
Портрет сучасного вихователя “Техніка вихователя” 

• Культура спілкування. 

• Саморегуляція діяльності. 

• Управління внутрішнім самопочуттям. 

• Оволодіння увагою співрозмовника. 

• Виразний показ почуттів і ставлень – міміка, пантоміміка, зовнішність. 

• Володіння мовленням – голос, дихання, дикція, грамотність, інтонація. 

Завдання для вихователя “Мовлення вихователя” 

• Знання української мови. 

• Спілкуватися державною мовою. 

• Розвивати власну мовленнєву компетентність. 

• Володіти засобами інтонаційної виразності, уміти послідовно й логічно 

висловлювати думки, влучно добирати слова й словосполучення. 

• Бути прикладом чистого літературного мовлення та високої мовленнєвої 

культури. 

Поради вихователям щодо ефективної організації занять 

 

Не дистанціюйтеся від дітей. Самі підійдіть і сядьте біля них, спостерігайте 

за іграми, вслухайтеся у розмови. 

Зробіть початок заняття нефіксованим у часі. Візьміть усе, що ви при-

готували до заняття і розмістіть матеріали так, щоб діти могли їх бачити: 

розкладіть на ігровому килимку навколо себе предметні картинки або чистий 

аркуш ватману і маркери, фізичну карту України чи дитячу енциклопедію, 

відкриту на сторінці, де зображено карту зоряного неба. Почніть працювати з 

матеріалом — розглядати, вирізати, малювати тощо. Організуйте це таким 

чином, щоб у дітей з'явився інтерес до вашої діяльності. Зверніться до тих, 

хто виявив цікавість або просто перебуває поряд, із проханням допомогти: 

подати, притримати, розмішати фарбу. 

Залучіть двох-трьох дітей до спільної діяльності. Проводьте її у такому 

емоційному стані, щоб інші діти самостійно, без спонукань, захотіли 

долучитися до неї. 

Приберіть чи зведіть до мінімуму монологічну форму спілкування з 

дітьми. Будуйте його на засадах ділового партнерства та конструктивного 

діалогу. Лише так ви зможете пізнати і врахувати в освітньому процесі 

інтереси дітей та індивідуальні особливості протікання психічних процесів. 

Намагайтеся прив'язати до реального життя дітей усю навчальну 

інформацію, що подається. Наприклад, ознайомлення з професіями до-

рослих проведіть на основі бесіди про професії батьків та знайомих людей з 

найближчого оточення. Розіграйте ситуацію про те, як одна з відомих дітям 

професій (водій тролейбуса, кухар, лікар, вихователь) «зникла». Поміркуйте 

разом про наслідки такої ситуації. Зробіть це весело і смішно. Поверніть 

дитячий сміх до дитячого садка! А навчаючи дітей побудови упорядкованих 

послідовних рядів: великий — менший — найменший, принесіть і розкладіть 

на килимку багато різних за розміром пластикових пляшечок і кришечок до 

них. Попросіть знайти до кожної пляшечки відповідну кришечку, потім (чи, 



можливо, дітям захочеться спочатку) побудувати ряд: від найбільшої 

пляшечки до найменшої. Під час цієї діяльності є можливість закріпити 

порядкову лічбу, поміркувати над можливостями використання пляшечок у 

побуті. Скажімо, виготовити з них совок для піску чи інших сипучих 

речовин, годівничку для птахів, вазу для олівців, «гантелі» (наповнити пляш-

ки водою) для занять фізкультурою чи навіть шумовий музичний інструмент 

(наповнити пляшки горохом, квасолею, жолудями, мушлями тощо), щоб 

потім створити своєрідний оркестр. 

Особливістю таких занять є прихованість навчальних завдань від дітей. 
Вони існують лише для вихователя, зафіксовані у плані його роботи та 

втілюються у партитурі робочого дня. Для дітей це цікава діяльність, 

забарвлена позитивними емоціями спілкування та відкриттів. Та за появи 

ознак втоми вихователь має завершити. 

Як підвищити якість дошкільної освіти 

Методичний порадник 

         Якісна освіта - це освіта, спрямована на формування нової життєво 

компетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні 

характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й 

обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; 

це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно 

спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка 

забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим 

Державним стандартам (В. Кремінь).  

        Головне завдання сучасного навчального закладу - забезпечити юне 

покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, 

інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у 

новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому 

(В.Кремінь).  

      Головне завдання кожного дитячого садка - надання якісної освіти кожній 

дитині (Т. Панасюк).  

Як підвищити якість дошкільної освіти:  

1. Підвищення ролі ігрової діяльності у житті дитини. Збідненість чи 

відсутність сюжетно-рольової гри провокує недорозвиненість емоційної, 

мотиваційної та вольової готовності дитини до школи, призводить до 

порушень у розвитку особистості, гальмує становлення механізмів регуляції 

поведінки, спричиняє зниження розвитку творчих здібностей дитини. 2. 

Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. В 

багатьох зарубіжних країнах діти йдуть до школи з 6 років, але у 1 класі вони 

займаються специфічно дитячими видами діяльності: ігрова, образотворча, 

музична - чого немає у нашій початковій школі, де програми і підручники 

затеоретизовані, надто складні та переобтяжені другорядним фактологічним 

матеріалом. (На часі: спрощення програм для початкової школи та 

удосконалення й корегування програм для ДНЗ). Забезпечення повноти 

дитинства, балансування ігрової та навчальної діяльності у єдиному просторі 



форм та методів організації взаємодії дорослих із дітьми - важливе завдання 

педагогів  як в ДНЗ, так і в початковій школі.  

3. Усунення проявів авторитарної педагогіки. На часі підтримка варіативних 

розвивальних технологій, спрямованих на комплексний підхід до фізичного, 

психічного та духовного потенціалу дитини-дошкільника з використанням 

гуманістичної особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.  

4.  Виконання комплексної програми ДНЗ. Оптимальний вибір варіативних 

програм. Широке обговорення програм для ДНЗ на курсах підвищення 

кваліфікації, на відкритих форумах в Інтернеті тощо має бути на контролі. 

Якщо програма є варіативною, то це не значить - не прийнятою до уваги, 

відкинутою, а, навпаки, ретельно вивченою і взята на озброєння задля 

удосконалення освітнього процесу, його індивідуалізації та диференціації, 

поглибленої роботи з якогось розділу, часто затребуваного і актуального (як, 

наприклад, навчання елементів грамоти, іноземна мова, комп'ютерна грамота 

тощо). Більшість фахівців дійшли висновку - не може бути однієї зразкової 

програми розвитку дитини. Використання варіативних та авторських програм 

примножує креативний потенціал освітнього процесу, збагачує досвід 

дитини, її всебічний розвиток. 

 5.  Використання цілісного програмно-методичного забезпечення   дитячого 

розвитку, індивідуальності кожної дитини. В кожному ДНЗ мають постійно і 

в комплексі впроваджуватися сучасні досягнення науки і практики з різних 

освітніх ліній БКДО, методики і технології аби сформувати у дитини цілісну 

картину світу. На часі є актуальним розроблення і схвалення авторських 

програм, технологій, систем роботи з дошкільниками, апробованих на 

практиці, в тому числі й з дітьми з особливими освітніми потребами.  

6.  Дотримуватися гранично допустимого навчального навантаження на 

дитину. Планування різних видів і типів занять в ДНЗ, ретельне складання 

розкладу організованої навчально-пізнавальної діяльності для кожної вікової 

групи з урахуванням особливостей діяльності ДНЗ - одна з важливих функцій 

методичної служби дошкільного закладу. Досі зустрічаються непоодинокі 

випадки навчального перевантаження дошкільників, надмірного захоплення 

використанням фронтальних форм організації предметних занять, зокрема й 

гурткової роботи, що призводить до скорочення прогулянок, зниження 

рухової активності дітей. Тож виникла потреба у наказі МОН України від 

20.04.2015 р. №446 "Про затвердження гранично допустимого навчального 

навантаження на дитину у ДНЗ", у якому визначено межі навчального 

навантаження, збільшувати яке недопустимо. І зовсім необовязково 

проводити стільки занять, щоб досягти високої якості й результативності 

освітнього процесу. Оптимальний варіант - блочно-тематичний принцип 

організації освітнього процесу на засадах інтеграції.  

7. Оптимізація умов роботи педагогів. Формувати сучасне розвивальне 

середовище в кожній віковій групі та ДНЗ загалом; не переповнювати групи 

аби забезпечити якісне виконання завдань БКДО, творчий підхід до справи та 

повну індивідуалізацію освітнього процесу - важливі чинники, які впливають 

на якість дошкільної освіти.  



8. Вивчення та упровадження ППД - важливого чинника оптимізації 

освітньої роботи та поліпшення її результативності.  

9. Забезпечення в ДНЗ тісної взаємодії родини й медико-психолого-

педагогічної служби; проведення медико-психолого-педагогічної експертизи 

для всіх новітніх технологій, рекомендованих до впровадження в освітній 

процес. Саме координація зусиль дасть змогу педагогам, психологам, 

медперсоналу й батькам забезпечити цілісність підходу до кожної дитини, 

інтеграцію змістових завдань і форм роботи. Педагоги мають пам'ятати, що 

саме батьки є замовниками послуг дошкільної освіти, та компетентно і 

доброзичливо допомагати їм, переконувати у можливостях дітей того чи 

іншого вікового періоду. ДНЗ має ініціювати нову, глибшу залученість 

родини до побудови освітнього маршруту дитини, підвищення якості 

дошкільної освіти.  

10.  Надання додаткових освітніх послуг. Гурткова робота. 

Реалізація  варіативної  частини Базового компоненту може здійснюватись, у 

тому числі, за рахунок додаткових освітніх послуг.  

11.  Відповідність особистісних та навчальних досягнень дитини Державному 

стандарту дошкільної освіти. Забезпечення ефективної системи навчання й 

виховання, використання в повному обсязі можливостей дитини раннього та 

дошкільного віку. З цією метою розроблено кваліметричну модель 

визначення рівня розвитку дитини за БКДО та інструментарій її практичного 

застосування.  

12. Активне використання одного з найефективнішого методу моніторингу 

якості освіти - спостереження за дошкільниками, змістом якого має бути: -

особистісний розвиток кожної дитини (морально-духовне становлення, 

самооцінка, самосвідомість, організованість, креативність тощо); - 

інтелектуальний розвиток (розвиток пізнавальних процесів, пізнавальна 

активність, рівень використання знань з різних розділів програми у різних 

сферах життєдіяльності та ін.); - емоційно-вольовий розвиток (емоції та 

почуття, здатність зосереджуватися, докладати вольових зусиль, стримувати 

бурхливі емоції, довільність поведінки тощо); -комунікативно-мовленнєвий 

розвиток (особливості розвитку мовлення, характер спілкування дитини з 

однолітками та дорослими тощо); - розвиток здібностей та обдарованості 

дитини; -відповідність педагогічних впливів і розвивального середовища 

індивідуальним потребам та можливостям кожної дитини; - відповідність 

психофізичного розвитку дитини віковим нормативам, сформованість 

готовності до навчання в школі тощо.  

13.Створення сучасної мережі науково-методичних центрів комплексного 

сервісу (коледжі, вузи, інститути післядипломної педагогічної освіти, обласні 

та районні\міські методичні кабінети, методична служба ДНЗ, психологічна 

служба усіх рівнів тощо), яка дасть змогу переорієнтувати і змінити формат 

добору, підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які б відмовилися 

від використання застарілих дидактичних засобів, а почали досліджувати 

проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами 

даних, робити і презентувати власні здобутки. Наскрізне застосування ІКТ-



технологій в освітньому процесі має стати інструментом забезпечення успіху 

роботи кожного педагога, підвищення ефективності його роботи та якості 

дошкільної освіти.  

14.  Самоосвітня діяльність педагогів. Сучасна освіта потребує від фахівців 

професіоналізму, мобільності, здатності до творчого використання нової 

інформації на практиці. Самоосвіта є складовою безперервної освіти кожного 

педагогічного працівника. Завдання методичної служби та адміністрації ДНЗ 

- постійно мотивувати педагогів до самоосвіти та оновлення знань. Адже на 

якому етапі життя і професійного шляху не перебував би фахівець, він не 

може вважати свою освіту завершеною, а свою професійну компетентність - 

цілком сформованою. Потреба в самоосвіті завжди захищає особистість від 

інтелектуального зубожіння. Висновок.  Ознакою якості дошкільної освіти є 

якість її змісту. Кожен педагогічний колектив має спрямувати свої зусилля не 

лише на надання дітям знань, створення умов для  оволодіння уміннями та 

навичками, а й на їх розвиток.         

          

       Отже, щоб підвищити якість освіти у дошкільних навчальних закладах, 

необхідно урізноманітнювати форми цілеспрямованого навчально-виховного 

впливу, зокрема шляхом:  

проведення індивідуальних занять, гурткової (секційної, студійної) роботи;  

застосування в освітній роботі педагогічних інновацій, сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;  

вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;  

активізації взаємодії з родинами;   

удосконалення механізмів моніторингу якості освітнього процесу.  

Л. Гриневич «Маємо запустити багато процесів одночасно: зупинити падіння 

якості та доступності освіти, орієнтувати її зміст на компетентності, 

«перенавчити» вчителів, змінити структуру школи, забезпечити ці 

перетворення ресурсами». (Нова школа. Простір освітніх можливостей. Л. 

Гриневич.) 

 

 

Орієнтовний перелік центрів (зон, осередків, куточків) предметно - 

розвивальногосередовища в групі: 

1. Ігровий:  

- сюжетно-рольові, будівельно-конструкторські, настільні, друковані, 

дидактичні ігри з логічним навантаженням, театралізовані ігри (з 

наборами обладнання, нескладних декорацій, елементами костюмів чи 

вбрання для ігор - драматизацій та інсценівок), рухливі ігри з 

атрибутами; ігрове обладнання, меблі, різновиди іграшок (фігури 

людей, тварини, рослини, транспортна іграшка); килим для ігрової 

діяльності. 

     2. Пізнавальний: 



-  (матеріали з математики, логіки, сенсорики, грамоти, екологічного та 

економічного виховання, розвитку мовлення, дослідницько-пошукової 

діяльності, українознавства, християнської етики та ін.) :  

-  набори геометричних фігур (плоскі та об'ємні), умовних мірок; 

математичні ваги; задачі - цікавинки; цифри в межах 10 - 20 ; цифрові картки 

для штрихування; математичні головоломки, ребуси, конструктори; 

вимірювальне приладдя та інструменти (лінійка, сантиметр, пісковий та 

звичайний годинник, мірні стаканчики, термометр для вимірювання 

температури, повітря і води); мозаїка;  пазли; лічильний 

матеріал; матеметичні дидактичні ігри, логічні завдання; картки для 

складання прикладів і задач; зошити для самостійної роботи на друкованій 

основі та ін. ;  

-  абетка, картки з друкованими літерами для штрихування; предметні та 

сюжетні картинки; листівки; картинки-загадки; лото; літери на кубиках; 

настільна магнітна абетка; фланелеграф; "живі" літери;  

-  поличка "Розумні книжки" : довідники, дитячі енциклопедії; книжки з 

розвивальними завданнями; книжка-скринька; українські народні казки; 

книжка-картинка (до 3 - 4 років); книжка-ширма; картинки-парадокси; 

ілюстрації до літературних творів; портрет письменника, з творами якого 

діти вже обізнані (старший дошкільний вік); дитячі журнали; тематичні 

альбоми; малі фолькльорні жанри; схеми, моделі для роботи з казкою; 

 -  магнітофон із записами; діапроектор, діафільми, слайди, діапозитиви;  

-  інтелектуальні ігри, головоломки, ребуси, кросворди; колекції марок, 

наклейок; прапори держав світу, герби; календарі, атласи, глобус; карта 

зоряного неба; фотоальбоми; Ø "скринька знахідок"; "скринька бережливих і 

економних"; "торбинка добрих справ"; Ø предмети для дослідницько-

пошукової діяльності : бінокль; збільшуючі скельця; мікрокалькулятори; 

компас; годинник; мікрофон; телефон; фен-сушка;  комп'ютер дитячий; 

мікроскоп; різні ємкості для рідини; набір сипких матеріалів (сіль, цукор, 

чай, крупи; камінчики, пісок, глина; насіння різних рослин ); набір матеріалів 

(скло, дерево, залізо, пластмаса, папір, тканина) для визначення їх 

властивостей; лійки; термометри; ящики для вирощування розсади; календарі 

спостережень; гербарій; Червона книга України та ін. ;  

-  кімнатні рослини, акваріум, інші живі об'єкти та предмети догляду за ними; 

-  групова дитяча газета (з малюнками, цікавими дитячими оповідками, 

розповідями, вітаннями тощо), яка має свою назву (вона може мати назву 

таку, як і група ). Газету діти оформляють щотижня або ж рідше, виходячи з 

потреб та дитячих інтересів, і розміщують на видному місці у роздягальні 

     3. Естетичний (художній) :  

-  стіл з відкидними кришками-мольбертами та індивідуальними секціями для 

матеріалів ; дошка настінна; шафа-тумба для матаріалів та інструментів; 

традиційні та нетрадиційні матеріали (гуаш, олівці, фломастери, зубочистки, 

зубні щітки, пташині пера, шматочки губки, поролон, піпетки, котушки, 

гудзики, олівці-штампи, трафаретки, тички, клаптики тканини, свічки, вата, 

сірники без сірки, кісточки різних розмірів, шматочки целофану; 



копірувальний папір, картон, клей, кольорова туш, гладенькі камінчики, 

пластилін, солоне тісто тощо); 

 -  дитячі музичні інструменти (традиційні, нетрадиційні); 

 -  екрани-ширми для театралізованих вистав та ігор; різні види театрів для 

дітей; велике та мале дзеркало.  

     4.     Центр трудового виховання :  

- дидактична лялька з великим комплектом одягу для неї (діти вчаться 

одягати, роздягати ляльку, годувати, купати, вкладати спати тощо), посудом, 

меблями, предметами для купання тощо;  

-  предмети із серії "Столяруємо" (для хлопчиків) та "Вишиваємо" (для 

дівчаток);  

-  щітки для одягу та взуття;  

-  різноманітні фартушки, щітки, совки, миски, відро, таці (для господарсько-

побутової праці); 

 -  для ручної праці: ножиці, голки, клей, шило, молоток, пінцет, наперсток, 

папір (глянсовий, пакувальний, газетний, цигарковий, фільтрувальний, 

промокальний, шпалери, фольга тощо); кришки від пляшок; мідний дріт; 

природний та покидьковий матеріал (жолуді, каштани, шишки, горіхи, 

камінці, зернята фруктів, кора різних дерев, хвоя, коріння, мох, очерет, сухі 

квіти, трава, лушпиння з цибулі і часнику, апельсинові та лимонові шкірки, 

тополиний пух, мушлі, лоза, гілочки, насіння ясена (клена, липи, акації, 

кавуна, гарбуза, дині, соняшника, проса, маку), котушки, пластмасові 

стаканчики, намистинки, гудзики, тирса, стружка, пробки, шкіра, замша, 

гумові трубочки, штучнібарвникитощо); Ø куточокчергових по їдальні: 

щітка, совок, фартушки, косинки (для дівчаток), шапочки-ковпачки 

(дляхлопчиків).  

    5.     Центр здоров'я :  

-  спортивний куточок для самостійної рухової діяльності дітей : гімнастична 

стінка, драбина, дуги, навісні мішені, гойдалки, ребриста дошка, традиційні і 

нетрадиційні тренажери та обладнання (доріжка здоров'я, кольорові шнури, 

палички-коні, моталочки, серсо, прапорці, хустинки, стрічки, м'ячі, кубики, 

мішечки з піском, шишки, горіхи, скакалки, обручі тощо ; спортивні іграшки 

та атрибути до рухливих ігор;  

-  валеологічний куточок : дидактичні ігри, посібники з основ здоров'я;  

   ігровий комплекс "Зелений вогник": макет з розміткою дороги, іграшкові 

будинки, макети дерев, набір дорожніх знаків, різнівиди іграшкового 

транспорту; фланелеграф з набором дорожніх знаків, площинні будинки, 

фрагменти вулиць, плакати, настільні ігри; модель світлофора .  

     6. Центр відпочинку (психологічного розвантаження) - для емоційного 

розвантаження дітей, зняття втоми і постійного напруження, задоволення 

потреби дітей в усамітненні : - м'яка зручна канапа чи диванчик ; - 1 - 2 м'які 

іграшки, улюблені дитячі книжки та журнали; - магнітофон із записами для 

релаксації; - матеріали для малювання  

 



 

 

Розвиваємо у дошкільників критичне мислення. 
 

Критичне мислення – одна з найважливіших навичок, яких сьогоднішні 

діти потребуватимуть у майбутньому. 

Саме, критичне мислення включають у список топ-десяти найважливіших 

життєвих навичок, необхідних особистості ХХI ст. На другому місці з них 

знаходиться – критичне мислення. 

 
Дітям сьогодні варто надавати можливість безпечно досліджувати 

навколишній світ: вони можуть щодня зустрічатися з багатьма 

можливостями  вирішення проблем і розвитку власних незалежних суджень. 

Їхні проблеми часом здаються нам незначними, але дітям вони надають 

величезні можливості практикувати навички критичного мислення. 

Наприклад: Шестирічний малюк заповз під стілець і не може зрозуміти, як 

виповзти назад. Перед ним постало питання: що робити? 

Дворічна дівчинка думає: «Вихователька поклала нам виделки, щоб ми 

наколювали шматочки курки, але я не можу збагнути, як це правильно 

робиться. Варто мені спробувати ще раз чи можна просто взяти курочку 

руками?». 

Чотирирічний хлопчик думає: «Я хочу, щоб вода залишалася в рові мого 

замку, який я побудував у пісочниці, але вона витікає з нього в пісок. Як 

зробити так, щоб вода не витікала?». 

Кожна з цих дійсно значущих для дітей проблем пропонує їм можливості 

будувати й застосовувати фундамент критичного мислення. При цьому роль 

дорослих полягає в тому, щоб скеровувати дитину для більш творчого 

вирішення проблем. Корисним буде дозволити дитині самій трохи 

поекспериментувати. 



 
 Поради та ідеї, як допомогти дітям побудувати фундамент критичного 

мислення й вирости людьми, здатними вирішувати проблеми. 

Забезпечте можливості для гри.  Саме під час гри діти тестують можливості 

свого мислення та з’ясовують, що станеться, якщо спускати, наприклад, 

ложку з високого стільця ще і ще раз; яка із двох кульок швидша, якщо 

котити їх з гірки; що станеться, якщо опустити крейду у воду або змішати 

кукурудзяний крохмаль з водою та зробити пасту. Надання місця та часу для 

ігор забезпечує дітям чудові можливості пробувати нове, спостерігати 

реакцію та визначати, наскільки змінюється ця реакція. Цей процес 

дослідження має вирішальне значення для критичного мислення. 

Ставте дітям відкриті запитання. Замість того, щоб автоматично давати 

відповіді на ті запитання, які ставить дитина, допомагайте їй мислити 

самостійно й критично, ставлячи відкриті запитання у відповідь: «А які в 

тебе думки з цього приводу? Як ти думаєш, що тут відбувається?». 

Проявляйте повагу до її відповідей незалежно від того, вважаєте ви їх 

правильними чи ні. Ви можете сказати: «Це цікаво», «Розкажи, чому ти так 

думаєш?». Використовуйте такі фрази, як: «Мені цікаво почути твою думку 

про це», «Як би ти вирішив цю проблему?», «Як ти думаєш, де ми можемо 

отримати більше інформації про це завдання?». 

Не розв’язуйте всі проблеми за дітей. Ставте подібні з перерахованих вище 

запитань і давайте достатньо інформації для того, щоб діти не засмучувались, 

а вчилися самостійно знаходити розв’язок проблеми; в результаті не має бути 

так, що ви вирішили задачу за дитину, а вона отримала порцію готових знань. 

Так дитина ніколи не навчиться мислити самостійно, доказово, критично. 

Допомагайте дітям розвивати гіпотези, припущення. «Якщо ми зробимо 

це, як ти думаєш, що станеться?», «Давай спрогнозуємо, що буде далі». 

Заохочуйте нестандартне мислення. Дозволяйте дітям думати по іншому, і ви 

допоможете їм доводити до досконалості свої навички творчого вирішення 

проблем. Ставте перед дітьми такі питання, як: «Які ще ідеї можна 

спробувати?». Або надихайте їх придумувати інші варіанти: «Давай 

придумаємо всі можливі рішення». 

Підтримуйте прагнення дитини шукати додаткову інформацію. Ви 

можете допомогти своїм дітям розвивати навички критичного мислення, 

спрямовуючи їх на пошук додаткової інформації. Наприклад, «Як ми можемо 

більше дізнатися про це? Твій тато багато знає на цю тему. Можливо, 

спитаємо в нього? або Давай пошукаємо разом в Інтернеті?».   



Пам’ятайте! Діти вчаться й тоді, коли спостерігають за вами, за тим, як ви 

самі вирішуєте завдання та проблеми. Разом з тим при найменшій 

можливості приділяйте час тому, щоб ваша дитина самостійно обмірковувала 

своє завдання (проблему). Це надзвичайно корисно для розвитку навичок 

критичного мислення в довгостроковій перспективі. 

Отже: 1.  Питайте та спостерігайте. Часом ми звикаємо постійно казати 

дітям про те, що їм треба робити, і до дрібниць пояснюємо будь-які цікаві 

для них теми. Однак, найефективніша стратегія розвитку мислення 

передбачає постановку відкритих запитань («Як ти думаєш, чому він вчинив 

саме так?») і спостереження («Цікаво, подивися, як розквітає це дерево»). 

Коли розмова відкрита, дитині доводиться більше думати. Образно кажучи, 

ви кидаєте дитині м’яч, а вона пасує його назад. 

2.  Питайте: «Звідки ти це знаєш?».Це просте запитання допомагає дітям 

усвідомити їх власну здатність міркувати. Як тільки ваша дитина пояснить, 

звідки й чому вона знає що-небудь, прийміть її інформацію та продовжуйте 

ставити відкриті запитання, що розкриватимуть її припущення. Навіть якщо 

ваша дитина щось розуміє неправильно, ваші запитання допоможуть їй дійти 

істини. Якщо казати дітям, що вони помиляються, це одразу ж паралізує їх 

мислення. 

3.  Обговорюйте переконливі й непереконливі аргументи. У міру 

дорослішання дітей оточуючі люди постійно будуть наводити їм аргументи і 

в чомусь переконувати – по телебаченню, у журналах, на дитячому 

майданчику й навіть удома. Тому, якщо інша дитина у групі наказує вашій 

дитині віддати їй печиво (яке дали до обіду), бо «треба завжди ділитися», 

допоможіть своїй дитині сформулювати, чому такий аргумент поганий. 

4. Вчіть дитину знаходити помилки.  Пропонуйте дітям 4-5 років 

розглядати ілюстрації, малюнки чи картинки і віднаходити те, що 

неправильно на них зображено, тобто, провокуйте виникнення у дитини 

сумніву з приводу побаченого, а відтак – стимул прояву критичності: 

«Подивися на картинку і скажи, що тут не так» або «Послухай текст і 

розкажи, що у ньому переплутано»… 

5.  Формуйте у дітей пояснювальні судження. Діти старшого 6-го року 

життя здатні мислити критично. У них добре формуються пояснювальні 

судження за умови, якщо дорослі сприяють прояву критичності і дають 

можливість дитині подумати з приводу наявних невідповідностей на 

картинці, у тексті, у відповіді товариша тощо. Дитину старшого дошкільного 

віку варто вчити правильно оцінювати інформацію, відрізняти важливе від 

неважливого, правдиве від неправдивого, обґрунтовувати свої відповіді та 

судження і вміти ставити запитання іншим, шукаючи відповіді на них, 

вибудовувати свої судження на доказах. 

Таким чином, важливо розуміти: на заняттях у ЗДО та вдома має бути 

мінімум готових знань для дітей, натомість потрібно активізувати їх 

мовленнєву, пізнавальну, дослідницьку діяльність, використовуючи відкриті 

запитання, які змушують спілкуватися, розмірковувати, пояснювати, 



обґрунтовувати, сперечатися та доводити свою думку, тобто – критично 

мислити. 

Критичне мислення розвивається у дискусії, під час діалогу та полілогу у 

доброзичливій і ввічливій атмосфері, а здатність критично мислити – це 

надзвичайно цінне вміння дитини, необхідне для подальшого навчання у 

школі та для життя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як вивчити з дитиною числа та цифри: 
порадник для батьків і вихователів  

           З числами діти ознайомлюються доволі рано. Батьки вчать малюка 

показувати на пальчиках кількість років навіть тоді, коли він ще не вміє 

розмовляти. Згодом діти чують від батьків: «Куплю тобі лише одну іграшку, 

морозиво, м'ячик», і практично усвідомлюють значення слова «один». 

Дошкільники легко засвоюють поняття  «два»: «У тебе дві брови, двоє очей, 

два вуха, дві руки та дві ноги». А поняття «один, два, три» закріплюються 

проханням: «Дай мені один кубик і два олівці». Пізніше батьки пропонують 

дитині: «Порахуймо, скільки в тебе пальчиків/цукерок/іграшок; скільки 

сходинками пройшли/дерев проминули; постав на стіл стільки чашок, 

скільки у тебе друзів» тощо.  

      Дітям подобається лічити разом з дорослими як справжні, так і 

намальовані предмети. Та коли дошкільникам пропонують полічити щось 

самостійно, це не завжди вдається — то цифра якась загубиться, то порядок 



порушиться. Тож не варто поспішати давати дисформується міцна навичка 

лічби.  

     Ознайомлювати дітей з числами і навчати лічбі слід поступово,  щоразу 

збільшуючи число на один. Спершу слід навчити дитину рахувати до п'яти, 

оперуючи різними множинами предметів чи картинок, а потім — до десяти. 

Щоразу, ознайомлюючи дітей з новим числом, слід вивчати й відповідну 

цифру. Знання цифр як зорових образів відповідних чисел убезпечить дітей 

від помилок.  

      Аби діти ліпше засвоїли числа та цифри, слід використовувати різнотипні 

завдання та вправи. Вони допоможуть урізноманітнити навчальний процес і 

зацікавити дошкільників.  

Ознайомлюємо з цифрами 
         Якщо викликати у дитини інтерес, то і процес навчання приноситиме 

радість. Дошкільнику буде простіше й цікавіше вивчати цифри, якщо він 

розумітиме їхнє призначення. Тож вихователеві доцільно розповісти про те, 

яким було життя людей, коли ще не було цифр. Відтак можна запропонувати 

дітям самим придумати подібну історію.  

          Розповідь, приміром, може бути такою. «Колись давно, коли люди ще 

не вигадали цифр, вони позначали кількість, відстань чи час за допомогою 

різних предметів: пір'їнок, ліній на піску, зарубок на дереві. Бувало, зловить 

рибалка дев'ять риб, а щоб показати, скільки їх, візьме у руку дев'ять паличок 

і піде розповідати про свій улов. Або хоче розповісти, що за вісім кроків від 

його будинку — струмок. Тож кладе у кишеню вісім камінчиків. Отак несе 

рибалка повні кишені паличок і камінців, та й ненароком сплутає, які що 

позначають... А сучасним людям не потрібно носити з собою стільки 

дрібничок, адже вони знають цифри та числа, можуть легко позначити 

найрізноманітніші величини.  

       Окрім цього, можна повісити у дитячому куточку метрову смужку, 

розділену на 10 рівних частин. На кожній частині смужки різними кольорами 

написати цифри від нуля до дев'яти. За допомогою цієї смужки можна 

навчати дошкільника співвідносити кількість предметів з відповідною 

цифрою: «У нас є 3 апельсини — покажи число 3 на смужці». Такі прості 

вправи допоможуть дитині ліпше зрозуміти, що люди придумали цифри, аби 

позначати кількість предметів. Цифри і числа пов'язані між собою, як букви і 

звуки, проте одні позначають кількість предметів, а другі — звуки.  

       Щоб зацікавити дитину, можна також запропонувати їй розгадати ребус 

із цифрами чи вивчити про них кумедний вірш. У Додатку подані авторські 

вірші, якими можна скористатися під час занять.  

Ребуси можуть бути такими:  

р 1 а, г 1 а, гор 1 а; 

оби 2 , до Різ 2, пі 2 л; 

ві 3 на, 3 тон, 3 зуб, 3 вога; 

При 5; 

7 я, ві 7.  

Закріплюємо порядок чисел  



      Цілком природно, що під час вивчення цифр у дітей може виникнути 

запитання: «Чому цифри стоять саме в такому порядку?».Тож вихователь має 

розповісти дошкільникам, як утворилися числа, 

які ці цифри позначають. Для цього варто скористатися вирізаними з паперу 

фігурками — кружечками, квадратами чи трикутниками. Слід покласти 

перед дитиною один кружечок, а поруч — цифру 1. Під першим знову 

покласти один кружечок, а поряд з ним ще один — маємо два. Так само слід 

викласти інші числа. У такий спосіб варто звертати увагу дитини на те, що 

кожне наступне число на одиницю більше від попереднього. А отже, числа 

стоять у певному порядку, який не можна порушувати. Окрім цього, діти 

мають зрозуміти, що цей порядок демонструє збільшення. А щоб їм легше 

було це усвідомити, можна порівняти збільшення у числовому ряду зі 

зростанням дитини: «Ось так ти ріс рік за роком», «Ось так набирав вагу», 

«Ось так ти йшов крок за кроком».  

      Щоразу перед початком заняття варто вправляти дитину в лічбі від 1 до 

10. Це допоможе їй виявити, де саме вона помиляється і що варто повторити. 

      Аби закріпити знання про порядок чисел, слід систематично пропонувати 

дітям різноманітні завдання, зокрема:  

 визначати, яке число стоїть першим — 7 чи 8, 4 чи 3; 

 вставляти пропущені числа у ряд, приміром 2, 3...5, 6; 

  з'єднувати лініями у правильному порядку числа, що написані на аркуші 

у довільному порядку тощо.  

Перетворюємо навчання на гру 
     Допомогти дитині вивчити правильний порядок чисел можна за 

допомогою ігрової діяльності. Для цього запропонуйте їй зіграти у такі ігри, 

як-от:  

 «Числа заблукали» — дитина має розставити числа у правильному 

порядку і при цьому назвати та показати їх на смужці з числами. Можна 

також скористатися варіацією 

цієї гри й запропонувати дошкільнику перевірити, чи правильно рахує, 

скажімо, Вінні-Пух, який «ненавмисно» то пропускає якісь числа, то 

міняє їх місцями. 

 «Лічи далі» — вихователь називає якесь число, приміром З, і обирає 

дитину, яка має продовжити рахунок. Для старших дошкільників гру 

можна ускладнити, наприклад запропонувати лічити у зворотному 

порядку. 

 «Стань на місце!» — кожна дитина отримує картку з цифрою. Відтак 

учасники гри шикуються у порядку лічби. Кожен має назвати своїх 

«сусідів» чи сусідів іншого учасника.  

      Можна виставити перед дитиною в ряд машинки або їх різнокольорові 

зображення й запропонувати їй відповісти на запитання: «Якого кольору 

сьома машинка?» або «Котрою у ряду стоїть синя машинка?» і завдання 

поставити, наприклад, зелену машинку другою чи сьомою. Щоб вивчити 

числовий ряд і навчитися впорядковувати числа, слід їх порівнювати: «Один 

слоник випив 6 відер води, а другий — 4. Хто більше?»  



      Дитину, яка вміє лічити до десяти, слід навчити робити це в зворотному 

порядку. Варто показати, що тепер числа зменшуються на одиницю: «Ось так 

ти з'їдаєш кашу ложка за ложкою», «Ось так зменшується кількість днів до 

вихідних»  

         Можна також поєднати вивчення цифр з творчою діяльністю. Скажімо, 

разом з дитиною намалювати дерево з гілками, біля кожної з яких написати 

певну цифру. Відтак запропонувати дитині намалювати потрібну кількість 

листочків на кожній гілочці.  

      Дітям також подобається гра «Склади квітку». їм пропонують елементи 

квітки — серединки, вписана в яких цифра вказує, скільки потрібно покласти 

до неї пелюсток тощо. 

      Дитину, яка вміє лічити до десяти, слід навчити робити це в зворотному 

порядку. Варто показати, що тепер числа зменшуються на одиницю: «Ось так 

ти з'їдаєш кашу ложка за ложкою», «Ось так зменшується кількість днів до 

вихідних» тощо. 

     Покладіть на стіл, наприклад, сім кружечків і позначте їх цифрою 7. 

Відтак переверніть один з кружечків на рожевий бік а шість інших залишіть 

синіми. Запропонуйте дитині викласти цю комбінацію цифрами і зробити 

висновок: «Отже, 7 — це 1 та 6» тощо. 

Навчаємо писати цифри  

   Навчаючи дошкільника писати цифри, слід пам'ятати, що це завдання для 

дитини дошкільного віку — доволі складне. Тому спершу слід запропонувати 

дитині услід за дорослим «написати» цифру в повітрі, зліпити з пластиліну, 

викласти з паличок, ниткою тощо.  

     Відтак зобразити її кілька разів великою на нелінованому папері, і лише 

потім у великій клітинці, у меншій і, нарешті, у звичайній. Ефективним є 

написання цифр пальцем на піску або манній крупі, насипаній у невисоку 

коробку, або мокрим пальцем на дошці.  

       

Проводимо асоціації 
       Іноді діти пишуть цифри 3, 5, 6 та 9 у дзеркальному відображенні. Щоб 

вони навчилися писати правильно, варто давати їм рядок написаних цифр і 

пропонувати обвести їх різними кольорами, тобто писати по написаному. 

Також можна пропонувати знайти та викреслити неправильно написані 

цифри. 

     Найчастіше діти плутають цифри 6 і 9. Аби дошкільникам легше було їх 

розрізняти, дорослим слід будувати асоціативні ряди — порівнювати цифри з 

добре відомими дітям предметами. Так, приміром 6 — це замочок, що висить 

та тримається за верхню дужку, а 9 висить на цвяшку, тримаючись кільцем. 

Щоб діти ліпше це запам'ятали, цифри слід намалювати. Потім варто дати 

завдання «повісити»/намалювати замочки-шістки на двері, а дев'ятки — на 

цвяшки. Доцільно пропонувати дошкільникам підписувати цифрами 6 чи 9 

відповідну кількість зображених предметів. 

      Під час вивчення цифр діти мають визначати, на що схожа та чи та цифра, 

а також відшукати вже відомі цифри на запропонованих малюнках. Так, 



приміром, крила намальованого метелика чи вушко й щока тигреняти схожі 

на трійки; лебідь з круглою голівкою та витягнутою шийкою приховує в собі 

двійку; квітка без серединки може бути складеною з вісімок.  

      Варто намагатися зробити процес навчання творчим та цікавим, адже тоді 

дошкільники ліпше запам'ятовуватимуть числовий ряд,цифри та 

досягатимуть успіхів у лічбі. 

  

 

Адаптація дитини до закладу дошкільної освіти в запитаннях і 

відповідях 

У якому віці ліпше розпочати навчання дитини в закладі дошкільної 

освіти? 
     До кожної дитини потрібен індивідуальний підхід, тому однозначно від-

повісти на це запитання складно. Якщо дитина самостійна, розвивається 

відповідно до віку, то її можна сміливо довіряти вихователям уже на третьо-

му році життя. Хворобливим та менш самостійним дітям ліпше бути вдома з 

батьками до трьох років. 

     Чимало батьків хочуть оформити до закладу дошкільної освіти малят, 

яким виповнився рік чи півтора. Але радимо зачекати. Адже дитина в такому 

віці ще потребує особливого догляду, який може забезпечити тільки мама. 

Ураховуйте, що діти третього року життя легше адаптуються до умов до-

шкільного закладу, ніж 4-5-річні діти. 

Чому дитина вранці не хоче йти до 

дитсадка, а ввечері додому? 
  Усі батьки мріють про те, щоб дитина 

вранці залюбки і з гарним настроєм бігла в 

дитсадок, а ввечері, побачивши маму або 

тата, збирала іграшки, прощалася з дітьми, 

вихователями і спокійно поверталася 

додому. Але, на жаль, так буває не завжди. 

   Легко і без сліз дитина вранці 

прощається з мамою/татом лише тоді, коли 

вже цілком адаптувалася до дитячого садка 

— коли образ батьків уже міцно закріпився в дитячій свідомості. 

    А от іти додому дитина не хоче здебільшого тоді, коли бере участь у ціка-

вій грі або саме зайнята іншим видом діяльності. Якщо так трапляється часто, 

укладіть з дитиною угоду: ви приходите по неї ввечері і дозволяєте їй погра-

тися ще 10 хвилин, щоб вона завершила усі справи й попрощалася з друзями 

й вихователями. Це буде чесно щодо дитини, адже навіть дорослим складно 

миттю відірватися від цікавого заняття. Або ж заплануйте разом якусь цікаву 

справу після дитячого садка: наприклад, погодувати бездомного собаку, 

почитати цікавий дитячий журнал, погратися на спортивному майданчику 

поряд з домом тощо. 

 Порадьте батькам про те, чи можна полегшити період адаптації дитини 

до нових умов? Як це зробити? 

 

http://dnz8.rosvita.rv.ua/images/preschool_activities/10.png


  Можна й потрібно. Ось кілька порад, як це зробити. 

 Намагайтеся якомога раніше тренувати систему адаптаційних механізмів 

дитини — У жодному разі не обговорюйте у присутності дитини 

проблеми, пов'язані з дитячим садком. Не показуйте дитині, що ви 

хвилюєтеся, боїтеся або в чомусь невпевнені. 

 Довідайтеся про всі режимні моменти в дитячому садку та введіть їх у 

режим дня дитини заздалегідь. У вихідні намагайтеся дотримуватися 

такого самого режиму.      

o Якомога раніше познайомте дитину з вихователями й дітьми у групі, 

куди вона незабаром прийде. 

o Завчасно формуйте позитивне ставлення дитини до відвідування ди-

тячого садка. Розповідайте веселі історії із життя знайомих вам дітей, 

які ходили до дитячого садка, діліться своїм досвідом. 

o У перший тиждень відвідування дитячого садка залишайте там дитину 

на дві-три години. 

o Розкажіть дитині, що вона завжди може звернутися по допомогу до 

вихователя. Ім'я та по батькові вихователя постійно згадуйте під час 

розмов про дитячий садок. Його образ має бути позитивним у свідо-

мості дитини. 

o Готуйте дитину до тимчасової розлуки з вами і давайте зрозуміти, що 

це неминуче, оскільки вона вже доросла. І найголовніше — постійно 

пояснюйте дитині, що вона для вас, як і раніше, найдорожча й 

найулюбленіша. 

Як подолати переживання батьків в адаптаційний період малюка? 
    Насамперед усвідомте, що всі батьки дошкільників через це проходять У 

жодному разі не картайте себе за те, що ви робите щось погане, залишаючи 

дитину в дошкільному закладі. Будьте впевнені в тому, що малюк звикне до 

садка, що в нього з'являться там нові друзі. 

    Контролюйте свої емоції. Дитина відчуває ваші страхи й переймає їх. 

Якщо ви будете впевнені в тому, що все робите правильно, то й дитина буде 

спокійна 

     Не тримайте в собі тривоги й переживання. Обговорюйте їх із чоловіком, 

батьками, подругами, мамами інших дошкільників із групи, яку ваідвідує 

ваша дитина, педагогами дошкільного закладу. 

Будьте впевнені й послідовні у своєму рішенні. І не бійтеся аргументувати 

його дитині. 

 

 

 

 

Трудове виховання дошкільників 
     Трудове виховання дітей дошкільного віку -  це діяльність, яка спрямована 

на розвиток загальних трудових здібностей, формування психологічної 

готовності, відповідального ставлення до праці та продуктів його 

виробництва, а також впливає на розумовий і фізичний розвиток дитини. 



Проблеми трудового виховання досить актуальні для дітей дошкільного віку, 

так як на цьому етапі у дитини відбувається формування особистісних 

якостей, умінь і прагнення до праці. 

Завдання трудового виховання дошкільників 
 виховання шанобливого ставлення до праці дорослих і прагнення надати 

допомогу; 

 розвиток трудових навичок, їх удосконалення і поступове збільшення 

змісту трудової діяльності; 

 формування у дітей позитивних особистих якостей, таких, як прагнення 

до праці, дбайливість, відповідальність, ощадливість; 

 розвиток навичок організації роботи; 

 виховання позитивних взаємостосунків в процесі трудової діяльності між 

дітьми - вміння працювати в колективі, в разі необхідності надавати 

допомогу, прихильно оцінювати працю однолітків і в шанобливій формі 

робити зауваження. 

 

   Завдання трудового виховання можуть втілюватися в дошкільних 

навчальних закладах і в колі сім'ї. Заклад дошкільної освіти відіграє 

важливу роль в загальному розвитку дитини. Слід зазначити, що 

виховання дітей у дитячому садку здійснюється у відповідності з певною 

програмою. У суспільстві однолітків дитині легше порівняти свої трудові 

вміння і результати з трудовим вихованням товаришів. Також, у 

формуванні особистості дитини відзначається високий пріоритет 

сімейного виховання. Головний принцип трудового виховання в сім'ї 

полягає в тому, що трудова навантаження повинна відповідати віку і 

особистим особливостям дитини. Важливо всім членам сім'ї при 

виконання будь-яких домашніх справ завжди бути прикладом. Діти 

люблять наслідувати дорослим і відчувають величезну гордість, якщо їм 

доручають будинку «справжні» справи. 

     Праця дітей дошкільного віку можна розділити на кілька видів: 

 самообслуговування; 

 господарсько-побутової працю; 

 праця по догляду за рослинами і тваринами; 

 ручна праця. 

              Особливості трудового виховання дошкільника 
    Особливості ставлення до трудової діяльності дитини в дошкільному  віці 

полягають у тому, що дитину більше приваблює процес праці, ніж кінцевий 

результат. Тому для дошкільника важливий зв'язок між працею і грою. 

Основні методи і прийоми трудового виховання: 

 допомогти дитині у визначення мети праці; 

 обговорити у чому значення даної роботи, для чого і для кого вона 

необхідна; 

 навчити розбивати роботу на етапи виконання; 

 продемонструвати і пояснювати, як краще це зробити; 

 пробудити і підтримувати в ході роботи інтерес до майбутнього справі; 



 обговорити, що вже зроблено, а що ще можна зробити, щоб досягти 

кращого результату; 

 заохочувати старання, інтерес дитини і прагнення впоратися з 

труднощами, домагаючись означеної мети; 

 перевіряти та оцінювати разом з дитиною хід і результати роботи; 

 залучати дитину до спільної праці, подавати приклад відповідального 

ставлення до справи, при цьому допомагаючи порадою чи ділом, якщо 

виникли труднощі; 

 пробуджувати ініціативу у дитини до самостійних рішень. 

Головна мета трудового виховання дошкільників - це формування 

особистості дитини, а також правильного ставлення до трудової діяльності. 

Праця розвиває у дошкільника кмітливість, спостережливість, увагу, 

зосередженість, пам'ять, а також зміцнює його фізичні сили і здоров'я. 

  

  

Організація чергувань у ЗДО 

       Основними формами організації праці в дошкільному закладі 

є  чергування, доручення та колективна праця. 

     Чергування – це найбільш організована форма трудової діяльності дітей. 

Вона використовується вихователем як засіб заохочення дітей до 

систематичного виконання ними трудових обов`язків. У дошкільному 

навчальному закладі розрізняють такі види чергувань: 

 чергування по їдальні; 

 чергування в куточку природи; 

 чергування по заняттях. 

   У молодшому дошкільному віці  організовуються  епізодичні чергування 

по їдальні з ІІ півріччя навчального року (допомога няні). 
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   У середньомудошкільномувіці – систематичні чергування по їдальні та по 

заняттях (вихователь показує основні дії, розповідає,  пояснює, тренує). 

    У старшому дошкільному віці – діти чергують по їдальні, по заняттях, у 

куточку природи. 

     Куточки чергових обладнуються згідно віку дітей  та повинні мати 

естетичне оформлення. Порядок чергування дітей може визначатися за 

допомогою відповідних позначок, дитячих фото тощо. Перш ніж 

призначити  перших чергових, вихователь проводить бесіду, показуючи і 

розказуючи, у чому полягають обов`язки кожного чергового, знайомить із 

шафкою, де зберігаються знаряддя чергового. У старшому дошкільному віці 

списки чергових дітей оголошуються завчасно для того, щоб 

дитина  можливо прийшла раніше до дитсадка, налаштувалася на 

відповідальне  ставлення до виконанняобов`язків. Таким чином старші 

дошкільники привчаються виконувати роботу не лише для задоволення своїх 

потреб, а й для колективу. 

    У ході чергування дітям слід  неухильно дотримуватися  виконання 

обов`язків. Також необхідно, щоб  діти повідомляли вихователю про 

завершення роботи. Якщо виявиться якась помилка, дитина виправляє її. 

Наприкінці дня слід оцінити роботу чергових. 

Організація чергування у куточку природи 

     Організовують чергування з початку навчального року. У перші дні 

вересня вихователь проводить заняття, на якому діти згадують, як доглядали 

за рослинами та тваринами у попередній групі. З відповідей дітей 

виховательз`ясовує, чи пам`ятають діти, як доглядати за кімнатними 

рослинами, як та чим годувати тварин. Під час навчання дітей доглядати за 

рослинами та тваринами слід використовувати різноманітні прийоми: 

особистий приклад, показ, пояснення, нагадування, переконання. Основний 

прийом – демонстрація вихователя упоєднанні з поясненням, як сааме 

робити, як сааме доглядати. 

       Перший раз демонстрація проводиться для усієї групи на занятті або поза 

ним. Але, щоб діти оволоділи певними навичками, однієїд емонстрації, 

звичайно, недостатньо, необхідно у подальшому перевірити виконання їх 

окремими дітьми під час чергування й зновупоказати, якщо дитина робить 

неправильно. Необхідно проводити повторні покази для всієї групи. Вони 

мають бути короткими, але емоційними, щоб збільшити цікавість чергових 

по догляду за рослинами та тваринами. З цією метою доцільно 

організовувати спостереження за роботою вихователя чи помічника 

вихователя, які інколи виконують обов`язки чергових («Сьогодні чергувати 

буду я», – говорить вихователь дітям. Або: «Сьогодні у нас 

чергує……(помічник вихователя). Подивіться, як вона буде працювати. 

                                  Порядок призначення чергового. 
    Об`єднаючи дітей для чергування, слід враховувати навички, захоплення, 

особливості поведінки та взаємовідносини. Тих, хто недостатньо оволодів 

навичками, слід призначати чергувати із дітьми, які вже добре виконують це 



завдання; з нестійкою увагою, а також пасивних призначають з більш 

активними, цілеспрямованими. Слід враховувати і відносини між дітьми. 

Тому бажано списки чергових складати спільно з дітьми. 

     Бажано призначати чергових щодо кожного об`єкта окремо: догляд за 

рослинами, рибами та тваринами (якщотакі є). Пізніше, коли діти  набудуть 

певних навичок, можна надати їм можливість самостійно домовлятися, хто за 

ким буде доглядати, привчаючи їх самостійно розподіляти між собою 

обов`язки. Вихователь непомітно підказує дітям вибір мешканців живого 

куточка. 

      Спочатку діти чергують по одному дню, а поступово, оволодіваючи 

навичками, можуть чергувати  й  більш тривалий термін – протягом двох-

трьох днів. Чергування протягом кількох днів підвищує відповідальність 

дітей за стан того об`єкта, який вони доглядають,  відбувається 

вдосконалення трудових навичок. 

     Список чергових складають на кожен місяць. Це полегшує контроль, 

вносить ясність у розподіл чергувань, щоб кожна дитина протягом місяця 

могла доглядатикожного мешканця куточка природи. 

Наявністьчергових не виключає індивідуальних доручень щодо догляду за 

тваринами, наприклад, допомогти черговим, якщо виникли ускладнення, 

замінити хворого товариша, принести корм. Поруч з короткочасним 

трудовими дорученнями можна давати й більш тривалі індивідуальні 

доручення( на один-два тижні), наприклад, догляд за рослинами, 

розміщеними поза груповим приміщенням – в холі,  вестибюлі. Вихователь 

спонукає дітей нагадувати один одному про обов`язки, допомагати 

товаришам  (більш досвідчені навчають менш досвідчених або показують 

новеньким, як чергувати). 

         Добираючи пари для чергування, необхідно враховувати індивідуальні 

особливості дітей, трудові й організаційні навички кожного вихованця, їхні 

взаємини. Організовуючи чергування, важливо чітко розподілити обов`язки 

між черговими, щоб кожна дитина знала свою ділянку роботи. 

Відповідальність дошкільників за свою роботу підвищується, якщо вони 

знають, за що конкретно відповідають. 

       Доручення – найдоступніша форма залучення дітей дошкільного віку до 

посильної повсякденної трудової діяльності як у дошкільному закладі, так і 

вдома. Доручення  дають змогу визначити рівень трудової  підготовки дітей, 

дають можливість повсякденно залучати всіх дітей до посильної праці і 

дитина привчається бути завжди зайнятою. 

Різновид доручень: 
 прості і складні; 

 короткочасні і тривалі; 

 індивідуальні і групові. 

Зміст доручень: 
 за організацією занять; 

 за ігровою діяльністю; 



 побутові; 

 прохання дорослих. 

        Колективна праця – це організація вихователем усіх дітей на 

використання одного загального завдання, однієї загальної 

справи.  Колективна праця привчає дітей до роботи разом, об`єднує виховує в 

них бажання виконувати  доручену справу, допомагати  одне одному.  

       Організаціюколективної праці передбачено в старшому 

дошкільному віці. Перед  педагогами стоїть завдання: виховувати у дітей 

готовність брати участь у загальній трудовій діяльності, навчити їх 

узгоджених колективних дій. Вміння виконувати обов`язки  в загальній 

справі, оцінювати її, надавати допомогу товаришеві. 

      Правильно організована колективна праця дітей значною мірою сприяє 

вихованню в них багатьох цінних моральних якостей організатора, 

громадянина. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Охорона життя і здоров'я дітей - 

спільна мета дитячого садка і сім'ї» 
У часи економічної скрути, складних життєвих реалій важливою 

залишається проблема профілактичної роботи щодо вироблення навичок 

безпечної життєдіяльності.  



Основи безпеки життєдіяльності (ОБЖД) - наука, що вивчає 

проблеми безпечного перебування людини в довкіллі. Існує необхідність, 

починаючи з дошкільного віку, навчати дітей свідомо ставитися до свого 

здоров'я, питань особистої безпеки та безпеки оточуючих.  

Виникає потреба створення комплексної системи роботи з ОБЖД з 

кадрами дошкільного закладу, батьками, дітьми та громадськістю.  

Сьогодні проблема безпеки розглядається як базисна потреба людини, 

на що зроблено акцент в Концепції ООН про сталий людський розвиток. 

Метою цієї Концепції є створення умов для збалансованого безпечного 

існування кожної окремої людини як найвищої цінності суспільства.  

Україна також приєдналася до цих процесів. Основні принципи такої 

позиції знайшли відображення в головному законі держави - Конституції 

України (1996р.), де проголошені питання безпеки життя і діяльності людини 

та безпеки держави, а саме:  

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю.  

Безпека людини - поняття, що за обсягом, за змістом виходить за межі 

владних структур, воно стосується сутності життя, національної та особистої 

гідності.  

Безпека - це збалансований стан людини, соціуму, держави, 

навколишнього середовища, систем різного рівня складності (соціальних, 

природних, техногенних, економічних та ін.).  

Складність життєвих ситуацій вимагає виховання у людини установки 

на власну безпеку вже з раннього дитинства та застосування її протягом 

усього життя.  

Визначити правильно чи не правильно веде себе людина в тих чи 

інших обставинах дуже складно. Адже відкритий конфлікт дитини з 

дорослими чи ровесниками в деяких випадках можна оцінити позитивно як 

намагання відстояти себе, відстояти право на свою думку, на вчинок. Але є 

загальновизнані норми поведінки, при недотриманні яких для людини 

послідують небажані результати. Такі норми безпеки життєдіяльності і 

дорослих, і особисто дітей.   

Але будь - яка загальновизнана норма повинна бути осмислена, 

сприйнята дитиною, лише тоді вона стане регулятором її поведінки.  

Наше з вами завдання, шановні батьки, сформувати в дітей навички 

правильного поводження в небезпечних ситуаціях на вулиці, у міському 

транспорті, при спілкуванні з незнайомими людьми, взаємодії з 

небезпечними тваринами і предметами, отруйними рослинами, сприяти 

становленню у них основ екологічної культури і здорового способу життя.  

Так, дитина не повинна боятися людей, але, спілкуючись з 

незнайомими, їй необхідно розуміти, що саме може бути небезпечним у  

спілкуванні з іншими людьми, розподіляти людей за ознакою спорідненості -

рідні, знайомі, чужі.  



Батьки повинні розповідати своїм дітям про небезпеку спілкування з 

чужими людьми, доцільно провести бесіду про розбіжність приємної 

зовнішності і недобрих намірів.  

У відносинах «Дитина і природа» батькам доцільно наголошувати на 

екологічній безпеці людини, а щоб поліпшити її, людина повинна дбайливо і 

відповідально ставитися до природи, але при цьому обов'язково пояснювати і 

небезпеки, що пов'язані з деякими рослинами, або виникають при контактах з 

тваринами, при користуванні водою з традиційних джерел питної води. 

Погіршення екологічної ситуації становить значну загрозу здоров'ю дитини, 

тому необхідно пояснити, що виконання звичних вимог дорослих («не пий не 

кип'ячену воду», «мий руки перед їжею», «мий овочі і фрукти перед 

вживанням») у наші дні може вберегти від хвороб, а іноді й урятувати життя.  

Особлива ситуація ризику, коли дитина залишається вдома сама. Щоб 

запобігти біді, дитину потрібно готувати до цього. Вона повинна засвоїти 

групу предметів, якими їй категорично забороняється користуватися: 

сірники, газові плити, пічка, електроприлади і електророзетки. З дітьми 

потрібно вивчити правила поводження в екстремальних ситуаціях, навчити 

користуватися телефоном.  

В дошкільних закладах України введено програму «Основи безпеки 

дітей дошкільного віку». Мета цієї програми саме та, про що говорилося 

вище.  

Освітньо - виховна робота в дошкільному закладі проводиться за 

такими напрямками:  

-    життя серед людей у природному та предметному середовищі;  

-    правила поведінки з вогнем;  

-    безпечні та небезпечні вулиці і дороги;  

-    виховання вміння надавати собі та іншим допомогу в разі потреби.  

Але дошкільний заклад без допомоги батьків не зможе сформувати у 

дітей навички безпечної життєдіяльності так, щоб вони були доведені до 

автоматизму і стали бар'єром від біди і неприємностей.  

Формування у дитини дошкільного віку свідомої безпечної поведінки в 

довкіллі базується на позитивних прикладах у поведінці дорослих. Батьки 

повинні зрозуміти, що не можна вимагати від дитини виконання будь-якого 

правила, якщо дорослі самі не завжди ним керуються.  

Розбіжності вимог до дитини з боку батьків вдома та вихователів у 

дошкільному закладі можуть викликати у дитини почуття образи, 

збентеження та навіть агресії.  

Тільки за умови тісного зв'язку з сім'єю можна досягти бажаних 

результатів у навчанні дітей правил безпеки. Малі вдома стають свідками 

того, як батьки досить часто нехтують найпростішими правилами безпеки, 

залишаючи без нагляду електронагрівальні прилади, телевізори, 

користуються відкритим вогнем на горищах, в коморах та інше. Це 

зрозуміло, не на користь справі. Дорослі не замислюються над тим, що  

дитина наслідує їхні дії. Наслідування, як відомо, одна з особливостей 

дитячої психіки, характерна риса дошкільника і разом з тим своєрідний 



спосіб засвоєння. Через відсутність життєвого досвіду діти наслідують 

правильні і негативні дії та вчинки старших, а тому цю особливість слід 

врахувати у виховній роботі. Дорослі повинні дбати про те, щоб перед дітьми 

завжди був позитивний приклад людей, які їх оточують.  

Отже, шановні батьки, від нас з вами залежить здоров'я і безпека життя 

наших малюків, їхнє комфортне перебування в оточуючому середовищі. 

  

Реалізація завдань естетичного виховання дошкільників засобами 

музичного мистецтва 
   Реформа системи освіти, яка стосується і дошкільників, висуває розвиток 

творчості дитини, як одну із пріоритетних завдань. Без її вирішення 

неможливо виконати головні завдання дошкільної освіти, визначені Базовим 

компонентом дошкільної освтіи України. 

    Перші творчі здібності особистості проявляються в дошкільному віці. 

Перед музичним керівником та вихователями поставлені завдання знайти 

шляхи своєчасного прояву у кожної дитини інтересів, природних задатків, 

здібностей і створити оптимальні умови для їх розвитку. 

    Головне в музичному розвитку дошкільнят - повести дитину в 

різнобарвний світ музики, навчити дитину жити «нею». Музика розвиває 

музичну культуру і формує позитивні якості особистості. 

Музика -   засіб всебічного розвитку дитини, формування її духовного світу. 

Вона розширює її кругозір, знайомить з різноманітними явищами, збагачує 

почуттями, викликає радісні переживання, сприяє вихованню правильного 

ставлення до навколишнього світу. Залучення до музики активізує 

сприймання, мислення та мову, виховує високий естетичний смак, уяву, 

творчу ініціативу, всебічно впливає на її розвиток. 

    Ввести дитину в чарівний світ музики, розвиваючи її музичні і творчі 

здібності покликаний музичний керівник дошкільного закладу. Але важливо 

не тільки на музичних заняттях, а й в повсякденному житті створювати 

умови для розвитку музичних нахилів, інтересів, здібностей дітей. В іграх, на 

прогулянках, під час самостійної художньої діяльності діти за власною 

ініціативою можуть співати пісні, водити хороводи, слухати записи музичних 

творів, підбирати найпростіші мелодії на дитячих музичних інструментах. 



 
  

    Використовуючи сучасний арсенал звуковідтворення (власний спів, 

музичні центри тощо) музичний керівник та вихователі груп виховують 

високу культуру слухання музики, виконання пісень, танців, демонструють 

педагогічну вигадку в залученні дошкільнят до музично-дидактичних ігор з 

використанням музичних інструментів. 

    Насамперед у дошкільників потрібно виховувати самостійність й 

ініціативу у використанні знайомих пісень, танців у різних умовах (в іграх, 

на прогулянках, у самостійній художній діяльності та ін.), у музично-

дидактичних іграх розвивати мелодійний слух, почуття ритму, музично-

сенсорні здібності, розширювати коло музичних вражень, слуханням 

музичних творів і сприяти тому, щоб діти відтворювали їх у сюжетно-

рольових іграх. 

     Застосовувати музику в сюжетно-рольових іграх можна по-різному: як 

ілюстрацію до дії матері (діти співають колискову), святкуючи День 

народження (танцюють, співають), або для відтворення вражень, одержаних 

від музичних занять, святкових ранків, вечорів, розваг. Для успішного 

розвитку таких ігор діти повинні знати багато пісень та хороводів на 

побутову тематику, про різні професії, транспорт, народні пісні  тощо. Такі 

твори є у програмовому музичному репертуарі програм «Українське 

дошкілля» та «Впевнений старт», якими  керуються педагоги нашого закладу 

у своїй роботі. 

    Проведення у повсякденному житті музично-дидактичних ігор, які 

розучуються дітьми на музичних заняттях, сприяє музичному розвитку, дає 

змогу дітям розрізняти музичні звуки за тембром, висотою, ритмом, 

динамікою, за їх напрямком і характером. 

     Прилучення дошкільнят до скарбниці вітчизняного та світового музичного 

мистецтва має різні форми організації відповідної роботи. Це, передусім, 

найдоступніша кожній дитині самостійна музична діяльність і найбільш 

поширена у дитячому садку музика в повсякденні. Це музичні заняття як 

провідна освітньо-виховна форма, а також музичні розваги й музично-



театралізовані свята, які дають дітям змогу відчути художньо-естетичну 

природу музики і пластики як мистецтв вияву людських емоцій та почуттів, 

взаємодії виконавців і глядачів. Розглянемо сучасні педагогічні підходи до 

організації музичної діяльності дошкільнят та особливості кожної форми 

роботи. 

    Передумовою гармонійного й різнобічного музичного розвитку дітей, який 

має забезпечуватись у дошкільному закладі, є гуманізація музично-

педагогічного процесу: дитина з її особистісними та індивідуальними 

особливостями - головний об'єкт уваги музичного керівника й вихователя, а 

весь процес навчання та виховання будується на основі їхньої співпраці й 

співтворчості з урахуванням вікових можливостей та зони найближчого 

розвитку дітей, зацікавлень кожного вихованця, його музичних успіхів, з 

повагою до будь-яких творчих проявів. 

    Своєрідність дитячої самостійної музичної діяльності зумовлена власною 

ініціативою дитини, її бажанням звертатися до свого музичного та музично-

рухового досвіду за різних життєвих обставин. Тож вихователі та батьки 

мають підтримувати щонайменшу активність малят, коли вони у вільний час 

пригадують знайомі співаночки, музичні забави, таночки; використовують в 

ігрових ситуаціях іграшкові музичні інструменти; звертаються до 

улюбленого музичного репертуару й варіюють його; ініціюють гру в музичне 

заняття, оркестр, театр; влаштовують у групі міні-концерти для ляльок і 

дітей; роблять перші творчі спроби — вигадують музично-ігрові образи та 

танцювальні рухи, виспівують власне ім'я, імпровізують мелодії та 

музикують на улюбленому дитячому інструменті, вдаються до музично-

пісенно-пластичного супроводу гри, казки тощо. Дорослий спостерігає за 

дітьми й опосередковано впливає на них, створюючи сприятливі умови для 

самостійної діяльності. 

     Любов до музики викликатиме в дитини сама атмосфера повсякденного 

звертання до неї як до джерела життєво необхідних приємних вражень.      

Емоційний досвід дитини збагачується у повсякденні завдяки звучанню 

гарних мелодій, що їх виконують дорослі й діти, та в запису, перегляду 

мультфільмів і телепередач; слуханню казок у музичному супроводі, 

української народної музики та музики інших народів, музичних творів з 

класичної вітчизняної й світової спадщини та сучасних, адресованих дітям. 

Введення музики у щоденний побут дошкільнят потребує від вихователів, 

музичного керівника доброго естетичного смаку і творчої вигадки, 

своєчасної підтримки дитячих пропозицій щодо добору музики і 

застосування її у різних ситуаціях. 

     Одне з голових завдань вихователів —  доцільно використовувати музику 

в різних видах дитячої діяльності, зокрема в ігровій, заохочуючи малят брати 

участь у народних іграх, супроводжуваних піснею, розігрувати дитячі 

пісеньки, мирилки, драматизувати казки; у художній - у малюванні, ліпленні 

народної іграшки, витинанні; а також під час читання художніх творів, 

ознайомлення з природними явищами, бесід з дітьми, на заняттях з розвитку 



мовлення, в ранковій та ритмічній гімнастиці, в різних побутових ситуаціях, 

у час дозвілля в групі, на прогулянці тощо. 

   Музичний керівник — співтворець музики, посередник між композитором і 

слухачем-дитиною. Його майстерність сприяє збагаченню естетичного 

сприймання дошкільнят, емоційному переживанню ними музичного твору, 

усвідомленню виконавського характеру музичного та музично-пластичного 

мистецтв. Отже музичний керівник. творчо організовує музичне сприймання 

дітей, вдало використовує й варіює традиційні й нові методичні прийоми 

впливу. Сприймання фольклорних зразків сучасними дітьми забезпечується 

наближенням атмосфери музичного заняття до народного побуту і традицій; 

поєднанням у свідомості дошкільнят культурного минулого з їхнім 

теперішнім досвідом. Музичний доробок сучасних авторів асоціюємо з 

нинішніми життєвими враженнями і почуттями дитини. Під час програвання 

музичного твору педагог використовує позицію «разом з дітьми», особистим 

прикладом показує, як висловлюється власне ставлення до музичного явища. 

Вихованцям бажано побачити його зацікавлення музично-дидактичними 

іграми, активність у музично-рухових діях, у співі, грі на музичних 

інструментах, щоб усвідомити: вони разом із зацікавленим дорослим 

захоплюються грою, водять хоровод, розважаються в рухливій забаві, 

співають тощо. 

     Варто збирати дітей як на групові заняття, так і на заняття підгрупами й 

індивідуальні заняття. 

        Старші дошкільнята можуть засвоювати українські танцювальні рухи 

«хлопчачими» та «дівчачими» підгрупами; у різновіковій групі деякі пісні 

краще розучувати з окремою підгрупою молодших або старших дітей; можна 

індивідуально запропонувати послухати музику й відтворити її рухами 

вихованця, який тривалий час не відвідував садок, корисно вдатися до 

спільного музикування зі здібною дитиною. 



     Орієнтуючись на реальний рівень музично-естетичного розвитку дітей у 

певний час, на визначену освітньо-виховну мету, актуальні художньо-

естетичні завдання роботи з групою, належить планувати доцільний тип 

заняття. 

      У сучасній музичній педагогіці основними типами музичних занять 

вважаються: традиційні, тематичні, домінантні, комплексні. 

Музика має місце і під час проведення бесід. Вихователі використовують 

музику, пісні під час розглядання ілюстрацій і бесід за ними. Пісні, музичні 

ігри, хороводи присутні в роботі вихователів при ознайомленні дошкільнят з 

природою – під час спостережень, прогулянок, екскурсій. 

Музика є також постійним 

супутником ранкової гімнастики. Музичний керівник супроводжує ранкову 

гімнастику в групах щоденно.  Чинними програмами  передбачено час в 

другій половині дня для самостійної художньої діяльності дітей 

(зображувальної, літературної, музичної, театралізованої). Дошкільнята за 

власною ініціативою малюють, ліплять, грають на дитячих музичних 

інструментах, драматизують казки, співають пісні, слухають музику в записі. 

Для організації самостійної музичної діяльності в кожній групі дитячого 

садка об лаштований куточок музичної творчості, наповнений 

різноманітними інструментами,  атрибутами для музично-дидактичних ігор, 

ілюстраціями, записами пісень та музики.    

      Пожвавлення і радість вносять в життя дошкільнят розваги та свята. Вони 

дають їм також змогу активніше, творчо виявляти себе в музичній діяльності, 

сприяють закріпленню здобутих на музичних заняттях знань і вмінь, 

виховують у них винахідливість, спритність ініціативу, життєрадісність. До 

розваг та свят музичний керівник та вихователі готуються заздалегідь. 

Вихователь розучує з дітьми ролі, а музичний керівник вивчає з ними пісні, 

танці, музичні ігри, підбирає музику. Тільки завдяки спільним зусиллям 

вихователів і музичного керівника, їхньому тісному контакту пісні, ігри, 



танці ввійдуть у повсякденне життя дитячого садочка, будуть сприяти 

всебічному і гармонійному розвитку дітей дошкільного віку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВЕ ВИХОВННЯ ДОШКІЛЬНЯТ 



Правова 

культура включає в себе безпосередні дії людини, її поведінку в різних, часто 

непередбачених, життєвих ситуаціях. Вона передбачає вміння і готовність 

особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити серед людей, 

спілкуватися з ними, орієнтуючись на морально-правові норми. 

     Дошкільнята тільки починають освоювати ази морально-правової 

культури. Ознайомлення з правами носить пропедевтичний характер і готує 

дитину до засвоєння демократичних цінностей і прав людини в подальшому. 

     Дітям-дошкільнятам  доступні лише самі загальні уявлення про свої права 

і свободи, закріплених у міжнародних та державних документах, а також 

способи їх реалізації в різних життєвих ситуаціях. 
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Це ставить перед педагогами нашого дошкільного закладу такі завдання: 

- Допомогти дитині зрозуміти і осмислити свої елементарні права; 

- Формувати почуття самоповаги, поваги до власних прав і прав інших 

людей; 

 - Розвивати прагнення дитини реалізовувати свої права, не порушуючи прав 

оточуючих його людей. 

     Вирішенню цих завдань сприяє правове виховання і навчання правам 

людини. Перш ніж познайомити дитину з правами, її треба підвести до 

усвідомлення себе як особистості, повноцінного члена суспільства, 

розуміння своєї індивідуальності та людської гідності. 

    Правове виховання дошкільника починається з виховання у нього почуття 

власної гідності, поваги до самого себе. Тільки поважаюча самого себе і свої 

права людина здатна по-справжньому поважати інших людей та їх права. 

Тому в дошкільному закладі і сім'ї необхідно створити атмосферу визнання 

індивідуальності дитини, поваги його особистості, а самій дитині надати 

можливість реалізовувати свої людські права Він повинен володіти свободою 

вибору, проявляти активність, ініціативність, самостійність, мати можливість 

висловлювати власну думку, проявляти шанобливе ставлення до думки 

інших, вміти надавати допомогу і приймати її. Без цього не можуть 

розвиватися такі необхідні кожній людині громадянські якості, як активність, 

самостійність, рішучість, відповідальність. 

    Правова освіта дошкільнят передбачає ознайомлення юних громадян з 

конкретними і зрозумілими їм правами. 



Дітям доступні такі 

чотири групи прав: 

1. Права на гідне існуванняі, виживання, що включає право на життя і 

здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину, турботу батьків, громадянство. 

2. Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля. 

3. Права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також 

особливі права дітей-інвалідів та сиріт. 

4. Права на свободу слова, думки та діяльності. 

Знайомство дітей з їхніми правами доцільно здійснювати в двох напрямах: 

"Я і мої права", "Я і права інших людей". Це сприяє розумінню таких простих 

і водночас складних істин, як: "Мої права - це мої можливості, мої свободи", 

"Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини". 

     Ознайомлення з правами людини сприяє моральному становленню 

особистості дитини, формування етичних уявлень, гуманних почуттів і 

взаємовідносин, допомагає прищепити повагу до себе і іншим людям. 

Знайомлячись з правами, діти вчаться зважати на думку та інтереси інших 

людей (право на власну думку), захищати слабких (право на особливий 
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захист), справедливо вирішувати виникаючі суперечки і конфлікти, 

адекватно оцінювати свої дії і вчинки. 

     Збереження і зміцнення здоров'я кожної дитини - одне з найважливіших 

завдань дошкільного закладу. У процесі ознайомлення з правами діти 

дізнаються про відповідальність за своє здоров'я, необхідності його берегти і 

зміцнювати, освоювати способи оздоровлення і безпечної поведінки. 

     Необхідно також пам'ятати, що формування морально-правової культури 

у дітей багато в чому залежить від загальної соціально-правової ситуації, 

рівня правової культури педагогів та батьків, а також ефективності засобів та 

методів правової освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Без будь - кого з нас Батьківщина може обійтися, 

але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо." 

                                        Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ 

http://aphorism.org.ua/search.php?keyword=%C2%E0%F1%E8%EB%FC%20%D1%D3%D5%CE%CC%CB%C8%CD%D1%DC%CA%C8%C9


Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. 

Патріотизм (грец. patris — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість 

їй і своєму народу. 

«Патріотизм – серцевина людини, основа її активної позиції» 

                                          Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ 
      Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, 

оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і 

незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, 

патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших 

людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань 

суспільства. 

Патріотичні почуття дітей 

дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, 

батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають 

своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для 

виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, 

оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне 

ставлення, ніж починають засвоювати знання. 

Основними напрямами патріотичного виховання є: 

— формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід; 

— краєзнавство; 

— ознайомлення з явищами суспільного життя; 

— формування знань про історію держави, державні символи; 

— ознайомлення з традиціями і культурою свого народу; 

— формування знань про людство. 

Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на 

якому стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. 

Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є 

середній дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до 

соціального світу, суспільних явищ. 
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Вже у молодшій групі діти мають знати назву рідного міста (села), а в 

середній повинні мати певні уявлення про Батьківщину («Батьківщина — це 

місце, де людина народилась і живе, де народились і живуть її батьки. Вона 

така ж рідна для людини, як її батьки, тому й називається Батьківщиною. 

Наша Батьківщина — Україна»). Діти повинні знати, що люди, які мають 

спільну батьківщину, — це народ, а ті, що народилися і живуть в Україні — 

український народ. У народі з роду в рід передаються мова, пісні, повага до 

старших, любов до дітей і рідного дому. Програма передбачає формування у 

дітей уявлень про історію рідного міста (села), походження його назви і назв 

вулиць, географічні та історичні пам'ятки рідного краю. 

   
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує на опанування знань 

про нашу державу, виховання поваги до державних символів. Старші 

дошкільники мають знати прапор, гімн, герб України, назву її столиці, інших 

великих міст, значущі географічні назви (Крим, Карпатські гори, Дніпро), 

пам'ятні місця (Тарасова гора у Каневі, Хортиця, заповідник Асканія-Нова 

тощо). Цій меті підпорядковані заняття «Ми живемо в Україні, ми дуже 

любимо її», «Пам'ятні місця України», «Рідне місто (село)», «Вулиці нашого 

міста (села)», «Наш герб» та ін. 

     Діти мають поступово усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму 

полягає і в розвитку національної економіки (це нові робочі місця, заробітна 

плата працівникам, доходи бюджету, раціональне використання яких робить 

життя у рідній країні достойним), і в підтримці національного виробника, і в 

економічній, господарській порядності власників підприємств, і в розвитку 

меценатства тощо. Щодо цього педагог може використати приклади з історії 



і з сучасного життя країни. Доцільним у патріотичному вихованні дітей 

дошкільного віку є використання творів художньої літератури, в яких ідеться 

про історію і сьогодення України, життя дітей і дорослих. 

      До ефективних методів і форм організації патріотичного виховання 

належать: екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, 

визначних місць; розповіді вихователя; бесіди з цікавими людьми; 

узагальнюючі бесіди; розгляд ілюстративних матеріалів; читання та 

інсценування творів художньої літератури; запрошення членів родин у 

дитячий садок; спільні з родинами виховні заходи (День сім'ї, свято бабусь 

тощо); зустрічі з батьками за межами дошкільного закладу, за місцем роботи 

та ін. 

       Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до 

народознавства — вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. 

Дошкільників ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями 

родини і народу, пояснюють зв'язок людини з минулими і майбутніми 

поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до родинних і 

народних традицій. 

      Значну роль у вихованні дітей відіграють народні традиції — досвід, 

звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і 

передаються з покоління в покоління (шанувати старших, піклуватися про 

дітей, відзначати пам'ятні дати тощо). З традиціями тісно пов'язані народні 

звичаї — усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, 

необхідним; форма виявлення народної традиції (як вітатися, як ходити в 

гості та ін.). 



 
Прилучаючись до народознавства, діти поступово утверджуватимуться у 

думці, що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є 

спільними для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну 

творчість (пісні, казки, прислів'я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи 

уявлення про народні промисли (вишивка, петриківський розпис, яворівська 

іграшка), вони поступово отримують більш-менш цілісне уявлення про 

втілену в художній і предметній творчості своєрідність українського народу. 

Водночас у дітей розширюються знання про характерні для рідного краю 

професії людей, про конкретних їх представників. При цьому вихователь 

повинен не стільки піклуватися про збагачення знань, скільки про їх творче 

засвоєння, розвиток почуттів дітей. У дошкільному віці вони залюбки беруть 

участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні 

здібності, навички колективної взаємодії. 

        Сучасні концепції національного виховання наголошують на важливості 

національної спрямованості освіти, її органічної єдності з національною 

історією і традиціями, на збереженні і збагаченні культури українського 

народу. 

       Важливим завданням педагогічної науки і практики є забезпечення 

етнізації — природного входження дітей у духовний світ свого народу, нації 

як елементу загальнолюдської культури, позбавленого національної 

обмеженості та егоїзму. Моральна спрямованість цієї роботи вимагає єдності 

національного і загальнолюдського у формуванні національної 

самосвідомості, інтернаціональних почуттів дошкільників. Національне 



самовизначення особистості (віднесення себе до певної нації, відданість їй, 

любов та інтерес до всього національного) за такої умови не перероджується 

в національний егоїзм і негативне ставлення до інших націй, адже людина, 

яка має високу національну свідомість, поважатиме й інший народ. 

    До основних завдань патріотичного виховання старших дошкільнят 

належать: 

• формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, 

дит. садка, міста); 

• формування духовно-моральних взаємин; 

• формування любові до культурного спадку свого народу; 

• виховання любові, поваги до своїх національних особливостей; 

• почуття власної гідності як представників свого народу; 

• толерантне ставлення до представників інших національностей, до 

ровесників, батьків, сусідів, інших людей. 

Патріотичне виховання дошкільнят має вирішувати ширше коло завдань, ніж 

ті , що зазначені. Це не лише 

виховання любої до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, але виховання 

шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної 

землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, 

загальнонародних свят. 

    Виховання любові до Батьківщини, до своєї Вітчизни – завдання 

надзвичайно складне, особливо коли мова йде про дітей дошкільного віку. 

Однак в значному ступеню така складність виникає при спробі переносити на 

дітей „дорослі” показники проявів любові до Вітчизни. 



  Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні 

можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і 

відноситься почуття патріотизму. 

     Патріотичне почуття за своєю природою 

багатогранне, воно об’єднує всі сторони особистості: моральну, трудову, 

розумову, естетичну, а також фізичний розвиток і передбачає вплив на кожну 

із сторін для отримання єдиного результату. 

      При ознайомлюються з природою рідної країни акцент робиться на її 

красі, розмаїтті, багатстві, на її особливостях. Діти повинні отримати 

уявлення про те, які тварини живуть в наших лісах, які ростуть дерева, за 

яким деревом можна відразу визначити Україну („Без верби і калини нема 

України”), які квіти цвітуть на українських полях і луках (кульбабки, 

волошки, маки). Важливим напрямком роботи по вихованню любові до 

Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей рідної країни. 

     Перш за все необхідно згадати тих людей, які прославили нашу країну - 

художників, композиторів, письменників, винахідників, вчених, 

мандрівників, філософів, лікарів (вибір залежить від вихователя). Необхідно 

на конкретних прикладах, через конкретних людей познайомити дітей з 

„характером” українського народу (творчі здібності, вмілість, пісенність, 

гостинність, доброзичливість, чутливість, вміння захищати свою 

Батьківщину). 

      Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в 

педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного 

життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, 

спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята. 

  

Як розробити пам'ятку для батьків з патріотичного виховання 

дошкільнят 

      Родина — це природний осередок 

найглибших людських почуттів, де дитина засвоює основи моралі серцем і 

душею, коли розвиваються почуття доброти, чуйності, любові до рідного 

краю. У родинному середовищі по особливому сприймаються звичаї та 

традиції, рідна природа, спогади старших. 



      Плекаючи у дітей почуття любові до Батьківщини, виховуючи майбутніх 

громадян держави, дорослі мають їм прищепити глибоку повагу і турботливе 

ставлення до своєї малої батьківщини — рідного міста. Важливо, щоб малята 

усвідомили, що вони не просто споживачі багатств рідної землі, а її творці, 

захисники. І якщо ви насправді хочете виховати у вашої дитини любов до 

рідного міста, батьківської хати, якщо ви хочете закласти готовність 

зберігати і примножувати багатства рідного краю, якщо ви хочете, щоб запах 

квітучих каштанів і бузку в дорослому житті повертав ваших дітей до рідних 

порогів не забудьте: 

* Йдучи вулицею рідного міста, розповісти про визначні пам'ятки, які 

знаходяться на цій вулиці. 

* Познайомити дітей із назвою вулиці, на якій ви знаходитеся. Чому вона так 

називається? 

* Відвідати разом всією родиною краєзнавчий музей. Після відвідин 

обговоріть з дітьми те, що ви там побачили. 

* Побувати в пра бабусь та пра дідусів і розпитати, що вони знають про 

історію рідного міста. Які цікаві легенди, приказки, забавлянки вони знають? 

Запишіть, а потім завчіть їх з дітьми. 

* Здійснити цільову прогулянку разом з дітьми по визначних місцях рідного 

міста, а ввечері запропонуйте намалювати свої враження від прогулянки. 

* Завжди звертайте увагу на чистоту і порядок у рідному місті. Поговоріть з 

дітьми, як зробити так, щоб місто завжди було охайним і привабливим. 

* Разом з дітьми посадіть біля свого будинку квітники, дерева. Доглядайте за 

ними разом з дітьми. 

* Частіше розповідайте дітям про видатних людей, які проживали чи 

проживають і донині в рідному місті. 

* Знайомте дітей зі звичаями та традиціями рідного краю. 

* А якщо ви хочете посіяти в душі дитини золоті зернятка духовності, любові 

до рідного краю, слова, співайте, читайте, спілкуйтеся із нею мовою кращих 

творів українського фольклору та видатних вітчизняних поетів і 

письменників. 

* Запропонуйте дітям намалювати рідне місто в майбутньому. 

* Створіть сімейний фотоальбом «Місто, в якому я живу»». Разом з дитиною 

придумайте вірші про рідне місто. Запишіть їх під фотографіями. 

Нехай ваші діти зростають гідними синами і донями рідного краю, рідного 

міста. 

Плекаючи у дітей почуття любові до Батьківщини, виховуючи майбутнього 

громадянина, дорослі мають передусім прищепити дітям глибоку повагу і 

турботливе ставлення до своєї малої батьківщини — рідного міста, району. 

 

 

 

 

Українська мова – голос мого народу 



    Рідна мова – найяскравіший вияв національного буття народу, його 

головна духовна скарбниця. Вона є могутнім природним засобом об’єднання 

людей. Через мову народ передає з покоління в покоління свою мудрість і 

славу, традиції і культуру. Оволодіваючи рідною мовою, дитина пізнає свій 

народ, його характер, культуру, історію та думки. 

      Одне з головних завдань педагогів розвивати інтерес у дітей до 

української мови і культури за допомогою усної народної творчості - 

невичерпного джерела виховання дитини. Скарбниця усної народної 

творчості надзвичайно багата. Є в ній і казка і легенда, загадка і лічилка, 

приказки й прислів'я, скоромовки, чистомовки, колисанки, забавлянки. Вона 

відображає життя народу його історію, мову, народну мудрість. Через 

народну творчість дошкільник дістає перші уявлення про культуру та побут 

свого народу. 

     Прислів'я та приказки приваблюють дітей яскравою грою слів, 

барвистістю мови, ритмікою. Часто їх використовуємо у спілкуванні з 

дітьми: під час сніданку, обіду, коли дитина виконує трудові доручення 

неохоче або відмовляється від роботи. Також на прогулянці в різних 

ситуаціях поповнюємо знання і словник дітей прислів'ями і приказками: під 

час спостережень в природі, праці на ділянці дошкільного закладу, на городі. 

     В своїй роботі педагоги нашого закладу використовують загадки, які 

мають багато спільного з прислів'ями та приказками. Тематика загадок 

різноманітна: про рослинний, тваринний світ, пори року, працю, 

господарювання, побут та інше. Саме за допомогою загадок збагачується 

словник дітей. А успішному відгадуванню загадок в давні часи надавалося 

дуже велике значення: воно було мірилом мудрості і розуму. 

      Перлини народної творчості – скоромовки, чистомовки, заклички - 

використовуємо під час усіх видів діяльності дітей дошкільного віку. 

Заучуємо їх з дітьми колективно на заняттях з розвитку мовлення, 

індивідуально або невеликою групою дітей у повсякденному житті, в ранкові 

та вечірні години, з метою вправляння дітей у правильний вимові звуків. 

      Щоб твори усної народної творчості завжди були постійними 

помічниками у роботі, ми їх групуємо за темами, оформлюємо в альбоми для 

кожної вікової групи. 

      На заняттях з народознавства широко використовуємо скарб усної 

народної творчості — казки, легенди та притчі, які містять в собі значний 

пізнавальний і виховний потенціал і доступні до сприймання дошкільниками. 

На їх основі знайомимо дітей з історією українського народу, його 

традиціями. 

      Оволодіти рідної мовою з її барвистими відтінками допомагають дітям і 

народні ігри («Довга лоза», «Коза-дереза», «День та ніч», «В хороводі були», 

«Редька» та інші). Їх проведення супроводжується вживанням різноманітної 

лексики, багатої на слова, які діти засвоюють у процесі ознайомлення з 

довкіллям. До того ж, ігри для дітей  добираються відповідно до теми 

заняття. Наприклад, тему «Праця дорослих» доповнюють ігри - пісні «А ми 



просо сіяли», «Мак», «Редька», до теми «Народні обряди та традиції» - 

«Подоляночка», «Горобейко» і інші. 

 ЧИ КОРИСНО НАВЧАТИ ДИТИНУ ВИМОВЛЯТИ СКОРОМОВКИ 

ТА ЧИСТОМОВКИ? 

 

    Одним із важливих завдань дошкільного виховання є розвиток 

мовленнєвої  культури малят, удосконалення їх дикції, голосового апарату, 

формування правильної артикуляції. 

   У роботі педагогам і батькам малюків доцільно використовувати спеціальні 

ігрові вправи, які допоможуть усунути неправильну та закріпити у дітей 

правильну вимову найбільш проблемних звуків, сприятимуть чистоті та 

загальній культурі мовлення. Такими вправами є скоромовки та чистомовки. 

Вони зазвичай дуже до вподоби малюкам, бо їх вимовляння сприймається як 

весела забава: той, хто прагне швиденько продекламувати скоромовку, часом 

припускається смішних помилок, «спотикаючись» чи перекручуючи слова. 

Під час виконання ігрових вправ для удосконалення мовлення необхідно 

звертати увагу на те, щоб спочатку діти вимовляли слова чітко та повільно, 

звертаючи увагу на правильність вимови складних звуків. Згодом 

скоромовки виконуються у більш швидкому темпі. З метою тренування 

голосового апарату скоромовки та чистомовки вимовляються з різною 

голосовою динамікою: пошепки, голосніше, голосно. 

      Доцільно також навчати малят промовляти ігровий мовленнєвий матеріал 

з різною мовною інтонацією: питальною, окличною, здивування, суму. 

      У педагогічній практиці скоромовкам та чистомовкам належить також 

вагома роль ще й тому, що вони у формі цікавої гри розвивають у малят 

увагу і повагу до кожного вимовленого звуку, слова, спонукають до чіткості, 

виразності та ясності мовлення. 

Спробуйте зробити разом з 

дітьми -  цікаві 

експерименти 
 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулкан 
  

Спершу будуємо вулкан із звичайної банки чи пляшки, 

зафіксованій на картоні чи невеличкій дошці і обліпленій глиною 

чи солоним тістом. Коли конструкція буде готовою, можна її 

розфарбувати, додавши червонного кольору для лави. Щоб 

спровокувати виверження вулкану, в отвір банки (чи пляшки) 

насипаємо соди та ОБЕРЕЖНО наливаємо оцет (можна його 

підфарбувати харчовим барвником для правдоподібності). 
  



 
  

Таке виверження вулкану – наглядний приклад утворення 

вуглекислого газу після реакції оцтової кислоти та соди 

(бікарбонатнатрію).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Телефон своїми руками 
  

Достатньо взяти два стакани, пробити у них по одній дірці в дні. 

Між стаканами протягнути нитку та закріпити її кінці  вузликами з 

середини «динаміків». Головне правило: коли два учасники 

«телефонної розмови» розходяться у різні кінці, нитка повинна 

бути натягнутою, і ви не повинні до неї торкатися, коли тримаєте 

«динаміки».Телефон готовий. 



  

 
  

Нитка виступає провідником звукових хвиль, і звук проходить по 

нитці дуже швидко. Тому ми чуємо усе сказане навіть за кілька 

десятків метрів. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирощуємо кристали 
  

Вам не знадобиться нічого особливого: сіль, вода, каструля, банки 

(чи склянки), олівці. Спершу нагріваємо воду і насипаємо туди 

порціями сіль до тих пір, поки вона не перестане розчинятися (цей 

стан розчину називають  насиченим). Готовий розчин розливаємо у 

склянки. Тоді обираємо великі грудочки солі і опускаємо їх у 

склянки (по одному в склянку) на нитці (чи дроті) так, щоб 



грудочка не торкалася стінок склянки. Можна зафіксувати ниточку 

на олівці. Ставимо склянки у місце, де їх ніхто не чіпатиме. І через 

тиждень маємо готовий кристал. 

  

 
  

У насиченому розчині вода починає випаровуватися, а розчинена 

речовина твердне, при цьому її частинки притягуються один до 

одного і утворюють кристалл химерної форми. 

  

 

 

 

 

 

 

Фарбуємо квіти 
  

Беремо квіти з білими пелюстками (ромашки, хризантеми, 

троянди). Занурюємо їх стебла, зрізані під кутом, у попередньо 

заготований розчин із харчовими барвниками. Через добу квіти 

пелюсток змінять колір. А якщо розділити стебло і поставити його 



частини у дві різні посудини – пелюстки матимуть забарвлення 

двох кольорів. 

  

 
  

Квіти отримують поживні речовини із ґрунту та води. У воді 

барвники розчиняються і рухаються із коріння до листя та цвіту. 

Вода згодом випаровується із листя, а речовини  і барвники 

залишаються. 

  

 

 

 

 

 

 

Пишемо шпигунський лист 
  

Наливаємо у стакан молоко та лимонний сік. У нього занурюємо 

пензлик і пишемо ним щось дуже секретне на папері. Коли розчин 

висохне, напис зникне. Щоб побачити  його, потрібно попрасувати 

лист паперу або нагріти його феном. 



  

 
  

Лимонний сік та молоко темніють під дієювисокої температури. 

Саме так проявиться напис. А ще, у давнину так писали таємні 

послання, і у книжках теж. Це неодмінно зацікавить дитину. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пливучий цитрус 
  

А чи знали ви, що якщо занурити неочищений лимон чи апельсин у 

посудину з водою, він не потоне. Але коли очистити його від 

шкірки – він тут же опуститься на дно? У чому секрет? 
  



 
  

Шкірка цитрусу менш щільна, ніж сама серцевина, тому містить 

багато повітря, яке і дозволяє фруктові виринати на поверхню води. 

  

Вода, що сама переміщається 
  

Якщо поставити одну посудину із водою на підставку, іншу, 

порожню, розмістити трішки нижче, а в них занурити кінцями 



смужку тканини, то з часом вода перебереться з однієї посудини в 

іншу. 
  

 
  

Все це завдяки, так званому, капілярному ефекту. Вода 

переміщається по «канальцях» тканини не лише згори вниз, але й в 

зворотньому напрямку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повітряна кулька і вогонь 
  



Як часто ми спостерігали за тим, як тріскає повітряна кулька? А чи 

знали ви, що коли налити у неї води і зав`язати, то кулька не трісне, 

якщо піднести запалену свічку до того місця, де вода. 
  

 
  

Вода має високу теплопровідність. Тому, коли кулька нагрівається, 

вода перебирає усе тепло на себе, а кулька залишається цілою і 

неушкодженою. 

  

Увага! Будьте обережні з вогнем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовляємо фарби 



  

Приготувати фарби вдома дуже просто. Достатньо змішати трохи 

борошна, солі, розпушувача і води, та підфарбувати різними 

барвниками. Фарби можна розвести до бажаної консистенції і 

малювати. Сохнуть вони, звісно, довго, але в результаті маємо 

об`ємні та яскраві малюнки. До речі, в давнину малювали тільки 

такими фарбами. 

  

 
  
  

  

 

 


