтигін.

-  Дітки, Грайлик дає мені мотузочку і пропонує пограти у гру “Який? 
Яка?”. За мотузочку будуть братись ті дітки, які правильно і влучно 
доберуть слова до того слова, яке мені Грайлик скаже на вушко:

-  Вовк (П.В. -  Злий, голодний, сірий).
-  Ведмідь (П.В. -  Сонний, великий, важкий)
-  Зайчик (П.В. -  Біленький, пухнастий).
-  Лисичка (П.В. -  Хитра, голодна, руда) тощо.
-  Подивись, Грайлику, скільки рученят тримають мотузочку. 

Наші дітки вміють добре добирати слова.
-  А тепер скажіть, що роблять звірі взимку? І знову будемо 

триматись за мотузочку.
-  Що робить ведмідь? (П.В. -  Спить).
-  Можна сказати -  впадає в сплячку. Повторімо ці слова і за

пам’ятаймо.
-  Що роблять вовк, лисиця? (П.В. -  Бігають).
-  А ще можна сказати -  вони підкрадаються до зайчика, хо

ваються в кущах.
(Д іти  повторю ють хором та  тримаються за мотузочку).
-  А що робить зайчик?  (П.В. -  Стрибає).
-  Так, а коли чогось злякається, то утікає і намагається захо

ватися.
-  Грайлику сподобалось, як ми працюємо, і він пропонує відпочити.

(Фізкультурна хвилинка)

По дорозі зайчик скаче,
(Д іти, підстрибуючи, рухаються по кімнаті)



Сніг глибокий, зайчик плаче:
(Зупиняються, вдають, що плачуть)

Змерз він дуже і тремтить,
(Обіймають себе обома руками наперехрестя)

І не знає, що робить.
(Розводять руками)

-  Як ви гадаєте, що можна порадити зайчику.
(П.В. -  Весело пострибати, як ми). (Д іти підстрибують).

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь виставляє картину, де зображена ділянка лісу, н 
якій видно сліди звірів.

-  Дітки, ви помічали, коли ми йдемо по снігу, то на ньому зали- 
шаються... (П.В. -  сліди). А в лісі на снігу залишають свої сліди 
звірі. Зараз ми з вами будемо узнавати, де чиї сліди.

Вихователь показує фігурку тварини, а діти називають відпо
відне слово.

-  Ми йдемо по...
-  Ми йдемо по...
-  Ми йдемо по...
-  Ми йдемо по...
-  Ми ходили по...

(П.В. -  ведмежому сліду).
(П.В. -  вовчому сліду).
(П.В. -лисячому сліду).
(П.В. -  заячому сліду).
(П.В. -  звірячих слідах).

-  Діти, запам’ятайте слова, які ми утворили, їх необхідно буде 
покласти до скриньки-скарбнички.

-  Ми сьогодні так гарно працюємо. Грайлик дізнається все 
більше і більше нового про звірів. А запитаймо і Грайлика, чи знає 
він, як у казках ще називають звірів. Я почну, а ви продовжуйте:

Лисичка-сестричка\ 
вовчик-... (П.В. -  панібратик)',
митна-... (П.В. -  шкряботущка);
зайчик-... (П.В. -  побігайчик)',
жабка-... (П.В. -  скрекотушка);

ведмідь-... (П.В. -  топтигін ) та ін.
-  Грайлик каже, що йому бабуся казочку про цих звірів читала, 

але він її підзабув, чи не нагадаємо ми йому. Хто хоче розпочати?
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4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь кладе на стіл рукавичку, а поряд героїв казки (те
атр маріонеток).

-  Діти, з якої казки ці герої? (П.В. -  3 казки “Рукавичка”).
Вихователь розповідає казку у скороченому варіанті. Далі діти

інсценують.
-  Я мишка-шкряботушка, а ти хто? і т.д.
-  Грайлику, нагадали ми тобі казку “Рукавичка”? От і добре.

І Іограймо тепер у рухливу народну гру “Зайчик”.
Діти стають у коло, взявшись за руки. Одного вибирають зай

чиком. Він удає, що ховається в кущі, а решта дітей його просять:
-  Зайчику, йди до нас, (Д іти  долонькою"кличуть” зайчика)

-  Сіренький, іди до нас.
-  Ой да, кося, йди до нас!
Зайчик виходить і стає в коло. Діти знову починають промов

ляти:
-Зайчику, зайчику, лягай спать. (2 р.)

(Дитина присідає, “спить")

-Зайчику, зайчику, сіренький, вставай.
(Дитина прокидається)

Зайчик встає. Далі гравці промовляють до зайчика, просячи 
його умиватися, розчесатися, одягнутися. Взутися. Він робить за 
порядком все, що йому загадують.

Нарешті гравці кажуть:
-  Зайчику, гопачка,
-  Сіренький, гопачка,
-  Ой да, кося, гопачка!

Зайчик танцює і вибирає на своє місце когось із дітей, а сам 
стає на його місце. Гра продовжується.

гаті Запитання до дітей 
ІЯ  на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?
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/  Що тебе здивувало?
/  Які нові ігри тобі сподобалися?

Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньк' 
скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.

Тривалість заняття до 15 хвилин.

{ ( Е Л І  Н о т а т к и  п е д а г о г а : _________________________________

III ТИЖДЕНЬ

Т е м а :  КОМАХИ ТА ПЛАЗУНИ

М е т а :  продовжувати формувати розуміння і вжи
вання узагальнюючих понять: комахи, пла
зуни. Розвивати вміння порівнювати пред
мети за відмінними та спільними ознаками.

К л ю ч о в і  с л о в а :  комахи -  жук, бджола, муха; 
плазуни -  вуж, жаба.

іменники: комахи -  жук, бджола, муха; плазуни -  вуж,
жаба; нектар.

Дієслова: повзати, літати, стрибати, бриніти, збирати
(нектар).

Прикметники: великий, маленький, сіра, зелена, смугаста.

У Учити утворювати особові форми майбутнього часу зі сло
вом бути: будуть літати (повзати, бриніти).

/  Вводити в словник дітей формули мовленнєвого етикету при
вертання уваги: “Пробачте, скажіть, будь ласка”.
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/  Продовжувати розвивати діалогічне мовлення дітей на тему: 
“Про що твоя книжка?”. Учити своєчасно відповідати і доби
рати потрібну фразу.

/  У рухливій грі “Мурашка” співвідносити рухи зі словами.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

Х І Д  З А Н Я Т Т Я

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діти вітаються з вихователем і Грайликом.
-  Скажіть, яка зараз пора року? (П.В. -  Зараз зима).
- 1 все замело, засипало чим? (П.В. -  Снігом).
-  Діти, зверніть увагу на Грайлика. Він сьогодні якийсь закло

потаний і аж трішки розгублений, крізь скло поглядає раз у раз.
-  Як же до нього звернутися? А ось що зробімо. Тихенько 

підійдемо до нього, вибачимось і звернемось: “Грайлику, пробач, 
скажи, будь ласка, кого ти шукаєш?”.

(Д іти  повторюють хором індивідуально).
Одна дитина (за бажанням) підходить до Грайлика і повторює.
-  Я засмучений, бо не бачу комах, немає їх ніде.

Маринка:
-  Ой, який ти смішний, забув, що вони поснули.
-  Ой, тепер згадав. Дякую тобі, Маринко.
Вихователь пропонує дітям скласти про це речення.
(П.В. -  Комахи взимку сплять).
-  Діти, а яких комах ви знаєте? (Вихователь виставляє кар

тинки, д іти  називають). (П.В. -  Це бджола (жук, муха)).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Діти, як ми називали одним словом ж ука, бджолу і муху! 
(П.В. -  Комахи).



-  Грайлик запитує, а що вміє робити кожна комаха?
Вихователь звертає увагу на картинки, на яких зображені к 

махи.
-  Жук уміє... (П.В. ~ Л іта ти  і повзати).
-  Мухауміє... (П.В. -  Л іта ти  і  повзати, дзижчати
-  Бджола уміє...

(П.В. -  Л ітати , збирати нектар, 
співати свою пісеньку).

-  Можна сказати -  бджола вміє бриніти.
(Д іти хором т а  індивідуально промовляють).

-АГрайлик ще приніс ось дві фотографії. Хто це, може, кома 
хи -  запитує він?

(П.В. -  Ні, це не комахи. Це жаба та вуж).

-  Як жаба пересувається? (П.В. -  Стрибає, плаває).
-  А вуж? (П.В. -  Повзає).

- 1 одним словом на них кажуть: плазуни. (Д іти закріплюють).
-  Грайлику, плазуни, як і комахи, взимку сплять.
-  Грайлик мені нагадує, що вже час відпочити

(Фізкультурна хвилинка)

(Д іти сидять на ковдрі) 
(С таю ть на коліна 
і приставляють 
долоньки до вушок) 
(Встають, піднімають 
руки вгору, роблять сплеск 
над головою)

(Підстрибують 
на двох ногах)

(Падають на підлогу)
(Встаю ть і роблять 

відповідні рухи)
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Пробудивсь Петрусик, слуха:
-  Десь дзижчить в куточку муха.

Підхопився хлопчик вмить -  
Муху вирішив зловить

Він швидкий, він молодець! 
Скочив з ліжка на стілець,

Уже на стіл поставив ногу, 
Посковзнувся -  й на підлогу:
-  Бух!
Встав Петрусь, за вухом чуха:
-  Це ж мене звалила муха.

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Д іти, Грайлик задумався, він сьогодні дізнався, що комахи 
та плазуни взимку сплять, а коли ж вони прокинуться і що вони
годі будуть робити?

(П.В. -Комахи т а  плазуни прокинуться навесні.
-  Жук буде повзати і л іта ти .

Муха буде повзати, л іта ти , дзижчати.
Бджола буде л іта ти , збирати нектар, бриніти.

Жаба буде стрибати, квакати.

Вуж буде повзати.)
-  Молодці. Грайлик дуже вдячний, що ви йому розповіли про 

комах та плазунів.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Грайлик приніс нам книжечки. Зараз ми роздивимось їх і роз
кажемо, що там намальовано. Ми будемо одне одному ставити 
питання за змістом книжок. Домовляйтесь, хто з ким буде вести
діалог.

(Д іти  домовляються).

Вихователь:
-  А можна я з Грайликом почну? (П.В. -  Так, авжеж, атож).

-  Привіт, Грайлику.
-  Добрий день, Наталіє (ванівно.
-  Що намальовано в твоїй книжці?
-  Тут намальовано ж ука, бджолу та маленьку муху.

-  А що намальовано у вашій книжечці?
-  А у моїй книзі намальовані вуж та жаба.
Далі діалог ведуть діти парами.
-  Грайлик хвалить дітей, які брали участь у діалозі, пропонує 

пограти в рухливу гру “Сонечко”.
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Сонечко, сонечко, 
Сядь на долонечку, 
Дай нам медку,
А ми тобі кваску.

■ Молодці, діти.

(Д іти протягають долоньку, 
ходять по кімнаті 
і проказують 
слова)

Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки 
скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.

Далі закріплюють формули мовленнєвого етикету.
Тривалість заняття 15-18 хвилин.

Нотатки педагога:  ________;____________ __

IV ТИЖДЕНЬ

# Тема: ПТАХИ

.яа. Мета: формувати розуміння і вживан-

’ІрЗ іЙ іайвР ' ня узагальнюючого поняття
Ж  пта хи  Розвивати вміння по

рівнювати предмети за однако
вими і відмінними ознаками.

Ключові слова: птахи, пташенята, лапки, пір’я, крила, го
дівниця, літати, дзьобати, червоногрудий, 
жовтогруда.

Іменники: птахи, пташенята, ворона, сорока, снігур,
горобець, синиця, лапки, пір’я, крила, го
дівниця.Дієслова: годувати, дзьобати, літати, сідати, кружля
ти, настовбурчуватися. *

Прикметники: чорний, червоний, жовтий, червоногрудий, 
жовтогрудий.

/  Учити утворювати ’тентт-назви малят птахів: птах -  
пташеня, горобець -  горобеня, ворона-вороненятам.

/  Залучати до розглядання картини та складання за допомо
гою дорослого сюжетної розповіді “Годуємо птахів”.

/  У народній рухливій грі “Горобчики” співвідносити рухи із сло
вами, слідкувати за чіткою вимовою слів.

/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль
ності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діти вітаються з вихователем і Грайликом.
-Д іти, погляньте, Грайлик сьогодні прийшов до нас не з по

рожніми руками, а щось приніс. Що це у Грайлика?
(П.В. -  Пір’ячко).
-  Де ж він його взяв? Запитаємо?
-  Грайлику, скажи, будь ласка, де ти взяв пір’ячко?

-  Грайлик відповідає, що знайшов його на вулиці, але не знає, 
чиє воно?

(П.В. -  Горобчика (голуб загубив це пір’ячко)).
-  Діти, а кого ще ви бачили на прогулянці?
(П.В. -  Ми бачили ворон (синичок, снігурів, сороку)).
Для полегшення пригадування вихователь виставляє картин

ки із зображенням птахів.
-  Діти, погляньте на малюнки, вони всі такі різні, але якщо добре 

придивитись, то в них є дещо спільне. Ви у мене спостережливі
малята, здогадаєтесь?

(П.В. -  Так. У всіх є голова (крила, хвости, лапки)).
-  А чого ви ще не помітили? Будьте уважними і ще раз приди

віться.
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Вихователь указкою показує на дзьобики.
(П .В.- У  всіх є дзьобики).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вихователь указкою обводить зображення всіх птахів і гов 
рить:

-  Ви сьогодні пригадали багатьох гостей, хто прилетів до на 
їх усіх можна назвати одним словом: птахи.

(Д іти  хором і індивідуально повторюють нове слово).

-  Узимку пташкам дуже важко -  немає чого їсти, і їм треб 
допомагати.

-  Подивіться на малюнок і послухайте:
Годівниця 

По селу мете сніжниця,
Розгулялася зима.
А у нас є годівниця 
Для маленьких пташенят.

-  Іринко, скажи, що у нас є? (П.В. -  Годівниця). Якщо насипле 
мо у годівницю зерняток, то що будемо робити? (П.В. -  Годуват 
пташок). Годувати чим, Маринко? (П.В. -  Зернятками).

-  Дітки, птахам узимку холодно і тому, погляньте, вони на 
стовбурчились. Що роблять птахи?

(Д іти по черзі повторюють нове слово).
-  А ось ці птахи кружляють.

-  Що роблять ці птахи, перепитує Грайлик?
(П.В. -  Кружляють).

-  А якого ж кольору у них пір’ячко?
(П.В. -  У ворони чорне (у синички сіре з жовтим)).
-  А ще можна сказати -  жовтогруда синичка.
(Д іти хором т а  індивідуально повторюють).
- А  це снігур, -  додає Грайлик.

-  Послухайте про снігурів оповідання і скажіть, які вони.
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Вихователь розповідає.
-  “Фур-р-р” -  зграйка снігурів налетіла на кущ калини. (Вистав- 

пяється малюнок). Посідали на калині і ласують смачними ягодами. 
Л щоб не забруднитись, почепили собі на грудях червоні фартушки.

-  Як же сказати про снігурів?
(П.В. -  Вони у червоному фартушку (у них червона грудка)).

-  А можна сказати червоногруді.
(Д іти  хором т а  індивідуально повторюють).

-  А зараз відпочиньмо.
(Фізкультурна хвилинка)

Українська народна пісенька “Летів горобчик”.

(Д іти  бігають, махають руками)Летів горобчик: 
-Жив-жив-жив.
-  А де ж мені спати?
-  На печі.
-  А що ж мені їсти?
-  Калачі.
-  Гам!

(Зупиняються, розводять руками) 
(Показують на підлогу) 
(Показують на рот)
(Відкривають ротики, 
удають, ніби їдять)

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, на попередньому занятті ми з вами говорили про те, як 
будуть жити з приходом весни комахи та плазуни. А от у пташок 
виведуться пташ енята.

-  Грайлику, ти запам’ятав це слово? А ви, дітки?
(Декілька дітей повторює це слово).

-  У птахів є пташ енята, 
у горобця... (П. В. -  горобенята), 

(П.В. -  вороненята), 
(П.В. -  сороченята), 
(П.В. -  снігурята), 
(П.В. -  синичата).

у ворони... 
у сороки... 
у снігура... 
у синиці...
Утоппоиі нячвм повтооюють по декілька разів.
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4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Пригадайте, як можна птахам допомагати взимку?
{П.В. -  Почепити годівничку).

-  Зараз Грайлик поставить картину, а ми спробуємо скласти 
вами маленьке оповідання про те, як діти взимку годують птахів, 
вам буду допомагати, а ви не поспішайте, намагайтесь чітко п 
мовляти кожне слово.

Спочатку вихователь розповідає.
-  Прийшла зима, стало холодно. Сніг засипав землю. Птаї 

нам дуже голодно, нема чого їсти.
-  Діти з татом зробили годівничку і почепили на дерево.
-  Сюди прилетіли синички, снігурі, горобці і ворона. “Ми до' 

ре зробили для пташок”, -  сказали дітки.
(Д іти по черзі складають розповідь).

Запитання до дітей
на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?
/  Що нового довідалися?

-  Грайлик помітив, що Сергійко і Настуся дуже добре розказа 
ли про годівничку. '

-  Тепер пограймо у гру “Горобчики”. (Див. Листопад 3 тиждень)
-  Молодці, діти.
-  Діти, нехай нові слова, які ви запам’ятали, будуть як пташк 

і прилетять до нашої скриньки, полетіли!
Складаються слова до скриньки-скарбнички. Діти прощають 

ся з вихователем і Грайликом.

Тривалість заняття 15-18 хвилин.
Й а  .

Нотатки педагога: _______________
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ЛЮТИЙ
І ТИЖДЕНЬ 

Тема: ОДЯГ ПРИКРАСИ

Мета: учити розуміти семантичні відношення 
слів різних частин мови в єдиному се- 
мантичному полі: шарф > зав’язувати, 
шубу > одягають тощо.

Ключові слова: одяг, прикраси, одягати, 
зав’язувати, зручний, охай
ний, різнокольоровий.

Іменники: одяг, прикраси, бант, сорочка, спідниця, шор
ти, футболка, шуба, шапка, шарф, штани, 
гольфи, шкарпетки, колготи.

Дієслова: зав’язувати, застібнути, розстібнути, зніма
ти, носити, одягати, дарувати, берегти.

Прикметники: блакитний, синій, червоний, зручний, охай
ний, різнокольоровий.

/  Учити утворювати присвійні прикметники: Андріїв, Ігорів, М и- 
колин.

/  Знайомити дітей з багатозначними словами: ручка -  у сумки, 
у парасольки, у дитини, у дверях.

/  Продовжувати розвивати діалогічне мовлення на тему: “Одя
гаємо ляльку на прогулянку”, учити адекватно відповідати на
запитання.

/  У рухливій народній грі “Панас” закріпляти рухи, слова.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль

ності.
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Х І Д  З А Н Я Т Т Я

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, дітки. Добрий день, Грайлику.
(Д іти  вітаються).
-  Чому це ти, Грайлику чепуришся перед дзеркалом? Неро 

дягаєшся? (Гоайлик у шубі, шапці). Відкрив валізу, повитягав б 
гато одягу. (На стільці лежить одяг: шорти, сорочка, спідни 
футболка, гольфи, хустка, шапка, шкарпетки, штани).

-  Моя матуся поїхала на сесію в університет, а тато на робо 
а я заплутався, що мені вдягти  в садочок.

-  Дітки, допоможемо Грайлику правильно та послідовно одя„ 
нутися?

(П.В. -  Так, допоможемо (Авжеж)).
-  Що треба одягати спочатку?
(П.В. -  Спочатку треба одягнути шкарпетки (потім штани 

майку, сорочку)).
-  Розумнички, Оленко і Світланко.
-  А тепер, Оленко, розкажи, у що ти вдягнена.
(П .В.- Я одягла сьогодні гольфи, спідничку, футболку, а н 

голові у мене бант).
-  А ти, Настусю, у чому сьогодні прийшла?
(П.В. -  У платтячку).
-  Діти, Грайлик дуже вам вдячний і каже: “Дякую вам, дітки, ви 

мені дуже допомогли”.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Андрійку, а що ти надів на ніжки? (П.В. -  Носки). Російською 
мовою -  носки, а українською звучить так -  шкарпетки.

(Діти повторюють хором та  індивідуально український варіант).
-  А що на ногах у Наталочки? (П.В. -  Гольфи).
-  Правильно, це слово і російською, і українською вимовляєть

ся однаково, має однакове звучання. Складімо речення про голь-. 
фи і шкарпетки.

Діти складають.
-  У мене є гольфи і шкарпетки.
-  У мене є лише шкарпетки.
-  А якого вони кольору? (П.В. -  Зеленого).
-  А тепер про сорочку склади ти, Ромо, речення. Якого кольо

ру у тебе сорочка?
(П.В. -  У мене сорочка голубого кольору).
-  Так, правильно. А ще можна сказати -  блакитного.
-  А у мене? -  запитує Грайлик, у якого такого ж кольору сорочка. 
(П.В. -  У тебе теж блакитного (голубого) кольору сорочка).

-  Дякую.
-  А в тебе, Олю, якого кольору спідничка?
(П.В. -  Червоного).
-Так, а на ній є ще візерунки жовтого  та синього кольору. 

Таку спідничку можна назвати різнокольоровою.
-  Яка, Грайлику, в Олі спідничка?
-  Різнокольорова.
(Д іти по черзі повторюють).
-  Молодці. А ще наш одяг зручний і охайний.
(Д іти повторюють хором т а  індивідуально).
-  А тепер Грайлик запрошує нас пограти у гру, яка називаєть

ся “Хто скаже правильніше?".
Вихователь показує послідовно малюнки із зображенням одя

гу, а діти кажуть, що з ним можна робити.
-  Що можна робити із спідничкою? (П.В. -  Одягати,

знімати, берегти).
-  Що можна робити із сорочкою? (П.В. -  Одягати,

застібати (розстібати) 
ґудзики, знімати, 
носити, берегти).

-  Що можна робити з бантами? (П.В. -  зав’язувати,
розв’язувати).



— Молодці, діти, правильно відповідали. Г р ай л и к запрошує ва 
відпочити.

Правда ж, мамо, я великий?
Сам взуваю черевички,
зашнуровую шнурочки,
сам вбираюсь у сорочку,
сам лице і руки мию,
сам зачісуватись вмію.
І не плачу я ніколи...
Скоро вже піду до школи.

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь викликає декількох дітей і запитує:
-  Діти, що одягнув Андрій? (П.В. -  Андрій одягнув сорочку).

Грайлик запитує, вказуючи на Андрія:
-  Чия це сорочка?  (П.В. -  Андрієва).
-  А штани? (П.В. -  Ігореві).
-  А футболка?  (П.В. -  Миколина).
Грайлик показує свої фотографії, де він одягнений по-зимовому.

-  У що я тут вдягнений?
(П.В. -  У шубу, в шапку, в чобітки).

Вихователь додає:
-  Чиї шуба, шапка і чобітки?
(П.В. -  Грайликова шуба, шапка і чобітки).

-  Правильно відповіли, це все моє.
-  Грайлик приніс ще й малюнок. Бо щось він розгубився, коли 

його побачив, вирішив звернутися за допомогою до вас.
На малюнку зображені сумка з ручкою, парасолька з ручкою, 

мама веде дитину за ручку, дівчинка пише ручкою.
-  Діти, подумаймо, що у всіх малюнках є спільним? У сумці є... 

(П.В. -ручка), у парасольки є... (П.В. -ручка), мама тримає дити 
ну за... (П.В. -  ручку), і у дівчинки є... (П.В. —ручка). Діти, слов 
звучать однаково, але мають різні значення.
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(Піднімають руки вгору) 
(Нахиляються)
(Удають, що шнурують) 
(Удають, що одягаються 
(Удають, що умиваються) 
(Гпадять себе по голівці) 
(“Приказують ” пальчиком\

Стосовно дітей, які не виявляють ініціативи, висловлюється 
впевненість у тому, що скоро вони обов’язково навчаться відпові
дати на різні запитання.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Дівчатка, розкажіть, будь ласка, як ви одягаєте своїх ляльок
на прогулянку. Хто розпочне?

(За бажанням д іти  розповідають).

-  У що одягаєш ти свою ляльку?
(П.В. -  Я свою ляльку Полю одягаю у білі гольфи, червоні 

штани, синю футболку, синій светр, червоні чобітки, зверху 
шапку, шубу т а  шарф).

-  А ти, Марійко? (Запитує декількох дівчаток).

Гі$Т| Запитання до дітей
!-*■ на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?
/  Перед ким ти хотів би похвалитися успіхами?
/  Чим саме ти пишаєшся після заняття?

Грайлик хвалить, аргументуючи, за що, та пропонує пограти у 
гру “Панас". Діти за допомогою лічилки вибирають Панаса, зав’я
зують очі хусткою і говорять:

-  Панас! Панас!
-  На чом стоїш?
-  На бочці.
-  Що продаєш?
-  Квас.
-  Лови мух, а не нас!

З цими словами діти розбігаються в різні сторони. Панас на
магається когось спіймати. Кого спіймає, той буде Панасом. Гра 
починається спочатку. (Несміливих дітей, у кого зав’язані очі хуст
кою, вихователь притримує за руку).
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ТІ Запитання до дітей 
■  на формування оцінно-контрольних дій:

/  Пригадай, хто кому допоміг на занятті?
/  Що запам’яталося найбільше?
Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньк 

скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.
Тривалість з а н я т тя  15-18 хвилин.

Нотатки педагога:.

II ТИЖДЕНЬ
Тема: КОЛЬОРИ

Мета: продовжувати формувати розуміння і в» 
вання узагальнюючого поняття кольори 
учити розуміти семантичні відношенн 
слів різних частин мови в єдиному семан
тичному полі: колір одягу, колір фарби н 
папері тощо.

Ключові слова: колір, олівець, фарба, папір, малювати, 
фарбувати.

колір, олівець, фарба, папір, веселка.
малювати, фарбувати.
білий, блакитний, голубий, синій, жовтий, 
коричневий, червоний, чорний.

/  Вправляти у вживанні іменників у родовому відмінку множи
ни при словах багато -мало.

Іменники:
Дієслова:
Прикметники:

/  Учити складати складнопідрядні речення зі сполучником мети щоб.
/  Учити перераховувати ознаки під час опису ляльки, слідку

вати за узгодженням та чіткою вимовою слів. Закріпляти фор
мули мовленнєвого етикету під час прощання “До побачен
ня ” , “Бувайте здорові”'.

/  У рухливій грі “Знайди свій колір” закріпляти правила гри.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діти вітаються з вихователем і Грайликом.
-  Діти, а Грайлик прийшов до нас не сам. Як треба запитати у 

Грайлика, кого він привів із собою?
(П.З. -  Грайлику, скажи, будь ласка, кого ти привів із собою?).
-  Наталіє Іванівно, друзі, я прошу вибачення, що не познайо

мив вас одразу з моїм другом Олівцем-Малювцем. Олівчику, при
вітаймося з Наталією Іванівною, яка нас навчає, як правильно роз
мовляти українською мовою, та моїми друзями-дітлахами.

Олівець вітається.
Діти пропонують Олівцю-Малювцю і Грайлику сісти.
-  Сідайте, будь ласка.
-  Грайлик розповідає, що Олівець уміє дуже гарно малювати. 

Його цьому навчила матуся Веселка. У нього є багато братів олів
чиків і сестричок фарб. Вони всі мають різний колір. Коли ж збе
руться разом, то схожі на свою матусю... (П.В. -  Веселку). Мама... 
(П.В. -  Веселка) їх дуже любить, а дітки її також.

-  Ось послухайте, як Олівець-Малювець розповідає про свою 
маму -  Веселку:

Вийшла звідкись гарна жінка,
На ній стрічка-семицвітка;
А де з річки воду брала,
Там коромисло зламала.

Вихователь виставляє малюнок, де зображена веселка.



2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-Діти, вам подобається веселка? (П.В. -  Так). А чим?
(П.В. -  Вона гарна (яскрава, різнокольорова)).

-  Олівцю дуже приємно, що ви так багато знаєте про його м 
тусю. Вона дійсно різнокольорова. І коли вони з братами та сеі 
ричками всі разом щось розмалюють, то вона говорить: “Мої ж в 
різнокольорові пустунчики”.

-  Дітки, а якого кольору не змогли до нас завітати братики н 
шого гостя Олівця-Малювця?

(П.В. -  Червоного, оранжевого, жовтого, голубого, синьої 
т а  фіолетового).

-  А ще в Олівчика є друзі, які живуть поряд, Олівці чорного т 
коричневого кольору. Що можна намалювати цими кольорами?

(П.В. -  Землю, стовбури дерев).

-  Олівець-Малювець засидівся і почав щось робити. Погляньте 
олівець... (П.В. -малює). Де він малює? (П.В. -Напапері).

(Д іти повторюють нове слово).
-  А що треба, щоб гарно малювати?
(П.В. -  Для того щоб малювати, потрібен папір, олівці, фарби).
-  Молодці, діти, Грайлик каже, що гарне речення ви склали.
-  Тож відпочиньмо.

(Фізкультурна хвилинка)

(Д іти  малюють у повітрі)

(Підстрибують на місці) '

(Повторно малюють 
у повітрі)

(Удають, що грають 
на сопілці)

(Українська народна пісенька)
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Розмалюю писанку, розмалюю, 

Гривастого коника намалюю. 

Розмалюю писанку, розмалюю,

І сопілку гарну я намалюю. 
Ду-ду-ду-ду-ду.

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- А  зараз я вам пропоную пограти у гру “Багато -  мало”.
Вихователь роздає деяким дітям по одній або декілька різно

кольорових смужечок, по одному або декілька аркушів паперу.
-  Діти, хто хоче запитати в Олівця-Малювця, скільки кольорів 

у його мами -  Веселки? (Д іти запитують).
-Багато кольорів, -  відповідає Олівець-Малювець.
-  А у тебе, Сергійку? (У нього 2 смужечки).
(П.В. -  Мало кольорів).
-  Миколко, а у тебе скільки кольорів?
(П.В. -  Багато кольорів).
-  А в тебе, Марійко, скільки аркушів паперу?
(П.В. -  Багато  аркушів паперу).
-  А у тебе, Маринко?
(П.В. -  Мало паперу).

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Дітки, а Олівець-Малювець приніс ще щось. Погляньте і 
скажіть, що це? (П.В. -  Одяг). Так. А якого він кольору (П.В. -  
Різнокольоровий). Правильно. Його братики Олівчики і сестрички 
фарби постарались і розфарбували в різні кольори, дарують його 
вашим паперовим лялькам. (На столі лежать вирізані силуети 
ляльок). Ми з вами будемо вдягати ляльок і розповідати, у що ви 
одягаєте ляльку і якого кольору одяг. Хто першим почне?

Вихователь допомагає дітям поєднувати слова в речення.

Прогнозовані відповіді:
-  На голові у ляльки Олі блакитний бант, спідничка чорна, 

футболка жовтого кольору, гольфи білі, а черевички коричневі 
тощо.

-  Розумнички, Танюшо, Оленко, Марійко. Послідовно одягали 
ляльок, правильно називали одяг та його колір. Я гадаю, що ляль
ки задоволені.



-  Христинко, а тобі треба бути більш уважною, і тоді все у твбі 
вийде. І

-  Сьогодні для вас Грайлик і Олівець-Малювець приготувалі 
гру, яка називається “Знайди свій колір (хатинку)”. і

Гра проводиться за аналогією до гри “Кольорові автомобілі*.
Вихователь розподіляє дітей, хто в хатинці якого кольору буДІ 

жити (червоній, коричневій, блакитній). Діти бігають, а коли задц 
вонить дзвоник підходять до своєї “хатки”.

-  Який ваш колір? (П.В. -  Чорний) і т.д.

- А  наприкінці заняття пропоную ще одну гру. Розмалюймо
різними кольорами нашу скриньку-скарбничку, але не олівцями, і 
словами.

Діти називають кольори і дарують їх скриньці-скарбничці. |

Н
іЗапитання до дітей <

на формування оцінно-контрольних д ій: ,
/  Пригадай, хто кому допоміг на занятті? і
/  Що запам’яталося найбільше? І

Прощаються з вихователем і Грайликом та Олівцем-Малюв^цем.

Закріплюють формули мовленнєвого етикету. 
Тривалість заняття 15 хвилин.

Нотатки педагога:.
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III ТИЖДЕНЬ

Тема: ВЗУТТЯ

Мета: продовжувати формувати розумін
ня і вживання узагальнюючого по
няття взуття; учити розуміти се
мантичні відношення різних частин 
мови в єдиному семантичному полі: взуття взувають 
(роззувають), взуття міняють за сезоном тощо.

Ключові слова: взуття, сезон, пора року, взуватися, роззу
ватися, нове.

Іменники: взуття, босоніжки, сандалії, туфлі, чоботи
(чобітки), сезон, пора року.

Дієслова: взуватися, роззуватися, чистити, доглядати,
сушити, мастити (кремом).

Прикметники: блакитний, жовтий, зелений, коричневий, 
оранжевий, синій, чорний, красивий, нове, 
зношене, бережний, гумовий тощо.

/  Вправляти у творенні ступенів порівняння прикметників: 
гарний -  гарніший, красивий -  красивіший.

/  Учити складати речення із причинним прийменником через: 

“Гумові чобітки я взую через дощ”.
/  Учити відповідати на запитання, що описують якості, влас

тивості, дії і призначення добре відомих предметів.

/  Учити дітей не втручатися в розмову однолітків, дякувати за 
допомогу.

/  У рухливій грі “Знайди свій колір” закріпляти назви кольорів 
та правила гри.

/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль
ності.
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ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, дітки.
(П.В. -  Добрий день, Наталіє Іванівно).
-  А чому це сьогодні нашого Грайлика не видно?
Чути стук у двері, з’являється Грайлик.

-  Вибачте, Наталіє Іванівно, вибачте, дітки, за те, що я за 
різнився.

-  Дітки, як запитати Грайлика, чому він запізнився?
(П.В. -  Грайлику, скажи, будь ласка, чому ти запізнився?). 
Грайлик:
-  Звечора поклав кудись чобітки, а вранці не міг їх знайти 

босий я прийти не міг, тому що холодно.
-  Діти, так навіщо нам потрібні чобітки ?
(П.В. -  Щоб не ходити босими.

-  Щоб не мерзли ніжки.
-  Щоб не були мокрі ніжки).

-  А ви ввечері прибираєте чобітки на місце чи робите так, я 
Грайлик?

(П.В. -  Я прибираю.
-  А я іноді забуваю).

-  Дітки, а ось у віршику так Гарно сказано, як треба бережно 
ставитись до них:

Братикові чобітки.
Червоненькі чобітки 
Обійшли усі стежки.
Спить Андрійко,
Менший братик,

То й вони вже хочуть спати,
Я почищу чобітки,
Ще й ослінчика знайду,
У сухенькому куточку 
Спочивати покладу.

-  Ви зрозуміли, як треба берегти чобітки?
(П.В. -  Треба спочатку їх почистити, а потім поставити у сухе 

м іс ц е ) .

-  Молодці, дітки, тепер і Грайлик буде знати, л« берегти чобіт
ки і куди ставити, щоб уранці їх не шукати.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вихователь виставляє малюнки різного взуття.
-  Дітки, Грайлик нас запросив до крамниці.
-  Що ми тут бачимо? (П.В. -  Тут є чобітки (туфлі)).
-  Вихователь, показуючи на босоніжки, говорить: “А це босо

ніжки".
(Д іти повторюють нову назву).
Далі пояснює, чому вони так називаються: “Босоніжки, відкриті 

майже всі ніжки, лише підошва та вузенькі смужечки”.
-  Дівчатка носять босоніжки, а хлопчики -  сандалії.
(Д іти повторюють і запам’ятовую ть нові назви).
-  Подивімось зараз на картинки, і ви скажете, яке взуття вам 

сподобалось. Вихователь допомагає дітям скласти речення:
-  М е н і сподобались чорні чобітки.
-  Мені сподобались чорні туфлі.
-  Мені сподобались жовті босоніжки.
-Дітки, а можна і чобітки, і туфлі, і сандалії назвати одним 

словом -  взуття.
(Д іти повторюють і запам’ятовую ть нове слово).
- А  як тоді можна назвати крамницю, до якої запросив нас Грай

лик? (П.В. -  Крамниця взуття).
-  А ще скажіть, що ми робимо із взуттям, коли ідемо на вули

цю? (П.В. -  Одягаємо взуття).

Вихователь виправляє дітей: "Одягають одяг, а взуття- взувають".



;Липи повторюють і запам’ятовую ть нове слово).
За аналогією працюють над словом роззувають.
Далі вихователь знайомить дітей із словами: нове, зношенії 

наприклад: “Коли взуття стоїть у крамниці або його щойно купи 
ли -  це нове взуття, а після того, як ми його довго носимо, н 
ньому стираються каблучки тощо -  це взуття зношене".

(Декілька д ітей повторюють і закріплюють нові слова).
-Діти, в українській мові є слово через. Його вживають, коли х 

чуть про щось розказати. Спробуймо скласти з цим словом речення.
-  Через дощ я взую гумові чобітки. (Через спеку я взую бос 

ніжки).

-  Молодці, дітки, ви дуже гарно працювали, час уже відпочивати,

(Фізкультурна хвилинка)

-  Невеличкі дві хатинки (Д іти притупують на місці)
В них м’які і теплі стінки,
По п’ять братиків малих (Показують пальчики)
Прожива в хатинках тих. (Показують на взуття)

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- А  зараз полюбуймося взуттям. Які гарні туфлі. Вірочко, я 
туфлі?  (П.В. -  Туфлі гарні).

-  А ці ще... (вихователь підводить дітей до слова гарніші).
-  Наталочко, повтори: гарні -  гарніші туфлі.
-  Хлопчики скажуть про чобітки.
(П.В. -  Ці чобітки гарні, а ці ще гарніші).
-  Молодці! (Обіграти вправу декілька разів).

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-М и  з Грайликом вирішили подарувати взуття для ваших 
ляльок, але треба правильно відповісти на мої запитання. Згодні 
відповідати? (П.В. -  Так, авжеж).

-  Не забувайте правильно складати речення, дивитися мені в 
очі, нікому не заважати.

Вихователь тримає в руках паперове взуття.
-  Оленка, що я тримаю? (П.В. -  Туфлі).
-  Якого кольору туфлі? (П.В. -  Туфлі синього кольору).
-  Що прикрашає їх? (П.В, -  їх прикрашає маленька

зірочка і замочок).
-  Куди можна ходити в них? (П.В. -  На вулицю, в гості, на свято).
-  Як треба берегти туфлі? (П.В. -  їх треба мити, сушити,

креми ти).
Відповіді дітей вихователь оцінює, виправляє і доповнює. 

З а п и т а н н я  д о  д і т е й
н а  ф о р м у в а н н я  о ц ін н о - к о н т р о л ь н и х  д і й :

/  Чого навчилися?
/  Які нові слова ти запам’ятав?
/  Яке слово тебе зацікавило?
Наприкінці заняття проводиться рухлива гра “Знайди свій колір” 

та традиційно складаються нові слова до скриньки.
Т м . і м л н і л т і  о ^ и я т т а   ЛК



IV ТИЖДЕНЬ

Тема: ПОСУД

Мета: продовжувати формувати розуміння і вживан
ня узагальнюючого поняття посуд. Учити розу
міти семантичні відношення слів різних частин 
мови в єдиному семантичному полі: новий по-; 
суд, чистий посуд, у  посуді варять їж у  тощо.

Ключові слова: посуд, кухарський, чайний, столовий, по
судний, варити.

Іменники: посуд, каструля, сковорода, чайник, чашка,
ложка, дошка, хлібниця, тарілка.

Дієслова: допомагати, варити, жарити.
Прикметники: новий, кухарський, столовий, чайний, іграш-: 

ковий.
/  Продовжувати вчити дітей утворювати прикметники зі сло

вотвірним значенням “заперечення ознаки" із префіксом не-: 
невеликий, невисокий, неважкий тощо.

/  Уводити в словник дітей фразеологізм: “За вуха не в ідтягти*.
/  Учити складати коротенькі розповіді про посуд.
/  У рухливій народній грі, яка вибирається за бажанням дітей, 

учити співвідносити слова і рухи.

/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

Х І Д  З А Н Я Т Т Я  

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
-  Добрий день, дітки.
(Відповіді дітей, вітання із Грайликом).
-Добрий день, Грайлику.
-  Грайлику, чому ти такий засмучений?
Грайлик: “Мама поїхала до хворої бабусі, а я не знаю, в чому 

приготувати їжу”.
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-  Дітки, допоможемо Грайликові вибрати, у чому йому можна 
приготувати їжу. (П.В. -  Так (еге ж, авжеж)).

Виставляються малюнки посуду (вперемішку).
-  Так, спочатку назвімо все і розкладімо по поличках.
-  Подивіться, що це?

Біля тулуба вуха,
А голови немає.

(П.В. -  Каструля (чітко промовляють слово і виставляють на 
дошку малюнок із зображенням каструлі)).

-  Має рот і має вушко.
Це мабуть... (П.В. -  Чашка).

-  Схожа на сонечко,
але збоку ручка. (П.В. -  Сковорода).

-  Молодці, а це?
Не слон, а має носик,
Не паровоз, а дим пускає.. (П.В. -  Чайник).
-  Іванку, назви предмети, які ми виставили.
(П.В. -  Каструля, сковорода, чашка, чайник).
-  Грайлику, тепер ти зрозумів, у чому тобі можна приготувати їжу?
-  Авжеж.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вихователь круговим рухом обводить усі предмети і говорить:

-  Все це можна назвати словом посуд.
-  Ми забули з вами ще про дуже потрібну річ: мама завжди 

сердиться на тата, коли він щось ріже на столі і не підкладає що... 
(П.В. -  дошку). Правильно, діти.

-  Грайлику, що ти хотів собі приготувати? Яєчню? Тоді навіщо 
ти береш каструлю? Діти, що йому потрібно взяти?

(П.В. -  Сковороду).
-  А в каструлі що варять? (П.В. -  Суп, борщ).
-  А чай кип’ятять? (П.В. -  У чайнику).

131



-  Скажімо коротенько, що посуд допомагає варити, жар  
т и  Повтори, Наталочко (Настуню, Миколко).

(П.В. -  Посуд допомагає варити, жарити).

~ А зараз ви познайомитесь ще з однією назвою посуду. Ц 
кухарський посуд.

(Д іти  повторюють хором, індивідуально).

-  А ще, діти, може бути посуд столовий. Це хлібниця, тарілки; 
для супу і для каші, макаронів.

(Д іти  повторюють т а  запам’ятовую ть нові слова).
-Дітки, а ви не знаєте, як називається посуд, із якого ми п’ємо чай? 
(П.В. -  Чайний посуд).
(Якщо дітям важко відповісти, вихователь підказує нове слово),
-  Діти, подивіться на увесь цей посуд і скажіть, який він?
(П.В. -  Чистий, новий, гарний).

-  Якщо варити і жарити в такому посуді, то їжа буде смачна. 
Про таку їжу у нас в Україні кажуть: “ Так смачно, що за вуха не 
в ід тя гти ” . Як ви зрозуміли це? (П.В. -  Дуже смачно).

-  Ой, як багато попрацювали. Прийшов уже час відпочити. 
(Проводиться фізкультурна хвилинка).

Сорока-білобока (Д іти  роблять напівприсід)
На припічку сиділа,
Діткам кашку варила, (Роблять руками колові рухи)
Ополоником мішала,
А хвостиком накривала -  (Розставляють руки в боки)
М алих діток годувала. (Проводять рукою біля рота,

удаючи, що годують ложкою)

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Д іти, запропонуймо Грайлику інший посуд, щоб він не чіпав 
маминого.

На стіл виставляється іграшковий набір посуду.
-  Як називається цей посуд'? (П.В. -  Іграшковий).
-  Порівняймо з дорослим посудом, тільки до назви іграшково

го посуду будемо додавати часточку не. Я почну, а ви продовжите.
У мами каструля велика, а іграшкова... (П.В. -  Невелика).
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Аналогічно відпрацьовуються такі пари слів: високий -  неви
сокий, глибокий -  неглибокий, важкий -  неважкий.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
-  Грайлику, діти так уже багато знають про посуд, що складуть 

тобі цілі розповіді про нього. Про що ти хочеш послухати? Про
каструлю, будь ласка.

(Д іти  за бажанням починають, вихователь допомагає).
-  Це каструля, вона має тулуб, ручки, кришку.
Буває велика і невелика.
Є каструлі важкі і неважкі.
В каструлі мама варить борщ, сул, компот.
(Інші д іти  можуть розказати про сковороду, чайник).
-  Молодці, краще за всіх розказувала Оля, Іванко. Добре відпо

відали всі діти.

г а л |  З а п и т а н н я  д о  д і т е й
г ™  н а  ф о р м у в а н н я  о ц ін н о - к о н т р о л ь н и х  д і й :

/  Чого навчилися?
/  Чим саме ти пишаєшся після заняття?
/  Чого на занятті тобі не хотілося робити? Чому?

/  Що тобі не вдалося на занятті?
-Д іти, в яку гру ви хотіли б пограти?
Проводиться гра за бажанням дітей.
Після гри складають нові слова у скриньку-скарбничку, запро

шують Грайлика на обід і прощаються.
Тривалість заняття - 1 5  хв.

Н о т а т к и  п е д а г о г а :



ТРЕТІЙ КВАРТАЛ

Б ерезен ь
І ТИЖДЕНЬ

Тема: ПОСУД

Мета: продовжувати формувати розуміння 
і вживання узагальнюючого поняття 
посуд, закріпляти семантичні відно
шення слів різних частин мови в єди
ному семантичному полі: новий по- ,

суд, чистий посуд, у  посуді варять їжу, учити про
довжувати розпочатий ряд слів мити тарілку, їсти 
ложкою (виделкою) тощо.

Ключові слова: посуд, столові прибори -  виделка, ложка 
(столова, чайна), серветка, тарілка, блюдце.

Іменники: посуд, виделка, ложка (столова, чайна), сер
ветка, тарілка, блюдце.

Дієслова: наливати, мити, витирати, складати.

Прикметники: чистий, новий, обережний, столова, чайна: 
(ложка).

/  Учити узгоджувати іменники з прислівниками і числівниками 
один, одна, одне.

•/ Учити складати складнопідрядні речення з часовим при
йменником перед.

/  Учити дітей складати коротенькі розповіді за планом: назва 
предмета, його призначення, властивості, якості, колір, форма.

/  Вводити в активний словник дітей формули мовленнєвого 
етикету прохання: “Будь ласка, дай (передай) мені” .

/  У рухливій грі “Коровай” співвідносити слова та рухи.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль

ності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Доброго ранку, діти.
(Д іти  вітаю ться з вихователем і Гоайликом).
-  Грайлика запросили сьогодні на день народження його друзі, 

але він каже, що, напевне, не піде, бо не знає, як користуватися 
столовими приборами. Допоможімо йому.

(П.В. -  Так, допоможемо).
-  Але спочатку пригадайте, про що ми розмовляли на попе

редньому занятті. (П.В. -  Про посуд).
-  Пограймо у гру “Знайди потрібну клітинку". (На дошці табли

ця із зображенням нерозфарбованого посуду, а в дітей картинки із 
зображенням такого ж посуду, але розфарбованого).

Завдання: правильно назвати посуд і помістити розфарбова
ну картку у клітинку, де зображений такий же некольоровий ана
лог. (Див. схему в кн.: Крутій К.Л. Вчимося мови та розмови. -  За
поріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 1999. -  С.129.).

-  Молодці, діти, швидко і правильно впорались із завданням.

-  А тепер ще згадайте, який ще буває посуд?
(П.В. -  Кухонний посуд.

-  Столовий посуд.
-  Чайний посуд.)

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Ну, Грайлику, будемо тепер тобі допомагати.
Вихователь бере іграшковий посуд, розставляє його і коментує:



-  Спочатку я ставлю... (П.В. -  тарілку), потім з лівого боку в 
тарілки кладу... (П.В. -  виделку), а з правого боку... (П.В. - ложг 
на тарілку кладу паперову... (П.В. -  серветку). Діти, а коли кори 
туються серветкою?  (П.В. -  Коли забрудняться).

Далі вихователь пропонує дітям, які бажають, накрити такса 
стіл і прокоментувати також.

-  Діти, погляньте, як гарно накритий стіл. Все це, що стоїть н 
столі, можна назвати загальним словом: столові прибори.

(Д іти по черзі повторюють).
-  А чого ще не вистачає на столі? На що ми покладемо хліб 

(П.В. -  На блюдце).

-  А якщо чогось не вистачає на столі, як треба звернутися 
господаря? (П.В. -  Будь ласка, дайте (передайте) мені...).

-Так, молодці.
Грайлик пропонує перепочити (фізхвилинка).
Хоч на зріст я ще маленька, (Показують рукою)
В мене й кіска ще тоненька, (Показують рукою)

(Пальчиком коментуют 
(Одною долонькою 
погладжують іншу) 
(Нахилившись, удають, , 
що м етуть)
(Ім ітую ть полив кв ітів  
з лійки)
(Розводять ручки) 
(Водять пальчиком) 
(Показують на себе) 
(Удають, що витирают 
ганчірочкою)

(Обидві ручки 
простягають уперед)

-  Ой, як смачно запахло, понюхайте повітря.
-  Пригостімо Грайлика. Як його треба запросити до столу? 
(П.В. -  Грайлику, сідай, будь ласка, до столу).

Та робити дещо вмію -  
Ось тарілочку помию,

Ось кімнату замітаю,

Вранці квіти поливаю.

Всього я сама навчусь, 
Бо роботи не боюсь.
Я матусі помагаю:
Пил із меблів витираю.

А як звариться обід,
Я накрию стіл як слід.

-Д іти, який посуд стоїть перед Грайликом?
(П.В. -  Новий, чистий).
-  А тепер нам потрібно навчити його користуватися столови

ми приборами.
Вихователь удає, що наливає суп і додає:
-  Грайлику, я наливаю тобі суп, він гарячий, будь обережним.

-  Діти, якому потрібно бути Грайлику?
(П.В. -  Обережним і т.д.).

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Грайлику, ти тепер не боїшся йти на свято до друзів, зро
зумів, як треба користуватись столовими приборами і поводитись 
за столом?

-  Грайлик дуже вам Дякує, що навчили його, як поводитись за 
столом і користуватися столовими приборами. Тепер він обов’яз
ково піде до друзів.

-  Маринко, скільки стоїть на столі приборів?  (П.В. -  Один). 
А серветок?  (П.В. -  Одна серветка). А якщо за стіл сядемо Грай
лик і я, то скільки потрібно приборів? (П.В. -Д ва  столових прибо
ри). А серветок (П.В. — Дві серветки). А скільки блюдець з хлібом? 
(П.В. -  Одне блюдце).

-  Дітки, згадайте, що потрібно робити перед тим, як сідати за 
стіл? (П.В. -  Перед тим, як сідати за стіл, треба помити руки).

-  Правильно. Ви помітили, що так і Грайлик робив.
-  Діти, а що тепер треба робити з посудом, яким користувався 

Грайлик? (П.В. -  Вимити, витерти і скласти). Правильно. А як 
треба мити, витирати і складати посуд? (П.В. -  Обережно, щоб не 
розбити).

-  Які розумні ви малята, шепче мені на вушко Грайлик.
-  Такої думки і я. Ви і Грайлика навчили, і самі згадали все, що 

треба знати про посуд.
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4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь виставляє предметні картинки із зображенням п 
суду різного призначення.

-  Розкажімо, на всяк випадок, ще раз Грайлику про посуд. Гра 
лику хочеться послухати Олега (Толю, Руслана).

Вихователь надає перевагу нерішучим, несміливим дітям, то 
що ця тема опрацьовується другий тиждень.

Діти складають розповідь за зразком, поданим вихователем:

-  Це тарілка, вона кругла, білого кольору з голубими квіточка 
ми, з неї їдять суп.

-  Молодці, діти.

-  А тепер настав час гри. Проводиться рухлива гра “Коровай".

~ а п | З а п и т а н н я  д о  д і т е й

н а  ф о р м у в а н н я  о ц ін н о - к о н т р о л ь н и х  д і й :

✓ Чого навчилися?

/  Що нового довідалися?
/  У який спосіб?

/  Де буде застосовано?

Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 
скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом. Грайлику 
бажають гарно провести час. Закріплюють форми мовленнєвого 
етикету.

Тривалість заняття 15-18 хвилин.

Нотатки педагога:

II ТИЖДЕНЬ

Тема: ОСЕЛЯ. БУДИНОК. МЕБЛІ

Мета: формувати розуміння і вжи
вання узагальнюючого понят
тя меблі, дати поняття, що 
ОДИН і той же об’єкт (предмет) 
можна називати різними сло
вами: будинок, дім, оселя.

Ключові слова: будинок, дім, оселя, квартира, великий, ви
сокий, просторий, відмикати, відчиняти, за
чиняти.

Іменники: будинок, дім, оселя, хата, стеля, двері,
вікно, поріг, сходинки, підлога; меблі, стіл, 
стілець, шафа, диван, колиска.

Дієслова: замикати, відмикати, зачиняти, відчиняти,
лежати.

Прикметники: великий, високий, просторий, гарний, краси
вий, темний, журнальний, м’який.

/  Продовжувати вчити утворювати ступені порівняння прикмет
ників: широкий -  ширший', м ’який - м ’якіший.

/  Познайомити дітей з українським народним прислів’ям: 
“Добре роби -  добре й буде ” ,

/  Продовжувати учити дітей складати складнопідрядні речен
ня зі сполучником умови якщо.

/  Продовжити складати коротенькі розповіді про меблі за пла
ном, даним вихователем.

/  У рухливій грі “Знайди свій будиночок” учити співвідносити 
слова і рухи.

/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль
ності.
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ХІД ЗАНЯТТЯ

1 ч а с т и н а .  КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, діти. Сьогодні Грайлик запрошує нас до себе 
гості. Він хоче, щоб ми подивились, де він живе, а потім розказа 
про те, що у нього є в квартирі. Ви згодні?

(П.В. -  Так (еге ж, авжеж), згодні).

-  Спочатку пригадаймо, про що ми розмовляли на минуло 
занятті. (П.В. -  Ми розмовляли про посуд).

- А  тепер скажімо Грайликові, що ми раді піти до нього І 
гості. (П.В. -  Грайлику, ми раді піти до тебе на гостини).

-  Коли йдуть до когось у гості, то несуть якийсь подарунок 
Виберімо, що ми подаруємо Грайликові.

Вихователь виставляє декілька зображень посуду або ігращ 
ковий посуд.

-  Іро, вибери подарунок Грайликові та скажи, що ти вибрала.
(П.В. -  Я подарую Грайликові чашку і блюдце).
-  Андрійку, а що ти вибереш?
(П.В. -  Я вибрав чайник).

-  Іра вибрала чашку з блюдцем, Андрійко вибрав чайник.

-  А ми з вами ще виберімо цукерничку. ]
іЗа аналогією інші діти вибирають подарунки для Грайликової і 

матусі та татуся.

-  Ось і зібрали ми чайний посуд. Або ще можна сказати чай- ; 
ний сервіз. Як ви гадаєте, сподобається Грайлику чайний сервіз?

(П.В. -  Грайлику сподобається чайний сервіз).

-  Подарунки готові. Ми можемо вирушати у гості. А що ми по
винні зробити насамперед, коли зустрінемось із Грайликом та його 
сім’єю?

(П.В. -  Коли побачимо Грайлика і його рідних, треба привіта
тися).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вихователь вивішує картину або виставляє макет іграшкової 
квартири. Грайлик зустрічає гостей.

-Добрийдень, Грайлику.
Грайлик запрошує всіх до квартири.
-  Заходьте, будь ласка, до моєї квартири.
-  Діти, де живе Грайлик? (П.В. -  У квартирі).
-  Правильно. А пам'ятаєте, де живе Грайликова бабуся? 

(П.В. -  У селі). І те місце, де вона живе, називається хата, дім
або оселя.

(Д іти з Грайликом повторюють нові слова хором т а  індиві
дуально).

-А л е  ж ми прийшли до Грайлика в гості, то розглядатимемо 
квартиру. Коли поїдемо до Грайликової бабусі, якщо запросить Грай
лик, то будемо розмовляти про... (П.В. -  хату (дім або оселю)).

- У  квартирі є... (вихователь показує указкою, д іти  додають). 
(П.В. -  вікна).
-  Також ще є у квартирі... (П.В. -  двері).
-  Завжди є у квартирі... (П.В. -  підлога).
-  Неодмінно є стеля, поріг, до квартири ведуть сходинки. 
Показує все це на макеті (картині).
(Д іти  повторюють і  закріпляють нові слова).

-  А тепер розгляньмо, що є у квартирі.
Вихователь показує указкою на меблі, а діти по черзі називають

те, що їм знайоме.
(П.В. -  Це стіл  (стілець, диван)).
-  Грайлик уточнює, що на цьому дивані він відпочиває та спить.
-  Коли Грайлик був маленьким, то спав у колисці.
-  Ось він мені приніс фото, де зображена його колиска. Діти, 

гарна та зручна колиска була у Грайлика?
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(П.В. -  Так гарна т а  зручна колиска).
-  Діти, а ви спали у колисці7 
(П.В. -  Так. Ми спали у колисці).
Далі вихователь показує на шафу і говорить:
-  А на цю велику коробку кажуть: “Це шафа".
-  Діти, а що можна складати у шафу7 
(П.В. -  У шафу можна складати одяг).
-  Молодці, діти, вам сподобалась квартира Грайлика?
(П.В. -  Так. Сподобалась. (Гарна квартира у Грайлика)).
-  Діти, Грайлик запрошує нас сісти на диван. Диван який? 
(П.В. дітей по черзі -  Великий (красивий, гарний, м’який)).
-Б іля дивана стоїть....(П.В. -  столик). На нього ще кажуть 

журнальний столик. (Д іти повторюють нову назву).
-  Мій татусь часто на журнальний столик кладе журнали, 

уточнює Грайлик.

-  Якого кольору журнальний столик?
(П.В. -  Журнальний столик коричневий, блискучий).
Вихователь додає:
-  Темний.
(Д іти повторюють нове слово).

-  А яка шафа7
(П.В. -  Велика (висока, коричнева, темна)).

-  А що можна робити на дивані'?
(П.В. -  Сидіти, лежати, спати).

- А  на стільці? (П.В. -  Сидіти).

-  А навіщо у квартирі двері7 (П.В. -  Щоб зачиняти). 
Вихователь додає:
-  А ще можна двері відчиняти, замикати, відмикати. За• 

микати і відмикати можна ключем.

-  Що зараз робить Грайлик? (П.В. -  Відчиняє двері). А зараз 
(П.В. -  Зачиняє).

Далі вихователь пояснює, що слова замикати  і відмикати  
вживаються тоді, коли люди користуються ключем.

-  Двері можна просто зачинити (відчинити), а можна замк
нути (відімкнути) ключем. (Д іти  повторюють).

-  Молодці, діти. Гарно працювали. Грайлик запрошує нас відпо
чити ( ф і з х в и л и н к а ) .

Х ата  бабина стара,
Уже нову робить пора,
Раз пора -  то й пора:
Йдуть майстри до двора.

Д. Кіровський

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти,, а хто робить меблі7 (П.В. -  Люди (дорослі)). А ще на 
них кажуть: мебляр, майстер, майстри. Вони намагаються, щоб 
було зручно, затишно, м’яко сидіти, відпочивати, спати. Подивімо
ся на ці меблі та порівняймо їх.

-  Цей диван м ’який, а цей... (м ’якший, -  додає Грайлик).
(Д іти повторюють хором, індивідуально).
-  Це л іж ко  широке, а це... (П.В. -  ширше).
За аналогією утворюють ступені порівняння прикметників до 

інших меблів.
-  Які гарні меблі зробили. В народі так і кажуть: “Добре роби- 

добре й буде9’.
(Д іти розучують разом з вихователем, а потім  повторю

ю ть поодинці).
-  Грайлику сьогодні сподобалось, як працювали Світланка -  

вона не забула, що треба вітатися, коли приходиш у гості. Також 
гарно працював Іванко -  правильно назвав майже всі меблі.

-  Ось і Грайлик добре зробив, що нас запросив у гості.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Ми побували на гостинах у Грайлика, і наш помічник вихова
теля Зоя Вікторівна хоче почути, що ви бачили. Складімо коро
теньку розповідь про меблі, які ви запам’ятали. Наприклад, про



диван. (Разом з вихователем д іти  складають розповідь за пла
ном: назва, колір, форма, властивості, якості, призначення). І

-Диван великий, синього кольору, прямокутний, м’який, теп
лий. На ньому можна сидіти, лежати, спати.

Аналогічно розповідають про інші речі.
-  Сергійку, ти сьогодні відповідав краще, ніж учора, а завтра, 

напевне, будеш відповідати ще краще, ніж сьогодні. Так?
(П.В.-Так).
-  Грайлик пропонує пограти в українську народну гру “Киця-Мура",
Розмова вихователя з кицею, яку він тримає, йде у формі діалогу.

-  Кицю-Муро, де була?
-  У бабусі.
-  Що робила?
-  Миски мила.
-  Дві помила, дві розбила.
-  Баба голову набила.
-  Няв-няв!

На ці слова діти розбігаються. Кицька (вихователь) наздоганяв,

Запитання до дітей 
і ш  на формування оцінно-контрольних дій:
/  Які нові слова ти запам’ятав?
/  Яке слово тебе зацікавило?
/  Що хотів би повторити?
Наприкінці заняття вихователь пропонує дітям пригадати ті сло

ва, які вони сьогодні запам’ятали і скласти їх до скриньки-скарбнички, 
Далі прощаються з вихователем і Грайликом.
Тривалість заняття до 15 хвилин.

Нотатки педагога:__ __

III ТИЖДЕНЬ

Тема: КРАМНИЦІ

Мета: формувати розуміння і вживан
ня узагальнюючого поняття 
крамниця, дати поняття, що 
одне слово крамниця  може 
відноситись до об’єктів різного 
призначення: крамниця -  іграшкова, продуктова, меб
лева, овочева тощо.

Ключові слова: крамниця, продавець, покупець, товар, 
гроші, сумка, кошик, купувати, продуктова, 
іграшкова, меблева, овочева.

Іменники: крамниця, продавець, покупець, товар,
гроші, сумка, кошик.

Дієслова: купувати, піти, вибирати.
Прикметники: великий, маленький, продуктовий, іграшко

вий, меблева, овочева.
/  Учити узгоджувати іменники з числівниками обидва (обоє): 

обидва хлопці, обоє хлоп ’я т .
/  Розвивати діалогічне мовлення під час діалогу “До крамниці 

за подарунком”.
/  Учити правильно вести розмову з однолітками, називати на 

ім’я, розмовляти спокійним, лагідним тоном, не втручатися в 
розмову інших дітей.

/  Рухлива гра за бажанням дітей, слідкувати за чіткою вимо
вою слів.

/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ
1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, діти. Грайлик знову прийшов до нас у гості. Він 
хоче нагадати, як треба поводити себе у громадських місцях.
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(Д іти разом із вихователем з ’ясовують поведінку).
(П.В. -  Треба ходити, стояти, розмовляти спокійно).
-  Як розмовляти?
(П.В. -  Спокійно, не перебивати інших).
-  Які чарівні слова казати?
(П.В. -  Будь ласка спасибі, вибачте).
-  Молодці. Грайлик запрошує вас до крамниці.
Вихователь створює приміщення крамниці.

2  ч а с т и н а .  ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Діти, це крамниця. Я буду продавцем. Людочко, ким я буд; 
(П.В. -Продавцем). А ви будете з Грайликом купувати в продав 
товар, то ким будете ви? (П.В. -  Покупцями).

(Якщо д іти  не знають цього слова, т о  його називає вихов* 
тель).

-  Пригадайте, що бере мама, коли йде до крамниці.
(П.В. -  Гроші, кошик (сумку)).
-  Правильно, діти. Без грошей у крамниці нічого не продадуть.
-  А зараз ми познайомимось із новим словом товар. Усе, 

продається у крамниці, називається товар.
(Декілька дітей повторюють нове слово).
-  Діти, якщо в крамниці продають одні продукти, то як можи 

назвати цю крамницю? (П.В. -  Продуктова крамниця). А якщ 
іграшки? (П.В. -  Іграшкова крамниця). А якщо одні меблі? (П.В. 
Меблева крамниця). А якщо продають лише овочі? (П.В. -  Овоч; 
ва крамниця).

-  Молодці, діти. А ще я вам хочу розповісти про те, що крам» 
ниці бувають великі і маленькі.

-  Іванку, яка крамниця біля вашого будинку, велика чи малень
ка? (П.В. -  Біля нашого дому маленька крамниця).

-  А біля твого, Русланчику?
(П.В. -  Біля мого будинку велика крамниця -  супермаркет).

-  Молодці, діти, так гарно всі працювали, що Грайлик нас за
прошує відпочити (проводиться фізхвилинка).

Єнотик по крамниці гуляє, (Д іти  вільно ходять по кімнаті)
Товар у кошик збирає, (Ім ітую ть, що щось кладуть

у кошик)
Йому додому час вже йти, (Показують на годинник)
Бо зачекались дітлахи. (“Сварять” пальником)

3  ч а с т и н а .  ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Подивімось на картину і скажімо, скільки дітей підуть до крам
ниці. (П.В. -  Два хлопчики підуть до крамниці).

-  А можна сказати, що обоє хлопчиків підуть до крамниці і 
можна сказати, що обидва підуть до крамниці.

(Д іти повторюють хором і індивідуально, складають речення).
(П.В. -  До крамниці підуть обидва хлопці. (До крамниці підуть 

обоє хлопчиків)).
-  Тепер погляньмо ось на цих дівчаток (вихователь звертає 

увагу дітей на наступний малюнок). Як скажемо про них?
(П.В. -  Обидві дівчинки (обоє дівчаток) підуть до крамниці).
-Добре сказав Тарасик. Молодець. А Оленка правильно по

будувала речення. Розумничкати, Оленко.

4  ч а с т и н а .  ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, Грайлик хоче запросити нас до себе на день народжен
ня. Що ми йому вже дарували, коли ходили до нього в гості? 
(П.В. -  Чашки, чайник). Так. А що ж нам тепер робити, як ви гадає
те? (П.В. -  Піти до крамниці і купити там подарунки).

-  Авжеж, усі згодні? Але спочатку я пропоную вам послухати, 
як дві подруги, Злата й Іванка, про це розмовляють.

Вмикається грамзапис.
-  Добрий день, Злато.
-  Добрий день, Іванко.
-  Скажи, будь ласка, куди ти йдеш?



-  До крамниці, Іванко.
-  За чим?
-  За подарунком для бабусі.
-  А як ти будеш купувати?
-  Скажу продавцеві: “Дайте, будь ласка, мені білі серветки”, -  

і дам гроші.
-  А можна і я піду з тобою?
-  Так, ходімо.
Далі веде діалог пара дітей.
-  Дуже добре, каже Грайлик. А чия розмова була виразнішою, 

запитує Грайлик? Чия розмова вам сподобалась найбільше? 
(П.В. -  Оленчина (Наталчина)).

-  А в яку гру ми будемо грати у Грайлика на дні народження? 
(Д іти пропонують). Проводиться гра.

Запитання до дітей
на формування оцінно-контрольних дій:

/  Яке завдання для тебе виявилося найцікавішим?
/  Які відкриття зробив для себе?
/  Чого нового ти навчився?

Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 
скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.

Далі закріплюють форми мовленнєвого етикету.
Тривалість заняття 15 хвилин.

Нотатки педагога:.
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IV ТИЖДЕНЬ

Тема: ТРАНСПОРТ

Мета: формувати розуміння і вживан
ня узагальнюючого поняття 
транспорт. Продовжувати 
учити розуміти семантичні відношення слів різних 
частин мови в єдиному семантичному полі: автомо
більний транспорт, наземний транспорт.

Ключові слова: транспорт, автомобіль, дорога, зупинка, 
світлофор, їхати, рухатись, міський.

Іменники: транспорт, автомобіль, дорога, зупинка,
світлофор, багаж, речі.

Дієслова: їхати, доїхати, з’їхати, виїхати, рухатись, при
їхати.

Прикметники: міський, швидкий, легковий, вантажний.

/  Продовжувати вправляти дітей в узгодженні іменників із якіс
ними прикметниками на позначення величини, кольору: ве
лика машина, червоний автомобіль.

/  Збагачувати мову дітей формулами мовленнєвого етикету 
привертання уваги: “Вибачте”, та прохання: “Будьласка”.

/  Учити дітей брати участь у колективній розповіді, дотримую
чись мовленнєвого етикету.

/  У рухливій грі “Кольорові авто” закріпляти правила гри.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діти заходять до української світлиці, де на них уже чекають 
вихователь з української мови та Грайлик. Вітаються з ними.



-Д іти, Грайлик сьогодні приніс вам цікавий вірш, послухайт~ 
його:

-Доброго ранку! -  мовлю за звичаєм.
-  Доброго ранку кожному зичу я.
-  Доброго дня вам, -  людям бажаю,
Вечором добрим стрічних вітаю.
І посміхаються в відповідь люди -  
Добрі слова ж бо для кожного любі.

-  Про які слова говориться у віршику?
(П.В. -  Про добрі, хороші. (Про слова привітання. Про ввічлищ

слова)). (Д іти повторюють).

-  Так ми повинні розмовляти з іншими людьми. А які ще гар 
слова ви знаєте?

-  Як, наприклад, звернутися до товариша за іграшкою?
(П.В. -  Миколко, дай мені, будь ласка, машину).
-  Як вибачитись?
(П.В. -  Вибач мене, Людо, я не навмисне).
-  А як звернутись, щоб сісти поруч?
(П.В. -  Вибач, Толю, можна сісти поруч?).
-  Молодці, Грайлик каже, що ви ввічливі малята. 1 він запр 

шує вас покататися на машині. Ви згодні?
(П.В.-Так, згодні).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Виставляються іграшкові машини (легкові та вантажні), пано
рама міста.

-  Діти на чому ми поїдемо? (П.В. -  На машині). А ще можна 
сказати на автомобілі. (Д іти (Євгенко, Софійка) повторюють).

-  По чому рухаються машини (автомобілі)? (П.В. -  По дорозі).
-Діти, машини бувають легкові (або пасажирські) і вантажні.
-П асаж ирські (легкові) автомобілі перевозять... (П.В. -  па-' 

сажирів (людей)).

-  Та їхній багаж, -  додає вихователь.
-  Перепрошую, кого перевозять легкові автомобілі'? -  пере

питує Грайлик.
(П.В. -  Пасажирів (людей) та їхній багаж).
-  Молодець, Грайлику, що звернувся з проханням ввічливо: ска

зав “перепрошую”, а ви, дітки, молодці, що правильно відповіли.
-  А ще бувають машини (вихователь роздає дітям малюнки), 

які перевозять... (П.В. -  цеглу (меблі, хліб, молоко, продукти)). Так. 
Одним словом все це можна назвати вантаж. І такі машини нази
вають... (П.В. -  вантажними).

-  Так. Або вантажівками. (Д іти  повторюють).
-Д іти, а Грайлик тихенько запитує, а на якому (пасажирсько

му чи вантажному) автомобілі подорожуємо ми?
(П.В. -  На пасажирському (легковому)).
-Дякую, друзі.
-  Діти, легкові і вантаж н і машини називають одним словом... 

(П.В. -  транспорт). (Декілька д ітей повторює нове слово).
-  Той транспорт, який рухається у місті, називається міський 

транспорт. А ще весь транспорт, що рухається по землі, нази
вається наземний. (Д іти повторюють нові слова).

-  Віталику, яким транспортом  їздять на роботу твої тато і 
мама?

(П.В. -  Мої тато і мама їздять на роботу міським транспортом).
-  Пограймо у таку цікаву гру. Нам будуть до помагати наші паль

чики та голівки, лобики та носики, а також шийки. Наш пальчик 
буде автомобілем. А що робить автомобіль, послухайте і дода
вайте потрібні слова:

-  їхали ми їхали, (Ведуть пальчиком по голові, лобику)
-  До гори... (П.В. -  приїхали),

(Зупиняється пальчик біля носика)
-  Виїхали,... з ’їхали (Обводять носик)
-  І далі... (П.В. -  поїхали). (Ведуть по шийці)
-  Сьогодні дуже добре працюють Лідочка, Миколка.
-  Довго вже їдемо. Треба зробити зупинку та відпочити.



(Фізхвилинка)
Сів ведмедик у машину
Та й поїхав по малину. (Д іти вдають,

що тримають кермо)
А в малині джміль бринить, (їздять по кімнаті)
І злякався наш ведмідь. (Присідають і заплющують очі)

В. Багірова

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ \

-  Зараз ми пограємо у гру “Скажи правильно”. Я буду показуй 
вати малюнки, а ви -  розповідати про них.

Виставляються малюнки.
-  Який автомобіль? (П.В. -  Легковий).
-  Яка машина? (П.В. -  Вантажна).
-  Який світлофор? (П.В. -  Високий, різнокольоровий).
Аналогічно працюють зі словами автобус, таксі.
-  Діти, який транспорт рухається у нашому місті?
(П.В. -  Вантажний, легковий, автобуси, таксі).
-  Як ще можна назвати цей тр анспор ті (П.В. -  Міський).

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  їздили ми з вами довго і багато, і прийшов час розказати, н 
чому їздили і що бачили нашій Галині Іванівні (помічнику вихова 
теля). Будемо дивитися ось на ці фотографії, які зробив Грайлик 
всі разом складати розповідь. Хто розпочне?

-  Я спробую, -  говорить Грайлик.
-  Машини перевозять людей і багаж, а також вантажі.
Далі продовжують діти.
-  Це легковий автомобть. Він червоного кольору. На ньом 

можна їхати по дорозі.
-  Це вантажна машина. Вона перевозить вантаж . Вона зу 

пинилась біля світлофора, бо горить червоне світло.
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-  Час гри настав, -  підказує Грайлик.
Проводиться гра "Кольорові авто".
Дітям одягають нагрудники з різним кольором авто. Вихова

тель дає команду:
-  їдуть червоні авто, а жовті, зелені стоять тощо.

їЖ І Запитання до дітей
>—™ на формування оцінно-контрольних дій:

/  Що тебе здивувало?
/  Які нові ігри тобі сподобалися?
/  Пригадай, хто кому допоміг на занятті?

Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 
скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.

Тривалість заняття до 15 хвилин.



К в іт е н ь
І ТИЖДЕНЬ 

Тема: ТРАНСПОРТ

Мета: продовжувати формувати розумін
ня і вживання узагальнюючого по
няття транспорт. Продовжувати 
учити розуміти семантичні відно
шення слів різних частин мови в 
єдиному семантичному полі: водій 
автобуса, автомобільний транс
порт тощо.

Ключові слова: транспорт, автомобіль, автобус, водій, шо
фер, водити, їхати (поїхати, приїхати), ав-, 
томобільний, наземний.

Іменники: транспорт, автомобіль, автобус, водій, шофер,
таксі, місто, світлофор, дорога, зупинка.

Дієслова: водити, їхати (поїхати, приїхати, проїхати),
вийти.

Прикметники: автомобільний, наземний, гарний, просто
рий, чистий.

/  Продовжувати учити узгоджувати іменники з числівниками 
один, одна, одне.

/  Учити складати речення, вживаючи просторові прийменники 
від, біля.

</ Розвивати діалогічне мовлення, вчити вступати у невимуше
ну розмову з дітьми на запропоновану тему “Подорож до 
бабусі і дідуся”.

/  Засвоювати форми чемної поведінки -  вітання, ввічливого 
прохання, ввічливого звертання.

/  У рухливій грі “Авто закріпляти правила гри.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної 

діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діти заходять до української світлиці, де на них уже чекають 
вихователь з української мови та Грайлик. Вітаються з ними.

-Діти, Грайлику дуже сподобався віршик, в якому розповідаєть
ся про те, де ми їздили, але він не може його повністю пригадати. 
Допоможемо йому? (П.В. -  Так (еге ж, авжеж, добре).

-  Нам будуть допомагати наші... (П.В. -  пальчики та голівки, 
лобики, носики, шийки). Наш пальчик буде... (П.В.-автомобілем).

-  Тож, починаємо.
(Ведуть пальником по голові, лобику) 
(П.В. -  приїхали),
(Зупиняється пальчик біля носика) 
(Обводять носик)
(П.В. -  поїхали). (Ведуть по шийці)

-  Сьогодні дуже добре працюють Лідочка, Миколка.
-  Довго вже їдемо Треба зробити зупинку та відпочити.

(Фізхвилинка)

-  їхали ми їхали, 
-Д о  гори...

-  Виїхали, ...з 'їхали 
- 1 далі...

Сів ведмедик у машину 
Та й поїхав по малину.

А в малині джміль бринить, 
І злякався наш ведмідь.

(Д іти вдають, 
що тримають кермо)
(їздять по кімнаті) 
(Присідають і заплющують очі)

-  Згадав, Грайлику? Він говорить, що згадав, але йому так хо
четься запам’ятати. Хто ще розкаже і покаже, а Грайлик буде дуже 
уважно слухати.

Розповідають діти, які бажають, а потім менш активні діти. 
Вихователь слідкує за чіткою вимовою слів.
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-  Грайлик запам’ятав. І ще він додає, що Алінка дуже гарно 
розповідала, а у Миколки пальчик був ніби справжній автомобіль, 
а ротик у нього дуже слухняний, усі слова промовляв правильно І 
чітко.

-  Що ще Грайлику ти шепчеш на вушко? А! Він звертається до 
мене з проханням. Ось що він говорить: “Наталіє Іванівно, будь 
ласка, загадаймо діткам загадки”. Ви згодні відгадувати?

(П.В. -  Так, згодні...).
Не літає, не журчить. Жук по вулиці біжить,
1 горять в очах жука два блискучих вогника.

(П.В. -  Автомобіль).
Така я велика, що й кінця не маю,
Тільки люди і машини топчуть мене. (П.В. -  Дорога).

-  Молодці, гарно відгадуєте. Грайлик запитує, так про що ж 
загадки? (П.В. -  Про машину, дорогу).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

- А  зараз Грайлик дасть Вадику легкову машину, а Сергійкові 
-  вантажну. Погляньте, хто там сидить за кермом?

(П.В. -  За кермом сидить шофер).

-  Правильно. А ще можна сказати, що за кермом сидить водій. 
Погляньте на картинку і допоможіть мені продовжити речення: 
“Машину водить... (П.В. -  водій). Склади ти, Маринко, речення. 
(П.В. -  Вантажівку водить шофер). А у Даринки автобус, 
як ти скажеш? (П.В. -  Автобус водить водій). А який автобус у 
тебе? -  запитує Грайлик.

(П.В. -  Автобус червоного кольору, просторий, великий, 
чистий).

Декілька дітей розповідають про свої авто.
-  Молодці, діти. А тепер пригадайте, як одним словом назвати 

автобус, машину, таксі? (П.В. -  Транспорт).

-  Настав час відпочинку. (Проводиться фізхвилинка).
156____________________________________ ___________

Що за диво -  кінь залізний? (Диии іипш нчт, руни у пінти*
і )>у\пнчиї. рунпми)

Гумові підкови? (І /оптую ть іш  чартични)
Не годують його сіном, (Хитаю ть темними)
Поять лиш бензином. (“Сварять" ш татним )
Бі-бі-бі. (Бігають по кімнаті)

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, подивіться на малюнок і скажіть, біля чого стоїть маши
на? (Слово біля вихователь інтонаційно виділяє).

(П.В. -  Машина стоїть біля будинку).
-  А від чого від’їхала машина?
(П.В. -  Машина від’їхала від крамниці).
-  Молодці. Грайлик пропонує цікаве завдання. Він вам роздасть 

модельки, а ви вголос будете рахувати, скільки у вас усього чи то 
машин, чи то автобусів, чи то кранів, чи то такс і.

-  Ой, Грайлику, дякую, ти і мені дав модельки. То можна, 
дітки, я і почну? (Вихователь рахує: одне таксі, два таксі).

(Д іти продовжують підрахунок своїх модельок).
(П.В. -  Один (два, три) автобуси; одна (дві, три) машини; 

одне (два, три) таксі).
Вихователь з Грайликом хвалять дітей.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Д іти, Грайлик уже скучив за бабусею, яка, як ви пам’ятаєте, 
живе в селі. І він хоче домовитись по телефону про зустріч із нею. 
Але не знає, як і що треба казати. Навчімо його.

-  Зараз Іванко й Олексійко спробують домовитись по телефо
ну про подорож до бабусі у село, а ми всі послухаємо. Я вам буду 
допомагати.

-Алло, добрий день, Іванку.
-  Добрий день, Олексійку.
-  Ти поїдеш до бабусі?

' -  Так, обов’язково.
-  А на чому ти поїдеш?
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-  Тато повезе нас на автомобілі.
-  А я поїду автобусом.
-Д о  побачення, Олексійку.
-Д о  побачення, Іванку.
Далі працюють ще декілька пар дітей.
-  Можна я спробую? -  запитує Грайлик. (П.В. -  Так). А хто буде 

бабусею? Ти, Іринко? (П.В. -  Еге ж).
-  Алло, це Грайлик. Добрий день, бабусю.
-Добрий день, Грайлику.
-  Я хочу приїхати в гості з матусею.
-  А на чому ти приїдеш?
-  На таксі.
-  А тато приїде автобусом.
-  Добре. Чекаю.
-  До побачення.
-  До побачення.
-  Молодці, Грайлику та Іринко.

Г*2 Запитання до дітей
і  Ш  на ф0рМуВання оцінно-контрольних дій:

/  Кого можна похвалити?
/  Перед ким ти хотів би похвалитися успіхами?
/  Чим саме ти пишаєшся після заняття?
Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки 

скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом. (“До поба 
чення”, “Бувайте здорові”).

Тривалість заняття 15-18 хвилин.

' х/> Нотатки педагога:

Тема: ТРАНСПОРТ

II ТИЖДЕНЬ

Мета: продовжувати формувати розуміння 
і вживання узагальнюючого поняття 
транспорт. Продовжувати учити ро
зуміти семантичні відношення слів 
різних частин мови в єдиному семан
тичному полі: водії автобуса, таксі возять пасажирів 
тощо.

Ключові слова: поїзд, каса, квиток, подорож, пасажири, ку
пити, отримати, дитячий, дорослий.

Іменники: транспорт, поїзд (потяг), автомобіль, авто
бус, таксі, каса, квиток, подорож, пасажири.

Дієслова: купити, отримати, заплатити.
Прикметники: дитячий, дорослий, цікава, квитковий.

/  Учити утворювати ступені порівняння прикметників із словом 
набагато. Поїзд набагато більший від машини.

/  Вводити в активний словник дітей формули мовленнєвого 
етикету подяки: “Дякую вам (тобі)”. Знайомити дітей з 
українськими фразеологізмами: “Губи квасити”, “Губи ко
пилити”.

/У чити  дітей складати розповіді за схемою: назва, розмір, 
колір, призначення, подобається чи ні. Учити в логічній по
слідовності будувати розповідь. В рухливій грі “Авто” закрі
пити назви кольорів.

/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Доброго дня, дітки. Привітайтесь із Грайликом. Ой, він сьогодні 
якийсь заклопотаний. Спитайте, будь ласка, його, чому він такий?
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(П.В. -  Грайлику, що трапилось? Грайлику чому ти сумний?).
-Діти, Грайлик чомусь не відповідає, губи накопилив, розві

сив їх, повторіть ці слова.
(Д іти повторюють: Ту би накопилив”, Ту би розвісив”).
-  Це означає, що не має настрою, чимось незадоволений. Мак

симко, поясни, що означає “губирозвісив”, “губи накопилив”?
(П.В. -  Не має настрою. Грайлик чомусь незадоволений).
-  Пригадаймо чарівний вислів будь ласка та запитаємо Грай

лика, що трапилось.
(П.В. -  Грайлику, скажи, будь ласка, що трапилось?)
-Д іти, Даринка лагідно звернулась до Грайлика, і він каже, 

що хоче поїхати у гості до бабусі, але не знає як. Допоможемо 
йому?

(П.В. -  Так, авжеж, допоможемо).

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Вихователь виставляє зображення поїзда на першому плані, 
далі автобуса, таксі.

-  Діти, ці малюнки допоможуть нам правильно казати слова, а 
Грайликові вирушити у подорож.

-  Тетянко, куди Грайлик хоче вирушити? (П.В. -  У подорож).
-  Це важке слово. Російською мовою -  путешествие, а по- 

українські -  подорож, можна ще сказати вояж.
(Д іти повторюють).
-  Як ви гадаєте, на чому Грайлик хоче відправитись у подорож?
(П.В. -  Грайлик хоче поїхати на поїзді).
-  Правильно, дітки, українці ще вживають слово потяг, по

вторіть.
(Д іти повторюють: “Гоайлик хоче поїхати потягом”).
-  Можна казати і поїзд, і потяг.
-  Люди, які їздять у поїздах, автобусах, таксі та іншому транс

порті, називаються пасажирами.
160       . ....

-  Андрійку, якщо ти з мамою і татом їдеш у поїзді (автобусі, 
таксі), то ви хто? (П.В. -  Ми пасажири). (Запитати декілька дітей).

-Дітки, а щоб доїхати до поїзда, чим потрібно скористатись 
Грайликові?

(П.В. -  Можна доїхати автобусом, можна доїхати на таксі).
-  А чим буде швидше? (П.В. -  Швидше на таксі).
-  Чуєш, Грайлику, якщо будеш запізнюватись, то можеш вик

ликати таксі.
-  Дітки, а як ви гадаєте, Грайлик візьме валізку із речами, сяде 

в поїзд і поїде, чи ще щось йому потрібно зробити?
(П.В. -  Йому треба купити білет).
-  Так, дітки, але українською мовою говорять квиток, а білет 

-  це російська назва.
(Д іти повторюють і закріпляють нове слово).
-  А де купують квитки? (П.В. -  Кзитки купують у касі).
-  Така каса називається квиткова каса.
(Якщо д іти не знають, вихователь сам називає нові слова, 

та , застосовуючи різні варіанти, закріплює із дітьми).
-  Діти, квитки бувають різні: для дітей продають дитяч і кви т

ки, а для дорослих -  дорослі квитки .
-  А як купують квитки? Що для цього треба?
(П.В. -  Заплатити гроші і отримати квиток).
(Д іти повторюють хором і індивідуально).
-  Грайлику, ти про все дізнався, щоб відправитись у подорож? 
Грайлик: “Усе. Дітки мені добре допомогли”.
-  Тепер уже в тебе гарний настрій?
Грайлик: “Так, я вже все знаю і нічого не боюся”.
-  Тоді бажаємо тобі цікавої подорожі.
Грайлик: “Дякую вам. До побачення”.
- А  ми, дітки, трішки відпочинемо (фізкультхвилинка).
Що за диво -  кінь залізний? (Д іти згинають у ліктях

руки і рухають по колу 
руками)
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Гумові підкови, (Показують на черевики)
Не годують його сіном, (Кивають головою)
Поять лиш одним бензином, (Сваряться пальчиком)
Бі-бі-бі. (Бігають по кімнаті).

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На дошці залишаються ілюстрації поїзда, машини (легкової 
вантажівки), автобуса, таксі.

-  Діти, згадайте, як на минулому занятті весь цей транспорт 
ми називали одним словом? (П.В. -  Міський транспорт).

-  Молодці, а зараз пограємо у гру "Доповни слово”.

Вихователь дає зразок: “Машина велика, а поїзд набагато., 
(П.В. -  більший)”.

-  Марійко, скажи так само про автобус.
(П.В. -  Автобус великий, а поїзд набагато більший).

-  Сергійку, а якщо порівняти таксі і автобус?
(П.В. -  Таксі велике, а автобус набагато більший).

-  А ще можна сказати так: “Автобус швидкий, а таксі набага 
то... (П.В. -  швидше)”.

-  Молодці! Всі правильно відповіли.

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Дітки, подивіться на цю схему, будемо складати розповідь 
не за картинкою, а за символами. Це важко. Я спробую, а потім ви

Це вантажна машина.
Вона велика, червоного кольору.
Вантажна машина перевозить вантажі.
Її водить шофер.
(Д іти  за аналогією складають розповіді, вихователь допо

магає, виправляє).
-  Діти, у Тамари, Марійки розповіді дуже вдалі, а ось Тарасику 

треба бути більш уважним.
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-Азараз пограймо у і|>у "І І"гуГ І Ірипуииіи ми чому пінним у 
подорож Грайлик?

(П .В.- На поїзді (на поіиіу))
-  От і ми з вами пограємо в гану гру

Поїзд
їде поїзд через гай,
Я гукаю: -  Постривай!
Він, почувши, не тікав,
Нас, маляток, почекав:
Ту-ту-ту -  гуде гудок, 
їдем всі у дитсадок.

А. М’ястківський 

(Віршик обігрується декілька разів).

гггі Запитання до дітей
і_ів на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого на занятті тобі не хотілося робити? Чому?
/  Що тобі не вдалося на занятті?
Після фи діти традиційно складають у скриньку-скарбничку нові 

слова та прощаються.
Тривалість заняття -15-18 хе.

|и § |  Нотатки педагога:________     .---------------------- —



III ТИЖДЕНЬ

Тема: ПРОФЕСІЇ

Мета: збагачувати словник дітей новими 
словами до теми, вводити в акти** 
ний словник дітей нове узагальню* 
юче поняття професії, продовжува* 
ти учити розуміти семантичні відно
шення слів різних частин мови •  
єдиному семантичному полі: вихо* 
ватель доглядає діток.

Ключові слова: професії, вихователь, помічник виховатв* 
ля, любити, лікувати, допомагати, знайомий

Іменники: професії, вихователь, помічник вихователя*
лікар, кухар, поштар.

Дієслова: працювати, любити, лікувати, допомагати*
піклуватися.

Прикметники: знайомий, любимий, новий.

/  Вправляти дітей у називанні людей за фахом, родом занять: 
поштар, лікар та ін.

/  Продовжувати вчити складати речення з просторовими прий 
менниками від, біля, коло.

/  Учити дітей в логічній послідовності розкладати картки, МО' 
тивувати свій вибір, активізувати дієслівну лексику: вихова
тель виховує, лікар лікує.

/  У рухливій грі “Раз, два, три, чотири, п’ять” співвідносити слова 
з рухами.

У  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль
ності.
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ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Доброго ранку, дітки. Яка я рада вас бачити.
(Відповіді дітей).

-Доброго ранку, Грайлику. А ви віталися з Грайликом?
(П.В. -  Так).

-  А що ви говорили Грайлику?
(П.В. -Доброго ранку, Грайлику. (Яктвоє самопочуття? Як ідуть 

твої справи? Яка приємна зустріч)).

-  Грайлик усміхається і говорить, що в нашому садочку дуже 
ввічливі діти.

-  Погляньте, будь ласка, сюди. Грайлик тримає якийсь пакет. 
Запитаймо, що це в нього. Як ввічливо запитати?

(П.В. -  Грайлику, скажи, будь ласка, що ти приніс?).

-  Я приніс фотографії моєї мами та її товаришів. Вони всі пра
цюють у дитячому садочку.

Вихователь виставляє на дошку ілюстрації: “Вихователь з 
дітьми на прогулянці”, “Лікар оглядає діток”, “Помічник вихователя 
роздає обід”.

-  А Грайлик ще тихенько у мене запитав, ось як: “Наталіє Іва
нівно, дозвольте Вас запитати, можна я ще й віршик про свою маму 
розповім?”

-Так, звісна річ, можна, Грайлику.

Наша вихователька, люба вихователька.
Усміхнеться нам вона, дорога та мила,
І здається, вже весна у садок влетіла.

М. Познанська

-Д іти, ви здогадались, ким працює Грайликова мама у дитя
чому садку? (П.В. -  Авжеж, вихователькою).
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2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Грайлик говорить, що його маму звати Олена Петрівна. Йому 
цікаво дізнатися, а як же звуть ваших вихователів? і

(Відповіді дітей). \
-  А що вихователі роблять з вами? -  додає Грайлик. 1 
(П.В. -  Грають (Навчають нас. Водять на прогулянку. ЧитаютЦ

казки, віршики. Люблять нас)). 1
-  У дитячому садку працюють не тільки вихователі. Поглянь-'^ 

те на ці фотографії, кого ви тут бачите? -і
(П.В. -Помічник вихователя).
-  Що робить помічник вихователя?
(П.В. -  Помічник вихователя доглядає діток. (Годує діток. Пр* 

бирає столи. Миє посуд. Допомагає одягатись на прогулянку)).
—А це хто? (П.В. -  Лікар).
-  Чому ви так вирішили? (П.В. -  Він у білому халаті).
-  Так, правильно. Лікар дбає про те, щоб дітки були...

(П.В. -  здоровими).
-  А це хто? (П.В. -  Це кухар).

-  Що робить кухарі
(П.В. -  Варить їжу. (Готує смачну їжу)).
-  Дітки, всі, хто працює в дитячому садочку, вас люблять і піклу-і 

ються про вас. ’ї
І

-  А ви любите своїх вихователів і помічника вихователя?
І(П.В. -  Так, любимо. (Дуже любимо)). І

-  Робота вихователя, робота помічника, робота кухаря щ  
лікаря -  це їхні професії.

-  Я зрозумів, -  говорить Грайлик. -  Якщо у моєї мами запиті 
ють: “Яка у вас професія?", -  то моя мама відповість:

-  За професією я -  вихователь.

-Так, Наталіє Іванівно?

І

-  Правильно, Грайлику, ти -  молодець.
-  Дітки, а якщо запитають у лікаря, хто він за професією, як 

відповість лікар? (П.В. -  За професією я -  лікар).
-  А кухар що відповість? (П.В. -  За професією я -  кухар).
-  Молодці, дітки, ви дуже старались, правильно відповідали. 

А зараз Грайлик запрошує відпочити.
(Фізхвилинка)

Щось ми з вами засиділись. (Виконуються рухи відповідно 
Навіть трішечки втомились, до те ксту ).
То мерщій разом вставайте.
Руки вгору підіймайте.
Дружно плеснемо в долоні.
Усі друзі ми чудові -

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вихователь звертає увагу дітей на картинки, де зображені люди 
різних професій. Діти впізнають і називають.

-  Це лікар. У нього білий халат. Він лікує.
-  Це кухар. Він тримає ложку, варить їжу.
-  А біля чого стоїть кухар?
Вихователь інтонаційно виділяє слово біля.
(П.В. -  Кухар стоїть біля плити).
-  Правильно, а ще можна сказати: “Кухар стоїть коло 

плити".
-  А погляньте на цю картинку. Дівчинка стоїть... (П.В. -  біля 

(коло) вихователя).
-  А я також стою біля вас, -  додає Грайлик.
-  Так. Правильно, Грайлику.
-  А зараз я відійшла від тебе.
Вихователь інтонаційно виділяє слово від.

_____________________________________________________ 167



Л Мі М'.ІМ Ч і її її 11.III) .1 Д ії КНМИ? / І  Оуду ПІДХОДИТИ ДО НИХ І ВІДХО
Д И Ш  иіо них, а іюми будуть казати, що я роблю.

-  Дітки, ви згодні? (П.В. -  Так (еге ж, авжеж)).
Грайлик підходить, діти по черзі коментують.
(П.В. -  Грайлик стоїть біля (коло) мене. Грайлик відійшов від 

мене. Грайлик сів біля Марини).

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-О й, Грайлику, обережніше.

-  Вибачте, будь ласка, Наталіє Іванівно. Я зараз зберу всі кар- 4 
тинки. |

І
-Дітки, Грайлик так розгулявся, що ненароком перекинув ко-| 

робочку з картинками. Допоможімо йому. Картинки треба правильно І  
розкласти і розповісти, хто що робить. Ось так, погляньте. До кар-1 
тинки з хворим хлопчиком треба покласти лікаря і сказати: “Лікар і 
лікує хворого хлопчика" або “Хворих людей лікує лікар”. Зрозумі- (
ли? (П.В.-Авжеж). 'І

і
Проводиться гра “Знайди пару”. (Д іти по черзі добирають /] 

виставляють на набірному полотні парні картинки, коментую- ; 
чи відповіді). (П.В. -  Кухар варить обід. (Вихователь навчає дітей, і 
Помічник вихователя допомагає одягати діток тощо)).

-  Розумники, дуже гарно допомагали мені сьогодні Марійка, : 
Даринка, Каринка. А Сергійко чітко вимовляв слова, коли розпов-.) 
ідав про кухаря. <

-  А тепер Грайлик говорить, що настав час гри. |

Проводиться рухлива гра “Раз, два, три, чотири, п’ять”.
“Раз, два, три, чотири, п’ять”. %
Стали в колі ми кружлять. І
Покружляли, розійшлися. і
Ні на кого не дивися. |

-  Молодці, діти.

Запитання до дітей
на формування оцінно-контрольних дій:

/  Яке завдання для тебе виявилося найцікавішим? 
/  Які відкриття зробив для себе?
/  Чого нового ти навчився?

Далі прощаються з вихователем і Грайликом.
-  На цьому наше заняття закінчилося, до зустрічі. 

Діти прощаються.
Тривалість заняття 15-18 хвилин.

Нотатки педагога:І

IV ТИЖДЕНЬ

Тема: ПРОФЕСІЇ

Мета: збагачувати словник дітей но
вими словами до теми, вводи
ти в активний словник дітей 
нове узагальнююче поняття 
професії, продовжувати учити 
розуміти семантичні відношен
ня слів різних частин мови в 
єдиному семантичному полі; будівельник будує дім 
тощо.

Ключові слова: професії, будівельник, продавець, шофер, 
будувати, водити, продавати, турботливий.



Іменники: професії, будівельник, продавець, шофер,
майстер.

Дієслова: будувати, водити, переводити, продавати.
Прикметники: турботливий, старий, молодий.

/  Учити утворювати прикметники із часткою не: невеликий, 
невеселий, неглибокий.

/  Продовжувати вчити дітей у логічній послідовності розкла
дати картки, мотивуючи свій вибір, активізуючи дієслівну лек
сику.

/  Закріпляти формули мовленнєвого етикету подяки: “Дякую”, 
“Спасибі”.

/  В рухливій грі за вибором дітей співвідносити рухи і слова. 
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяльності.

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, дітки.
-Добрий день, Грайлику.
(Відповіді дітей).
-  Пригадайте, про що ми розмовляли на минулому занятті? 
(П.В. -  Про професії).
-  Хто ж працює в дитячому садочку, назвіть їхні професії. 
(П.В. -  В дитячому садочку працюють вихователі (помічники

вихователів, лікарі, кухарі тощо). Гарні професії вибрали ці люди).
-  Щось хоче Грайлик сказати.
-  Він говорить, що коли виросте, то хоче працювати... А ким 

він хоче працювати дізнаєтесь, коли загадку відгадаєте. Згодні? 
(П.В. -  Так (авжеж)). Тоді уважно слухайте.

В дитсадок приїхав КРАЗ.
Чорнозем привіз для нас,

Іграшковим самоскидом підморгнув 
І геть майнув.

(П.В. -  Він хоче працювати на КРАЗІ. (Грайлик хоче працюиніи 
водієм)).

-  Молодці, дітки, здогадались.
Грайлик додає:
-  Ш видко відгадали, бо на попередньому занятті всі були дуже 

уважними і зрозуміли, що слово шофер частіше вживається, коли 
мова йде про вантажний транспорт, а коли про легковий, то вжи
вають слово водій.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Сьогодні ви дізнаєтесь ще й про інші професії.
Вихователь звертає увагу дітей на малюнки із зображенням 

продавця, будівельника. Звертається із запитаннями до дітей. У 
разі необхідності допомагає з відповідями.

-  Дітки, хто зображений на малюнку? (П.В. -  Продавець).
-  А це хто? (П.В. -  Будівельник).

- 1 продавець, і будівельник, і шофер багато працюють. Вони 
турбуються про інших людей.

-  Що робить продавець?
(П.В. -  Продає іграшки, одяг, продукти).
-  Що робить будівельник?
(П.В. -  Будує будинок (дитячий садок, крамницю тощо)).
-  Діти, зверніть увагу на цю картину. Якого віку тут зображені 

будівельники?
(П.В. -  Це старий (молодий) будівельник).
-  Так, ці люди різного віку, але всі вони гарно, старанно пра

цюють, знають свою роботу, тому про них можна сказати, що вони 
гарні майстри. Запам’ятайте це слово. Наприкінці заняття ми про 
нього згадаємо.
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-  Грайлик просить ще раз повторити, хто вони, ці люди. Допо
можеш, Марійко? (П.В. -  Це майстри).

-  І молодий хлопець -  майстер?

-  Так, і молодий хлопець майстер, бо він гарно будує.

-Дітки, гарно будує молодий майстер?
(П.В. -  Молодий майстер будує гарно).
(Ще декілька дітей повторюють нове слово і запам’ятовують).
-  А зараз, нагадує Грайлик, настав час відпочинку (проводить

ся фізхвилинка).

Діти стають одне за одним і рухаються за вихователем, 
їде поїзд через гай,
Я гукаю: — Постривай!
Він, почувши, не тікав,
Нас, маляток, почекав:
-  Ту-ту-ту, -  гуде гудок,
Ідем всі у дитсадок.

А. М'ястківсьний

3 частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Діти, Грайлик нагадав мені казочку про маленького хлопчи
ка, якого звали Не. Цей хлопчик був такий непогодливий, завжди 
намагався вставляти попереду своє ім’я. Наприклад, гуляють діти, 
весело їм, вони веселі. А цей хлопчик став попереду слова весело 
і вийшло нове слово -  не-весело.

За аналогією діти утворюють слова невеликий, неглибокий.

-  Грайлику, сподобалось тобі, як сьогодні працюють Андрійко, 
Юля?

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Зараз ви будете виконувати завдання, яке вам знайоме, ми 
робили його на попередньому занятті. Ось картинки, і зараз Мак
симко ввічливо попросить їх у Грайлика.

(П.В. -  Грайлику, дай будь ласка, картинку).
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Вихователь слідкує, щоб діти складали речення зі словами будь 
ласка, дякую, спасибі. Діти за картинками в логічній послідовності 
складають розповідь.

-  Це продавець. Він працює в крамниці. Продавець продає 
одяг, іграшки, посуд. Люди дякують йому.

(Розповідь складає декілька дітей).
-  Діти, Грайлик запитує, ви пам’ятаєте гру “Раз, два, три, чоти

ри, п’ять”? Пограймо.
Проводиться гра попереднього заняття.

гжш Запитання до дітей
І ІИ  на формування оцінно-контрольних дій:

/  Кого можна похвалити?
/  Перед ким ти хотів би похвалитися успіхами?
/  Чим саме ти пишаєшся після заняття?
Наприкінці заняття традиційно складають слова до скриньки- 

скарбнички, прощаються з вихователем і Грайликом.
Далі закріплюють форми мовленнєвого етикету.
Тривалість заняття 15-18 хвилин.

І2 г 1  Нотатки педагога:



Т равень ж
І ТИЖДЕНЬ

Тема: ПОРИ РОКУ. ВЕСНА

Мета: продовжувати формувати розумін
ня і вживання узагальнюючого по
няття пори року. Продовжувати 
збагачувати мовлення дітей смис
ловим змістом (робота над якісним 
розвитком словника).

Ключові слова: пори року весна, вітер, дерева, кущі, квіти, 
птахи, гріти, радіти, співати, весняний, со
нячний.

Іменники:

Дієслова:

пори року, весна, дерева, кущі, квіти, птахи, 
спів, гніздо (гніздечко), хмари, сонце.
гріти, сяяти, хмаритись, гніздитися, приле
тіти, співати, квітнути, радіти.

Прикметники: веселий, весняний, ласкавий, сонячний, 
високий, блакитний, перелітні.

/  Учити дітей складати речення, застосовуючи прийменники 
попід: Попід парканом з ’явилися мальви.

/  Збагачувати словник дітей образними художньо-поетичними 
виразами: червоне сонечко; сад я к у  віночку, кв іти  немов 
білий сніг.

/  Розвивати навички монологічного мовлення під час складан
ня колективної розповіді про весну.

/  У народній рухливій грі “У зеленому садочку” співвідносити 
слова і рухи.

/  Сприяти розвиткові оцінно-контрольної діяльності.
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ХЩ ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Добрий день, дітки. (Відповіді дітей).
-  Добрий день, Грайлику. Чому ти сьогодні такий веселий?
Грайлик: “У мене сьогодні гарний настрій. А Ви, Наталіє Іванів

но, теж посміхаєтесь".
-  Посміхаюсь, тому що у мене теж гарний настрій. Дітки теж 

посміхаються, мабуть, і в них гарний настрій. Так, дітки?
(П.В. -  Так, (авжеж, еге ж) гарний настрій).
-  А як ви гадаєте, чому у всіх гарний настрій?).
(П.В. -  Тому що сонечко, тепло.

-  Тому що весна прийшла.
-  Тому що все квітне).

-  Так, малята, ось послухайте віршик Леоніда Глібова:

Веснянка
Весна прийшла!
Тепло знайшла!
Кричать дівчатка й хлопчики.
-  Цвірінь-цвірінь!
Журбу покинь, -  
Клопочуться горобчики.

Все ожило, все розцвіло 
! рій дітей привітненьких 
На той горбок 
Несе вінок
З фіалочок блакитненьких.

-  Ось як ту радість, яка охопила всіх від того, що прийшла 
весна, передав поет.

-  Ви здогадались, про що ми будемо сьогодні говорити на за
нятті?

(П.В. -  Так, (авжеж, еге ж). -  Про весну).



2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Дітки, пригадайте як було зимою на вулиці?
(П.В. -  Холодно. Навкруги сніг лежав. Усе замерзло).
-  Так, молодці. А з приходом весни які сталися зміни?
(П.В. -  Стало тепло. Стало гарно. Усе цвіте. Дерева стали 

зелені).

-  Молодці, дітки. Як ви багато помітили змін. А хто ж допоміг 
весні здійснити ці зміни?

(П.В. -  Сонечко).
-  А це хто?
Вихователь виставляє зображення явищ природи.
(П.В. -  Вітер).
-  Так, пригріло тепле сонечко, подув весняний вітер  і сніг 

швидко розтанув. Стало тепло.
-  А разом з весною хто повертається?
Зображення перелітних птахів. (П.В. -  Птахи).
-Т і  птахи, що на зиму відлітають, а весною повертаються, 

називаються перелітними.
-  Повтори, Андрійку, Оксанко, Миколко.
(Д іти повторюють і запам’ятовую ть нову назву).
-  Птахи весело співають, багато л ітаю ть. Як видумаєте, чому 

вони раді?
(П.В. -  Тому що повернулися додому).
(Якщо дітям важко відповідати, вихователь допомагає, ви

користовуючи навідні запитання).
-Так, птахи  раді, що повернулися додому. Вони починають 

робити гніздечка (гніздитися), щоб потім вивести пташ енят.
-  Що, Віко, вони починають робити? (П.В. -  Гніздечка).
-  А як ще можна сказати? (П.В. -  Гчіздитися).
(Так закріплюють з декількома дітьми).
-  А що сталося із деревами, кущами?
(П.В. -  На них з ’явилися листочки. Вони зацвіли).
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-  Правильно. Можна говорити: “Вони зацвіли", а можна що 
сказати: “Вони квітнуть". (Д іти  повторюють).

-  Молодці, дітки. Грайлик нагадує, що ви, напевно, стомились 
уже. Пора відпочити.

(Фізкультхвилинка)
Діти стоять у колі.

-  Крапа дощик-накрапайчик -  (Пальчиком торкаються
долоньки)

Барабанить в барабанчик,
Бубонить у бубонець, (Піднімають долоні в бік

т а  плескають)
Щоб усі пішли в танець. (Кружляють

навкруги себе)

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

А зараз пограємо у гру “Який, яка, яке?”.
-  Сонечко яке? (П.В. -  Весняне, ясне, тепле, ласкаве).
Вихователь додає: “Червоне, наче у віночку”.

-  Небо яке? (П.В. -  Блакитне, голубе, веселе, хмарне).
Вихователь додає: “Наче море”.

-  А дерева які? (П.В. -  Високі. Зелені).
Вихователь додає: “Коли дерева квітнуть, то сад як у віноч

ку, а квіти немов білий сніг".
(Усі повторення, які наводимо вище, д іти кожного разу по

вторюють і закріплюють).
-  Грайлик каже, що у Миколки вийшло краще за всіх, моло

дець!
-  Діти, до нас у гості проситься ще одне слово, пограймо з 

ним! Це слово попід, російською мовою це под. З ним нам треба 
скласти речення, послухайте: “Попід парканом з’явилися квіти , а 
тепер спробуйте ви.

(Д іти за  а н а л о г ією  складають речення).
-  Яке гарне і правильне речення вийшло у Тамари, Максимка, 

молодці, каже Грайлик.



4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, сьогодні у нас гарний настрій, усі добре працюють, до
помагають одне одному, тому складімо всі разом розповідь про 
весну. Кожний скаже по реченню, а вийде розповідь. Я почну: “Прий
шла весна. На блакитному небі засяяло червоне сонечко. Дує 
теплий вітер. Дерева, кущі квітнуть. Діти грають, їм гарно і  ве
село".

Проводиться рухлива гра “У зеленому садку”.

У зеленому садку
Сидить котик в холодку,
Лапкою чеше вус, Відповідно до те ксту
Язичком лиже пуз, виконуються рухи.
Хвостиком круть-верть,
Сіру мишку хоп!

Н Я  Запитання до дітей
!-*■ на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?
/  Що нового довідалися?
Тривалість за н я т тя  -  15-18 хв.

Щ  Нотатки педагога:______________________________

II ТИЖДЕНЬ

Тема: КАЛЕНДАР

Мета: збагачувати словник дітей відповід
но до теми тижня, наповнювати мов
лення дітей смисловим змістом (ро
бота над якісним змістом словника).

Ключові слова: пори року, календар, частини доби, час, 
минати, наступати, зручний, вечірня (ран
кова) година.

Іменники: пори року, зима, весна, літо, осінь, частини
доби, ранок, день, вечір, ніч, місяць.

Дієслова:
Прикметники:
Прислівник:

минати, наступати, перегортати, чергуватися, 
ранкова, вечірня, 
зручно, вранці, вночі.

/  Учити утворювати прислівники конфіксом по...ому (від основ 
прикметників, які виражають ознаки когось або чогось за від
ношенням до часу): по-вечірньому, по-зимньому, по-осіннь
ому, по-ранковому тощо.

/  Учити складати розповіді з особистого досвіду "Мій день”, за 
допомогою вихователя.

/  У рухливій грі-хороводі “Сім’я” співвідносити слова і рухи.
/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль

ності.

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Доброго ранку, діти. (Д іти вітаються самостійно).
-  Привітайтесь з Грайликом.
(П.В. -  Доброго ранку, Грайлику).
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Грайлик каже: “Добрий вечір. Який гарний зимовий вечір".
-  Грайлику, ти вирішив із нами пожартувати? Хіба зараз зима і 

вечір? Діти, виправте, будь ласка, Грайлика.
(П.В. -  Зараз ранок, зараз весна).
-  Правильно, дітки. Ти, Грайлику, трохи помилився, а щоб ти і 

діти правильно орієнтувалися -  ми будемо сьогодні розмовляти 
про календар.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Виставляється календар.
Вихователь говорить: “Це календар".
-  Послухайте віршик і скажіть, про яку пору року в ньому гово

риться:
Тане сніжок 
Квітне лужок 
Пташка співає
День прибуває. (П.В. -  Про весну).

-  Так, правильно. А тепер знайдімо на календарі, де зображе
но весну і покажемо її стрілочкою.

-  Оксанко, на чому стрілочка показала весну?
(П.В. -  На календарі).
-  А які пори року тут ще зображено?
(П.В. -  Літо, осінь, зима).
-  А якщо скоро наступить літо, куди ми повинні перевести 

стрілочку?
-  Іванку, ти знаєш? Іди покажи всім діткам.
Іванко переводить стрілочку на зображення літа, а вихователь 

запитує дітей:
-  На чому Іванко переводить стрілочку? Що це в нас?
(П.В. -  1 частина. На календарі. 2 частина. Календар).
Далі вихователь пояснює, що люди придумали календар для 

точного відліку часу і зображують на ньому не тільки пори року, як 
на нашому календарі, а ще й місяці і дні (показує інші календарі).
180  !  __________________________

Мати календар дуже зручно. Він допомагає людям, які праї уокн ь, ді і ям, 
які ходять до школи, тощо. Наприклад. Грайлик хоче поїхаїи у юси до 
бабусі, подзвонив їй по мобільному телефону, а вона каже, що зарш 
відпочиває на морі, приїде додому 10 числа, тоді й чекає його н іооіі 
Так календар допомагає людям. Щоб вони могли зустрітися.

-  Що допомагає людям домовитись про зустріч?
(П.В. -  Календар).
-  Грайлику, а чому це ти так задумався?

Грайлик: “Бабуся запросила мене в гості на 10 число, але не 
сказала, коли приїхати, вранці чи ввечері. Коли ж мені краще виї
хати, вранці чи ввечері?”

Вихователь виставляє зображення частин доби і звертається 
до дітей:

-  Дітки, коли ми всі спимо, відпочиваємо?
(П.В. -  Вночі).

-  Правильно, Оксанко, вибери картинку, де зображено ніч і 
скажи, що люди роблять вночі?

(П.В. -  Люди сплять, відпочивають).
-  Молодець. Діти, а коли ви всі приходите у дитячий садок кож

ного дня?
(П.В. -  Вранці).

-  На якій це картинці зображено, покажи Петрику і ще раз ска
жи, коли дітки приходять у дитячий садок.

(П.В. -  Дітки приходять у дитячий садок вранці).
Аналогічно відпрацьовуються назви інших частин доби. Доба 

російською означає сутки.
-  Ми з вами уточнили всі частини доби: ніч,ранок, день, вечір.

-  То що ми порадимо, Грайликові, коли йому їхати до бабусі?
(П.В. -  Можна поїхати вранці. -  Можна поїхати вдень. -  Можна

поїхати увечері).

(Якщо діти мають труднощі з відповіддю, т о  вихователь 
допомагає навідними запитаннями).

-  А вночі можна поїхати?
(П.В. -  Вночі люди відпочивають (сплять)).



Вихователь робить висновок:
-  Грайликові можна виїхати на гостини до бабусі вранці, вдень 

або увечері, а вночі краще не їхати.
-  Грайлик каже, що ви йому допомогли і пропонує трішки відпочити.

(Фізкультхвилинка)
Лугом поміж квітками я іду, (Д іти взялись за руки,

йдуть по колу вправо) 
Пісеньку-весняночку я веду, (Так само ідуть вліво)
Склала я цю пісеньку полосну (Зупиняються)
Про гаряче сонечко, про весну. (Спочатку піднімають

Л. Компанієць руки вгору, потім
розводять їх у сторони).

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, пригадаймо ще раз, яка зараз пора року?
(П.В. -  Весна).
-  А за весною яка приходить пора року?
(П.В. -  Літо. За весною приходить літо).
-  А за літом що наступає?
(П.В. -  За літом наступає осінь).
-  А яка пора року приходить після осені?
(П.В. -  Після осені приходить зима).
-  Правильно, діти. Пори року чергуються одна з одною. За

пам’ятайте це слово.
(Д іти хором повторюють слово чергуються).

-  А як ви думаєте, ранок, ніч, вечір, день теж чергуються чи ні? 
(П.В. -  Так, чергуються).
-  А я правильно по черзі назвала: ранок, ніч, вечір, день?
(П.В. -  Ні).
-  Назвімо всі разом правильно. Що буде першим, якщо почне

мо (показує картинку).
(Діти, дивлячись на картинку, говорять: “Ранок”).
- А  потім? (П.В. -  День і т. д.).

-Молодці, а зараз пограймо у гру "Склади сломо" Оцн до 
лонька у мене означає частину слова по, а інша долонька цілп 
слово весняному, якщо ми їх з’єднаємо, що вийде?

Вихователь наближає долоньки одна до одної і разом Із діїьми 
протяжно промовляє слово: “По... весняному".

-  Грайлик склав речення із цим словом, послухайте "Нм 
вулиці по-весняному тепло”, “Пташки співають по-весняному го 
лосно”.

Аналогічно утворюють слова по-зимовому, по-осінньому.
-  Діти, Грайлик каже, що ви впорались із дуже складними зав

даннями. Час уже пограти в гру -  хоровод “Берізка”.
Як прийшла до нас уквітчана весна, (ідуть в хороводі)
Посадила я берізку край вікна. (Нахиляються:

удають, що садять 
берізку)

Стала я берізку поливать, (Водять хоровод)
Стала пісеньку веселу їй співать:
“Ти рости, моя берізонько, рости, (піднімають руки
Буйним листом всім на радість шелести”. догори).

Запитання до дітей
на формування оцінно-контрольних дій:

/  Чого навчилися?
/  Що тебе здивувало?
/  Які нові ігри тобі сподобалися?
Далі діти за традицією складають нові слова до скриньки-скар- 

бнички і прощаються із вихователем та Грайликом.
Тривалість за н я ття  до 16-19 хв.

Нотатки педагога:.



Тема: ПРАВИЛА 
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. 
ПРАВИЛА 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Мета: збагачувати словник відповідно до 
теми заняття, наповнювати мовлення 
дітей смисловим змістом (робота над 
якісним розвитком словника).

Ключові слова: вогонь, пожежа, сірники, дорога, пішохід, 
тротуар, переходити, перебігати, зупиняти
ся, загоратися.

Іменники: вогонь, пожежа, сірники, дорога, пішохід,
тротуар,

Дієслова: переходити, перебігати, зупинятися, загора
тися, брати, поводитись, рухатись.

Прикметники: великий, маленький, швидкий, червоне.
Прислівник: обережно.

/  Вправляти у вживанні іменників із прийменниками в різному 
значенні: за руку, заліками, за дверима, за мамою.

/  Учити складати складнопідрядні речення зі сполучником умо
ви якщо: Якщо без дозволу брати сірники, то буде пожежа.

/  Продовжувати розвивати діалогічне мовлення на запропо
новану тему, показуючи у відповідях власні знання.

/  Сприяти розвиткові елементарної оцінно-контрольної діяль
ності впродовж усього заняття.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1 частина. КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-Добрий день, дітки. Привітайтесь із Грайликом.
(Д іти самостійно вітаються).

III ТИЖДЕНЬ -  Подивіться, будь ласка, на Грайлика. Справді ж, він сьогодні 
вдягнувся якось незвичайно: каска на голові, комбінезон. Десь я 
уже бачила такий одяг. А ви, дітки?

(П.В. -  Так, бачили, коли ходили на екскурсію до пожежної 
частини. (Це пожежники так одягаються)).

-  А..., дякую, пригадала тепер і я. Діти, вслухайтесь, від якого 
слова утворилось слово пожежник.

Вихователь промовляє пожежа: пожежа -  пожежник.
-  А пожежа буває тоді, коли горить великий вогонь. Ось і сьо

годні Грайлик приніс нам дуже розумну книжку з малюнками про 
те, як маленькі козенята зробили пожежу.

Вогонь працював у кози у печі -  
Варив їй куліш, випікав калачі.
Та мама Коза пішла на базар,
А маленьке козенятко...
...потихеньку взяло сірники, 
і вогник маленький пуска між тріски, 
і ось уже дим потягнув догори.
Сердитий вогонь розходивсь, гоготить.

Читання вірша супроводжується показом ілюстрацій.

2 частина. ЕТАП ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
НАДБАННЯ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

-  Діти, що трапилось?
(П.В. -  Козеня взяло сірники (Почалась пожежа).
(Горить вогонь).
-  Правильно, все загорілося.
-  Що зробило козеня? -  запитує Грайлик.
-Д іти, допоможіть Грайлику, що трапилось?
(П.В. -  Все загорілося).
-  Вогонь почав перебігати. Вогонь такий швидкий, що він пе

ребігає з однієї речі на іншу.
Грайлик пропонує дітям повторити слово перебігає.
-  Кого треба кликати на допомогу?
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(Якщо дітям важко відповісти, вихователь читає вірш далі).
Одне козеня не злякалось.
-  Нуль-один подзвоню,
Врятують пожежники нас від вогню.
Алло! Загоришся хата в Кози.
Адреса: Діброва, провулок Лози.
А номер у нас другий. Скоріше сюди!

-  Це що?
(П.В. -  Пожежна машина).

-  Як рухається пож еж на машина?
(П.В. -  Швидко, по дорозі).
-  їде швидко, подає... (П.В. -  сигнал).
-  Пішоходи повинні пропускати цю машину, рухатися по троту

ару. (Д іти повторюють ці слова).
-  Правильно. Не можна порушувати правила безпеки. Бачиш, 

Грайлику, наші дітки розумні, будуть вести себе дуже обережно з 
вогнем та на дорозі.

-  Грайлик підказує, що настав час відпочинку.
(Фізхвилинка)

Ми пож еж ники  завзяті, (Д іти ходять по колу)
Мусим загасить вогонь. (Рухи насосу, що працює)
Не беріть сірники, малята. (Погрожують пальцем)
Гра з вогнем приведе до біди.

З частина. ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, погляньте на малюнок і скажіть, за що мама тримає 
хлопчика? (Вихователь виділяє інтонаційно прийменник за).

(П.В. -  За руку).
За аналогією вихователь відпрацьовує з дітьми вживання імен

ників із прийменниками: за ліками, за дверима, за мамою, пояс
нює їхнє значення.

-  Молодці, Миколка, Василько, правильно будували речення. 
А тепер спробуємо побудувати речення зі словом якщо.

-  Послухайте, як складу я.
-Я кщ о  без дозволу брати сірники, то може трапитись пожпжй
-  Якщо без дорослих переходити дорогу, то можна потрапити 

під машину. (Д іти будують інші речення з і словом якщо).

4 частина. ОЦІННО-КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-  Діти, ми сьогодні познайомились із тим, як поводили себе 
козенята, які залишились самі без мами і що потім сталося.

-  Чому це погано?
(П.В. -  Може все згоріти. (Вогонь дуже швидко горить. Во

гонь пече, все згоряє)).
-  Від чого може бути пожежа?
(П.В. -  Коли діти без дозволу беруть сірники. (Коли діти запа

люють запальнички) і т.д.).
-  Що треба робити, щоб не сталося по ж еж і?
(П.В. -  Не брати сірники, запальничку. (Не палити)).
-  Що треба робити, якщо вже трапилася пожежа?
(П.В. -  Подзвонити по телефону “01 ” (Викликати пожежників)).
-  Правильно, мої розумники. Ви добре знаєте, як поводитися, 

щоб не трапилось пожеж і.
-  Грайлик питає, а чи запам’ятали, як поводитись на вулиці? 

Якщо він візьме м'ячик, можна гратися на дорозі?
(П.В. -  Не можна).
-  А чому? (П.В. -  Можна потрапити під машину).

-  Де треба гратися? (П.В. -  На дитячих майданчиках).
-  Де ходять люди? • (П.В. -  По тротуарах, тротуарами).
-  Де їздять машини? (П.В. -  Машини їздять по дорогах,

дорогами).
-  Молодці, діти. А найголовніше -  пам’ятайте про те, що на 

вулиці треба завжди бути поруч із дорослими і поводили себе обе
режно.
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-  Ось і прийшов час прощатися. Закінчилося наше останнє 
заняття. Подивіться, яка у вас важка стала скринька. Як ви думає
те, чому?

(П.В. -  Ми цілий рік складали туди слова).

Запитання до дітей
і-ія  на формування оцінно-контрольних дій:
/  Пригадай, хто кому допомагав на всіх заняттях?
/  Що запам’яталося найбільше?
-  Грайлик також прощається з вами, бо попереду літо, відпо

чинок. І всі ті слова, що ви складали у скриньку, знадобляться вам 
під час відпочинку. Згадуйте їх. А восени розкажете, чи допомага
ли вони вам і коли.

Діти прощаються з вихователем і Грайликом.
-Д о  побачення! До наступного року!
Тривалість за н я ття  до 17-20 хвилин.

ДиЯ Нотатки педагога:______________________________
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Користуйтесь послугами

“КНИГА - ПОШТОЮ”
Д л я  тих, хто не має можливості придбати нашу літературу в рідному 

місті або селі, пропонуємо новий вид співпраці: “Книга -  поштою”.
Достатньо зателефонувати або надіслати листа із замовленням -  і наші 

співробітники надішлють книги післяплатою в будь-який куточок країни.

УВАГА!
Для більш швидкого одержання літератури або іншої нашої продукції 

післяплатою необхідно під час оформлення замовлення, за можливістю, 
указати номер контактного телефону {робочий або домашній) і код Вашо
го населеного пункту.

Отже, Ви зможете уникнути непорозумінь, а ми вчасно виконаємо 
замовлення і навіть поінформуємо Вас про новітні видання.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!!!
Замовляючи літературу післяплатою, потрібно обов’язково вра

хувати витрати на пош тові видатки.
Пишіть, дзвоніть, замовляйте -  будемо раді співпраці з Вами!

З питань придбання зазначеної літератури або замовлення виїзного 
семінару-презентацїї Ви можете звертатися за адресою:

69071, м. Запоріжжя, вул. Цитрусова, 6-А. 
Видавничо-книготоргове підприємство “ ЛІПС” ЛТД 

Тел. (0612) 68-33-13, 68-81-08.
Електронна пошта: таіі@іірз.2р.иа 

Всесвітня мережа Інтернет: \ллллл,.ІІр5.2р.иа

або 69035, м. Запоріжжя-35, вул. 40 років Рад. України, 57-А, 
Запорізький обласний інститут п іслядипломної педагогічної 

освіти, кафедра дош кільно їта  початкової освіти.
Тел. (0612) 34-54-09.


