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ПЕРЕДМОВА

Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує сучасного педагога на особи-
стість, її вікові та індивідуальні особливості, підтримку пізнавальної сфери дошкіль-
ника. Важливим напрямом формування особистості дошкільника є його мовленнє-
вий, комунікативний розвиток, формування мовленнєвої компетентності в різних 
її аспектах (фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та монологічної). 

Мовлення – один із найпотужніших факторів і стимулів розвитку дитини. 
Мовлення людини – це її візитна картка. Сучасний і правильний розвиток мов-

лення дає змогу дитині більш свідомо сприймати предмети та явища навколишньо-
го світу.

Основна мета навчально-методичного посібника  з розвитку мовлення дітей 
5-го року життя «Абабагаламага» - дати орієнтири для роботи за авторською про-
грамою «Абабагаламага» та забезпечити навчально-методичний супровід програ-
мових завдань. Матеріали посібника спрямовані на допомогу педагогічним праців-
никам дошкільних навчальних закладів для успішної роботи у реалізації мети та 
завдань, визначених у програмі «Абабагаламага», щодо повноцінного мовленнєвого 
розвитку дітей середнього дошкільного віку.

У посібнику запропоновані докладні конспекти усіх занять курсу, відповідно ка-
лендарно-тематичному плануванню за авторською програмою «Абабагаламага». 

Розробки занять містять  різноманітні мовні, дидактичні, фонематичні ігри, ху-
дожні літературні твори В. Сухомлинського, К. Ушинського та інших українських 
письменників, казки, вірші, оповідання, скоромовки, чистомовки, прислів’я, загад-
ки, артикуляційні вправи, пальчикові ігри, фізкультхвилинки та ін. Таким чином, 
освоюючи мовленнєву культуру, діти також розвиваються морально, естетично, ак-
тивно пізнають навколишню дійсність крізь призму рідного слова.

Заняття зорієнтовані на вікові можливості дітей та вимоги чинної програми їх-
нього виховання і розвитку.

Матеріал посібника відповідає рекомендаціям Базового компоненту дошкільної 
освіти та комплексної програми «Соняшник», затверджених Міністерством освіти 
і науки України.

Сподіваємось, що цей посібник надасть педагогам дошкільних навчальних за-
кладів: вихователям, керівникам гуртків мовленнєвого розвитку, студентам, суттє-
ву допомогу у реалізації завдань розвитку зв’язного  мовлення у дітей середнього 
дошкільного віку. Допоможе вихователям навчити малят активно працювати з мов-
ним матеріалом, сприймати і повноцінно засвоювати його, говорити правильно та 
красиво, швидко збагачувати словниковий запас, а ще дозволить вихователям зма-
лечку прищеплювати дітям цікавість до рідного слова, щиру любов до української 
мови, яку слушно вважають однією з найкрасивіших мов людства, виховувати осо-
бистості, які поважають рідне слово, а отже, і свою Батьківщину. 
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ВЕРЕСЕНЬ
Заняття 1

Тема: «У рідному дитсадочку»
Мета: розвивати зв’язне мовлення дітей, вчити висловлювати власну думку та 

логічну пояснювати і обґрунтовувати її; розширити словниковий запас, закріпити в 
словнику дітей узагальнюючі поняття, формувати навички опису. Створювати гар-
ний настрій. Виховувати дружелюбність.

Обладнання: зображення будівлі дитсадка; предметні картинки, дитячі іграшки.

ХІД ЗАНЯТТЯ
-Малята! Усі ви ходите до дитсадочка. (Показ світлини або слайду.) А тут зажди 

цікаво та весело, щодня на вас чекають нові ігри та розваги. От і сьогодні ми погово-
римо про рідний дитсадочок, де вас люблять і виховують — добрими, допитливими, 
чемними і, звісно ж, розумненькими та кмітливими.

-Але перш ніж ми почнемо говорити, давайте ми з вами зробимо зарядку для 
язичків.

1. Артикуляційна вправа «Вправний язичок»
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційними вправа-

ми.
За рожевими губками та за білими зубками жив собі веселий язичок. Він міцно 

спав у своїй хатинці, вкрившись білою ковдрою — зубками.
В хаті теплій і м’якій Язичок сховався мій. А кожного ранку язичок прокидався 

і усміхався.
   Рожеві губки усміхаються,
   А білі зубки заховаються.
(Діти в цей час утримують кілька секунд губи в усмішці так, щоб зубів не було 

видно.)
Коли язичок прокидався, він хотів дізнатися: котра година? ( Літи посміхають-

ся, зуби добре видні. Вихователь спонукає малят витягнути вузенький язичок — він 
буде стрілкою годинника, н зубки будуть цифрами. Чітко, не поспішаючи діти пере-
сувають кінчик язика з одного куточка рота в інший, 3-4 рази.)

Під час виконання ігрової вправи педагог промовляє слова:
   Іде годинник наш: «Тік-так!» —
   Він нам співає пісню так.
   «Тік-так, тік-так, тік-так, тік-так»,—
   Годинник наш ходить мастак.
-Діти удома у вас усе тільки ваше, а в дитсадку — все спільне й належить усім 

хлопчикам та дівчаткам. Що ж є у кожного з вас і що є тут, у дитсадочку, у нас усіх? 
Поміркуймо про це разом, малята!
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2.  Мовленнєва гра «Моє і наше»
Вихователь ставить дітям запитання і допомагає утворити сполучення займен-

ників мій, наш (у різних родах та числах) із іменниками: «Як ти скажеш на будинок, 
у якому ти живеш: чий це будинок?» — «Мій будинок». На кожне запитання педаго-
га відповідає одна дитина, а потім група повторює назване словосполучення хором.

Матеріал для гри
Мій будинок, моя квартира, моя кімната, мої речі, моє вбрання, мій светр, моя 

куртка, моє пальто, мої черевики, мої джинси, мій ґудзик, моя сорочка.
Наш дитсадок, наші іграшки, наша група, наше подвір я, на ше заняття, наші 

шафки, наші столи, наш килимок, наша гра, наша дошка, наша квітка, наш спортзал, 
наша їдальня тощо.

На завершення гри діти за бажанням можуть придумати свої словосполучення 
із заданими займенниками (педагог може при цьому показувати дітям іграшки або 
предметні малюнки).

 3. Читання оповідання Наталі Забіли «Ясоччин садок»
Ясоччин садок

За вікном сьогодні вітер, вітер — аж в кімнаті чути, як гуде. В дитсадок давно 
пішли всі діти, а маленька Ясочка не йде.

Наша Яся нині трохи хвора, все кахика й носик витира. Застудилась, мабуть, Яся 
вчора, як ліпила бабу дітвора.

На роботу вже поїхав тато, мама вийшла — й довго щось не чуть... Може, Яся 
буде сумувати? Може, слізки рясно потечуть?

Ні! Ясюня не така вдалася! — в неї досить іграшок ляльок. У своїй кімнаті наша 
Яся улаштує власний дитсадок.

Діти будуть — лялька, та ведмедик, та конячка сіра без сідла, І собачка Бум, така 
кумедна, що угору вухо підвела.

Ще Ясюня посадила й кішку. А вона стрибнула у куток!..
— Ну й сиди собі сама під ліжком, не візьму тебе у дитсадок!
От усі в кутку біля канапи посідали.
— Тихо! Не шуміть! А чому в ведмедя чорні лапи? Мабуть, пранці їх забув по-

мить? Зараз я будинок вам збудую із великих ситових книжок і обідом добрим наго-
дую — дам цукерки вам і пиріжок...

А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме «о»!
Яся певна, що ведмедик Мишка хоче знати літери давно. Потім Яся хусточку 

розстеле на вовнянім теплім килимку.
Ну, лягайте, діточки, в постелю! Так і ми спимо у дитсадку У куточку сплять 

слухняні діти: і ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті 
тиша і теплінь. От і мама двері відчинила і на руки Ясю підійма.

— Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама!
Запитання за змістом оповідання:
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- Чому дівчинка Яся не пішла до дитячого садка?
- Вона сумувала вдома, плакала, капризувала?
- Яся любила ходити до дитсадка?
- А вам подобається ваш дитсадок?

4. Фізкультхвилинка «Горобчик»
Вихователь читає віршик, діти виконують ігрові рухи за змістом вірша та за зраз-

ком педагога.
Як настав весняний ранок — (Потягнутися.)
Горобець присів на ґанок. (Присісти.)
Крильцями затріпотів,   (Встати і розвести руки в сторони.)
І у справах полетів.  (Оплески.)
Любить горобець, малята, Жваво по двору стрибати!
(Стрибки на двох ногах уперед під ритмічну музику помірного темпу).
- У дітей у дитсадочку є повсякденні справи – адже тут свій розпорядок, ре-

жим. Чим же ми займаємося щодня? Давайте про це розкажемо.

5. Мовна гра «Розкажи про дитсадок»
Діти утворюють різні форми заданих дієслів за зразком педагога, розповідаючи 

про свої повсякденні справи в дитячому садку (гратися, малювати, співати, обіда-
ти, спілкуватися, дружити, бігати тощо).

Приклад виконання завдання
Зранку ми прийшли до дитсадка, гралися, робили ранкову зарядку, снідали, за-

ймалися, гуляли…
Вдень ми обідали, спали, співали, танцювали…
Ввечері ми вечеряли, гралися, малювали, ліпили…

6. Дидактична гра «Так чи ні?»
Діти відповідають на запитання вихователя «так» чи «ні»
- Вам подобається ваш дитсадок? (Так)
- Ви любите в садочку гратися? (Так)
- Ви любите в садочку вередувати? (Ні)
- Вам подобається в садочку займатися? (Так)
- Вам подобається в садочку малювати? (Так)
- Вам подобається в садочку співати? (Так)
- Ви в садочку сумуєте? (Ні)
- Ви в садочку любите битися? (Ні)
- У вас в садочку є друзі?(Так)
- Ваш садочок найкращий? (Так)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 2
Тема: «Півник із родиною»
Мета: вчити дітей уважно слухати літературні твори, правильно сприймати їх 

зміст, за допомогою дорослого давати характеристику персонажам твору; вдоско-
налювати вміння дітей давати відповіді на запитання, переказувати зміст прослуха-
ного оповідання, сприяти розвитку пам’яті та уваги. Формувати чіткість та інтона-
ційну виразність мовлення.

Обладнання: предметні малюнки (півень, курка, курчатка), ілюстрації до опові-
дання К. Ушинського «Півник з родиною»

ХІД ЗАНЯТТЯ
-Діти, як завжди на початку заняття давайте зробимо зарядку для язичка.
1. Артикуляційна вправа «Язичок ховається»
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційними вправа-

ми.
За рожевими губками та за білими зубками жив собі веселий язичок. Він міцно 

спав у своїй хатинці, вкрившись білою ковдрою — зубками.
В хаті теплій і м’якій Язичок сховався мій.
2. Вступне слово
-Діти, ми сьогодні познайомимося з оповіданням К. Ушинського, а про кого буде 

йти мова в оповіданні ви зараз відгадаєте:
Запропонувати дітям відгадати, про кого йдеться.
   Він співає на паркані 
   У червоному жупані й чобітку:
   Ку-ку-рі-ку! (Півень.)
   Попищали, попищали,
   Дружно просо подзьобали —
   І до матері стрибочком 
   Жовті збіглися клубочки,
   Заховались під крило,
   Наче їх і не було.
   Треба загадку кінчати,
   Ці клубочки — то... (Курчата.)
   А їхня мати... (Курка.)

3. Робота з ілюстрацією.
Діти розглядають ілюстрацію «Півник із родиною» й відповідають на запитання:
- Кого ви бачите на малюнку?
- Що робить півник?
- Ним зайняті кури?
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- Скільки курок ліворуч від півника?
- Скільки курок праворуч?
- Якого кольору курочки?
- Опишіть півника.
- Порахуйте курчат.
- На вашу думку, чи можна назвати цей малюнок «Півник із родиною»?

4. Читання тексту.
Півник із родиною

Ходить Півник у дворі, пишається — зразу видко: червоний і гребінець на голо-
ві, під носом — червона борідка, на хвості — візерунки-узори, на ногах красуються 
шпори. Лапами Півник купу розгрібає, курочок з курчатами скликає:

— Курочки-чубарочки! Клопотухи-господарочки! Строкатенькі — рябенькі! 
Чорненькі — біленькі! Збирайтеся з курчатками, з малими дитятками: я вам зернят-
ко припас!

Курочки з курчатками зібралися, розквокталися; зернятка не поділили — 
посперечалися.

Півник безладу не любить — враз родину помирив: ту за пір’я,  ту за чубчик, 
зернятко він сам з’їв, на тин злетів, крилами замахав, загорлав:

— Ку-ку-рі-ку!

5. Робота над змістом.
Перевірка розуміння. Запитання:
— Як називається оповідання?
— Як автор описує Півника?
— Що робить Півник?
— Як він кличе курочок і курчат?
— Зернятко одне, а курок багато, що між ними сталося?
— Як Півник родину помирив?

6. Фізкультхвилинка.
Запропонувати дітям показати, як півник прокидається, витягує шию, дивиться 

в різні боки, лопотить крилами, розгрібає лапками землю.
Діти слухають віршовані рядки й виконують відповідні дії:

   Ходить квочка коло кілочка,
   Водить діток коло квіток.
   Квочка каже: «Квок, квок!
   Ось золотий кілок!»
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7. Переказування.
Запропонувати дітям переказати текст частинами: перша дитина переказує ту 

частину оповідання, де описано Півника; друга виразно «скликає курочок і курчат»; 
третя розповідає, чим закінчився твір. Після цього запропонувати охочим перека-
зати текст цілком.

8. Гра-опис «Маленьке курчатко»
Діти разом із педагогом складають опис курчатка за поданою структурно-син-

таксичною схемою (початки речень).
Приблизний варіант опису
 Це — ... (курчатко). Воно таке... (маленьке, жовте й пухнасте). У курчатка є... 

(голівка, оченята, дзьобик, ніжки, крильця та хвостик). Курчатко вміє... (бігати, пи-
щати, гратися). Нам подобається... (курчатко), тому що воно... (дуже гарненьке й 
миле).

 Вихователь може спершу дати дітям зразок опису (послідовно, не поспішаю-
чи, спокійним тоном). Далі діти по черзі описують ма- пюнок відповідно до заданої 
схеми. Кожна дитина викладає свій опис від початку до кінця, будуючи зв’язні по-
ширені речення. Дорослий відзначає уважність та мовлення тих малят, які вносять 
у розповідь власні уточнення, доповнення тощо. Якщо дитина вагається, інші діти 
можуть із дозволу вихователя допомагати їй.

Підсумок заняття
Заняття закінчується

 



13

Заняття 3
Тема: «Вересень настав»
Мета: розширити знання дітей про зміни в природі, які відбуваються ранньої 

осені, вправляти дітей у побудові словосполучень та речень за темою заняття. Зба-
гачувати словниковий запас, удосконалювати артикуляцію, виразність та чіткість 
мовлення. Розвивати фонематичний слух, вміння придумувати слова на заданий 
звук, визначати перший звук у слові. Виховувати посидючість.

Обладнання: пейзажні картина (або велика фотографія) із зображенням ран-
ньої осені.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Зарядка для язичка»
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційними вправа-

ми.
Вранці язичок любить робити зарядку, щоб бути здоровим  і сильним. Лягає 

язичок на нижню губку, а потім підіймає свій краєчок вгору — опускає вниз, вгору 
- вниз. (Діти виконують відповідні рухи) Молодець, язичок! Дуже вправний фіз-
культурник! А зараз язичку й вмиватися час. Діти посміхаються так щоб видно 
було зуби і «відкривають водичку» — випускають повітря цілеспрямованим пото-
ком крізь зуби, підставивши під потік зімкнені долоньки. Чується пісенька водички: 
«С-с-с...».

Вихователь у цей час читає віршовані рядки:
   Водичко, водичко, умий моє личко.
   Рум’яне та біле, як яблучко спіле,
   Щоб сміявся роток і кусався зубок.
-Малята, зовсім недавно стояла спекотна, літня погода. Але літо вже промину-

ло. Яка пора зараз змінила тепле літечко? (Осінь.) Правильно. Нині осінь рання чи 
пізня? (Рання осінь.) Так. Як називається перший осінній місяць, який вже настав? 
(Якщо малята вагаються, педагог нагадує їм назву місяця і просить чітко та вираз-
но повторити її: «Настав вересень») Чи помітили ви, які аміни принесла із собою 
осінь?

2. Дидактична гра «Осінь вже до нас прийшла — всюди лад свій навела»
Вихователь просить малят розказати про осінні зміни в природі, спираючись на 

запитання:
• Як змінилося повітря з приходом осені? (Восени повітря стало холоднішим)
• Як змінилася тривалість дня і ночі? (Дні стали коротшими, а ночі — довши-

ми.)
• Сонечко восени світить вище, ніж влітку? (Сонечко світить нижче)
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• Які зміни відбуваються восени з рослинами? Як змінилася трава? (Восени 
трава починає в’янути, сохнути)

• Як змінюються дерева? (На деревах починає жовтіти листя)
• У яку подорож збираються перелітні пташки? (Пташки збираються відліта-

ти у вирій)
• Чому вранці часто буває все вкрите білою млою, за якою нам важко розгледі-

ти те, що вдалині? (Вранці часто бувають тумани)

- Під час гри педагог спонукає дітей давати відповіді повними реченнями, а 
не окремими словами. За необхідності дорослий допомагає малятам впоратися із 
завданням і просить їх чітко та виразно повторити правильну відповідь. Діти дають 
спочатку індивідуальні відповіді, а потім — колективні.

3. Дидактична гра «Назви слова на звук [а]».
Дорослий ставить перед дітьми коробку з картками. Діти по черзі підходять до 

коробки, кожен малюк дістає з неї одну картинку, розглядає її й називає зображе-
ний на картці предмет (істоту), виділяючи початковий звук [а]. Якщо дитина ва-
гається або помиляється їй допомагають вихователь або інші діти. Назване слово 
вся група повторює хором, також підкреслюючи в ньому перший звук. Після цього 
картка відкладається, малюк повертається на своє місце, а до коробки підходить 
наступна дитина.

Словесний матеріал для гри:
Акула, автобус, аґрус, аптека, абетка, абрикос, автомобіль, ананас, акваріум, ан-

тена…
4. Вивчення скоромовки.
-Діти, хто знає, що таке скоромовка? (Так, це вірш, який потрібно вимовляти 

дуже швидко)
    Мала Алла кашу мала
    Алла Аню частувала,
    Але Аня не хотіла, -
    Ананаси Аня їла.
         Л.Вознюк
-Які ще слова на [а] ви почули у скоромовці?
Вивчаємо скоромовку спочатку повільно, а потім швидше. Можна запропонува-

ти розказати скоромовку тільки хлопчикам, потім тільки дівчаткам, пошибки, го-
лосно, індивідуально тощо.

5. Фізкультхвилинка «Ішов собачка»
Вихователь читає віршовані рядки, діти виконують відповідні рухи.
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   Йшов собачка через міст,
(Діти йдуть одне за одним, піднімаючи високо ноги та тримаючи перед грудьми 

руки з опущеними кистями)
   Бубликом у нього хвіст,
   Якщо міст провалиться,
   Наш собачка звалиться.
(Діти присідають.)

6.  Мовна гра «Поміркуй і скажи» 
Педагог читає початок речення, а малята мають логічно продовжити та закінчи-

ти його. 
• Рання осінь завітала в наші ... (міста, села, краї).
• Вранці густий туман вкриває ... (поля, ліси, парки, луги, будинки, дороги).
• Починає жовкнути листя на ... (деревах, кущах, чагарниках).
• Восени в садках достигають ... (яблука, груші, сливи).
• На городах люди збирають врожай ... (картоплі, моркви, капусти, буряків).
Під час гри діти мають по черзі називати різні варіанти одного повного речення. 

Потім кожну правильну відповідь чітко та виразно повторюють хором.

7. Артикуляційна гра «Чистомовки».
А, а, а — болить в мене голова.
Ар, ар, ар — пішла баба на базар.
Ак, ак, ак — проповзав хробак.
Ан, ан, ан — гарний в Ані сарафан.

8. Відгадування загадок.

Сам жовтенький, соковитий 
Достигає серед літа.
Він у джемі, у варенні 
І солодкий, і приємний.
                                                 (Абрикос)

Намистини зелененькі — 
Дрібні ягідки смачненькі. 
Протягни за ними ручки — 
Покусаються колючки.
                                                  (Аґрус)
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Тітка на даху стоїть,
Розвісивши вуха.
Від супутників сигнали 
І день і ніч слуха.
     (Антена)
 
Букви всі — від А до Я,
 - Як одна міцна сім’я.
Варто всіх у цій родині 
Знати грамотній дитині.
     (Абетка)

Що за хатка-дивина?
З скла прозорого вона. 
Табунцями, як у річці,
Рибки плетуться в водичці.
                                                   (Акваріум)

Фрукт заморський — гордий пан:
Пишний чуб, цупкий жупан.
А як скинеш цей жупан, — 
Смакотою вгостить пан.
                                                    (Ананас)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 4
Тема: «Вранішні промені»
Мета: формувати у дітей навички словотворення, вправляти у побудові словос-

получень та речень. Збагачувати активний словник дітей. Вчити відповідати на за-
питання по тексту та переказувати текст. Розвивати фонематичний слух, артикуля-
цію, пам’ять, мислення, увагу. Виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: ілюстрація до оповідання К. Ушинського «Вранішні промені».

ХІД ЗАНЯТТЯ
1. Повторення вивченої скоромовки.
- Діти, сьогодні я прочитаю вам чудове оповідання Костянтина Ушинського 

«Вранішні промені». Уважно слухайте і запам’ятовуйте, що робили промені.
2. Виразне читання тексту.

Вранішні промені
Випливло на небо ясне сонечко й почало посилати скрізь свої золоті промені — 

будити землю. 
Перший промінь полетів і впав на жайворонка. Стрепенувся жайворонок. Ви-

летів із гніздечка, піднявся високо-високо заспівав свою срібну пісеньку: «Ой як 
добре у свіжому ранковому повітрі! Як добре! Як вільно!».

Другий промінь натрапив на зайчика. Пересмикнув вухами зайчик і весело за-
стрибав росяним лугом: побіг він добувати собі соковитої травички на сніданок.

Третій промінь заскочив у курник. Півень залопотів крилами заспівав: «Ку-ку-
рі-ку!» Кури позлітали із сідал, заквоктали. Почали розгрібати сміття та черв’яків 
шукати.

Четвертий промінь опинився у вулику. Виповзла бджілка воскової келії, сіла на 
віконце, розпростала крильця і — зум- зум- зум! Полетіла збирати медок із запаш-
них квітів.

П’ятий промінь упав у дитячу кімнату, на ліжечко до маленького лежня: ріже 
йому очі, а той повернувся на другий бік і знову заснув.

3. Робота над змістом оповідання.
Запитання:
— Як називається оповідання?
— Скільки всього було променів?
— Який промінь розбудив жайворонка?
— Як автор розповів про жайворонка?
— Жайворонок стрепенувся і що зробив?
— Яку пісеньку жайворонок заспівав?
— Кого розбудив другий промінь? третій? четвертий?



18

— Як прокинувся зайчик?
— Куди побіг зайчик?
— Як він це зробив?
— Що зробив півень, коли промінь потрапив у курник?
— Як поводилися кури?
— Як промінь розбудив бджілок?
— Що каже автор про бджілку?
— Який промінь намагався розбудити хлопчика?
— Що відбулося, коли промінь упав у дитячу кімнату?
— Чи правильно письменник називає хлопчика маленьким лежнем?
— А чи швидко ви вранці піднімаєтеся з ліжка?

4. Фізкультхвилинка.
«Сонечко». Запропонувати дітям разом утворити «сонечко»: дівчатка — коло, 

хлопчики — промені. Діти, зображуючи сонечко, ідуть по колу зі словами:
   Сонечко, сонечко,
   Високо зійди,
   Заглянь у віконечко,
   Далеко посвіти.

5. Переказування тексту.
Спираючись на ілюстрацію п’ятеро дітей розповідають кожне про «свій» про-

мінь.

6. Дидактична гра «Добре - погано».
Допомагає розвивати в дитини мислення (уміння виявляти суперечності).
Запропонувати дітям сказати, що в сонці добре, а що — погано, чергуючи ці два 

поняття. 
Добре: сонечко все освітлює, гріє, від його тепла й світла все росте, квітне; можна 

загоряти.
Погано: сонце ріже очі, на нього боляче дивитися; можна обгоріти.

7. Дидактична гра «Змініть слово»
Мета вправи — розвиток мовлення, уміння добирати однокореневі слова.
Наприклад: промінь — промінчик — випромінювати, птах — пташеня — пташ-

ник, бджола — бджолиний, пурхати — випурхувати, сон — сонний — заснув.

8. Робота з прислів’ямита приказками.
Запропонувати дітям послухати кілька прислів’їв і приказок.
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Сонечко нас не чекає.
Сонце низенько — вечір близенько.
Узимку сонце світить, та не гріє.
Прокинутися разом із сонцем.
Можна обговорити їхній зміст, наприклад, прислів’я «Сонце нас не чекає» пояс-

нити так: «Не слід відкладати справи на потім, адже час іде, рух сонечка від ранку 
до вечора не зупинити». Приказка «Прокинутися разом із сонцем» означає «проки-
нути-ся рано».

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 5
Тема: «Дари осіннього саду»
Мета: поглибити і уточнити знання дітей про фрукти, які дозрівають восени, 

вчити добирати та називати слова – ознаки, що їх характеризують; вчити визначати 
перший звук у слові, придумувати слова на заданий звук; формувати навички сло-
вотворення, продовжувати вчити дітей відповідати на запитання та висловлювати 
власну думку; сприяти розвитку творчої уяви, слухової пам’яті та уваги.

Обладнання: кошик з фруктами.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Чаювання».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційною гімнасти-

кою.
Педагог, читаючи віршовані рядки, пропонує дітям подути на кінчик язика, про-

сунутий між губами. 
   Ось і чайник закипає,
   Нас запрошує до чаю.
Ця вправа сприяє виробленню сильного, цілеспрямованого повітряного струме-

ня та формуванню посередині язичка заглибини, необхідної для правильної вимови 
свистячих звуків.

Паралельно здійснюється постановка мовного дихання. Використовується так-
тильно-вібраційний контроль (долонею або тильною стороною руки). Діти роблять 
глибокий вдих і на плавному видиху вимовляють:

Ах, який духмяний чай!
Ранок з чаю починай.

2. Дидактична гра «Чудові фрукти».
Вихователь по черзі викликає бажаючих дітей і просить кожну дитину дістати 

із кошика один плід, показати його всім, назвати і розповісти про нього, дібравши 
потрібні слова-ознаки. Потім відповіді за бажанням доповнюють інші малюки.

• Що це? (Яблуко) Яблуко яке? (Осіннє, велике, наливне, червонобоке, кругле, 
духмяне, соковите.)

• Що це? (Слива.) Яка слива? (Синя, темна, крупна, солодка, смачна, овальна, 
м’яка, гарна, пізня, свіжа)

• Що це? (Груша) Груша яка? (Медова, важка, жовта, соковита, гарна, чудова, 
довгаста, смаковита, пахуча)

• Що це? (Виноград) Виноград який? (Зелений, прозорий, рясний, садовий, кис-
ленький, врожайний, корисний)

Усі названі якості повторюються спочатку кількома малятами індивідуально, а 
потім — усією групою.



21

-Усі ці фрукти дуже корисні, і тому найкраще їх споживати сирими. Але чи довго 
вони можуть зберігатися свіжими? (Ні) Правильно. Ось тому з них вправні госпо-
диноньки готують різні смачні фруктові страви. Вам вони відомі? Назвіть їх, будь 
ласка! (Компот, варення, повидло, цукати, кисіль, узвар) Дорослий садовить перед 
дітьми три ляльки у фартушках і продовжує бесіду далі. Жили собі три лялечки 
— Олеся, Катруся та Марічка — усі дуже гарні господиноньки. Як звали лялечок? 
(Малята повторюють імена  ляльок.) Так. Ось восени лялечки в своєму садочку 
зібрали врожай, а потім почали готувати з фруктів різні смачні страви.

3. Дидактична гра «Фруктові страви».
Педагог спонукає малят повторити речення, замінивши в них сполучення імен-

ників з прийменниками на слова-ознаки.
• Олеся зварила повидло із яблук. Яке повидло зварила Олеся? (Олеся зварила 

яблучне повидло.)
• Катруся зварила кисіль із слив. Який кисіль зварила Катрусі (Катруся зварила 

сливовий кисіль)
• Марічка зварила варення із груш. (Марічка зварила грушеве варення)
• Олеся зварила узвар із яблук. (Олеся зварила яблучний узвар)
• Катруся приготувала цукати із груш. (Катруся приготувала грушеві цукати)
• Марічка приготувала сік із винограду. (Марічка приготувала виноградний 

сік).

3. Фізкультхвилинка «Пиріжки».
Педагог читає віршовані рядки, вихованці виконують рухові дії відповідно до 

тексту потішки.
Стиглі яблучка малята
З гілочок зривали
(Діти стають навшпиньки і тягнуться руками вгору, імітуючи зривання яблук)
А які додолу впали —
Вони позбирали
(Малята присідають і збирають уявні яблука) 
Кошик принесли додому,
(Крокують на місці, тримаючи руки перед собою) 
Хутко кран відкрили, 
(Відкривають правою рукою уявний кран)
Фрукти всі ретельно,
Старанно помили
(Показують миття яблук під струменем води) 
Яблучка почистить треба 
Ножичком гостреньким,
Ще й порізать на шматочки —
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Кубики маленькі.
(Імітують чищення й нарізання фруктів.)
Замісили швидко тісто —
І пухке, і біле
(Місять уявне тісто — енергійні рухи кистями)
Ліплять, ліплять пиріжечки —
Яблучні уміло.
(По черзі кладуть одну долоньку на другу й імітують ліплення пиріжків).

4. Дидактична гра «Назви слова на звук [б]».
Дорослий ставить перед дітьми коробку з картками. Діти по черзі підходять до 

коробки, кожен малюк дістає з неї одну картинку, розглядає її й називає зображе-
ний на картці предмет (істоту), виділяючи початковий звук [б]. Якщо дитина ва-
гається або помиляється їй допомагають вихователь або інші діти. Назване слово 
вся група повторює хором, також підкреслюючи в ньому перший звук. Після цього 
картка відкладається, малюк повертається на своє місце, а до коробки підходить 
наступна дитина.

Словесний матеріал для гри:
Білка, бобер, буквар, баран, бджола, берізка, борщик, бурулька, барвінок, боро-

да…

5. Вивчення скоромовки.
Бором брів бобер до брата 
Борошна собі набрати,
Бо бобриха й бобренята
Будуть бублі виробляти.
    В. Кравчук

6. Відгадування загадок.
По два боки від ріки
Стоять браття-близнюки. 
Кожен бачить свого брата,
Годі лиш його обняти.
    (Береги)

Нерозлийвода із братом — 
Виступаємо удвох.
Я йому підсвічу сцену,
Він співає: «ух» та «ох».
    (Блискавка і грім)
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Він живе у норах, друже,
Хоч на білку схожий дуже:
В смужку спинка і бочок.
Звуть його ...
    (бурундучок)

Рудий м’ячик вправно скаче 
З гілочки на гілку.
— То не м’ячик, 
— кажуть діти, 
— Ми впізнали ...
    (білку)

Серед літа біля липки 
Виграють сопілки, скрипки.
Це не скрипки, не сопілки,
То медок збирають ...
    (бджілки)

Морква, біб і цибулина,
Бурячок і капустина,
Ще й картопля — шусть у горщик.
Ну й смачний ми зварим ...
    (борщик)

7. Дидактична гра «Впіймай звук [б]».
Дітям потрібно один раз плеснути в долоні, якщо слово починається на звук [б].
Словесний матеріал для гри:
Брат, білка, рука, березень, жовтень, баранчик, бичок, трава, весна, бджілка, 

бобер, барвінок, димар, жабка, бусол, буквар, борода, бабуся, біб, абрикос, борщ, 
бук, виноград, бубон, бульйон, сніг, бурульки, багаж, дерево, базар, батарея, боро-
вик, рак, батон, квітка, булка, буси, бинт, суп, балет.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 6
Тема: «Бджоли та муха»
Мета: продовжувати розвивати фонематичний слух,  артикуляцію. Розшири-

ти словниковий запас дітей, активізувати вживання прикметників; продовжувати 
вчити дітей відгадувати загадки, удосконалювати виразність та чіткість мовлення. 
Вчити уважно слухати літературні твори, правильно сприймати їх зміст. Розвивати 
увагу, пам’ять, мислення.

Обладнання: ілюстрація до оповідання К. Ушинського «Бджоли та муха», іграш-
ки або предметні малюнки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення вивченої скоромовки.
-Сьогодні я прочитаю вам оповідання про комах.
Відгадайте загадки, і ви дізнаєтесь, про кого йтиметься.
   Не метелик, не жучок,
   А летить до квіточок.
   Якщо в гості завітаєш,
   То у вулик потрапляєш. (Бджола.)
   Вона летить,
   Набридливо дзижчить. (Муха.)
   Хто над нами догори ногами? (Муха.)
   Я труд поважаю,
   Все літо літаю У поле до гаю,
   Збираю медок Із різних квіток.
   Кого не злюблю,
   Того жалом колю. (Бджола.)

2. Виразне читання тексту.
Бджоли та муха

Пізно восени випав чудовий день, які й навесні рідко бувають: свинцеві хмари 
розсіялися, вітер ущух, сонце визирнуло й дивилося так лагідно, нібито прощалося 
із зів’ялими рослинами. Покликані з вулика світлом і теплом волохаті бджілки ве-
село дзинчали та перелітали з травинки на травинку не по мед (його вже ніде було 
взяти), а просто так, щоб повеселитись і випростати крильця.

— Які ви дурні зі своїми веселощами,— сказала їм муха, яка сумовито, повісив-
ши носа також сиділа тут, на травичці,— Чи ж ви не знаєте, що це сонечко тільки на 
хвильку й що, мабуть, сьогодні ж почнеться вітер, дощ, холод, і нам усім доведеться 
потерпати.

— Зум-зум-зум! Навіщо ж потерпати? — відповіли мусі веселі бджілки,— Ми 
бавитимемося, доки світить сонечко; а як прийде негода, сховаємось у свій теплий 
вулик, де в нас за літо запасено багато меду.
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3.  Робота над змістом оповідання.
Перевірка розуміння. Запитання:
— Як називається оповідання?
— У яку пору року відбуваються події?
— Що робили бджілки?
— Що сказала їм муха?
— Як відповіли мусі бджілки? 
— Чому муха була сумною?
— Чому у бджілок гарний настрій?
— Як ви гадаєте, що потім могла сказати муха бджолам?
— Чи добре часто пхикати та засмучуватися?

4. Фізкультхвилинка «Бджілки».
Діти промовляють за вихователем чотиривірш та імітують рухи: «літають» і 

дзижчать, як бджілки.
Бджоли встали вранці
У росі умились,
Й закружляли в танці,
Раз — і розлетілись.

5. Робота з ілюстрацією.
Запропонувати дітям роздивитись ілюстрацію до оповідання, відповісти на за-

питання й виконати завдання:
— Яку пору року зобразив на малюнку художник?
— Знайдіть муху, опишіть її.
— Що роблять бджілки? Скільки їх?
— Що ви знаєте про те, як бджілки готуються зустріти зиму’!
— Знайдіть мишку. Як вона готується до холодів?
— Як ви гадаєте, чи зможе мишка перезимувати без запасів
— Як білка збирається зустріти зиму?
— Чи готується ведмідь до суворої пори року?
—  Багато тварин готуються до зими. Про кого ще ви можете розповісти?

6. Мовленнєва гра «Не два, а один».
Вихователь показує дітям предметні малюнки і називає слова у множині, а діти 

називають їх в однині.
Словесний матеріал для гри:
Чоботи — один чобіт, черевики — один черевик, кросівки — одна кросівка, ту-

флі — одна туфля, капці — один капець; шкарпетки — одна шкарпетка; панчохи — 
одна панчоха; рукавиці — одна рукавиця.
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Вихователь стежить за тим, щоб малята вживали у формі однини правильні за-
кінчення, відповідно до роду іменників. Якщо діти припускаються помилок, дорос-
лий одразу виправляє їх і пояснює, наприклад: «Не можна говорити “один кросі-
вок”, бо кросівка — це вона, тому правильно сказати “одна кросівка”».

Наприкінці гри педагог може розповісти малятам, що є такі слова — назви речей, 
які вживаються тільки у множині, наприклад: ножиці, штани, шорти, сходи тощо.

7. Мовленнєва гра «Усе маленьке і гарненьке».
Вихователь показує дітям предмети, іграшки або предметні малюнки, а діти на-

зивають відповідні слова з пестливими суфіксами.
Словесний матеріал для гри:
Дзеркальце, відерце, совочок, чашечка, лялечка, тарілочка, стежечка, стільчик, 

столик, кошенятко, зайченятко, курчатко, мишенятко, цуценятко, лисенятко.
Кожне слово спершу промовляє одна дитина, а потім усі повторюють хором.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 7
Тема: «Барвисте диво»
Мета: продовжити знайомити дітей з об’єктами живої природи, зокрема з кві-

тами, що розквітають восени; розвивати мовлення, зорову увагу, пам’ять; вчити ді-
тей будувати невеликі описові розповіді, закріпити в словнику дітей назви частин 
рослини, кольорів; розвивати фонематичний слух, вміння виділяти перший звук у 
слові. Виховувати естетичні почуття, дбайливе ставлення до квітів, здатність захо-
плюватися їх красою.

Обладнання: букет осінніх квітів або ілюстрації осінніх квітів.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Зарядка для язичка».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційними вправа-

ми.
Вранці язичок любить робити зарядку, щоб бути здоровим і сильним.
Лягає язичок на нижню губку, а потім підіймає свій краєчок вгору — опускає 

вниз, вгору — вниз. (Діти виконують відповідні рухи.) Молодець, язичок! Дуже 
вправний фізкультурник! А зараз язичку й вмиватися час.

Діти посміхаються так, щоб видно було зуби і «відкривають водичку» — випус-
кають повітря цілеспрямованим потоком крізь зуби, підставивши під потік зімкне-
ні долоньки. Чується пісенька водички: «С-с-с...».

Вихователь у цей час читає віршовані рядки: 
   Водичко, водичко, умий моє личко.
   Рум’яне та біле, як яблучко спіле,
   Щоб сміявся роток і кусався зубок.
-Діти, погляньте, що я вам принесла? Що це? (Квіти) Так. Погляньте уважно: які 

це квіти дикорослі чи садові? (Це садові квіти). Де вони ростуть? (У садку на клумбі).
-Діти як називаються ці квіти? (Чорнобривці, айстри, жоржини).

2. Дидактична гра «Відгадай квітку».
Педагог розповідає малятам про якусь із квіток, не називаючи її. Діти мають 

уважно послухати розповідь і назвати та показати рослину, про яку йдеться.

3. Мовна гра «Опиши квіточку».
Бажаючі малюки по черзі описують квіти, а вихователь допомагає запитаннями:
• Як називається ця квітка?
• Коли вона цвіте? 
• Який вигляд має квітка, якого вона кольору?
• Яке у рослини стебло?
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• Які у квітки листочки?
• Як пахне квітка?

4. Фізкультхвилинка «Вирощуємо квіти».
Педагог читає віршовані рядки, діти виконують рухи відповідно до змісту вір-

шика.
Ми діти працьовиті — вирощуємо квіти.
Навесні діточки посіяли квіточки.
(Малята присідають й імітують посів квітів.)
Ми діти працьовиті — ми поливали квіти.
Залюбки діточки поливали квіточки.
(Показують, як із лійки поливають клумбу.)
Ми про квітник подбали, бур’ян повиривали:
Нумо, геть, бур’яни! Не потрібні тут вони!
(Показують виривання бур’яну.)
Квітки, що тут зростають, голівками кивають —
Кажуть: «Дякуємо вам, старанним квітникарям!».
(Діти стають прямо і кивають голівками.)
Діти на прохання дорослого повертаються на свої місця.

5. Дидактична гра «Впіймай звук [в]».
Словесний матеріал для гри:
Ведмідь, бджола, вітер, вода, квіти, волошки, корова, вівця, ворона, вовк, мали-

на, вітаміни, брат, вишня, виноград, подарунок, мишка, вареники, вата, відро, дро-
ва, вогонь, водопад, мило, весна, верба, дощ, веселка, хмара, верба, вулик, вирій, 
ворота, кіт, відповідь, віник, собака, вазон, вікно, коровай, відпочинок, Вінниця, 
віл, вовк, слово, вислів.

6. Вивчення скоромовки.
Вітя — світла голова.
Вітя вчить нові слова.
Ви йому не заважайте,
Ви без нього погуляйте.
Він, як буде вільний час,
Вийде гратися до вас.
    Ганна Чубач

7. Відгадування загадок.
В літню днину у ярузі
Він реве, лама гілля,



29

Ну а взимку у барлозі 
Міцно спить, мов немовля.
    (Ведмідь)
Хоч без крил, але літаю, 
Вербі коси розплітаю.
Погойдаю в лісі гілку, 
Заколишу в квітці бджілку.
Якщо добре розлютити,
Можу шкоди наробити.
    (Вітер)
Солов’їними гаями
Відшуміло літо.
Вже холодними дощами
Землю оповито.
У імлі сріблясто-сірій
Журавлі летять у ...
    (Вирій)
Прийшов до нас гість —
Бубликів не їсть,
А у пічці без упину 
За поліном їсть поліно.
    (Вогонь)

8. Мовленнєва гра «Загальне слово».
Спочатку педагог називає ряди слів, серед яких є узагальнювальне слово, а діти 

мають визначити його. Потім вихователь називає групи лише видових назв, а діти 
самостійно добирають до них узагальнювальні слова.

Словесний матеріал для гри:
1. Річка, море, ставок, водойма, озеро. (Водойма)
Хлопчик, дідусь, людина, дівчинка, школяр. (Людина)
Рослина, кропива, кульбаба, подорожник, лопух. (Рослина) 
Жук, комаха, метелик, бабка, бджола. (Комаха)  
2. Чайка, лелека, чапля, журавель, стриж. (Пташки)
Щука, карась, окунь, в’юн, сом. (Риба)
Човен, корабель, пароплав, пліт, катер. (Водний транспорт)
Якщо малята вагаються, вихователь допомагає їм упоратися з ігровим завдан-

ням (пояснює, ставить навідні запитання, підказує).

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 8
Тема: «Дивак – художник»
Мета: поповнювати, розширювати активний словник дітей. Розвивати артику-

ляцію та фонематичний слух. Продовжувати вчити складати невеличкі описові роз-
повіді; вчити слухати та розуміти зміст оповідання, відповідати на запитання, щодо 
змісту твору. Сприяти розвитку мовлення, образного мислення, фантазії та творчої 
уяви.

Обладнання: картка із зображенням художника.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення і закріплення вивченої скоромовки.
Педагог показує дітям картку, на якій зображений художник, і звертається до 

дітей віршованими рядками.
В чарівній якійсь країні,
Де — й не пригадаю нині —
Жив колись один дивак.
Малював він гарно так!
Хлопець той творив картини —
Всі прекрасні неодмінно.
Хто ж він, майстер отакий?
Ви мені скажіть мерщій!
Здогадався, певне, кожний:
Був це чарівний ... (художник).
-Справді, це був художник, малята. Хто ж іще вміє так добре малювати? Знаєте, 

художник — справжній майстер своєї справи. Він може зобразити що завгодно, і 
все в нього вийде, немов живе.

2. Дидактична гра «Що намалював художник».
Педагог просить малят дібрати слова, що відповідають названій ним категорії. 

Діти виконують завдання. Потім вони називають ті самі слова, змінивши їх форму 
на зменшувально-пестливу. 

-Вирішив якось художник намалювати різні меблі. І зобразив їх ой як багато! Як 
ви гадаєте, що він намалював? (Шафу, крісло, стіл, стілець, диван, ліжко) А потім 
художник намалював те саме для маленької мишки, яка жила в шпарці у його хатині. 
Що зобразив для мишки художник? (Шафочку, кріслечко, столик, стільчик, диван-
чик, ліжечко) Після цього художник зайнявся малюванням посуду. Які речі з’яви-
лися на його малюнках? {Чашка, миска, каструля, чайник, тарілка, ложка, ножик, 
блюдце.) А як же мишка? їй також потрібен посуд, але маленький, щоб їй було зруч-
но користуватися ним. Що намалював художник для сіроманки? {Чашечку, мисочку, 
каструльку, чайничок, тарілочку, ложечку, ножичок, блюдечко.)
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Під час гри вихователь просить малят дібрати слова — назви овочів, фруктів, 
тварин, птахів, предметів одягу тощо.

3. Читання оповідання В. Сухомлинського «Не видно, бо ніч».

НЕ ВИДНО, БО НІЧ
Юля попросила в мами великий аркуш паперу.
— Навіщо тобі папір?
— Я намалюю всіх, хто живе в моїй кімнатці.
Дала мама аркуш паперу, сіла Юля за стіл і ну малювати.
За півгодини приносить мамі малюнок. Аркуш уже не білий, а чорний.
— Дивіться, мамо, що я намалювала, — радісно щебече Юля. — Ось ліжко, ось я 

сплю в ліжку. Під ліжком на килимку вогнегривий кінь. Поруч зі мною моя лялька 
Ме- ланка. Рибка в акваріумі спить, кіт спить, а за вікном метелиця.

— Але чому ж нічого цього не видно?— питає мати. — Де ж тут ліжечко, де вог-
негривий кінь, де лялька і кіт?

— Не видно, бо ніч, — каже Юля.
І подумала: «Як це мама того не розуміє?».

4. Фізкультхвилинка «Художники».
Педагог бере коробок, роздає з нього кожній дитині по олівцю та читає віршик:
Дітки олівці взяли —
Малювати почали.
Ось тут — ясне сонечко,
Тут — скляне віконечко,
Тут — трикутна пірамідка.
Стежечку малюють дітки,
Ось хмаринка, наче з вати,
Ось — парканчик біля хати,
Ось — широка, гарна річка,
Ось — для ляльки нова стрічка.
Діти під час читання вірша імітують малювання у повітрі контурів названих 

предметів.
-Добре попрацювали ваші олівці. Що вони намалювали? (Малята називають 

предмети, про які йшлося у віршику.) Так. Старанні олівчики навіть стомилися. 
Мабуть, настав час їм трохи перепочити. Дорослий пропонує дітям покласти свої 
олівці назад, до коробка. При цьому кожен малюк повинен голосно та чітко назвати 
колір свого олівця.

5. Робота над змістом оповідання.
-Що попросила Юля у мами?
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-Що намалювала дівчинка?
-Чому мама нічого не побачила?

6. Мовленнєва гра «Хто що робить?».
Діти, спираючись на запитання педагога, утворюють від заданих дієслів іменни-

ки, що називають професії або рід діяльності людей. Запитання до гри
• Хто куховарить? (Кухар.)
• Хто садить дерева? (Садівник.)
• Хто навчає (вчить) школярів? (Учитель.)
• Хто пече хліб і булки? (Пекар.)
• Хто лікує хворих? (Лікар.)
• Хто майструє різні речі? (Майстер.)
• Хто шиє одяг? (Швачка.)
• Хто рибалить? (Рибалка.)
• Хто косить траву? (Косар.)
• Хто будує будинки? (Будівельник)
Якщо ДІТИ вагаються, вихователь допомагає їм, називаючи по два варіанти від-

повідей, із яких малята вибирають правильний.

7. Мовленнєва гра «Багато добрих справ».
Вихователь розпочинає речення, а діти продовжують його, називаючи іменники 

жіночого роду в родовому відмінку множини. Під час гри можна використовувати 
ілюстративний матеріал (предметні малюнки із зображенням фруктів, одягу тощо).

Матеріал для гри:
Садівник зібрав багато... (вишень, абрикос, груш, слив).
Пекар спік безліч... (хлібин, булочок).
Кухар приготував чимало... (страв, каш, запіканок, котлет).
Будівельник побудував багато... (споруд, осель, будівель, хат).
Швачка пошила стільки... (кофт, суконь, шапок, шуб, сорочок, скатертин, наво-

лочоку).
 
Підсумок заняття

Заняття закінчується
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Жовтень
Заняття 9

Тема: «Подружки мандрівниці»
Мета: Продовжити вчити дітей давати відповіді на запитання, розвивати роз-

повідне мовлення; вправляти дітей у побудові речень, зокрема складносурядних, з 
протиставленням; вчити добирати споріднені слова; закріпити в активному слов-
нику дітей назви предметів одягу, взуття. Сприяти розвитку пам’яті, зорової та слу-
хової уваги, спостережливості.

Обладнання: ілюстрація із зображенням лісового осіннього пейзажу, дві ляль-
ки, одягнені по-осінньому (або картку з їх зображенням), малюнки різних предме-
тів для гри.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Злижи варення».
Метою цієї ігрової вправи є зміцнення м’язів та розвиток рухливості язика.
Вихователь моделює ігрову ситуацію, що супроводжується артикуляційними 

вправами.
Коли язичок напився чаю з варенням, він поглянув у дзеркало і помітив, що за-

бруднив губки варенням.
Що ж робити, що діяти? Слід варення злизати!
Губки язичок наш 
Ніжно облизав.
«Ох, смачне варення!» —
Язичок сказав.
Дітям пропонується відкрити рот, губи скласти в посмішку. Малята кінчиком 

язика облизують верхню губу, роблячи рухи зверху донизу, потім втягують язика до 
рота, в центр піднебіння.

Під час цієї ігрової вправи необхідно стежити, щоб язик не звужувався, його бо-
кові краї під час втягування ковзали по верхніх кутніх зубах, а кінчик був піднятий.

Губи не закривають зубів, нижня щелепа не «підсаджує» язик догори, вона має 
бути нерухомою.

2. Дидактична гра «Подружки йдуть до лісу».
Під час гри вихователь спонукає малят, уважно роздивляючись ляльок та спира-

ючись на запитання, будувати складносурядні речення.
• У який верхній одяг вбралися дівчатка? (Оксанка вдягла курточку, а Тетянка 

— плащик)
• Які головні убори вдягли подружки? (Оксанка зав’язала хустку, а Тетянка 

наділа шапку)
• Яке взуття обрали дівчатка для подорожі? (Оксанка взула чобітки, а Тетянка 

— черевички)



34

Потім педагог продовжує запитувати малят, показуючи їм картки-підказки із 
зображенням відповідних предметів.

• Що взяли з собою подружки? (Оксанка взяла кошик, а Тетянка — відеречко)
• Що збирали дівчатка у лісі? (Оксанка збирала горіхи, а Тетянка — гриби)
• Яких пташок побачили подружки у лісі? (Оксанка побачила дятла, а Тетянка 

— сороку)
• Які звірята зустрілися дівчаткам? (Оксанці зустрівся їжачок, а Тетянці — бі-

лочка)
Кожне речення спочатку промовляє один малюк, а потім повторюють 1—2 дити-

ни (за бажанням або проханням педагога). Після цього малята проказують речення 
хором, чітко та виразно. Педагог пропонує дітям, користуючись відповідним наоч-
ним матеріалом, розказати про кожну із дівчаток окремо.

3.  Дидактична гра «Назви слова-родичі».
Малята за зразком та з потрібного допомогою дорослого називають групи спо-

ріднених слів.
Ліс — лісочок — лісовий; гриб — грибочок — грибний; ягода — ягідка — ягід-

ний; дуб — дубочок — дубовий; кущ — кущик — кущовий; горіх — горішок — горі-
ховий; ялина — ялинка — ялиновий; білка - білочка - білячим.

4. Фізкультхвилинка «Маленькі грибники».
Педагог розсипає по килимку вирізані із картону гриби, ставить посеред кімна-

ти кошик і спонукає малят зібрати всі грибочки.
У нас веселі грибники —
Дівчатка та хлоп’ята. 
Опеньки та боровики 
Збирають всі завзято.
Руді лисички й маслюки 
Нам стануть у пригоді.
Ідіть до кошика, грибки,
Зберемо кошик — й годі

5. Дидактична гра «Впіймай звук [г]».
Словесний матеріал для гри:
Галявина, ліс, горобець, лис, гілка, гойдалка, олівець, город, хата, град, гарбуз, 

слива, грім, гуси, нога, голова, голуб, ворона, гора, грак, лід, гном, хліб, гриб, грам, 
газон, телефон, галушка, гості, капуста, горох, гречка, нитка, голка, гребінець, кущ, 
горло, гранат, дорога, гараж, гніздо, калина, горобина, горбок, граніт, книга, гама-
нець, гра, вода, гімн, гомін, троянда, гвоздика, гопак.
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6. Вивчення скоромовки.
Ніс Гриць пиріг через поріг,
Став на поріг, упав на пиріг.

7.  Відгадування загадок.
На городі в холодку
Сидить м’яч на ланцюжку. 
Утекти б на моріжок, —
Не пускає ланцюжок.
     (Гарбуз)
Як у цирку акробати 
Лізуть вгору по канату,
Так і він без рук, без ніг 
Всі тички обвити зміг.
     (Горох)
Вміє вишивати, шити,
Може гудзики пришити,
Та без одягу донині 
Рукодільниця-кравчиня.
     (Голка)
Не хижак, а зуби має.
Не гризе і не кусає,
А розчеше кіски Олі,
Чубчик Петриков і й Толі.
     (Гребінець)
Серед буків і дубків 
Заховались між листків.
Як знайдеш — у козубеньку, 
Зварить мама борщ смачненькі
     (Гриби)
Жили братик і сестриця. 
Люди бачили дівицю,
А про брата тільки чули.
 Хто ж ці незнайомці були?
     (Грім і блискавка)

8. Дидактична гра «Знайди малюнок».
Вихователь розкладає по килиму предметні малюнки і пропонує дітям вибрати 

предмети, назви, яких починаються на звук [г].

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 10
Тема: «Кіт Васько та миші»
Мета: вчити дітей уважно слухати літературний твір, розуміти його зміст, відпо-

відати на запитання, давати характеристику персонажам. Сприяти розвитку пам’я-
ті, мислення. Розвивати слухову та зорову увагу; формувати чіткість та інтонаційну 
виразність мовлення. Збагачувати словниковий запас. Виховувати дружелюбність.

Обладнання: ілюстрація «Кіт Марко та миші».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення та закріплення вивченої скоромовки.

2. Читання казки І. Просянина «Мишачий подарунок».

Мишачий подарунок
Казка

Що кіт Марко завзятий мисливець, знали всі миші, які жили в кухні під підло-
гою. І це їх дуже непокоїло. Ото впаде крихта сиру зі столу, кіт причаїться і чекає, 
поки необачне мишеня вилізе з нірки поласувати. А ходив Марко тихо-тихо, бо мав 
на ногах вовняні плетені капці.

Якось одна маленька мишка запропонувала:
— А давайте ми на шию Маркові дзвоника почепимо — і нам завжди буде чути, 

де він ходить.
— Чудова думка! — дружно запищали миші.
— А чи знайдеться сміливець, який це зробить?
Всі засмутилися, бо такого у мишачому сімействі не було. Аж тут знову обізва-

лась маленька мишка:
— Тоді подаруємо йому на день народження чоботи. Такі, як ото у відомій казці.
Приготували миші чудовий подарунок: чоботи були червоні, з мідними підків-

ками, із срібними пряжечками. Ступиш крок — а вони цок-цок! Брязь-брязь!
Кіт Марко, коли їх побачив, то аж очима залупав. Оце-то подарунок! Він ускочив 

у них і затупцював по кухні.
— Я, мабуть, найщасливіший іменинник у  світі! — вигукнув він.
Та значно більше за кота-муркота раділи миші.

3. Робота над змістом казки.
- Кого боялися миші?
- Чому він їм заважав?
- Що запропонувала маленька мишка?
- Чому мишки не почепили дзвоника?
- Який подарунок подарували мишки котові?
- Чи сподобався подарунок котові?
- Чому мишки раділи подарунку більше ніж кіт?
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4. Фізкультхвилинка «Котик-муркотик».
Вихователь читає дітям вірш І. Блажкевич «Котик-муркотик», а діти виконують 

відповідні імітаційні рухи.
Ой і любить спать на сонці
(Малята піднімаються на носочки, простягаючи руки вгору, потягуються) 
Котик наш, муркотик,
(Присідають, опускають голівку на долоні)
Цілий день він на віконці
(Підводяться, погладжуючи себе по животику)
Гріє свій животик.
(Роблять те саме, присівши.)
Та як мишка зашкребоче,
(Біг-дріботіння на місці)
Котик вже й пильнує.
(Завмирають)
Не заплющить доти очі,
(Заперечні повороти голови)
Поки не вполює.
(Стрибок уперед із «хапальним» рухом кистями).

5. Робота над ілюстрацією.
- Які мишки біля нірки? Опишіть їх.
- Про що міркують мишки?
- Який котик? Опишіть його.
- Хто виявився хитрішим кіт чи мишки?

6. Мовна гра «Назви більше слів».
Вихователь розкладає на столі перевернуті картки з предметними малюнками. 

Діти по черзі підходять до столу, витягають по одній картинці, називають те, що на 
ній зображене і показують картку групі. Потім дитина визначає узагальнювальне 
слово до цієї назви (овочі, фрукти, меблі, посуд, квіти, музичні інструменти тощо) 
і наводить ще хоча б одне слово з цієї категорії. Після цього словесний ряд продов-
жують усі діти групи за бажанням.

Ігрове завдання виконується з необхідною допомогою педагога. 
Приклад виконання завдання:
— Що в тебе, Іро, на картинці? — Це яблуко. — Яблуко — це що? — Це фрукт. 

— Назви ще якийсь фрукт, який ти знаєш. — Груша. — Діти, хто може назвати інші 
слова, що означають фрукти? — Слива, абрикос, персик, мандарин, апельсин, ли-
мон, банан.

Словесний матеріал для гри:
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Помідор — овоч. Інші овочі: буряк, морква, капуста, картопля, цибуля, кабачок, 
ріпа...

Стіл — це предмет меблів. Інші меблі: шафа, буфет, крісло, стілець, диван, ліж-
ко...

Каструля — це посудина. Інший посуд: тарілка, чашка, сковорода, виделка, лож-
ка, миска, ополоник...

Ромашка — це квітка. Інші квіти: мак, пролісок, дзвіночок, айстра, жоржина, 
чорнобривець, троянда, тюльпан... 

Сопілка — це музичний інструмент. Інші інструменти: баян, піаніно, барабан, 
бубон, гітара, скрипка, труба...

Якщо дитина вагається, дорослий може допомогти їй, пропонуючи альтернатив-
ні варіанти: «Яблуко — це фрукт чи посуд? Стіл — це квітка чи предмет меблів? »

Упродовж гри вихователь заохочує малят добирати якомога більше слів, що під-
ходять під задану категорію

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 11
Тема: «Осінні павутинки»
Мета: продовжувати знайомити дітей з особливостями живого довкілля восе-

ни; збагачувати словниковий запас дітей прикметниками, дієсловами, вправляти в 
узгодженні іменників з прикметниками; розвивати чіткість і виразність мовлення, 
фонематичний слух; виховувати естетичні почуття, пізнавальний інтерес до приро-
ди; прищеплювати любов до художнього слова.

Обладнання: карта із зображенням павутиння та павука, аудіоапаратура.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Нагодуй котика».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційною гімнасти-

кою.
Якось прибіг до язичка котик Мурчик і попросив у нього їсти. Палив язичок 

котикові смачного молочка. Зголоднілий Мурчик одразу став хлебтати молоко із 
блюдечка:

З блюдечка котик наш п’є молочко,
Водить він жвавим своїм язичком.
Мурчик охоче хлебтає —
Він молочко полюбляє.
Діти виконують ігрову вправу, імітуючи, як котик п’є молоко. При цьому рот 

відкритий, губи складені в посмішку, широкий розпластаний язик висувається на 
нижню губу, потім при піднятті бокові краї та кінчик утворюють «чашечку», і в та-
кому вигляді язик втягується до рота, в центр твердого піднебіння.

Під час виконання вправи вихователь стежить, щоб бокові краї при втягуванні 
язика ковзали по кутніх зубах, а губи не закривали зубів, нижня щелепа залишалася 
нерухомою. 

2. Бесіда.
Перед дітьми на дошці — картка із зображенням павучка на павутині.
- Малята, погляньте уважно і скажіть: кого ви бачите на дошці? (Павучка.) Пра-

вильно. Який павучок? (Маленький,сіренький). Так. Що вміє робити паручок? (Біга-
ти, повзати, ловити мух, ткати павутину). Де він сидить? (На павутинці) Зви-
чайно. Погляньте на павутинку і пригадайте, де ми з вами нещодавно бачили багато 
таких павутинок? (Надворі, під час прогулянки.) Розкажіть, якими вони були? (Па-
вутинки були легенькі, красиві, тоненькі, сріблясті) Що трапляється з павутинка-
ми восени? (Летять у по-вітрі) Так. Це означає, що настала пора, яка називається 
«бабине літо». Коли настає така пора? (Восени) Яка стоїть погода під час «бабиного 
літа»? (Ясна, сонячна, досить тепла) Молодці. 
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3. Дидактична гра «Де літав павучок?»
-Отже, полетів якось павучок у свою подорож. І в цей час побував він, діти, в різ-

них куточках маленького скверика, який здавався павучкові велетенським безкраїм 
лісом.

Педагог просить дітей за допомогою опорних фраз розказати, де ж був павучок 
(діти мають утворити від названих вихователем фраз сполучення «прикметник + 
прийменник + іменник місцевого відмінка»).

Гілка клена — на кленовій гілці; листочок берези — на березовому листочку; 
квітка троянди — на трояндовій квітці; лавочка з дерева — на дерев’яній лавочці; 
гойдалка для дітей — на дитячій гойдалці; гніздо пташки — на (у) пташиному гнізді; 
стовбур тополі — на тополиному стовбурі; гроно калини — на калиновому гроні.

Кожне сполучення повторюється спочатку окремими малятами, а потім — хо-
ром, чітко та виразно.

4.  Фізкультхвилинка «Павутинки».
Дорослий читає віршовані рядки:
Сонце шле востаннє нам тепло,
Значить «літо бабине» прийшло.
Кличе осінь в мандри павутинки,
І летять вони, немов пушинки.
Дивовижний, плавний це політ —
Рання осінь шле нам свій привіт.
Звучить будь-яка лірична музика (за вибором педагога). Діти пересуваються 

плавними кроками, повільно змахуючи кистями розведених у сторони рук — зо-
бражують політ осінніх павутинок.

5.  Читання вірша. 
Вчора ще дзвеніли коси

Вчора ще дзвеніли коси
В гаї на лужку.
Нині ж там стоїть вже осінь 
В жовтім кожушку.
Я до неї у долину
Вибіг із воріт,
Придивися: то ж калина 
В золоті стоїть!
           В. Ладижець

6. Робота над змістом вірша.
- Про яку пору розповідається в цьому віршику? 
- Чому восени не косять траву, що з нею сталося? 
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- Чому автор віршика уявляє собі осінь «у жовтім кожушку», що стає жовтим в 
цю пору? 

- Яке деревце вдягло з приходом осені красиве жовто-золоте вбрання?

7. Вивчення скоромовки.
   Літав горобчик,
   Сів на стовпчик,
   Прибіг хлопчик,
   Втік горобчик.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 12
Тема: «Жовтень в гості завітав»
Мета: закріпити в словнику дітей назву другого осіннього місяця – жовтня, фор-

мувати навички розповідного мовлення на основі набутих раніше знань і спосте-
режень; продовжити вчити дітей добирати споріднені слова, будувати поширені 
речення; розвивати цілеспрямоване логічне мислення, увагу, пам’ять; виховувати 
бережливе ставлення до природи.

Обладнання: репродукція картини І. Левітана «Золота осінь» (або інша пейзаж-
на картина із зображенням природи у жовтні), 2-3 маленькі килимки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2. Робота над картиною.
- Яка пора року на картині?
- Який це місяць?

3. Дидактична гра «Це буває у жовтні».
Педагог ставить запитання, а діти мають побудувати речення- відповіді.
• Коли птахи відлітають у вирій? (Птахи відлітають у вирій у жовтні)
• Коли дерева стоять у золотому вбранні? (Дерева у золотому вбранні стоять у 

жовтні)
• Коли ранкові тумани змінюються приморозками? (Ранкові тумани зміню-

ються приморозками у жовтні)
• Коли погода стає значно холоднішою? (Погода стає значно холоднішою у 

жовтні)
• Коли йдуть часті осінні дощі? (Часті осінні дощі йдуть у жовтні)
• Коли сонечко опускається все нижче? (Сонечко опускається все нижче у жовт-

ні)
• Коли комахи ховаються та засинають? (Комахи ховаються та засинають у 

жовтні)
Кожне речення проказує спочатку одна дитина (за бажанням або проханням до-

рослого), потім його повторюють 1-2 малюки. Після цього речення повторюються 
всією групою, чітко та виразно.

Педагог узагальнює відповіді дітей.

4. Дидактична гра «Що спочатку, а що потім?».
Діти будують логічні речення із названих дорослим фраз.
• Листочки були зеленими. Листочки пожовтіли. (Спочатку листочки були зе-

леними, а потім пожовтіли)
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• Пташенята полетіли у вирій. Пташенята виросли. (Спочатку пташенята ви-
росли, а потім полетіли у вирій)

• Листя почало опадати. Листя змінило колір. (Спочатку листя змінило колір, а 
потім почало опадати)

• Почалися дощі. З’явилися калюжі. (Спочатку почалися дощі, а потім з’явили-
ся калюжі).

5. Фізкультхвилинка «Обережно: калюжі!».
Вихователь розкладає на підлозі 2-3 маленьких килимки (або шматки тканини, 

аркуші картону тощо) і читає малятам віршовані рядки. 
  Місяць жовтень нудьгував,
  В гості дощик він позвав.
  Дощ пролився сильний дуже:
  Скрізь з’явилися калюжі.
  Обережні будьте, діти,
  Щоб в калюжку не вступити!
Діти в супроводі будь-якої веселої ритмічної музики жваво крокують одне за 

одним по колу, перестрибуючи через килимки (імпровізовані «калюжі»), які тра-
пляються у них на шляху.

6. Читання вірша М. Завадівської «Жовтень».
Жовтий гарбуз, жовта диня,
В жовтій хустці господиня,
Жовту грушку заїдає,
Жовті дині вибирає.
- Про які жовті предмети йде мова у вірші?

7. Дидактична гра «Повтори «жовте» слово!».
Педагог промовляє різні слова, малята мають уважно слухати їх і чітко та вираз-

но повторювати тільки ті слова, що означають предмети (істоти), які можуть бути 
жовтого кольору.

Варіанти слів для гри: яблуко, лимон, ялинка, груша, курча, жабка, зайчик, 
диня, сонце, кульбаба, вовк, жовток, сонях, листок, гарбуз, ворона.

Хто помиляється, виходить із гри. Переможцями вважаються малята, які зали-
шилися в грі до кінця.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 13
Тема: «В гостях у казки»
Мета: продовжувати знайомити дітей з українськими казками. Прищеплю-

вати цікавість до дитячих фольклорних творів; удосконалювати вміння засвою-
вати зміст казок, відповідати на запитання за текстом казки та робити висновки, 
висловлювати власну думку; сприяти розвитку пам’яті, слухової уваги, фантазії; 
поповнювати словниковий запас, виховувати дружелюбність та гостинність.

Обладнання: ілюстрації до казки «Лисиця і журавель».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Гризе білочка горішки».
Педагог показує дітям малюнок із зображенням білочки і розповідає, що в язич-

ка є добра знайома — лісова білочка. У білочки весела вдача і білі гостренькі зубки.
Якось прийшов язичок до білочки в гості і побачив таке.
Вихователь читає віршик.
   Зголодніла білка трішки,
   Гризе білочка горішки.
   Дай горішка і мені,
   Бо вони такі смачні!
Діти під час читання рядків рухають щелепами праворуч-ліворуч із закритим та 

відкритим ротом.
Ця вправа стимулює рухи нижньої щелепи.
Веселий язичок прийняв у дарунок від білочки великий смачний горішок, а щоб 

не загубити його, поклав собі за щічку.
   А що це, друже, із тобою?
   — Горішок в мене за щокою.
   Його я в ротик заховав,
   Щоб ніхто не відібрав.
Малята почергово впирають язик то в одну щоку, то в другу, затримуючись у 

кожному положенні на 3—5 секунд.
Ця вправа сприяє розвитку довільних рухів язика та зміцнює мускулатуру язика 

і щік.

2. Читання казки «Лисиця і журавель».

Лисиця і журавель
Українська народна казка

На болоті в очереті жив журавель, а трохи далі жила лисиця. Одного разу лиси-
ця запросила журавля до себе:
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— Приходь, куме, до мене в гості.
— Добре, кумасю, — говорить журавель. — 
— Сьогодні зайду. 
  Лисиця побігла,наварила молочної каші з манної крупи, розмазалаїї по тарілці 

і дожидає гостя.
   Прийшов журавель, лисиця його пригощає:
— Їж, їж, куме, не бійся, будь, як удома.
Журавель нахилив голову до тарілки, довбав, довбав носом — нічого не зачепив, 

у рот жодної крихітки не потрапило. А лисиця не дрімала: швиденько язиком лизь-
лизь — і живо спорожнила тарілку. Потім каже журавлеві:

— Не гнівайся, куме, більше пригощати нічим — чим багата, тим і рада.
Журавель дуже розгнівався на лисицю за її хитрість, та виду не показав, а теж 

запросив до себе на обід.
— Добре, — говорить лисиця, — прийду.
Журавель наварив смачної рисової каші з маслом і наклав її у глечик з вузьким 

горлом. Дивиться — біжить лисиця. Він низенько поклонився і каже:
— Ласкаво прошу, кумасю, сідай обідати.
Почали вони обідать. Журавель раз у раз витягав кашу довгим дзьобом. А лиси-

ця вертілася біля того горщика, хвостом виляла та тільки облизувалася, бо ніяк не 
могла голову просунути. Журавель доїв кашу й каже:

— Не гнівайся, кумасю, пригощати більше нічим — чим багатий,
тим і радий. .
Відтоді дружба між ними розпалась. Лисиця утекла в ліс і більше
із журавлем не зустрічалась.

3. Робота над змістом казки.
- Чи сподобалася вам казочка? Як вона називається?
- Кого лисиця запросила до себе в гості? 
- Як вона пригощала журавлика?
- Як поступив журавель, коли запросив лисицю до себе в гості?
- Журавель провчив лисицю?
- Чим закінчилася казка?

4. Фізкультхвилинка «Пес Савка».

Вихователь читає дітям віршик Б. Чепурка «Пес Савка», а малята, ставши в коло, 
виконують ігрові рухи за змістом вірша і за зразком педагога.

  Пес Савка
(Присідають, повернувшись до центру кола, спершись долонями на підлогу)
  На гусей гавка.
(Повертають голову праворуч-ліворуч і постукують долонями по підлозі)
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  Тікайте, гуси, Пес вкусить!
(Біжать по колу одне за одним, зображуючи наполоханих гусей)
  Не робіть шкоду Бабиному городу!
(Зупиняються, стають обличчям до центру кола, тупотять ногами і «грозять-

ся» вказівним пальцем).

5. Робота над прислівя’м.

- Як ви розумієте зміст прислів’я. «Яке частування, таке й дякування»?

6. Дидактична гра «Змініть казку».

- Діти, вам сподобалося, як закінчилася казочка «Лисиця і журавель»?
- Давайте придумаємо іншу кінцівку казочки у якій лисиця і журавель зали-

шаться приятелями.

7. Дидактична гра «Нова назва».

Діти придумують нову назву новій казці.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 14
Тема: «Дятел»
Мета: формувати уявлення дітей про птахів, зокрема про дятла; вправляти у сло-

вотворенні, збагачувати словниковий запас; сприяти розвитку артикуляції, дикції; 
удосконалювати інтонаційну виразність мовлення; формувати навички побудови 
описової розповіді за картиною. Виховувати бережливе ставлення до птахів.

Обладнання: картка з зображенням дятла.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Злижи варення».
Метою цієї ігрової вправи є зміцнення м’язів та розвиток рухливості язика.
Вихователь моделює ігрову ситуацію, що супроводжується артикуляційними 

вправами.
Коли язичок напився чаю з варенням, він поглянув у дзеркало і помітив, що за-

бруднив губки варенням.
Що ж робити, що діяти? Слід варення злизати!
Губки язичок наш 
Ніжно облизав.
«Ох, смачне варення!» —
Язичок сказав.
Дітям пропонується відкрити рот, губи скласти в посмішку. Малята кінчиком 

язика облизують верхню губу, роблячи рухи зверху донизу, потім втягують язика до 
рота, в центр піднебіння.

Під час цієї ігрової вправи необхідно стежити, щоб язик не звужувався, його бо-
кові краї під час втягування ковзали по верхніх кутніх зубах, а кінчик був піднятий.

Губи не закривають зубів, нижня щелепа не «підсаджує» язик догори, вона має 
бути нерухомою.

2. Вступне слово. 
Запропонувати дітям відгадати загадку. 
  Відгадайте, діти, хто 
  Має носик-долото,
  Ним комах із нір виймає,
  Про здоров’я лісу дбає. 
      (Дятел)
(Показати ілюстрацію до заняття)
Послухайте, що про дятла написав Костянтин Дмитрович Ушинський.

3. Виразне читання тексту. 
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Дятел
Тук-тук-тук! У глухому лісі на сосні чорний дятел теслює. Лапками чіпляється, 

хвостиком спирається, носом стукає-старається — комашок із-під кори добуває, 
навкруг стовбура оббігає, нікого не пропускає. Бігають комахи туди-сюди зі страху. 
Тук-тук-тук! Чорний дятел стукає носом, кору довбає, довгий язик у дірки запускає: 
комашок, ніби рибку, тягає.

4. Робота над змістом оповідання.
Перевірка розуміння. 
Запитання:
— Як називається оповідання?
— Хто його автор?
— Де сидить птах?
— Що робить дятел?
(Запропонувати дітям розглянути ілюстрацію)
— Як поводяться комахи?
— Чому вони ховаються?
— А кому ще слід ховатися в лісі? Від кого?

5. Фізкультхвилинка «Ми – Дятли».
Діти рухами зображують дятла: як він летить, довбає дерево, дивиться з гнізда.

6. Переказування тексту.
Запропонувати дітям переказати текст, використовуючи авторські слова 

(троє-четверо дітей).

7. Дидактична гра «Чорна скринька».
Допомагає розвивати мислення, уміння ставити запитання.
Одна дитина задумує назву птаха; інші ставлять навідні запитання; той, хто за-

думав, відповідає «так» або «ні». Діти відгадують. 
Наприклад:
— Він (птах) великий?
— Ні.
— Маленький?
— Так.
— Чорний?
— Ні.
— Грудка жовта?
— Так.
— Співає «Тінь-тінь?»
— Так.
— Це синиця!
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8. Дидактична гра «Придумай загадку».
Допомагає розвивати словесну творчість, уміння виділяти в предметі якості й 

ознаки.
Запропонувати дітям самим придумати загадку про дятла. 
Наприклад:
Не літак, а літає;
Не молоток, а стукає;
Не модниця, а в червоному береті.

9. Мовна гра «Опиши дятла».
Діти описують дятла за малюнком і питаннями вихователя.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 15
Тема: «Врятуємо зайчика»
Мета: збагачувати знання дітей про навколишній світ, удосконалювати вміння 

дітей будувати речення, добирати до іменників прикметники; продовжувати фор-
мувати вміння відповідати на запитання; вчити переказувати зміст знайомих фоль-
клорних творів; сприяти розвитку уваги, фонематичного слуху, удосконалювати 
логічне мислення, уяву.

Обладнання: м’яка іграшка – зайчик, ілюстративний матеріал.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Нагодуй котика».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційною гімнасти-

кою.
Якось прибіг до язичка котик Мурчик і попросив у нього їсти. Палив язичок 

котикові смачного молочка. Зголоднілий Мурчик одразу став хлебтати молоко із 
блюдечка:

  З блюдечка котик наш п’є молочко,
  Водить він жвавим своїм язичком.
  Мурчик охоче хлебтає —
  Він молочко полюбляє.
Діти виконують ігрову вправу, імітуючи, як котик п’є молоко. При цьому рот 

відкритий, губи складені в посмішку, широкий розпластаний язик висувається на 
нижню губу, потім при піднятті бокові краї та кінчик утворюють «чашечку», і в та-
кому вигляді язик втягується до рота, в центр твердого піднебіння.

Під час виконання вправи вихователь стежить, щоб бокові краї при втягуванні 
язика ковзали по кутніх зубах, а губи не закривали зубів, нижня щелепа залишалася 
нерухомою. 

Педагог показує дітям іграшкового зайчика.
  У дитсадочку у малят 
  Багато іграшок-звірят,
  Одна із них — стрибайчик,
  Пухнастий гарний... 
       (зайчик).
-Справді, дітки, це зайчик. Сьогодні він разом із вами буде гратись і навчатись.

2. Дидактична гра «Що ми знаємо про зайця?».
• Зайчик живе в лісі чи на річці? (Зайчик живе в лісі. Зайчик не живе на річці)
• Зайчик їсть м’ясо чи овочі? (Зайчик їсть овочі. Зайчик не їсть м’яса)
• Зайчик їсть моркву, капусту, огірки, помідори? (Зайчик їсть моркву і капусту. 

Зайчик не їсть огірків та помідорів)
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• Зайчик повзає чи стрибає? (Зайчик не повзає. Зайчик стрибає)
• Лисиця і білочка можуть бути друзями зайчика? (Лисиця не може бути другом 

зайчика. Білочка може бути товаришувати із зайчиком)
• Зайчик має довгий хвостик чи довгі вуха? (Зайчик має довгі вуха. Хвостик у 

зайчика короткий)
Під час гри спочатку дають індивідуальні відповіді, а потім повторюють їх хо-

ром.

- Ви знаєте казки про зайчика? Назвіть хоч одну казку, героєм якої є заєць?

3. Мовна гра «Зайчик у казці».
Малята називають знайомі казки (якщо діти вагаються, вихователь може вико-

ристати відповідний ілюстративний матеріал). Діти мають відповідати на запитан-
ня, що робив зайчик у тій чи іншій казці. 

• «Коза-дереза» (Зайчик виганяв козу із лисиччиної хатки!)
• «Солом’яний бичок» (Зайчик спіймався, вхопившись за смоляний бік бичка)
• «Рукавичка» (Зайчик жив у рукавичці з іншими тваринками)
• «Колобок» (Зайчик хотів з’їсти колобка)
• «Заєць і їжак» (Зайчик змагався з їжаком, хто кого обжене)
• «Зайчикова хатка» (Зайчика з його хатинки вигнала лисичка).
Педагог хвалить малят за уважність.

4. Фізкультхвилинка пальчикова гра «Зайченята».
В лісі є під дубом хата,
(Діти стуляють подушечки пальчиків обох рук, утворюючи «дах» хати)
Там живуть малі зайчата.
(Обома руками показують «зайчиків»: указівний та середній пальці підняті, 

решта зібрані докупи)
Зранку прокидаються 
Лапками вмиваються.
(Великим та вказівним пальцями правої руки «вмивають» зайчика, зробленого з 

лівої) 
Раз, два, три, чотири, п’ять,
Раз, два, три, чотири, п’ять,
(Почергово загинають пальчики на правій і лівій руці)
Вмилися — та й ну стрибать!
(Різкими рухами вказівних та середніх пальців обох рук ритмічно торкаються 

поверхні столу — «стрибають»).

- А зараз зайчик хоче подивитися як ви вмієте «ловити» звуки.



52

5. Дидактична гра «Впіймай звук [д].

Словесний матеріал для гри:
Дощик, сонце, дім, диван, стіл, дерево, кущ, доріжка, дівчинка, квітка, морози-

во, Даринка, дуб, лялька, дід, драбина, три, два, дельфін, річка, десять, день, люди, 
діти, дорога, іграшка, дятел, дупло, джміль, голка, хлопчик, дим, Діма, диня, олівець, 
дірка, джерельце, дзиґа, хвіст, допомога, дружба, слово, дрібниця, дзеркало, кубик, 
дріт, шафа, диск, домівка, диван, вікно, двері, дрова, батон, довіра.

6. Вивчення скоромовки.
Два дельфіни десять днів
Дивували дітлахів.

7. Мовленнєва гра «Чого не має в заячій комірці?».
Педагог розташовує перед вихованцями предметні малюнки (на них зображені 

овочі, фрукти та різні предмети- назви яких іменники чоловічого роду). Діти роз-
глядають картинки й розповідають, чого немає серед запасів зайчика, вживаючи 
відповідні слова в родовому відмінку. Педагог стежить за тим, щоб дошкільнята ви-
конували завдання граматично правильно звертаючи особливу увагу на закінчення 
слів.

Зразок виконання завдання:
Чого немає серед запасів зайчика?
Винограду, меду, цукру, салату, кропу, часнику. (Закінчення -у.) Помідора, огірка, 

персика, кавуна, торта хліба. (Закінчення -а.)
Гру можна продовжити без наочного матеріалу: діти за аналогією утворюють 

родовий відмінок від заданих іменників чоловічого роду, розказуючи про те, чого 
ніколи не бачив зайчик, живучи в лісі (автобуса, трамвая, трактора, холодильни-
ка...), яких на-ших улюблених страв він не куштував (борщу, супу і плову...) тощо.

- Молодці, діти, ви гарно працювали, але зайчику вже час додому.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 16
Тема: «Картинки веселики»
Мета: закріпити в словнику дітей узагальнюючі поняття, формувати навички 

опису знайомих предметів; розвивати зв’язне мовлення, вчити дітей висловлювати 
власну думку; розвивати фонематичний слух, вдосконалювати навички виділення 
певного звуку зі слова; виховувати допитливість, увагу, цікавість до предметного 
світу та живого довкілля.

Обладнання: групи карток із зображенням предметів побуту, тварин, птахів 
тощо, розкладені у поліетиленові пакетики, скринька (або яскравий коробок), ауді-
оапаратура, іграшка з пальчикового театру — гномик (або картка з його зображен-
ням).

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Вступна частина. 
Педагог показує малятам гномика (іграшку з пальчикового театру) і звертається 

до групи. 
- Діти, сьогодні в нашому дитсадку гість. 
Ви впізнали, хто це?
  Зростом зовсім він маленький,
  А на вдачу веселенький,
  На голівці ковпачок...
  Хто прийшов до діточок?
      (Гномик)
Так, це гномик. Який гномик? (Маленький, казковий, веселий) А завітав він до 

вас, діти, не з порожніми руками, а зі своєю чарівною скринькою. (Дорослий вистав-
ляє перед дітьми скриньку.) А в цій скриньці — різні яскраві малюнки: барвисті та 
цікаві. Зараз будемо, малята, ми ці картки роздивлятись.

2. Дидактична гра «Склади розповідь».
Дорослий по черзі викликає малят і просить їх дістати зі скриньки по одному 

конверту, в якому лежать картки. Кожен малюк виконує запропоноване завдання, а 
потім розкладає всі картки в ряд перед групою і за допомогою вихователя розпові-
дає про них.

Орієнтовний варіант розповіді:
• Оленко, що намальоване на твоїх картках? (Чайник, тарілка, чашка, відро, 

лялька.)
• Чи є серед малюнків зайвий предмет? Який предмет завий? (Зайва лялька.)
• Чому саме лялька зайва? (Тому що лялька — іграшка, а решта — це предмети 

посуду.)
• Для чого нам потрібен чайник? (Чайник потрібен, щоб кип’ятити в ньому 

воду)
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• Для чого потрібна тарілка? (Із тарілок ми їмо)
• А ось така гарна чашка — для чого нам вона? (Із чашки можна пити чай, воду, 

молоко, компот)
• Ось відерко. Що можна робити із ним? (Носити воду, гратися в пісочниці)
• А лялька для чого, що роблять із нею? (З лялькою граються)

Решта групи уважно слухають відповіді дитини і за необхідності можуть допов-
нювати, уточнювати або виправляти її.

3. Фізкультхвилинка «Розумні речі».
Педагог читає віршовані рядки, малята імітують рухи відповідно до тексту вір-

шика.
   Олівець ось так малює,
   Наша праска так прасує,
   Віник підмітає так,
   А отак летить літак.
   Так нам миє ручки мило,
   Так працює голка вміло,
   Так завзято м’яч стрибає,
   А отак сопілка грає.

- А зараз давайте покажемо гномику як ви вмієте «ловити» звуки.

4. Дидактична гра «Впіймай звук [е]».
Словесний матеріал для гри:
Екскаватор, страус, енергійний, малюнок, етикет, небо, екскурсія, черепаха, елек-

тричка, шлях, електропоїзд, мед, ескалатор, перець, Емма, акробат, екологія…

5. Відгадування загадок.
   По лижні ковзнули ніжки,
   Ми подумали — стоніжка,
   Та помітили, що ріжки 
   Має дивна ця стоніжка,
   Що вхопилися за дріт,
   І мерщій помчали в світ.
       (Електричка)

   Акробат йде по канату, 
   Зазирає в кожну хату.
   У світлицю хто гукне, 
   Тому світло увімкне. 
       (Електричний струм)
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   Що за диво-самоходи? 
   Вниз і вгору возять сходи. 
   Варто на східці лиш стати, 
   Можна в подорож рушати.
       (Ескалатор)

   Страус втік – не наздогнати, 
   Може, в лузі пошукати?
   Ні, в Австралії знайдемо,
   Бо ім’я у нього…
       (Ему)

6. Мовленнєва гра «Слухай, відгадуй, повторюй».
Педагог поділяє гравців на дві команди і розташовує перед ними предметні кар-

тинки. Команди по черзі дають одна одній завдання: порадившись між собою та з 
педагогом, називають частини вибраного предмета. Команда суперників відгадує 
цей предмет, показує його на малюнку і повторює «ключові» слова.

Словесний матеріал для гри:
Дах, димар, вікно, двері, стіни. (Будинок)
Голова, тулуб, ноги, роги, крила, очі. (Жук)
Голова, крила, хвіст, пір’я, лапи, очі, дзьоб. (Пташка)
Сидіння, спинка, ніжки. (Стілець)
Крила, хвіст, вікна, шасі, сидіння. (Літак)
Сидіння, кермо, педалі, ланцюг, рама. (Велосипед).

7. Артикуляційна гра «Чистомовки».

Е, е, е — черепаха довго йде.
Ер, ер, ер — прийшла вже тепер. 
Ем, ем, ем — ми з нею підем.
Ед, ед, ед — їсти будем мед.

- Молодці, діти, ви гарно попрацювали, але гномику вже час прощатись.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Листопад
Заняття 17

Тема: «Два козлики»
Мета: продовжувати знайомити дітей з навколишнім світом, сприяти розвитку 

пізнавального інтересу; вдосконалювати мовленнєві процеси, зокрема діалогічне 
мовлення з використанням пальчикового театру; вчити дітей висловлювати свою 
думку, спираючись на свій досвід; розвивати слухову та зорову увагу, логічне мис-
лення, пам’ять; виховувати поступливість

Обладнання: ілюстрація до тексту «Два козлики» К. Ушинського, пальчиковий 
театр.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Гризе білочка горішки».
Педагог показує дітям малюнок із зображенням білочки і розповідає, що в язич-

ка є добра знайома — лісова білочка. У білочки весела вдача і білі гостренькі зубки.
Якось прийшов язичок до білочки в гості і побачив таке.
Вихователь читає віршик.
   Зголодніла білка трішки,
   Гризе білочка горішки.
   Дай горішка і мені,
   Бо вони такі смачні!
Діти під час читання рядків рухають щелепами праворуч-ліворуч із закритим та 

відкритим ротом.
Ця вправа стимулює рухи нижньої щелепи.
Веселий язичок прийняв у дарунок від білочки великий смачний горішок, а щоб 

не загубити його, поклав собі за щічку.
   А що це, друже, із тобою?
   — Горішок в мене за щокою.
   Його я в ротик заховав,
   Щоб ніхто не відібрав.
Малята почергово впирають язик то в одну щоку, то в другу, затримуючись у 

кожному положенні на 3—5 секунд.
Ця вправа сприяє розвитку довільних рухів язика та зміцнює мускулатуру язика 

і щік.

2. Вступне слово.
Кожна людина має свої риси характеру, усі люди різні. Але кожен із нас буває як 

сердитим, упертим, так і доброзичливим, ніжним. Може, ви чули такі вирази: на-
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дувся як індик, упертий як ослик, ласкавий як кішка. Спостерігаючи за поведінкою 
тварин, іноді можна побачити риси, притаманні й людям.

Послухайте, що написав Костянтин Дмитрович Ушинський про двох козликів.

3. Читання тексту.
Два козлики

Два вперті козлики зустрілись одного разу на вузькій колоді, перекинутій через 
струмок. Одночасно перейти струмок було неможливо; хтось мусив повернутися 
назад, дати другому дорогу й почекати.

— Поступись мені дорогою,— сказав один.
— Дзуськи! Ти ба, який великий пан,— відповів другий,— задкуй, адже я пер-

ший зійшов на місток.
— Ні, братику, я старший за тебе, і щоб я ото поступився малюкові! Ні за що!
Тут обидва, довго не думаючи, зіткнулися міцними лобами, зчепилися рогами 

і, впираючись тоненькими ніжками в колоду, почали битись. Але колода була мо-
крою: обидва упертюхи посковзнулись і полетіли просто у воду.

4. Робота над змістом оповідання.
Перевірка розуміння. 
Запитання:
— Як називається оповідання?
— Хто його автор?
— Як називає К. Д. Ушинський козликів?
— Чому вони вперті?
— Чим закінчилась історія?
— Чи буває так, що ви впираєтеся, як козлики?

5. Фізкультхвилинка «Чики-брики».
Діти стають у коло, повернувшись обличчям до центру, і приказують услід за до-

рослим рядки жартівливого віршика А. Камінчука. Педагог звертає увагу на вимову 
в словах звука [р]. За зразком педагога діти виконують ігрові рухи.

Чики-брики — ти куди?
(Рух до центру кола звичайними кроками)
Чики-брики — на базар.
(Кроки назад)
Чики-брики — а по що?
(Рух до центру кола кроком навшпиньках)
Чики-брики — по крупу.
(Такі самі кроки назад)
Чики-брики — а кому?
(Діти рухаються вперед, підстрибуючи на двох ногах)
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Чики-брики — для курчат.
(Стрибки назад)
Чики-брики — скільки їх?
(Малята беруться за руки і піднімають з’єднані руки вгору)
Чики-брики — двадцять п’ять!
(Присідають, не рознімаючи рук)

6. Повторне читання тексту з використанням пальчикового театру.
Прочитати оповідання ще раз із використанням пальчикового театру.

7. Переказ тексту в ролях з використанням пальчикового театру.

8. Дидактична гра «Зміни зміст оповідання».

Поставити дітям кілька запитань:
— Як вам здається — чи переймався письменник долею козликів?
— Чи подобається вам, чим закінчилась історія?
Потім запропонувати змінити оповідання, у кінці якого перевести козликів на 

другий берег, знайти способи зробити це.

Варіанти ситуацій для складання нового оповідання:
1) Один із козликів ніс кошик з овочами, другий не мав ніякої ноші. Він, без сум-

ніву, має поступитися дорогою першому, бо тому важче йти.
2) Один із козликів відстав від матусі, певна річ, його слід пропустити, інакше 

він загубиться.
3) Пройти козликам допоможе жеребкування за допомогою лічилки.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 18
Тема: «Барви осіннього листя» 
Мета: продовжити знайомити дітей з особливостями природного довкілля во-

сени. Збагачувати словниковий запас; сприяти розвитку мовлення, образного мис-
лення, уяви, пам’яті. Розвивати фонематичний слух, артикуляцію, виразність мов-
лення. Виховувати естетичні почуття, дбайливе ставлення до природного довкілля.

Обладнання: зібране під час прогулянки осіннє листя різних дерев, аудіоапара-
тура.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Чистомовки».
Жа-жа-жа – ми побачили вужа.
Жу-жу-жу – я з жучками не дружу.
Же-же-же – кішка мишку стереже.
Жи-жи-жи- стерегти допоможи.

2. Бесіда.
Ось які листочки різні — і за кольором, і за формою. Якої форми є тут листочки? 

(Діти показують і називають форму листя: кругла, довгаста, овальна, різьблена)
Діти, погляньте, що я вам принесла. Що це? (Листочки) Правильно. ,Які ці ли-

сточки? (Осінні, барвисті, гарні, красиві) Підійдіть, будь ласка, ближче. Давайте роз-
дивимось кольори цих барвистих листочків. (Малята виконують запропоноване 
завдання. Вони показують і називають кольори листя — є листочки жовті, оран-
жеві, червоні, коричневі, є листочки жовті з коричневим краєчком, червоно-жовті 
тощо) 

3. Дидактична гра «Який це листочок?».
Педагог звертає увагу малят на різні листочки і називає відповідне дерево, із 

якого вони впали.
Дорослий просить дітей утворити слова-ознаки (назви листя).
Листок із клена який? (Кленовий) Листок із берези який? (Березовий) Як ми 

назвемо листочок із липи? (Липовий) А листочок із дуба? (Дубовий) Як скажемо про 
листок із осики? (Осиковий) А про листок із горобини? (Горобиновий) Може бути 
листок із ялинки? (Ні) Правильно. А чому? (Тому що па ялинці не листя, а голочки). 

Вихователь хвалить малят за уважність.

4. Мовленнєва гра «Повтори схожі слова».
Вихователь пояснює, що кмітливий зайчик знає ще багато слів, серед яких є і 

співзвучні, що в них завершення звучить однаково. Педагог зачитує малятам групи 
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(трійки) слів, серед яких два слова римуються. Діти визначають цю пару слів і ви-
разно повторюють їх, інтонаційно виділяючи спільний кінцевий склад.

Словесний матеріал для гри:
Квіти, тюльпани, діти. (Квіти — діти)
Коси, роси, трави. (Коси — роси)
Горіх, шишка, мишка. (Шишка — мишка)
Чашка, блюдце, пташка. (Чашка — пташка)
Олівець, горобець, альбом. (Олівець — горобець)
Сонце, хатка, віконце. (Сонце — віконце)
Машина, малина, яблуко. (Машина — малина)
Під час гри можна використовувати картки з відповідними предметними ма-

люнками: діти відбирають дві картинки, які можна назвати співзвучними іменни-
ками, а зайву прибирають.

Далі кільком бажаючим малюкам можна запропонувати подібне завдання підви-
щеної складності: самостійно пригадати знайомий віршик (утішку, примовку тощо) 
і навести приклади слів, які в ньому римуються.

5. Фізкультхвилинка «Листячко осіннє».
Діти в супроводі звучання пісні «Таночок осіннього листячка» (музика А. Філі-

пенка, слова Т. Волгіної) виконують танцювальні рухи — зображують осінні лист-
ки, що падають із дерева.

6. Дидактична гра «Впіймай звук [ж]».
Словесний матеріал для гри:
Журавлик, мишка, жабка, пшениця, жук, жито, трава, жменя, літо, жайворонок, 

пташка, овочі, жирафа, вересень, жовтень, жінка, чоловік, заняття, жасмин, газета, 
журнал, жмурки, чорнобривці, жоржини, жакет, помідор, жар, жир, калина, журба, 
Катя, Жанна, Ігор, Женя...

7. Відгадування загадок.
   Чарівник прийшов у ліс,
   Фарби, пензлика приніс.
   У діброві та садочку 
   Стали жовтими листочки.
       (Жовтень)
   Прохолоди чиста просинь —
   На поріг ступає осінь.
   Вдаль від рідної землі 
   Линуть в вирій ...
       (Журавлі)
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   «Ква-ква-ква» — вона виводить, 
   Позира булькатим очком.
   Як журавлика угледить — 
   Прикидається листочком.
       (Жабка)
   Довжелезну має шию,
   Дуже вправно крутить нею. 
   Вище всіх вона на вітах 
   Соковитий плід помітить.
       (Жирафа)
   Хоч не олень — роги має,
   І не птиця, а літає. 
   Чорний-чорний, а не крук,
   Це малий, моторний...
       (Жук)

8. Вивчення скоромовки.

   Йшов журавлик на лужок, 
   Вбрався в жовтий кожушок. 
   Кажуть бджілка і жучок: 
   — Дуже гарний кожушок.
       Леся Вознюк

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 19
Тема: «Хто дбає, той і має»
Мета: продовжити знайомити дітей з народними казками, прислів’ями; вчити 

дітей переказувати їх зміст, формувати поняття про виховне значення казки; розви-
вати слухову увагу, логічне мислення та розповідне мовлення; розширити та збага-
тити словниковий запас дітей; виховувати працелюбність, пошану до людей праці, 
бажання надавати посильну допомогу дорослим.

Обладнання: ілюстрація до української казки «Колосок».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення вивченої скоромовки.

2. Бесіда.
Діти, сьогодні ми продовжимо мандрувати захоплюючою країною народних ка-

зок. Зараз я розповім вам одну цікаву казочку. Та перш ніж казку прочитати, вам 
слід загадки відгадати.

   Він на світанні устає,
   Червоний гребінь в нього є.
   Щоб ясне сонце привітати,
   Він кукурікає завзято. Хто це?
       (Півник)
   Живе у шпарці — маленька, сіра.
   Для неї кицька є лютим звіром.
       (Мишка)

3. Розповідь казки «Колосок».
Півник і двоє мишенят

Жили собі двоє мишенят — Круть та Верть і півник Голосисте Горлечко. Мише-
нята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник удосвіта встане, всіх 
піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов 
пшеничний колосок.

— Круть, Верть, — став гукати півник, — а гляньте-но, що я знайшов!
Поприбігали мишенята та й кажуть:
— Коли б це його обмолотити...
— А хто молотитиме? — питається півник.
— Не я! — одказує одне мишеня.
— Не я! — каже й друге мишеня.
— Я обмолочу, — каже до них півник. І взявся до роботи.
А мишенята й далі граються.
От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає:
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— Гей, Круть, гей, Верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив!
Поприбігали мишенята.
— Треба, — кажуть, — зерно до млина однести та борошна намолоти.
— А хто понесе? — питає півник.
— Не я! — гукає Круть.
— Не я! — гукає Верть.
— Ну, то я однесу, — каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов.
А мишенята собі одно скачуть — у довгої лози граються. Прийшов півник додо-

му, знов кличе мишенят:
— Гей, Круть, гей, Верть! Я борошно приніс. 
Поприбігали мишенята, пораділи:
— Ой півничку! Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти.
— Хто ж міситиме? — питає півник. А мишенята й знов своє:
— Не я! — пищить Круть.
— Не я! — пищить Верть.
Подумав, подумав півник та й каже:
— Доведеться мені, мабуть.
От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, 

посадив пиріжки.
Мишенята й собі діло мають: пісень співають, танцюють.
Аж ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі.
А мишенята вже й тут. І гукати їх не треба.
— Ох, і голодний я! — каже Круть.
— А я який голодний! — каже Верть. Та й посідали до столу.
А півник і каже:
— Стривайте-но, стривайте! Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок.
— Ти, — кажуть мишенята.
— А хто його обмолотив?
— Ти, — вже тихіше відказують Круть із Вертем.
— А тісто хто місив? Піч витопив? Пиріжків напік?
— Ти, — вже й зовсім нищечком кажуть мишенята.
— А що ж ви робили?
Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник 

їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?

4. Робота над текстом казки.
• Сподобалася вам казка? Як називається вона? (Відповіді дітей)
• Про кого розповідається в казочці? (Про півника та двох мишеняток)
• Як звали героїв казки? (Мишенят звали Круть і Верть, а півника — Голосисте 

Горлечко)
• Чим займалися щодня мишенята? (Гуляли, танцювали, співали, розважалися, 

ледарювали)
• Що робив півник? (Удосвіта вставав, будив всіх піснею і брався до роботи.)
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• Яка знахідка трапилася півникові, коли він підмітав двір? (Півник знайшов 
пшеничний колосок)

• Що півник робив з колоском? (Змолотив його, змолов борошно, замісив тісто, 
напік пиріжків.)

• Мишенята допомагали півнику чи не хотіли працювати? (Вони не хотіли пра-
цювати, відмовлялися.)

• Що зробили Круть і Верть, коли побачили спечені пироги? (Мишенята сказа-
ли, що вони дуже голодні й одразу сіли за стіл)

• Мишенята наїлися пиріжків? Чому? Які запитання півника змусили їх піти 
з-за столу голодними? («Хто знайшов колосок?», «Хто його обмолотив?», «Хто мі-
сив тісто?», «Хто топив піч?», «Хто спік пиріжки?», «Що ви робили?»)

• Як ви гадаєте, що відчували мишенята після цих запитань півника? (Їм було 
соромно за те, що вони не допомогли півникові)

• Чи згодні ви з думкою: «Не слід отаких лінтюхів пиріжками пригощати!»? 
(Діти дають стверджувальну відповідь)

• Яким був півник? (Працьовитим, старанним, справедливим) А мишенята 
якими були? (Безтурботними, лінивими, ледарями, неробами)

• Як ви гадаєте, чого навчає ця казочка: бути такими, як мишенята, чи такими, 
як півник? (Висновки малят)

Під час обговорення змісту казки педагог допомагає дітям (читає відповідні ци-
тати, підказує малятам правильну відповідь та просить виразно і чітко повторити 
її тощо).

5. Фізкультхвилинка «Добрі справи».
Дорослий читає віршовані рядки.
   Той, хто любить працювати,
   Має дуже справ багато:
   (Діти ритмічно плескають у долоні)
   Квіти на вікні полити,
   Пил із килима струсити,
   Грядку на зиму скопати,
   Ще й білизну перепрати,
   І смачненький борщ зварити...
   (Імітують виконання названих трудових дій) 
   Тільки треба все уміти!
   (Стискають та розтискають кулачки)

6. Переказ казки ланцюжком.

7. Дидактична гра «Скажи навпаки».
Малята за допомогою дорослого добирають антоніми до названих слів.
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Лежати — працювати; ледачий — роботящий; ранній — пізній; голодний — си-
тий; старанний — недбалий; плакати — сміятися; трудівник — ледар; сідати — під-
водитися; утримувати — відпустити; голосно — тихо.

8. Робота над прислів’ями.
Педагог спонукає малят послухати зачитані ним народні прислів’я і сказати, про 

кого вони: про півника чи мишенят.
Малята виконують запропоноване завдання і виразно повторюють кожне при-

слів’я вслід за вихователем.
• У вмілого руки не болять.
• До роботи — плачучи, а до танців — скачучи.
• На охочого робочого все знайдеться діло.
• Вродилося ледащо нінащо.
• Хто дбає, той і має.
• Лінивому все ніколи.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 20
Тема: «Нам в пригоді чобітки»
Мета: продовжити знайомити дітей з особливостями природного довкілля во-

сени та предметами взуття; розвивати мовлення, вчити дітей способам словотво-
рення, поповнювати словниковий запас; формувати навички складання опису за 
зразком, відповіді на запитання, розуміння прочитаного тексту. Розвивати фонема-
тичний слух, мислення, увагу. Виховувати дбайливе ставлення до особистих речей.

Обладнання: чобітки теплі шкіряні, чобітки гумові.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Дудочка».
Вихователь моделює ігрову ситуацію, що супроводжується артикуляційною 

вправою.
Вирішив веселий язичок усіх розважити гарною мелодією. Взяв свою улюблену 

дудочку-сопілочку і заграв:
Язичок у нас — талант.
Він — хороший музикант,
На дудочку грає,
Слухачів скликає.
А дудочка: «Ду-ду-ду!»
Ох і пісня до ладу!». 
Діти витягують губи вперед довгою трубочкою. Ця вправа відпрацьовує рухи 

губ вперед, зміцнює м’язи, сприяє рухливості губ.

2. Читання оповідання.
Чому восени йде дощ, а взимку — сніг?

Зустрілися якось у небі дві хмари — осіння й зимова. Подивилися вони уважно 
одна на одну й здивувалися: нічим вони одна від одної не відрізняються, тоді чому 
з однієї на землю падають прозорі краплини, а з іншої — білі пухнасті сні-жинки? 
Замислилися хмари й вирішили звернутися за поясненням до свого вірного супут-
ника — швидкого вітру.

— Вітре-розумнику, а чи не знаєш ти, чому з осінньої хмари йде дощ, а з зимової 
— падають білі пухнасті сніжинки? — запитали хмари.

— Звичайно ж, знаю, — відповів вітер.
— То розкажи й нам!
— І з осінньої, й із зимової хмари на землю падають прозорі краплини. Восени 

краплини так і долітають до землі, а взимку, коли на вулиці холодно, краплини за-
мерзають і перетворюються на білі пухнасті сніжинки.

Хмарини подякували за пояснення вітрові й помандрували далі кожна своєю 
дорогою.
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3. Робота над текстом оповідання.
Запитання для дітей:
- Хто зустрівся в небі?
- Чому здивувалися хмарки?
- До кого хмарки звернулися із запитанням?
- Що пояснив вітер?
-Діти, яке взуття стає всім у пригоді в холодну пору року? (Чобітки).
-Як потрібно доглядати за чобітками? 

4. Фізкультхвилинка «Чистимо чобітки».
Педагог читає віршовані рядки, діти імітують дії відповідно , тексту віршика.
   Наші дуже вправні дітки 
   Узяли взуттєві щітки,
   Крем з полички прихопили,
   Та й на щітку намастили.
   Чистять діточки завзято 
   Свої гарні чоботята!

5. Дидактична гра «Порівняймо чобітки».
-Жила на світі маленька весела дівчинка, і були у неї ось такі гарні чобітки.
Педагог спонукає малят дати порівняльну характеристику чобіткам, які вони ба-

чать перед собою.. Діти за допомогою дорослого будують, речення.
• Одні чобітки були шкіряні, а інші — гумові.
• Шкіряні чобітки були теплі, всередині з хутром, а гумові — легенькі, без ху-

тра.
• Шкіряні чобітки дівчинка носила в морозяну погоду, а гумові — в сиру, дощо-

ву.
• На зимових чобітках була застібка, а на гумових — не було. 
• Зимові чобітки були коричневі, а гумові — сині.
• Але обидві пари чобітків були гарними та зручними.

6. Дидактична гра «Впіймай перший звук».
Вихователь показує дітям картки з предметними малюнками по черзі, називає 

слово і пропонує дітям назвати тільки перший звук (слово потрібно вимовляти чіт-
ко, протяжно вимовляти перший звук).

Мовний матеріал для гри:
Помідор, буряк, морква, капуста, картопля, цибуля, кабачок, овочі;
Стіл, шафа, буфет, крісло, стілець, диван, ліжко, меблі;
Каструля, тарілка, чашка, виделка, ложка, миска, посуд;
Ромашка, пролісок, айстра, троянда, тюльпан, квіти.
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7. Мовна гра «Ось такі…».
Діти утворюють іменники — назви людей від прикметників, які називає дорос-

лий.
Приклад виконання завдання:
— Сашко (Юля) в нас розумний(а) хлопчик (дівчинка). Хто в нас Сашко (Юля)?
Розумник (розумниця.) Андрійко — дуже веселий. Яким словом ми назвемо Ан-

дрійка?
— Веселун.
Словесний матеріал для гри:
Хитрий(а) — хитрун (хитруха), добрий — добряк, жартівливий^) — жартів-

ник (жартівниця), бешкетний(а) — бешкетник (бешкетниця); модний(а) — модник 
(модниця), непосидючий(а) — непосида; красива — красуня; сильний — силач; му-
дрий — мудрець; пустотливий(а) — пустун (пустунка); вигадливий(а) — вигадник 
(вигадниця); чистий(а) — чистун (чистуха); ласий(а) — ласун (ласунка); балаку-
чий(а) — балакун (балакуха); мрійливий(а) — мрійник (мрійниця), жалібний(а) — 
жалібник (жалібниця) тощо.

Якщо діти вагаються, потрібне слово їм підказує педагог, а малята двічі-тричі 
повторюють його. Під час гри краще не акцентувати увагу на негативних якостях, а 
віддавати перевагу чеснотам.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 21
Тема: «У світі води»
Мета: уточнити та поглибити знання дітей про воду, формувати уявлення про 

воду в природі як основу життя; поповнювати словниковий запас дітей; продовжи-
ти вчити дітей розуміти зміст прослуханого оповідання, на запитання за текстом, 
слухати відгадувати загадки, розуміти їх зміст; сприяти розвитку мовлення, уваги, 
логічного мислення.

Обладнання: картинки із зображенням води в природі.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Веселі чистомовки».
Діти вимовляють чистомовки з шиплячими звуками [ж], [ш] індивідуально та 

хором, зі зміною гучності голосу (пошепки, стишено, звичайним тоном, голосно).
Ши-ши-ши — вірш хороший напиши. 
Шу-шу-шу — шишки в кошику ношу. 
Ша-ша-ша — зашарілося лоша. 
Жи-жи-жи — Жоро, в ліжку не лежи! 
Жу-жу-жу — жарти Жанні розкажу. 
Жа-жа-жа — пожаліли ми чижа.

2. Дидактична гра «Без води – ані туди, ані сюди».
Діти роздивляються картки і на основі малюнків будують речении про викори-

стання води людиною.
-Вода потрібна, щоб умиватися.
-Так. Що ви миєте щоранку? (Обличчя, щоки, ніс, вуха, чоло)
-Вода потрібна, що купатися.
-Де можна купатися? (У ванній, під душем, у бані) Що ви миєте під час купання? 

(Спинку, животик, ноги, руки, плечі)
• Вода потрібна, щоб мити фрукти, овочі.
• Вода потрібна, щоб її пити та готувати і варити з неї різні страви (чай, каву, 

суп, борщ, кашу).
• Вода потрібна, щоб прати білизну, одяг.
• Вода потрібна, щоб мити підлогу, посуд, іграшки.
Під час гри малята відповідають індивідуально та хором і за проханням дорос-

лого наводять приклади до кожної названої ними узагальнюючої категорії.

3. Читання оповідання В. Сухомлинського «Краплина води».
КРАПЛИНА ВОДИ

Був жаркий липневий день. До колодязя під високим дубом наближалася група 
школярів. Вони поверталися з туристського походу, їм дуже хотілося пити. І чим 
ближче був колодязь, тим більше прискорювали вони крок.
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А з другого боку до колодязя наближалася бабуся. Вона йшла здалека, дуже вто-
милася. І бабуся, й туристи підійшли до колодязя одночасно.

На зрубі стояло відро з холодною водою. Діти оточили його й один за одним 
пили воду. А бабусю відтіснили. Вона відійти ля до дуба й зажурено стояла, схилив-
шись на дерево.

Коли туристи напилися води й пішли собі, глянула бабуся їм услід і задумливо 
похитала головою.

Той, хто поспішить випити краплину води, перш ніж нап’ється дідусь, бабуся, 
батько, мати, виросте негідником.

4. Робота над текстом.
Запитання до дітей:
- Про яку пору року йдеться мова в оповіданні?
- Хто підходив до колодязя?
- Хто перший підійшов до колодязя?
- Хто перший напився води?
- Чи правильно поступили діти?
- Ми можемо назвати дітей добрими?

5. Фізкультхвилинка «Іди, іди, дощику».
Вихователь читає віршик, діти виконують ігрові рухи відповідно до його змісту.
Іди, іди, дощику,
(Піднімають руки та голову вгору і притупують на місці)
Зварю тобі борщику.
(Зупиняються, стають прямо, коловими рухами руки зображують помішування 
страви)
Залізу на дуба,
(Високим підніманням колін та рухами рук імітують лазіння по стовбуру дерева)
Прикличу голуба.
(Змахи розведеними в сторони руками)
А голуб загуде,
(Відводять руки за спину, виконують повороти тулуба ліворуч-праворуч)
Дрібен дощик піде!
(Підстрибують, плескаючи в долоні над головою).

6. Дидактична гра «Такий різний дощик».
Педагог просить дітей пригадати і розказати, яким буває дощ. Завдання вихо-

ванців — дібрати і назвати якомога більше слів-ознак.  
Весняний, літній, осінній, теплий, холодний, сильний, довгий, тривалий, корот-

кий, рясний, грибний, краплистий, «сліпий», проливний, добовий, довгожданий, 
веселий.
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Під час гри дорослий може допомагати дітям в доборі слів навідними запитан-
нями.

Дощ, після якого виростає багато грибів, як називається? (Грибний). Якщо дощ 
не припиняється, і йде цілу добу, як кажуть на такий дощик? (Добовий).

7. Відгадування загадок.
   Щедрий ранок на травинки 
   Сипле краплі-намистинки,
   Стане сонечко вставати —
   Буде перли ті збирати.
       (Роса)
   Вода, вода без краю,
   Не видно нам землі,
   І хвилі тут качають 
   Човни та кораблі,
   Як звуться ці простори?
   Безкраїм, синім ... 
       (Морем)
   Між берегами стрічка
   Біжить в далеку путь,
   По ній взимку ходять,
   А влітку — лиш пливуть.
       (Річка)
   Ось сіра хмаронька прийшла —
   Дарунок срібний принесла:
   Він вже йде, полоще —
   На землю ллється ... 
       (Дощик).

8. Дидактична гра «Скажи навпаки».
Вихователь називає слова, а діти добирають до них антоніми. Спершу слід опра-

цювати іменники, а потім інші частини мови.
Словесний матеріал для гри:
Іменники: ранок — вечір, світло — темрява, день — ніч, сонце — місяць, гамір 

— тиша.
Інші частини мови: рано — пізно, нічний — денний, ясний — похмурий, проки-

датися — засинати, холод — тепло, гіркий — солодкий, загорятися — гаснути, схо-
дити — заходити, білий — чорний, тьмяний — яскравий, сумувати — радіти тощо.

Якщо малята вагаються і не можуть дібрати потрібне слово самостійно, вихова-
тель підказує їм. Кожну пару антонімів діти чітко повторюють кілька разів.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 22
Тема: «На дворі – пізня осінь»
Мета: Ознайомити дітей з прикметами пізньої осені, формувати уміння назива-

ти та пояснювати їх;поповнювати словниковий запас, удосконалювати розповідне 
мовлення, фонематичний слух; закріпити вміння змінювати іменники, вживаючи їх 
у формі родового відмінка; розвивати зорову та слухову увагу, пам’ять, мислення. 
Виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: пейзажна картина із зображенням пізньої осені.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Чистомовки».
Зі-зі-зі — стрибаю на одній нозі.
Азю-азю-азю — намастила маззю. 
Азь-азь-азь — вийшов князь.
За-за-за — в лузі паслася коза. 
Зу-зу-зу — я їй сіна привезу. 
Зе-зе-зе — по стежині вуж повзе. 
Зи-зи-зи — до дітей своїх повзи

2.  Мовна гра «Чого не має в листопаді».
Вихователь спонукає малят змінювати названі слова, утворюю чи їх родовий від-

мінок, та утворювати причинно-наслідкові речення із цими словами.
• У листопаді є листя на деревах? Чому? (У листопаді на дерева, немає листя, 

тому що воно опало)
• У листопаді буває зелена трава? Чому? (У листопаді немає зеленої трави, тому 

що вона вся посохла)
• У листопаді цвітуть квіти? Чому? (У листопаді не цвітуть квіти, тому що 

холодно)
• У листопаді можна побачити перелітних пташок? (У листопад немає переліт-

них пташок, бо вони вже відлетіли у вирій)
• У листопаді є на землі сніг? Чому? (У листопаді немає снігу, то му що зима ще 

не настала)
• У листопаді є метелики? Чому? (У листопаді немає метелики тому що вони 

вже поховалися і поснули)

3. Мовна гра «Один і багато».
Діти вправляються у вимові іменників у формах однини і множини. Педагог 

звертає увагу малят на те, як змінюється наголос у словах. 
Словесний матеріал для гри:
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Лялька — ляльки, заєць — зайці, поле — поля, сніг — сніги, дубок дубки, книжка 
— книжки (наголос у множині переміщується з початку слова в кінець; із першого на 
другий, останній склад).

Село — села, вода — води, зоря — зорі, відро — відра, трава — трави, вікно вік-
на, земля — землі (наголос у множині з кінця слова переміщується наперед, на пер-
ший склад.)

Діти вимовляють кожну пару слів по двічі: спершу — за зразком дорослого, а 
вдруге педагог називає слово в одній числовій формі, а малята мають утворити 
й назвати іншу форму цього слова (однина — множина або навпаки). Вихователь 
одразу виправляє й пояснює помилки, яких припускаються діти.

4. Фізкультхвилинка «Метелик і осінь».
Педагог читає віршовані рядки.
Теплими днями метелик радів —
(Малята зображують політ метелика: легенько бігають, плавно змахуючи рука-

ми-«крильцями»)
В ліс, на лужок та у поле летів.
Але як тільки-но осінь настала, Холодно зразу метелику стало.
(Зупиняються, зіщулюються і труть себе долоньками по плечах.)
Він у щілинку сховавсь, позіхнув,
(Присідають, позіхають, прикриваючи рота долонькою)
Крилечка склав — солоденько заснув.
(Ховають руки за спиною і заплющують очі).

5. Дидактична гра «Впіймай звук [з]».
Словесний матеріал для гри:
Зірка, сонце, зоря, зір, краплина, золото, злива, книга, заєць, вовк, зозуля, горо-

бець, звіробій, зілля, ліки, залізо, молоток, зубило, жук, зебра, змія, рак, зілля, Зіна, 
зуб, Ліза, Захар, Женя, земля, осінь, зима, зошит, пінгвін, знання, завірюха, гараж, 
зала, жоржина, запах, жовтень, затока, загадка, замок, скоромовка, закладка.

6. Вивчення скоромовки.
   Зеленіли в лузі лози,
   Заблукали в лозах кози.
   Кіз у лозах я знайду
   І додому приведу.
      Леся Вознюк

7. Відгадування загадок.
   І у місті, і у полі 
   Нагулялася доволі.



74

   Не давала снігу спати, 
   Примусила танцювати.
       (Завірюха)
   Мене різали, топтали,
   І товкли, й перевертали. 
   Мужньо я усе стерпіла, 
   Врожаями відплатила.
       (Земля)
   Тридцять двоє козаків 
   Все молотять без ціпків. 
   Лиш цукерку показати, 
   Зникне вмить, годі шукати.
       (Зуби)
   Хвіст куценький, довгі вуха, 
   Має в шафі два кожухи. 
   Влітку одягає сірий,
   Ну а взимку — теплий білий.
       (Зайчик)
   Не побачиш його оком,
   Не торкнешся ненароком, 
   Ані вухом не почуєш,
   Лише носом ти відчуєш.
       (Запах)
   На уроках, в книжці, в школі 
   Почерпнеш ти їх доволі.
   І назавжди у житті 
   Стануть друзями тобі
       (Знання)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 23
Тема: «У вирій»
Мета: розширити знання дітей про птахів, зокрема про диких та свійських гусей; 

поповнювати словниковий запас; вчити слухати і розуміти зміст оповідання, відпо-
відати на запитання; будувати описові розповіді за малюнком; розвивати слухову 
увагу, фонематичний слух, зв’язне мовлення; вчити дітей співпереживати літера-
турним героям, сприяти емоційному розвитку дітей.

Обладнання: пальчиковий або ляльковий театр, м’яч, ілюстрація до оповідання 
«Гуси лебеді».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення і закріплення скоромовки.

2.  Читання тексту К. Ушинського «Гуси».
(Прочитати оповідання з використанням пальчикового або лялькового театру).

Гуси
Василько побачив ключ диких гусей, які летіли високо в повітрі.
Василько.  Чи можуть так само літати наші свійські качки та гуси?
Батько.  Ні.
Василько.  Хто ж годує диких гусей?
Батько.  Вони самі відшукують собі їжу.
Василько.  А взимку?
Батько.  Тільки-но приходить зима, дикі гуси летять від нас у вирій, а навесні 

повертаються знову.
Василько. Але чому тоді свійські гуси не можуть літати так само добре й чому 

вони не летять від нас на зиму у вирій?
Батько. Тому що свійські тварини почасти вже втратили колишню спритність і 

силу, і чуття в них не такі тонкі, як у диких.
Василько.  Але чому це з ними сталося?
Батько.  Тому що люди про них дбають і відучили користу ватися їхніми влас-

ними силами. Тепер ти бачиш, що й люди мусять намагатися зробити самі для себе 
все, що тільки можуть. Ті діти, які покладаються на послуги інших і не привчаються 
самі робити для себе все, що можуть, ніколи не будуть сильними, розумними й умі-
лими людьми.

Василько.  Ні, тепер я намагатимуся сам усе для себе робити, а то, мабуть, і зі 
мною станеться те саме, що зі свійськими гусьми, які розучилися літати.

3. Робота над змістом оповідання.
Перевірка розуміння. 
Запитання:
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— Як називається оповідання?
— Хто його автор?
— Про що запитав Василько, коли побачив ключ диких гусей?
— Що відповів батько?
— Хто годує диких гусей?
— Що відбувається з птахами ВЗИМКУ?
—  Який висновок зробив Василько?
—  Можна використати м’яч: вихователь ставить запитання й кидає м’яч дитині, 

та відповідає й повертає м’яч.

4. Фізкультхвилинка «Ми- гуси».
Діти показують, як гусак ходить, як витягає шию й шипить, як махає крилами. 

Запропонувати дітям зобразити ключ гусей, що летять.

5. Дидактична гра «Зайве слово».
З поданих слів запропонувати дітям вибрати зайве та обґрунтувати свій вибір:
а) дятел, курка, журавель, синиця, орел (курка — свійська птиця, а решта слів 

— назви диких птахів);
б) індик, гусак, півень, чапля, курка (усі слова — назви свійської птиці, крім чаплі 

— вона дика).

6. Робота з ілюстрацією.
Запропонувати дітям розглянути малюнок і відповісти на запитання:
— Яких свійських птахів ви бачите?
— Що вони роблять?
— Чи є на малюнку дикі птахи?
— Як вони летять? (Ключем.)
— Що роблять на пташиному дворі батько із сином?

7. Мовна гра «Послухай, відгадай, назви».
Вихователь називає ряди прикметників, а діти визначають назви предметів чи 

істот, що їх можуть характеризувати ці прикметники.
Словесний матеріал для гри:
Круглий, соковитий, запашний, помаранчевий — це... (апельсин).
Весняний, синьоокий, ніжний, тендітний, квітучий — це... (пролісок). 
Срібляста, краплиста, вранішня, блискуча — це... (роса).
Ясне, лагідне, небесне, тепле, променисте — це... (сонечко). 
Сірий, злий, зубастий, голодний — це... (вовк).
Смачний, житній, пшеничний, духмяний — це... (хліб).
Баский, гривастий, вороний, вірний — це... (коник).
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Міцний, розлогий, гіллястий, кремезний — це... (дуб).
Темна, зоряна, місячна, тиха — це... (ніч).
Запаслива, хазяйновита, пухнаста, прудка — це... (білочка).
Колюча, струнка, зелена, новорічна — це... (ялинка).
Під час гри педагог може використовувати картки з предметними малюнками. 

Перед тим, як назвати певну групу прикметників, він бере картку і тримає її зобра-
женням до себе. Коли малята відгадують слово, дорослий повертає картку до групи.

Якщо діти вагаються у відповідях, вихователь дає їм підказку (наприклад: «Це 
південний фрукт») або пропонує кілька альтернативних варіантів («Поміркуйте: це 
зайчик, кіт чи вовк?»).

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 24
Тема: «Як стрічати нам гостей?»
Мета: продовжувати вчити дітей відповідати на запитання дорослого, будува-

ти за допомогою вихователя словосполучення та пояснювальні речення; розвивати 
зв’язне мовлення, логічне мислення, увагу, фонематичний слух; сприяти розвитку 
діалогічного мовлення; виховувати ввічливість, доброзичливість формувати еле-
ментарні навички дотримання норм етикету та культури поведінки.

Обладнання: сюжетний малюнок по темі, предметні малюнки – посуд.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Вправний язичок». 
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційними вправа-

ми.
За рожевими губками та за білими зубками жив собі веселий язичок. Він міцно 

спав у своїй хатинці, вкрившись білою ковдрою — зубками.
В хаті теплій і м’якій Язичок сховався мій. А кожного ранку язичок прокидався 

і усміхався.
Рожеві губки усміхаються,
А білі зубки заховаються.
(Діти в цей час утримують кілька секунд губи в усмішці так, щоб зубів не було 

видно.)
Коли язичок прокидався, він хотів дізнатися: котра година? ( Літи посміхають-

ся, зуби добре видні. Вихователь спонукає малят витягнути вузенький язичок — він 
буде стрілкою годинника, н зубки будуть цифрами. Чітко, не поспішаючи діти пере-
сувають кінчик язика з одного куточка рота в інший, 3—4 рази.)

Під час виконання ігрової вправи педагог промовляє слова:
   Іде годинник наш: «Тік-так!» —
   Він нам співає пісню так.
   «Тік-так, тік-так, тік-так, тік-так»,—
   Годинник наш ходить мастак.
Діти, ви любите, коли до вас приходять гості?
- А ви знаєте, як потрібно зустрічати гостей?
- А гостей потрібно пригощати?

2. Дидактична гра «Поясни, для чого посуд».
Діти, відповідаючи на запитання, будують пояснювальні речення.
• Для чого потрібні чашки? (Чашки потрібні, щоб наливати у них чай, каву)
• Для чого нам цукорниця? (Цукорниця для того, щоб у неї насипати цукор)
• Для чого на столі ставлять цукерницю? (У цукерницю кладуть цукерки)



79

• Для чого потрібні тарілки? (Тарілки потрібні для кожного гостя для того, щоб 
подавати в них на стіл солодощі)

• Для чого потрібні чайні ложечки? (Чайними ложечками розмішують у чашках 
цукор у чаї)

• Для чого потрібні виделки? (Виделки потрібні для того, щоб ними їсти, на-
приклад, торт)

• А серветки також треба покласти на стіл. Для чого вони? (Серветки потрібні 
для того, щоб ними витирати після їжі роті руки).

3. Мовна гра «Оди – два – п’ять».
Діти складають словосполучення із заданих числівників і назв іграшок.
Один м’яч — два м’ячі — п’ять м’ячів.
Одна матрьошка — дві матрьошки — п’ять матрьошок.
Один котик — два котики — п’ять котиків.
Один клоун — два клоуни — п’ять клоунів.
Один ведмедик — два ведмедики — п’ять ведмедиків.
Одне відерце — два відерця — п’ять відерець... і т. д.
Наприкінці гри педагог може розповісти малюкам про слова, які теж називають 

кількість предметів, хоча й не так точно, а приблизно: мало, кілька, багато, чимало, 
безліч тощо.

4. Фізкультхвилинка «Прибирання».
Педагог читає малятам віршовані рядки.
   Гей, працюймо нині зрання:
   Починаймо прибирання.
   Ось ганчірка наша вміла 
   Боротьбу веде із пилом.
   Віник хату підмітає —
   Він свою роботу знає.
   Швабра миє враз підлогу —
   І не бариться нітрохи.
   Хто уміє прибирати,
   В того завжди чисто в хаті!
На перші і останні рядки віршика діти ритмічно плескають в долоньки, по ходу 

тексту імітують роботу зі згаданими предметами (Зображають підмітання віником, 
протирання пилу, миття підлоги шваброю).

5. Дидактична гра «Впіймай звук [і]».
Словесний матеріал для гри:
Іній, сніг, ірис, акація, індик, ведмідь, іграшки, ізюм, вода, і’мя, м’яч, іменинник, 

торт, Індія, історія, удав, ігри…
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6. Відгадування загадок.

   Де б не був, воно зі мною. 
   Я ношу його з собою, 
   Знаю, що мене гукають, 
   Коли його називають.
       (Їм ’я)
   Мандрував йог без упину, 
   Бо шукав свою країну.
   Ви йому допоможіть, 
   Звідкіля він, підкажіть.
       (З Індії) 
   Подарунків так багато, 
   Всі вітають мого брата: 
   І знайомі, і родина,
   Бо у брата ...
       (Іменини)

7. Мовна гра «Вибери схожі слова».
Вихователь називає ряд слів, у кожному з яких є по два синоніми. Завдання дітей 

— знайти синоніми і повторити їх.
Словесний матеріал для гри:
Гарний, красивий, голосний, великий. (Гарний, красивий)
Білий, солодкий, м’який, світлий. (Білий, світлий)
Дружній, високий, товариський, скляний. (Дружній, товариський)
Крокувати, повзти, летіти, марширувати. (Крокувати, марширувати)
Куховарити, пекти, мести, дивитися. (Куховарити, пекти)
Говорити, розповідати, мовчати, слухати. (Говорити, розповідати)
Мама, ненька, сусідка, сестричка. (Мама, ненька)
Дитина, дідусь, собачка, малюк. (Дитина, малюк)
Двері, трава, казка, історія. (Казка, історія).

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Грудень
Заняття 25

Тема: «Лист Лісовичку»
Мета: продовжити вдосконалювати мовленнєві здібності дітей; вчити дітей роз-

повідати про себе, називати своє ім’я, прізвище, адресу, описувати зовнішність; зба-
гачувати словниковий запас, активізувати вживання різних частин мови; розвивати 
чіткість та інтонаційну виразність мовлення, формувати правильну дикцію, арти-
куляцію; сприяти розвитку моральних якостей та комунікативних навичок.

Обладнання: картка із зображенням казкового персонажа Лісовичка, лист у ве-
ликому конверті, люстерко.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Чистомовки тракторця». 
Діти за зразком педагога промовляють вислови-чистомовки з сонорними звука-

ми ([л], [р]; [л’], [р’]):
Ри-ри-ри — вийшли в поле трактори.
Ре-ре-ре — тракторець ріллю оре.
Рі-рі-рі — від зорі і до зорі.
Ла-ла-ла -— рання веснонька прийшла.
Ля-ля-ля — прокидається земля.
Ло-ло-ло — сонце, промені, тепло. 
Лю-лю-лю — працювати я люблю!
Спершу вихователь читає чистомовку, а діти уважно слухають. Потім він обирає 

одну дитину і пропонує промовити чистомовку разом. Після цього її повторює вся 
група хором. Педагог стежить за чіткістю та виразністю мовлення малят.

2. Вступна частина.
Вихователь приносить у групу великий конверт, показує його дітям і розпочинає 

бесіду.
-Малята, щойно мені листоноша вручив якийсь цікавий лист. Відкриємо його? 

(Так.)
Педагог розкриває конверт, дістає з нього малюнок, на якому зображено казко-

вого персонажа Лісовичка і показує його малятам. 
А, здається, цей конверт нам надіслав добрий чарівник Лісовичок. Ви знаєте, де 

живе Лісовичок? (У лісі.) Правильно. Діти, він і фотографію свою поклав! Погляньте 
на неї уважно. Який Лісовичок? (Добрий, маленький, зелений, веселий.) О, та тут і 
лист від нього! Давайте я його вам прочитаю, а ви послухайте уважно, що тут напи-
сав вам Лісовичок.

Педагог читає лист.
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Лист Лісовичка
«Здрастуйте, любі малята! Пише вам Лісовичок. Я хочу вам розказати про себе. 

Звуть мене Лісовичок, а прізвище — Лісовий. Живу я у діброві, що за вашим містом 
(селом). А адреса моя — вулиця Жолудева, дубок № 2.

Я симпатичний, хоч невеликий на зріст. У мене зелені очі, зелені брови та густе 
темно-зелене волосся. Ніс у мене величенький, з горбинкою, губи тонкі, а вуха тро-
хи стирчать. Вдягаюся я зазвичай в зелену кожушинку та салатові штанці.

Я дуже веселий та товариський. У мене багато друзів: зайчик, білочка, лисичка 
та їжачок. Я стежу за тим, щоб у лісі був порядок, допомагаю тваринам та рослинам. 
У вільний час я полюбляю прогулюватися стежками, слухати влітку спів пташок, 
а взимку — завивання хурделиці Я сподіваюся, діти, отримати від вас відповідь, у 
якій ви напишете мені про себе. Якщо ви ще не вмієте писати, хай вам допоможе 
ваша вихователька.

Усього вам найкращого, малята. З повагою, Лісовичок».

3. Робота над текстом.
-Ось такий лист, дітки. Він вам сподобався? (Малята дають стверджувальну 

відповідь.)
Педагог просить дітей відповісти на запитання за прослуханим текстом.
• Як звати того, хто написав нам цей лист?
• Яке прізвище у Лісовичка?
• Де живе Лісовичок?
• Хто може назвати його адресу?
• Який на вигляд Лісовичок?
• Які в нього очі, брови, волосся, ніс, губи, вуха?
• Який одяг носить Лісовичок?
• Яка вдача у Лісовичка?
• Чи є в нього друзі?
• Які друзі є у нього?
• Які справи має в лісі Лісовик?
• Чим займається він на дозвіллі?
Малята виконують запропоноване ігрове завдання.
Дорослий за потреби зачитує вдруге те чи інше речення з тексту і стежить, щоб 

діти давали відповіді повними реченнями, а не окремими словами.

4. Фізкультхвилинка –пальчикова гра «Вітрячок».
Вихователь читає дітям віршик Т. Коломієць «Вітрячок». Діти виконують ігрові 

рухи пальчиками за змістом вірша та за зразком педагога.
З цупкого аркуша-листка
(Малята кладуть розправлені долоні на стіл)
Зроблю верткого вітрячка.
(Указівними пальцями описують коло)
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Ріжки надріжу і загну,
(Стискають і розтискають кулачки)
Гвіздком до палиці припну.
(Зображують забивання молотком цвяха)
Хай лопотить на вітерці,
(Енергійно перебирають пальчиками обох рук)
Немов летить в моїй руці.
(Долоні зчеплені великими пальцями, решта пальців розставлені і рухаються 

вгору-вниз)
Хурчать крильцята вітрячка,
(Колові рухи кистями)
Немов пропелер літачка!
(Ті самі рухи у зворотному напрямку)

5. Мовна гра «Розповідь про себе».
-Діти, хто із вас може розповісти так само про с бе, як розказав нам про себе 

чарівний Лісовичок? Сподіваюся, в нашій групі знайдуться бажаючі, які із задово-
ленням розкажу про свої ім’я та прізвище, адресу та зовнішність, улюблений одяг 
друзів, справи та захоплення. А якщо ви забули, якого кольору у в наприклад, оче-
нята чи брови, вам нагадає про це ось таке малень люстерко: воно хоч і звичайне на 
перший погляд, але все-таки тро ки чарівне.

Заслуховують розповіді бажаючих 3—4 малят.
Педагог може допомагати дітям навідними запитаннями, підказками тощо.

6. Вивчення скоромовки.
Женя з бджільми не дружив - 
Завжди Женя бджіл дражнив.

7. Мовна гра «Скажи, як треба».
Вихователь називає початок речення та окремі слова для його продовження 

(прикметник та іменник). Діти мають скласти з них словосполучення і завершити 
речення, поставивши їх у правильній формі.

Матеріал для гри:
Дівчинка поливає (кімнатний, квітка). — Дівчинка поливає кімнатну квітку.
Хлопчик витирає пил на (письмовий, стіл). — Хлопчик витирає пил на письмо-

вому столі.
Діти наводять лад на (книжковий, поличка). — Діти наводять лад на книжковій 

поличці.
Дівчинка складає в коробку (різний, іграшки). — Дівчинка складає в коробку 

різні іграшки. 
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Хлопчик годує (пухнастий, кіт). — Хлопчик годує пухнастого кота. 
Братик гуляє з (маленький, сестричка). — Братик гуляє з маленькою сестричкою.
Дівчинка миє (брудний, тарілки). — Дівчинка миє брудні тарілки.
Хлопчик ставить посуд у (кухонний, шафа). — Хлопчик ставить посуд у кухонну 

шафу.
Дорослий допомагає дітям опорними питаннями типу: «Що поливає дівчинка? 

Де витирає пил хлопчик?» тощо.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 26
Тема: «Настає зима»
Мета: закріпити і розширити уявлення дітей про зміни в природі, що відбува-

ються з приходом зими; формувати вміння уважно слухати текст, відповідати на за-
питання за змістом та переказувати його; вправляти у побудові словосполучень та 
поширених речень; розвивати пам’ять, мислення, увагу; виховувати пізнавальний 
інтерес до природи рідного краю, дбайливе ставлення до неї.

Обладнання: пейзажна ілюстрація «Ліс узимку».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.
- Малята, ми й незчулися, як спливла щедра та золота пора осінь. Яка пора при-

ходить на зміну осені? (Зима.) Так. Зима-зимонька наблизилася до нас непомітно, і 
ось вже настали перші зимові деньки. Які ж зміни зима принесла у природу?

2. Дидактична гра «Складаємо розповідь про зиму».
Педагог читає текст, а діти (за необхідності за допомогою вихователя) логічно 

завершують речення.
Закінчилася осінь, і настала сувора ... (зима). Надворі стало... (зимно, холодно, 

морозяно). Почав іти білий та пухнастий... (сніг). Він вкриває своєю сніговою ков-
дрою... (будинки, кущі, дерева, стежки, землю). Завітала зима і до... (лісу). А звіря-
та вже встигли приготуватися... (до зими). Зайчик змінив своє хутро із сірого... (на 
біле). Білочка запаслася їжею на зиму:... (горішками, шишками, грибами). Комахи від 
лютої зими поховалися і... (поснули). Їжачок та борсук також вже міцно... (сплять). 
Лісові зимуючі пташки — синички, омелюхи, сороки — перебралися поближче до ... 
(людей). А руда лиска ходить по сніжку і вишукує собі якусь... (поживу).

3. Фонематична гра «Слова на один звук».
1 етап
Педагог показує дітям предметні малюнки. Малята називають кожний предмет 

і визначають у названому слові перший звук. Потім вони групують слова за їхніми 
першими звуками і з допомогою вихователя дають пояснення.

Стіл, сова, сливи — усі ці слова розпочинаються звуком [с].
Буряк, булка, баранець — перший звук кожного з цих слів — звук [б].
М’яч, миска, матрьошка — на початку цих слів вимовляється звук [м].
2 етап
Діти влаштовують «крамницю»: добирають і розставляють на столі та поличці 

іграшки так, щоб поряд були по два предмети, назви яких починаються на один 
звук.
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Наприклад: м’яч і матрьошка, котик і клоун, ведмедик і відерце, півник і пірамід-
ка, собачка та слоник тощо.

Усі іграшки для гри вихователь має підготувати заздалегідь (наприклад, склас-
ти у велику коробку). Педагог заохочує малят виразно промовляти назву кожної 
іграшки, прислухатися до її звучання і правильно визначати перший звук.

4. Фізкультхвилинка «Як нагрітися зимою?».
Вихователь читає віршовані рядки. Діти спочатку стоять прямо поставивши 

руки на пояс, а потім виконують рухи відповідно до текесту потішки. 
   Щоб не змерзнути зимою 
   Треба зараз нам з тобою 
   Ніжками потупотіти,
   Головою покрутити,
   Вперед-назад пострибати,
   У долоньки поплескати.
   Ми присіли, підвелися —
   Ось уже і нагрілися!

5. Читання казки В. Сухомлинського «Як зайчик грівся взимку проти місяця».
—Діти, зараз я прочитаю вам казочку про те, як маленький лісовий зайчик грів-

ся взимку проти Місяця. А ви, будь ласка, послухайте уважно.
Педагог читає казку.

Як Зайчик грівся взимку проти Місяця
Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз трі-

щить, сніг проти Місяця блищить, холодний вітерець із яру повіває. Сів Зайчик під 
кущем, простяг лапки до Місяця, просить:

— Місяцю любий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще Сонечка чекати.
Жалісно стало Місяцеві Зайчика, він і каже:
— Іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого стогу со-

ломи.
Пострибав Зайчик, зарився в сніг, виглядає, усміхається:
— Спасибі, любий Місяцю, тепер твоє проміння тепле-тепле.

В. Сухомлинський

6. Робота над змістом казки.
- Чи сподобалася вам, діти, ця казочка? 
- Про кого в ній розповідається?
-  Із яким проханням звернувся Зайчик до Місяця? 
- Чи допоміг Місяць Зайчикові? Як він це зробив? 
- Які слова подяки сказав Зайчик Місяцеві? (Відповіді)
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7. Мовна гра «Хто який, що яке?».
Діти добирають та називають дієприкметники, спираючись на питання та пояс-

нення педагога.
Запитання до гри:
• Щиглика намалювали, значить, він який? (Намальований.)
• Володя зранку вмився, значить, він прийшов до дитсадка який? (Умитий.)
• Рая одягла платтячко, тож вона... (одягнена).
• Олі заплели кіски, Оля в нас... (заплетена).
• Зранку нашу кімнату прибрали, тож тепер кімната... (прибрана).
• Квіти полили, наші квіти... (политі).
• Обід для діток у дитсадку вже зварили, тобто обід... (зварений).

8. Дидактична гра «Закінчи слово».
Учити дітей добирати закінчення до заданих слів. 
Но-но-но, но-но-но,
Світить сонце у вік... (но).
Са-са-са, са-са-са,
Ось, поглянь, летить о... (са).
Ша-ша-ша, ша-ша-ша,
Ми спіймаємо ло... (ша).
Жу-жу-жу, жу-жу-жу —
По галявині ход... (жу).
Ру-ру-ру, РУ-РУ-РУ —
Зірочку до рік бе... (ру).
Ти-ти-ти, ти-ти-ти,
Третю зірку засві... (ти).

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 27
Тема: «Місяць грудень сніг покликав»
Мета: закріпити в словнику дітей назву першого місяця зими – грудня; вчити 

добирати до заданих слів слова – ознаки, та слова – дії, знаходити невідповідності 
у реченнях та корегувати їх зміст; формувати вміння правильно вживати іменники 
з прикметниками; розвивати фонематичний слух, артикуляцію, чіткість мовлення, 
виховувати посидючість.

Обладнання: ілюстрація «Сніг іде», дві ляльки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Вправа для розвитку мовленнєвого дихання «Пливи, кораблику!».
Педагог читає віршовані рядки, діти виконують за зразком ігрову дихальну 

вправу.
Вітер парус надимає —
Наш кораблик відпливає,
(Малята глибоко вдихають через ніс, намагаючись набрати в груди якомога біль-

ше повітря)
А якщо затихне вітер —
Допоможуть вітру діти.
(Діти повільно видихають повітря ротом, склавши губи трубочкою).
Вправа повторюється 4-5 разів.

2. Дидактична гра «Зима настала».
Педагог читає дітям речення. Завдання малят — знайти в кожному з речень не-

відповідності, внести у текст відповідні корективи і повторити його.
• Зима — це дуже тепла пора. (Зима — це дуже холодна пора)
• Починається зима одразу після літа. (Починається зима одразу після осені.)
• Перший зимовий місяць називається жовтень. (Перший зимовий місяць нази-

вається грудень)
• Зима приносить нам білі дощі. (Зима приносить нам білі снігопади)
• Пухнасті сніжинки падають із землі на небо. (Пухнасті сніжинки падають із 

неба на землю)
• Разом із нами лишаються зимувати перелітні птахи. (Разом із нами лишають-

ся зимувати зимуючі птахи)
• Річки та озера не замерзають і не вкриваються кригою. (Річки та озера замер-

зають і вкриваються кригою)

3. Мовна гра «Розклади картинки».
Вихователь ставить перед малюками дві коробочки або скриньки (одну — коло 

ляльки Жені, а другу — біля Шури) і говорить дітям, що це будиночки, в одному з 
яких живуть слова зі звуком [ж], а в другому — зі звуком [ш]. У третій коробочці 
лежать картки з предметними малюнками. Діти по черзі беруть картки. Спочатку 
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один малюк чітко називає те, що зображене на його картці, а потім це слово повто-
рює вся група хором. Після цього дитина вирішує, у яку коробку має покласти свій 
малюнок, і з необхідною допомогою педагога пояснює свою дію.

Приклад виконання завдання:
— Ось на малюнку зображена шапка. Ш-ш-шапка. У цьому слові є звук [ш]. Тому 

покладемо малюночок із шапкою в другу, Шурину скриньку.
— Це жолудь. Ж-ж-жолудь. Я чую в цьому слові звук [ж], отже, треба покласти 

картинку з жолудем у першу скриньку, біля якої сидить лялька Женя.
Словесний матеріал для гри:
Жук, вуж, жабка, журавель, ніж, сніжинка, їжачок, ножиці.
Шуба, машина, шишка, штани, кішка, мишка, вишиванка, кошик.
Якщо діти під час гри припускаються помилок, їх одразу виправляють інші ма-

люки або педагог.
Наприкінці гри діти ще раз передивляються картки в одній, а потім у другій ко-

робці і ще раз чітко вимовляють опрацьовані слова.

4. Фізкультхвилинка – пальчикова гра «Хто попереду…».
Педагог читає малюкам віршовані рядки примовлянки, а діти виконують ігрові 

рухи пальчиками відповідно до їх змісту.
Хто попереду,
(Діти кладуть ліву руку долонею на стіл і правою рукою погладжують великий і 

вказівний пальці лівої) 
Той пасе череду.
(Зображують витягнутими вказівними та мізинними пальчиками обох рук «ко-

рівок»)
Хто позаду,
(Погладжують мізинець і підмізинний палець лівої руки, поклавши її долонею на стіл)
Той пасе жабу.
(Складають долоні разом і розводять пальці, в той час як нижня частина долонь 

лишається нерухомою: «жаба відкриває рота»)
Хто в серединці,
(Погладжують середній пальчик лівої руки) 
Той у золотій скриньці.
(З’єднують великі та вказівні пальці обох рук подушечками, показуючи круглу 

або овальну «скриньку»).

5. Дидактична гра «Впіймай звук [к]».
Словесний матеріал для гри:
Калина, малина, кіт, собака, каша, Катя, молоко, ковбаса, качка, курка, гуска, 

квочка, сорока, кінь, корова, дерево, кущ, огірок, картопля, кабачок, кліщ, кажан, 
вовк, кабан, курча, руль, колесо, цар, королева, король, дуб, клен, клоун, чайник, ка-
струля, корона, рис, крупа, коза, листок, квітка, капуста, троянда, кульбаба, комар, 
риба, колосок, кропива, лід, корова, коровай, крамниця, хліб, кенгуру.
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6. Вивчення скоромовки.
   Качка плаває в ставочку.
   Кіт в кущах лякає квочку

7. Відгадування загадок.
   Попід ліжко у куточок 
   Покотивсь м’який клубочок. 
   Враз з’явились очі, ротик.
   Не клубочок це, а ...
       (Котик).
   Не оса, а жало має,
   Не вогонь, а обпікає.
   Коли йдете в ліс гуляти, 
   Обминіть її, малята.
       (Кропива)
   По травичці він стрибає 
   І сюркоче, і співає, 
   Заливається, як дзвоник, 
   Називають його...
       (Коник)
   Полем мчить, копитом б’є, 
   Вітер в гриві виграє.
   Він і сильний, і прудкий, 
   Здогадались, хто такий?
       (Кінь)
   Йде поважно мама-квочка,
   А услід — м’які клубочки 
   Покотилися мерщій,
   Щось пищать наперебій.
       (Курчата)
   Йшов із ріжками стіжок, 
   Пригощав малих діток 
   Молочком таким смачним,
   І поживним, й запашним.
       (Корова)
   У Австралії, дитино, 
   Чудернацька є тварина,
   І куди б не йшла гуляти —
   З нею в сумочці малята.
       (Кенгуру)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 28
Тема: «Чому треба мити руки»
Мета: Продовжити знайомити дітей з художніми літературними творами, при-

щеплювати любов до рідного слова; вчити дітей уважно слухати оповідання, пере-
казувати зміст, відповідати на запитання за текстом, висловлювати власну думку; 
вправляти у словотворенні прикметників; розвивати артикуляцію, виразність мов-
лення; виховувати охайність, акуратність, дбайливе ставлення до свого здоров’я.

Обладнання: ілюстрація до оповідання О. Іваненка «Що Ромко їв».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.
2. Бесіда.
Малята, покажіть мені свої ручки. (Малята виконують завдання.) Чи вони у вас 

чисті? Чи немає на них бруду? (Відповіді) Ви знаєте, як потрібно стежити за чисто-
тою своїх рук, що треба робити для цього? (Мити руки, вимивати їх з милом, вити-
рати чистим рушником.) Правильно, молодці. А от один хлопчик, Ромко, на жаль, 
цього не знав. І от якось із ним трапилась дуже цікава та повчальна історія. Хочете 
послухати її? (Діти дають стверджувальну відповідь).

3. Читання оповідання О. Іваненко «Що Ромко їв?».
Що Ромко їв?

Ромко тільки декілька днів тому почав ходити до дитячого садка, і все йому там 
нове та дивне, і не так, як дома.

Дома він сам собі бігає, а мама біля печі порається, пере білизну, шиє, батько на 
роботі, і ніхто не звертає на нього уваги; захоче їсти — підбіжить, мама дасть що-не-
будь, він зі шматком знов на подвір’я, на вулицю, і тільки вже ввечері і мама, і батько 
вільні. Мама аж лякається, що такий замурзаний та брудний він за день зробиться.

А в садку все інакше. І їдять, і гуляють разом, і займаються в свій час. І перед сні-
данком, перед обідом усім вихователька наказує руки мити. Ніяк не може звикнути 
до цього Ромко. «Нащо це потрібно,— думає він,— та й набридає воно,— усе мий та 
мий».

Уже декілька разів помічала вихователька, що Ромко з брудними руками за стіл 
сідав.

— Ромку, що це ти їси,— питає раз,— та ще таке смачне, що й пальці облизуєш?
— Хліб з маслом,— поважно відповів Ромко.
— А ще що?
— Як що? Більше нічого.
— А в руках у тебе що є?
— Нічого немає. Сама булка. 
Підняла вона тоді Ромкову руку вгору, а вона аж чорна, бо грався він перед сні-

данням з дітьми — копали землю, будували залізницю.
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— Он бачиш, скільки бруду, а ти його їси. А знаєш, це ж усе малесенькі-мале-
сенькі тварини під твоїми нігтями та на пальцях. От ходімо, я тобі таке скло збіль-
шуване покажу, а то їх простим оком не видно — надто малі. Від цих тварин у тебе 
всякі хвороби будуть.

Взяла за руку, повела в іншу кімнату, а там на столі така штука стоїть — мікроскоп 
зветься. Вихователька зрізала кінчик брудного нігтя у Ромка, поклала на маленьке 
скло і показала в мікроскоп.

— Ой-ой-ой — вони всі рухаються, живуть, це в мене під нігтями було... Ото ж 
бо й є, і разом з хлібом до тебе в рот і в шлунок потрапляють, бо ти рук не миєш.

Як заплаче Ромко:
— Я боюся! — кричить.
Заспокоїла його вихователька, а з того часу і в садку, і вдома Ромко завжди перед 

їжею руки миє.

4. Робота над змістом оповідання.
• Розкажіть, як проводив день Ромко вдома?
• Чому мама Ромка щовечора аж лякалася?
• Як змінилося життя хлопчика, коли він прийшов до дитсадка?
• Що роблять діти завжди перед їжею в дитсадку?
• Ромко також мив руки, як і всі малята? Який вигляд часто мали руки хлопчи-

ка?
• Перекажіть розмову, яка відбулася між хлопчиком Ромою та вихователькою, 

коли він їв хліб з маслом.
• Що побачив на кінчику свого зрізаного нігтя Ромко? Яке враження справили 

на нього хвороботворні тваринки мікроби?
• Яким став Ромко після цієї пригоди?

5. Фізкультхвилинка «Бігла лялька».
Діти виразно повторюють слова лічилки за дорослим і виконують ігрові рухи 

відповідно до тексту.
Бігла лялька
Коло ковалька
(Біг на місці)
В семи кожухах,
(Зупиняються і показують на собі уявний «кожух», проводячи долонями від пле-

чей до колін)
В трьох капелюхах.
(Три оплески над головою)
В небо гляділа,
(Діти стають навшпиньки, тягнуться руками вгору, голова піднята)
Злетіти хотіла.
(Легкий біг навшпиньках зі змахуванням розведених у сторони рук)
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На завершення фізкультхвилинки вихователь на 30-40 секунд вмикає будь-яку 
швидку музику. Діти продовжують бігати по групі, зображуючи ляльок.

6.  Дидактична гра «Скажи одним словом».
Педагог спонукає дітей утворити прикметники від словосполучення іменника з 

прийменником.
Руки із брудом (брудні руки); вода із милом (мильна вода); купа із піском (піща-

на купа); стіл для обіду (обідній стіл); скло для збільшування (збільшувальне скло); 
руки у маслі (масні руки); хлопчик із хворобою (хворий хлопчик).

7. Колективна розповідь.
-Малята, уявіть, що вам стрівся такий самий хлопчик, яким раніше був герой 

оповідання Ромко: нечупарний, замурзаний, із брудними руками. Ви зуміли б на-
вчити його, як потрібно мити руки? Як би ви розказали хлопчику про це? Діти за 
допомогою педагога будують колективну розповідь.

Орієнтовний варіант розповіді
Мити руки дуже важливо. Руки обов’язково треба мити після прогулянки, туа-

лету та перед тим, як сісти за стіл. Щоб помити руки, треба спочатку засукати ру-
кава, щоб не намочити одяг. Потім потрібно обережно відкрити кран, краще теплу 
воду. 11 змочити руки водичкою. Після цього взяти мило і намилити руки. Покласти 
мило на місце, а долоні потерти, щоб змити увесь бруд. Потім змити бруд та мильну 
піну під струменем води. Закриваємо кран. Після цього слід витерти руки чистим 
рушничком.

Розповідь за бажанням переказують 1—2 малюка.
Вихователь пропонує дітям поміркувати та продовжити речення: «Якщо ми не 

митимемо руки...». (Заслуховують відповіді всіх бажаючих малят. Педагог допома-
гає дітям дібрати варіанти потрібних пояснень.)

Якщо ми не митимемо руки, то:
— вони будуть брудними і негарними.
— з нами ніхто не дружитиме.
— матимемо вигляд нечупари.
— ми будемо часто хворіти.
— в наш організм потраплять мікроби.
— здоров’я наше ослабне.
— всі наші речі і іграшки також будуть брудними.
— 
8. Відгадування загадок.

   Як купатися ідеш
   І мене також береш.
   Я гладеньке й запашне,
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   Ти намилюєш мене.
   Всі мікроби змило 
   Я – корисне…
      (Мило)
   Коли миюсь, чи вмиваюсь,
   Потім ним я витираюсь.
   Витирати сухо звик
   Мій м’якесенький …
      (Рушник)
   Він по зачісках мастак,
   Вас причеше гарно так
   Розчесав моє волосся,
   Так давно вже повелося,
   Що охайний молодець,
   Той хто має…
      (Гребінець)
   Ліг в кишеню і вартую
   Плаксі реві та бруднулі
   Витру вранці струмки сліз,
   Не забуду і про ніс.
      (Носовичок)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 29
Тема: «Іде святий Миколай»
Мета: Формувати в дітей уявлення про зимове свято Миколая, виховувати піз-

навальний інтерес до народних обрядів та традицій; розвивати розповідне мовлен-
ня, слухову та зорову увагу, удосконалювати навички опису малюнка; продовжити 
вчити дітей будувати словосполучення та речення, давати відповіді на запитання. 
Створювати святкову атмосферу та гарний настрій.

Обладнання: ілюстрація «Іде святий Миколай», ілюстрація до вірша Г. Чорно-
бицької «І зайчик чекає на святого Миколая»

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Зігрій рученята». 
Вихователь моделює ігрову ситуацію, що супроводжується артикуляційною 

вправою.
Якось язичок прогулювався холодного зимового дня. Мороз був сильний. Язи-

чок дуже змерз. Прийшов до теплої оселі і став зразу грітися.
Ручки змерзли на морозі,
Не нагріються і досі.
Що ж то нам, робити, діти?
Треба рученьки зігріти!
Діти трохи відкривають рота, поклавши широкий передній край язика на верх-

ню губу так, щоб його бокові краї були притиснені, а посередині утворився невели-
кий жолобок. Потім підбавляють до рота долоньки і плавно дмухають на них.

Дана вправа навчає випускати тривалий спрямований у певному напрямку по-
вітряний струмінь.

2. Бесіда.
—Малята, у розпалі — перший місяць зими. Як він ! називається? (Грудень) Так. 

А місяць грудень славен своїми снігами та морозами, а ще одним гарним святом. 
Нещодавно я розповідала , вам про це свято. Погляньте, будь ласка, на дошку, при-
гадайте і скажіть, як же називається це свято? (День святого Миколая) Правильно. 
Хто приходить до діток у цей день? (Святий Миколай) Звідки і поспішає до нас 
Миколай? (Із гаю) Для чого він приходить до діток? (Щоб подарувати їм подарунки) 
Які малята в першу чергу отримують подарунки від святого Миколая? (Слухняні, 
увічливі, чемні, добрі, дружні) А неслухняні та нечемні діти що можуть отримати від  
Миколая натомість подарунка? (Різочку) Так, молодці.

3. Робота над ілюстрацією.
Педагог пропонує дітям роздивитись ілюстрацію «їде снятий Миколай» уважно 

і дати відповіді на запитання.
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• Хто зображений на картині? (На картині зображений святий Миколай)
• Який святий Миколай? (Він добрий, білобородий, щедрий)
• ІЩо робить Миколай? (Святий Миколай їде до діток)
• Що везе малятам Миколай? (Він везе малятам подарунки)
• На чому їде святий Миколай? (Миколай їде на санях, в які запряжені коні)
• Хто допомагає Миколаю у його добрій справі? (Йому допомагають янголята)
• Як виглядають янголятка? (Янголятка маленькі, білокрилі, вбрані в білий одяг)
Потім 2—3 малят (за бажанням) повторюють опис картини.
Решта групи їх уважно слухають та після закінчення розповідей можуть допов-

нити або уточнити сказане.

4. Фізкультхвилинка «Їде Миколай».
Дорослий читає уривок із віршика, діти виконують відповідні рухові дії.
Сів у сани Миколай 
(Діти присідають)
В митрі й теплих рукавицях:
(Погладжують одяг і потирають долонями)
— Янголику, поганяй,
Щоб на землю не спізниться!
(Тримають у руках уявні віжки і похитують ними)
Пара коників летить,
Креше іскри підківками,
(Діти зображують тупіт коней — скачуть на місці, високо піднімаючи коліна)
Сяє сріблом, мерехтить Шлях, засіяний зірками.
(Здіймають догори руки та піднімають голову, дивлячись угору)

5. Читання вірша Г. Чорнобицької «І зайчик чекає на святого Миколая».
Ви, малята, чекаєте на прихід святого Миколая? (Так) Як ви чекаєте цього свята? 

(Дуже, з нетерпінням)
Дорослий показує вихованцям ілюстрацію і пропонує послухати віршик. 

І зайчик чекає на святого Миколая
Нарікає бідний зайчик 
— Під кущем я змок,
І коли то землю вкриє
Сніжний килимок?
Вітрюган свистун-шумило 
Вже нехай би змовк:
Я за шумом не почую,
Як підійде вовк.
Слава Богу! Два дні падав 
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Білий пух-сніжок.
Буде йти святий Микола 
В місто до діток.
Він побачить попід лісом 
Мій малий слідок,
То й мені морквину кине 
І смачний листок.

6. Робота над змістом вірша.
Педагог просить малят відповісти на запитання за текстом вірша.
• Хто із лісових звірят також чекає на прихід святого Миколая?
• Яка погода завдавала зайчику прикрощів? Чому?
• Як почувався зайчик, коли випав сніг?
• Які подарунки сподівався отримати від Миколая маленький зайчик?

7. Вивчення вірша С. Майданської «Святий Миколай».
Святий Миколай

Він ходить від хати до хати, 
Питається мами і тата:
— Чи є у вас чемна дитина, 
Дівчатко мале, чи хлопчина? 
Для кожного маю в торбинці 
Найкращі у світі гостинці.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 30
Тема: «Умій зачекати»
Мета: продовжувати вчити дітей уважно слухати оповідання, чітко відповідати 

на запитання, формувати вміння будувати розповіді за малюнком; розвивати роз-
повідне мовлення, вміння вживати різні типи речень, узгоджувати сова в реченні; 
сприяти розвитку уяви, інтонаційної виразності мовлення; виховувати терплячість, 
дбайливе ставлення до свого здоров’я.

Обладнання: ілюстрація до твору К. Ушинського «Умій зачекати».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення і закріплення вірша «Святий Миколай». 

2. Виразне читання твору К. Ушинського «Умій зачекати».
Костянтин Дмитрович Ушинський написав багато повчальних оповідань. У 

житті відбуваються веселі й сумні події. Пам’ятаєте, чим закінчилася впертість двох 
козликів? Багато залежить від поведінки, від учинків. Як уникнути неприємностей? 
Про це ми поговоримо, коли ознайомимося з твором К. Д. Ушинського «Умій заче-
кати».

Умій зачекати
Були собі братик і сестричка, Півник і Курочка. Побіг Півник у садок і почав 

дзьобати зелену смородину, а Курочка й каже йому: «Не їж, Півнику! Зажди, доки 
смородина достигне». Півник не послухав, дзьобав, дзьобав і надзьобався так, що 
ледве додому добрів. «Ох,— кричить Півник,— біда моя! Боляче, сестронько, боля-
че!» Напоїла Курочка Півника чаєм із м’ятою, приклала грілку, і все минулося.

Одужав Півник і пішов у поле; бігав, стрибав, розігрівся, спітнів і побіг до струм-
ка пити холодну воду; а Курочка йому кричить: «Не пий, Півнику, почекай, доки 
охолонеш».

Не послухав Півник, напився холодної води — і відразу його почала бити ли-
хоманка; ледве додому Курочка довела. Побігла Курочка по лікаря, прописав лікар 
Півникові гіркі ліки, і довго пролежав хворий у ліжку.

Одужав півник під зиму й бачить, що річка кригою вкрилась: закортіло Півни-
кові на ковзанах покататись, а Курочка й каже йому: «Ох, стривай, Півнику! Дай 
річці зовсім замерзнути, тепер лід іще дуже тонкий, потонеш». Не послухав Півник 
сестричку: ковзнув по кризі, крига проломилась, і Півник — шубовсь у воду! Тільки 
Півника й бачили.

3. Робота над змістом оповідання.
Перевірка розуміння. 
Запитання:
— Як називається казка?
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— Хто її автор?
— Як кричав Півник, коли наївся зелених ягід?
— Чому не можна їсти нестиглі ягоди?
— Що ще накоїв Півник?
— Як Курочка лікувала братика?
— Чому небезпечно пити холодну воду?
— Що казала сестричка Півникові, коли той вирішив покататися на ковзанах?
— Що сталося?
— Чи справді казка — це не просто вигадка, а ще й наука?
Діти пояснюють свої відповіді на останнє запитання.

4. Фізкультхвилинка –пальчикова гра «Прогулянка».
Малята сидять за столом. На початку гри пальці обох рук стиснуті в кулачки. 

Далі діти роблять ігрові рухи пальчиками в супроводі віршика.
Пішли пальчики гуляти,
(Переставляти на поверхні столу великі пальці двох рук)
Другі — їх наздоганяти.
(Так само — вказівні пальці)
Треті пальчики біжать,
(Рух по столу середніх пальців у швидкому темпі)
А четверті — не спішать.
(Повільний рух безіменних пальців)
П’ятий пальчик пострибав,
(Рух мізинців)
Край доріженьки упав.
(Малята плескають обома долонями по поверхні столу)

5. Мовна гра «Який? Яка?».
 Учити дітей добирати прикметники.
Запропонувати дітям описати характер героїв, обґрунтовуючи свої твердження. 

Наприклад:
— Курочка розумна, бо знає — зелені ягоди смородини їсти не можна.
— Курочка дбайлива — доглядає братика.
— Півник неслухняний — не слухає добрих порад сестри: йому кажуть, що так 

не слід робити, а він усе одно робить.

6. Робота з ілюстрацією.
Діти визначають, який епізод казки зображено на малюнку відповідають на за-

питання «Чи можна назвати курочку дбайливою господинею?» та обґрунтовують 
свої відповіді.
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7. Мовна гра «Переробляємо казку».
Спочатку діти відповідають на запитання:
— Чи сподобалося вам, як казка закінчилась?
— Кого ви жалієте?
(Бажано, щоб у відповідях дітей пролунало співчуття курочці, й Півникові)
Потім запропонувати дітям переробити казку так, щоб був гарний кінець:
1. Змінити поведінку Півника.
Наприклад: Півник став слухняним і не пішов на тонку к| А коли крига зміцніла, 

то разом із Курочкою вони залюбки каталися на ковзанах.
2. Ввести нового героя, який врятував би упертюха. Наприклад: сусідський Пес 

пробігав неподалік і врятував Півника, наш неслухняний герой нарешті зрозумів, 
що слід слухати добрих порад, інакше можна втратити життя.

3. Змінити саму ситуацію, яка призвела до загибелі героя.
Наприклад: Півник пішов кататися на ковзанах, але біля берега лід почав тріска-

тись, і наш герой повернувся додому, дякував сестричці, що та його попередила, і 
вибачився за с неслухняність.

8.  Дидактична вправа «Підкажи останній звук».
Вчитися впізнавати слова, у яких бракує останнього звука. 
• У нашому лісі живуть:
вов…        (к)
зає…        (ць)
каба…      (н)
білк...       (а)
ведмі…    (дь)
• У нашому лісі ростуть дерева:
кле…          (н)
ду…            (б)
берез…      (а)
яві…            (р)
• На нашому городі ростуть:
буря…         (к)
кабачо…     (к)
гарбу…        (з)
баклажа…  (н)
крі…             (п)
огіро…         (к)
помідо…     (р)
пере…          (ць)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 31
Тема: «Ялиночка»
Мета: поглибити знання дітей про символ Нового року – ялинку; поповнювати 

словниковий запас; вчити уважно слухати віршований твір, розуміти його, відпові-
дати на запитання, висловлювати свою думку; вчити відгадувати загадки; розвива-
ти артикуляцію, виразність і чіткість мовлення, сприяти розвитку пам’яті, мислен-
ня, уваги. Виховувати бережливе ставлення до живої природи.

Обладнання: ілюстрація новорічної ялинки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.  Артикуляційна вправа «Чистомовки».     
Діти вимовляють чистомовки зі звуками [к] і [к’] за зразком дорослого.
Ки-ки-ки — ходять в морі моряки.
Ки-ки-ки — ловлять рибу у сітки.
Кі-кі-кі — мишки дуже вже прудкі.
Кі-кі-кі — тільки ж і кішки меткі.
Кожну чистомовку діти спершу вимовляють разом, потім кілька малят індивіду-

ально, і на завершення — ще раз хором. Педагог звертає увагу на чіткість і правиль-
ність вимови заданих звуків у словах та звукових сполученнях.

2. Читання віршованого твору «Як дід ялинку рубав». 
Як дід ялинку рубав

Жили собі дід та баба.
Думаєте, була в них Курочка Ряба? Ні! 
Думаєте, баба для діда спекла Колобка? Ні! 
Думаєте, дід зробив із соломи бичка? Знову ні!
Одного разу якось узимку, під вечір,
Дід вдягнувся тепло, узяв сокиру на плечі 
І рушив у ліс, щоб ялинку знайти,
Але до лісу ж далеченько іти!
Йшов між городами стежкою вузенькою, 
Навіть перелазив через паркани низенькі, 
Містком дерев’яним через річку пройшов, 
Нарешті, старий до лісу дійшов!
У лісі зелену пухнасту ялинку знайшов.
Зрадів дід, свою гостру сокиру дістав,
Зелену ялинку, красуню лісову, рубати почав... 
Раптом на галявину вийшов сірий вовчисько, 
Лисиця, кабан і навіть полохливий зайчисько. 
Усі вони на діда грізно заричали,
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На захист лісової красуні стали.
Старий злякався, — і ну тікати,
Навіть сокиру свою забув забрати!
Так звірі зелену красуню захистили,
Потім навколо неї хоровод водили.
А дід більше ялинок не рубав,
Він дуже злякався й на все життя запам’ятав:
Ти, друже, назавжди це запам’ятай!
Ялинок ніколи ти не рубай.

3. Робота над змістом твору.
Запитання для дітей:
• Куди пішов дід?
• Що дід хотів знайти в лісі ?
• Що дід узяв із собою до лісу?
• Хто став на захист ялинки?
• Чому не можна рубати ялинок?

4. Фізкультхвилинка – пальчикова гра  «Дружні діточки».
Дорослий читає віршик, малята виконують ігрові рухи пальчиками відповідно 

до його змісту.
Присів відпочити Сашко,
(Діти кладуть на стіл великий палець лівої руки)
А поруч усівся Мишко,
(Додають до великого вказівний палець)
А ще примостився Романко,
(Додають до пальців третій — середній)
Цікавий бешкетник Степанко,
(Кладуть на стіл підмізинний пальчик)
А ще — кучерявий Богданко —
(Кладуть на стіл і мізинець. Тепер на столі лежить уся долоня)
Сиділи вони біля ґанку. 
(Ритмічно постукують долонею по столу) 
Присіла на лаву Іринка,
А з Ірою поруч — Маринка, 
А далі — кирпатенька Інна, 
А поруч — пустунка Аліна.
(Виконують тау саму вправу з пальцями правої руки, але у зворотній послідовно-

сті: від мізинця до великого пальця)
Дружно усі посідали, 
Цікаве щось розповідали.
(Постукують у ритмі віршика по столу долонями обох рук)
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5. Мовна гра «Опиши ялинку».
На дошці ілюстрація новорічної ялинки.
Вихователь читає віршик:
Вона зелена і пухнаста,
Весела, радісна й срібляста,
Ялинка вогниками сяє,
З Новим роком всіх вітає.
З лісу вона довго йшла,
Подарунки всім несла,
Їй раді пташечки й звірята,
Дорослі раді і малята.
Діти відповідають на питання:
Яка ялиночка? (Зелена, пухнаста, весела, яскрава, святкова…)

6. Мовна гра «Я знаю віршик…».
Діти розповідають знайомі їм віршики про ялинку, про Новий рік…

7. Відгадування загадок про зиму.
   Холодна, біла
   Ліс угомонила,
   Скувала річку,
   Струмок спинила.
      (Зима)
   Як цей білий цукор зветься,
   Що із хмар взимі трясеться?
      (Сніг)
   В вогні не горить,
   У воді не тоне?
      (Крига)
   Взимку хто,
   Скажіть мені,
   Малює квіти на вікні?
      (Мороз)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 32
Тема: «Незабаром Новий рік»
Мета: закріпити і поглибити знання дітей про святкування Нового року; про-

довжувати вчити складати описові розповіді за малюнком; на основі власного дос-
віду; поповнювати словниковий запас; вправляти у словотворенні, побудові фраз 
та словосполучень, удосконалювати артикуляцію, сприяти емоційному розвитку 
дітей, створити в групі веселу та доброзичливу атмосферу. 

Обладнання: сюжетні фотографії, або ілюстрації новорічного свята в дитсадку; 
аудіоапаратура.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Чаювання».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційною гімнасти-

кою.
Педагог, читаючи віршовані рядки, пропонує дітям подути на кінчик язика, про-

сунутий між губами.
Ось і чайник закипає,
Нас запрошує до чаю.
Ця вправа сприяє виробленню сильного, цілеспрямованого повітряного струме-

ня та формуванню посередині язичка заглибини, необхідної для правильної вимови 
свистячих звуків.

Паралельно здійснюється постановка мовного дихання. Використовується так-
тильно-вібраційний контроль (долонею або тильною стороною руки). Діти роблять 
глибокий вдих і на плавному видиху вимовляють:

Ах, який духмяний чай!
Ранок з чаю починай.

Перед дітьми на дошці — фото, на яких зображені фрагменти новорічного свята, 
що проводилося в дитячому садку торік.

Малята, нещодавно ми почали готуватися до дуже радісної події — святкування 
Нового року. Вам хочеться, щоб новорічне свято настало скоріше? (Так.) Чому? Хто 
може сказати, яке це свято? (Радісне, веселе, чудове, зимове.) Правильно. Розкажіть, 
як малята нашого дитсадочка готуються до проведення новорічного ранку.

2.  Дидактична гра «Готуємось до Нового року».
Діти за допомогою педагога будують речення-відповіді на поставлене запитан-

ня: «Як ми готуємось до Нового року?».
• Ми готуємо пісні про зиму та новорічну ялинку.
• Ми разом з батьками майструємо маски та карнавальні костюми до свята.
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• Ми виготовляємо ялинкові прикраси.
• Ми вчимося виконувати танки до Нового року.
• Ми готуємо інсценівку новорічної казки. Ми запрошуємо мам і тат на ново-

річний ранок.
• Ми вивчаємо віршики про Новий рік, Діда Мороза та Снігуроньку.

3. Мовна гра «Без чого не буває новорічного свята».
Дорослий допомагає малятам зробити висновки і побудувати речення.
• Новорічного свята не може бути без веселощів.
• Новорічного свята не може бути без гумору.
• Новорічного свята не може бути без ялинки.
• Новорічного свята не може бути без подарунків. Новорічного свята не може 

бути без Діда Мороза та Снігуроньки.
• Новорічного свята не може бути без веселих пісень.
• Новорічного свята не може бути без цікавих віршів.
• Новорічного свята не може бути без зими.
• Новорічного свята не може бути без гарних танців.
Під час гри малята спочатку відповідають індивідуально. Потім правильні від-

повіді чітко та виразно повторюють хором, усією групою.
Якщо діти вагаються, педагог ставить їм навідні запитання, наприклад: «А чи 

може бути святкування Нового року без ялинки?».

4. Фізкультхвилинка.
Умикається аудіозапис пісні «Новорічний хоровод». Діти стають в коло і вико-

нують танок.

5. Вивчення скоромовки.
Марку та Ромчику- справжня морока
Вивчити віршик до Нового року.

6. Мовна гра «Складні слова».
Педагог розташовує перед групою малюнки. Діти по черзі розглядають їх і з до-

помогою педагога (опорні питання, підказки, пояснення) називають те, що на них 
зображене.

Запитання до гри:
• Яким словом ми назвемо явище, коли листя падає з дерев? (Листопад, або 

падолист)
• Як ми назвемо явище природи, коли густо падає сніг? (Снігопад)
• Як називають того, хто ловить рибу? (Риболов)
• Назвіть дитячий транспорт, на якому ви катаєтеся, відштовхуючись від землі 

чи асфальту ногою. (Самокат)
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• Який пристрій (апарат) використовують для фотографування? (Фотоапа-
рат)

• Є така вантажна машина, у якої піднімається кузов. Так із нього висипають 
вантаж. Як ця машина називається? (Самоскид)

• Поїзд, який їде завдяки електриці, називають електричкою. А як ще можна 
його назвати? (Електровоз)

• Дуже високий багатоповерховий будинок, здається, дахом сягає хмар. Можна 
сказати, що він «чеше хмари». Тому такий будинок називають... як? (Хмарочос)

• Як називають корабель, що пливе за допомогою пари? (Пароплав)
Педагог пояснює будову слів, допомагає малюкам зрозуміти їхнє значення. Мож-

на продовжити гру без наочного матеріалу: діти добирають складні слова лише за 
поясненнями.

• Як називається кухонний прилад, у якому варять сік? (Соковарка)
• А чим подрібнюють м’ясо? (М’ясорубка)

7. Мовна гра «Хто швидше».
Діти по черзі розказують свою улюблену скоромовку, вимовляючи її якомога 

швидше.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Січень
Заняття 33

Тема: «Весела гостя з Африки»
Мета: формувати в дітей уявлення про різноманітність клімату і природи в 

різних куточках Землі; сприяти розвитку розповідного мовлення, удосконалюва-
ти вміння описувати предмет та його властивості, будувати речення – пояснення; 
вправляти дітей у словотворенні; розвивати фонематичний слух, увагу, пам’ять; ви-
ховувати допитливість, пізнавальний інтерес до навколишнього світу.

Обладнання: ілюстрації «Тропічний ліс», «Зимовий ліс», іграшкова мавпочка, 
предметні малюнки тварин Африки, фруктів.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.  Артикуляційна вправа «Язичок ховається».     
Вихователь пропонує малятам спочатку висунути язик між зубами, а потім захо-

вати його за нижні зуби.
Педагог у цей час читає рядки:
Наш широкий язичок —
Ліг на зубки та й мовчок.
В хованки він грається,
Добре він ховається.

2. Бесіда.
Педагог приносить у групу іграшкову мавпочку і вивішує на дошці ілюстрацію 

«Тропічний ліс».
-Діти, сьогодні у нас в гостях — хвостата гостя з далекого, південного континен-

ту — Африки. Ви впізнали її? Хто це? (Мавпочка.) Правильно, це мавпочка.
Далі дорослий говорить за мавпочку, змінивши тембр голосу.
-Мавпочка. Доброго дня, малята! (Діти вітаються із мавпочкою) Я — весела 

африканська мавпочка, приїхала до вас в Україну, щоб познайомитися з вами та 
дізнатися, якою у вас буває зима. Адже на моїй батьківщині зими не буває ніколи — 
там цілий рік спекотно.

-Малята, звідки приїхала до нас мавпочка? Для чого сюди прибула вона? Чи бу-
ває зима в далекій Африці? А яка там завжди погода? (Відповіді дітей)

-Мавпочка. Я хочу розказати вам про природу свого рідного краю. А може, ви 
вже й знаєте щось про неї? Ось тут на дошці я повісила повісила малюнок із краєви-
дом мого рідного тропічного лісу. Погляньте уважно на нього і скажіть: яких тварин 
Півдня ви знаєте? (Крокодил, бегемот, слон) Молодці. У тропічному лісі росте чима-
ло смачних фруктів. Я привезла вам деякі з них. (Вихователь дістає і ставить на 
стіл таріль з південними фруктами) Хто знає і може назвати ці фрукти? (Малята 
називають фрукти: банан, лимон, апельсин, мандарин) Правильно, малята.
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- Вона приїхала до нас, щоб дізнатися, про те що ви знаєте про її батьківщину.
-Діти, чи буває зима в далекій Африці? 
-Які тварини там живуть? 
-Які фрукти?

3. Дидактична гра «Тварини і рослини Африки».
Дорослий спонукає дітей уважно дивлячись на картки із зображенням тварин та 

на фрукти, добирати слова-ознаки.
• Слон який? (Величезний, сірий, вухатий, здоровий, товстоногий, сильний)
• Бегемот який? (Товстий, вайлуватий, неповороткий, сірий)
• Крокодил який? (Зелений, зубастий, довгий, хвостатий, злий, хижий, річко-

вий)
• Банан який? (Жовтий, довгастий, солодкий, пахучий)
• Лимон який? (Кислий, овальний, жовтий, духмяний)
• Апельсин який? (Оранжевий, великий, круглий, смачний)
• Мандарин який? (Оранжевий, невеличкий, кисло-солодкий, круглий)
Мавпочка. От молодці, так багато знаєте про мій рідний край!
А от я зроду-віку вашого лісу не бачила.
-Давайте, малята, покажемо мавпочці наш рідний ліс. (Педагог вивішує на дошці 

ілюстрацію «Зимовий ліс»)
Мавпочка. Овва! Скільки тут снігу! Але ж ліс є ліс, і тут також, мабуть, живуть 

різні тварини і птахи.

4. Мовна гра «Кого не зустрінеш в зимовому лісі?».
Вихователь ставить дітям запитання від імені мавпочки, а малята мають дати 

відповіді на них.
• Можна зустріти в зимовому лісі ведмедя? (Ні, тому що ведмеді взимку сплять)
• Можна зустріти в зимовому лісі корову? (Ні, тому що корова — це свійська 

тварина, а не дика; вона в лісі не живе)
• Можна зустріти в зимовому лісі зозулю? (Ні, тому що зозуля — перелітний 

птах, вона восени відлітає у вирій, і тільки весною повертається) 
• Можна зустріти в зимовому лісі метелика? (Ні, тому що метелики і всі інші 

комахи взимку ховаються від холоду)

5. Фізкультхвилинка «Робимо як мавпочка».
Вихователь промовляє віршовані рядки, виконуючи з іграшкою відповідні дії, а 

малята повторюють всі названі і показані ним рухи. 
Я конячкою скачу.
(Діти скачуть, піднімаючи високо коліна)
Я метеликом лечу.
(Плавно змахують руками, імітуючи політ метелика) 
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Як зайчисько, я стрибаю.
(Пересуваються стрибками)
Я, мов вужик, проповзаю.
(Малята лягають на підлогу і повзуть)
Йду навшпиньках, наче лиска:
Не почуєш навіть близько...
(Діти йдуть легенькою ходою навшпиньках)
Ну, а зараз — дивина:
Перетворююсь в слона!
(Важко ступають широкими кроками).

6. Дидактична гра «Впіймай звук [м]».
Словесний матеріал для гри:
Мавпочка, слон, мороз, мальви, нора, сніг, мишка, море, сонце, моряк, малюк, 

альбом, малюнок, метелик, диван, морозиво, мама, мисливець, квітка, мак, мали-
на, мило, шило, молоток, куток, морж, мухомор, опеньок, муха, Маша, Міша, хліб, 
Мар’яна, Микола, буряк, морква, місто, мед, конверт, м’ята, марка, поїзд, маяк, ма-
карон, річка, місток, мармелад, похід, мандрівка, майстер, танець, музика, мікро-
фон, магнітофон, слід, мотор, матрос.

7. Вивчення скоромовки.
Мурлика муркоче —
Морозива хоче.
Мурлико руденький, — 
Замерзнеш, маленький.
    Юрій Кругляк

8. Робота над чистомовками.
Ма-ма-ма — в мисці молочка нема. 
Мо-мо-мо — зараз, зараз подамо.
Ме-ме-ме — зайченя блука саме. 
Ми-ми-ми — дочекали до зими.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 34
Тема: «Січень січе, аж вуха пече»
Мета: поглибити знання дітей про особливості зимової погоди в нашому краї, 

закріпити в словнику дітей назву другого місяця зими січня; вчити спостерігати і 
розповідати про природні явища; вчити дітей добирати спільнокореневі-спорід-
нені слова, будувати речення на зимову тематику; розвивати фонематичний слух, 
пам’ять, увагу, мислення

Обладнання: ілюстрації або слайди на зимову тематику.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Закріплення вивченої скоромовки.
На дошді перед дітьми — пейзажні ілюстрації на зимову тематику.
Педагог розпочинає заняття бесідою.
-Зараз, малята, зима в самому розпалі. Скінчився перший зимовий місяць гру-

день і почався наступний місяць зими. Яку назву він має? (Січень) Правильно. На-
родна приказка каже: «Січень січе, аж вуха пече». Яку погоду ми спостерігаємо в 
січні? (Холодну, сувору, морозяну). Що ж робить січневий мороз, які справи йому до 
вподоби?

2.  Дидактична гра «У морозу справ багато».
Діти будують тематичні речення, спираючись на допоміжні запитання виховате-

ля, набутий досвід та наочний матеріал.
• Мороз сковує річки та озера кригою.
• Мороз малює на шибках вікон дивні візерунки.
• Мороз заморожує дерева та кущі.
• Мороз віє холодом на звірят та пташок.
• Мороз щипає носики та щічки дорослим і дітям.
• Мороз вкриває дерева сріблястим інеєм.

3. Дидактична гра «Щоб не замерзнути зимою».
Педагог пропонує малятам поміркувати і логічно продовжити речення.
Вихованці з потрібного допомогою дорослого висловлюють свої
Щоб не змерзнути зимою, треба:
— добре одягатися;
— носити тепле взуття;
— закутуватися шарфом та вдягати теплі рукавички;
— рухатися під час прогулянки, а не стояти на місці;
— не гуляти довго в сильний мороз.
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4. Фізкультхвилинка «Узимку».
Вихователь читає віршовані рядки, діти виконують рухові дії за текстом.
Взимку віє завірюха
(Малята розмахують руками і дмухають)
І мороз щипає вуха,
(Пощипують свої вушка)
І кружляє снігопад
(Кружляють, плавно змахуючи руками — показують політ сніжинок)
Котрий день уже підряд.
На шибках — з морозу квіти.
(Імітують малювання квітів та візерунків) 
Змерзли звірі, птахи, діти.
(Малята обхвачують долонями плечі, зіщулюються і присідають)

5. Мовна гра «Близькі слова».
Діти з добирають спільнокореневі слова до назв професій, відповідаючи на за-

питання педагога.
Запитання для гри:
• Що має робити вихователь? (Виховувати) Як ми назвемо справу вихователя? 

(Виховання) Вихователь дбає про те, щоб кожен малюк був який? (Вихований) Я — 
ваш вихователь, а ви мої... хто? (Вихованці)

• Що повинен робити лікар? (Лікувати) Як називається заклад, де працює лі-
кар? (Лікарня) Що призначає лікар пацієнтам? (Лікування, ліки) Як називаються 
препарати та рослини, що використовуються для лікування, які вони? (Лікарські) 
Коли дорослі хворіють, їм видають спеціальний лист, що звільняє їх від роботи. 
Який це лист? (Лікарняний)

• Що має робити будівельник? (Будувати) Що він будує? (Будівлі, будинки) Яка 
справа у будівельника? (Будівельна; будування, будівництво)

• Що доглядає садівник? (Сад, садок) А в садку вирощують дерева які? (Садові) 
Як називаються маленькі дерева, які висаджують у землю? (Саджанці) Що з ними 
має робити садівник? (Садити, висаджувати)

• Що робить водій із машиною? (Водить її) У кожного водія має бути посвід-
чення, або права. Які це права? (Водійські)

Гра проводиться в досить швидкому темпі. Якщо діти вагаються або називають 
слово неправильно, педагог допомагає їм підказкою. Після добору кожного ряду 
споріднених слів діти повторюють його, індивідуально та хором.

Вихователь, виховання, вихований, вихованці.
Лікар, лікувати, лікування, ліки, лікарський, лікарняний.
Будівельник, будувати, будинок, будівля, будівельний, будування, будівництво.
Садівник, садок, сад, садовий, саджанці, саджати, висаджувати.
Водій, водити, водійський.
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6. Розгадування загадок.
   Що за диво-дивина 
   В житі квітка є одна?
   Пала, мов ліхтарик,
   Червоний кептарик.
       (Мак)
   Пошкребуся тут і там,
   Кішці спокою не дам.
   Зледачіли б кішки 
   Без малої...
       (Мишки)
   І поживне, і смачне,
   Біле, пінне, запашне. 
   Залюбки малята п’ють, 
   Здоровенькими ростуть.
       (Молоко)
   Сидить панна у світлиці 
   Молода, червонолиця.
   Хто до неї завітає — 
   Вітамінами вгощає.
       (Морква)
   Прилетіла цокотуха,
   Щось торочить понад вухом. 
   Всім набридла байка ця 
   Без початку і кінця.
       (Муха)
   Навесні барвиста квітка 
   На галявині розквітла.
   Лиш поглянути хотіли,
   Враз знялась і полетіла.
       (Метелик)
   Посеред зими, не літа,
   На шибках розквітли квіти. 
   Хто ж той вправний садівник, 
   Що так дбає про квітник?
       (Мороз)

Вихователь пропонує дітям запам’ятати відгадки в порядку відгадування, а в 
кінці гри назвати уся відгадки по-порядку.
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7. Мовна гра «Нехай собі!».
Дорослий допомагає малюкам утворювати від дієслів неозначеної форми форму 

наказового способу 3-ї особи однини з часткою хай (або нехай).
Іти — нехай іде, бігати — нехай бігає, кричати — нехай кричить, спати — хай 

спить, їсти — хай їсть, гуляти — хай гуляє, полювати — хай полює, дивитися — хай 
дивиться, спостерігати — хай спостерігає.

Далі можна запропонувати малюкам утворити від цих дієслів форму наказового 
способу у множині.

Їсти — хай їдять, бігти — хай біжать, дрімати — хай дрімають, спостерігати — 
хай спостерігають, міркувати — хай міркують, тікати — хай тікають та ін.

8. Дидактична гра «Телефон».
Розвивати увагу, фонематичний слух.
Ведучий пошепки говорить слово сусідові, який передає його далі, останній про-

мовляє слово вголос. Якщо слово сказано неправильно, то з’ясовують, хто почув 
неправильно.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 35
Тема: «Лялька захворіла»
Мета: дати дітям поняття про елементарні засоби догляду за хворим на застуду; 

виховувати моральність, здатність співчувати; удосконалювати вміння дітей давати 
відповіді на запитання дорослого, сприяти розвитку діалогічного мовлення, збага-
чувати словниковий запас, розвивати фонематичний слух, артикуляцію, виразність 
та чистоту мовлення. Виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я.

Обладнання: їлюстрації по темі.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.  Артикуляційна вправа «Чаювання».     
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційною гімнасти-

кою.
Педагог, читаючи віршовані рядки, пропонує дітям подути на кінчик язика, про-

сунутий між губами.
Ось і чайник закипає,
Нас запрошує до чаю.
Ця вправа сприяє виробленню сильного, цілеспрямованого повітряного струме-

ня та формуванню посередині язичка заглибини, необхідної для правильної вимови 
свистячих звуків.

Паралельно здійснюється постановка мовного дихання. Використовується так-
тильно-вібраційний контроль (долонею або тильною стороною руки). Діти роблять 
глибокий вдих і на плавному видиху вимовляють:

Ах, який духмяний чай!
Ранок з чаю починай.

2. Читання оповідання «Чому не можна смоктати бурульки?».
-Діти, вам подобається гратися на вулиці снігом?
-А бурульками ви гралися?
-А як ви думаєте, бурульки можна смоктати?
-А зараз я вам розкажу про одну дівчинку Оксану, яка спробувала смоктати бу-

рульки.
Чому не можна смоктати бурульки?

Багато разів маленькій Оксанці матуся казала, що не можна смоктати бурульки, 
та не послухалася її дівчинка...

Коли мама залишила доньку на вулиці саму, Оксанка відразу ж вирішила спро-
бувати на смак прозору довгу бурульку. Дівчинка думала, що бурулька така ж сма-
чна, як полуничне морозиво.

Знайшла Оксанка красиву бурульку, відламала її та із задоволенням з’їла. Коли 
повернулася мама, дівчинка, звичайно ж, нічого їй не сказала.
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А наступного ранку Оксанці довелося разом із мамою залишитися вдома. Ді-
вчинка захворіла. Навіть лікаря викликали.

Цілий тиждень мама лікувала донечку. Оксанка одужала і тепер усім друзям роз-
казує, що бурульки зовсім не смачні й куштувати їх не треба! А матусі дівчинка по-
обіцяла, що завжди її слухатиметься й обманювати ніколи не буде!

3.  Робота над змістом оповідання.
Запитання для дітей:
• Що матуся казала Оксанці багато разів? ©Чому Оксанка хотіла спробувати 

бурульку на смак?
• Чому дівчинка захворіла?
• Чому не можна смоктати бурульки?

4. Фізкультхвилинка «Шапочки».
Педагог читає дітям віршик В. Зайця «Пухові шапочки», малята виконують ігро-

ві рухи відповідно до його змісту.
Білий сніг — холодний пух —
(Діти обертаються навкруг себе, плавно змахуючи руками) 
Побілив усе навкруг.
(Випрямляють руки в сторони, повертаються праворуч- ліворуч)
Вітерець пушок збирає,
(Присідають, зображують «збирання» чогось із підлоги)
Гарні шапочки сплітає:
(Підводяться, кладуть долоні собі на голівку) 
І дубкам, і грибкам,
І берізкам, і кленкам.
(На кожну назву випрямляють руки вгору і стають навшпиньки)
А малій Ганнусі
(Ставлять руки на пояс і притупують ніжками)
Шапочку плете бабуся.
(Зображують процес в’язання на спицях)

5. Дидактична гра «Впіймай звук [л]».
Словесний матеріал для гри:
Ластівка, горобчик, ліс, поле, лан, луг, осінь, літо, літак, мавпочка, стеля, люстра, 

лелека, журавель, лоша, кінь, лис, листя, серпень, липень, липа, калина, лось, лист, 
тарілка, ложка, лікар, водій, лев, апельсин, лимон, троянда, лілія, санчата, лижі, лід, 
слід, лак, лава, Саша, Ліда, Ліля, молоток, людина, люк, ріг, лапа, лопата, ліки, лікар-
ня.
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6. Робота над чистомовками.
Ла-ла-ла — кицька молочко пила. 
Ло-ло-ло — побіг зайчик за село. 
Ле-ле-ле — котеня прийшло мале. 
Ли-ли-ли — з лугу квітів принесли. 
Ал-ал-ал — на парті пенал. 
Ол-ол-ол — ми забили гол. 
Ул-ул-ул — у ставочку мул. 
Ел-ел-ел — пасеться осел.

7. Вивчення скоромовки.
В лісі лиса лось зустрів, 
лис до лося засвистів. 
Лось злякався і од лиса 
дременув скоріше з лісу!

8. Мовна гра «Перший і останній звук».
Педагог називає малятам ряди слів, діти визначають у цих словах перші і останні 

звуки й відповідають на запитання вихователя.
Аптека, арена, абрикоса, абетка.
Який звук починає ці слова? (Звук [а]). А який останній звук у цих словах? ([а]) 

Це однакові звуки? (Так)
Коза, квітка, кава, ковбаса.
Ці слова починаються однаковим звуком? (Так) Яким? (Звуком [ к]) А закінчу-

ються вони теж звуком [к]? (Ні, вони закінчуються звуком [а])
Віз, гарбуз, картуз.
Що в цих словах звучить однаково: початок чи кінець? (Однаково звучить кінець 

слів) Яким звуком вони закінчуються? (Звуком [з]) Хто може назвати початкові зву-
ки цих слів? (Слово віз починає звук [в’], слово гарбуз — звук [г], слово картуз — звук 
[к])

Шуба, шарфик, шапка, швачка.
Який звук спільний у цих словах — перший чи останній? (Перший) Назвіть його. 

([ш]).
Гра проводиться у спокійному темпі. За необхідності вихователь повторює сло-

весні ряди двічі або тричі. Кожне слово дорослий вимовляє не дуже голосно, але 
виразно, чітко, підкреслюючи початковий і кінцевий звук. Якщо діти вагаються або 
помиляються, вихователь допомагає їм поясненнями, підказками та ін.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 36
Тема: «Зимонька – пора весела»
Мета: закріпити і поглибити знання дітей про зимові дитячі розваги; вдоскона-

лювати вміння будувати речення; поповнювати активний словник дітей спільноко-
реневими словами, розвивати пам’ять, пояснювальне мовлення та увагу; продовжу-
вати вчити уважно слухати та відгадувати загадки; розвивати фонематичний слух; 
виховувати посидючість.

Обладнання: ілюстрація «Зимові розваги дітей».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Закріпити вивчену скоромовку.

2. Читання оповідання «Про веселі санчата».
Про веселі санчата

Цього ранку до дитячого садочка і Богдан, і Вітя прийшли з новими санчатами.
Поки діти снідали і співали у музичній залі, санчата стояли на ґанку й чекали на 

своїх господарів. Та ось, нарешті, настав час прогулянки. Усі малюки вдягли теплі 
шапки, шубки, чобітки й рукавички та разом із вихователькою вийшли на ґанок. 
Богданчик узяв свої санчата і потягнув їх сходами. Це було нелегко. До хлопчика пі-
дійшли інші діти, схопили санчата і разом винесли їх на доріжку. А Віті стало жаль 
своїх санчат.

— Ні, не чіпайте, це мої! — закричав він на дітей, які намагалися йому допомог-
ти.

Минуло вже десять хвилин, а Вітя ніяк не міг спуститися на доріжку і почати ка-
татися. Він дивився на Богданчика, який разом з іншими діточками веселився. Діти 
сміялися, катали одне одного по черзі, навіть інколи падали у сніг, та від цього ще 
більше сміялися.

— Чому ти сумуєш, Вітю? — запитала в хлопчика вихователька, підійшовши до 
ґанку.

— Мені мама купила неправильні санчата, — одказав Вітя.
Чому ж вони неправильні? — здивувалася вихователька. 
— Ось Богдану купили веселі санчата. Всі діти на них катаються і сміються. А мої 

санчата сумні, бо мені зовсім не весело з ними, — відповів Вітя, утираючи рукави-
чкою сльози.

Вітю-Вітю, — сказала вихователька, хитаючи головою. — Я відкрию тобі секрет, 
як зробити твої санчата веселими...

Наступного ранку Вітя теж катався на санчатах із друзями та дзвінко сміявся. 
А вихователька дивилася на дітей і раділа, що її секрет допоміг знайти Віті друзів і 
перетворити сумні саночки на веселі.
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3. Робота над змістом оповідання.
Запитання для дітей:
• Що хлопці принесли до дитячого садочка?
• Чому Вітя не міг винести санчата на доріжку? 
• Що у цей час робив Богданчик та інші діти?
• Чи допоміг секрет виховательки перетворити сумні санчата на веселі?
 
4. Дидактична гра «Розваги у зимову пору».
На дошці перед малятами — ілюстрація «Зимові розваги дітей».
-Діти, хоч зимова пора дуже холодна та сувора, але і в цю пору є свої чудові 

розваги, якими можна займатися лише цієї пори року. Погляньте, будь ласка, на 
малюнок, що перед вами, та пригадайте, як ви розважалися під час прогулянки. Роз-
кажіть, якими ж цікавими справами та іграми можна займатися лише взимку.

Малята, спираючись на малюнок та власний досвід, будують розповідні речення.
• Тільки взимку можна спускатися з гірки на санчатах.
• Тільки взимку можна бігати на лижах.
• Тільки взимку можна кататися на ковзанах.
• Тільки взимку можна гратися в сніжки.
Тільки взимку можна ліпити снігову бабу або фортецю із снігу. Кожне речення 

спочатку називає якась одна дитина, потім його повторюють чітко та виразно хо-
ром. Потім можна запропонувати 1—2 бажаючим малюкам повторити всі речення, 
названі під час гри.

5. Фізкультхвилинка «Їде віз під гору».
Вихователь читає жартівливий віршик М. Підгірянки, а діти виконують ігрові 

рухи відповідно до його змісту.
Ту-ру, ту-ру, то-ру, їде віз під гору,
А із гори в долину, До бабусі в гостину,
(Діти крокують по колу одне за одним, виставивши вперед руки, ніби тримають 

віжки)
Де батько й матуся, їде тітка Олюся,
(Переходять на легкий біг)
Їде Юрчик-синочок —
Гостей повний візочок.
(Уповільнюють рух, швидко йдуть, притупуючи)
А бабуся старенька Любим гостям раденька,
(Зупиняються, ставлять руки на пояс, повертаються праворуч-ліворуч)
Любих гостей вітає,
(Уклін, одна долоня на грудях)
Хлібом-медом приймає.
(Від грудей плавно простягають руки вперед).
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6. Дидактична гра «Поясни слово».
Діти за проханням педагога відповідають на запитання і пояснюють названі ви-

хователем слова.
• Хто такий лижник? (Лижник — це той, хто їде на лижах, той, хто займаєть-

ся лижним спортом)
• Що таке лижна дорога, або лижня? (Лижна дорога, або лижня, це дорога, по 

якій їдуть лижники)
• Хто такий ковзаняр? (Ковзаняр — це той, хто катається на ковзанах)
• Що таке ковзанка? (Ковзанка — це спеціальний льодяний майданчик для ка-

тання на ковзанах)
• Що таке санний спорт? (Санний спорт — це такий вид спорту, у якому відбу-

ваються змагання на санках)
• Хто такий фігурист? (Фігурист — це спортсмен, який замається фігурним ка-

танням) На чому їздять фігуристи? (Вони їздять на спеціальних ковзанах)
• Чим відрізняються санки і санчата? (Санки — великі, а санчата — маленькі)
• Чим відрізняються дитячі лижі і спортивні лижі? (Дитячі лижі — для дітей, а 

спортивні — для спортсменів)

7. Розгадування загадок.
   Грізний погляд, буйна грива, 
   Дужий, спритний, гордівливий.
   Заричить — усяк змовкає,
   Бо він цар, це кожен знає.
       (Лев)
   Запах, колір — все відмінне, 
   Посміхнешся неодмінно.
   Як серединку кусати,
   Скривить так, що й не впізнати.
       (Лимон)
   Одяглась у біле плаття, 
   Примостилась на лататті, 
   Задивилася у воду 
   На свою дівочу вроду.
       (Лілея)
   До пухнастого хвоста 
   Личить шубка їй руда.
   Як рушає полювати,
   Не виходить зайчик з хати.
       (Лисиця)
   Влітку у темниці 
   Знудились сестриці. 
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   Лишень випав сніг лапатий, 
   Вмить побігли погуляти.
       (Лижі)
   Вчора ще у річці 
   Плескалась водичка.
   Як з’явився сивий дід,
   То зробив з водички ...
       (Лід)
   Зрілі вишні у садку,
   І сунички у ліску,
   Теплі дні, барвисті квіти 
   Нам дарує щедре ...
       (Літо)
   Наче сонечко на вітах,
   Зацвіли пахучі квіти. 
   Втішилась сім’я бджолина, 
   Буде з медом вся родина.
       (Липа)

8. Веселі чистомовки.
Чистомовки промовляйте,
Звук останній додавайте!
ЛА-ЛА-ЛА — молоко пи... (ла).
ЛУ-ЛУ-ЛУ — купили ми пи... (лу).
ЛИ-ЛИ-ЛИ — ми компот пи... (ли).
ЛО-ЛО-ЛО — разом їдемо в се... (ло).
ЛІ-ЛІ-ЛІ — діти граються ма... (лі).

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 37
Тема: «Птахи взимку»
Мета: продовжити знайомити дітей із зимуючими птахами нашої місцевості; 

формувати вміння складати розповіді-описи зовнішнього вигляду птаха, закріпити 
в словнику дітей назви частин тіла пташок, добирати прикметники; вчити слуха-
ти літературні твори, переказувати їх зміст та робити за ним висновки; розвивати 
пам’ять, мислення, увагу; виховувати дбайливе ставлення до птахів.

Обладнання: плакат «Зимуючі птахи», картка з зображення горобця.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Чистомовки від щиглика».
Діти вимовляють услід за дорослим чистомовки зі звуковим сполученням [шч].
Щі-щі-щі — сніг засипав всі кущі.
Щу-щу-щу — на обід поїж борщу!
Ща-ща-ща — вдягай шубку, не плаща!
Ще-ще-ще — бо застудишся іще.
Вихователь стежить за тим, щоб діти вимовляли слова старанно й по можливо-

сті фонетично правильно (звуки [шч] перед голосними [у], [а], [е] мають вимовля-
тися твердо).

На дошці з’являється картка із зображенням горобця.
А це, діти, що за пташина?
На ній сіра свитина,
По подвір’ю — скік та скік,
Поруч з нам цілий рік.
Хто це? 
    (Горобець)
Правильно. Як назвемо горобця лагідно? (Горобчик.) Так. Мабуть, немає більш 

відомого людині птаха, ніж горобчик. Про нього, маленького, непоказного горобця, 
складають казки та пісеньки, віршики та оповідання. 

-Ми з вами спостерігали за тим, як поводяться горобчики? (Так.) Коли ми роби-
ли це? (Під час прогулянки) Давайте роздивимось цю пташку ще раз уважно і скла-
демо про неї невеличку розповідь.

2.  Дидактична гра «Усім знайомий горобець».
Малята за допомогою дорослого (навідні запитання, розпочаті педагогом фрази 

та речення, слова-підказки тощо) складають колективну описову розповідь про го-
робця.

Орієнтовний варіант розповіді:
Горобець — це добре відомий усім зимуючий птах нашої місцевості. Мешкають 

горобці поблизу житла людей, у місті та селі. Горобчик — птах маленький, непоказ-
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ний. Пір’я горобця неяскравого сіро-коричневого забарвлення. У горобця маленька 
голівка, крильця та хвостик. На ніжках горобчика — крихітні кігтики. Горобчик має 
чорні блискучі оченята та короткий дзьоб. Горобчик — птах жвавий, непосидючий. 
Всюди можна почути його бадьоре цвірінькання.

Горобці живуть невеликими зграями. Улітку горобці живляться комахами, а 
взимку їм голодно. Тому горобців слід взимку підгодовувати крихтами та зерном.

-Яких ще зимуючих птахів ви знаєте?

3. Читання оповідання «Чому у снігурів червона грудка?».
Чому у снігурів червона грудка?

Зустрілися вранці біля годівниці снігурі з жовтогрудою Синичкою, привіталися. 
Сподобалися Синичці снігурі — вона ніколи не бачила таких красивих птахів.

— Чому у вас така червона грудка? — запитала у снігурів маленька Синичка.
— Ми вдягаємо червоні фартушки, щоб не забруднитися, — відповів найстар-

ший Снігур.
—  А чому червоні? — не зрозуміла Синичка.
— Бо ми дуже любимо їсти червоні ягоди горобини, — пояснили снігурі й поле-

тіли далі.

4. Фізкультхвилинка «Узимку».
Дорослий читає уривок із віршика, а діти виконують відповідні рухові дії.
Ой мороз, який мороз!
(Малята потирають долонями і притупують ногами) 
Всіх пташок проймає дрож.
(Махають кистями зігнутих у ліктях рук) 
Скачуть-плачуть горобці:
(Не припиняючи махів кистями, підстрибують на місці)
— Дайте нам зерна, ців-ців!..
(Ставлять руки в боки, нахиляються й хитають головою праворуч-ліворуч)

5. Робота над змістом оповідання.
Запитання для дітей:
• Які птахи зустрілися біля годівниці?
• Чому снігурі сподобалися Синичці?
•  Чому снігурі одягають червоні фартушки? 
• Які птахи подобаються тобі?

6. Дидактична гра «Я знаю 5 пташечок».
Діти по черзі називають 5 назв пташок, починаючи свою відповідь зі слів: «Я 

знаю 5 пташечок: горобчик, ворона, синичка…».
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7. Дидактична гра «Намисто зі слів».
Учити дітей визначати перший та останній звуки у слові; розвивати фонематич-

ний слух.
Вихователь промовляє слово, а діти визначають останній звук у ньому і загаду-

ють слово, що починається на цей звук. У нового слова визначають останній звук і 
знову називають слово, що починається з цього звука.

Якщо слово назване правильно, то вихователь надягає на нитку намистинку.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 38
Тема: «Про Іринку господиньку»
Мета: поглибити знання дітей про посуд; збагачувати словник дітей прикметни-

ками, зокрема такими, що означають матеріал з якого виготовляють посуд; розви-
вати артикуляцію, інтонаційну виразність мовлення, логічне мислення, фонематич-
ний слух, пам’ять. Сприяти розвитку комунікативних навичок.

Обладнання: предметні малюнки – посуд, лялька вбрана в одяг куховарки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Вправний язичок».
Вихователь моделює ситуації, іцо супроводжуються артикуляційними вправа-

ми.
За рожевими губками та за білими зубками жив собі веселий язичок. Він міцно 

спав у своїй хатинці, вкрившись білою ковдрою — зубками.
В хаті теплій і м’якій 
Язичок сховався мій. 
А кожного ранку язичок прокидався і усміхався.
Рожеві губки усміхаються,
А білі зубки заховаються.
(Діти в цей час утримують кілька секунд губи в усмішці так, щоб зубів не було 

видно)
Коли язичок прокидався, він хотів дізнатися: котра година? (Діти посміхають-

ся, зуби добре видні. Вихователь спонукає малят витягнути вузенький язичок — він 
буде стрілкою годинника, а зубки будуть цифрами. Чітко, не поспішаючи діти пере-
сувають котик язика з одного куточка рота в інший, 3—4 рази)

Під час виконання ігрової вправи педагог промовляє слова:
Іде годинник наш: «Тік-так!» —
Він нам співає пісню так.
«Тік-так, тік-так, тік-так, тік-так»,—
Годинник наш ходить мастак.
Педагог приносить у групу ляльку, вбрану у фартушок та хусточку, показує її 

малятам і розпочинає розмову.
-Жила собі на світі лялечка Іринка, і була вона, діти, дуже гарна господинька. 

Усе Іринка вміла робити добре, малята, та найбільше полюбляла готувати. А щоб 
це вдавалось Ірі дуже добре й залюбки, звісно, їй допомагали численні помічники. І 
було їх дуже багато... (Дорослий прилаштовує до дошки стенд із зображенням кухон-
ного начиння.) Дивіться самі, малята.

Діти, які ж помічники допомагали Іринці бути доброю господинею? (Посуд та 
різне начиння) Так, молодці. Отже, було на кухні в Іринки різного посуду чималень-
ко.
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2.   Дидактична гра «Такий різний посуд».
Вихователь розповідає малятам про предмети посуду, що зображені на стенді, 

припускаючись логічних помилок. Завдання малят — знайти ці помилки і повтори-
ти речення у правильному варіанті.

Був у Іри кухонний посуд: каструлі, сковорідки та чашки. (Чашки — це чайний 
посуд, а не кухонний. Треба сказати так: «Був у Іри кухонний посуд: каструлі, сково-
рідки та ополоник»).

І столовий посуд стояв у шафі: глибокі та мілкі тарілки і друшляки. (Друшляки 
— це кухонний посуд, а не столовий. Слід сказати: «Столовий посуд стояв у шафі: 
глибокі та мілкі тарілки і ложки»)

А для чаювання — багато чайного посуду: чайник, сільниця та чашечки. (До чай-
ного посуду відносять цукорницю, а не сільницю. Правильний варіант: «А для чаю-
вання — багато чайного посуду: чайник, цукорниця та чашечки») 

Педагог читає речення не поспішаючи та дуже виразно, щоб дати можливість 
малятам зорієнтуватися у змісті. 

Під час гри вихователь допомагає дітям впоратися із завданням. Виправлені ре-
чення повторюють спочатку кілька малят індивідуально, а потім усією групою.

-Добре, малята. Отож, посуду було у Іри вдосталь. Які види посуду були в госпо-
дарки? (Кухонний посуд, столовий посуд і чайний посуд) Правильно. І був весь цей 
посуд гарним та різноманітним, з різного матеріалу виготовлений.

3. Дидактична гра «Із чого посуд зробили?».
Малята утворюють від названих дорослим слів-назв слова- ознаки, що означа-

ють відповідний матеріал.
Каструля із алюмінію — алюмінієва каструля; ложки із срібла — срібні ложки; 

чашки із порцеляни — порцелянові чашки; ваза із кришталю — кришталева ваза; 
миска із металу — металева миска; стакани із скла — скляні стакани; кухоль із 
фаянсу — фаянсовий кухоль; глечик із глини — глиняний глечик; пляшка із пластику 
— пластикова пляшка.

Дорослий просить дітей ще раз назвати матеріали, із яких виготовляють посуд.
Діти виконують завдання.

4. Фізкультхвилинка «Вареники».
Педагог повідомляє малятам, що в Іринки дуже багато роботи, і пропонує допо-

могти їй: приготувати українські вареники.
Малята тісто замісили,
(Діти показують, як вони місять тісто)
А потім тісто розкачали,
(Імітують роботу зі скалкою)
Тоді варенички ліпити
(В одній руці тримають уявний вареник, а рухами пучки іншої «заліплюють» його)
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Із тіста білого почали.
В окріп поклали обережно 
Пухкі варенички вухаті,
(Кладуть по одному «варенику» в уявну каструлю)
Щоби не збігли, треба стежить,
(Роблять колові рухи рукою — «помішують страву») 
Зваривши ж — треба смакувати!
(Погладжують себе по животику)

5. Вивчення скоромовки.
Вареники зранку Ірина варила,
Всіх родичів радо вона пригостила.

6. Дидактична гра «Впіймай звук [н]».
Словесний матеріал для гри:
Настя, ложка, ніжка, нитка, голка, нянька, вареник, носоріг, лапа, ліс, ніс, нора, 

гора, намисто, піч, день, ложка, ніж, автобус, наука, слон, нарцис, сон, намет, дощ, 
небо, грядка, насіння, Надя, Степан, Назар, Наташа, Орест, Наум, народ.

7. Робота над чистомовками.
На-на-на — сіла горличка одна. 
Но-но-но — сонце загляда в вікно. 
Не-не-не — вранці не буди мене. 
Ни-ни-ни — дочекалися весни.

8. Дидактична гра «Яке слово заховалось».
Учити добирати слова за заданим складом.
• Ма — мама, малина, машина, мавпа, Марійка, мандарин, малюнок, мапа, Ма-

рина...
• Ко — котик, колесо, корова, коровай, корито, ковбаса, комар, коромисло,ком-

байн...
• Лі — літо, лійка, лінійка, літера, ліс, лінія...
• Си — сироп, сирота, силач, сигнал, синок, сирена, сич...

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 39
Тема: «В гостях у казки»
Мета: продовжувати знайомити дітей з українськими казками, прищеплювати 

цікавість до дитячих фольклорних творів; удосконалювати вміння засвоювати зміст 
казок, відповідати на запитання за текстом казки та робити висновки, висловлюва-
ти власну думку; сприяти розвитку пам’яті, слухової уваги, поповнити словниковий 
запас. Виховувати посидючість.

Обладнання: іграшковий цап і баран, ілюстрації до казок.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Закріплення вивченої скоромовки.

2.  Читання казки «Цап та баран».
Педагог виставляє перед малятами цапа та барана.
-Сьогодні, малятка, ви послухаєте казку, а про кого — здогадайтеся, будь ласка. 

Підкажу вам, що вона про... (Дорослий показує на відповідні іграшки, а малята хо-
ром називають їх: «...цапа і барана») Правильно, діти. Ця українська казка так і 
називається: «Цап та баран».

Тож слухайте її уважно.
Дорослий вивішує на дошку ілюстрацію до казки і читає твір.

Цап та баран
Якось взимку по містечку ходить баран та збирає стебла сіна, що порозтрушува-

лось з возів. На ґанку лежить цап та грається на сонці. Цап угледів барана та й давай 
глузувати, сміятись з його: 

 -Гей ти, опудало! Впугався в кожушище та насилу повертаєшся, як той ведмідь. 
Ось подивись, який я прудкий та жвавий в легенькому сюртуку.

-Мені добре і в кожусі. Дарма що я опудало,— каже баран.
-А дивись, баране, який я гарний в сюртуку та як мені легко танцювати,— каже 

цап та скік з місця!
Зіп’явся на задні лапи, передні задер вгору та мах на один бік головою! Круть на 

другий бік рогами! Верть хвостиком! Загнув шию дугою ще й борідкою потряс.
Баран витріщив очі на цапа тай каже:
-Постривай лишень, ось прийде вечір та вдарить мороз, тоді побачимо, хто з нас 

кращий.
Сонце зайшло. На небі стали червоні стовпи. З-за лісу виглянув страшний мо-

роз з очима! Як дмухне холодом... Лід затріщав, неначе хто з рушниці вистрелив. В 
лісі дерево залущало! Дмухнув мороз на барана. А баранові байдуже: тепло йому в 
кожусі.

Як скрутить мороз цапа — наш цап аж підскочив, неначе його хто окропом 
ошпарив.
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-Гей ти, лапище-баранище! — кричить цап на барана,— Скидай швидше кожух, 
нехай я трохи погріюсь!

-Чи то можна, щоб такий пан та вбирався в простий кожух? — каже баран.
Тоді цап давай просити барана:
-Ой братику, баранчику, голубчику! Не видержу, бо дуже дошкуляє! Таки-так, 

неначе ножами ріже по шкурі та голками шпигає. Я хоч притулюсь до твого кожуха 
та хоч боки погрію!

-Та йди вже, чванько, грійся,— каже баран,— Я знаю, що не з добра пан у жупані 
ходить, бо свити не має.

3. Робота над змістом казки.
Вихователь ставить запитання та дає завдання до казки.
• Чи сподобалася вам казочка? Як вона називається?
• У яку пору року відбувається подія казки?
• Чому цап на початку казки сміявся Та глузував із барана?
• Розкажіть, як хвалькуватий цап показував баранові своє гарне вбрання.
• Чи образився баран на такі недобрі жарти? Що він відповів цапові?
• Які зміни в погоді відбулися, коли звечоріло?
• Розкажіть, яким вам уявляється казковий мороз. Кому з героїв казки мороз 

зміг дошкулити, а кому — ні? Як ви гадаєте, чому так сталося?
• Чи змінилося ставлення цапа до барана, коли цап замерз? Розкажіть, як він 

став говорити з бараном?
• Чим закінчилася казка?

4. Фізкультхвилинка «Сімеєчка Омелечка».
Малята виконують ігрові рухи за змістом віршика та за зразком педагога.
У нашого Омелечка 
(Притупують на місці)
Невеличка сімеєчка:
(Обертаються навкого себе, розвівши руки в сторони)
Тільки він, та вона,
(Повороти тулуба праворуч-ліворуч, руки на поясі)
Та старий, та стара,
(Присідають — підводяться)
Та Іван, та Степан,
(Плескають у долоні вгорі праворуч від себе та ліворуч)
Та Василь, та Панас,
(Виконують такі самі оплески, присівши)
Та той хлопець, що в нас,
(Підстрибують, плескають у долоні над головою)
Та дві дівки косаті,
(Довільні танцювальні рухи)
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Та два парубки вусаті,
(Притупують на місці, показуючи руками «вуса»)
Та дві Христі в намисті,
(Зображують одягання намиста на шию)
Та дві ляльки в колисці.
(Імітують заколисування немовляти)

5. Мовна гра «Розкажи про героїв казки».
Діти за допомогою дорослого складають із названих пар слів речення — харак-

теристики персонажів казки.
• Непосидючий, вайлуватий. (Цап вертлявий, а баран вайлуватий)
• Спокійний, дратівливий. (Цап дратівливий, а баран спокійний)
• Хвалькуватий, розсудливий. (Цап хвалькуватий, а баран розсудливий)
• Добродушний, глузливий. (Цап глузливий, а баран добродушний)
• Мудрий, нерозумний. (Цап нерозумний, а баран мудрий)
• Простодушний, чванливий. (Цап чванливий, а баран простодушний)
Кожне речення називає спочатку одна дитина, потім його повторюють 1—2 ма-

люки, а потім складене речення діти вимовляють хором, чітко та виразно.
Наприкінці гри малята називають якості кожного героя казки окремо.
• Цап який? (Непосидючий, дратівливий, хвалькуватий, глузливий, нерозумний, 

чванливий)
• Баран який? (Вайлуватий, спокійний, розсудливий, добродушний, мудрий, про-

стодушний)

6. Робота над прислів’ями.
Діти, як ви гадаєте, якими бути вчить нас ця казка? Які вади вдачі вона засу-

джує? (Малята за допомогою дорослого роблять висновки і висловлюють свої думки) 
Молодці. У народі є багато мудрих прислів’їв, які також засуджують чванливість та 
хвалькуватість і оспівують мудрість та розум.

Подумайте і скажіть, про кого з героїв казки ці прислів’я? Педагог читає малятам 
фольклорні вирази, а діти уважно слухають їх і називають відповідного персонажа 
казки.

• Хто хвалиться, той кається. (Цап)
• Задер носа — і кочергою не дістанеш. (Цап)
• Хоч не з красою, зате з головою. (Баран)

7. Мовна гра «Пригадай казочку».
Педагог розташовує перед дітьми 2-3 ілюстрації до різних добре знайомих малю-

кам українських казок (наприклад, до казок «Котик і півник», «Коза-дереза»).
До кожного малюнка вихователь ставить дітям по кілька (3—4) запитань. Дорос-

лий спонукає дітей уживати повні речення.
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Запитання до гри:
• До якої казочки цей малюнок? — Цей малюнок до казки «Котик і півник».
• Кого ви бачите на малюнку? — На малюнку ми бачимо лисичку та півника.
• Що робить лисичка? — Лисичка вкрала півника і несе його додому.
• Що робить півник? — Півник злякався, він кличе на допомогу котика.
На кожне питання гри відповідають по 2-3 дитини.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 40
Тема: «Суперечка тварин»
Мета: продовжувати вчити дітей уважно слухати, розуміти зміст оповідання, 

відповідати на запитання, висловлювати свою думку, відгадувати загадки; вчити 
використовувати в мовленні різні типи та види речень; розвивати зв’язне мовлення, 
слухову увагу, мислення. Виховувати інтерес до навколишнього світу.

Обладнання: ілюстрація до оповідання К. Ушинського «Суперечка тварин».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Песик».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційними вправа-

ми.
Вдома у язичка жив вірний песик, який дуже сумлінно охороняв його оселю.
Песик дім охороняє,
Він чужого не пускає,
Гострі зуби вишкіряє,—
Пес свою роботу знає. 
Діти покусюють нижню губу верхніми зубами, трохи піднявши при цьому верх-

ню губу. Потім малята покусюють верхню гуну нижніми зубами.
Ця вправа стимулює рухи верхньої та нижньої щелеп.

2.  Виразне читання тексту.
-Сьогодні я познайомлю вас з оповіданням К. Ушинського про тварин. 

Суперечка тварин
Корова, кінь і собака засперечалися між собою, кого з них господар більше лю-

бить.
— Звісно, мене,— каже кінь.— Я йому соху й борону тягаю, дрова з лісу вожу; 

сам він на мені до міста їздить: пропав би без мене зовсім.
— Ні, господар більше любить мене,— заперечує корова.— Я всю його родину 

молоком годую.
— Ні, мене,— гарчить собака,— я його майно стережу.
Підслухав господар цю суперечку й каже:
— Киньте сперечатися марно: усі ви мені потрібні, і кожен із вас доречний на 

своєму місці.

3. Робота над змістом оповідання.
Перевірка розуміння. 
Запитання:
— Як називається оповідання?
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— Хто його написав?
— Про що сперечалися тварини?
— Як вважає кінь?
— Чим корисна господареві корова?
— Про що гарчав собака?
— Чому вони сперечалися?
— Хто розв’язав їхню суперечку?
— Що сказав господар?

4. Фізкультхвилинка «Пригода ведмежати».
Вихователь читає дітям вірш П. Глазового «Солодка хатка», малюки виконують 

ігрові рухи за змістом вірша та за зразком педагога.
Якось бігло ведмежатко
(Ходьба перевальцем, трохи повернувши носки всередину)
Та й натрапило на хатку.
(Зупиняються і завмирають)
Стоїть вона на льоду.
(Імітація ковзання ногами по підлозі)
Уся в цукрі і меду.
(Сплескують у долоні)
Дах примерзлий, не прибитий.
(Піднімаються навшпиньки, тягнучись руками вгору)
Весь морозивом покритий.
(Плавно опускають руки, знову стають на всю ступню)
Двері зроблені з млинців.
(Крок уперед, описати коло руками перед собою)
Стіни — з білих буханців.
(Повороти тулуба праворуч-ліворуч із відведенням відповідної руки в сторону)
— Осьде жити буду я!
Ось де хатка моя! —
(Стрибки на місці на обох ногах) 
Ведмежатко сказало.
(Притупування на місці)
Потім дах облизало.
(Витягнуті руки рухаються вперед — угору — вниз)
Поковтало буханці І поїло всі млинці...
(Діти кладуть долоні на щоки і хитають головою)
Тепер плаче сидить:
(Присідають, потирають біля очей кулачками)
Де ж я, де ж я буду жить?
(Підводяться, простягають руки вперед долонями вгору)
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5. Робота над ілюстрацією.
- Кого ви бачите на малюнку?
- Про що говорять тварини?
- Яка корова?
- Який кінь?
- Яка собака?

6. Дидактична гра «Яка користь від...?».
Діти перелічують, яку користь людині приносять свійські тварини (корова дає 

молоко, з якого роблять масло, сир, кефір; кінь перевозить вантажі, на ньому люди-
на їздить; собака охороняє господарство тощо).

Потім діти називають користь собаки для корови (охороняє від вовків), користь 
коня для інших (привозить сіно для себе і для корови); називають, що корисного ро-
бить корова для собаки (собака може ласувати молоком, сиром).

7. Мовна гра «У гості».
Я не знаю, до кого зібралися наші звірята, але чула, що назва цієї тваринки по-

чинається на звук [в]. Хто б це міг бути? (Діти беруть та називають іграшку, назва 
якої починається на заданий звук: «Це [в]едмедик ([в]овчик)».) Але не всі пішли в 
гості до ведмедика, а тільки ті іграшки, назви яких починаються звуком [к]. Як ви 
думаєте, хто піде в гості?

Діти вибирають і ставлять біля ведмедика іграшкових звірят, називають їх, інто-
наційно виділяючи перший звук: [к]оник, [к]о- тик, [к]оза, [к]орова, [к]ролик. До-
рослий може запитати малюків, чи не піде до ведмедика, наприклад, лисичка, со-
бачка. Діти з необхідною допомогою вихователя дають пояснення: «Ні, адже слово 
лисичка починається звуком [л], а слово собачка — звуком [с], а не звуком [к]».

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Лютий
Заняття 41

Тема: «Лютий бокогрій»
Мета: продовжити знайомити дітей з особливостями погоди наприкінці зими; 

вправляти дітей у побудові словосполучень та речень, вчити дітей змінювати слова 
з чергуванням приголосних; сприяти розвитку фонематичного слуху, слухової ува-
ги, пам’яті, розвивати артикуляцію, інтонаційну виразність мовлення. Виховувати 
спостережливість.

Обладнання: сюжетні ілюстрації за темою «Погода у лютому».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Гризе білочка горішки».
Педагог показує дітям малюнок із зображенням білочки і розповідає, що в язич-

ка є добра знайома — лісова білочка. У білочки весела вдача і білі гостренькі зубки.
Якось прийшов язичок до білочки в гості і побачив таке.
Вихователь читає віршик.
Зголодніла білка трішки,
Гризе білочка горішки.
Дай горішка і мені,
Бо вони такі смачні!
Діти під час читання рядків рухають щелепами праворуч-ліворуч із закритим та 

відкритим ротом.
Ця вправа стимулює рухи нижньої щелепи.
Веселий язичок прийняв у дарунок від білочки великий смачний горішок, а щоб 

не загубити його, поклав собі за щічку.
А що це, друже, із тобою?
— Горішок в мене за щокою.
Його я в ротик заховав,
Щоб ніхто не відібрав.
Малята почергово впирають язик то в одну щоку, то в другу, затримуючись у 

кожному положенні на 3—5 секунд.
Ця вправа сприяє розвитку довільних рухів язика та зміцнює мускулатуру язика 

і щік.

2. Розповідь вихователя.
Третій місяць зветься лютий,
А лютує він тому,
Що на світі довго бути
Не доводиться йому.
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Лютий — найкоротший місяць. Бо в ньому менше днів, ніж в інших місяцях року. 
Проте не завжди в лютому погода сердита та сувора. Так, уже вище піднімається со-
нечко. Іноді воно вдень яскраво світить і навіть починає пригрівати. Починається 
денна відлига. Під промінчиками сонця розтають на дахах снігові шапки, крапає із 
стріхи. А під вечір сонечко ховається, і знову стає морозяно — вода, що крапала з 
дахів, замерзає: так з’являються довгохвості льодяні бурульки. Тому й називають в 
народі місяць лютий «бокогрієм»: з одного боку — починає гріти сонечко, а з іншо-
го — морози тріщать та хурделиці лютують. А ще кажуть: «Хоч лютий лютує, а вже 
весну чує».

Педагог пропонує малятам відповісти на запитання.
• Лютий -це який місяць зими?
• Чим лютий відрізняється від інших місяців року?
• Якою буває погода в лютому?
• Як світить лютневе сонечко?
• Що відбувається під час відлиги?
• Від чого з’являються бурульки?
• Які ночі у лютому?
• Чому лютий називають «бокогрієм»?
Після обговорення запитань дорослий пропонує комусь із малят (за бажанням) 

переказати всю розповідь про лютий.
Решта групи, заслухавши товариша, можуть уточнити або доповнити його роз-

повідь.

3. Дидактична гра «Пміркуй і скажи!».
Педагог спонукає малят утворити речення за допомогою навідних запитань та 

слів-підказок.
• На чому висять бурульки? (Стріха. На стрісі висять бурульки)
• На якому дереві сидить білочка? (Горіх. На горісі сидить білочка)
• Де ночує зайчик? (Стіг. У стозі ночує зайчик)
• Де потемнів сніг? (Дорога. На дорозі потемнів сніг)
• Де літає сова? (Морок. У мороці літає сова)
• Де зранку дуже слизько? (Поріг. На порозі зранку дуже слизько) 
• Де грають хлопці в хокей? (Ковзанка. На ковзанці грають хлопці в хокей)
• Де сидять вдень бабусі? (Лавочка. На лавочці сидять вдень бабусі)
Під час гри вихователь допомагає малятам правильно вживати слова в місцево-

му відмінку, в яких при зміні чергуються приголосні.

4.  Фізкультхвилинка «У лютому».
Педагог читає віршовані рядки, діти виконують відповідні рухові дії.
Ходить лютий нашим краєм —
Все, що поруч, помічає.
(Малята крокують на місці, ритмічно повертаючи головою то в один, то в ін-

ший бік)
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Ось зайчата в лісі скачуть,
(Діти підстрибують)
Ось бурульки знову плачуть,
(Піднімають руки вгору і плавно опускають їх, струшуючи кистями)
Осьде лижники-малята їдуть в поле погуляти.
(Імітують їзду на лижах)
Ось примчала хуга біла,
(Розмахують руками та хитають тулубом праворуч- ліворуч)
Сніг-замети закрутила...
(Обертаються, продовжуючи махи руками)
Раптом вітер стих і щез...
(Стають прямо, руки опущені вниз)
Світять зіроньки з небес.
(Піднімають руки і голову вгору)

5. Дидактична гра «Впіймай звук [о]».
Словесний матеріал для гри:
Огірок, помідор, очі, вуха, ослик, їжак, Олег, олень, Макар, Оля, Олена, Обруч, 

окуляри, м’яч, газета, оса, горобець, орел, просо, овес, фрукти, овочі, один, карась, 
окунь, осінь, овечка, мухомор, опеньки, малина, ожина, альбом, олівці, океан, мак, 
орхідея, вечеря, обід, овочі.

6. Робота з чистомовками.
О-о-о — любить киця молочко.
Ор-ор-ор — виріс в лісі мухомор. 
Ок-ок-ок — на городі огірок.
Ол-ол-ол — поспішаєм на футбол.

7. Вивчення скоромовки.
Гавкав у дворі пушок,
Не на кицю — на сніжок,
Бо сніжок холодним пухом 
Впав на носик і на вухо.

8. Відгадування загадок.

   Вудки лиш позакидали, 
   Щось одразу упіймали. 
   Рибонька нівроку,
   Ну а зветься ... 
      (Окунь)
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   Понад хмарами літає, 
   Пильно здобич виглядає.
   Як побачить її — вмить 
   Камінцем униз летить.
       (Орел)
   Прийшла дівчина до хати, 
   Узялась хазяйнувати: 
   Вправно скриню відімкнула, 
   В жовту свитку ліс вдягнула.
       (Осінь)
   По лужку та полонині 
   Все мандрує в кожушині. 
   Навіть влітку одяганку 
   Не лиша вона на ганку.
       (Овечка)
   Стали гості на поріг — 
   Відразу на носа — плит.
   І не просять пригощати,
   Дай газету почитати.
       (Окуляри)
   Довкола пеньочків 
   Вмостились грибочки.
   Більші та маленькі,
   А звуться ... 
       (Опеньки)
   Боягузка у гайочку 
   Заховалась за дубочки.
   Не лякав ніхто панянку,
   Та тремтить безперестанку.
       (Осика)
   У малини є сестричка,
   Що засмаглі має щічки.
   На кущах біля стежини 
   Зріють ягідки...
       (Ожини)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 42
Тема: «Про маленьке курчатко»
Мета: продовжувати знайомити дітей з навколишнім світом; удосконалювати 

мовленнєві процеси, зокрема пояснювальне мовлення; вчити дітей висловлювати 
власну думку, спираючись на набуті раніше знання; розвивати слухову та зорову 
увагу, логічне мислення, пам’ять; виховувати бережливе ставлення до живої приро-
ди.

Обладнання: іграшкове курчатко і півник, ілюстрація до оповідання.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2.  Бесіда.
Педагог приносить у групу іграшкове курчатко, показує його малюкам і розпо-

чинає розмову.
-Малята, скажіть, що в нас сьогодні за гість? Знають хлопці і дівчатка, що зви-

чайне це... (курчатко). Правильно, це — курчатко. Розкажіть, яке воно? (Гарне, пух-
насте, жовте) Так, малята. А ще наше курчатко дуже допитливе і цікаве. От тільки 
знає воно ще дуже мало. Як ви гадаєте, чому? (Курчатко ще дуже маленьке).

Ось послухайте, яка цікава історія з нами сталась.

3. Читання оповідання «Чому курчата не вміють плавати?».
Чому Курчата не вміють плавати?

Щоранку маленьке Курча спостерігало, як мама-Качка разом зі своїми каченята-
ми вирушала на річку. Там вона навчала своїх діточок плавати й пірнати. Каченятам 
дуже подобалося бавитися у воді. Стомлені, але веселі й задоволені, вони поверта-
лися на подвір’я увечері.

Маленькому Курчаті теж дуже хотілося піти на річку поплавати. Одного разу 
воно звернулося до тітоньки-Качки із проханням:

— Тітонько, візьміть і мене разом із вашими дітками на річку. Я теж хочу плава-
ти!

Тітонька-Качка здивовано подивилася на курча й відповіла:
— Вибач, я не можу взяти тебе на річку, бо ти не вмієш плавати.
— Я навчуся, адже ваші каченята навчилися, — не здавалося хоробре Курча.
— На жаль, не навчишся, любий, — відмовила тітонька-Качка.
— Чому? — зі сльозами в голосі запитало Курча.
Бо в тебе не такі лапки, як у моїх каченят. У моїх діточок між пальчиками є пере-

тинки, завдяки яким вони можуть плавати, а в тебе таких перетинок немає.
Курча подивилося на свої лапки та на лапки каченят — дійсно, вони зовсім різні!
Тепер Курча може всім пояснити, чому каченята вміють плавати, а курчата — ні!
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4. Робота над змістом оповідання.
Запитання для дітей:
• За ким щоранку спостерігало Курча?
• Чого дуже хотілося маленькому Курчаті?
• Що відповіла тітонька-Качка курчаті?
• Чим відрізняються лапки курчат і каченят?
• Чому курчата не вміють плавати?

5. Фізкультхвилинка «Півник».
Малята імітують поведінку півника відповідно до віршованих рядків.
Півник крилами махає,
Півник груди випинає.
Витяг шию гордовито,
Удає, немов сердитий.
Ось зерно пшеничне є —
Півник радісно клює.
Він поважно походжає,
Потім — на паркан злітає.
На подвір’ї та в садку 
Він кричить: «Ку-ку-рі-ку!».

6. Дидактична гра «Що спочатку, а що потім».
Дуб, дошки, стіл. (Спочатку ріс дуб. Потім його спиляли виготовили з дуба до-

шки. Із дошок зробили дубовий стіл)
Гусінь, лялечка, метелик. (Жила собі гусінь. Одного разу вона перетворилася на 

лялечку. А потім з лялечки вийшов барвистий метелик)
Квіти, бджоли, мед. (На лузі розцвіли квіти. До квіточок прилетіли бджоли — 

нектар зібрати. А потім бджілки зробили з нього смачний мед)
Ягничка, пряжа, рукавички. (Жила собі ягничка. Одного разу постригли, а потім 

з вовни зробили пряжу. З овечої пряжі бабуся сплела теплі рукавички)
Осінь, зима, весна. (Раніше була осінь — дерева стояли жовті а потім облетіли. 

Зараз у нас зима — все навколо у снігу. Скоро прийде весна, і сніг розтане)
Пшениця, борошно, хліб. (Росла на полі пшениця. Потім пшеницю скосили та із 

зерна змололи борошно. З пшеничного борошна  спекли білий хліб)
Яєчко, курча, півник. (Курочка знесла яєчко. З яєчка вилупилося  курчатко. Зго-

дом курча виросло і перетворилося на гарного  півника)
Діти стежать за відповідями своїх товаришів. Якщо та чи інша дитина вагається, 

інші малята з дозволу вихователя можуть допомагати їй. Після цього такий малюк 
має чітко та виразно повторити правильну розповідь.

Гра триває, доки кожен малюк групи не візьме у ній безпосередню участь.
 Отже, невдовзі курчатко стане ким? (Півником)
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7. Мовна гра «Курчатко і півник».
Малята за допомогою педагога будують порівняльні реченні що характеризують 

курчатка та півня.
• Курчатко маленьке, а півник великий.
• Курчатко вкрите пушком, а півник — пір’ям; пір’я у нього крупне, пишне.
• Курчатко жовте, а півень білий. У курчатка дзьобик крихітний, а у півня — ве-

ликий, він сильний, міцний.
• Курчатко без гребеня, а півник гребенястий: в нього є червоний гребінь і се-

режки.
• Курчатко пищить, а півень кукурікає тощо.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 43
Тема: «Наші улюблені іграшки»
Мета: продовжити вчити уважно слухати оповідання, чітко відповідати на за-

питання; формувати вміння будувати розповіді – описи предмета за зразком; роз-
вивати розповідне мовлення, уміння вживати різні типи речень, узгоджувати слова 
в реченні; сприяти розвитку уяви, різних видів пам’яті,  інтонаційної виразності 
мовлення; виховувати дбайливе ставлення до власних іграшок, потребу прибирати 
їх після гри.

Обладнання: різні іграшки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Нагодуй котика».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційною гімнасти-

кою.
Якось прибіг до язичка котик Мурчик і попросив у нього їсти. Палив язичок 

котикові смачного молочка. Зголоднілий Мурчик одразу став хлебтати молоко із 
блюдечка:

З блюдечка котик наш п’є молочко,
Водить він жвавим своїм язичком.
Мурчик охоче хлебтає —
Він молочко полюбляє.
Діти виконують ігрову вправу, імітуючи, як котик п’є молоко. При цьому рот 

відкритий, губи складені в посмішку, широкий розпластаний язик висувається на 
нижню губу, потім при піднятті бокові краї та кінчик утворюють «чашечку», і в та-
кому вигляді язик втягується до рота, в центр твердого піднебіння.

Під час виконання вправи вихователь стежить, щоб бокові краї при втягуванні 
язика ковзали по кутніх зубах, а губи не закривали зубів, нижня щелепа залишалася 
нерухомою. 

2.  Читання оповідання «Про справжню дружбу».
Перед малятами на килимку розкладені та розсаджені різні іграшки.
-Діти, чи подобається вам наш дитсадок? (Так.) Наш дитсадочок — гарний, про-

сторий, затишний, веселий. (Діти повторюють названі вихователем ознаки.) По-
думайте і скажіть, що робить наш дитячий садок саме таким?

Педагог пропонує малятам продовжити речення: «У нашім дитсадочку є бага-
то...». Вихованці виконують запропоноване завдання і називають різні варіанти ре-
чень, додавши потрібне заключне слово: «...кімнат, дітей, квітів, іграшок».

-Правильно, малята. А якщо поруч із вами є улюблені іграшки, то ніколи не буде 
сумно та нудно.
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-Діти, подумайте, чи можуть іграшки замінити друзів?
Відповісти на це запитання вам допоможе оповідання про дівчинку Настусю.

Про справжню дружбу
Жила собі дівчинка Настуся. Була вона симпатичною, але дуже вередливою ді-

вчинкою. Любили її мама й тато, дідусь і бабуся. Ніколи не сварили її.
Щоразу, коли Настуся виходила із бабусею чи - дідусем на прогулянку в парк, 

вона починала вередувати, голосно кричачи й тупотіти ніжками. Ніхто з дітей не 
хотів гратися із Настусею. Бабуся й дідусь лише зітхали, а що робити з онучкою — 
не знали.

Насправді ж маленька Настуся вередувала тому, що хотіла, щоб усі іграшки у 
світі належали лише їй, щоб усі діти лише у неї могли іграшки просити. Здавалося 
маленькій Настусі, що це (буде дуже весело, якщо їй належатимуть усі іграшки сві-
ту.

Одного разу, коли маленька Настуся як завжди кричала у парку й тупотіла ніж-
кою, перед нею на доріжці з’явився Чарівний Метелик і заговорив із дівчинкою то-
неньким казковим голосом:

— Настусю, годі кричати, — звернувся він до дівчинки.
— Не вказуй мені, що робити, — грубо відповіла Настуся, і лише потім зрозумі-

ла, що метелик звертається до неї людською мовою. — А ти хто? -  Запитала здиво-
вана дівчинка вже спокійніше. 

-Я звичайний Чарівний Метелик, — спокійно відповів той, змахнувши яскрави-
ми крилами, — і можу виконати будь яке твоє бажання.

Це добре, — радісно відповіла Настуся, —я хочу, щоб усі іграшки у світі належа-
ли лише мені.

Тієї самої миті Метелик змахнув крильцями, й поруч із Настусею з’явилася ве-
личезна купа різноманітних іграшок: ляльок, машинок, потягів, ведмедиків й інших 
чарівних тварин. Настуся зраділа, почала розглядати кожну іграшку. Але незабаром 
вона зрозуміла, що не може роздивитися  їх усі, бо іграшок дуже багато. Тоді На-
стуся захотіла показати свої іграшки іншим дівчаткам, але всі дівчатка на сусідньо-
му майданчику гра-лися у схованки й не звертали на Настусю жодної уваги. Тоді 
Настуся зрозуміла, що мати одної о справжнього друга — це значно цікавіше, ніж 
гратися всіма іграшками світу самій.

Засмучена Настуся знову звернулася до Чарівного Метелика із проханням забра-
ти всі іграшки. Митний посміхнувся, змахнув своїми яскравими крильцями, і всі 
іграшки зникли. А Настуся підбігла до інших дітей і почала гратися разом із ними. 
Відтоді Настуся більше ніколи не вередувала. А якщо їй раптом хотілося закричати 
і заплакати вона згадувала Чарівного Метелика, посміхалася й заспокоювалася.

3. Робота над змістом оповідання.
Запитання для дітей:
• Чому вередувала Настуся?
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• Кого зустріла Настуся у парку?
• Яке бажання дівчинки виконав Метелик?
• Чому Настуся припинила вередувати?

4. Фізкультхвилинка «Крамниця грашок».
Діти виконують ігрові рухи за змістом віршика та за зразком педагога.
А ми крамницю тут відкрили —
(Розводять руки в сторони, обертаються навколо себе)
До неї друзів запросили.
(Закличні рухи руками)
Найпершими сюди завзято Прибігли сірі зайченята.
(Стрибки вперед на двох ногах)
Услід за ними — їжачок,
У нього шубка з голочок.
(Крок-дріботіння в середньому темпі) 
Не забарилася й синиця —
Теж прилетіла до крамниці,
(Легкий біг зі змахуванням руками)
Прийшов сюди і птах-лелека,
Адже крамничка — недалеко!
(Крок із високим підніманням колін)
Ба! Приповзла і черепашка,
Хоч їй було це трішки й важко.
(Повільне пересування навприсядки)
Приємно стало нам, малята, —
То чом би не потанцювати?
На останні рядки віршика діти утворюють коло. Вихователь вмикає будь-яку ве-

селу мелодію, діти під музику разом із дорослим водять хоровод упродовж 1 хв.

5. Мовна гра «Розкажи про улюблену іграшку».
Певно, у кожного з вас також є вдома якась улюблена іграшка.
Коли я була маленькою, у мене також була така іграшка — плюшевий ведмедик. 

Ведмедик був невеличкий та м’якенький. Цього ведмедика я звала Вінні-Пухом. 
Він був рожевого кольору, з оранжевим бантиком на шиї. У ведмедика були чорні 
блискучі оченята та маленький носик. Якщо Вінні-Пуха перехиляли головою вниз, 
він ревів. Мій іграшковий ведмедик був симпатичним, гарним та кумедним. Я дуже 
любила свого ведмедика, всюди носила його із собою, а вночі навіть клала поруч у 
ліжечко.

Педагог спонукає малят розповісти за прикладом про свою улюблену іграш-
ку. Дорослий нагадує малюкам приблизний план розповіді: спочатку слід назвати 
іграшку, потім описати її вигляд, розказати, як нею можна гратися та чому вона 
подобається.
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Заслуховують розповіді 4—5 бажаючих малят. За необхідності вихователь допо-
магає малятам розпочинати та закінчувати речення, підказує послідовність опису, 
ставить навідні запитання.

6.  Вивчення скоромовки.
Їжак з їжаченям 
їздять по гриби щодня, 
їжачиха помагає,
Сироїжки їм збирає.

-Діти, у нас залишилась ще одна іграшка про яку ніхто не розповів – це їжачок.
-Давайте про нього вивчимо скоромовки.

7. Мовна гра «Порівняймо іграшки».
Педагог спонукає малят скласти порівняльний опис будь-яких двох іграшок. 

Спершу вихователь пояснює, що саме діти мають порівнювати: види іграшок, їхній 
колір, розмір, матеріал, із якого вони зроблені, особливості гри з ними. Далі дорос-
лий подає вихо-ванцям зразок порівняльного опису. Зразок опису.

Ось ведмедик і машинка.
Ведмедик — це м’яка іграшка, звірятко. Машинка — це іграшковий транспорт.
Ведмедик білий, а машинка червона, з чорними колесами.
Ведмедик плюшевий, а машинка пластмасова.
Ведмедик більший, а машинка меншого розміру.
Ведмедика можна колихати, вкладати спати, годувати його з ложечки. Машинку 

можна катати по підлозі, возити її, гратися нею в різні поїздки, подорожі.
І ведмедик, і машинка — це дуже гарні іграшки.
Діти повторюють прослухану розповідь, спираючись на необхідну допомогу ви-

хователя. Після цього малята самостійно вибирають собі по дві іграшки, розгля-
дають ці іграшки, обмірковують свою розповідь, уточнюють те, що їх цікавить, у 
дорослого (наприклад, можуть запитати про матеріал, із якого зроблена іграшка, 
порадитися з вихователем щодо її особливостей, характеру гри). Діти за бажанням 
порівнюють обрані іграшки (описи 3-4 малят). Педагог стежить за тим, щоб діти ви-
кладали думку зв’язно, послі-довно, використовували поширені речення, синтак-
сично й граматично правильно будували їх.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 44
Тема: «Забави собак»
Мета: продовжувати роботу з оповіданнями К. Ушинського. Збагачувати слов-

никовий запас дітей; вправляти у побудові поширених речень; вчити складати опи-
сові розповіді за малюнком; розвивати артикуляцію, мовлення та логічне мислення, 
сприяти активізації пізнавальних процесів. Виховувати повагу до менших.

Обладнання: ілюстрація до оповідання К. Ушинського «Забави собак», іграшки, 
або ілюстрації.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2.  Виразне читання тексту.
Діти, Костянтин Дмитрович Ушинський написав для вас оповідання про свій-

ських тварин, яких називають друзями людини. Відгадайте, про кого йдеться.
Гарчить, бурчить замок живий,
На незнайомців дуже злий.
Як поперек дороги ліг —
Чужий не ступить на поріг. 
     (Собака)
 Гавкає, кусає, у дім не пускає.
     (Собака)
— Молодці, відгадали. А тепер умощуйтеся зручніше й слухайте оповідання про 

собак.
Забави собак
Володя стояв біля вікна й дивився на вулицю, де грівся на сонечку великий пес 

Полкан.
До Полкана підбіг маленький Мопс і почав на нього кидатись і гавкати; хапав 

його зубами за величезні лапи, за морду і, здавалося, дуже надокучав великому й 
похмурому собаці.

— Стривай-но, от він тобі дасть! — сказав Володя.— Провчить він тебе.
Але Мопс не припиняв гратись, а Полкан дивився на нього дуже прихильно.
— От бачиш,— сказав Володі батько,— Полкан добріший за тебе. Коли з тобою 

починають гратися твої маленькі брати й сестри, то неодмінно все закінчується тим, 
що ти їх б’єш. А Полкан знає, що великому й сильному сором ображати маленьких 
і слабких.

3.  Робота над змістом оповідання.
Перевірка розуміння. 
Запитання:
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— Що побачив Володя?
— Як поводився Мопс?
— Що сказав Володя?
— Як дивився Полкан на Мопса?
(Якщо діти не розуміють значення слова «прихильно», пояснити їм: «прихильно» 

означає «з добром».)
— Чому батько сказав Володі: «Полкан добріший за тебе»?
— Чи ображаєте ви слабких? (Якщо відповідь «так» — «Чому?»)

4. Фізкультхвилинка «Останній сніг».
Дорослий читає дітям вірш В. Кочевського «Останній сніг», малята виконують 

ігрові рухи відповідно до тексту.
Під розлогим дубом
(Піднімаютьруки вгору, розставивши пальці — «дерево») 
Нам на втіху
(Схрещуютьруки на грудях)
Заховавсь від сонця
 (Присідають, зіщулюючись)
Клаптик снігу.
(Торкаються долонями підлоги)
Як зима тікала,
(Підводяться)
Лісом бігла,
(Легкий біг на місці)
Загубилась в неї
(Зупиняються, знизують плечима)
Хустка біла.
(Погладжують себе по голові)
І на одинокій Тій хустині
(Нахил тулуба вперед,руки тягнутися до підлоги)
Проліс підіймає Квіти сині.
(Діти стають навшпиньки, плавно піднімаючи вгору руки).

5. Робота над ілюстрацією.
Запропонувати дітям розглянути малюнок і відповісти на запитання:
— Що роблять діти?
— Чим зайняті собаки?

6. Дидактична гра «Склади розповідь за малюнком».
Вихователь пропонує дітям використовуючи ілюстрацію скласти розповідь.
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7. Мовна гра «Добери слова».
Вихователь показує дітям предметні картинки, діти роздивляються їх і назива-

ють відповідні іменники (назви речей та істот). Далі малюки з активною допомогою 
педагога, користуючись ілюстративним матеріалом, називають пари слів, що мають 
однаковий перший звук.

Рак, равлик — перший звук [р].
Лопата, лавка —  перший звук [л].
Лійка, ліхтарик — перший звук [л’].
Після цього діти добирають слова з однаковим кінцевий звуком.
Прапор, помідор — останній звук [р].
Кріль, медаль — останній звук [л’].
Стіл, віл — останній звук [л].
Наприкінці гри можна запропонувати малюкам пояснити, чи однаковим звуком 

закінчуються слова овал, стіл. Продовжити гру можна, використовуючи відповідні 
іграшки (наприклад, іграшкову рибку і ракету, лисичку і лева, ліжко і ляльку, трак-
тор і світлофор тощо).

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 45
Тема: «Лялька під дощем»
Мета: продовжувати вчити дітей уважно слухати оповідання, розуміти його 

зміст, відповідати на запитання, висловлювати власні думки, формувати вміння бу-
дувати розповіді-описи іграшок за зразком вихователя; розвивати розповідне мов-
лення, уміння вживати різні типи речень; сприяти розвитку уяви, фантазії, фонема-
тичного слуху. Виховувати бережливе ставлення до іграшок.

Обладнання: лялька, м’яч, ложка, ілюстрація до оповідання В. Сухомлинського 
«Лялька під дощем».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Зарядка для язичка».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційними вправами.
Вранці язичок любить робити зарядку, щоб бути здоровим  і сильним. Лягає 

язичок на нижню губку, а потім підіймає свій краєчок вгору — опускає вниз, вгору 
- вниз. (Діти виконують відповідні рухи) Молодець, язичок! Дуже вправний фіз-
культурник! А зараз язичку й вмиватися час. Діти посміхаються так щоб видно 
було зуби і «відкривають водичку» — випускають повітря цілеспрямованим пото-
ком крізь зуби, підставивши під потік зімкнені долоньки. Чується пісенька водички: 
«С-с-с...».

Вихователь у цей час читає віршовані рядки:
Водичко, водичко, умий моє личко.
Рум’яне та біле, як яблучко спіле,
Щоб сміявся роток і кусався зубок.

2.  Читання оповідання «Лялька під дощем».
-Діти, ми з вами нещодавно говорили про іграшки, про ваші улюблені іграшки. 

Скажіть, як ви ставитесь до своїх іграшок?
-А ось послухайте історію, яка сталася з дівчинкою Зіною та її лялькою.

ЛЯЛЬКА ПІД ДОЩЕМ
Зіна вклалася спати. А надворі заходило на грозу. Гримів грім, з-за Дніпра насу-

валися чорні хмари. По залізному даху застукотів дощ.
Блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила: на подвір’ї уже 

стоять калюжі і — ой, горе, що ж це таке? — на лавці, під дощем, лежить її лялька 
Зоя.

Вона забула Зою на лавці. Як же це сталося, що лягала спати й не згадала про неї? 
А тепер он її Зоя лежить під холодним дощем. Від цих думок Зіні стало тяжко і вона 
заплакала.

Тут дівчина встала з ліжка, тихо відчинила двері й вибігла надвір. Дощ миттю 
змочив її сорочечку. Зіна кинулась до лавки, схопила Зою й пригорнула її до себе.
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Коли верталась у хату, мама увімкнула світло й наполохано дивилася на порож-
нє ліжко.

Аж бачить: мокра як хлющ Зіна стоїть із лялькою на порозі. Мама скинула з доні 
мокре, витерла її рушничком і наділа сухеньку сорочечку. Потім дала їй рушник і 
сказала:

— Витри ж і Зою... Як це ти її забула на лавці?
Більше ніколи цього не буде, матусю…

3. Робота над змістом оповідання.
- Що робила Зіна, коли розпочався дощ?
- Що згадала дівчинка?
- Чому дівчинка не злякалася дощу?
- Як вона ставилася до своєї ляльки?
- Якою була дівчинка Зіна?
- Правильно вона вчинила?
-А тепер послухайте, ще про одного хлопчика Сергійка як він ставився до своїх 

іграшок?

4. Робота над віршем «Іграшки розсердились».
У маленького Сергійка
 Є для іграшок куток.
Там зібралося багато 
Розмальованих цяцьок.
Раз увечері Сергійко
Перед сном
Сильно стукнув черепаху 
Кулаком.
Він узяв коня за хвостика 
Та — смик.
Потім кинув на ведмедя 
Грузовик.
Тиха ніч зайшла до хати 
І покликала всіх спати. 
Мама хлопчика умила,
В тепле ліжко положила.
І коли усі поснули,
Навіть мухи і слони, 
Почали Сергійку снитись 
Різні сни.
Прискакав до ліжка песик: 
— Гав-гав-гав...
Ти навіщо мені вушко 
Відірвав?
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А за ним притупав коник 
І пита:
Ти навіщо мені висмикнув 
Хвоста?
А за ними вертольотик 
Прикотив:
Ти навіщо мені хвостик 
Відкрутив?
Поряд іграшки всі встали 
І Сергійкові сказали:
Ми поламані, побиті,
Ми на тебе всі сердиті.
Ти — Сергійко-нежалійко, 
Ти ламаєш нас і б’єш!
Ти — ламайло-розбивайло,
Всім нам жити не даєш...
Ти нас завтра не шукай,
Ти про нас і не питай! —
І усі загуркотіли,
І усі заторохтіли —
Стриб та стриб через поріг... 
Отака біда, малята,
Може кожного спіткати,
Хто не любить, не жаліє 
Гарних іграшок своїх.
    Павло Глазовий

5. Фізкультхвилинка «Катерина та Андрій».
Педагог читає малятам утішку. Діти стають парами (хлопчик — дівчинка) одне 

навпроти одного і виконують ігрові рухи.
Катерина та Андрій 
(Беруться за руки й кружляють)
Сварилися за щавій.
(Рознімають руки, ставлять їх на пояс і тупотять ніжками) 
Катерина Андрію
(По черзі присідають і підводяться)
Не давала щавію.
(Знову тупають і заперечно хитають головою)
Далі вихователь вмикає будь-яку веселу музику, і діти довільно танцюють у па-

рах упродовж 1 хвилини.
-Діти, ми з вами відгадали вже дуже багато загадок. Давайте сьогодні не відгаду-

вати загадки, а спробуємо їх складати.
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6. Гра-опис «Складаємо загадки».
Педагог обговорює з дітьми вигляд, призначення, властивості, дії якогось пред-

мета. Потім діти, спираючись на запитання педагога, складають загадку про цей 
предмет у вигляді опису. Після цього вихователь читає про віршовану загадку про 
той самий предмет.

Матеріал для гри:
1. Яка лялька? Що вона вміє? Лялька — це що? (Транспорт, овоч, меблі чи іграш-

ка?) На кого схожа лялька? (на кого перетворилася б лялька, якби вона ожила?)
Відповіді дітей. Вона симпатична, ошатно вдягнена. Вона вміє заплющувати очі. 

Це іграшка. Вона схожа на красиву дівчинку.
Загадка про ляльку
І симпатична, і ошатна,
Заплющить може оченята.
Це дуже іграшка хороша,
На дівчинку гарненьку схожа.
    (Лялька)
Якої форми м’яч? Які ще предмети круглої форми ви знаєте? Що вміє робити 

м’яч? Які істоти також стрибають? Для чого потрібен м’яч?
Відповіді дітей. Він круглий. Такий самий круглий апельсин (помідор). Він уміє 

стрибати. Ще вміє стрибати зайчик (жабка). Він потрібен діткам для гри.
Загадка про м’яч
Кругленький, та не апельсин,
Стрибає, та не зайчик,
Веселий непосида він,
Для гри потрібний... 
    (М’ячик)
Яка ложка (яка вона на вигляд, із чого зроблена)? Що має ложка (за що ми її бе-

ремо)? У яких речей ще є ручки? Коли, в яких випадках потрібна ложка? Що, які 
страви їдять ложкою?

Відповіді дітей. Вона блискуча (срібляста), металева. У неї є ручка. Ще ручка бу-
ває у дверей (у сковороди, у молотка). Вона потрібна під час їжі. Нею їдять, напри-
клад, борщ (суп).

Загадка про ложку
Срібляста металева штучка,
Не двері, хоч і має ручку.
Вона усім потрібна, діти,
Щоб їсти борщик до обіду.
    (Ложка)
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7. Дидактична гра «Впіймай перший і останній звук».
(Слова, назви іграшок).
Словесний матеріал для гри:
Лялька, машина, кубики, потяг, ведмедик, заєць, трактор, екскаватор, посуд, паз-

ли, мозаїка, конструктор, черепаха, вовчик, курчатко, овочі, фрукти, м’яч.

8. Вивчення скоромовки.
У садочку у Пилипа
Виросла висока липа.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 46
Тема: «Не хвались»
Мета: продовжувати знайомити дітей з літературними творами; вчити дітей 

розуміти зміст оповідання і спів ставляти поведінку тварин з поведінкою людей; 
вправляти дітей у словотворенні прикметників; розвивати пам’ять, мислення, ува-
гу. Виховувати посидючість, стриманість.

Обладнання: ілюстрація до оповідання К. Ушинського «Гусак і журавель».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки. 

2.  Вступне слово.
Показати дітям ілюстрацію до оповідання, попросити відповісти на запитання:
— Які птахи зображені на малюнку?
— Що вони роблять?
Звернути увагу дітей на те, як милується собою гусак, пояснити, що К. Д. Ушин-

ський, спостерігаючи за птахами, уявив, про що вони можуть розмовляти, і написав 
оповідання.

3.  Виразне читання тексту.
Гусак і журавель

Плаває гусак у ставку й голосно розмовляє сам із собою:
— Який я насправді дивовижний птах! І по землі ходжу, і по воді плаваю, і в по-

вітрі літаю; немає іншого такого птаха у світі! Я всім птахам цар!
Підслухав гусака журавель і каже йому:
— Ти, гусаче, просто дурний птах! Чи можеш ти плавати, як щука, бігати, мов 

олень, або літати, як орел? Краще знати щось одне, та добре, ніж усе, але погано.

4. Робота над змістом оповідання.
Перевірка розуміння. 
Запитання:
— Як називається оповідання?
— Хто його автор?
— Про що розмовляв гусак сам із собою?
— Що сказав журавель?
— Як розуміти слова: «Краще знати щось одне, та добре, ніж усе, але погано»?
— Хто вам більше подобається — гусак чи журавель? Чому?
— Чи всі гусаки хвалькуваті, а журавлі справедливі?
— Чи захоче журавель іще раз зустрітися з гусаком?
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— Що, на вашу думку, хотів сказати нам своїм оповіданням Костянтин Дмитро-
вич Ушинський?

— А чи хотілося вам коли-небудь похвалитися? Як ви подолали це бажання?

5. Фізкультхвилинка «Різна хода».
Запропонувати дітям походити, як пихатий гусак, довгоногий журавель, хитра 

лисиця, упевнений у собі ведмідь, лякливий заєць, маленький горобчик...

6. Дидактична гра «В яких казках зустрічаються хвальки?».
Діти називають казки, де зустрічаються хвальки. («Заєць хвалько»; «Коза-дере-

за»; «Троє поросят»).

7. Мовна гра «Докажіть слівце».
Діти доповнюють розпочаті вихователем речення.
Ходжу по…
Плаваю по…
Літаю у...
Плавати, як...
Бігати, мов...
Літати, як...

8.  Робота над прислів’ями. 
Український народ скалав багато прислів’їв та приказок про хвальків.
Ось як ви розумієте:
- Не спіши, язиком, поспішай ділом.
- Не кажи «гоп», доки не перескочиш.
- На язиці густо, а на ділі пусто.

9. Робота над ілюстрацією. Дидактична гра «Знайди спільне та відмінне».
Запропонувати дітям визначити, що спільне в дикого гусака й журавля і що їх 

відрізняє.
Спільне: вони птахи, перелітні, обидва великі, у них довгі шиї...
Відмінне: гусак уміє плавати, а журавель ні; у гусака дзьоб короткий і плаский, у 

журавля — довгий і гострий; у гусака лапи короткі, а в журавля — довгі.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 47
Тема: «Як зимують звірі?»
Мета: розширити знання дітей про зимівлю звірів нашої місцевості. Розширити 

словниковий запас; сприяти розвитку артикуляції, виразності, чіткості мовлення. 
Вправляти дітей у побудові поширених речень; розвивати мовлення, увагу, мислен-
ня. Виховувати спостережливість, бережливе ставлення до тварин.

Обладнання: ілюстрації на тему «Зимівля звірів».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Чаювання». 
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційною гімнасти-

кою.
Педагог, читаючи віршовані рядки, пропонує дітям подути на кінчик язика, про-

сунутий між губами. 
Ось і чайник закипає,
Нас запрошує до чаю.
Ця вправа сприяє виробленню сильного, цілеспрямованого повітряного струме-

ня та формуванню посередині язичка заглибини, необхідної для правильної вимови 
свистячих звуків.

Паралельно здійснюється постановка мовного дихання. Використовується так-
тильно-вібраційний контроль (долонею або тильною стороною руки). Діти роблять 
глибокий вдих і на плавному видиху вимовляють:

Ах, який духмяний чай!
Ранок з чаю починай.

2.  Читання оповідання «Ведмежата і зима».
-Діти, ви знаєте, що зима – це дуже важка пора для звірів. Чому?
-Так, ось сьогодні ми поговоримо про те як зимують різні звірі.
Послухаймо оповідання «Ведмежата і зима».

Ведмежата і зима
Троє ведмежат, дізнавшись, що всю зиму їм доведеться проспати, дуже засмути-

лися.
Про цю чудову пору їм так багато цікавого розповідали довговухі зайчики: і як 

вони з’їжджають з гірки на санчатах, і як ліплять снігову бабу, і як грають у сніжки...
— Мамо! Мамо! Дозволь нам хоч одним оком побачити зиму!
— А чому це одним оком? — усміхнулася мати-ведмедиця. — Ви можете побачи-

ти зиму обома очима.
— Справді? — радісно вигукнули троє ведмежат.
— Авжеж. Заплющуйте очі — й ви неодмінно побачите уві сні жму.
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3. Робота над змістом оповідання.
- Чому засмутились ведмежата?
- Що вони дізналися про зиму?
- Чому ведмежата можуть побачити зиму тільки уві сні?

4. Фізкультхвилинка «Для потішечки».
Педагог читає дітям вірш К. Перлісної, малята виконують рухи відповідно до 

його змісту та за зразком педагога.
Попід вікнами Мороз
Ходить-щулиться,
(Діти повільно йдуть одне за одним по колу)
То загляне у садок,
То на вулицю:
(Зупиняються, повертаються праворуч-ліворуч)
Де ж це дітоньки малі
Поховалися?
(Присідають, обхопивши плечі руками)
Та невже ж вони мене
І злякалися?
(Підводяться і знову йдуть по колу в швидкому темпі)
Я ж їм шкоди не зроблю
Анітрішечки,
(Ходьба з притупуванням)
Тільки носика вщипну
(Малята щипають себе за носа)
Для потішечки.
(Плескають у долоні, притупуючи на місці)

5. Читання оповідання «Як зимує білочка».
Як зимує білочка

Білочка — гарна господиня: і дупло в неї тепленьке, і їжі має доволі, бо запаслася 
горішками та грибочками. Білочці потрібно багато їжі. А чому? Бо вона взимку на-
роджує білченят і годує їх своїм молоком.

Вибіжить білочка з дупла, перестрибне з гілки на гілку, перелетить з дерева на 
дерево — і знайде поміж гілок припасений грибочок. Спуститься на землю по стов-
буру дерева, добіжить до старого пня — і вийме з потаємної комори горішки.

Поїсть білочка — і біжить годувати молочком малих білченят.
           Віра Паронова
Запитання для дітей:
- Де зимує білочка?
- Яку їжу вона запасає на зиму?
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- Де вона зберігає свої запаси?
- Чому білочці потрібно багато їжі на зиму?

6. Читання оповідання «Як зимує зайчик».
Як зимує зайчик

Погано зайчикові взимку. Смачну травичку і корінці сніг накрив. Тож доводить-
ся йому гілочки й кору дерев гризти.

А ще треба ховатися від вовка та лисиці, бо вони голодні лісом бігають, собі їжу 
шукають.

Один порятунок для зайчика — це шубка біла. Виручає вона довговухого. Стриб-
не зайчик подалі, заховається між кущами в білому сніжку — лисичка пробіжить 
повз і не помітить.

           Віра Паронова
Запитання для дітей:
- Де живе зайчик взимку?
- Від кого йому доводиться ховатись?
- Що рятує зайчика взимку?
 
7. Читання оповідання «Як зимує мишка».

Як зимує мишка
Як зимує польова мишка? Де її хатка? Хто знає?
Мишка — гарна господиня, роботяща. Хатка її біля поля, на початку лісу.
Мишка риє собі нірку під землею. Вириє спочатку вузенький прохід, а наприкін-

ці — кімнатку-комірчину. З тієї кімнати — новий прохід, що закінчується другою 
кімнаткою. Так вона собі будує квартиру з кількох кімнат. Кожна кімнатка — ко-
мора для зерна і жолудів. їх мишка запасає багато, щоб вистачило і їй, і маленьким 
діткам, що скоро народяться.

А як багато зерна в комірчинах? Кілька великих мисок. Тому і хатку мишка будує 
біля поля, щоб недалеко бігати.

           Віра Паронова
Запитання для дітей:
- Де зимує польова мишка?
- Де її хатка?
- Що запасає мишка на зиму?
- Чому мишка запасає багато зерна на зиму?

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 48
Тема: «Битися не гоже»
Мета: знайомити дітей з літературними творами; вчити відповідати на запитан-

ня за змістом прослуханого твору, робити логічні висновки та висловлювати свої 
думки; збагачувати словниковий запас, вправляти у побудові словосполучень та ре-
чень; сприяти розвитку мовлення, мислення, фонематичного слуху, пам’яті, швид-
кості мовлення. Виховувати дружелюбність.

Обладнання: ілюстрація за темою «Ігри дітей в дитсадку».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Злижи варення».
Метою цієї ігрової вправи є зміцнення м’язів та розвиток рухливості язика.
Вихователь моделює ігрову ситуацію, що супроводжується артикуляційними 

вправами.
Коли язичок напився чаю з варенням, він поглянув у дзеркало і помітив, що за-

бруднив губки варенням.
Що ж робити, що діяти? Слід варення злизати!
Губки язичок наш 
Ніжно облизав.
«Ох, смачне варення!» —
Язичок сказав.
Дітям пропонується відкрити рот, губи скласти в посмішку. Малята кінчиком 

язика облизують верхню губу, роблячи рухи зверху донизу, потім втягують язика до 
рота, в центр піднебіння.

Під час цієї ігрової вправи необхідно стежити, щоб язик не звужувався, його бо-
кові краї під час втягування ковзали по верхніх кутніх зубах, а кінчик був піднятий.

Губи не закривають зубів, нижня щелепа не «підсаджує» язик догори, вона має 
бути нерухомою.

2. Читання оповідання В. Паронової «Битися негоже».
Битися негоже

Данилко — найрозумніший хлопчик у групі. За що не візьметься, усе гарно вийде. 
Хатка з кубиків така рівненька, хоч бери і живи у ній. Квіти на малюнку, як справж-
ні. Собачка з пластиліну, як живий, тільки не гавкає. Данилко ніколи не задається, а 
всім допомагає, щоб і в них гарно було.

Прийшов у нашу групу новий хлопчик Юрко і почав до Данилка чіплятися, щоби 
силою помірятись. А в Данилка часу на бійку немає. Тільки й скаже:

-Одійди, не заважай.
Якось Данилко майстрував машину з конструктора. У машини були не тільки 

колеса, а й крила. Діти оточили, питаються:
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-А крила для чого?
- Якщо буде потрібно, візьме розгін і злетить з дороги в небо. Юрко поряд кру-

титься, то у бік штовхне, то потрібну деталь з-під руки вихопить. І видно, що нав-
мисне це робить. Не втерпів Данилко, встав із-за стола, стиснув кулаки і сказав Юр-
кові:

-Думаєш, я тобі не можу дати? Можу! Ще й як! Але битися негоже. Запам’ятай: 
ще раз мене зачепиш — заробиш! Зрозумів?

Юрко зрозумів, припинив. Сяде біля Данилка, дивиться, що той робить, і собі 
так само. А як не виходить, Данилко допомагає. Так і подружилися.

3. Робота над змістом оповідання.
- Яким був хлопчик Данилко?
- Який хлопчик прийшов у групу?
- Як поводив себе новий хлопчик Юрко?
- Як хлопці подружилися?
- Чи є у вас знайомі хлопчики, що люблять битися?
- Як ви з ними поводитесь? 

4. Фізкультхвилинка – пальчикова гра «Три доні».
Вихователь читає віршик Л. Компанієць, малюки виконують ігрові рухи за зміс-

том вірша та за зразком вихователя.
Гойда-гойда, гойдашечки!
(Сплестируки в замочок і погойдати)
Є три доні в комашечки.
(Показують на одній руці три пальці)
Одна хату замітає,
(Зображують «підмітання» — рухи кулачком уперед-назад) 
Друга кофточку латає,
(Імітація процесу шиття голкою — пучка рухається вниз ліворуч — угору пра-

воруч)
А ледаща-непутяща 
(Стукають кулачком об кулачок)
Поміж квітами літає.
(Колові рухи виставленим вказівним пальцем) 
До роботи не береться,
(Сплескують у долоні)
Каже: — Платтячко зімнеться!
(Проводять розкритими долонями по своєму одягу згори вниз)

5. Дидактична гра «Впіймай звук [п]».
Словесний матеріал для гри:
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Півник, курка, порося, корова, перепілка, ворона, пташка, просо, жито, пшени-
ця, паляниця, вода, повітря, пес, Женя, Петрик, Поліна, Микола, Павло, пиріжок, 
вареник, пір’я, вчитель, пекар, пампушки, волошка, пролісок, Пилип, молоток, пия-
ка, жук, павук, сад, поле, город, піч, плита, жираф, пінгвін, пора, хом’як, папуга, па-
вич, колосок, парасолька, магазин, перукарня, капуста, перець, плуг, сіль, порошок, 
пудра, вікно, поріг, пиріг, човен, пароплав.

6. Вивчення скоромовки.
Купив павук пилку, 
поклав на узгірку.
Поки палку шукав, 
комар пилку украв.

7. Відгадування загадок.
   Птах поважно походжає,
   У хвості квітник ховає.
   Як розпустить він хвоста, 
   Наче ружа зацвіта.
       (Павич)
   Оля вийшла погуляти,
   Дощик взявся пустувати.
   Не злякає дощик Олю,
   Бо відкрила ...
       (Парасолю)
   Нова зачіска у Олі,
   Петруся, Галинки, Колі.
   Всі охайні, дуже гарні,
   Бо були у...
       (Перукарні)
   І пухкенька, і смачна.
   Із пшениченьки вона.
   Зі здобного тіста,
   Проситься, щоб з’їсти.
       (Пампушка)
   Не вогонь, а обпікає.
   Не борець, а силу має.
   І якщо зачепиш ти,
   Може добре допекти.
       (Перець)
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8. Фонематична гра «Упіймай звук».
Діти діляться на дві команди. Педагог пояснює малюкам ігрове завдання: кожна 

команда повинна плескати, почувши слова із заданими звуками: одна команда — 
слова зі звуками «трактора» ([р], [Р’]), а друга — зі звуками «пісеньки» ([л], [л’].) 

Словесний матеріал для гри:
Ластівка, літо, робота, ромашка, лелека, буряк, яблуко, берізка, галявина, пиріг, 

ворона, валіза, капелюх, курка, люстерко (на останнє слово плеснути в долоні ма-
ють обидві команди).

Гра проводиться у спокійному темпі. Педагог чітко називає слова, інтонаційно 
підкреслюючи заданий звук. Після цього можна дати дітям трохи часу на роздуми. 
Для цього вихователь, вимовивши те чи інше слово, говорить: «Раз, два, три!» Щой-
но про-звучить «три», діти одразу повинні зреагувати на слово — або плеснути, або 
не виконувати жодних дій.

Вихователь виправляє й пояснює помилки, яких припускаються діти. Гравець, 
який помиляється (не плеснув, коли потрібно, або навпаки), вибуває з гри. Команда, 
у якій лишилося більше гравців, перемагає.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Березень
Заняття 49

Тема: «Скоро свято мам»
Мета: продовжити формувати в дітей уявлення про свята, зокрема про свято 

8 Березня; збагачувати словниковий запас дітей, активізувати вживання прикмет-
ників та дієслів; вчити дітей складати розповіді про своїх мам (називати ім’я та по 
батькові, описувати зовнішність, вдачу, називати професію); виховувати любов та 
повагу до матері, бажання завжди їй допомагати.

Обладнання: ілюстрація до казки В. Сухомлинського «Найгарніша мама».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2.  Читання оповідання «Найрідніша мама».
Головна, найрідніша людина для кожного — це мама. Розкажіть, як треба ста-

витися до своїх мам. (Педагог допомагає малятам дібрати потрібні слова-дії для 
відповідей: мам слід любити, шанувати, жаліти, піклуватися про них, пишатися 
ними, допомагати їм) Так. Кожна жива істота — будь то людина, тварина чи птах — 
любить свою маму, бо вона для неї — найдорожча.

Зараз я прочитаю вам казочку, яка так і називається — «Найрідніша мама», а ви, 
будь ласка, уважно послухайте її.

Дорослий читає казку.
Найрідніша мама

Випало Совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рід-
ного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, вухатого, 
банькатого, жовторотого. Побачили й питають, дивуючись:

— Хто ти такий, де ти взявся?
— Я Совеня,— відповідає мале.— Я випало з гнізда, не вмію ще літати і вдень 

дуже погано бачу. Я шукаю маму.
— Хто ж твоя мама? — питає Соловей.
— Моя мама Сова,— гордо відповідає Совеня.
— Яка ж вона? — питає Дятел.
— Моя мама найгарніша.
— Розкажи, яка ж вона,— питає Дрізд.
— У неї голова, вуха й очі такі, яку мене,— відповідає з гордістю Совеня.
— Ха-ха-ха! — зареготали Соловей, Дятел і Дрізд.— Та ти ж потвора. Виходить, 

і мати твоя така сама потвора.
— Неправда! — закричало Совеня.— Мама в мене найгарніша.
Почула його крик Сова, прилетіла потихеньку, взяла Совеня за лапку й повела 

до рідного гнізда.
Совеня уважно подивилося на свою маму: вона була найгарніша.
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3. Робота над змістом оповідання.
Малята, чому ж Сова видавалася Совенятку найгарнішою? (Тому що вона була 

його мамою!) Як відреагувало Совеня на те, що інші птахи посміялися над його ма-
мою? (Воно обурилося, образилося, розгнівалося, закричало) Чи хорошим сином, на 
вашу думку, було Совенятко? Чому ви так вважаєте? (Совеня було хорошим сином, 
тому що воно дуже любило свою маму!)

Правильно, дітки. У всіх мами різні, але кожна мама... Яка? (Вихованці з потріб-
ною допомогою педагога добирають слова-ознаки: рідна, найкраща, найгарніша, ла-
гідна, мила, добра, ласкава, вміла, працьовита, дбайлива, турботлива, старанна, 
роботяща, красива!) Кожна мама для своєї дитини — найкраща.

4. Дидактична гра «Такі різні мами».
Діти за допомогою вихователя утворюють від названих фраз прикметники з дво-

ма граматичними основами.
Мама з сірими очима — сіроока мама; мама з чорними бровами — чорноброва 

мама; мама з білявим косами — білокоса мама; мама з темним волоссям — темново-
лоса мама; мама з рожевими щічками — рожевощока мама; мама зі світлим облич-
чям — світлолиця мама тощо. Вихователь пропонує дітям розповідь-опис про маму.

Орієнтовний варіант розповіді
Мою маму звати Олена Василівна. Вона висока, струнка. У мами чорні брови, 

темне волосся, карі виразні очі. У моєї мами дуже весела та добра вдача, гарне по-
чуття гумору. Вдома мама все робить вправно та швидко: і пиріжки пече, і хату 
мете, і на городі працює влітку. Моя мама за професією вчитель, вона вчить дітей у 
школі читати та писати.

Діти, про кого я розповіла вам? (Про маму) Так. Хто запам’ятав, як я розказала 
вам про маму? (Вихователь нагадує дітям приблизний план розповіді.) Спочатку я 
назвала мамине ім’я та по батькові, потім описала її зовнішність — поставу, колір 
очей, волосся, брів. Потім я вам розповіла, яка вдача у мами та якими справами вона 
займається. Потім розказала про професію мами.

Дорослий пропонує малятам (за бажанням) розказати аналогічним чином про 
своїх мам. Заслуховують розповіді 4—5 малят.

5. Фізкультхвилинка «Сімеєчка Омелечка».
Малята виконують ігрові рухи за змістом віршика та за зразком педагога.
У нашого Омелечка 
(Притупують на місці)
Невеличка сімеєчка:
(Обертаються навколо себе, розвівши руки в сторони)
Тільки він, та вона,
(Повороти тулуба праворуч-ліворуч, руки на поясі)
Та старий, та стара,
(Присідають — підводяться)
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Та Іван, та Степан,
(Плескають у долоні вгорі праворуч від себе та ліворуч) 
Та Василь, та Панас,
(Виконують такі самі оплески, присівши)
Та той хлопець, що в нас,
(Підстрибують, плескають у долоні над головою)
Та дві дівки косаті,
(Довільні танцювальні рухи)
Та два парубки вусаті,
(Притупують на місці, показуючи руками «вуса»)
Та дві Христі в намисті,
(Зображують одягання намиста на шию)
Та дві ляльки в колисці.
(Імітують заколисування немовляти)

6. Робота з чистомовками.
Пи-пи-пи — ти цукерочки купи. 
Па-па-па — є гречана в нас крупа.
Пе-пе-пе — їжачок в траві сопе.
Пі-пі-пі — котенята ще малі.

7. Артикуляційна гра «Скоромовки про горличку».
Діти за зразком педагога промовляють скоромовку, у словах якої багато сонор-

них звуків.
В сіренької горлички туркотливе горлечко.
Діти виразно повторюють скоромовку за дорослим, вивчаючи її напам’ять. Далі 

гру можна урізноманітнити: діти вимовляють скоромовку індивідуально з різною ін-
тонацією (так, як її «прогуркотів» би мотор трактора, як би скоромовку пропищала 
маленька мишка, проказав поважний слон, хитра лисичка, манірна лялька тощо).

Наприкінці гри вихователь відзначає всіх малят, яким виконання завдання вда-
лося добре.

8. Мовна гра «Звук загубився».
Педагог пояснює малюкам, що в українській мові є багато схожих за звучанням 

слів. Якщо в таких словах хоча б один звук «загубиться», ми не завжди можемо на-
певне визначити, яке це було слово. Далі вихователь називає групи слів, пропуска-
ючи в них певний звук: у першій групі слів — початковий, у другій —останній (при 
цьому педагог говорить дітям, де був у слові загублений звук).

Діти мають здогадатися, який саме звук «загубився» і яке це було слово. Малята 
називають різні варіанти слів. Вихователь під час гри допомагає дітям (підказки, 
пояснення, уточнювальні питання, показ предметних малюнків тощо).
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Матеріал для гри:
У слові зник перший звук, і вона стало звучати так: іч. Яким могло бути це слово? 

(Ніч, піч, річ.)
Слово, у якого зник перший звук, стало звучати ишка. Яке слово загубило звук? 

(Мишка, шишка, вишка.)
Слово без першого звука — алина. Яке це слово? (Малина, калина, Галина.)
Слово без першого звука — ава. Яке це слово? (Ґава, пава, кава, лава.)
У слові загубився останній звук. Тепер воно звучить як ді. Яке це слово? (Дід, дім, 

діл.)
Слово без останнього звука — кра. Яким було це слово до того, як звук загубив-

ся? (Кран, краб, крам, край.)
Далі вихователь пропонує дітям уявити, що й у їхніх іменах загубилися перші або 

останні звуки. Малята вимовляють імена без деяких звуків (...аля, ...ашко, ...ергійко, 
...ленка тощо) і з допомогою дорослого пояснюють, які це звуки, як вони звучать.

Гра проводиться в спокійному темпі: малюкам дається можливість поміркувати, 
зосередитися на ігровому завданні.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 50
Тема: «Любимо Шевченка»
Мета: формувати уявлення про видатного українського поета та художника Т. 

Шевченка, познайомити дітей з деякими його творами; розвивати розповідне мов-
лення дітей, удосконалювати зорову та слухову увагу, збагачувати словниковий за-
пас; вчити вірш та виразно розповідати його напам’ять; виховувати любов до ху-
дожнього слова, гордість за славетних людей нашої Батьківщини.

Обладнання: портрет Т. Шевченка, репродукції пейзажних картин Шевченка, 
ілюстрації до віршів поета «Тече вода з-під явора», «Ветала весна».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Вправний язичок».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційними вправа-

ми.
За рожевими губками та за білими зубками жив собі веселий язичок. Він міцно 

спав у своїй хатинці, вкрившись білою ковдрою — зубками.
В хаті теплій і м’якій 
Язичок сховався мій. 
А кожного ранку язичок прокидався і усміхався.
Рожеві губки усміхаються,
А білі зубки заховаються.
(Діти в цей час утримують кілька секунд губи в усмішці так, щоб зубів не було 

видно)
Коли язичок прокидався, він хотів дізнатися: котра година? (Діти посміхають-

ся, зуби добре видні. Вихователь спонукає малят витягнути вузенький язичок — він 
буде стрілкою годинника, н зубки будуть цифрами. Чітко, не поспішаючи діти пере-
сувають кінчик язика з одного куточка рота в інший, 3—4 рази)

Під час виконання ігрової вправи педагог промовляє слова:
Іде годинник наш: «Тік-так!» —
Він нам співає пісню так.
«Тік-так, тік-так, тік-так, тік-так»,—
Годинник наш ходить мастак.

2. Бесіда про Т. Шевченка.
На дошці перед дітьми – портрет Т. Шевченка.
Малята, погляньте на дошку уважно і скажіть, хто зображений на цьому пор-

треті? (Це — Тарас Шевченко) Так. Це відомий син нашої української землі Тарас 
Григорович Шевченко. Погляньте, малята, на відкрите обличчя Шевченка, ясні очі, 
добрий та розумний погляд, пишні вуса, високе чоло. Хто знає, чим відомий Шев-
ченко? (Він видатний поет та художник, написав багато віршів та картин.) Пра-
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вильно. А писав Шевченко, малята, про свою рідну українську землю, про нашу з 
вами Батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу. Адже рідна земля, як рідна 
мати,— вона найкраща й одна-єдина.

3. Читання вірша Т. Шевченка «Ветала весна».
Встала весна

Встала весна, чорну землю 
Сонну розбудила,
Уквітчала її рястом,
Барвінком укрила:
І на полі жайворонок,
Соловейко в гаї 
Землю, убрану весною,
Вранці зустрічають. 
-Сподобався вам віршик Шевченка, який ми прочитали? (Так.) Про що, діти, 

розповідається в цьому віршику? (Про весну, про те, як прокидається земля після 
зимового сну, про перші квіти, пташиний спів, красу рідної природи) Так. Зима щой-
но закінчилася, і весна робить по нашій землі тільки перші, несміливі кроки. Але 
ми прочитали віршик Шевченка, і нам захотілося... Щоб що сталося скоріше? (Щоб 
скоріше настала весна, щоб стало тепло, щоб розцвіли квіти, заспівали пташки)

4. Читання вірша «Тече вода з-під явора».
-Послухайте ще один вірш Т. Шевченка.
Тече вода з-під явора
Тече вода з-під явора 
Яром на долину.
Пишається над водою 
Червона калина.
Пишається калинонька,
Явор молодіє,
А кругом їх верболози 
Й лози зеленіють.
-Яку картину, діти, ви побачили у своїй уяві? (Швидку річку, пишну калину з 

червоними ягодами, яскраву зелень, красиву українську природу) Молодці.

5. Фізкультхвилинка «Бігла лялька».
Діти виразно повторюють слова лічилки за дорослим і виконують ігрові рухи 

відповідно до тексту.
Бігла лялька
Коло ковалька
(Біг на місці)
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В семи кожухах,
(Зупиняються і показують на собі уявний «кожух», проводячи долонями від пле-

чей до колін)
В трьох капелюхах.
(Три оплески над головою)
В небо гляділа,
(Діти стають навшпиньки, тягнуться руками вгору, голова піднята)
Злетіти хотіла.
(Легкий біг навшпиньках зі змахуванням розведених у сторони рук)
На завершення фізкультхвилинки вихователь на 30-40 секунд вмикає будь-яку 

швидку музику. Діти продовжують бігати по групі, зображуючи ляльок.

6. Вивчення вірша напам’ять на вибір вихователя.
(«Ветала весна» або «Тече вода з-під явора»).

7. Дидактична гра «Наш Шевченко».
Народився Тарас Григорович Шевченко в бідній селянський родині. Дитинство 

в нього було тяжким: бідність та злидні, рано померли батьки. Тарасові змалечку 
доводилося тяжко працювати, заробляти собі на хліб. А коли Шевченко виріс, то 
став талановитим поетом та художником. Його вірші та картини відомі не тільки в 
Україні, але й по всьому світу.

Дидактична гра «Наш Шевченко»
Вихователь спонукає малят розказати про Т. Шевченка, спираючись на навідні 

запитання:
• Чий портрет прикрашає нашу кімнату?
• Хто такий Тарас Шевченко?
• Яка зовнішність у Шевченка?
• Чому ми саме сьогодні вшановуємо Шевченка?
• Яким було дитинство Тараса?
• Чим прославилася ця талановита людина?
• Як ставився Шевченко до нашої Батьківщини — України?
• Про що писав Шевченко у своїх віршах?
Педагог пропонує 1—2 малюкам (за бажанням) переказати розповідь про Т.Шев-

ченка. Решта малят уважно слухають своїх товаришів і з дозволу дорослого можуть 
доповнювати або уточнювати їх.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 51
Тема: «А вже весна, а вже красна»
Мета: вчити дітей помічати зміни в природі, що відбуваються у березні, та роз-

повідати про прикмети ранньої весни; вчити складати речення за ілюстрацією; по-
повнювати активний словник; розвивати мовлення, мислення, фонематичний слух, 
чистоту мовлення; виховувати спостережливість та бережливе ставлення до при-
роди.

Обладнання: пейзажні ілюстрації або слайди із зображенням природи нашого 
краю ранньою весною, аудіоапаратура.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченого вірша Т. Шевченка.

2. Дидактична гра «Чому тане сніг?».
Діти за допомогою вихователя будують складнопідрядні речення.
• Сніг тане, тому що стало тепліше.
• Сніг розтає, тому що пригріває сонечко.
• Сніг тане, тому що погода змінилася.
• Сніг почав танути, тому що настав для цього час.
• Сніг зникає, тому що прийшла весна.
Кожне речення спочатку чітко повторює 2—3 малюки, а потім уся група.

3. Робота над ілюстрацією. Дидактична гра «Склади речення».
Діти складають речення  за ілюстрацією.

4. Мовна гра «Слухай і розповідай».
Діти відповідають на нескладні запитання вихователя. Педагог спонукає малят 

формулювати відповіді у вигляді повних, поширених речень.
Запитання до гри:
• Який сьогодні день? — Сьогодні весняний, сонячний день.
• Куди ви ходили сьогодні? — Ми сьогодні ходили на прогулянку в парк.
• Що ви їли на сніданок? — На сніданок ми їли смачну манну кашу. Хто твій 

найкращий друг? — Мій найкращий друг — це хлопчик Володя.
• Яких птахів ви бачили в парку? — У парку ми бачили сірих горобчиків та го-

лубів.
• До якої групи ви ходите? — Ми ходимо до середньої групи дитсадка.
• Що ви малювали вчора? — Учора ми малювали червону квітку.
• Чим ти любиш гратися? — Я люблю гратися різними машинками та м’ячем.
• Де тобі хочеться побувати? — Мені дуже хочеться побувати в зоопарку.
• Які квіти цвітуть у травні? — У травні цвітуть кульбаба та тюльпани.
• Яка пора року настане після весни? — Після весни настане тепле літо.
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5. Фізкультхвилинка «Струмочок».
Вихователь читає віршовані рядки.
Струмочок — сріблястий провісник весни,
Біжить і дзюркоче веселі пісні,
Спішить сповістити ручай-молодець:
Настала весна, а зимі вже — кінець!
У супроводі аудіозапису будь-якої жвавої мелодії (на розсуд вихователя) прово-

диться рухлива гра «Струмочок».
Діти повертаються на свої місця.

6. Дидактична гра «Впіймай звук [р]».
Словесний матеріал для гри:
Річка, берег, сонце, риба, равлик, жук, рак, очі, рот, місяць, рік, вечір, ранок, 

тюльпан, ромашка, мило, рушник, вода, роса, трава, реп’ях, літак, ракета, димар, 
рекорд, робота, поїзд, рейки, рама, Вітя, Рома, Руслан, нога, рука, розмір, поле, рів-
нина, яма, рів, рай, сім’я, рідня.

7. Робота з чистомовками.
Ра-ра-ра — розпочалася гра. 
Ро-ро-ро — рве Роман горох в відро. 
Ру-ру-ру — ми продовжуємо гру.
Ри-ри-ри — книжечку бери.
Ре-ре-ре — ми співаєм соль, мі, ре.
Рі-рі-рі — на гілках снігурі.
Ря-ря-ря — сильна буря.
Рю-рю-рю — я компот варю.

8. Дидактична гра «Впіймай останній звук».
Словесний матеріал для гри:
Абрикос, анкета, акваріум, барвінок, білка, бурульки, борщ, весна, вогонь, во-

лошки, гора, город, гриб, грім, день, дим, дятел, дупло, жук, журавлі, зуби, зайчик, 
іній, олівці, ізюм, кропива, літо, ліс, лимон, липа, лижі, морква, метелик, слон, слово, 
окунь, опеньки, овес, піч, перець, курка, комар, відро, морозиво.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 52
Тема: «Весняна вербичка»
Мета: розвивати пізнавальний інтерес до живої природи довкіллі рідного краю; 

продовжити розвивати зв’язне мовлення; вправляти дітей в утворенні зменьшу-
вально-пестливої форми слів; сприяти розвитку пам’яті, фонематичного слуху, чіт-
кості мовлення; виховувати естетичні почуття.

Обладнання: гілки квітучої верби у воді, предметні малюнки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Виразне розповідання вірша Т. Шевченка.

2.  Дидактична гра «Весна прийшла».
Перед малятами — вербові котики..
Педагог розпочинає заняття бесідою.
-Діти, із кожним днем все сильніше ми відчуваємо прихід весни — пори теплої, 

довгожданої, веселої.
Діти, спираючись на запитання вихователя, складають колективну розповідь 

про весну.
• Якими стали дні? (Дні стали довшими, яснішими та теплішими)
• Яке зараз сонечко, як світить воно? (Сонечко піднялося вище, світить яскра-

во, лагідно) 
• Яке весняне небо? (Небо блакитне та високе)
• Який повіває вітерець? (Вітерець легенький, приємний, теплий)
• Що відбувається із снігом? (Сніг потемнів і швидко тане)
• Який шум чується надворі? (Надворі дзюркочуть струмочки, весело цвірінь-

кають горобчики)
Дорослий узагальнює все, сказане малятами, повторюючи складену розповідь 

спочатку. Після цього він пропонує бажаючим вихованцям переказати розповідь 
про весну. Заслуховують 2—3 перекази.

3. Дидактична гра «Весняне лагідне слівце».
Діти за зразком утворюють від названих слів зменшувально- пестливу форму. 
Весна — веснонька, струмок — струмочок, вітер — вітерець, дерево — деревце, 

гілка — гілочка, брунька — брунечка, листок — листочок, трава — травичка, квітка 
— квіточка, хмара — хмаронька, верба — вербичка.

Усі слова малята мають вимовляти виразно, з лагідною інтонацією.

4. Мовна гра «Підкажи слівце».
Вихователь розпочинає речення, а діти їх завершують, добираючи антоніми.
Жила собі на світі одна дитина. Але це була не дівчинка, а... хлопчик. (Дорослий 
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розташовує перед групою ляльку або малюнок із зображенням хлопчика дошкільно-
го віку і веде далі.) Хлопчик був не великий, а... маленький. Він був не чорнявий, 
а... білявий. Цей хлопчик ще не ходив до школи, а відвідував... дитсадок. Вдача у 
хлопчика була не сумна, а... весела. Він був не спокійний, а... непосидючий. Не любив 
хлопчик сидіти чи стояти на місці: він полюбляв... бігати, метушитися. Грався він 
багато, а ось спав... мало. Уночі він спав, але не спав... удень. Хлопчик рідко плакав, 
зате дуже часто дзвінко... сміявся. Удома хлопчик допомагав, тому батьки його не 
сварили, а... хвалили. Серед інших діток цей малюк теж поводився добре: з усіма був 
не грубим, а... чемним.

Ось такий був хлопчик: зовсім не поганий, а... хороший.

5. Фізкультхвилинка «Непосидючий листочок».
Радіють приходу весни і дерева: усі вони готуються розпустити свої... Що? (Ли-

сточки) Правильно.
Дорослий пропонує дітям уявити себе листочками, які поки що не можуть, але 

дуже хочуть швидше вийти зі своїх бруньок. Педагог читає віршовані рядки, а ма-
лята присівши крутяться, хитають тулубом, голівкою та руками, роблять спроби 
підвестися.

Так листочку в брунечці обридло,
З бруньки ж нічогісінько не видно.
Він товчеться в бруньці і бурмоче,
Він на волю, непосида, хоче.

6. Вивчення скоромовки.
Наварили смакоти - 
Будем їсти я і ти.
А сороки і ворони
Будуть їсти макарони!

7. Відгадування загадок.
   Він не ходить, лиш задкує, 
   Рибка з нього, знай, кепкує. 
   Має клешні той дивак, 
   Здогадалися? Це ...
       (Рак)
   Має хвіст, та не літає,
   Має рот — не розмовляє. 
   Можеш вудкою спіймати 
   І загадку відгадати.
       (Риба)
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   Наче сонце, серединка, 
   Пелюстків біла хустинка. 
   Знає бджілка і мурашка,
   Що звуть квіточку ...
      (Ромашка)
   Витирають залюбки 
   Ноги, руки малюки. 
   Витирають щічки 
   Павлик та Марічка.
      (Рушник) 
   Завітав до тітки-ночі, 
   Позіхнув, розплющив очі. 
   Всіх скликає на сніданок, 
   Прокидайтеся, вже ...
      (Ранок)
   Він беззубий, а кусає,
   Він безрукий, а хапає,
   Ще й причепиться міцненько 
   До штанців і до сукенки.
      (Реп’ях)

8. Дидактична гра «Знайди слова на [р]».
Вихователь розкладає предметні малюнки на килимку. Діти вибирають малюн-

ки, назви яких починаються на звук [р].

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 53
Тема: «Шпаки прилетіли»
Мета: поглибити знання дітей про птахів нашого краю, зокрема про тих, що по-

вертаються з вирію ранньої весни (шпаків); продовжити знайомити дітей з про-
зовими літературними творами, переказувати їх,  давати характеристику героям, 
сприяти розвитку розповідного мовлення, пам’яті, уваги. Виховувати бережливе 
ставлення до птахів.

Обладнання: плакат «Птахи рідного краю», ілюстрація до казки В. Сухомлин-
ського «Шпак прилетів».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення і закріплення вивченої скоромовки.

2.  Бесіда.
На дошці перед дітьми — плакат «Птахи рідного краю».
-Кажуть, що весну приносять на крилах наші пернаті друзі. Ви зрозуміли, кого 

я маю на увазі? (Птахів) Так, малята. Але ж птахи бувають різними. Деякі з них 
нікуди і не відліта-ють, і зимують на батьківщині. Як ми називаємо таких пташок? 
(Зимуючі птахи.) Правильно. А от інші пташки не проводять зиму там, де з’явилися 
на світ, а навпаки, щороку здійснюють далеку та досить небезпечну мандрівку. Ви 
знаєте, що це за подорож? (Восени птахи відлітають у вирій, у теплі краї, а навесні 
вони повертаються додому) Правильно. І називаємо ми таких пташок... Як? (Пере-
літні птахи) Отже, які пташечки приносять нам весну на своїх крилечках? (Висно-
вки малят)

Одними із перших птахів до рідного краю навесні повертаються шпаки. Шпак 
— перелітний птах середнього розміру. У нього дуже привабливий вигляд. У шпака 
чорне, блискуче, аж переливчасте, пір’я. У цього птаха невеличка голівка, коротень-
кі ніжки, сильні крильця та міцний дзьоб. Шпаки дуже рухливі, жваві, непосидючі. 
Шпак — птах співучий, він навіть уміє співати на різні голоси. Люди споруджують 
для шпаків спеціальне житло — дерев’яні шпаківні. Шпак — птах не тільки гарний, 
але й корисний. Навесні та влітку шпаки нищать багато шкідливих комах.

3.  Читання оповідання В. Сухомлинського «Шпак прилетів».
Шпак прилетів

Був тихий весняний ранок. Сонце ще не зійшло, а небо на сході вже рожеве. На 
голій кленовій гілці голосно заспівав Шпак. Він щойно прилетів із далекого краю. 
Знайшов свою шпаківню, сів біля неї и радісно сповістив:

— Я прилетів! Настала весна!
Шпаків спів почув Горобець, що спав під стріхою в теплому кубельці. Йому не 

хотілося рано вставати. Та як почув Шпака, стурбувався. Розбудив Горобличку, що 
спала в сусідньому кубельці, й ремствує: 
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- Шпак прилетів! Тепер нам доведеться раніше вставати, бо за Шпаком важко 
буде їжу здобувати. Він скрізь устигне перший... 

Горобличка зітхнула й каже:
- Спасибі Шпакові, будитиме тебе, ледаря.

4. Робота над змістомоповідання.
• Кого засмутив приліт жвавого Шпака?
• На що нарікав незадоволений Горобець?
• Чи поділяла думку Горобця Горобличка?
• Що сказала вона у відповідь на його буркотіння?
• Розкажіть, яким ви уявляєте Шпака - героя казочки.

5. Фізкультхвилинка «Шпачок».
Дорослий читає віршик, а малята виразно повторюють слова вірша та викону-

ють рухові дії: на непарні рядки ритмічно плескають у долоньки, а на парні - зобра-
жують шпачка (змахують кистями розведених в сторони рук).

У дуплі між гілочок 
Поселивсь малий шпачок.
Всі зраділи у садку 
Голосистому шпаку.
Він із сонечком встає, 
їсть жучків і росу п’є.
Потім — шапку набакир 
Й веселить наш сад і двір.

6. Мовна гра «Скажи навпаки».
Педагог спонукає дітей порівняти героїв казки.
Малята за допомогою вихователя будують речення з відповідними антонімами.
• Горобець — птах зимуючий, а шпак — перелітний.
• Горобець ще спав, а Шпак вже співав.
• Горобець сонливий (млявий), а Шпак - бадьорий.
• Горобець незадоволений, а Шпак — радісний.
• Горобець прокинувся пізніше, а шпак - раніше.
• Горобець неквапливий, а Шпак жвавий.
• Горобець ледачий, а Шпак працьовитий.

7. Мовна гра «Я знаю 5 пташечок».
Діти по черзі називають 5 назв птахів, розпочинаючи свою відповідь словами: 

«Я знаю 5 пташечок: горобчик, шпак, зозуля, голуб…».

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 54
Тема: «Салат казок»
Мета: продовжувати роботу з українськими народними казками. Вчити дітей 

складати нові казки з фрагментів відомих казок за малюнками та розповідати скла-
дену казку; розвивати мислення, зв’язне мовлення, увагу, фантазію, творчу уяву; 
сприяти розвитку артикуляції, чіткості, виразності мовлення. Виховувати любов до 
народної творчості.

Обладнання: ілюстрації до казок, іграшки.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Скоромовки про крамницю».
Педагог знайомить малят зі скоромовкою.
Цуценя, цапка й лисицю 
Зацікавила крамниця.
Діти визначають звук, що зустрічається у словах скоромовки найчастіше (звук 

[ц]), а потім промовляють її за зразком дорослого: спершу у звичайному темпі, а 
потім швидко, намагаючись при цьому промовляти кожне слово якомога чіткіше й 
виразніше. Вправа виконується індивідуально та хором.

2. Дидактична гра «З якої казки герой».
Вихователь показує дітям предметні малюнки героїв різних казок.

3. Гра–розповідь «Пригадаймо казку.
Педагог показує дітям ілюстрації до «Казочки про коржика», а діти стисло пе-

реказують її, спираючись на ілюстративний матеріал та структурно-синтаксичну 
схему, задану дорослим:

Були собі... (дід та баба).
От якось... (бабуся спекла на дідове прохання коржика).
Раптом... (коржик стрибнув із віконечка та й утік, покотився дорогою під ліс-

ком).
Потім... (коржик зустрічав різних звірят: зайчика, вовчика, ведмедя, лисичку).
Закінчилася ця історія тим, що... (коржик утік навіть від хитрої лисички, а ли-

ска об нього тільки зламала зуби. Бабуся та дідусь теж не схотіли їсти черствого 
коржика. І коржик і покотився далі мандрувати світом).

Після того, як розповідь прозвучить 2-3 рази, діти за бажанням детально пере-
казують окремі уривки казки (наприклад, розмову бабусі з дідом; зустріч Коржика із 
Зайчиком тощо).

Вихователь активно допомагає дітям упоратися з ігровим завданням, заохочує 
вживання поширених зв’язних речень, за необхідності підказує, пояснює, нагадує 
тощо.
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4. Фізкультхвилинка «Індик».
А недавно наші господарі придбали собі дуже поважного індика (показує малю-

нок). Педагог читає дітям віршик А. Григорука «Індикові коралі». Малята викону-
ють ігрові рухи відповідно до його змісту.

А ви чули,
(Руки на поясі, поворот тулуба праворуч)
А ви знали,
(Поворот тулуба ліворуч)
Що в індика
(Діти відводять руки трохи назад і в сторони, пальці розчепірені — зображують 

«індика»)
Є коралі?
(Кладуть схрещені долоні трохи вище грудей, лікті відводять уперед)
Низка он яка велика!
(Стають, поставивши широко ноги, розводять випрямлені руки в сторони)
— Ґел-ґел-ґел! —
Кричить індик—
(Енергійне тупання на місці)
Без коралів 
Я не звик.
(Заперечні повороти голови)

5.   Мовна гра «Складаємо казку».
Спершу малята разом із педагогом вирішують, про кого буде їхня казочка (до-

бирають кілька персонажів із іграшок — звірят або ляльок — і ставлять їх перед 
собою). Далі діти складають невеличку казку за структурно-синтаксичною схемою, 
яку їм дає педагог (початки речень). Приблизний варіант розповіді

Це було... (в одному чарівному лісі. У цьому лісі жив пухнастий зайчик. Зайчик був 
добрий і веселий. Але він дуже боявся хитрої лисиці)

Одного разу... (зайчик вийшов на прогулянку. Коли бачить — назустріч іде вед-
медик. «Доброго дня, зайчику», — каже ведмедик. «Здрастуй, ведмедику!» — відповів 
зайчик. «Ходімо прогуляємося до галявини, — запропонував ведмедик, — там так 
красиво!» Але зайчик завагався: «Я боюся, ведмедику, так далеко гуляти, — сказав 
він, — а раптом лисичка вискочить, а я не встигну втекти?» А ведмедик і каже: «Не 
бійся, зайчику! Я тебе захищу від лисиці, бо ти мій друг». Зайчик дуже зрадів)

А потім... (зайчик та ведмедик пішли до галявини. Там друзі погралися, помилу-
валися гарними квітами, побігали за метеликами. А лисичка тільки глянула на них 
з-за куща — та й побігла собі геть. А потім ведмедик провів зайчика аж додому, до 
самої хатинки)

От як... (зайчик знайшов собі друга і врятувався від лисиці)
Після складання казки її можуть переказати окремі малюки. Можна розповісти 

казку в особах: малята беруть у руки іграшкових звірят і говорять, зображуючи 
відповідних персонажів казки.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 55
Тема: «Навіщо кажуть «спасибі»?»
Мета: продовжувати знайомити дітей з творчістю В. Сухомлинського. Вчити ді-

тей розуміти зміст оповідання, відповідати на запитання, висловлювати свою думку; 
сприяти розвитку пам’яті, мислення, зв’язного мовлення; розвивати фонематичний 
слух, артикуляцію, мовне дихання. Виховувати ввічливість, вдячність. Продовжу-
вати знайомити дітей з творчістю В. Сухомлинського. Вчити дітей розуміти зміст 
оповідання, відповідати на запитання, висловлювати свою думку; сприяти розвит-
ку пам’яті, мислення, зв’язного мовлення; розвивати фонематичний слух, артикуля-
цію, мовне дихання. Виховувати ввічливість, вдячність.

Обладнання: ілюстрація до оповідання В. Сухомлинського «Навіщо кажуть 
«спасибі»?».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Пальчикова гра «Прогулянка».
Малята сидять за столом. На початку гри пальці обох рук стиснуті в кулачки. 

Далі діти роблять ігрові рухи пальчиками в супроводі віршика.
Пішли пальчики гуляти,
(Переставляти на поверхні столу великі пальці двох рук)
Другі — їх наздоганяти.
(Так само — вказівні пальці)
Треті пальчики біжать,
(Рух по столу середніх пальців у швидкому темпі)
А четверті — не спішать.
(Повільний рух безіменних пальців)
П’ятий пальчик пострибав,
(Рух мізинців)
Край доріженьки упав.
(Малята плескають обома долонями по поверхні столу)

2.  Читання оповідання В. Сухомлинського «Навіщо кажуть «спасибі»?».
Навіщо кажуть «спасибі»?

Дрімучим лісом ішли двоє подорожніх. Дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося 
пити.

Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники 
нахилились, напилися.

Дідусь сказав:
— Спасибі тобі, струмочку.
Хлопчик усміхнувся.
— Чого ти усміхнувся, хлопче? — запитав дідусь.
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— Навіщо ви, дідусю, сказали струмкові «спасибі»? Він же не жива істота: не діз-
нається про вашу подяку, не почує ваших слів.

Це так. Якби води напився вовк, він міг би й не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. 
Розумієш, навіщо людина говорить «спасибі»? А знаєш, кого це слово вшановує, 
звели-чує, підносить?

3. Робота над змістом оповідання.
- Де йшли дідусь і хлопчик?
- Кому сказав «спасибі» дідусь?
- Чому посміхнувся хлопчик?
- Що відповів дідусь?
- А ви завжди кажете «спасибі»?

4. Фізкультхвилинка «Ой чуки, чуки-чок».
Діти стають у коло. Вихователь іще раз читає примовлянку, а діти повторюють 

рядки і виконують ігрові рухи за зразком дорослого.
Ой чуки, чуки-чок, 
(Ритмічні оплески в долоні)
Пішли дітки в садочок, 
(Крокування по колу. Коли зупиняються, повертаються обличчям до центру 

кола)
Там нарвали квіточок, 
(Діти присідають і зображують «зривання квітів» довкола себе)
Там нарвали квіточок, 
(Підводяться і, простягаючи обидві руки вперед, показують «уявний букет»)
Сплели доні віночок. 
(Малята беруться за руки й утворюють хоровод)

5. Дидактична гра «Впіймай звук [с]».
Словесний матеріал для гри:
Слово, мова, сніг, дощ, снігур, ворона, синичка, сорока, голуб, сова, сойка, тюль-

пан, соняшник, хмара, сонце, дуб, сосна, рак, сом, сім, вісім, сани, трава, сіно, дід, 
сусід, сокира, віник, совок, сіни, подушка, сон, диван, стіл, стілець, кран, солома, 
ліс, садок, плаття, сорочка, співи, золото, срібло, сором, лід, сніг, дорога, світлофор, 
баян, скрипка, сопілка, риба, стежка, снігур, ліхтар, світлячок, сосна, корова, свиня, 
совість, ніч, світло, суп, ручка, станція, собака, робота, сумка, сірник, молоток, со-
сиска, слід, велосипед, самокат.

6. Вивчення скоромовки «Босий хлопець».
Босий хлопець сіно косить,
Роса росить ноги босі.
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7. Фонематична гра «Визнач і назви звук».
Вихователь читає скоромовки, інтонаційно виділяючи найчастіше повторюва-

ний звук. Після прослуховування кожного вислову малята з допомогою вихователя 
визначають і називають цей звук.

Приклад діалогу:
Бабусі-баби збирали гриби. (Звук [б])
Левко та Клим ловили линів. (Звук [л])
Мама Марину мила малиновим милом. (Звук [м])
Дибав рудий дід прудко через брід. (Звук [д.)
У Зої та Зіни лозяна корзина. (Звук [з])
Сашко та Сава поспали славно. (Звук [с])
Якщо малята вагаються, вихователь допомагає їм виконати вправу. Бажаючим 

дітям можна запропонувати виразно повторити прослухані скоромовки (ті, які 
найбільше сподобалися малюкам), виділяючи повторюваний звук.

Під час гри вихователь може використовувати ілюстративний матеріал — сю-
жетні або предметні малюнки, які зображують те, про що йдеться у скоромовках 
(грибок, рибку-лина, мило, кошик, ліжечко або хлопчиків, що сплять, тощо).

8. Мовна гра «Знайди спільне слово».
Педагог, змінивши тембр голосу (імітуючи голос папужки), називає дітям групи 

слів (по п’ять слів у кожній групі). Завдання дітей: визначити в кожному словесному 
ряді узагальнювальне слово та назвати його.

Словесний матеріал для гри:
Квітка, мак, ромашка, троянда, лілія. (Квітка)
Малина, полуниця, ягода, аґрус, смородина. (Ягода)
Огірки, помідори, кабачки, овочі, кавуни. (Овочі)
Яблука, фрукти, груші, сливи, абрикоси. (Фрукти)
Гриб, боровик, підберезник, підосичник, лисичка. (Гриб)
Можна використовувати ілюстративний матеріал — групи предметних малюн-

ків. Гра проводиться у спокійному темпі. Якщо малюкам із першого разу не вдається 
впоратись із завданням, вихователь читає ряд слів іще раз. Малята можуть пояс-
нювати свій вибір, або це робить дорослий: «Квіткою ми можемо назвати і мак, і 
ромашку, і троянду, і лілію».

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 56
Тема: «Порівняємо предмети»
Мета: Збагачувати словниковий запас дітей, вправляти у побудові порівняльних 

зворотів шляхом добору слова – назви за заданою характерною ознакою або дією; 
вчити ділити слова на склади, використовуючи плескання в долоні; сприяти роз-
витку образного мислення, творчої уяви, фонематичного слуху, чистоти мовлення; 
продовжувати вчити дітей відгадувати загадки; виховувати допитливість.

Обладнання: домовичок (лялька, іграшка – «бібабо», або картинка фігурка) 
предметні малюнки – меблі, малюнки із зображенням квартири.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення і закріплення вивченої скоромовки.

2.  Мовленнєва гра «Що буває у квартирі».
-Діти, до нас сьогодні завітав Домовичок, він побував у квартирі і побачив що 

там багато різних столів, шаф, годинників, одягу…, але як усе це називається він не 
знає.

-Допоможем Домовичку, підкажемо назви предметів які є у кожній квартирі.
Педагог просить дітей допомогти домовичкові зрозуміти, які речі є у квартирі. 

Він розпочинає речення, а діти їх завершують. Педагог показує дітям предметні ма-
люнки. Стіл, за яким обідають, — це... (обідній стіл).

• Стіл, за яким пишуть, читають, — це... (письмовий стіл).
• Стіл, на якому готують, куховарять, це... (кухонний стіл).
• Маленький стіл, на який кладуть журнали, газети, різні дрібні речі, — це... 

(журнальний стіл).
• Шафа з одягом — це... (одежна шафа, шафа для одягу).
• Шафа з посудом — це... (шафа для посуду, буфет).
• Шафа для книжок — це... (книжкова шафа).
• Годинник, який висить на стіні, це... (настінний годинник).
• Годинник, який стоїть на столі, це... (настільний годинник).
• Годинник, який одягають на руку, це... (наручний годинник).
• Чоловічий одяг — це... (одяг для чоловіків, одяг для хлопчиків).
• Жіночий одяг — це... (одяг для жінок, одяг для дівчаток).
У кінці гри кілька малят за бажанням можуть узагальнити її матеріал: розказати, 

які в квартирі можуть бути столи, шафи, годинники, вбрання і т. ін.

3.  Мовленнєва гра «На кухні».
Мабуть, усе-таки найбільше домовичкові сподобалася кухня. Адже відомо, що 

домовички ще ті ласуни! Наш домовичок здивувався, як багато в квартирі посуду. А 
що ж там було? Для нас — звичайні собі речі...
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Вихователь ставить дітям запитання, відповідати на які треба назвами посуду в 
різних відмінках.

• Для хліба є що? (Хлібниця) Купили що? (Хлібницю) Хліб лежить де? (У хлібни-
ці) Стіл із чим? (Із хлібницею)

• Посудина для цукру — це що? (Цукорниця) Куди насипали цукор? (У цукор-
ницю) Звідки висипали цукор? (Із цукорниці.) Що поставили на столі? (Цукорницю) 
Чим задоволений господар? (Цукорницею)

* Як називається посуд для солі? (Сільниця) Куди насипають сіль? (У сільницю) 
Чим користуються, коли щось солять? (Сільницею) Де можна знайти перець? (У пе-
речниці) Як називається цей посуд? (Перечниця) Чим користуються, щоб поперчити 
страву? (Перечницею)

• Як зветься посуд для цукерок? (Цукерниця) Де лежать цукерки? (У цукерниці) 
Куди можна покласти карамельки? (До цукерниці)

4. Фізкультхвилинка «Чики-брики».
Діти стають у коло, повернувшись обличчям до центру, і приказують услід за до-

рослим рядки жартівливого віршика А. Камінчука. Педагог звертає увагу на вимову 
в словах звука [р]. За зразком педагога діти виконують ігрові рухи.

Чики-брики — ти куди?
(Рух до центру кола звичайними кроками)
Чики-брики — на базар.
(Кроки назад)
Чики-брики — а по що?
(Рух до центру кола кроком навшпиньках)
Чики-брики — по крупу.
(Такі самі кроки назад)
Чики-брики — а кому?
(Діти рухаються вперед, підстрибуючи на двох ногах)
Чики-брики — для курчат.
(Стрибки назад)
Чики-брики — скільки їх?
(Малята беруться за руки і піднімають з’єднані руки вгору)
Чики-брики — двадцять п’ять!
(Присідають, не рознімаючи рук)

5.  Мовленнєва гра «Придумай слово».
-Діти, Домовичок хоче подивитися, як ви вмієте підбирати слова.
Діти вправляються в доборі споріднених слів за зразком та навідними питання-

ми дорослого.
Життя — жити, сміх — ... (що робити?) — смішити.
Варта — вартувати, жарти — ... (що робити?) — жартувати. 
Чари — чарівний, сміх — ... (який?) — смішний. 



183

Щастя щасливий, жарт — ... (який?) — жартівливий.
Сніг сніжинка, сміх — ... (що?) — смішинка.
Ліс лісник, жарт — ... (хто?) — жартівник.
Потім вихователь просить малят повторити групи названих «слів-родичів»: сміх, 

смішити, смішний, смішинка; жарти, жартувати, жартівливий, жартівник.
Вихователь звертає увагу дітей на схожість звучання спільно-кореневих слів та 

спорідненість їхнього значення.
Наприкінці гри педагог може запропонувати малюкам дібрати ще один подіб-

ний словесний ряд: веселощі, веселитися, веселий, веселун.

6. Робота з чистомовками.
Са-са-са — змахнула крильцями оса. 
Су-су-су — побачив я в саду осу. 
Со-со-со — не кусай, осо.
Си-си-си — вже нема в саду оси.
Сі-сі-сі — ідіть сюди усі.
Сю-сю-сю — покличте до нас Асю. 
Ся-ся-ся — прийшла до нас Леся. 
Есь-есь-есь — знатний рід увесь!

7. Відгадування загадок.
   Різні скельця є у мене: 
   Червоне, жовте і зелене.
   Можу ними я сказати:
   «Йти», «стояти», «зачекати».
      (Світлофор)
   Як смичок струни торкнеться, 
   Вона піснею озветься.
   Дуже ніжну душу має,
   Що сміється і ридає.
      (Скрипка)
   Коли ляжеш на подушку,
   Тихо сяде біля вушка 
   Та показує швиденько 
   Кольорові побрехеньки.
      (Сон)
   Тут і там вона літає,
   І на хвіст плітки збирає.
   Що довідається, — все 
   Вмить по лісу рознесе.
      (Сорока)
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   Поведе тебе лісами,
   І полями, і степами,
   Ще й до хати приведе,
   На порозі пропаде.
      (Стежка)
   Жовтогруді щебетушки 
   Мають чорні капелюшки,
   Сірі лапки, білі щічки, 
   Називаються ...
      (Синички)
   Біла баба мовчки йшла, 
   Величезний міх тягла, 
   Розв’язався в баби міх — 
   Полетів додолу ...
      (Сніг)
   Замість носа — п’ятачок, 
   Замість хвостика — крючок. 
   Вмить калюжу віднайде,
   Ще й сімейство приведе.
      (Свиня)
   У червонім фартушку 
   Птах стрибає по сніжку,
   І розпитує синичку 
   Про найближчу годівничку.
      (Снігур)
-Молодці, діти. Домовичку сподобалося як ви вмієте відгадувати загадки, але 

затримався тут із нами домовичок, а в цей час він уже скучив за своєю новою домів-
кою. Побажаймо йому щастя й затишку в новій оселі! (Педагог прибирає іграшку).

8. Дидактична гра «Скажи навпаки».
Закріплювати вміння добирати антоніми до заданих слів. 
• веселий — сумний;  • холодний — гарячий;
• великий — малий;  • добрий — злий;
• чорний — білий;   • багатий — бідний;
• старий — молодий;  • гіркий — солодкий;
• вузький — широкий;  • товстий — тонкий.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Квітень
Заняття 57

Тема: «Уже квітень за вікном»
Мета: продовжувати знайомити дітей з весняними змінами в природі, закріпи-

ти в словнику назву другого місяця весни – квітня; сприяти розвитку пояснюваль-
ного мовлення, вчити дітей розмірковувати, робити логічні висновки та послідов-
но викладати свою думку; знайомити дітей з однокореневими словами, розвивати 
пам’ять, увагу, фонематичний слух.

Обладнання: пейзажні ілюстрації на весняну тематику, іграшкова лисичка.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Дудочка».
Вихователь моделює ігрову ситуацію, що супроводжується артикуляційною 

вправою. Вирішив веселий язичок усіх розважити гарною мелодією. Взяв свою улю-
блену дудочку-сопілочку і заірав:

Язичок у нас — талант.
Він — хороший музикант,
На дудочку грає,
Слухачів скликає.
А дудочка: «Ду-ду-ду!»
Ох і пісня до ладу!».
Діти витягують губи вперед довгою трубочкою.
Ця вправа відпрацьовує рухи губ вперед, зміцнює м’язи, сприяє рухливості губ.

2. Дидактична гра «Поясни весняні чудеса!».
Перед малятами — ілюстрації із зображенням природи рідного краю в квітні.
-Малята, яка у нас зараз пора року? (Весна.) Так. Уже проминув перший місяць 

весни - березень. Розпочався наступний місяць. Ви знаєте, як називається він? А 
хто гіідзабув, нехай віршик уважно послухає.

Дорослий читає уривок із віршика.
Квітень

Квітнень — славний квітникар.
Сонячно і рясно
Уквітчав наш календар
Першим цвітом -  рястом.
Малята пригадують назву другого місяця весни — квітень.
Педагог спонукає малят дати відповіді на запитання, утворивши складнопідряд-

ні речення.
• Чому майже не видно снігу? (Снігу майже не видно, тому що він розтанув)
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• Чому починають зеленіти пагорби? (Пагорби починають зеленіти, бо на них 
виростає перша травичка)

• Чому вилетіли бджоли з вуликів? (Бджоли вилетіли з вуликів, бо стало вже 
тепло)

• Чому повітря стало теплішим? (Повітря стало теплішим, тому що сонечко 
гріє яскравіше)

• Чому розцвіли в лісі проліски? (У лісі розцвіли проліски, бо прийшла для цього 
пора)

• Чому співають шпаки та жайворонки? (Шпаки та жайворонки співають, бо 
радіють, що повернулися додому)

3.  Мовна гра «Небилиці від лисиці».
Чути стукіт у двері. Вихователь іде відкривати.
-Хто це там до нас, малята? Треба двері відчиняти! (Виглядає за двері і поверта-

ється в кімнату з іграшковою лисичкою) Хто це, діти? (Це - лисичка.) Так. І хвостата 
ця лисиця вам розкаже небилиці про весну-красну. А ви їх уважно слухайте та роз-
мірковуйте: що в них не так — щоб лисичці не вдалося нас перехитрити.

Вихователь читає дітям речення. Малята уважно слухають кожне речення, зна-
ходять у ньому невідповідність та пояснюють її. Закінчилася зима, і настало літо. 
(Після зими настає весна) Прокинулися після зимового сну ведмідь, вовк, їжачок. 
(Вовк не спить взимку).

Розцвіли на лісових галявинах троянди, проліски, фіалки. (Троянди цвітуть 
влітку, а не весною, і в садку, а не в лісі)

Прилетіли з вирію шпаки, жайворонки, горобці. (Горобці не відлітають у вирій)
На берізці, ялинці та клені вже розпускаються листочки. (На ялинці не буває ли-

стя, на ній голочки)

4. Фізкультхвилинка «Мишенята».
Вихователь читає віршовані рядки.
Пустотливі мишенята 
Не любили працювати, 
Танцювали все та грались,
До роботи — геть не брались!
Звучить будь-яка жвава українська танцювальна мелодія (за вибором педагога). 

Діти зображують веселих мишенят, які пустують і танцюють.

5.  Мовленнєва гра «Добресенькі слівця».
-Давайте добре роздивимося лисичку, і спробуємо про неї розказати лагідними 

словами.
Діти за зразком та з активною допомогою педагога утворюють прикметники з 

суфіксами -ісіньк-, -есеньк-.
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Оченята в лиски дуже малі (малесенькі). 
Хутро в неї справжнє (справжнісіньке).
Вдача у лиски надзвичайно добра (добресенька).
Сама лисонька дуже гарна (гарнесенька).
Коли лиска підкрадається, хода її дуже тиха (тихесенька).
Погляд у лисички ясний (яснесенький).
Лисячі лапки тоненькі (тонісінькі).
Хвостик у неї м’який (м’якесенький).
Голосок у неї ніжний (ніжнесенький).
Лисичка товариська, вона не любить бути зовсім сама (самісінька).
Далі кілька малят за бажанням можуть узагальнити матеріал гри, розповідаючи 

про лисичку з використанням опрацьованих прикметників.

6. Дидактична гра «Впіймай звук [т]».
Словесний матеріал для гри:
Трава, сіно, таємниця, пташка, терен, тхір, лев, тигр, комбайн, трактор, мама, 

тато, ромашка, тюльпан, телефон, океан, туман, хмара, тин, торт, два, три, лист, те-
леграма, сніг, туман, рис, тиша, чашка, тарілка, термос, цегла, тінь, коло, трикутник, 
троянда, жоржина, корова, теля, тісто, Таня, Оля, Толік, Тарас, Матвій, Темофій, Та-
мара, товар, поїзд, трамвай, тролейбус, зупинка, таксі, дорога, тротуар.

7. Вивчення сакоромовки.
Тигреня ричати вчиться - 
Тирга всякий звір боїться.

Діти прощаються з лисичкою.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 58
Тема: «Весна любить працьовитих»
Мета: формувати дітей уявлення про працю людей навесні, вчити їх називати 

та пояснювати трудові дії, розповідати про мету та результати цих дій; розвивати 
мовленнєві здібності, поповнювати активний словник, продовжувати вчити дітей 
ділити слова на склади; сприяти розвитку фонематичного слуху, чіткості мовлення; 
виховувати пошану до праці, бажання допомагати дорослим.

Обладнання: сюжетні ілюстрації на тему весняної праці в садку, на городі, у 
квітнику, у полі.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Закріплення вивченої скоромовки. 

2.  Дидактична гра «Де що сіють та саджають навесні?».
Перед дітьми — ілюстрації або слайди, що розповідають про садово-городню 

працю навесні. Педагог звертає увагу дітей на малюнки і розпочинає розмову з гру-
пою.

-Діти, у народі кажуть, що коли приходить весна, вона одразу кличе всіх до пра-
ці. Погляньте уважно на малюнки, що перед вами, і розкажіть, де ж кипить робота 
гарячої весняної пори? (У садках, на городах, у полі.) Правильно. Навесні не можна 
гаяти часу, слід все встигнути, інакше восени можна залишитися без врожаю. Вам 
знайоме таке прислів’я: «Сій вчасно — вродить ... (рясно)». Молодці.

Дидактична гра «Де що сіють та саджають навесні?»

Діти відповідають на запитання, добираючи (за допомогою вихователя) якомога 
більше слів відповідної категорії.

• На городі сіють овочі: моркву, буряки, цибулю, петрушку, огірки, капусту.
• У полі сіють зерно: жито, пшеницю, кукурудзу, соняшник, просо, гречку, яч-

мінь.
• У квітнику висівають квіти: чорнобривці, ромашки, айстри, маки, матіолу.
• У садку саджають фруктові дерева: яблуні, вишні, сливи, абрикоси, груші.
• Ще у садку саджають і ягідні кущі: смородину, аґрус, порічки, малину.
-Молодці. Як ми називаємо людей, які працюють на городах? (Городники) Хто 

трудиться в полях? (Трактористи, сівачі, агрономи) Як звуться ті, хто доглядають 
за садом? (Садівники) Хто дбає про клумби та квітники? (Квітникарі) Правильно, 
малята.

3. Мовна гра «Чудесні пори року».
Вихователь називає пори року, а діти добирають до них означення.
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Зима... (яка?) — Сніжна, морозяна, святкова, біла.
Весна... (яка?) — Квітуча, тепла, промениста, чарівна.
Літо... (яке?) — Спекотне, сонячне, радісне, веселе.
Осінь... (яка?) — Золота, щедра, барвиста, врожайна.

4. Робота над ілюстрацією. Дидактична гра «Склади речення».
Діти складають речення за допомогою питань вихователя.
Наприклад:
- Кого вибачите на малюнку?
- Що роблять люди?
- Що роблять люди у саду?
- Чим займаються люди на городі? (полі, квітнику…)

5. Фізкультхвилинка «Козуню-любуню».
Козуню-любуню, 
Пристань до мене
(Приставляють до голови «ріжки» із вказівних пальчиків і похитують головою 

праворуч-ліворуч)
Добре тобі буде Жити у мене:
(Руки на поясі, повороти тулуба в сторони)
У мене водиця Віконцем тече,
(Хвилеподібні рухи руками)
У мене горобчик Хліба напече,
(Стрибки на двох ногах уперед, руки за спиною)
У мене лисиці Спечуть паляниці,
(Плавна хода навшпиньках)
У мене ведмідь І зварить обід.
(Ходьба на зовнішньому боці стопи)

6. Мовна гра «Що робити – що зробити».
Діти з необхідною допомогою педагога утворюють дієслова доконаного виду) за 

допомогою заданих префіксів.
Додаємо на початку ви-: рости — вирости; бігти — вибігти, лити — вилити, їсти 

— виїсти, пити — випити, їхати — виїхати, котити — викотити, мити — вимити.
Додаємо на-: писати — написати; малювати — намалювати; креслити — на-

креслити; варити — наварити; купити — накупити; чесати — начесати; збирати — 
назбирати.

Додаємо по-: гратися — погратися; мандрувати — помандрувати; купатися — 
покупатися, прибирати — поприбирати; вести — повести, говорити — поговорити, 
дивитися — подивитися, слухати — послухати.
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7. Дидактична гра «Впіймай звук [у]».
Словесний матеріал для гри:
Україна, сміх, усмішка, вуж, удав, лікар, укол, урок, школа, вихователь, учитель, 

уривок, компот, узвар, жито, урожай, українці, Оксана, Ульяна, Устин, друг, увага, 
умова.

8. Дидактична гра «Поділи на склади».
Словесний матеріал для гри:
Ми-ша, ка-ша, суп, ша-фа, те-ля, тінь, тигр, та-ріл-ка, тюль-пан, кіт, торт, ту-ман, 

уз-вар, со-ро-ка, рак, сос-на, сніг, сік, сі-но, па-сі-ка, ко-мар, па-вук, піч, са-док, ко-
ло-сок, мо-ло-ко, о-ко, о-лів-ці, ніч, на-у-ка, слон, на-мис-то.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 59
Тема: «Полохливі стрибуни»
Мета: продовжувати знайомити дітей з літературними казками, формувати 

вміння працювати зі змістом казки (відповідати на питання, робити висновки про 
повчальне значення твору, переказувати); удосконалювати фонематичний слух, 
вчити дітей розрізняти та виділяти задані звуки у словах; вправляти в доборі слів – 
антонімів, прищеплювати любов та цікавість до художнього слова.

Обладнання: іграшкові зайчик та жабка, ілюстрація до казки Б. Гренченка «За-
йці та жаби».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Чистомовки – скоромовки від лисички».
Дорослий просить малят чітко й виразно повторювати висло- ви-чистомовки зі 

звуковими сполученнями твердих і м’яких приголосних звуків ([л] — [л’]) із голос-
ними.

Ли-ли-ли — в лісі лиски побули. 
Лі-лі-лі — лисенята в них малі.
Ла-ла-ла — лиска ласощі несла. 
Ля-ля-ля — стріла лисонька теля.

2.  Бесіда.
Малята, сьогодні ми познайомимося з цікавою казочкою. Та перед тим як читати 

її, мені хотілося б, щоб ви відгадали загадки про її героїв.
Педагог читає загадки.
   Прудконогий та сіренький,
   Довгі вушка, хвіст маленький,
   Він розкосі очі має,
   Дуже моркву полюбляє.
       (Зайчик)
   Зелена, горласта, весела, бульката,
   І квакати вміє вона, і стрибати;
   Живе у болоті — не так і далеко...
   Поки не опиниться в дзьобі лелеки.
       (Жабка)
Діти відгадують загадки. Дорослий дістає і ставить перед малятами на стіл іграш-

кових зайчика та жабку.
-Так, це наші добрі знайомі: зайчик та жабка. Ви знаєте, яку вдачу має зайчик? 

(Він боязкий, полохливий, несміливий) Як ви гадаєте, це дуже хороші риси? Хотілося 
б вам бути такими ж боязкими, як цей зайчик? (Малята висловлюють свої думки)
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Але виявляється, малята, що хоч зайчики такі боягузи, але існують тваринки, які 
ще боязкіші за зайців. 

3.  Читання казки Б. Грінченко «Зайці та жаби».
Зайці та жаби

Посходились зайці та й стали тужити:
-Не дають нам на цім світі спокійно прожити: нас і люди убивають, і вовки, й 

лисиці, і орлятам на поживу ловлять нас орлиці. Нам щодня і страх і мука!.. Як отак 
труситись, то ходімо ми до річки, бо краще втопитись!

І зайці всі пострибали топитися в річці і до берега прибігли, а там на трави-
чці жаби купками сиділи,— зайців і злякались,— бовть! бовть! бовть! — усі у воду 
швидше поховались. А зайці тоді гукають:

-А стривайте, братця! Є такі звірі на світі, що і нас бояться. Мабуть, їм життя ще 
гірше, аніж нам на світі, та не будемо топитись, а ходімо жити!

4. Робота над змістом казки.
• Чому тужили і горювали зайчики?
• Кого боялися полохливі зайці?
• Чому вони пострибали до річки, що вирішили зробити вухані?
• Що здивувало зайчиків біля річки?
• Який висновок зробили зайці, побачивши переляк жаб?
• Чи правильно, на вашу думку, зробили зайчики, що передумали топитися?
• Якими нас учить бути ця казочка?

5. Дидактична гра «Краще бути сміливим».
Діти логічно продовжують речення, додавши потрібний антонім.
• Краще бути сміливим, аніж... (боязким).
• Краще бути роботящим, аніж ... (ледачим).
• Краще бути веселим, аніж ... (сумним).
• Краще бути бадьорим, аніж ... (печальним).
• Краще бути ввічливим, аніж ... (нечемним).
• Краще бути добрим, аніж ... (злим).
Якщо діти вагаються, дорослий підказує їм потрібне слово, а малята виразно 

повторюють речення спочатку.

6. Фізкультхвилинка «Вмілі ніжки» .
Вихователь читає віршовані рядки. Діти проказують словапотішки услід за до-

рослим й імітують рухи відповідно до тексту віршика.
Вмілі ніженьки в маляток — 
Ніжки вміють крокувати.



193

От так, як солдати,
Вміють дітки крокувати. 
Дітки можуть ще й стрибати, 
Наче сірі зайченята.
От так, так стрибати —
Наче сірі зайченята. 
Гупцювати-тупотіти 
Також вміють наші діти,
Ось так, так малята 
Вміють тупати завзято. 
Ручки вгору підіймемо —
І навшпиньках враз підемо. 
Ось так можуть діти,
Так легесенько ходити.

7. Дидактична гра «Скажи навпаки».
Діти за допомогою педагога добирають до названих слів-ознак антоніми.
Сильний — слабкий, здоровий — хворий, спритний — незграбний, дбайливий — 

недбалий, міцний — кволий, здібний — недотепний, старанний — ледачий, швидкий 
— неквапний, рухливий — вайлуватий.

8. Дидактична гра «Впіймай звук [ф]».
Словесний матеріал для гри:
Фазан, костюм, форма, звук, флейта, окунь, форель, ручка, фломастер, фіалка, 

флокса, гра, футбол, лопух, фартух, обід, фрукти, торт, фон, руль, фара, факел, спорт, 
фігурист, філармонія, вода, фонтан, фільм, олівець, фарба, фен, село, ферма, стіна, 
фундамент, фотограф, фотографія, цирк, фокус, фірма, фікус, річ, фарш.

9. Вивчення скоромовки.
   На галявині в футбол
   Грають фазанята
   В нових формах голубих,
   Що купив їм тато.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 60
Тема: «Великодні писанки»
Мета: продовжувати знайомити дітей з народними обрядами та традиціями, 

формувати уявлення про свято Великдень, закріпити в словнику дітей слова – назви 
великодніх яєць («крашанка», «писанка»); сприяти розвитку фонематичного слу-
ху, мовлення, пам’яті, уваги. Виховувати пошану до народних традицій, створювати 
гарний, святковий настрій. 

Обладнання: кошик з писанками, ілюстрації до теми.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення закріплення вивченої скоромовки.
Бесіда.
Педагог приносить у групу кошик із писанками і ставить його перед малятами та 

звертається до вихованців віршованими рядками.
Зима пропала люта, зла —
Весна воскресла над полями,
Луги змережала квітками 
І нам Великдень принесла.
-Діти, про яке свято розповідає нам цей віршик? (Про Великдень) Так. Коли ми 

відзначаємо Великоднє свято? (Навесні.) Правильно, малята. Великдень — це свято 
воскресіння Ісуса Христа. І святкують цей день саме тоді, коли вся природа пробу-
джу-ється і воскресає після довгої суворої зими.

-Яйце – це символ життя. Тому з давніх – давен українці виготовляли до Вели-
кодня святкові яйця. Одні яєчка розписували – і вони називалися писанками, інші 
фарбували у якийсь один яскравий колір – їх називали крашанками.

-Діти, подивіться у мене в кошику писанки чи крашанки? (Писанки)

2. Дидактична гра «Писанки в нас чудові».
Педагог бере одну писанку, показує її малятам і описує її. 
Погляньте, яка чудова писанка. Вона червона, а на ній візерунки різні: ось сині 

квіточки, ось зелена сосонка, а ось жовте сонечко ясне. З боків на писанці — хви-
лясті кола: це лінії- безконечники: у них немає ані початку, ані кінця. Хто хоче ще 
розказати про цю писанку? (1—2 малюки по черзі беруть писанку і повторюють 
розповідь дорослого)

Потім педагог дістає іншу писанку і допомагає наступному вихованцю описати 
її подібним чином. Цю розповідь також повторює (за бажанням) хтось із малят. Гра 
триває, доки не дістануть із кошика всі писанки (5—6 яєць).

-Кожна писанка, малята, гарна по-своєму. Які візерунки ви побачили на наших 
святкових писанках? (Діти перераховують елементи малюнків: різні квіти, лінії, 
сонечко, птахів, зірочки, колоски, півники, листочки, коники, хрестики) Так. Якими 
кольорами розписували великодні яєчка? (Писанки розписували різними кольорами: 
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червоним, жовтим, зеленим, синім, рожевим, оранжевим, блакитним) Але хоч пи-
санки і відрізняються одна від одної своїми візерунками та забарвленням, вони всі... 
Які? (Святкові, барвисті, яскраві, гарні, чудові, майстерні, дивовижні)

3. Фізкультхвилинка «Стояла собі хатка».
Дружно всі ми підхопились, 
(діти підводяться з-за столів) 
Вліво-вправо подивились. 
(Повороти голови ліворуч-праворуч) 
Потім хутко повернулись, 
(руки на пояс, зробити поворот)
Всім навколо посміхнулись
І поплескали в долоні, 
(діти плескають у долоні)
І побігали як поні. 
(Легкий біг на місці.)
Хай лунає всюди сміх —
Ми найкращі від усіх!

4. Дидактична гра «Впіймай звук [х]».
Словесний матеріал для гри:
Холод, зима, хуртовина, хурделиця, вітер, сніг, хустка, шапка, хатка, мишка, хо-

врашка, булка, хліб, риба, хлібороб, поле, хом’як, хитрун, лисиця, хутро, небо, хма-
ра, голова, хвіст, хвіртка, море, хвиля, ялинка, хвоя, художник, люди, хімія, храм, 
вода, хода, хлів, лід, хвороба, хоровод, халат, куртка, хлопчик.

5. Вивчення скоромовки.
Хом’ячок наш захворів —
Хтось холодним напоїв.
Хом’ячкові нудно в ліжку,
Ходить в гості сіра мишка.

6. Дидактична гра «Назви перший звук».
Словесний матеріал для гри :
Собака, ворона, лелека, сокира, калина, абрикос, базар, голова, пеньок, вінок, 

халат, фрукти, пан, сарафан, дівчинка, дятел, звірі, гопак, листок, жучок, шия, олень, 
школа, сорочка, вікно, огірок, ножиці, ізюм, каштан, пиріг, нірка, олівець, малюнок, 
тополя, роса, вуса, річка, лапа, урожай, горобець, черепаха, футбол, писанка, кра-
шанка, свято.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 61
Тема: «Наш веселий зоопарк»
Мета: збагачувати знання дітей про живу природу, зокрема про тваринний світ; 

поповнювати словниковий запас дітей, активізувати вживання зменшувально-пе-
стливої форми слів; сприяти розвитку фонематичного слуху, чистоти та виразності 
мовлення. Виховувати позитивне ставлення до тварин, створити доброзичливу ат-
мосферу в групі.

Обладнання: малюнки тварин, що живуть у зоопарку.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.  Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2. Розгадування загадок.
   Він такий смугастий,
   Він такий ікластий,
   Найстрашніший у тайзі,
   Перед ним тремтять усі,
   Як роздявить пащу: игрр!
   Називають звіра…
       (Тигр)
   Дуже товсті ноги маю,
   Тихо їх переставляю,
   Височезний я на зріст,
   Біля рот маю хвіст.
       (Слон)
   Очі гарні. Пишні вії.
   Має дуже довгу шию.
   Добре це, бо зручно їсти
   Із дерев зелене листя.
       (Жираф)

-Діти, де ми можемо зустріти цих звірів?(в зоопарку)
-Яких ще звірів ви бачили в зоопарку?
-Діти, давайте уважно подивимося на слона?
-Як називається його ніс?
-А чому він такий довгий?
Послухайте відповідь на це питання.
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3. Читання оповідання «Чому в слона такий довгий ніс?».
Чому в Слона такийдовгий ніс?

     Запитало якось маленьке Слоненя у своєї мами:
— Чому і в мавпи, і в зебри, і в тигра маленькі носи, а в нас такі великі та довгі?
— Не засмучуйся, любий, — заспокоїла Слоненя мама. — Ані зебра, ані тигр, ані 

мавпа но зможуть своїми носами зірвати з дерева щось смачненьке. Ніхто, крім нас, 
не зможе підняти носом щось важке. А ще... ніхто не зможе влаштувати такий фон-
тан, як ми своїми носами.

— Виходить, що в мене найкращий ніс у світі! - радісно вигукнуло маленьке Сло-
неня і побігло гратися до своїх друзів.

4. Робота над змістом оповідання.
• Чому засмутилося маленьке Слоненя?
• До кого маленьке Слоненя звернулося із запитанням?
• Що слон може зробити за допомогою свого носа?

5. Фізкультхвилинка «Їде віз під гору».
Вихователь читає жартівливий віршик М. Підгірянки, а діти виконують ігрові 

рухи відповідно до його змісту.
Ту-ру, ту-ру, то-ру, 
їде віз під гору,
А із гори в долину, 
До бабусі в гостину,
(Діти крокують по колу одне за одним, виставивши вперед руки, ніби тримають 

віжки)
Де батько й матуся, їде тітка Олюся, 
(Переходять на легкий біг)
 їде Юрчик-синочок —
Гостей повний візочок.
(Уповільнюють рух, швидко йдуть, притупуючи)
А бабуся старенька Любим гостям раденька,
(Зупиняються, ставлять руки на пояс, повертаються праворуч-ліворуч)
Любих гостей вітає,
(Уклін, одна долоня на грудях)
Хлібом-медом приймає.
(Від грудей плавно простягають руки вперед)

6. Дидактична гра «Іграшковий зоопарк».
Дорослий просить дітей назвати тварин, які розмістилися в їхньому зоопарку, та 

утворити від їх назв зменшувально-пестливу форму.
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Лисиця — лисичка; вовк — вовчик; слон — слоник; ведмідь — ведмедик; заєць — 
зайчик; бегемот — бегемотик; їжак — їжачок; крокодил — крокодильчик.

7. Дидактична гра «Впіймай звук [ц]».
Словесний матеріал для гри:
Цирк, клоун, цукерка, цукор, липа, цвіт, кіт, цап, собака, цуцик, холод, цар, дім, 

цегла, молоток, цвях, капуста, цибуля, цікавинка, чудо, цитата, ціпок, лінійка, цир-
куль, ціль.

8. Робота з чистомовками.
Ац-ац-ац — великий палац.
Це-це-це — знесла курочка яйце. 
Цу-цу-цу — дорога до палацу.
Ця-ця-ця — прозора водиця.
Цю-цю-цю — підігрій водицю.
Ці-ці-ці — плаваємо у ріці.
Ець-ець-ець — гарний хлопець-молодець.

Підсумок заняття
Заняття закінчується



199

Заняття 62
Тема: «Надійчин ранок»
Мета: продовжувати збагачувати активний словник дітей; формувати вміння 

відповідати на запитання, робити висновки про повчальне значення твору, перека-
зувати; вдосконалювати фонематичний слух, артикуляцію, пам’ять, зв’язне мовлен-
ня; продовжувати вчити розрізняти та виділяти задані звуки в словах.

Обладнання: ілюстрація до оповідання О. Моргун «Надійчин ранок».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Улюблена скоромовка».
(повторення вивчених скоромовок)

2. Читання оповідання О. Моргун «Надійчин ранок».
Надійчин ранок

Зазирнуло у віконце вранішнє сонечко. Мама сказала Надійці:
— Вставай, донечко, збирайся в дитячий садок.
А Надійка потягується в ліжку, наче киця, вставати не хоче. Нарешті одягнула 

колготи і знову під одіяло сховалася. Мама підняла її і повела у ванну.
— Умивайся сама, донечко, бо мені ще треба сніданок приготувати, в кімнаті 

прибрати й на роботу зібратися.
Надійка, як завжди, довго пустувала у ванній. Кинула на підлогу зубну щітку, 

вимазала пастою дзеркало. Та нарешті вмилася й сіла до столу.
Аж тут на кухню зайшов котик Дудик. Надійка нахилилась до нього і вилила 

собі на плаття повну тарілку каші.
Перевдягнула мама свою доньку, зав’язала гарні стрічки, підлогу витерла. А сама 

навіть чоло не встигла вимити.
От ідуть мама з Надійною по вулиці. З неба сонечко усміхається. Надійка чепур-

на, охайна. Дивляться на неї люди і кажуть: «Яка гарна дівчинка!»
           Оксана Моргун

3. Робота над змістом оповідання.
-Куди мама будила Надійку?
-Які справи були у мами?
-Яку шкоду робила дівчинка?
-Чому мама не встигла привести себе у порядок?
-Яка дівчинка Надійка?
-Як ви поводитеся вдома зранку?

4. Фізкультхвилинка «Прогулянка».
Вихователь читає віршовані рядки. Діти на перші рядки віршика стають у коло 

парами, беруться за руки і рухаються по колу, виконуючи різні рухові дії відповідно 
до тексту.
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Стали в пари всі малята-
Йдуть по вулиці гуляти.
(Малята, не поспішаючи, ідуть парами по колу, пара за парою)
Ми собі гуляємо,
Та все примічаємо.
(Діти в процесі руху повертають голівки праворуч- ліворуч)
Ось стрибають горобці —
Жваві сірі молодці.
(Пересуваються вперед стрибками)
Ось таксист проїхав швидко —
Посміхнувсь привітно діткам.
(Крутять уявне кермо та посміхаються)
Ось де голуб пролетів,
(Змахують руками, зображуючи політ пташки)
І на тротуар присів.
(Зупиняються і присідають)
Гарна вулиця у нас,
Та до дитсадка вже час.
(На останні рядки малята підводяться, а потім розвертаються і ідуть так 

само по колу парами у зворотному напрямку)

5. Вивчення скоромовки.
Цап забрів у двір рогатий —
Цуценя втекло до хати.
Цілу ніч йому не спалось —
Цапа цуценя боялось.

6. Мовно - логічна гра «Дзвінкі загадки».
• Яка музична іграшка може дзвонити? (Дзвоник)
• У паски та кекси кладуть ізюм, або... (Родзинки)
• Яка іграшка швидко обертається на одній ніжці? (Дзиґа)
• Як називається велика кусюча муха (слово починається на [ґ])? (Ґедзь)
• У звірів — рот, а що у птахів? (Дзьоб)
• Коли подивишся в нього, побачиш себе. (Дзеркало)
• Які комахи роблять мед? (Бджоли)
• Як інакше назвати повидло? (Джем)
• Як називаються штани, пошиті з джинсової тканини? (Джинси) 
• До святкового чоловічого костюму входять брюки і... (Піджак).
Вихователь звертає увагу на те, щоб діти вимовляли африкати [дз], [дз’] та [дж] 

злито. Кожне слово вимовляють індивідуально і хором. Якщо діти не можуть відга-
дати загадку, педагог підказує або показує картинку.
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7. Мовна гра «Спіймай звук».
Вихователь зачитує малюкам два ряди слів. Завдання малят — уважно слухати 

слова і, почувши в них заданий звук, плескати в долоні. У першому ряді малята 
«ловлять» звук [дз], а в другому - [дж].

Словесний матеріал для гри:
Дзвінок, діброва, зуби, дзбанок, підзорний, деньок, дзенькати, кукурудза, коза.
Джміль, діжка, піджак, дерево, джемпер, джура, думка, жерсть, джерело.
Якщо діти припускаються помилок, вихователь їх відразу виправляє й пояснює. 

У кінці гри малята ще раз за зразком дорослого повторюють усі слова з [дз], та [дж].
Таку гру можна провести й у вигляді змагання: хто помилився, вибуває, а всі, хто 

протримався у грі до кінця, вважаються переможцями.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 63
Тема: «Сонечко»
Мета: збагачувати словниковий запас дітей; прищеплювати любов до худож-

нього слова, вчити уважно слухати твори, переказувати їх зміст; сприяти розвит-
ку зв’язного мовлення, образного мислення, уяви, дрібної моторики пальців рук, 
вчити відгадувати загадки, чітко вимовляти чистомовки, виховувати пізнавальний 
інтерес до довкілля.

Обладнання: ілюстрація до оповідання В. Сухомлинського «Урятував сонечко», 
сюжетні малюнки до гри.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2. Читання оповідання В. Сухомлинського «Урятував сонечко».
Урятував сонечко

Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунули чорні хмари. Пішов 
дощ.

Під високою гіллястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи. Його 
захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо. А поруч текли струмки. 
Василько побачив, як один струмок поволеньки почав заповнювати невеличку за-
глибину. Утворювалось озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. 
Води все прибувало й прибувало. Ось-ось затопить острівець.

Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від 
одного краю острівця до другого. «Чому ж воно не летить?» — подумав Василько. 
Йому стало жаль сонечка.

Острівець ставав усе меншим. Ось він уже такий, як п’ятачок. Ось він уже не 
більший від копійки. Сонечко сиділо непорушно.

Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки. Та він встиг врятувати сонечко.

Василь Сухомлинський

3. Робота над змістом оповідання.
-Чому Василько сидів під шовковицею?
-Василько боявся зливи?
-Кого побачив Василько?
-Чому сонечко не могло летіти?
-Чи правильно вчинив хлопчик?
-Яким був хлопчик Василько?
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4. Робота з чистомовками.
Ац-ац-ац — великий палац.
Це-це-це — знесла курочка яйце. 
Цу-цу-цу — дорога до палацу.
Ця-ця-ця — прозора водиця.
Цю-цю-цю — підігрій водицю.
Ці-ці-ці — плаваємо у ріці.
Ець-ець-ець — гарний хлопець-молодець

5. Фізкультхвилинка.
Їде потяг — 
(руки зігнуті в ліктях під прямим кутом, діти йдуть дрібним кроком)
Чух,чух,чух, чух!
І колеса відбивають —
бух, бух, бух, бух 
(діти притупують ногами)
Ось віконця відкривають 
(руки вгору),
І назовні поглядають. 
(Повороти в сторони)
Ось проїхали курчата:
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко».
(Присідають та інтонаційно виділяють звук [о])
Ось стрибають жабенята:
« Ква-ква-ква,. ква-ква-ква ».
(Підстрибують та інтонаційно виділяють звук [а])
Та ось вечір надійшов, і зайшло вже сонце,
Кожен сів на місце й зачинив віконце.

6. Відгадування загадок.
   Задавака волохатий,
   Ще й рогатий, бородатий. 
   Він травицю — скуб та хап. 
   Здогадались, хто це?
       (Цап)
   Невеличка смугла пані,
   На будові у пошані. 
   Випікають її з глини, 
   Називається...
       (Цеглина)
   Вишні росами вмивались, 
   Чепурились, наряджались. 
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   В білі вбралися сорочки —
   Звеселилися садочки.
        (Цвіт)
   В розмальованій хустині, 
   Солоденька всередині.
   Коли нею почастують,
   Діти тішаться, ласують.
        (Цукерка)

7. Мовна гра «Слова з багатьма значеннями».
Педагог показує дітям групи малюнків. Діти роздивляються їх і разом із педаго-

гом обговорюють, що між ними спільного.
Висновки
Малюнки першої групи називаються словом коса. Коса може бути у дівчинки — 

це заплетене волосся. Може бути й інша коса — знаряддя праці косаря, яким косять 
траву. Ще косою називають вузьку смужку суші, яка врізалась у водойму. Малюнки 
другої групи називаються словом ключ. Ключ — де предмет, яким щось замикають 
і відмикають (двері, скриньку). Крім того, це зграя птахів, наприклад журавлів, що 
летить клином. А ще буває ключ гайковий — це інструмент, яким закручують гайки.

Яблуко має хвостик — це тоненька билинка, що з’єднує плід яблука з гілочкою 
на дереві. Мишка (як і багато інших тварин) теж має хвостик — це частина тіла зза-
ду, нижче спини. Хвостиком називають і зачіску в дівчаток, коли волосся збирають 
у пучок і скріплюють.

Вушка — це орган слуху (у людини, тварин тощо). Зайчик має вушка. Отвір, крізь 
який вставляють нитку в голку, теж називають вушком.

Після цього дорослий називає речення з певним багатозначним словом. Усі ма-
лята уважно слухають. Одна дитина має показати картинку з тим зображенням, яке 
називає слово в цьому реченні.

Матеріал для гри
Коса у Марійки була русява, аж до пояса.
Дідусь перевірив, чи добре нагострена в нього коса.
Родина відпочивала на морі, там, де піщана коса.
Ідучи до крамниці, сусідка замкнула двері на ключ.
Хлопчик побачив у небі ключ журавлів.
Тато для ремонту машини взяв викрутку та ключ.
Дівчинка тримала велику грушу за хвостик.
Хвостик у лисички рудий та пишний.
Мама зав’язала доньці на голівці два кумедні хвостики.
Песик ненароком подряпав вушко.
У голки дуже маленьке вушко.
Якщо дитина вагається, їй допомагають інші діти.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 64
Тема: «Зацвіли каштани»
Мета: розвивати інтерес до живого довкілля, зокрема до флори рідного краю; 

продовжувати знайомити дітей з художніми творами, сприяти розвитку мовлення, 
образного мислення, уваги, пам’яті; вдосконалювати артикуляційні здібності дітей, 
інтонаційну виразність мовлення, швидкість мовлення; виховувати любов до рідної 
природи, дбайливе ставлення до неї; розвивати естетичні почуття.

Обладнання: малюнок квітучого каштана, ілюстрація до оповідання В. Сухом-
линського «Хто свічки засвітив?».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Песик».
Вихователь моделює ситуації, що супроводжуються артикуляційними вправа-

ми.
Вдома у язичка жив вірний песик, який дуже сумлінно охороняв його оселю.
Песик дім охороняє,
Він чужого не пускає,
Гострі зуби вишкіряє,—
Пес свою роботу знає.
Діти покусюють нижню губу верхніми зубами, трохи піднявши при цьому верх-

ню губу. Потім малята покусюють верхню губу нижніми зубами.
Ця вправа стимулює рухи верхньої та нижньої щелеп.

2. Дидактична гра «Дива рідного краю».
Педагог приносить у групу гілочку квітучого каштана.
-Діти, матінка-природа рідного краю дарує нам чимало див. Кожна рослина, кві-

точка, травинка гарна по-своєму, але є серед них такі, якими можна довго милува-
тися, не відводячи від них зачарованого погляду.

-Давайте, діти, пригадаємо ці дивовижні рослини. Вихователь ставить запитан-
ня, а діти, спираючись на показані дорослим картки-підказки, дають відповіді (пов-
ними реченнями).

• Яке дерево міцне та величне, мов козак? (Дуб — дерево міцне та величне, мов 
козак!)

• Який кущ у ягодах виглядає, мов дівчина у червоному намисті. (Калина у яго-
дах виглядає, мов дівчина у червоному намисті)

• Яка весняна квітка нагадує краплинки неба? (Пролісок нагадує краплинки 
неба)

• Яке білокоре дерево, мов наречена у білому платті? (Берізка, мов наречена у 
білому платті)

• На якому деревці розпускаються пухнасті котики? (На вербі розпускаються 
пухнасті котики)
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-Нещодавно ми спостерігали за дивовижним цвітом ще одного дерева. Поглянь-
те на цю гілочку. Із якого вона деревця? (Із каштана, це каштанова гілка!) Пра-
вильно. Що ви бачите на ній, діти? (Квітку) Так. Яка ця квіточка? (Педагог допомагає 
малятам дібрати якомога більше слів-ознак: квітка каштана гарна, біла, велична, 
ніжна, тендітна, дивовижна, чудесна, красива).

3. Читання оповідання В. Сухомлинського «Хто свічки засвітив?».
Хто свічки засвітив?

Пішла Маринка з мамою до лісу. Був травень, усе зеленіло. Глянула Маринка на 
зелені крони каштанів. Радісно загорілися її оченята.

-Дивіться, мамо,— говорить дівчинка,— на каштанах свічки горять. Хто це їх 
засвітив?

-Прийдемо вранці, подивимось,— усміхнулась мама. Рано-вранці по холодній 
росі прийшла мама з Маринкою до лісу. Дивиться Маринка на зелені каштани. Ба-
чить — білочка стрибає. Ой, та це ж вона свічки засвітила. Хто їй вогнику дав? Пев-
но, сонечко. Зійшло, дало білочці гарячу іскорку, вона й засвітила свічки на кашта-
нах. 

Робота над змістом оповідання.
• Сподобалося вам оповідання, малята? (Так.) 
• Про кого розповідається у ньому? (Про дівчинку Маринку та її маму) 
• Чим здивувало маленьку Маринку каштанове дерево? (Маринка побачила, 

що на ньому горять білі свічки) 
• Як ви гадаєте, що за свічки були на каштані? (Це були його квіти, каштанове 

дерево розцвіло) 
• Кого ще побачила на каштані дівчинка, коли прийшла до лісу вдруге? (Вона 

побачила білочку) 
Розкажіть, як Маринка-фантазерка пояснила собі появу білосніжних свічок на 

каштані. (Заслуховують розповіді 2—3 малят) 
Молодці.

4. Фізкультхвилинка «Гра з каштанами».
Проводиться рухлива гра «влучай в ціль». Дорослий ставить на певній відстані 

від дітей коробок і розсипає перед малятами на килимок каштанові плоди. Він про-
понує малятам по черзі вкинути в коробок каштани.

5. Дидактична гра «Розкажи про каштани!».
Педагог спонукає малят розповісти про каштан, спираючись на навідні запитан-

ня.
• Де ростуть каштани?
• Коли каштанові дерева розцвітають?
• Як виглядають квітки каштана, що нагадують вони?
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• Символом якого міста є каштанова квітка? Чому?
• Що відчуваєте ви, коли дивитеся на розквітлу гілочку каштана?
Педагог читає дітям уривок з віршика.
   Каштани світять
   Каштани світять, як свічки,
   Білогарячим цвітом,
   Весна торкається руки 
   Усміхненого літа.

Діти виразно повторюють рядки вірша услід за дорослим

6. Вивчення скоромовки.
Вихователь пропонує дітям проказати скоромовку про каштани.

Скоромовка
У Мишка й Івана у мішку каштани.
Діти вимовляють скоромовку чітко та виразно, спочатку повільно, потім швид-

ше. Можна запропонувати окремим малюкам вимовити скоромовку з різною інто-
нацією: здивовано, захоплено, сумно тощо.

7. Дидактична гра «Поділи на склади».
Словесний матеріал для гри:
Цу-це-ня, ча-рів-ник, цап, луг, хо-лод, ліс, я-щір-ка, вес-на, цу-кер-ка, хліб, ха-та, 

ву-хо, сос-на, сон-це, во-гонь, во-да, хвіст, па-вук, пін-гвін, о-чі, ву-са, не-бо, ма-ля-
та, му-ха, мак, ма-ши-на, кур-ча, кінь, кро-пи-ва, кви-ток, лу-жок, ї-жа-чок.

8. Мовна гра «Утвори слова за зразком».
Діти вправляються в утворенні прикметників вищого і найвищого ступенів по-

рівняння за зразком та з необхідною допомогою педагога.
Розумний — розумніший — найрозумніший.
Великий — більший — найбільший.
Високий — вищий — найвищий.
Добрий — добріший — найдобріший.
Гарний — гарніший — найгарніший.
Сильний — сильніший — найсильніший.
Педагог стежить за тим, щоб діти правильно утворювали й називали слова.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Травень
Заняття 65

Тема: «Славний місяць травень»
Мета: продовжувати вчити дітей розповідати про зміни в природі, зокрема ті, 

що відбуваються пізньої весни; розвивати мовлення, збагачувати словниковий за-
пас, вправляти в доборі спільнокореневих слів, вправляти у побудові речень що 
містять антоніми; розвивати фонематичний слух, пам’ять, швидкість мовлення.

Обладнання: пейзажна ілюстрація «Травень».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2.  Бесіда.
Педагог розпочинає заняття і звертається до дітей.
-Малята, матінка-природа не перестає дивувати нас цілий рік. Пригадайте: на-

приклад, восени все навколо було жовтим. Чому? (Тому що пожовтіли листочки на 
деревах та кущах, посохла трава) А взимку яким було все довкола? (Білим, тому 
що всюди лежав сніг) Ранню весну, мабуть, можна назвати порою водяною, бо скрізь 
ми спостерігали що? (Танення снігу, водичку, струмки) А зараз, малята, яким стало 
все навкруг? (Зеленим) Молодці. Чому ж стали такими ясно-зеленими всі пагорби, 
луги, галявини, луки, газони в місті? (Скрізь виросла трава)

Дорослий виразно читає віршик.
   Сонце сипле квіти
   Уже в дітей порожевіли личка,
   Уже дощем надихалась рілля.
   І скрізь трава, травиченька, травичка!
   І сонце сипле квіти, як з бриля.
Цей віршик підходить до сьогоднішнього дня? (Діти дають стверджувальну 

відповідь) Чому ви так вирішили? Про що розповідається у вірші? (Відповіді малят) 
Подобається вам молоденька трава, якою вкрилася вся земля? Якими лагідним 
словами названа трава у вірші? (Травиченька, травичка) Так. А ще можна сказати: 
травка, травиця. (Діти виразно повторюють названі педагогом слова) Трава — це 
рослина деревна чи трав’яниста? (Трав’янисті) Правильно. Де зараз повиростали 
трав’янисті рослини? (Біля стежок, па луках, на галявинах, на газонах, в парках) 
Знаєте, малята, а саме зелена трава дала назву останньому весняному місяцю. Як 
називається третій місяць весни, дцо прийшов на зміну квітню? (Травень) У квітні 
були дні квітневі, а у травні? (Травневі)

Педагог просить малят пригадати і чітко повторити всі «слова- родичі» травня.
Травень, трава, травка, травичка, травиця, травинка, травиченька, трав’яни-

стий, травневий.
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-Весна незабаром скінчиться, і поступиться шляхом гарячому літечку. А поки 
вона ще гостює в нашому краї, давайте поміркуємо, чи відрізняється погода і при-
рода, яка була ранньою весною, від тієї, яка зараз?

Дидактична гра «Подумай і скажи!»
Діти за допомогою вихователя (навідні запитання, підказки тощо) будують по-

рівняльні речення.
• Весна березнем розпочинається, а травнем закінчується.
• Березень — найхолодніший місяць весни, а травень — найтепліший.
• У березні сонечко світило нижче, а в травні воно піднялося вище.
• У березні дні були коротші, а в травні вони довші.
• У березні комахи ще спали, а в травні вони вже всі прокинулися.
• У березні дерева були безлистими, а в травні дерева зелені, з листочками.
• Березень — це місяць з водою, а травень — з травою.

3. Робота над віршом О. Олеся «Все навколо зеленіє».
   Все навколо зеленіє
   Все навколо зеленіє,
   Річка ллється і шумить.
   Тихо, тихо вітер віє  
   І з травою гомонить.
   Як тут всидіти у хаті, 
   Коли все живе, цвіте,
   Скрізь дзвенять пташки крилаті,
   Сяє сонце золоте!..

4. Фізкультхвилинка «На пасовищі».
Вихователь примовляє віршовані рядки, а діти повторюють услід за ним звуко-

наслідування — голоси тварин та імітують їх поведінку (рухаються жваво, підстри-
бом, в ритмі потішки). На останні рядки малята присідають і погладжують обома 
долоньками уявну траву.

   На лужок прийшли малятка — 
   Кучерявенькі ягнятка: «Бе-е-е, б-е-е!». 
   А за ними ще малятка —
   Круторогі козенята: «Ме-є-е, ме-е-е!». 
   Ось телятка виступають 
   І голівки піднімають «Му-у-у, му-у-у!». 
   Бо трава тут зелененька,
   Шовковиста, молоденька.
5. Дидактична гра «Впіймай звук [ш]».
Словесний матеріал для гри:
Шпак, сало, шум, шило, мило, школа, мова, школяр, сорочка, штани, шорти, 

бузина, шипшина, шуба, горіх, мишка, шершень, смородина, шерсть, п’ять, шість, 
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шовк, ліжко, шафа, кепка, шапака, штори, руль, штурвал, шторм, літо, шкарпетки, 
калина, шовковиця, шарф, іграшки, шахи, хата, шпаківня, шаровари, Шура, гроші, 
шрам, шкода.

6. Вивчення скоромовки.
Шишка впала — не розбилась.
Шишка в трави закотилась.
Наша Шура в ліс пішла,
Але шишки не знайшла.

7. Робота з чистомовками.
Ша-ша-ша — він немає ні гроша. 
Шу-шу-шу — ми нарвали споришу. 
Ше-ше-ше — говоріть тихіше. 
Еш-еш-еш — ти мене не доженеш. 
Иш-иш-иш — ти чому не спиш?

8. Відгадування загадок.
   На деревах у садку 
   Є чимало хаток.
   Там виховують шпаки 
   Своїх пташеняток.
      (Шпаківні)
   Не сховаєш у мішку 
   Ти збитошницю таку: 
   Гострий ніс вона встромляє, 
   Зробить дірку й утікає.
      (Шило)
   З черевиками дружу,
   З босою ногою,
   Якщо йдуть вони кудись,
   То беруть з собою.
      (Шкарпетка)
   Що то за сорочка —
   Рукави ніврочку?
   І чомусь на ноги 
   Вбрали ту сорочку.
      (Штани)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 66
Тема: «Весняна гроза»
Мета: поглиблювати знання дітей про весняні явища природи, зокрема грозу; 

формувати вміння добирати слова-ознаки та складати описові розповіді про неї; 
вчити вірш напамять; виховувати цікавість до художнього слова, поповнювати 
словник, активізувати словотворення прикметників та дієслів; розвивати пам’ять, 
мовлення, чіткість мовлення.  

Обладнання: ілюстрація «Весняна гроза».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2.  Бесіда.
Перед дітьми — ілюстрація «Весняна гроза».
-Малята, відгадайте, будь ласка, загадку.
   Біг із хмарки весняної,
   Капотів на нас з тобою,
   На лужок, на ліс, на плесо,—
   Мокрий і довготелесий,
   Вимив місто і село,
   Щоб скоріше все росло.
   Хто це?
       (Дощик)
Молодці. Зараз, у місяці травні, який ще іноді називають маєм, дуже важливо, 

щоб ішли дощики. Недаремно кажуть: «Теплий квітень, мокрий май — буде добрий 
урожай». Ви зрозуміли, діти для чого потрібні землі дощі? (Щоб все, що посіяне і по-
саджене в полі, на городі, у садку добре росло і гарно вродило.) Так. Що робить дощик? 
(Дощ напуває землю, живить усі рослини, дерева, трави, квіти) Правильно. От тіль-
ки бешкетник-травень часто приносить нам дощі, хоча й теплі, та дуже неспокійні. 
Бо в такого дощику є друзі, і вони, слід зазначити, зовсім не лагідної вдачі. А хто їх, 
діти, добре знає, той загадки відгадає.

Дорослий продовжує читати загадки, а діти відгадують їх.
   Угорі, десь біля брами 
   Хмари стукнулись лобами —
   Страшний гуркіт пролунав,
   Всіх довкола налякав.
   Аж здригнувся кожний дім,
   Як почувся з неба ...
       (Грім)
   Із неба стріла ясночола летіла,
   Сліпучо і біло усе освітила.



212

   На мить все осяяла грізно довкола —
   І дуба міцного ураз розколола.
        (Блискавка)
-Як ми називаємо такий дощ, який супроводжується громом та блискавкою? 

(Грозовий дощ, гроза.) Чи доводилося вам спостерігати грозу?

3. Дидактична гра «Яка вона – гроза?».
Дорослий спонукає малят дібрати якомога більше слів-ознак та слів-дій для ха-

рактеристики погоди під час грози.
• Яким стає небо, коли настає гроза? (Темним, чорним, синім, суворим, похму-

рим, низьким)
• Що роблять грозові хмари? (Пливуть, насуваються, наступають, затягують 

небо, закривають сонечко)
• Який дощ найчастіше буває в цей час? (Грозовий, проливний, сильний, весня-

ний, мокрий, краплистий, прозорий, теплий)
• Що робить дощ під час грози? (Іде, капає, ллється, проливається, періщить, 

ляпає)
• Який грім? (Голосний, гучний, страшний, дужий, грізний, розкотистий)
• Що робить грім? (Гримить, гуркоче, лунає, стукає, лякає нас)
• Якою буває блискавка в грозу? (Блискуча, ясна, миттєва, раптова, далека, 

близька)
• Що робить блискавка? (Спалахує, все осяює; вона може спричинити пожежу 

або розколоти дерево)
• Як почуваємося ми, коли надворі гроза? (Нам страшнувато, моторошно, не-

приємно)
Звичайно, гроза — це явище, яке не викликає особливої радості. Дуже вже по-

хмуре небо, грізно гуркотить грім, та ще блискавки сяють з небес — мовби спопели-
ти все довкола хочуть. Але дуже боятися грози не слід, хоча гуляти під час грозового 
дощу не варто. Краще вдома посидіти і діждатися, коли гроза скінчиться. Адже вес-
няні грози — короткі. А після грози одразу виглядає сонечко, і все довкола усміха-
ється, вимите і напоєне старанним дощем.

Діти, чи потрібно боятися грози? Чому? (Відповіді малят)

4. Складання колективної розповіді про грозу за ілюстрацією.
Педагог пропонує дітям скласти колективну розповідь про грозу, використову-

ючи досвід та ілюстрацію, що на дошці.
Орієнтовний варіант розповіді
Був ясний травневий день. Світило сонечко, а небо було високим та блакитним. 

Та раптом швидко насунули чорні хмари і закрили сонце. Стало темно, похмуро. 
Загримів грім спочатку далеко, а потім близько - голосно-голосно. Дерева, кущі і 
трави причаїлися, очікуючи дощу. І ось налетів вітер, почався дощ. Грім продовжу-
вав лунати. У небі спалахували блискавки. А дощ лив-поливав усе довкола. Та скоро 
гроза скінчилася. Стих грім, зникли блискавиці, припинився дощ. Хмари розсуну-
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лися, і знову визирнуло ясне сонечко в голубому небі. Уся природа зраділа, засяяла 
під променями сонця, умита теплим грозовим дощем.

Складену розповідь спочатку повторює вихователь, а потім її переказують 2-3 
бажаючих малюки. Решта малят уважно слухають та доповнюють перекази товари-
шів.

5. Фізкультхвилинка.
З гілки на гілку стрибає руда білка,
(стрибки на обох ногах)
В різні боки хвостиком махає, ягоди збирає. 
(Повороти в боки) 
А ведмедик куцохвостий запросив до себе в гості.
(Нахили вперед)
Ми також часу не гаєм, разом в парах покружляєм,
(діти кружляють в парах)
Потім разом залюбки покружляєм навпаки.
І поплескаєм руками, 
(оплески)
І потупаєм ногами, 
(діти тупають ногами)
Головою похитаємо, далі всі ми вирушаємо.

6. Вивчення напам’ять вірша П. Короля «Простудилася весна».
Вихователь читає дітям віршик.
   Простудилася весна
   Простудилася весна,
   Громом кашляє вона.
   Прийде сонечко ясне 
   І простуду прожене.
       П. Король
Педагог читає вірш вдруге, а малята виразно повторюють услід його рядки.

7. Робота з чистомовками.
Чу-чу-чу — всім спечу по калачу. 
Ча-ча-ча — відкуси калача.
Че-че-че — здобні калачі пече.
Чи-чи-чи — дочці печиво спечи.
Ач-ач-ач — ну й смачненький наш калач.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 67
Тема: «Лісові дзвіночки»
Мета: збагачувати словниковий запас, вправляти у побудові словосполучень і 

речень; вчити складати описову розповідь про квіти; сприяти розвитку мовлення 
та мислення, формувати вміння вживати задані іменники та прикметники у мно-
жині, визначати перший та останні звук у слові, ділити слова на склади; виховувати 
бережливе ставлення до квітів.

Обладнання: плакат із зображенням квітів рідного краю.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Закріплення вивченого вірша.

2.  Дидактична гра «Знайомі квіти».
Перед дітьми на дошці — плакат «Квіти».
Вихователь звертає увагу дітей на дошку та розпочинає розмову.
-Малята, скажіть, будь ласка, що ви бачите на плакаті? (Квіти.) Хто може розка-

зати, які це квіти?
Дидактична гра «Знайомі квіти»
Діти, за проханням дорослого, по черзі виходять наперед, називають та показу-

ють якусь із рослин і стисло розповідають про неї (за зразком).
Це — мак. У нього квітка велика, червоного кольору. Стебельце у маку високе, а 

листячко темно-зелене, різьблене. Маки ростуть в полі, це польові квіти. Це — ро-
машка. У ромашки кругла квіточка, на якій багато пелюсток. Пелюстки в ромашки 
білі, а серединка жовта. Стебло ромашки тоненьке, але міцне, а листочки невеличкі. 
Ромашки ростуть у лузі, це лугові квіти.

Це — кульбаба. Зараз навколо цвітуть кульбаби — на лугах, галявинах, край до-
ріг. Квіточка кульбаби жовта і кругла, як сонечко, а ще пухнаста, як курчатко. Ли-
сточки у кульбаби довгасті, а стебельце блискуче, рожевого кольору. Коли кульбаб-
ка відцвітає, її квіти перетворюються на білі пушинки і летять за вітром.

Це — бузок. Бузок - це кущ, на якому зараз, у травні, цвітуть квіти. Вони дуже за-
пашні. Бузок буває білий, бордовий і фіолетовий. Квіти на ньому ростуть кетягами. 
На кожному кетязі багато малесеньких квіточок.

3. Робота над віршем П. Тичини «Хор лісових дзвіночків».
Молодці. Як ви знаєте, про квіти існує багато цікавих оповідань та віршиків. Які 

вірші про квіти ви пам’ятаєте, малята? (Діти називають знайомі вірші та декламу-
ють уривки з них.) Зараз я вам прочитаю ще один такий віршик, а ви уважно послу-
хайте його та роздивіться ілюстрацію до нього.
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Педагог читає віршик.

Хор лісових дзвіночків
 
Ми дзвіночки,    Линьте, хмари,
Лісові дзвіночки,    Ой, прилиньте, хмари,
Славим день.    Ясний день.
Ми співаєм,     Окропіте,
Дзвоном зустрічаєм:   Нас нашелестіте:
День!      День!
День.     День.
Любим сонце,     Хай по полю,
Небосхил і сонце,    Золотому полю
Світлу тінь.    Ляже тінь.
Сни розкішні     Хай схитнеться —
Все гаї затишні:    Жито усміхнеться: 
Тінь!     Тінь!
Тінь.      Тінь.

Сподобався вам, малята, цей віршик? (Діти де ють стверджувальну відповідь.)
Дорослий ставить дітям запитання за прослуханим текстом.
• Про яку квітку розповів нам віршик?
• Дзвіночок був один чи їх було багато?
• Що робили дзвіночки?
• Про що співалося в їхній пісні?
• Де росли квіти дзвіночки?
• Що любили вони понад усе?
• Кого кликали дзвіночки і навіщо?
• Як ви гадаєте, яка вдача була у квіточок дзвіночків?
• Розкажіть, як дзвонили веселі дзвіночки?
Якщо діти вагаються, вихователь читає їм потрібний фрагмент з віршика вдруге.
-А тепер давайте ще раз поглянемо на ті дзвіночки, що зображені на малюнку. 

Розкажіть, якого вони кольору? (Синього.) Яка квіточка у дзвіночка? (Тендітна, ніж-
на, красива) Чому дзвіночки співали хором, як ви гадаєте? (Тому що у дзвіночка ро-
сте на одному стебельці багато квіточок)

4. Фізкультхвилинка.
Наші діти веселенькі, 
(руки на поясі)
Всі до сонця потягнулись. 
(Руки підняти вгору, потягнутись) 
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Потім разом повернулись, 
(обернутись навколо себе)
Присіли два-три рази, 
(сісти навпочіпки)
А потім підстрибнули, 
(підстрибнути)
Повільно походили 
(ходьба на місці)
І зарядку закінчили.

5. Дидактична гра «Один – багато».
Діти змінюють названі педагогом словосполучення, вживаючи слова у множині.
Лісова квіточка — лісові квіточки; синій дзвіночок — сині дзвіночки; срібний 

дзвін — срібні дзвони; світла тінь — світлі тіні; затишний гай — затишні гаї; ясний 
день — ясні дні; дощова хмарка — дощові хмарки; золоте поле — золоті поля; зелене 
жито — зелені жита тощо.

Під час гри вихователь повинен стежити, щоб малята правильно вживали наго-
лос у словах-назвах.

6. Дидактична гра «Впіймай звук [ч]».
Словесний матеріал для гри:
Чапля, журавель, чванько, голуб, чайка, чай, жінка, чоловік, ніс, час, корабель, 

човен, чорногуз, туфлі, черевики, чоботи, босоніжки, чешки, тарілка, чашка, чай-
ник, папуга, черепаха, клоун, чарівник, цибуля, чайник, чабан, пастух, ожина, чор-
ниці, ромашка, чорнобривці.

7. Вивчення скоромовки.
Через річку, через брід 
Ходить чапля на обід,
Носить дрібних жабенят 
Для маленьких чапленят.

8. Відгадування загадок.
   На вогні щоденно спить, 
   Носом уві сні свистить.
       (Чайник)
   Що то за голова,
   Що лиш зуби і борода?
       (Часник)
   Є у блюдечка подружка, 
   Що одне лиш має вушко.



217

   Можеш кралю цю зустріти,
   Як захочеш чай попити.
       (Чашка)
   Рвали ягоди малята,
   Годі їх тепер впізнати.
   Лиш блищать очиці,
   Бо їли…
       (Чорниці)
   Ноги довігі, мов жердини,
   Чваньковита ця пташина,
   Нові чоботи убрала,
   По болоту почвалала.
       (Чапля)
   Вдень – завзяті та проворні:
   Можем бігати, стрибати,
   А вночі ми безпорадні,
   Бо лягають ноги спати.
       (Черевики)

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 68
Тема: «Улюблені казки»
Мета: закріпити знання змісту знайомих дітям казок, прищеплювати любов і 

пізнавальний інтерес до дитячої книжки, народної казки; познайомити дітей з бу-
довою книжки, закріпити в словнику назви частин книги (обкладинка, сторінки, 
текст, малюнки); розвивати мовлення та увагу, вчити будувати описові розповіді за 
ілюстраціями; виховувати дбайливе та бережливе ставлення до книжки.

Обладнання: виставка дитячих книжечок з відомих дітям казок.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2.  Бесіда.
Перед дітьми біля дошки — дитячі книги народних Казок. 
-Малята, сьогодні до нас у гості прийшли наші добрі друзі — книжечки. Та перед 

тим, як ми станемо їх роздивлятись, книжечки дуже просять вас, дітки, відгадати 
загадку.

Дорослий бере одну книжку і читає малятам загадку.
   Не кущ, а з листочками,
   Не сорочка, а зшита,
   Не людина, а навчає.
   Що це?
       (Книжка)
Правильно. Під час занять ми роздивлялись багато книжечок. Хто розкаже, які 

всі дитячі книги? (Яскраві, цікаві.) Так. Що написано у них? (Віршики, казки, опо-
відання, загадки) Молодці. А сьогодні до нас прийшли книжечки, у яких живуть 
веселі казочки. Ви ж іще маленькі і читати поки що не вмієте. Тож як здогадатись, 
що це книжки казок? (За малюнками) Так. Де ми бачимо малюночки до казок? (На 
книжкових обкладинках)

3. Дидактична гра «Малюнки на обкладинках»
Вихователь по черзі викликає бажаючих малят і спонукає їх розповісти про каз-

ку, яка написана в тій чи іншій книжці, використовуючи ілюстрацію на її обкладин-
ці. Дорослий допомагає дітям виконати ігрове завдання навідними запитаннями, 
підказками тощо.

-Підійди сюди, Оленко. Ось тобі книжечка, покажи її усім. Як ти думаєш, яка ка-
зочка «живе» у цій книжці? («Колобок») Малята, ви згодні з Оленкою? (Так) Дійсно, 
тут казочка «Колобок». Як ти про це дізналася, Оленко? (На обкладинці намальова-
ний колобок, що сидить на носі в лисички) Правильно. Розкажи, якими намалював 
художник героїв цієї казочки? (Колобок круглий, жовтий, веселий. Він співає свою 
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пісеньку. А лисичка хитра, вона також усміхається і хоче з’їсти колобка. Лисичка 
руда, пухнаста. Вона вдягнена у спідничку і вишиту сорочку) Молодець, Оленко. Ти 
пам’ятаєш, чим закінчилася ця казочка? (Лисичка з’їла колобка) Як ви, малята, гада-
єте, чому з колобком трапилася ця біда? (Дорослий допомагає дітям зробити висно-
вок: тому що колобок був неслухняним, нерозумним, хвалькуватим) Правильно. Тож 
ця казочка вчить нас не бути такими, як колобок. А якими треба бути? (Слухняни-
ми, розумними, обачними) Молодці.

Потім дитина повертається на місце, а до дошки виходить наступний малюк. 
Педагог продовжує розмову.

Потім приблизно таким самим чином можна запропонувати малюкам обговори-
ти казки «Ріпка», «Колосок», «Цап та баран», «Лисичка-сестричка» тощо.

-Добре, що на наших книжечках такі гарні малюнки. Поглянули дітки — і одразу 
пригадали й казочки. Олю, як ти гадаєш, малюнки тільки на обкладинках книжок 
чи вони ще десь можуть бути? (Дитина розгортає книжку, показує малюнки, що 
всередині і робить висновок: іще малюнки є на сторінках книжки) Так. А ось напи-
сані букви, букви - це текст казки. Що, діти, можна знайти на сторінках книжки з 
казками? (Малюнки та текст)

Як ви гадаєте, діти, чи приємно нам брати до рук книжку, якщо вона брудна, 
обшарпана, подрана? (Діти дають заперечну відповідь) А яку книжку приємно гор-
тати? (Нову, чистеньку, охайну)

4.  Дидактична гра «Ти і книжка».
Діти логічно завершують розпочаті дорослим речення.
• 3 книжками треба поводитися ... (дбайливо, бережно).
• На можна книжку ... (бруднити, м’яти, обмальовувати, рвати).
• Книжку слід брати до рук тоді, коли вони ... (чисті, вимиті).
• Сторінки книжки слід перегортати ... (обережно, не поспішаючи).
• Після гри книжечки слід ... (прибирати на місце).

5. Фізкультхвилинка – пальчикова гра «Книжечка».
Вихователь читає малятам віршовані рядки. Малята на перший рядок ставлять 

перед собою стулені поруч долоньки. На наступні рядки імітують гортання книж-
ки. Потім по ходу тесту загинають на руках пальчики (на кожного названого героя 
казки — по одному пальчику).

Книжечку я дуже гарну маю,
І її частесенько гортаю.
Я дружу із книжкою такою,
На малюнках — із казок герої:
Зайчик, лиска, вовчик і бичок,
Дід, бабуся, мишка, їжачок,
Півник — голосистий, працьовитий,
І ведмедик — зовсім не сердитий.
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6. Дидактична гра «У яких казках є мишка?». 
Діти пригадують і називають назви казок, у яких є мишка («Курочка ряба», «Пів-

ник і двоє мишенят», «Рукавичка»).

7. Вивчення скоромовки.
Тишком – нишком
Вийшла мишка із нори.
В шкребетушки ніс 
І вушка догори.

8. Дидактична гра «Назви більше слів на звук [а]»
Вихователь може «наштовхувати» дітей на згадування слів навідними запитан-

нями.
Словесний матеріал для гри:
Андрій, ангел, акула, абетка, алфавіт, аґрус, апельсин, абрикос, оліва, Алла, Алі-

на, Ангеліна, Анжела, аптека, автобус, акація, антена, ананас, акваріум, Америка, 
Англія, асфальт, Аня, Ася, Артур, Антон, акордеон, арфа, айсберг, Олеся, Аліса, ав-
томат, автор, армія, артист, акробат, Аріна, аварія, аеродром, авіація.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 69
Тема: «Будь скромним та чемним»
Мета: продовжувати знайомити дітей з дитячими віршами українських поетів, 

вчити уважно слухати віршовані твори, переказувати і коментувати їх зміст; збага-
чувати словниковий запас дітей назвами моральних якостей (скромність, чемність, 
ввічливість), закріпити знання ввічливих слів; сприяти розвитку мовлення, мис-
лення, уваги. Виховувати комунікативні навички.

Обладнання: ілюстрації до віршів П. Воронька «Ніколи не хвались» та І. Січо-
вика «Хвалько».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2.  Вступ.
Педагог розпочинає заняття.
-Малята, сьогодні ми почитаємо гарні та цікаві віршики. Приготуйтеся, будь, 

ласка, уважно послухати їх.
Дорослий показує вихованцям ілюстрацію і читає віршик.

Ніколи не хвались
   Хвалився кіт,
   Що він убрід Дніпро перебреде.
   Та як пішов —
   І не прийшов,
   Нема кота ніде.
   І ти ніколи не хвались,
   Коли не можеш — не берись.

3.  Робота над віршем.
Сподобався вам, малята, цей віршик? (Так.) 
Про кого розповідається у ньому? (Про кота) 
Кіт був скромним? Яка вдача була у кота? (Кіт був не скромним, а хвалькуватим) 

Правильно. 
Чому ви так вирішили? (Кіт хвастав, що він може перейти убрід річку Дніпро) 
Так. Ми з вами бачили Дніпро на малюнках. Це яка річка? (Велика, глибока, ши-

рока) Можна Дніпро перейти вбрід? (Ні) 
Що сталося далі з котом? (Він пішов і назад не повернувся) 
Як ви гадаєте, малята, де ж подівся хвалькуватий кіт? (Діти за допомогою дорос-

лого висловлюють свої припущення: «Кіт не повернувся назад, бо йому стало сором-
но зізнатися, що він не зміг зробити того, про що обіцяв») 

Яку мудру пораду дає нам вірш?
Діти виразно та чітко повторюють два останні рядки твору.
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4.   Робота над віршем «Хвалько».
А зараз послухайте наступний віршик. 

Хвалько
   — Хто танцює гарно, дітки?
   — Я! — Мишко озвався швидко.
   — А найкраще хто співає?
   — Я! — він руку піднімає.
   — А найбільший хто хвалько?
    Діти крикнули:
   — Миш-ко!
-Як звали хлопчика, про якого розповідає цей вірш? (Мишко.) Чи не вважаєте 

ви, що Мишко чимось схожий з котом, про якого ми читали в попередньому вірші? 
Чому віршик називається «хвалько»? Чи хотіли б ви мати друга такого, як Мишко? 
Чому? (Висновки малят)

5. Фізкультхвилинка.
Раз, два — всі присіли, 
(присідання)
Потім вгору підлетіли, 
(підстрибнути)
Три, чотири — нахилились, 
(нахили тулуба вперед)
Із струмочка гарно вмились. 
(Імітація умивання)
П’ять, шість — всі веселі;
Крутимось на каруселі. 
(Покрутитись навколо себе)
Сім, вісім — в потяг сіли
Ніжками затупотіли. 
(Діти тупають ногами)
Дев’ять, десять — відпочили,
На стільці тихенько сіли.

6. Дидактична гра «Ввічливі та скоромні».
Правда, малята: не варто вихвалятися перед іншими своїми вміннями та перева-

гами, навіть коли вони насправді є. Розкажіть, якого друга хотіли в би мати (а може, 
він у вас вже є)? (Правдивого, чесного, скромного, чемного, ввічливого)

Так, діти, це дуже важливо. Напевно, серед наших малят немає таких горластих 
та нечемних хвальків, як Мишко. А щоб впевнитися в цьому, давайте пограємося у 
наступну гру.
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Дидактична гра «Ввічливі та скромні»
Вихователь пропонує малятам різні мовленнєві завдання.
1. Запитати у перехожого, котра година. («Вибачте, будь ласка, не могли б ви 

сказати, котра година?»).
2. Розпочати розмову по телефону з бабусею. («Доброго дня, бабусю! Розкажи, 

будь ласка, як твоє здоров’я, як твої справи?»)
3. Запропонувати гостям пройти до кімнати. («Прошу, проходьте, будь ласка, до 

кімнати»)
4. Попрощатися із сусідкою, що заходила до мами. («До побачення, всього Вам 

найкращого»)
• Пригостити подругу тортом. («Пригощайся, будь ласка, торт дуже смачний»)
•  Привітати доброго приятеля, якого ви випадково зустріли на вулиці. («При-

віт! Я дуже радий тебе бачити»!)
• Ви знайомитеся з дівчинкою із сусідньої квартири. («Як тебе звати? Дуже 

приємно познайомитися»)
Під час гри малята відповідають індивідуально. Потім правильні відповіді мо-

жуть виразно повторюватися хором.

7. Дидактична гра «Назви перший звук».
Вихователь показує дітям предметні малюнки, називає слово, а діти називають 

лише перший звук.

8. Дидактична гра «Назви останній звук».
Вихователь показує дітям предметні малюнки, називає слово, а діти називають 

лише останній звук.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 70
Тема: «Усім місця вистачить»
Мета: продовжити знайомити дітей з авторськими казками, з прислів’ями, при-

щеплювати цікавість до дитячих фольклорних творів; удосконалювати вміння за-
своювати зміст казок, висловлювати власні думки; сприяти розвитку пам’яті та слу-
хової уваги, поповнювати словниковий запас; виховувати дружелюбність.

Обладнання: ілюстрація до казки В. Сутєєва «Під грибком».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна вправа «Чистомовки».
Ща-ща-ща — спіймали ляща. 
Щу-щу-щу — ложка до борщу. 
Ще-ще-ще — дуже смачно, дайте ще. 
Ащ-ащ-ащ — забули взяти плащ. 
Ощ-ощ-ощ — щедрий літній дощ.

2. Читання казки В. Сутєєва «Під грибком».
Під грибком

Якось почався сильний дощ.
Де сховатися Мурашці?
Побачила вона на галявині маленький грибок і заховалася під його шапочкою.
Сидить під грибком і чекає, коли дощ скінчиться.
А дощик періщить, та все сильніше.
Лізе до грибка мокрий Метелик.
— Мурашко, Мурашко, пусти мене під грибок! Змок я — летіти не можу.
— Куди ж тебе пустити? — питає Мурашка. — Я сама ледь сховалася.
— Нічого! Я скраєчку.
Пустила Мурашка Метелика під грибочок.
А дощик ще більше припустив.
Біжить мимо грибка Мишка:
— Пустіть мене під грибок! Я вся змокла.
— Куди ж тебе пустити? Тут і місця немає.
— Посуньтесь трохи!
Посунулись — пустили Мишку під грибок.
А дощик все більше ллє… Мимо грибка Горобчик скаче та плаче:
— Змокло пір’ячко, притомились крилечка! Пустіть мене під грибок посушити-

ся, дошик перечекати!
— Тут місця немає.
— Посуньтесь, будь ласка!
— Добре.
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Посунулися — знайшлося й Горобчику місце.
Аж тут Заєць на галявинку вискочив, побачив грибок.
— Заховайте, — кричить, — врятуйте! За мною Лиска женеться!..
— Шкода Зайця, — каже Мурашка. — Посуньмося ще.
Тільки Зайця заховали — Лисиця прибігла.
— Зайця не бачили? — питає.
— Не бачили.
Лиска ближче підійшла, носом потягнула.
— Чи не тут він заховався?
— Де ж йому тут заховатися?
Махнула Лиска хвостом і пішла собі.
Аж тут дощ скінчився — сонечко вийшло. Повилазили всі з-під грибка — раді-

ють.
Мурашка задумалася і каже:
— Як так сталося? Спочатку мені одній під грибком місця було мало, а потім аж 

п’ятеро помістилися.
— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — хтось засміявся поблизу. І всі побачили: на грибочку 

сидить Жабка і сміється.
— А ви уважно на гриб подивіться. Він під дощиком... — не доказала і постриба-

ла далі.
Подивилися усі на гриб і здогадалися, чому спочатку для одного було мало міс-

ця, а потім п’ятеро під ним заховалося.
А ви здогадалися?

Віктор Сутєєв

3. Робота над змістом казки.
Запитання
• Де заховалась Мурашка від дощу?
• Хто ще прибіг до грибочка?
• Як урятувався Зайчик?
• Чому всі бажаючі змогли заховатись під грибком? (Бо гриб виріс від дощу, всі 

були чемні та дружні)

4. Фізкультхвилинка.
Руки вгору, руки вниз 
(піднімання та опускання рук)
І легесенько прогнись. 
(Прогнутись)
Покрутились, повертілись, 
(повороти тулуба в боки)
На хвилинку зупинились.
Пострибали, пострибали, 
(стрибки на місці на обох ногах)
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Раз — присіли, другий — встали! 
(Присідання)
Вдих глибокий — раз, два, три, 
(вправа на вентиляцію легенів) 
Знову грати почали.

5. Переказ казки за ілюстрацією.

6. Робота з прислів’ями.
Де лад і мир, місце знайдеться всім.
Хоч не пишно, та затишно.

7. Мовна гра «Скажи за зразком».
Діти виразно та чітко повторюють за дорослим слова, які містять апостроф. 

Спершу слово називає вихователь (від імені ляльки), потім він пропонує комусь із 
дітей сказати це слово вдвох, втретє його повторює ця дитина самостійно, а потім 
вимовляють усі діти хором. 

Словесний матеріал для гри:
Дем’янко, Мар’янка, м’ята, голуб’ятко, гороб’я, п’ятірка, пір’їна, в’язка, полум’я, 

бур’янець, в’юн, кав’ярня, м’ясо, подвір’я.
Педагог стежить за тим, щоб діти вимовляли перед апострофом (перед звукови-

ми сполученнями [йа], [йу], [йі]) приголосні звуки твердо.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 71
Тема: «Нащо дітям треба спати?»
Мета: продовжити знайомити дітей з віршованими творами. Вчити розуміти 

зміст прослуханого, відповідати на запитання за текстом, висловлювати власні дум-
ки; сприяти розвитку діалогічного мовлення, мислення, пам’яті; розвивати арти-
куляцію, чистоту мовлення; формувати навички дотримання елементарних норм 
культури поведінки.

Обладнання: ілюстрація до вірша Т. Лисенко «Нащо дітям треба спати?».

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Артикуляційна гра «Чистомовки».
Ша-ша-ша — він немає ні гроша. 
Шу-шу-шу — ми нарвали споришу. 
Ше-ше-ше — говоріть тихіше. 
Еш-еш-еш — ти мене не доженеш. 
Иш-иш-иш — ти чому не спиш?

2.  Читанні вірша Т. Лисенко «Нащо дітям треба спати?».
-Діти, а ви знаєте для чого потрібно спати? 

Нащо дітям треба спати?
 
— Нащо дітям треба спати?  Сни приходять уночі,
— Щоб скоріше виростати!   Сили дітям даючи.
Вдень рости часу немає:   Та ростуть лиш ті малята, 
Діти граються, гуляють,    Що лягають вчасно спати,
Вчать вірші, пісні співають,   А хто скаче до півночі
Із конструкторів будують,   І до ліжка йти не хоче,
 Гарно фарбами малюють.    Той, хоча і засинає, 
Вдень нема коли зростати —   Виростати не встигає.
Дуже справ у них багато.    Треба вчасно всій малечі
Дітлахи вночі ростуть    Спать лягати кожен вечір. 
Після того, як заснуть.

3. Робота над змістом твору.
-Нащо дітям треба спати?
-Чому вдень діти не ростуть?
-Які справи є у дітей вдень?
-Коли діти ростуть?
-Коли треба лягати спати, щоб вирости?
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4. Фізкульхвилинка.
Станьмо, діти, рівненько.
Отак! Отак!
(Діти підводяться зі стільців)
Вклонімося низенько.
Отак! Отак! 
(Нахили вперед)
Далі отак руки в боки, 
(руки на пояс)
Веселенько підем в скоки!
Отак усі стриб, стриб!
(Стрибки на обох ногах)
Вгору руки піднімайте 
(діти піднімають руки вгору)
І всі разом присідайте.
(Присідання)
Відпочили, треба грати,
Слова різні називати.
Стали в коло: раз-два-три,
Гру веселу почали.

5. Мовна гра «Про одну іграшку різними словами».
Діти розглядають іграшки і добирають синоніми, відповідають на запитання пе-

дагога.
Запитання до гри
• Це іграшка? (Так) Якими ще словами ми можемо назвати о іграшку? (Лялька, 

неваляйка)
• Як називається ця іграшка? (Машинка) Як ще можна назвати цю машинку? 

(Автомобіль, вантажівка, самоскид)
• Що є на ляльці? (Одяг) Якими ще словами ми можемо назвати одяг ляльки? 

(Убрання, сукня, плаття)
• Яка це іграшка? (Свинка) Як ще можна назвати цю іграшкову тваринку? (По-

росятко, кабанчик)
• Яке звірятко зображує ця іграшка? (Це собачка) Як ми назвемо маленького 

собачку? (Щенятко) Собачку-хлопчика? (Песик)
• Кого зображує ця іграшка? (Малу дитинку) Як ще можна назвати таку іграш-

ку? (Малятко, немовля, дитинка, пупсик)
• Що в ляльки на голові? (Волосся) А як ще можна сказати а волосся ляльки? 

(Зачіска, кучері, коси)
-А що це за іграшка? (Телятко)
Давайте, ми вивчемо скоромовку про телятко.
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6. Вивчення скоромовки.
Йшло телятко в білу цятку, 
Поспішало на зарядку,
А ягнятко в чорну цятку 
Танцювало у присядку.

7. Мовленнєва гра «Заміни слово».
Вихователь зачитує дітям по три речення зі спільним словом (дієсловом або 

прикметником), а потім пропонує ряд слів, якими його можна замінити. Діти мають 
дібрати відповідне слово до кожного речення.

Матеріал для гри:
1. У мами дуже добра вдача. Бабуся зварила добрий борщ. Тато побажав дідусеві 

доброго здоров’я.
Лагідний, смачний, міцний.
У мами дуже лагідна вдача. Бабуся зварила смачний борщ. Тато побажав дідусеві 

міцного здоров’я.
2. Бабуся відкрила двері. Дідусь відкрив газету. Від подиву дівчинка широко від-

крила очі.
Відчинити, розгорнути, розплющити.
Бабуся відчинила двері. Дідусь розгорнув газету. Від подиву дівчинка широко 

розплющила очі.
3. Надворі знову насипало снігу. Мама насипала в тарілку борщу.
Накидати, налити.
Надворі накидало снігу. Мама налила в тарілку борщу.
4. Зранку розпочався сильний снігопад. Донька знає, що її тато спортивний, 

сильний. Тато відчув сильний голод.
Рясний, дужий, нестерпний.
Зранку розпочався рясний снігопад. Донька знає, що її тато спортивний, дужий. 

Тато відчув нестерпний голод.
Гра проводиться у спокійному темпі, щоб діти мали можливість поміркувати; 

вихователь пояснює, які слова можуть поєднуватись, а які ні і чому.

Підсумок заняття
Заняття закінчується
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Заняття 72
Тема: «Прийди до нас літечко!»
Мета: уточнити і поглибити знання дітей про різні пори року, вчити розповіда-

ти про прикмети, особливості погоди, трудову діяльність людей в ту чи іншу пору; 
поповнювати словниковий запас, закріпити назви літніх місяців; залучати дітей до 
колективної бесіди; розвивати образне мислення, увагу, уяву, спостережливість, ар-
тикуляцію, чіткість мовлення. Виховувати любов до природи.

Обладнання: ілюстрації на тему «Літо», картки із зображенням різних пір року.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Повторення, закріплення вивченої скоромовки.

2.  Дидактична гра «Літечко».
На дошці перед дітьми — ілюстрація «Літо».
-Ще кілька днів — і мине весна-красна. Хто скаже, яка пора прийде на зміну вес-

ні? (Літо) Правильно. Усі ми любимо літню пору. Яка погода стоїть влітку? (Тепла, 
жарка, сонячна, гаряча, чудова) Чим же займаються люди в літню пору?

Дидактична гра «Літечко»
Діти за допомогою дорослого будують розповідні речення на запитання.
• Влітку люди відпочивають, їздять у подорожі.
• Влітку ходять до лісу по гриби.
• Влітку купаються ,у морі чи в річці та загоряють на пляжі.
• Влітку збирають врожай ягід, фруктів та овочів.
• Влітку люди працюють на городах та в садках.
• Влітку хлібороби жнивують, збирають врожай зерна.

3. Мовна гра «Літні місяці».
Так, молодці. Давайте пригадаємо назви літніх місяців.
Коли приходить перший місяць літа, дні стоять найдовші, а ночі — найкоротші. 

Сонечко в небі високо-високо. На клумбах розквітають червоним цвітом півонії, 
троянди, маки. У садку починають червоніти порічки та полуниці, а ближче до кін-
ця місяця — і вишеньки. У лісі достигають червоні сунички. Хто знає, як називаєть-
ся перший місяць літа? (Червень) Чому він так називається?

Малята переказують розповідь педагога про червень.
Дорослий продовжує розповідь.
Щойно почнеться наступний місяць літечка — липень — зацвітає медоносна 

липа. Бджілки збирають з неї нектар, з якого роблять цілющий мед. А як тільки 
липа відцвіте — у пасічників настає пора медозбору. Липовий мед вважається дуже 
корисним. Тому і викачують мед із вуликів найчастіше саме у липні.
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Діти за проханням та за допомогою дорослого переказують прослуханий текст 
про другий літній місяць.

- Промине солодкий медовий липень — і настає черга останнього літнього мі-
сяця. Він називається серпень. Чому? Бо серпень — пора жнив. Раніше, в давнину, 
коли не було потужних машин та зернозбиральних комбайнів, люди виходили у 
поле і жали вручну, серпами. Це була дуже важка, але радісна праця. Важка, бо під 
гарячим серпневим сонцем трудитися було непросто, а радісна, бо всі раділи ще-
дрому врожаю хліба. Багато часу спливло відтоді. Давно вже ніхто не жне жито і 
пшеницю серпом. Натомість у полі трудяться комбайни та жатки. А останній літній 
місяць і досі звуть серпнем.

Педагог пропонує малята відповісти на запитання.
• Як називається третій місяць літа?
• Чому він так називається?
• Як проходили жнива у давні часи?
• Чому жнива вважають напруженою, але радісною порою?
• Як косять в полях хлібні злаки тепер?

4. Фізкультхвилинка «Хто літає за віконцем?».
Вихователь читає малятам віршовані рядки, а діти кружляють, відповідно змаху-

ючи руками (зображують то ластівок,- то метеликів, то листопад, то сніжинки).

Хто літає за віконцем? Бачать малюки:
Навесні шугають в небі бистрі ластівки.
Що за гості за віконцем літнім днем летять? 
Це метелики під сонцем крильми мерехтять.
Ось вже осінь. Холод — близько. Листопад почавсь.
За вікном танцює листя свій прощальний вальс.
А зима як завітає в час холодний свій,—
За віконцем закружляє білий сніговій.

5. Дидактична гра «Гарні пори року».
Отже, весну змінює літо. А які пори року настануть далі? (Після літа буде осінь, 

а потім — зима)
Дидактична гра «Гарні пори року»

Дорослий викликає двох дітей до дошки, дає їм картки з малюнками, на яких 
зображені різні пори року, і пропонує малюкам розкласти їх у потрібному порядку. 
Малята виконують завдання.

Після цього педагог просить малят назвати якомога більше слів- ознак, що ха-
рактеризують кожну пору року.

• Літо яке? (Спекотне, ягідне, врожайне, пляжне, грозове, веселкове, сонячне, ме-
дове)
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• Осінь яка? (Золота, чарівна, барвиста, щедра, запаслива, хазяйновита, гриб-
на, дощова, мокра, похмура)

• Зима яка? (Холодна, морозяна, сніжна, біла, весела, сувора, сердита, вітряна, 
люта, крижана)

• Весна яка? (Тепла, квітуча, ясна, довгождана, красна, співуча, ласкава, зелена, 
радісна).

6. Дидактична гра «Виправ помилку».
Вихователь пропонує дітям уважно послухати речення, знайти у них невідповід-

ності і  повторити почуте, відповідно скоригувавши зміст.
• Навесні ми каталися на лижах і санчатах. (Взимку ми каталися на лижах і 

санчатах)
• Восени розтанув сніг, і настала повінь. (Весною розтанув сніг, і настала по-

вінь)
• Влітку ми спостерігали за листопадом. (Восени ми спостерігали за листопа-

дом)
• Перші проліски розцвітають влітку. (Перші проліски розцвітають навесні)
• Взимку почалися ранками перші приморозки. (Восени почалися ранками пер-

ші приморозки)
• Огірки дозрівають на городі восени. (Огірки дозрівають на городі літом)
• Взимку мама варила малинове варення. (Влітку мама варила малинове варен-

ня)
Педагог хвалить малят за уважність.

7. Дидактична гра «Відгадай».
Учити дітей за діями визначати, яке слово загадано.
• Їде, сигналить, гурчить, мчить, везе... (автомобіль).
• Вмикається, показує, розмовляє, стоїть... (телевізор).
• Любить, пестить, доглядає, готує, шиє, працює... (мама).

8. Конкурс вивчених скоромовок.

Підсумок заняття
Заняття закінчується


