Альманах психолого-педагогічного досвіду

№1/2016

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет»
Ресурсний центр

Альманах
психолого-педагогічного
досвіду
№ 7, 2019
Науково-методичний журнал

Слов’янськ – 2019
3

Альманах психолого-педагогічного досвіду
Науково-методичний журнал. Виходить 2 рази на рік.
Засновник: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Рекомендовано вченою радою ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет», протокол №6 від 28.01.2016 р.
Мова видання: українська.
Видавник: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Головний редактор:
Омельченко С.О., ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,
доктор педагогічних наук, професор.
Відповідальний секретар:
Аматьєва О.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
Члени редакційної колегії:
Набока О.Г., перший проректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний
університет», доктор педагогічних наук, професор;
Курінна С.М., завідувач кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор;
Панасенко Е.А., завідувач кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет», доктор педагогічних наук, професор;
Коношенко С.В., доктор педагогічних наук, доцент, декан педагогічного факультету
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
Сипченко В.І., кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої
школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
Бондаренко Н.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та
соціальної роботи;
Дронова О.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та
соціальної роботи;
Садова Т.А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та
соціальної роботи;
Колган О.В., помічник ректора, кандидат філологічних наук, доцент;
Корнєєва О.Л., завідувач ДНЗ №31 «Мир» м. Костянтинівка, кандидат педагогічних
наук;
Ракитянська О.Л., методист із дошкільної освіти НМЦ відділу освіти Слов’янської
міської ради.
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Піроженко Т.О. − доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії
психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка;
Євтухова Т.А. − завідувач кафедри природничо-математичних наук ДДПУ, кандидат
педагогічних наук, доцент;
Стягунова О.О. − завідувач відділу дошкільної освіти Донецького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.
Фото на обкладинці: педагоги та вихованці закладу дошкільної освіти №55 «Лелека»
м. Слов’янськ (завідувач – Шевченко Галина Валентинівна).
© Ресурсний центр, 2019

ЗМІСТ
Іванчук С.А.

Про тих, хто вірно служить дитинству

6

Кравченко О.М.

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку

8

Вазанкова О.О.

Розвиток у дітей зображувальних умінь та навичок
різними техніками
34

Білай Ю.Б.

Розвиток творчої уяви в дітей дошкільного віку із
затримкою мовленнєвого розвитку
63

Черепанова О.П.

Розвиток художньо-продуктивної діяльності дітей
дошкільного віку з вадами мовлення
75

Панасенко О.І.

Розвиток дітей дошкільного віку в музично-руховій
діяльності
96
Осіннє свято для дітей середньої групи

Сисоєва Н.О.

105

Музично-ритмічна та танцювальна діяльність як
засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого
дошкільного віку
110
Свято для дітей старшого дошкільного віку «Осінній
ярмарок»
131

Відомості про авторів

139

Вимоги до оформлення матеріалів для розміщення на сторінках
Ресурсного центру
140

№7/2019

Альманах психолого-педагогічного досвіду
Про тих, хто вірно служить дитинству…
Від того, яке було дитинство, хто вів дитину
за руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму й
серця з навколишнього світу – від цього
значною мірою залежить, якою людиною стане
сьогоднішній малюк.
В.О. Сухомлинський

Випуск Альманаху психолого-педагогічного досвіду № 7 присвячено
професійній, результативній та творчій діяльності колективу КЗ «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №55 «Лелека»
Слов’янської міської ради, яка триває більше 30 років.
Дошкільний заклад – це невтомна й самобутня країна малечі. Це той світ,
у якому дитина живе в найважливіший період свого розвитку. І від того, як їй
тут живеться, залежить не лише її майбутнє, а й майбутнє родини й усієї країни.
Дружна команда професіоналів дошкільного закладу «Лелека» – це
колектив однодумців, творчих, талановитих людей, яких об’єднує бажання
виховати гармонійно розвинену особистість дошкільників та розкрити їхній
творчий потенціал. Створення психологічного комфорту для дітей,
оптимальних умов для повноцінного розвитку особистості, творчого мислення,
фантазії, уяви, пізнавальних здібностей стало постійною турботою колективу.
Берегинею та натхненницею дошкільного навчального закладу, яка вже
багато років очолює заклад дошкільної освіти, є Шевченко Галина
Валентинівна – Відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, невтомна
трудівниця, щира господиня, красива, сучасна, ділова жінка.
Надійною колегою та однодумцем є вихователь-методист Бершак Тетяна
Петрівна – Відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії.
Педагогічний колектив закладу – це майстри педагогічної справи,
висококваліфіковані вихователі, знавці дитячої душі, які активно співпрацюють
із Ресурсним центром педагогічного факультету Державного вищого
навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», який
популяризує кращий психолого-педагогічний досвід регіону та сприяє
підвищенню педагогічної кваліфікації працівників дошкільної освіти, спонукає
їх до прояву творчості, активності, креативності.
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу
№55 «Лелека»» – це дошкільний заклад, який:
– першим у місті став центром художньо-естетичного розвитку дітей та
визнаним центром становлення дитини як творчої особистості;
– є базовим закладом для проведення обласних курсів підвищення
кваліфікації;
– веде «Школу провідного педагогічного досвіду», майстер-класи для
педагогів міста та регіону.
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Діяльність дошкільного навчального закладу різнопланова та
різноманітна, націлена на вирішення актуальних питань дошкільної освіти.
Основними напрями діяльності є: використання кращих національних традицій
українського народу в процесі сімейного та суспільного дошкільного
виховання; забезпечення комплексного впливу на формування розвиненої
особистості за вимогами Базової програми «Дитина в дошкільні роки»;
утілення сучасних програм, інноваційних технологій.
Кожна група в дошкільному закладі – це комфорт і затишок, неповторний
куточок іграшок і природи, чарівний світ книги й навчальна база, де кожний
малюк може вибрати собі заняття до вподоби.
Педагоги дошкільного навчального закладу №55 «Лелека» є постійними
авторами газети
«Мудрість
виховання» педагогічного факультету
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», результати їхнього
досвіду публікують на сторінках всеукраїнських часописів. Педагогічні
працівники беруть активну участь у науково-методичних конференціях,
семінарах, в обласних та міських заходах. Так, нещодавно відбулася міська
відкрита презентація педагогічного досвіду з національно-патріотичного
виховання. У січні 2019 року дошкільний навчальний заклад приймав у своїх
стінах обласний фестиваль «Гармонія гри».
Дошкільний навчальний заклад №55 «Лелека» є базою для практичної
підготовки студентів педагогічного факультету (спеціальності: Дошкільна
освіта).
Теплі та дружні стосунки склалися між колективом дошкільного
навчального закладу та батьками. З пасивних спостерігачів мами й тата, бабусі
й дідусі перетворюються на активних учасників освітньо-виховного процесу.
Традиційними стали родинні свята та розваги, дні відкритих дверей, Школа
щасливого батьківства, дні добрих справ, міські екскурсії, де батьки мають
змогу брати активну участь у житті дошкільного закладу, спілкуватися з
іншими батьками та педагогами.
Можна впевнено стверджувати, що педагогічний колектив дошкільного
навчального закладу №55 «Лелека» своєю багаторічною, сумлінною працею,
невичерпною енергією, життєвою мудрістю, чуйним ставленням до дітей,
здобули авторитет серед колег-освітян, повагу серед батьків і ніжну любов
своїх вихованців.
Дякуємо за співдружність із колективом педагогічного факультету
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний
університет» у підготовці фахівців дошкільної освіти та бажаємо подальших
успіхів на освітянській ниві.
З повагою – Іванчук Сабіна Айдинівна, кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи ДВНЗ
«Донбаський державний педагогічний університет»
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Кравченко Олена Миколаївна,
вихователь закладу дошкільної освіти
№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку
Консультант:
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри дошкільної освіти та
соціальної роботи
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
Бондаренко Наталія Борисівна
Актуальність теми. Проблема патріотичного виховання виникла давно.
В основі її вирішення є відродження національної культури, фундаментом якої є
усталені народні традиції та звичаї, вироблені народом упродовж усього
історико-культурного розвитку. Так, однією з найважливіших педагогічних
задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання в
дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до
народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей
українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.
Суверенній державі потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену
життєву позицію, налаштовані патріотично й водночас толерантно, із повагою
ставляться до інших людей, їхніх національних культур, держав.
Тому вважаю, що переді мною, сучасним вихователем, стоїть завдання
активно впроваджувати в освітньо-виховну роботу з дітьми основи
патріотичного виховання. Актуальність потреби патріотичного виховання
зумовлена нашим тривожним сьогоденням.
Принципи національного виховання:
– безперевності;
– системності, послідовності;
– науковості;
– доступності, урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;
– наочності;
– природовідповідності;
– гуманізму, демократизації;
8

Альманах психолого-педагогічного досвіду

№7/2019

– культуровідповідності, полікультурності;
– етнізації;
– соціальної відповідності;
– інтегративності.
Завдання з патріотичного виховання:
– допомагати дитині пізнавати свою сім’ю, батьків, рід, історію роду;
– розширювати знання дітей про заклад дошкільної освіти;
– продовжувати ознайомлювати з історією рідного міста, з
архітектурними пам’ятками, вулицями, будовами;
– систематизувати знання дітей про тваринний і рослинний світ України,
учити оберігати природу рідного краю;
– ознайомлювати дітей із видатними людьми минулого та сучасності, які
прославили Україну;
– формувати усвідомлене ставлення дітей до свят, традицій свого народу;
– ознайомлювати дітей зі звичаями, традиціями, обрядами України;
– залучати дітей до ознайомлення з основними видами українського
народного мистецтва;
– ознайомлювати дітей із різними жанрами української дитячої музики,
композиторами;
– виховувати повагу до державних символів;
– виховувати бажання брати участь у суспільному житті міста, країни;
– виховувати толерантне ставлення до представників інших народів,
культур, традицій;
– виховувати в дітях кращі риси української ментальності –
працелюбність, прагнення свободи, справедливості.
Основні напрями патріотичного виховання:
– формування уявлень про сім’ю, рід, родовід;
– формування уявлень про тваринний, рослинний світ України, про її
природні багатства;
– формування знань про історію, традиції та культуру свого народу;
– формування знань про державні символи;
– формування уявлень про суспільне життя країни;
– формування знань про людство.
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Форми патріотичного виховання

У грі

У навчальнопізнавальній
діяльності

У
комунікативномовленнєвій
діяльності

У предметнопрактичній
діяльності

У художній
діяльності

У руховій
діяльності
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Організація та проведення:
– творчих сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних,
режисерських ігор і драматизацій;
– ігор із правилами: дидактичних, рухливих, народних;
– ігор із промисловими й народними іграшками;
– ігор із природним матеріалом.
Організація та проведення:
– занять різних видів і типів;
– гурткової та студійної, індивідуальної роботи;
– спостережень й екскурсій у природне, культурно-предметне
довкілля, у найближчий та віддалений соціум;
– пізнавально-розвивальних бесід;
– дидактичних ігор;
– проектної роботи народознавчого спрямування із
залученням родин вихованців.
Організація та проведення:
– спеціальних мовленнєвих занять;
– індивідуальних і групових бесід, розмов за різними темами,
розв’язання ситуацій спілкування (природних і штучно
змодельованих);
– індивідуальної роботи в повсякденному житті;
– цілеспрямованого залучення дітей до спілкування під час
усіх форм організації життєдіяльності.
Організація та проведення:
– трудових доручень;
– чергувань, колективної господарсько-побутової праці;
– художньої праці;
– праці в природі.
Організація та проведення:
– образотворчих, музичних, літературних занять;
– розваг і свят;
– гуртків художньо-естетичного спрямування;
– самостійної художньої діяльності.
Організація та проведення:
– занять з фізичної культури і плавання, музики, спортивних
секцій;
– хореографічних гуртків;
– рухливих ігор на прогулянці, фізкультурних розваг,
тематичних днів здоров’я;
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– походів народознавчого, краєзнавчого та екологічного
спрямування;
– фізкультурних хвилинок і пауз на основі народних
рухливих ігор і забав.
Методи патріотичного виховання
Наочні:
– спостереження;
– розглядання картин і ілюстрацій, альбомів, картин;
– перегляд фільмів;
– розглядання творів образотворчого й декоративно-прикладного
мистецтва.
Словесні:
– бесіди;
– запитання;
– читання творів художньої літератури;
– заучування віршів, пісень;
– розв’язання проблемних ситуацій;
– переказ.
Практичні:
– дидактичні ігри;
– дидактичні вправи;
– ігри-драматизації, інсценування.
Інтерактивні методи:
– «Полілог»;
– «Карусель»;
– «Акваріум»;
– «Мозковий штурм»;
– «Мікрофон»;
– метод кооперативного навчання;
– моделювання;
– складання інтерактивних карт;
– розв’язання проблемно-практичних ситуацій, проектів.
Розподіл тем за напрямами патріотичного виховання
Родовід. Теми: «Наша країна – Україна», «Моє рідне місто. Історія міста.
Назва міста», «Вулиці рідного міста. Пам’ятники, будівлі, музей», «Праця
дорослих», «Підприємства нашого міста. Чим прославлено місто? Герб міста»,
«Моя сім’я», «Що означає сім’я», «Народні сімейні традиції».
Природа. Теми: «Рослинні символи України», «Природа України»,
«Природа нашого міста», «Природа Слов’янщини», «Калина – символ України».
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Культура. Теми: «Національні символи України: віночок, рушник»,
«Національний одяг», «Ремесла України», «Український фольклор», «Народні
свята і традиції: Різдво, Великдень, Трійця та ін.», «Видатні міста України»,
«Видатні люди нашого міста», «Відпочинок у нашому місті», «Свята й традиції
нашого міста», «День міста», «Чим хата багата?», «Український ярмарок»,
«Віночок, віночок – прикраса дівоча».
Державні символи. Теми: «Наша країна – Україна», «Державні символи
країни: герб, прапор, гімн», «Україна – рідний край».
Суспільство. Теми: «Державні свята України», «Моя маленька
Батьківщина», «Українському роду нема переводу».
Людство. Теми: «Я – маленький козачок», «Ми діти на планеті земля»,
«Колись – зараз», «Я живу в Україні», «Країна любові і єдності», «Де найкраще
місце на землі?», «Мир і дружба не дива – кожний знай свої права», «За що я
люблю свою країну?»
Перспективний план роботи
з патріотичного виховання
(ознайомлення з традиціями, святами та обрядами)
Дітей старшого дошкільного віку
Місяць

Тема
Форми та зміст роботи
Іоанна Предтечі Бесіди з дітьми. Читання художньої літератури.
(6 жовтня).
Перегляд демонстраційного матеріалу на осінню
Свято Покрова тематику. Творча зустріч дітей із кухарем закладу
дошкільної
освіти
«Українська
кухня».
(14 жовтня).
Колективна творча робота «Ліплення вареників».
Бесіди «Хто такі козаки?», «Славне місто – Тор».
Колективні творчі роботи «Свято Покрови»,
Лука
Вересень.
«Україна – наша Батьківщина». Музичне свято
(31 жовтня).
Жовтень.
«Український ярмарок». Спортивно-фізкультурне
Листопад.
свято «Козацькі розваги». Виставка поробок
«Осінь в гості завітала». Показ відеофільму
«Осінні свята в Україні». Колективні творчі
роботи
«Паспорт
громадянина
України»,
Михайла
(21 листопада). «Народні символи України». Екскурсія до
міського краєзнавчого музею, до міської дитячої
бібліотеки та бібліотеки для дорослих. Заняття за
темою: «Легенди рідного краю».

12

Альманах психолого-педагогічного досвіду

Грудень.
Січень.
Лютий.

Березень.
Квітень.
Травень.

Червень.
Липень.
Серпень.

Андрія
(13 грудня).
Свято Варвари
(19 грудня).
Свято Миколая
(19 грудня).
Святий вечір
(6 січня).
Різдво (7 січня).
Маланки
(13 січня).
Щедрий вечір.
Старий Новий
рік.
Свято Василя
(14 січня).
Стрітення
(15 лютого)
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Бесіди. Читання художньої літератури. Перегляд
відеофільмів «Зимові свята в Україні». Виставка
малюнків до дня святого Миколая. Виставка
творчих робіт та поробок за темою: «Зимоньказима», «Зимові свята в Україні». Свято «Вітаємо з
Новим роком». Колективне творче завдання «Як
ми провели зимові свята?» Оформлення стіннівок
із тематичними світлинами. Екскурсія до міської
школи мистецтв. Перегляд музичної композиції
«Різдвяні свята в Україні». Спортивнофізкультурне свято «Срітення».

Бесіди.
Читання
художньої
літератури.
Явдохи, Євдокії
Колективна творча робота «Закликаємо весну».
(14 березня).
Перегляд відеофільмів «Весняні свята в Україні».
Благовіщення Виставка творчих робіт та поробок за темою:
«Святкуємо разом Великдень». Свято Великдень.
(7 квітня).
Вербна неділя. Заняття за темою: «До нас прийшов Великдень».
Виставка малюнків «Я малюю вишиванку».
Великдень.
Творча зустріч із кастеляншею закладу
День Святого дошкільної освіти «Моя вишиванка». Колективне
Юрія
творче завдання «Я – українець». Екскурсія до
(6 травня).
міського стадіону «Хімік», до річки Казенний
Трійця
Торець.
Івана Купала
Бесіди. Читання художньої літератури. Показ
(7 липня).
відеофільму «Літні свята та традиції в Україні».
Зажинки.
Колективна творча робота
«Виготовлення
Жнива.
ляльок-мотанок». Виставка робіт «ЛялькаОбжинки.
мотанка в гості завітала». Колективна творча
Маковія,
робота
«Сплетемо
віночок».
Виставка
медовий спас «Український національний посуд». Екскурсія на
(14 серпня).
підприємство кераміків міста. Колективний
Яблучній спас творчий захід «Співаймо українські пісні».
(19 серпня)
13
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Очікуваний результат («Базовий компонент дошкільної освіти»):
− дитина знає свою сім’ю, батьків, історію роду;
− знає визначні історичні події рідного міста, символіку, легенди про
рідний край та інше;
− знає та розповідає про давню історію України;
− знає особливості тваринного та рослинного світу України;
− знає та розповідає про видатних людей минулого та сучасності, які
прославили Україну;
− знає та позитивно ставиться до традиційних свят України;
− знає деякі особливості традицій найчисленніших нацменшин в Україні;
− знає та дотримується особливостей культури української оселі,
національного одягу, української кухні;
− володіє чіткою інформацією про дошкільний заклад;
− розуміє призначення оберегів;
− розуміється в основних видах українського народного та українського
мистецтва;
− бере участь у колективних заходах щодо поліпшення благоустрою
закладу дошкільної освіти;
− бере активну участь у природоохоронних заходах;
− бере участь у виконанні репертуару української дитячої музики.
Зміст роботи
Кожне нове покоління живе й розвивається в певному національному
середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни.
Дитина від народження перебуває під впливом як соціально-економічних умов,
так і національної специфіки: побутового життя, культури, народних звичаїв,
традицій. В основі патріотичного виховання є відродження національної
культури, фундаментом якої є усталені народні традиції та звичаї, вироблені
народом упродовж усього історико-культурного розвитку.
Патріотизм – складне й багатогранне поняття, один із найважливіших
компонентів індивідуального та суспільного способу життя.
На думку українських науковців І. Беха та К. Чорної, патріотизм – це
любов до Батьківщини, українського народу, турбота про її та своє благо,
сприяння ставленню й утвердженню України як суверенної, правової,
демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність,
служити, захищати її, розділити свою долю з її долею.
Проблема виховання патріотизму – надзвичайно багатоаспектна через
свою інтегративну функцію, тому однаково значуща для всіх ланок освіти,
починаючи з дошкільної. Патріотичні почуття не виникають самі по собі, це
результат довготривалого виховного впливу на людину. Провідною ідеєю нашої
поглибленої роботи є творчий пошук нових та оптимальних форм роботи з
формування життєвої компетентності у дітей, спрямованих на впровадження у
14
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освітньо-виховний процес національних традицій, відродження української
культури, звичаїв народу, патріотизму й національної гордості. Тому
проблемним питанням стає виховання гуманності, розвиток особистості,
національної свідомості й громадської гідності в дітей дошкільного віку.
Отже, у роботі з патріотичного виховання було визначено основну мету −
забезпечення інтегрованого підходу до виховання національної свідомості та
патріотичних почуттів дошкільників. У процесі роботи над темою
ознайомилася з педагогічною спадщиною В. Сухомлинського, С. Русової і
переконалася у важливості та актуальності названого питання. Для реалізації
мети дібрала значку кількість методичної та довідкової літератури, побудувала
свою навчально-виховну роботу через залучення дітей до участі в суспільних
заходах та з впровадженням інноваційних форм роботи, акцентувала увагу на
значенні розвивального середовища, а ще надала важливості екскурсіям
вулицями рідного міста як засобу розвивального та виховного впливу. У цьому
полягає новизна представленого досвіду.
Обов’язковою передумовою стала необхідність створення відповідної
матеріальної та методичної бази.
Підготовлено та оформлено:
− український куточок національної та народної символіки та ін.;
− добірку віршів про Україну, рідну природу та ін.;
− бібліотеку українського фольклору: народні прикмети, загадки,
прислів’я, ігри тощо;
− фонотеку українських пісень;
− дидактичні ігри, конспекти занять;
− ілюстрації, плакати, карту України.
Напрями роботи:
− робота з вихователями;
− робота з дітьми;
− робота із сім’єю;
− робота в соціумі.
Основне місце в системі патріотичного виховання дітей дошкільного віку
посідають екскурсії:
− до пам’ятника партизанської слави;
− краєзнавчого музею;
− загальноосвітніх шкіл №1, №8 міста Слов’янська;
− площі міста Слов’янська;
− міської бібліотеки для дорослих та дітей;
− сільскогосподарського технікуму;
− вулицями міста Слов’янська;
− стадіону «Хімік»;
− річки Торець;
− на підприємства міста та ін.;
− віртуальна екскурсія «Подорожуємо Україною».
15
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Цікаво проходять свята та розваги:
− спортивне свято на стадіоні «Хімік»;
− спортивне свято «Козацькі розваги»;
− музичне свято «Український ярмарок»;
− свято Святого Миколая, Різдво, Срітення, Великдень;
− свято «Літні обжинки».
Цікаво та різноманітно проходять виставки:
− «Український національний посуд»;
− «Ми малюємо Україну»;
− «Осінні подарунки»;
− «Зимонька-зима»;
− «Зустрічаємо Великдень»;
− «Лялька-мотанка».
Серед занять найцікавішими є:
− «Державні символи України»;
− «Моє рідне місто – Слов’янськ»;
− «Свято захисників Вітчизни».
Вихованці почали з більшою повагою ставитися до природи рідного краю,
історії рідного міста. У дітей сформувалося чуття родини, рідного краю,
гордості за свій народ. Діти розвинулися інтелектуально. Досягти таких
результатів допомогла спільна робота з батьками.
Реалізація роботи з батьками відбувалась через різні форми:
− батьківські збори;
− засідання батьківського комітету;
− індивідуальні та групові консультації;
− бесіди;
− виставки;
− свята та розваги;
− «Школа радості».
Були проведені нетрадиційні форми роботи з батьками:
− випуск родинної газета «Моя сім’я»;
− «Українські вечорниці»;
− виготовлення паспорта громадянина України;
− виставки творчих робіт та поробок.
Широкого використання набули папки-пересувки. У батьківському
куточку постійно поповнюється інформація з надання порад та рекомендацій із
патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
Було налагоджено зв’язок із навчальними закладами міста Слов’янська,
краєзнавчим музеєм, бібліотеками.
Під час самостійних ігор діти інсценізують уривки українських казок,
віршів, пісень, охоче грають у народні ігри. Діти усвідомили розподіл народних
свят за порами року, народних традицій і обрядів, охоче виконують аплікації,
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малюнки, оздоблюючи національний посуд, одяг, інші предмети побуту. Разом із
батьками ведуть історію свого родоводу за допомогою родовідного дерева,
добре знають державні символи України, співають гімн. Системний підхід у
роботі сприяв формуванню пізнавальних здібностей та інтересів дітей, що
забезпечує наступність між дошкільним закладом та школою в розв’язанні
питань патріотичного виховання дітей дошкільного віку.
У перспективі планується розширити роботу з патріотичного виховання,
поглиблено працювати у визначеному напрямку.
Найголовніше моє досягнення – це те, що в дітей сформувалася потреба
пізнавати свою країну, учити рідну українську мову. У дітей групи виник
інтерес, бажання та особливе ставлення до всього національного.
Тематичний тиждень «Слов’янськ − місто гончарів»
Понеділок.
Пізнавальна гра «Слов’янськ – місто гончарів».
Екскурсія до керамічного цеху м. Слов’янська.
Мета: познайомити дітей з працею гончарів, дати знання про властивості
глини. Виховувати повагу до людей праці.
Вівторок.
Відкриття казкової майстерні «Чарівна глина».
Екскурсія вулицями нашого міста. Малювання схем вулиць.
Мета: дати дітям знання про вулиці нашого міста.
Показ матеріалу про посуд.
Середа.
Дидактична гра «Професії нашого міста».
«Довідкове бюро» (усе про місто Слов’янськ).
Відкриття мінімузею посуду в українському куточку. Бесіда, дидактична
гра про український національний посуд. Показ слайдів.
Четвер.
«Ми маленькі чарівники». Малюємо посуд. Виставка малюнків
(декоративне малювання).
Актуальне інтерв’ю «За що я люблю своє місто».
Показ слайдів про незалежну Україну.
П’ятниця.
Дидактична гра «Ми – маленькі українці».
Малювання «Пейзажі мого міста».
Зустріч із кераміками нашого міста.
Подарунки для дітей.
Конкурс «Відгадай загадку про Україну».
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Художнє слово для дітей дошкільного віку
Вірші про Україну
Незалежна і Єдина
Н. Козленко
Що то, діти, за країна –
Неба синього блакить,
На ланах у серпні жито
Стиглим золотом блищить?
У якій, скажіть, країні
Клімат лагідний, м’який?
Бог відводить буревії,
Негаразди всіх стихій?
Люди мудрі, працьовиті
У країні тій живуть.
На чуже не зазіхають
І свого не віддадуть.
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У якій іще країні
Так земля родить охоча?
Наче пісня солов’їна –
Мова ніжна і співоча?
Гори є і полонини,
Є моря, річки, ліси…
Загалом, то є країна
Невимовної краси!
Гордо, голосно, дитино,
Ти назви ім’я країни,
У якій, хвалити Бога,
Народився і живеш.
Їй дочкою є чи сином
І, коли ти підростеш,
Будеш їй творити славу,
Розбудовувать державу.
Отже, зветься ця країна,
Незалежна і єдина –
Наша ненька – Україна!
Вірші про Україну
Ю. Турчина
Дивися, безкрайнєє, синєє небо,
Стоїть над землею, неначе шатро.
Воно посилає любов нескінченну
І щиро дарує надію й добро.
У цьому шатрі килими золотаві –
Із соняхів, жита, пшениці, вівса.
А десь майоріють, як крапельки неба,
Волошки блакитні. Яка ж то краса!
Тут мешкають люди привітні та чесні,
Хліб–сіллю гостей зустрічають вони.
Земля наша щедра, родюча, багата –
Усіх нагодують безмежні лани.
Хай знає весь світ про казкову країну,
Де синєє небо та жовті поля.
Хай квітне щаслива моя Україна!
Найкраща, безцінна, любима земля.
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***

Якось каже мати сину:
– Я молюсь за Україну,
Щоб народ щасливим був,
Про негоди позабув,
Із домівок, хат усіх,
Хай луна дитячий сміх,
Хай шанують стариків,
Скрізь звучить веселий спів,
Хай обходить всіх ненастя,
Серце хай тремтить від щастя!
І я вірю, Матір Божа
Україні допоможе!
***
Фарби дасть мені матуся,
Малювати я навчуся.
Намалюю рідний край –
Дім в селі, ставок і гай,
Синє небо, жовте сонце
Загляда до нас в віконце,
Чорнобривці тут на гряді,
Полуниці в палісаді,
І хліба вже чималі,
В небі линуть журавлі.
Тут і гори, і долини,
Тут річки, моря, рівнини,
Тут тварини і птахи,
Ось струмок сховавсь у мхи.
Мати в аркуш подивилась,
Посмішка в очах з’явилась.
І сказала мати сину:
– Як люблю я Україну!
Ця країна чарівна
І єдина в нас вона.
***
Який цікавий світ навколо,
Ти, друже, тільки придивись!
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На небі сонця жовте коло,
А поруч з домом – сад і школа,
Живи, дорослішай і вчись!
Дивись на квіти, на дерева,
Вивчай птахів, комах, тварин,
Ти станеш кращим і, напевно,
В життя підеш сміливо й певно,
Та пам’ятай, ти не один!
З тобою вся твоя родина:
Батьки, бабусі та діди,
З тобою друзі, Батьківщина,
Тож, уперед, мій друже, йди!
Молитва за рідну мову
Ю. Шкрумеляк
Боже, Отче милостивий,
Ти нам дав ту мову красну,
Поміж мовами найкращу,
Нашу рідну, нашу власну.
Тою мовою співала
Нам, маленьким, наша мати,
Тою мовою навчала
Тебе, Боже, прославляти.
Тою мовою ми можем
Величатись перед світом,
Бо між мовами ця мова –
Мов троянда поміж цвітом.
Хоч би й хто напастував нас,
Хоч би й хто посмів грозити, –
Дай нам силу, дай відвагу
Рідну мову боронити.
Поможи, Небес Владико,
Хай буде по Твоїй волі,
Щоб та мова гомоніла
Вільно: в хаті, церкві, в школі.
Дай діждати пошанівку
Рідного святого слова,
Щоб цвіла на славу Божу
Наша українська мова!
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Я дитина українська!
Ю. Шкрумеляк

Я дитина українська,
Вкраїнського роду,
Українці – то є назва
Славного народу.
Україна – то край славний,
Аж по Чорне море,
Україна – то лан пишний,
І степи, і гори.
І як мені України
Щиро не кохати?
Мене ненька по-вкраїнськи
Вчила розмовляти.
І як мені України
Щиро не любити?
Мене вчили по-вкраїнськи
Господа молити.
За свій рідний край і нарід
Я Господа молю:
Зішли, Боже, Україні
І щастя, і долю!
Батьківщина
О. Довгий
Моя рідна Батьківщина
Має назву Україна.
В мене й нація своя –
Українець в мами я.
Є у мене й рідна мова,
Де вкраїнське кожне слово.
До нас журавлик прилітав
І. Січовик
До нас журавлик прилітав,
Він гарні віршики читав
Про синє небо і весну,
Про Чорне море і Десну,
Про Україну – рідний край...
Ти ще раз, друже, прилітай!
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Про нашу Україну
М. Познанська
Ми дуже любим весь наш край,
І любим Україну,
Її лани, зелений гай,
В саду − рясну калину.
Там соловейко навесні
Співає між гілками:
Та й ми співаємо пісні –
Змагається він з нами!
Моя Україна – це пісенька мами...
Л. Савчук
Моя Україна – це пісенька мами,
Розлогі лани колосяться хлібами,
Вишневі садочки, лелеки на хаті.
Купають ставочки хмарки пелехаті.
Моя Україна – то мамина ласка,
Червона калина, бабусина казка.
Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя…
Я кращої в світі країни не знаю.
Про Україну
Н. Зарічна
Я тримаю у руці
Кольорові олівці.
Хочу я намалювати
Кримські гори і Карпати.
Степ і пагорби Дніпрові,
І озера, і діброви,
І веселку, і калину,
Чорне море і Дунай –
Все це наша Україна,
Наш чудовий рідний край!
Маленька Вкраїночка
І. Тучак
А я дівчинка маленька,
Україна − моя ненька...
Край Карпатський − батько мій −
Любий серцю, дорогий.
В мене стрічка у косичці,
Файні квіти на спідничці,
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З гір водичка у відерці,
А Вкраїнонька у серці.
Через річку, через поле
Я піду по стежці в гори
І смерічці заспіваю,
Як я землю цю кохаю.
Хай почує спів мій пташка
І замріяна ромашка,
І усі карпатські села,
Бо щаслива я й весела.
З тобою
П. Осадчук
Послухай, як струмок дзвенить,
Як гомонить ліщина.
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
Послухай, як трава росте,
Напоєна дощами,
І як веде розмову степ
З тобою колосками.
Послухай, як вода шумить –
Дніпро до моря лине, −
З тобою всюди, кожну мить
Говорить Україна.
Мати-Україно!
М. Сингаївський
Перше наше слово з нами повсякчас,
Мати-Україно, ти одна у нас!
Ниви і діброви, і садів окрас −
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж одна у нас!
Хай же мир і дружба поєднають всіх,
І дзвенить дитячий безтурботний сміх.
Нам зоріє доля світла і ясна.
Рідна мати Батьківщино,
Ти ж у нас одна!
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Як ти любиш Україну
О. Лупій
− Як ти любиш Україну,
Мій маленький друже?
− Нашу рідну Україну
Люблю дуже, дуже!
− З Україною нікого
В світі не боюся.
І щоранку я до Бога
За неї молюся.
Щоб була щаслива, дуже,
Щоб була багата.
Я люблю її так дуже,
Як маму і тата.
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Прислів’я про Україну

Батьківщина краше сонця, дорожче золота.
Батьківщину, як і батьків, на чужині не знайдеш.
Без Батьківщини немає людини.
Без верби і калини немає України.
Без калини немає України.
Без любові до людини немає любові до батьківщини.
Вкраїна – мати, за неї треба головою стояти.
Всюди на світі добре, а вдома найкраще.
Всяка пташка своє гніздо знає.
Грудка рідної землі дорожча за золото.
Для своєї батьківщини ні сил, ні життя не шкодуй.
Додому і кінь жвавіше біжить.
Дурна та пташка, якій своє гніздо не миле.
З рідної землі і ворона мила.
За морем тепліше, та вдома миліше.
За народ і волю віддамо життя і долю.
За рідний край − хоч помирай.
За рідний край життя віддай.
За рідним краєм і в небі сумно.
Кожному мила своя сторона.
Краще на рідній землі кістьми полягти, ніж на чужій слави досягти.
Людина без батьківщини − соловей без пісні.
Людина без батьківщини, що сім’я без землі.
На чужій стороні й весна не красна.
Наша слава – Українська держава.
Нема на світі другої України, немає другого Дніпра.
Рідна землиця і уві сні сниться.
Рідна земля – мати, а чужа – мачуха.
Рідна земля і в жмені мила.
Рідний край − земний рай.
Свій край, як рай, а чужа країна, як домовина.
Та земля мила, де мати народила.
У ріднім краю, як у раю.
У чужій сторонці не так світить і сонце.
Чужий кожух не гріє.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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Потішки та забавлянки для дітей
Ладки, ладусі
В. Ніколаєнко
Дорослий, стоячи навпроти дитини, виконує рухи долоньками дитини,
примовляючи забавлянку:
− Ладки, ладусі, схожий (схожа) на татусю!
Де тато?
− На роботі там, там...
Будує хату сам, сам, сам...
− Ладки, ладусі, схожий (схожа) матусю!
Де мама?
− Вдома там, там, там...
Кашу варить нам, нам, нам...
Каша смачненька,
Маруся маленька!
Чуки, чуки, чуки, чок
Л. Компанієць
Чуки, чуки, чуки, чок,
Пішли дітки в таночок,
Пішли дітки в таночок,
Донька збила каблучок.
− Прибий татку, каблучок,
Бо я хочу в таночок.
Горщик
Ф. Петров
В мами є великий горщик,
Мама в ньому варить борщик,
І такий смачний той борщик,
Що ми ладні з'їсти горщик.
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А ми зварим борщику
Л. Компанієць

Павлику, Павлику,
Йди нарви нам щавлику,
А ми зварим борщику
В череп'янім горщику,
Добре салом затовчем,
Почастуємо борщем.
Гуси
В. Заєць
Гуси, мої гуси,
Де були?
− В бабусі.
− Чим вас частували?
− Кашку нам давали.
− Як же ви бабусі
Дякували, гуси?
− Ми їй ґелґотали,
Пісеньку співали.
Горобчику
М. Павленко
Горобчику, горобчику,
Не ходи на дощику:
Буде горло боліти,
Буде лікар ходити,
Не пускатимуть в садок
До малесеньких діток.
Дощ іде, дощ іде, дощ іде
О. Стрілець
Дощ іде, дощ іде,
Аж із стріхи капає,
Комар з мухою танцює,
Аж підскакує.
Мала білочка
М. Підгірянка
Мала білочка
По ліщині скаче,
Шишки, горішки
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У торбину мече.
Плаксивим дітям
Дала по лушпинці,
А чемним, гарним –
Те, що всерединці.
Пішла киця по водицю
М. Пономаренко
Ой, піди ж ти, кицю,
Піди по водицю,
Та не впади в криницю.
Пішла киця по водицю
Та й упала у криницю.
Біжить котик рятувати,
За вушечко витягати.
Витяг кицю за вухо
Та й посадив, де сухо:
− Лежи, кицю, тута,
А я знайду прута!
− Іще прута не знайшов,
А вже киці не знайшов.
Ой, котусю
М. Коляда
Ой, котусю, котусю,
Займи нашу телусю,
Та пожени на пашу −
Дасть молочка на кашу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Потішки
та
забавляночки.
http://dnz1kolchyno.at.ua/publ/chitaemo_z_ditkami/zabavljanki_lichylky_myrylky/p
otishki_ta_zabavljanochki/37-1-0-67 (дата звернення 09.07.2017).
2. Українські
народні
дитячі
пісеньки
та
потішки.
http://www.planeta.co.ua/ua/tales/ukrainian_folk_songs_ua.php (дата звернення
09.07.2017).
3. Хрестоматія для читання. Твори для дітей 3 і 4 року життя / уклад.
А.А. Ємець, О.М. Коваленко, О.В. Шапка. Харків: Вид. група «Основа», 2017.
160 с.
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Мирилки для дітей дошкільного віку
***

Подивися просто в очі;
Я сваритися не хочу.
Я образить не хотів,
Ненароком зачепив.
Просто в очі подивись
І зі мною подружись.
***
Мир – миром,
Пироги з сиром,
Вареники в маслі –
Жити будемо прекрасно.
***
Дай скоріш мізинчик свій,
Зачепи його за мій.
Мізин-мізин-мізинець –
Помирив нас, молодець!
***
Битися − не билися,
Трохи посварилися,
Потім посміялися,
Друзями зосталися.
***
Дві подружечки зажурилися,
Дві подружечки посварилися.
Тобі яблучко, мені грушечка –
Не сварімося, моя душечка.
Тобі яблучко, мені зернітко –
Не сварімося, моє серденько.
***
Мир, мир, миром
Пироги з сиром,
Вареники з маслом
Ми − подружки красні.
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***
Мирилка летіла,
На плече сіла,
Сказала тихенько:
− Миріться швиденько!
***
Ти − не ворог, я − не ворог.
Нам сваритись просто сором.
Помирились, помирились,
Щоб ніколи не сварились.
***
Я мирюся й ти мирись,
Більш не бийся, не сварись.
Не кричи і не кусайся,
Моїм другом залишайся!
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Віршики-мирилки
для
малят.
URL:
http://www.rozumnadytyna.com.ua/?p=7134 (дата звернення 14.07.2017).
2. Дитячі мирилки. Збірка. URL: https://mala.storinka.org/дитячі-мирилкизбірка.html (дата звернення 14.07.2017).
Лічилки для дітей дошкільного віку
Новорічна лічилка
В. Заєць
Сніговію, снігограю,
Зупини сніжинок зграю,
Щоб морозко не блукав
Та до нас мерщій попав,
Подарунки розділив,
За лічилку похвалив.
Лічилка
В. Підпалий
Летів рій бджілок
Зі ста лічилок.
Зійшлися діти,
Давай лічити.
Бо кожна бджілка
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Немов лічилка:
Кого укусить –
Жмуритись мусить.
Котикова лічилка
С. Цушко
Коли котик наш не спить, до вікна
Мерщій біжить, залюбки пташок рахує –
Так, що і «киць-киць!» не чує.
Він сьогодні налічив
Трьох синиць, п'ять снігурів,
Вісім сойок, дві сороки
І аж сорок горобців!
Але, мабуть, утомився
Й знову спати умостився.
Кому водить
Л. Савчук
Захотіли серед хати
Миші в піжмурки пограти.
Поховались по кутках...
Раптом − кіт до хати. Жах!..
Повтікали миші вмить!
Хто не втік, тому водить.
Лічилка
Н. Любиченко
Із самісінького ранку
Умиваються на ґанку:
Курка, півень, цуценя,
Кішка, кізка і ягня.
Хто ж не встигне вмитися –
Той іде жмуритися.
Лічилка
М. Пономаренко
Вісім вишеньок дозріли,
Дві − ледь-ледь почервоніли
Стала сойка щебетати,
Взялась вишні рахувати −
Полічити всі не може,
Ну, а ти їй допоможеш?
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Лічилка
В. Коломієць
Качка з річки йшла,
гурт качат вела:
це − качатко сиве,
це − як жовта слива,
це − брудненький квачик,
це − м’якенький м’ячик,
це − як вовни жменька,
це − кривеньке,
це − сніжок побіг...
Скільки ж їх усіх?
Лічилка
Г. Чубай
Раз і два. Раз і два.
В нас лічилка – лісова!
В лісі – дерево дуплисте,
А в дуплі живе сова,
Що жовтаві очі має,
Спить – удень. Вночі – літає.
Добрий сон, сові приснись!
Я – ховаюсь! Ти – жмурись!
***
Раз і два − росла трава,
три, чотири − покосили,
п’ять − на сонечку сушили,
шість − в копичку поскладали,
сім − корівку годували,
вісім − молочко давала,
дев’ять − діток напувала,
десять − привела телятко,
починаймо все спочатку.
***
Раз, два, три, чотири, п’ять −
Вийшов зайчик погулять.
Як нам бути, що робити?
Треба зайчика зловити.
Будем знову рахувать:
Раз, два, три, чотири, п’ять...
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Дитячі лічилки. http://doshkolenok.kiev.ua/schitalki/241-lichylku.html
(дата звернення 15.07.2017).
2. Збірка
лічилок
та
жмурилок
для
дітей.
http://dnz1kolchyno.at.ua/publ/chitaemo_z_ditkami/zabavljanki_lichylky_myrylky/z
birka_lichilok_ta_zhmurilok_dlja_ditej/37-1-0-88 (дата звернення 14.07.2017).
3. Лічилки для дітей будь-якого віку. http://nash-sovet.com/deti/dlyaditey/lichulku-dlya-ditey.html (дата звернення 15.07.2017).
4. Лічилки
для
дітей
від
українських
авторів.
https://mala.storinka.org/лічилки-для-дітей-від-українських-авторів.html
(дата
звернення 14.07.2017).
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Вазанкова Олена Олександрівна,
вихователь закладу дошкільної освіти
№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області

Розвиток у дітей зображувальних умінь та навичок різними
техніками малювання
Консультант:
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри дошкільної освіти та
соціальної роботи
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
Дронова Ольга Олегівна
Однією із сучасних проблем дошкільної освіти є виховання творчої
особистості.
Дитяча творчість – це створення дитиною суб’єктивно (значущого
насамперед для неї) нового продукту (малюнка, поробки тощо) і об’єктивно
значущого для суспільства ефекту, що отримується у вигляді психічного
розвитку дитини в процесі творчої діяльності; результату (придумування
деталей, які раніше не використовувалися, та які по-новому характеризують
образ, що створюється).
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Невід’ємною частиною педагогічної роботи закладу дошкільної освіти є
художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку.
Основні завдання художньо-естетичного розвитку дітей в умовах закладу
дошкільної освіти:
– формувати в дітей естетичне ставлення до навколишнього світу, уміння
розуміти та створювати художні образи;
– розвивати сенсорне сприйняття кольору;
– формувати вміння досліджувати та експериментувати з різноманітними
матеріалами;
– виховувати бажання використовувати нетрадиційні техніки малювання;
– розвивати творчі здібності та виховувати художній смак у дітей.
Форми роботи

З педагогами

З дітьми

З батьками

Групові (педагогічні
ради,
семінари,
практикуми, творчі
групи та ін.).
Індивідуальні
(самоосвіта,
індивідуальні
консультації та ін.).
Відкритий
показ
(форма
навчання
педагогів,
поширення
провідного
досвіду).
Тематичні виставки
(презентація
наочних матеріалів;
є
змістовною
формою
обміну
досвідом педагогів).

Заняття
з
образотворчої
діяльності.
Бесіди.
Спостереження.
Ознайомлення
з
творами мистецтва.
Екскурсії.
Організація
виставок дитячих
робіт.
Читання художньої
літератури.
Самостійна
образотворча
діяльність.

Анкетування.
Батьківські збори.
Індивідуальні
та
групові
консультації.
Залучення батьків
до
участі
в
конкурсах, святах,
розвагах.
«Творча вітальня»
(форма організації
взаємодії батьків).
Майстер-класи.
Рекомендації
для
батьків.
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У своїй роботі використовую методику розвитку творчих здібностей на
заняттях із малювання (автор: Л. Шульга).
Діти зображують навколишнє лише після емоційних зустрічей із ним у
процесі спостереження, розглядання картин, слухання музики, читання
розповідання. Основне завдання організації зображувальної діяльності –
виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічних прийомів.
Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим
повнішими будуть уявлення, глибшим пізнання [2, с. 146].
Методичні рекомендації щодо розвитку образотворчої діяльності
дітей дошкільного віку (Л. Шульга)
Середній дошкільний вік
1. Милування красою на заняттях із малювання.
Мета:
– учити дітей помічати красу в навколишньому світі;
– розвивати естетичну чутність у сприйнятті світу;
– учити відгукуватися на красиве емоціями й почуттями, дивуватися,
захоплюватися, милуватися;
– розвивати здатність до естетичної оцінки;
– викликати бажання спілкуватися з красою, насолоджуватися процесом
створювання краси.
2. Ознайомлення з художнім матеріалом.
Мета:
– ознайомити дітей з особливостями художнього матеріалу: з чого
виготовлені, із яких частин складаються, чим відрізняються тощо;
– «одушевити» предмети, із якими працює художник;
– встановити відношення між художнім матеріалом і довкіллям;
– ознайомити з технікою малювання;
– оволодіти культурою відносин із художнім матеріалом;
– розвивати уяву в процесі спілкування з художнім матеріалом.
3. Ознайомлення з кольором.
Мета:
– ознайомити дітей із розмаїттям кольорів у навколишньому світі;
– дати інформацію про сполучення основних і складених кольорів;
– навчити дітей відчувати характер кожного кольору, визначити зв'язок
між кольором і запахом, температурою, звуками, настроєм, смаком;
– учити дітей знаходити предмети певного кольору в навколишньому
світі.
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4. Ознайомлення із зображувальним мистецтвом.
Мета:
– розвивати здатність відчувати красу в мистецтві;
– ознайомити дітей із мистецтвом живопису та його жанрами: пейзажем,
натюрмортом;
– ознайомити дітей із декоративно-ужитковим мистецтвом: з народною
іграшкою Опішні, димківською іграшкою та ін.;
– оволодіти культурою споглядання, милування творами мистецтва;
– розвивати чуттєве сприйняття мистецтва;
– учити емоційно відгукуватися на красу мистецтва.
5. Використання елементів психогімнастики на заняттях.
Мета:
– створити умови й допомогти дитині увійти в художній образ;
– учити передавати ознаки, особливості образу діями, рухами, емоціями,
мімікою;
– виховувати здатність відчувати образ;
– розвивати творчість у самовираженні;
– установлювати зв'язок між собою та образами довкілля.
6. Імпровізовані казки, фантазування на заняттях із малювання.
Мета:
– зацікавити дітей художнім матеріалом, об'єктом та процесом
малювання;
– оживити навколишній світ і допомогти дітям глибоко відчути й пізнати
його предмети та явища;
– розвивати емоційну чуйність, асоціативно-образне мислення та уяву;
– виховувати в дітей упевненість у собі;
– розвивати виразність мовлення.
7. Використання музики на заняттях із малювання.
Мета:
– поглибити чуттєве сприйняття краси у світі;
– показати дітям гармонію звуків і кольорів у природі;
– розвивати асоціативно-образне мислення;
– створити емоційний настрій на занятті.
8. Сенсомоторні вправи для підготовки руки дитини до малювання.
Мета:
– учити дітей правильно тримати олівець і пензлик;
– координувати рухи руки, необхідні для малювання;
– розвивати дрібні м'язи руки;
– досягнути вільного, легкого, точного руху руки.
9. Вправи зі словом на заняттях із малювання.
Мета:
– ознайомити дітей із словами, якими користується художник;
– учити використовувати різну силу голосу;
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– учити дітей грамотно йправильно промовляти нові слова;
– збагачувати емоційну насиченість у промовлянні нового слова з
відтінками різного настрою;
– розвивати почуття ритму й мелодійності в промовлянні слова [15].
Очікувані результати:
діти:
– сприймають та розуміють художні твори образотворчого мистецтва,
висловлюють свої почуття;
– уміють помічати красу навколишнього світу;
– використовують для зображення різноманітні засоби та матеріали;
– правильно розташовують зображення на аркуші паперу;
– складають зображення з декількох частин;
– володіють навичками використання нетрадиційних технік малювання.
Нетрадиційні техніки малювання відкривають в дитині приховані грані
творчої обдарованості, стають невимушеним інструментом самовираження,
стимулюють становлення неординарної, розвиненої, активної особистості. Крім
того, незвичайний підхід до проведення занять із малювання пробуджує в
дитині глибинну природну допитливість і активність першовідкривача, вона
пізнає навколишній світ. Творчий пошук нових рішень розширює межі
художньої фантазії дитини, розвиває почуття естетичного сприйняття дійсності,
розуміння пластики форми й гармонії кольору, стимулює імпровізацію та
винахідливість, удосконалює навички ручної праці.
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Монотипія
Монотипія (від грец. «Моно» – один і «typos» – відбиток,
відбиток, дотик, образ) – це техніка малювання за допомогою
унікального відбитка. Аркуш паперу покривають фарбою, а потім
роблять з неї відбиток на аркуші. Відбиток виходить лише один і
створити дві абсолютно однакових роботи неможливо.
На отриманому відбитку можна домалювати деталі.
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Ниткографія
Слово «ниткографія» складається з двох слів: нитка і графіка (від
«grafo» – «пишу») – вид образотворчого мистецтва, який використовує
в якості основних образотворчих засобів лінії, штрихи... Тобто,
виходить, «пишу ниткою» або, простіше, – «малюю ниткою».
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Кляксографія
Кляксографія – це відмінний спосіб поекспериментувати з
фарбами, створити незвичайні образи. Роздуваючи плями, можна точно
передбачити, як вони розійдуться та яким буде результат.
Таке заняття буде цікавим і дорослим, і дітям. Причому, не лише
цікавим, а й корисним: наприклад, у якості артикуляційної гімнастики.
Також малювання видуванням через соломинку зміцнює здоров’я та
силу легенів і дихальної системи.
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Відбиток пробкою (гуаш)
Використання викидного матеріалу в художньо-творчій
діяльності дітей різноманітно. До списку доступних матеріалів для
образотворчої діяльності можна віднести й пробки від пластикових
пляшок.
Дитина зафарбовує пробку, притискає її до аркуша паперу. Коло,
яке вийшло, доповнюється уявою дитини.
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Малювання аквареллю по восковій крейді
Перед початком роботи необхідно олівцем намалювати те, що ми
будемо зображувати. Восковою крейдою розфарбовуємо малюнок, але
зафарбовуємо елементи малюнку неповністю (залишаємо місце для
акварелі).
Після цього зафарбовуємо тло малюнку аквареллю. Фарбу
повністю наносимо на малюнок. Елементи, намальовані восковою
крейдою, зафарбувати неможливо.
Після висихання наносимо фарбу (більш насиченого кольору,
ніж колір воскової крейди) на елементи малюнку за допомогою мазків.
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Малювання манною крупою
Спочатку розфарбовуємо манну крупу. Фарбуємо долоньки
аквареллю або гуашшю. Беремо манну крупу й розтираємо
долоньками. Висипаємо крупу на аркуш, даємо просохнути.
На кожен фрагмент малюнку наносимо клей і посипаємо крупою
потрібного кольору. Після роботи даємо просохнути.
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Малювання губкою
Для цієї техніки підійдуть губки для миття посуду. Необхідно
підготувати стільки губок, скільки кольорів буде використано під час
малювання. Одна губка – один колір.
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Тикання
Цей метод застосовується для додавання малюнку виду
пишності, колючості. Для цього методу використовується жорсткий,
сухий пензель. Фарби на нього потрібно набирати зовсім небагато, на
кінчику ворсу. Починайте малювати зліва направо, не залишаючи
проміжків і тримаючи пензлик вертикально.
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Малювання зубною щіткою
Найосновніше тут – опанувати техніку «набризку». На суху
зубну щітку з досить жорсткою щетиною нанесіть гуаш. Консистенція
фарби достатньо густа, тому вода тут зазвичай не потрібна. Тримайте
щітку в лівій руці щетиною донизу на відстані 3–4 см від паперу і
паличкою скребіть щетину в напрямку до себе. Дуже красивий
різнобарвний «набризк» (салют) і жовто-червоний (золота осінь) на
білому аркуші; білий «набризк» на темно-синьому тлі (зимовий
пейзаж).
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Відбиток листям
Нетрадиційна техніка малювання з дітьми дошкільного віку, що
дозволяє отримати цікаву фактуру зображення за допомогою фарб. У
цій техніці використовується натуральне листя дерев.
Фарбуємо листок у потрібний колір. Укладаємо пофарбованою
стороною на аркуш паперу. Притискаємо. Обережно знімаємо листок з
аркуша. Повторюємо з листям, яке пофарбовано іншими кольорами.
Домальовуємо деталі.

52

Альманах психолого-педагогічного досвіду

№7/2019

53

№7/2019

Альманах психолого-педагогічного досвіду
Малювання пальчиками

Сюжету в такого малюнка немає. Покажіть дитині, як фарби
змішуються та змінюють колір. Умочіть кожен пальчик дитини у фарбу
різного кольору, проведіть його рукою по аркушу – у вас вийде
п’ятикольорова веселка.
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Малювання долоньками
Розфарбуйте долоньку дитини в будь-який колір. Поставте
відбитки долоньок. Це завжди подобається малюкам, а потім дайте їй
самій спокійно творити. Стежте, щоб малюк не скуштував фарбу на
смак.
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Малювання за допомогою трафарету
За допомогою трафаретів дитина може обводити зображення,
малювати пальчиком усередині трафарету й створювати цілі картини.
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Малювання на вологому папері
Ця техніка живопису має на увазі нанесення фарби не на суху
поверхню, а на зволожену. Нанести воду або шар ще невисохлої фарби
можна губкою або пензликом, або просто намочити аркуш під краном.
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Колективні роботи
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Розвиток творчої уяви в дітей дошкільного віку із затримкою
мовленнєвого розвитку
Консультант:
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри спеціальної педагогіки та
інклюзії
ДВНЗ
«Донбаський
державний
педагогічний університет»
Кузнецова Тетяна Григорівна
Якщо ми хочемо навчити думати,
то, насамперед, повинні навчити придумувати
Дж. Родарі
У Державній програмі розвитку дитини-дошкільника «Я у Світі»
наголошується на особливрму значенні дошкільного віку як унікального, у
якому закладаються основи майбутнього розвитку людини. Традиційна система
освіти вимагає серйозної перебудови, тому що носить інформаційнорепродуктивний характер, формує людину-виконавця. Тому суспільству в
сучасних умовах потрібна творча особистість. Базовий компонент дошкільної
освіти як концептуальний документ поставив перед педагогами завдання так
організувати роботу дошкільного закладу, щоб вона сприяла розвитку життєвої
компетентності дітей, умінню успішно діяти в різних життєвих ситуаціях.
Необхідно формувати в дошкільників такі важливі якості особистості, як:
компетентність, активність, ініціативність та креативність. Розвиток креативних
здібностей має стати одним із основних завдань у системі виховання дітей. На
думку В. Кудрявцева, становлення дитячої креативності – це не рух «від не
творчості» до «творчості». В основі лежить конструктивне оволодіння дитиною
загальною, сукупною «силою» людської уяви й мислення. Уява – центральне
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психологічне новоутворення дітей дошкільного віку (Л. Виготський,
Д. Ельконін, В. Давидов та ін.) Якщо проаналізувати Державні програми
навчання і освіти дітей дошкільного віку, то можна зазначити, що уваги цьому
психічному процесу приділяється дуже мало. Традиційна система фактично не
містить у собі (або містить недостатньо) спеціальних заходів, спрямованих на
послідовний і систематичний розвиток у дітей уяви. Тому основне моє завдання
полягало в тому, щоб розвивати творчий потенціал дітей, логічне образне
мислення, фантазію, уяву, активізацію мови, здатність нестандартно дивитися
на світ, націлити дітей на діяльність творчу, оригінальну, пов’язану з уявою.
Дж. Родарі стверджував, що «саме в грі малюк накопичує знання, освоює мову,
розвиває мислення і уяву». Тому хотілося не лише розкрити дітям значення слів
чи явищ, а й зробити так, щоб вони побачили красу й оригінальність,
незвичайність усього того, про що їм розповідала. Спочатку цікавили в цьому
плані лише ігри, пов’язані зі словом: складання римовок, створення невеликих
віршів, оповідань, казок і жартів. Ігри в слова долучали дітей до словесної
творчості, формували такі риси, як спостережливість, життєрадісність,
активність. Проте, вивчивши детальніше сучасну літературу, побудували роботу
за трьома напрямами, про які розповім далі.
Нормативна база. Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий
компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компонента
дошкільної освіти в Україні, Державна програма «Я у світі».
Теоретичні основи досвіду. На значення уяви в житті дитини вказували
практично всі психологи. За словами кандидата психологічних наук
І. Карабаєвої, уява відіграє велику роль у пізнанні, завдяки уяві здійснюється
перехід від пізнання до творчості, із нею пов’язаний розвиток емоційної сфери
особистості
дошкільника,
спрямований
на
вирішення
внутрішніх
суперечностей. Лише завдяки уяві дитина може відчувати біль та страждання
іншої дитини.
Теоретична основа досвіду ґрунтується на працях Л. Виготського,
Ю. Гіппенрейтер, В. Давидова, І. Карабаєвої, М. Подд’якова, Л. Рубінштейна. У
практичній роботі використовую педагогічні технології О. Білобрикіної,
Н. Гавриш, Л. Журавльової, Л. Фесюкової, А. Яценко, розробки Г. Альтшулера
(ТРВЗ), С. Гина. Основним посібником у практичній роботі є книги: «Мова та
спілкування» О. Білобрикіної, «Граматика фантазії» Дж. Родарі, «Джерельце
творчості» А. Яценко, методики Дж. Гилфорда, Е. Торренса та карти В. Проппа.
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Технологія досвіду
Етапи роботи
Початковий. Діагностика уяви та креативності дітей до початку роботи.
«Домалюй фігури»
(О. Д’яченко,
О. Полоцька)

«Де чиє місце»

Діагностичні
методики
«Казка про
чорнильницю»
(модифікація
методики
О. Запорозького)

«Дивна картинка»
(В. Кудрявцев)

Основний. Робота, спрямована на розвиток творчої уяви, креативності,
нестандартного мислення.
Робота ґрунтується за трьома основними напрямками:
1) ігри, пов’язані зі словесною творчістю;
2) ігри пов’язані з графічним виразом думки;
3) ігри, пов’язані з рухом, мімікою, пантомімою.
Це можна зобразити так:
ТВОРЧА УЯВА
Словесна творчість

Графічний вираз думки

Рух, міміка,
пантоміміка

«Комплімент»,
«Піраміда
запитань»,
«Біном
фантазії»,
«Навіщо?» (ланцюжки),
«Конкурс
віршувальників»,
«Діафільм», «Теремок»,
«Казкарі», «Точка зору».
Емпатійні вправи: «Що
роботи з капелюхом?»,
«Класифікатор»,
«Метафори»,
«Що,
якщо…?», «Без маски»,
«Чотири
зайвих»,
«Асоціації»,
«Карти
Проппа», «Так – Ні».

«Чарівна
свічка»,
«Неуважний
художник»,
«Домалюй», «Країна
Пружляндія»,
«Шнуркова графіка»,
«Малюнок по колу»,
«Граттаж»,
«Чарівні
ґудзики»,
«Кляксамалякса»,
«Акватипія», «Салат із
картинок і малюнків»,
«Неіснуюча тварина»,
«Вірш у малюнку»,
«Друдли».

«Намалюй
музику,
колір»,
«Дотик»,
«Іноземці», «Вузлики»,
«Пісня
без
слів»,
«Іноземці»,
«Чарівне
перетворення»,
«Що
сталося
з
героєм»,
«Дзеркало»,
«Живі
картинки»,
«Глухонімий»,
«Скульптори», «Чарівна
шляпа», «Зобрази як …»,
«Уважний
актор»,
«Розмова через скло»,
«Паличкавпізнавалочка»,
«Як
живеш?» (пантоміма).
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У своїй роботі використовую технологію розв’язання винахідницьких
завдань (ТРВЗ): метод проб і помилок, метод контрольних питань, метод
каталогу, метод синектики, метод емпатії, символічну й фантастичну аналогії.
Правилами роботи в нашій групі є: активність, гарний настрій,
доброзичливість, довіра. На першому місці гра думки, виховання «внутрішньої
культури» – вислухай товариша, а потім говори. Приймається будь-яка
відповідь. Дітям не давали негативної оцінки! Мали місце висловлювання:
«Цікава думка», «Незвично», «Дивна, але цікава відповідь». Тому, як наслідок
відбувається:
– самовираження, самоствердження особистості;
– випередження (знання, які є, дозволяють рухатися далі, розвиватися);
– поява чистих емоцій, зняття затискачів, відхід від догм, штампів,
стереотипів, введення різних аналізаторів (органи почуттів – «щупальця
мозку») і розвиток усіх психічних процесів – уяви, спостережливості, пам’яті,
волі.
Заключний етап. Аналіз сформованості творчої уяви на основі здобутих
знань.
Діагностичні
методики
«Вербальна
фантазія»

«Малюнок»

(за книгою О. Козловського «Відкрий в собі генія»)
Новий напрям у роботі
Наша робота збагатилася новим напрямком: це пісочна терапія – Sandplay.
Вважається, що пісок поглинає негативну психічну енергію. На Сході, людина,
перш ніж увійти в будинок, опускає руки в посудину з піском, що стоїть перед
входом, щоб очиститися від поганих думок. «Фантазія – це мати всіх
можливостей, де подібно всім протилежностям, внутрішньої і зовнішній світи
з’єднуються разом» (К. Юнг). Розроблена К. Юнгом техніка активної уяви може
розглядатися як теоретичний фундамент пісочної терапії. Чому ігри з піском це
добре? Тому що через гру в піску в дитини виникає або посилюється почуття
довіри, прийняття й успішності, установлюються довірчі стосунки між
однолітками, відбувається спонтанне зниження психічного напруження дитини,
розвивається фантазія в іграх та уява. Дитина сама вигадує, про що говорять або
що роблять її фігурки в піску. Вона відчуває себе господарем свого маленького
світу та є режисером драми, що розігрується на піску. Те, що таїлося в глибині
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дитячої душі, виходить на світ; персонажі гри приходять у рух, висловлюючи
найбільш актуальні для дитини почуття й думки. Гра в піску дає можливість для
вирішення конфліктів і передачі почуттів. У вільній грі дитина може висловити
те, що їй хочеться нафантазувати. Коли вона грає вільно, а не за чиєюсь
вказівкою, вона здійснює цілу низку незалежних дій. Граючи в піску, діти
придумують незвичайні сюжети казок, шукають скарби, переносяться у світ
фантазій та уяви. Ми використовували такі ігри в пісочниці: «Подорож
пісочною країною», «Долоньки, пальчики, кулачки», «Ходимо-їздимо», «Скарби
в піску», «Країна чудес», «Подорож до країни фантазій», «Малювання на
мокрому піску» та інші. Роботу в цьому напрямку будемо продовжувати,
поглиблювати й систематизувати.
Труднощі в роботі
Труднощі в роботі пов’язані з особливістю психоемоційної сфери дітей із
порушенням мовлення. Багато дітей приходять у логопедичну групу із
затримкою психомоторного розвитку. На перших етапах роботи вони,
переважно, пасивні, їм важко встигнути за дітьми з гнучким мисленням. Але й
ці діти завжди виявляють інтерес до занять. Вони, як губка, вбирають
інформацію та на якомусь певному етапі її видають. Найдивовижніше те, що
через деякий час вони стають активними учасниками ігор, придумують
оригінальні ходи (іноді, соромлячись, на вушко вихователю). Ми намагалися
чергувати підгрупи дітей на іграх-заняттях за типом «швидкий-повільний»,
«сильний-слабкий».
Пов’язані з несприйняттям дорослого мислення: класичний виставковий
малюнок сприймався як ідеальний: «Добре, молодець!». Клякса чи абстрактна
символіка: «На що це схоже, а чому слон рожевий?!». Проводили
роз’яснювальну роботу з дорослими, пояснюючи, що технічні навички
зображувальної діяльності – це це добре, але не завжди чотирирічна дитина
може технічно відобразити нестандартне, багате буйство своїх дитячих думок і
фантазій. Потрібно побачити в «каляках-маляках» її душу , а для цього
необхідно поговорити з нею, розпитати. Батькам пропонували дуже цікаву
статтю психолога С. П’янкова «Не бійтеся синіх зайців». Завжди радили
батькам не порівнювати свою дитину з іншими дітьми, а цінувати її як єдину,
неповторну.
Результативність та досягнення
Будь-який «рух» кожного свого маленького творця вперед вважаємо його
особистим і трохи своїм досягненням. Вигадав сьогодні казку із 4 речень –
молодець! А на завтра склав цілу розповідь – та ти просто справжній геній!
Простягла мені аркуш із придуманими вдома віршиками (по секрету від інших
дорослих!) – та в мене просто з’являться крила в роботі! Півроку слухав мовчки
як складають інші. У відповідь на моє: «На що схожа ця плямочка?» розводив
руки і з відчаєм казав: «Ну я не знаю!». І раптом – і малюнок, і казка, і цілий
сюжет у грі з піском. У такі моменти відчуваєш, що не дарма працюєш.
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Наші перші фантазери вже закінчили або закінчують школу. Знаю, що
Наталя Карасьова (10 клас, ЗОШ № 8) надрукувала свої вірші в поетичній збірці
про наше м. Слов’янськ у 2010 році. Настя Матушенко посідає перші місця в
обласних конкурсах із гри на скрипці і її фото не сходить зі сторінок
Слов’янської газети «Вісті». Маргарита Подосінкіна, яка відрізнялася
нетрадиційним мисленням і вчиться зараз у шостому класі, отримує перші
місця за свої картини в конкурсах Слов’янська та посіла перше місце в другому
(міському етапі) Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого
мистецтва.
Великий мудрець сказав: «Можна дати людині рибу і нагодувати її на
один день. А можна дати людині вудку й навчити нею користуватися, буде сита
все своє життя».
Тому надалі планую включати в свою роботу з розвитку творчої уяви в
дітей усі сучасні досягнення педагогів та психологів, використовувати новинки
літератури, технологію розв’язання винахідницьких завдань.
Методичні матеріали
(авторські конспекти занять)
Конспект заняття в старшій логопедичній групі
Подорож «У пошуках лікувальної води» (незвідане поруч)
Форма роботи: бесіда з елементами пошуково-дослідницької діяльності.
Мета:
– ознайомити дітей із поняттям лікувальна (мінеральна) вода, її
особливостями (багата мінеральними солями, киснем);
– закріпити знання про те, що вода – цінний і корисний продукт, вона
потрібна всім живим істотам; про користь і шкоду сирої і кип’яченої води, про
те, що вода – складова живого організму (зокрема, людини);
– сприяти розвитку пізнавального інтересу, спостережливості, уміння
вирішувати проблемні ситуації в ході доступних дослідів (кип’ятіння води
дозволяє знищити мікробів; під час кип’ятіння частина води перетворюється на
пар; дітям потрібно пити кип’ячену воду, але її не можна назвати лікувальною);
– у доступній формі розповісти про користь і небезпеку побутової хімії,
предметів побуту (рідина для зняття лаку, оцет), про небезпеку невідомих рідин;
учити берегти своє життя і довіряти досвіду дорослих;
– розвивати мовлення, уміння висловлювати свої думки;
– викликати позитивні емоції від спілкування з дорослими, створивши
відчуття партнерства (не «я» і «діти», а «ми разом»);
– розвивати дрібну моторику, образне мислення, творчі здібності;
– виховувати посидючість, уміння концентрувати увагу, доброзичливість.
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Прийоми: художнє слово, гра, запитання, практичні досліди, пояснення,
повідомлення нового матеріалу.
Матеріал: 2 диски (із музикою), іграшка «Краплинка», скатертина, 2
пляшечки з написами («Вода з річки», «Вода з крана»), кип’ятильники,
дзеркало; рідина для зняття лаку (рожева), пляшка з оцтом, пляшечки з водою
без напису; атлас «Тіло людини»; вода «Миргородська», стаканчики одноразові,
вата, марля (фільтр), рушник, шнурочки, фланелеграф, прихватка (рукавичка).
Словник: сира, кип’ячена, лікувальна, мінеральна, газована вода,
кип’ятильник, фільтр, етикетка, рідина.
Хід заняття
І. Організаційний момент.
Вихователь. Діти, до нас у гості прийшла Крапелька. Вона шукає своїх
подруг, які живуть у лікувальній воді. Хочете піти разом із нею на пошуки
лікувальної води? Вирушаймо!
Звучить музика. Діти беруться за руки і йдуть залою.
У цей час помічник вихователя ставить на стіл дві пляшечки з написами
«Вода з річки» (з піском, водоростями) і «Вода з крана». Пляшечки прикриті
капелюхом.
Вихователь. А ось і перша зупинка. Чи не тут лікувальна вода? Діти, як
ви вважаєте, що під капелюхом? (Припущення дітей)
Вихователь піднімає капелюх і відкриває першу пляшечку «Вода з річки».
Разом із дітьми розглядають її.
Вихователь. Подивіться, чи можна цю воду назвати лікувальною? Чому?
(Відповіді дітей)
Чи можна її пити? (Відповіді дітей)
Для кого така вода небезпечна? А для кого необхідна? (Відповіді дітей)
Як можна зробити її чистішою? (Відповіді дітей)
Вихователь переливає воду через марлю й ситечко до чистої пляшечки.
Залучає дітей (потримати ситечко, самостійно перелити).
Під час досліду закріплюються поняття: очистити, процідити, фільтр.
Вихователь. Вода стала чистішою чи ні? А зараз уже можна її пити?
Чому? (Частки піску, мікроби залишилися)
А що в інших баночках? (Припущення дітей)
Ця вода лікувальна? (Відповіді дітей)
Чи можна її пити дітям? (Відповіді дітей)
А як зробити її придатною для пиття, корисною для дітей? (Відповіді
дітей)
Вихователь. Правильно, її можна прокип’ятити. Як це зробити? У нас
немає чайника, у нас немає газу, а в електричному чайнику ми не побачимо, як
вода кипить.
Вихователь. Діти, у мене є маленький помічник – кип’ятильник. Але він
дуже небезпечний для дітей, бо через нього біжить струм, нагріває його та
69

№7/2019

Альманах психолого-педагогічного досвіду

допомагає кип’ятити воду. Тому є правило: усі діти повинні сісти подалі
(раптом вода буде сильно вирувати й «вистрибувати»), не вставати, доки
кип’ятильник буде включений і сидіти тихо, щоб почути як шумить і булькає
вода.
Проводить дослід.
Вихователь. Чи стала вода лікувальною? А корисною? (Відповіді дітей)
Як назвати воду, що закипіла? (Відповіді дітей)
Як ви думаєте, вона холодна або гаряча? (Відповіді дітей)
Чи можна її відразу пити? Чим вона небезпечна? (Відповіді дітей)
Вихователь. Ви маєте рацію, вода стала придатною для пиття, мікроби
від високої температури загинули, але про таку воду кажуть, що вона кип’ячена,
але не лікувальна. Вирушаємо далі!
Звучить музика. Діти беруться за руки і йдуть залою.
Помічник вихователя змінює пляшечки на столі.
Вихователь. Ось і наступна зупинка!
На столі стоять пляшечки: «Рідина для зняття лаку», «Оцет», пляшечка
без напису.
Вихователь. Можливо, тут ми знайдемо лікувальну воду? Як ви вважаєте,
що в цих пляшечках? (Припущення дітей)
Вихователь. Як можна дізнатися, що в пляшечці? (Прочитати етикетку)
Правильно! У першій пляшечці – «Рідина для зняття лаку».
Для чого вона потрібна?
Хто може нею користуватися? (Мами)
А дітям можна її відкривати? Чому? (Це небезпечно)
Вихователь. Отже, рідина для знаття лаку потрібна, але користуватися
нею можна тільки дорослим.
Вихователь. Діти, а що в другій пляшечці? (Оцет)
Чи потрібен мамам оцет? Для чого? (Додають у їжу, миють скло,
підлогу)
Чи можна пити? А брати в руки, відкривати? (Роз’їдає шкіру, в очі
потрапляє)
Вихователь. Отже, оцет потрібен лише дорослим.
Діти, а що в третій пляшечці? Може, лікувальна вода? Як ви думаєте,
відкривати її чи ні? (Відповіді дітей)
Вихователь. Правильно, відкривати не можна, тому що ми не знаємо, що
тут налито й немає етикетки. Таку пляшечку чіпати не можна! Це може бути
дуже небезпечно. Вирушаємо далі?
Звучить музика. Діти беруться за руки і йдуть залою.
Помічник вихователя кладе книгу «Тіло людини».
Вихователь. А ось і третя зупинка! А чому тут книга? Діти, як ви
вважаєте, чи є в організмі людини вода? (Відповіді дітей)
А як її можна побачити? (Сльози, піт)
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Правильно! Кожна клітинка нашого тіла складається з води, але не з
лікувальної, а з простої. Тому, щоб клітинки жили й були здоровими, ми п’ємо
воду. Подивіться на малюнок: людина наполовину складається з води, лише
замість рибок усередині нас розташовані серце, легені і багато інших органів. А
давайте ми заспіваємо пісню про сльозинку!
Логоритміка. Пісня «Кап-кап».
Помічник вихователя ставить на стіл «Миргородську» воду.
Вихователь. Подивіться, наша пісня допомогла і якимось чарівним чином
на столі з’явилася вода. (Читає етикетку) Крапелька, ми знайшли твоїх друзів.
Ця вода допомагає хворим і називається мінеральною, тому що в ній багато
корисних речовин: мінералів, солей, кисню. Ця вода лікує хворе горло, шлунок,
нею промивають рани, очі. Таку воду дає нам Матінка Природа й те місце, де її
знаходять, називають джерелом. Навіть у нас на курорті є спеціальний будинок
(бювет), де хворі п’ють лікувальну мінеральну воду. Вона буває газованою та
негазованою. А ви хочете стати ще сильніше й здоровіше? Тоді подумайте, які
ласкаві слова ви пошепочете водичці, доки я її відкрию!
Вихователь розливає воду в склянки, діти шепочуть і п’ють.
Вихователь. Яка вона за смаком? Чим відрізняється від звичайної?
(Відповіді дітей)
Вихователь. Ми дізналися, що вода робить людей сильними, здоровими,
вона додає сил, робить нас веселіше. Воду необхідно берегти. Уклоніться
крапельці за таку цікаву подорож.
До нової зустрічі!
Конспект заняття в старшій логопедичній групі
«Подорож в осінь»
Мета: допомогти побачити дітям багатобарвність і різноманіття ознак
осені, розвиваючи сенсорні здібності (дотик, нюх, смак, слух); узагальнити й
систематизувати знання про прикмети осені; інтегрувати ознайомлення з
сезонними змінами в природі з формуванням естетичних уявлень; розвивати
дрібну моторику рук, використовуючи пальчикову гімнастику, роботу з
дрібними предметами; розвивати діалогічне й монологічне мовлення,
активізувати словник за цією темою, учити розуміти красу навколишнього світу,
виявляючи свій емоційний сплеск у практичному застосуванні через
нетрадиційну техніку – «малювання» кольоровими шнурами на фланелеграфі.
Хід заняття
Вихователь. Діти, нас запросила в гості добра чарівниця. Вгадайте, хто
вона.
Прийшла дівчина до хати,
Узялась хазяйнувати:
Вправно скриню відімкнула,
В жовту свитку ліс вдягнула.
(Осінь)
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Вихователь. Правильно, це красуня Осінь. Вона приготувала багато
секретів, таємниць і загадок.
Отже, секрет перший – прикмети осені. Я буду ставити вам запитання, а
ви відповідати «так» чи «ні».
Восени ростуть квіти?
Восени ростуть гриби?
Хмари сонце закривають?
Холодний вітер прилітає?
Тумани восени пливуть?
А птахи гнізда діткам в’ють?
Врожаї збирають?
Зграї пташині відлітають?
Ллють холодні дощі?
Одягають чоботи?
А куртки, шапки діставати?
Вихователь. Ви відгадали перший секрет осені. Молодці!
А ось і другий секрет осені – що нам осінь принесла?
Вихователь дістає коробку з отвором для руки, у коробці – жолуді,
шишки, квіти, мох та інші предмети. Діти на дотик беруть і називають
предмети (по черзі).
Гра «Протилежності» (жолудь гладкий, а шишка шорстка).
Вихователь. Ми розкрили другий секрет осені.
А яка ж осінь за смаком? Це третій секрет осені.
Вихователь пропонує дітям закрити очі й визначити за смаком овочі й
фрукти.
Гра «Подарунки осені».
Читання віршів про осінь.
Осінь
Л. Новикова
Сіла осінь на порозі,
Довгі коси розплела,
Спілі яблука на возі
До бабусі привезла.
Вітром двері відчинила:
– Дари з воза забирайте!
Павутинкою злетіла:
– Через рік мене чекайте!
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Чаклунка
Н. Замрія
Осінь фарби готувала,
У відерця наливала.
Змішувала, чаклувала,
Потім все розфарбувала.
Придивіться, все довкола
Стало різнокольоровим!
Лісом осінь походила
Г. Шевчук
Лісом осінь походила –
Все навкруг позолотила.
Залишила лиш ялинку
Їжачкові на хатинку.
Діти сідають на стільці.
Вихователь. Ой, що це? Це голос осені!
Звучить запис (шум дощу, голоси птахів, квакання жаб). Вихователь
разом із дітьми намагаються впізнати голоси.
Пальчикова гімнастика «Дощ», «Птахи».
Вихователь. Діти, разом із вами ми відгадали всі секрети осені. А чи
хочете ви подарувати свій секрет їй? Давайте «намалюємо» кольоровими
шнурочками різні картини, а осінь нехай відгадає, що ви хотіли їй показати й
подарувати.
Робота дітей на фланелеграфі.
Вихователь. Сьогодні ми дізналися, яка осінь багатобарвна, різна за
смаком, цікава на дотик, щедра, багата, красива. Дякуємо, Красуне Осінь! До
нових зустрічей!
Конспект заняття в старшій логопедичній групі
«Лист із країни Пружляндії»»
Мета:
– продовжувати розвивати інтерес до нетрадиційних технік малювання
(«пружинками»), удосконалюючи виразність, чіткість у виконанні предметів;
– розвивати розумові операції дітей (упізнавання, розуміння, аналіз,
синтез, мислення), уміння домальовувати начерки лише на основі власного
сприйняття, розвивати творчу уяву та фантазію.
– формувати комунікативні вміння;
– продовжувати розвивати дрібну моторику.
Попередня робота: ігри «Малюнки по колу», «Оживи картинку»,
«Діафільм», серія ігрових вправ (домальовування плям, виготовлення дротяних
звіряток, комах, малювання двома руками із закритими очима).
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І. Сюрпризний момент.
Вихователь. Діти, подивіться, листоноша приніс листа від жителів
далекої країни Пружляндії. Вони зовсім не знають, як виглядають люди,
тварини, комахи, птахи. Їм потрібна допомога. Ми домалюємо розпочаті
малюнки так, щоб жителі країни Пружляндії побачили за допомогою чарівного
телевізора все, що ми намалюємо й розкажемо про свої малюнки.
Вихователь пропонує взяти будь-який аркуш паперу.
Завдання для дітей.
Малюнки передаємо по колу, щоб кожен намалював те, що хоче.
Малюнки помічаємо на початку гри.
Малюємо «пружинками» за сигналом «почали», за командою «стоп» –
передаємо сусідові праворуч.
ІІ. Робота дітей. «Малюнки по колу» (на виконання - 1 хвилина).
ІІІ. Підсумок роботи.
Після закінчення роботи вихователь разом із дітьми переглядають
«кадри» у «телевізорі». Діти розповідають про те, що намалювали.
Якщо дитині важко розпочати розповідь, то вихователь починає, а дитина
продовжує.
Вихователь. Діти, жителі країни Пружляндії задоволені тим, що тепер
вони знають, як виглядає природа, тварини й люди планети Земля.
До нових зустрічей!
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Черепанова Олена Петрівна,
вихователь закладу дошкільної освіти
№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області

Розвиток художньо-продуктивної діяльності дітей
дошкільного віку з вадами мовлення
Консультант:
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри спеціальної педагогіки
та інклюзії
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
Кузнецова Тетяна Григорівна
Науковці відзначають, що дитина прилучається до прекрасного з першим
своїм поглядом на світ, що постає у враженнях від предметів, які вона відкриває
для себе, у колисковій пісні, кожному відблиску материнських очей. З часом
вона починає виокремлювати серед них ті, що їй найбільше подобаються та що
не подобаються зовсім. А невдовзі починає усвідомлювати, що є предмети,
явища красиві, які ваблять до себе дивною енергією. І такі, що не хвилюють її.
Усе це відбувається у дошкільному віці та є свідченням того, що психіка, розум
дитини з раннього віку розвиваються.
Тому одним із основних завдань дошкільної педагогіки є стимулювання,
спрямування, коригування естетичного розвитку дитини, пробудження в неї
прагнення до прекрасного, до його творення.
Основне завдання художньо-продуктивної діяльності
дітей дошкільного віку полягає в емпіричному, чуттєвому
пізнанні світу; вихованні пізнавальної та творчої активності,
спрямуванні її на естетичне сприйняття мінливості й
різнобарвності світу, його краси; осмисленні краси в усіх її
формах, а також естетичних якостей предметів та об’єктів
довкілля; особливості, неповторності, що передана в яскравих кольорах,
цікавих формах, візерунках , розписах, малюнках.
Художньо-продуктивна діяльність є одним із найулюбленіших занять
дошкільників. У цьому виді діяльності дошкільники виявляють високу
зацікавленість і, що важливо, невелику стомлюваність. Ці чинники позитивно
впливають на емоційний стан, загальний психічний розвиток дитини й разом із
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тим ця діяльність є засобом всебічного розвитку дитини:
розумового,
сенсорного,
мовленнєвого,
фізичного,
художньо-естетичного…
Познайомившись із методичною літературою таких
авторів, як: Н. Дубровская, Н. Єрмолаєва, І. Ликова,
І. Новікова, С. Пазиненко, В. Суржанская, та ін., знайшла
для себе дуже багато цікавих ідей і поставила перед собою
мету – зробити життя дітей цікавим і змістовним; розбудити творчу активність
дітей, стимулювати уяву й бажання включатися у творчу діяльність.
Для успішного досягнення мети я поставила перед собою такі освітні
завдання:
– формувати почуття краси в різних її виявах;
– збагачувати сенсорні враження дошкільнят;
– знайомити з особливостями образотворчого матеріалу; з можливістю
отримати нову об’ємну форму через згинання, складання, скручування,
склеювання;
– учити створювати нескладні сюжети й образи;
– формувати вміння й навички працювати разом; вирізати, користуватися
пензликом, фарбами, клеєм тощо.
Розвивальні завдання:
– розвивати дрібну моторику рук;
– розвивати уяву дітей, увагу, мислення, пам’ять;
– розвивати естетичне сприйняття миру, природи,
художньої творчості дорослих і дітей;
– розвивати прагнення до взаємодопомоги;
– розвивати творчий потенціал дітей і батьків.
Виховні завдання:
– виховувати естетичний смак, емоційне відношення до діяльності й
отриманого результату;
– виховувати посидючість, доброзичливість, охайність, уміння працювати
індивідуально та в колективі.
Виходячи із завдання розвитку творчості, не можна обійтись без нових
педагогічних технологій. Серед них: моделювання, розвивальні ігри, прийоми
ТРВЗ, алгоритми, схеми, досліди. Використання новітніх технологій сприяє
розвитку образотворчих здібностей дітей.
Одним із перших завдань керівництва дитячою художньо-продуктивною
діяльністю є формування мотивів діяльності.
У ранньому віці треба підтримувати зацікавленість до матеріалу засобами
дії з ним, стимулювати дослідницькі дії, підтримувати радість від досягнень,
жагу «відкриття».
Пізніше (у дошкільному віці) більш чітко формується мотив, близький до
мотиву гри. Треба формувати в дошкільника намагання виконати зображення,
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яке впізнають інші, що й робить дитячу діяльність художньою, близькою до
зрілої.
Друге завдання – формування сприйняття. Навчання вмінню розглядати
предмети, явища; придивлятися, порівнювати з еталонами форми, кольору,
величин і на цій основі виділяти ознаки предмета чи явища.
Третє завдання – формування в дітей зображувальних дій (зображення
предметів).
Запорукою ефективності є творча взаємодія дорослого й дитини, в основі
якої знаходиться використання нетрадиційних технік, які гарантують
позитивний результат, що завжди супроводжується радістю дитини, і, як
наслідок, позитивно впливають на формування естетичних емоцій.
Зазначимо, що використання нетрадиційних технік малювання дає змогу
набути позитивних особистісних якостей та вмінь:
– упевненість і розкутість під час зображувальної діяльності;
– активність у самостійному виборі зображувальних матеріалів та
розміщення зображення на папері;
– здатність аргументувати свої дії;
– експериментувати із зображувальним матеріалом;
– виявляти фантазію, художню творчість;
– передавати особисте ставлення до зображення.
Продуктивні види діяльності дошкільника включають образотворчу й
конструктивну. Образотворчу діяльність складають малювання, ліплення,
аплікація. Ці види діяльності спрямовані на створення певного продукту, мають
моделювальний характер, вимагають оволодіння особливими способами дій і
здійснюють специфічний вплив на психічний розвиток дітей.

На заняттях виникають сприятливі умови для формування ініціативності,
допитливості, розумової активності, самостійності; створюються сприятливі
умови для розвитку естетичного сприймання та емоцій, які поступово
переходять в естетичні почуття.
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Малювання
Виокремимо малювання, тому що це – основний засіб вираження себе вже
на ранніх стадіях життя.
Існує багато технік нетрадиційного малювання, що дозволяють дітям
швидко досягти бажаного результату. Кожна з них − це маленька гра. Їх
використання дозволяє дітям відчувати себе розкутіше, сміливіше,
безпосередніше, дає повну свободу для самовираження. Під час роботи діти
отримують естетичне задоволення.
Проведення занять із використанням нетрадиційних технік:
− вчить дітей працювати з різноманітним матеріалом;
− сприяє зняттю дитячих страхів;
− розвиває впевненість у своїх силах;
− спонукає дітей до творчих пошуків і рішень;
− розвиває почуття композиції, ритму, колориту, кольоросприйняття;
− дрібну моторику рук;
– уяву і політ фантазії.
Основною формою нетрадиційного малювання є заняття, на яких
застосовуються різні методи роботи: спостереження, обстеження предметів,
порівняння образів, опитування, пояснення й питання, метод постановки
завдань проблемного характеру, пояснення послідовності та способів виконання
роботи, метод співтворчості, аналізу, заохочення, метод «пасивних рухів», метод
повторення.

Кіра Є. «Горобина»

Аня Б. «Осінь»

Віка М. «Осінь»

Ліплення
Ліплення − один із видів образотворчої діяльності, у якому дошкільнята
зображують предмети навколишньої дійсності, створюють елементарну
скульптуру. Тут вона має справу з реальним об’ємом, де немає потреби
вдаватися до умовних засобів зображення.
Своєрідність ліплення полягає в тому, що за допомогою цього виду
діяльності передається форма предмета в трьох вимірах.
У процесі ліплення більше, ніж за будь-якої діяльності, можна домогтися
максимальної активності обох рук, розвивати й зміцнювати пальці, особливо
великі, вказівні, середні. Щоб засвоїти техніку ліплення, дитині потрібно
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розвинути спеціальні рухи щодо їх сили, точності, темпу, спрямованості,
плавності, ритмічності. Ці якості допоможуть дошкільнику надалі оволодіти
різними видами навчальної, трудової діяльності.

Олександр В.

Ярослав О.

Ірина Р.

Конструювання
Конструювання − це процес створення моделі, побудови об’єктів та
приведення в певний порядок, взаєморозміщення їх частин, елементів.
У процесі конструювання розв’язуються такі основні завдання:
− формувати уявлень про різні елементи конструкторів та будівельних
матеріалів;
− формувати вміння аналізувати споруду, виріб, схему, малюнок;
− учити розділяти складну форму на складові та навпаки − із простих
форм складати складні споруди;
− учити будувати споруду за заданими умовами (зразок, модель, указівки
тощо) та навпаки − робити графічне зображення до запропонованої моделі;
− сприяти засвоєнню сенсорних еталонів (розмір, форма, колір,
просторова характеристика) та використовувати їх для характеристики об’єктів;
− формувати навички просторової орієнтації; розвивати зорово-рухову
координацію; уміння створювати художній образ;
− розвивати мовлення дітей.
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Форми організації
художньо-продуктивної діяльності

Фронтальна
діяльність

Самостійна
діяльність

Малювання,
ліплення, аплікація,
художня праця

Самостійна творча
діяльність за інтересами
у вільний час

Підгрупова
діяльність

Малювання,
ліплення, аплікація,
художня праця

Вправи, ігри, експериментування
з матеріалами та інструментами

Виставка дитячих
малюнків
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Перспективне планування художньо-продуктивної діяльності з
використанням серветок із дітьми середньої групи
ВЕРЕСЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Чарівні
властивості
паперу»

Ознайомити
дітей
із
властивостями
серветок.
Розповісти про види паперу й
доцільності її застосування для
конкретного виробу.

Листи кольорового
паперу, лист картону,
серветки, клей ПВА,
серветки з тканини.

2.

«Соковита
жовта грушка»

Формувати практичні навички
аплікації (намазування клеєм,
правильно тримати пензлик,
використати
серветку);
формувати вміння користуватися
різним
образотворчим
матеріалом; формувати інтерес і
позитивне
відношення
до
аплікації.

Силует
груші
з
листочком,
вирізаний із картону,
дрібно
нарізані
вовняні
нитки
жовтого й зеленого
кольору,
клей,
серветка з тканини.

3.

«Красива
рамочка»

Навчати дітей працювати в
техніці аплікації із серветок,
скачувати серветки в грудочки,
розташовувати їх на площині.
Формувати інтерес до аплікації.

Силует
рамки,
різнокоьорові
серветки,
клей,
серветка з тканини.

4.

«Віночок»

Знайомити дітей із технікою
м’яття та скручування серветок
для створення виразного образу.
Учити акуратно приклеювати їх
на аркуш паперу.

Серветки
різнокольорові,
нарізані на квадрати;
контур вінка; клей;
серветки з тканини.

ЖОВТЕНЬ
№

Тема заняття

1.

«Дощик
накрапає»

Програмний зміст

Обладнання

Навчати дітей м’яти, скручувати,
акуратно приклеювати серветки
на аркуш паперу для отримання
виразного образу.

Серветки синього,
блакитного кольору,
аркуш паперу, клей,
серветки з тканини.
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2.

«Осіннє
листячко»

Учити дітей акуратно розривати
папір на шматочки різного
розміру
й
форми,
приклеюватити
шматочки
паперу до картону, створювати
зображення
падолисту,
продовжувати знайомство з
«теплими» кольорами (жовтий,
оранжевий, червоний).

Двосторонній папір
яскравих
кольорів
(жовтий, оранжевий,
червоний),
аркуш,
клей,
пензлі,
серветки.

3.

«У нас достиг
виноград»

Учити м’яти папір, скачувати з
нього грудочки, умочувати в
клей, приклеювати їх до картону,
акуратно працювати з клеєм.

Листя
винограду,
серветки зеленого,
синього,
жовтого
кольорів,
клей,
серветка з тканини.

4.

«Грибочки для
білочки»

Вправляти дітей в складанні
зображення з двох і більше
частин.
Учити
акуратно
працювати
з
клеєм,
використовувати
гречану
й
манну крупу для створення
виразного образу грибів.

Шаблон
грибів,
гречана,
манна
крупа,
серветки
зеленого,
коричневого кольору,
клей із пензликом,
серветка з тканини.

ЛИСТОПАД
№

Тема заняття

1.

2.
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Програмний зміст

Обладнання

«Улюблена
іграшка»

Учити дітей бачити контур
малюнку, правильно наносити
клей та посипати крупи.

Контурне
зображення іграшки,
клей, різні крупи.

«Килимок для
ляльок»

Виховувати бажання робити
аплікацію та доводити розпочату
справу до кінця. Продовжувати
вчити
скачувати
маленькі
шматочки паперу в щільний
клубочок і складати з них
візерунок. Зміцнювати кисті рук,
розвивати
дрібну моторику
пальців.

Силует
килима
квадратної форми,
нарізані на квадрати
розміром 10×10 см
кольорові серветки,
серветки з тканини.
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3.

«Посуд із
пап’є-маше»

Продовжувати ознайомлювати
дітей із папером та його
властивостями. Учити мочити
папір у воді з клеєм та наносити
його на муляж. Формувати
інтерес і позитивне ставлення до
пап’є-маше.

Папір,
будь-який
посуд круглої форми
(тарілочка);
клей
ПВА.

4.

«Cмачне
морозиво»

Продовжувати
формувати
практичні навички роботи із
серветками (змінати, наклеювати
на основу). Розвивати творчу
уяву.

Силует морозива в
стаканчику,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветка з тканини.

ГРУДЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Сніжинка»

Ознайомити
із
сезонними
змінами в природі (зима, сніг,
мороз, холод); закріпити вміння
м’яти серветки в грудочки,
приклеювати їх поруч один із
одним; виховувати акуратність.

Шаблон сніжинки,
серветки
білого,
блакитного кольору
розміром 4 на 4 см,
серветки з тканини,
клей.

2.

«Зайчик
біленький
сидить»
(техніка
паперопластики)

Виховувати культуру праці,
терпіння.
Прищеплювати
інтересу до техніки паперової
пластики. Розвивати просторову
уяву,
окомір,
худ.
смак,
асоціативнообразне мислення.
Ознайомитися з принципом
моделювання природних форм.

Іграшка
«Зайчик»,
білий папір, клей,
пензлі, серветки.

3.

«Новорічна
прикраса»

Учити
дітей
прикрашати
інтер’єр
своїми
роботами.
Розвивати уяву, моторику, творче
мислення.

Кольоровий офісний
папір,
клей,
серветки, паєтки

4.

«Новорічна
ялинка»
(техніка айріс
фолдінг)

Учити дітей складати ялинку зі
смужок кольорового паперу під
кутом у вигляді спіралі.

Смужки кольорові,
шаблон малюнка з
проріззю,
картон,
клей, пензлі.
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СІЧЕНЬ

№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Різдвяна
композиція»

Вправляти дітей в умінні
створювати різдвяні композиції,
використовуючи гілочки сосни,
ялинки й прикрашаючи їх
іграшками,
дзвіночками,
бантиками. Розвивати творчу
фантазію, навички дизайну.
Виховувати працелюбність.

Гілочки
сосни,
ялинки,
шишки,
іграшки, дзвіночки.

2.

«Борода
Святого
Миколая»

Виховувати культуру праці,
терпіння.
Прищеплювати
інтересу до техніки паперової
пластики. Розвивати просторову
уяву,
окомір,
худ.
смак,
асоціативно-образне мислення.

Картинка
із
зображенням голови
Святого Миколая з
бородою,
білий
папір, клей, пензлі,
серветки.

3.

«Веселий
Сніговик»
(паперопластика)

Розвивати сприйняття кольору.
Закріплювати вміння акуратно й
послідовно виконувати роботу:
скачувати із серветки грудочки,
вмочати їх у клей і викладати по
контуру.

Заготовки
з
намальованим
контуром сніговика,
серветки,
клей,
пензлики.

4.

«На дерева, на
лужок
тихо
падає сніжок»

Розвивати естетичне сприйняття,
бажання довести розпочату
роботу до кінця.

Картина
з
малюнками, де на
землю падає сніжок,
серветки,
клей,
серветки з тканини.

ЛЮТИЙ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Валентинка»

Закріплювати вміння скачувати
кульки
з
різнокольорових
серветок, акуратно наклеювати
на основу за формою «серця».

Серветки червоного,
рожевого
кольору,
аркуші
паперу,
заготовка
валентинки,
клей,
серветки з тканини.
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2.

«Місяць»

Закріплювати вміння скачувати
кульки із серветок жовтого
кольору, акуратно наклеювати на
зображення місяця.

Серветки
жовтого
кольору,
аркуш
паперу із зображенням зоряного неба,
клей, серветки з
тканини.

3.

«Кораблик»

Вправляти в умінні викладати
кульки із серветок по контуру,
щільно приєднуючи їх один до
одного.

Кольоровий папір,
різнокольорові
серветки,
клей,
пензлики.

4.

«Світить
сонечко
віконце»

Продовжити ознайомлювати із
сезонними змінами в природі, з
ознаками весни, учити складати
композицію.
Розвивати
естетичне сприйняття, бажання
довести розпочату роботу до
кінця.

Серветки
жовтого
кольору,
аркуш
паперу
із
зображенням
віконця,
клей,
серветки з тканини.

в

БЕРЕЗЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Букет
мами»

для

Учити складати композицію,
вибираючи за своїм бажанням
кольорові серветки. Виховувати
бажання порадувати маму.

Силует
букета,
штучні й живі квіти,
клей, серветки з
тканини.

2.

«Вітальна
листівка
для
бабусі»

Учити
дітей
створювати
композицію квітів у техніці:
рвана бумага та бумажна
пластика; розвивати естетичне
сприйняття.
Виховувати
дбайливе ставлення до бабусі.

Аркуш із контурним
зображенням
гілочки,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини.

3.

«Проліски»

Учити
виконувати
об’ємну
аплікацію з паперу. Виховувати
дбайливе
відношення
до
природи.

Кольоровий папір,
серветки,
клей
ножиці, пензлики.
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«Вербові
котики»
(техніка айрісфолдінг)

Учити дітей робити вербові
котики в техніці айріс-фолдінг.
передавати
форму,
розмір,
розташування
частин,
дотримуючись
пропорції,
використовуючи всю прорізь
аркуша паперу.

Папір
кольору
відтінків,
гілок,
пензлики.

зеленого
різних
шаблони
клей,

КВІТЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Ой,
Весна,
днем красна»

Ознайомити
з
технікою
скручування смужки паперу в
джгут.
Учити
складати
композицію,
використовуючи
паперові серветки. Розвивати
композиційні вміння.

Кольоровий папір,
серветки,
клей,
ножиці, пензлики.

2.

«Гілочка
листячком»

Ознайомити
з
технікою
скручування смужки паперу в
джгут.
Учити
складати
композицію за образом (гілочка
у вазі), використовуючи паперові
серветки й заготівлі листя.
Розвивати композиційні вміння.

Кольоровий папір,
серветки,
клей
ножиці, пензлики.

3.

«Пасхальні
яєчка»

Учити
дітей
створювати
візерунок
кольоровими
грудочками із серветок на овалі,
розвивати почуття форми, ритму,
кольору. Виховувати акуратність.

Кольоровий папір,
серветки,
клей
ножиці, пензлики.

4.

«Кругом
квочки бігають
жовті
клубочки»

Управляти в умінні скочувати
серветки,
наклеювати
їх,
створювати композицію «Квочка
з курчатами». Розвивати дрібну
моторику
рук.
Виховувати
інтерес до свійських птахів.

Кольоровий папір,
серветки,
клей
ножиці, пензлики.
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ТРАВЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Сонечкожучок»

Учити
дітей
створювати
виразний
образ
кульбаби,
комахи, передавати характерні
особливості
будови
тіла,
добирати серветки (бумаги) за
кольором. Виховувати інтерес до
комах.

Аркуш
із
зображенням трави,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини.

2.

«Кульбаби
траві»

Учити
дітей
створювати
виразний образ кульбаби із
серветок, використуючи техніку
скручування
та
вирізання
ножицями (листя), наклеювати
на аркуші відповідно до задуму.

Аркуш
із
зображенням трави,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини.

3.

«Метелик»

Продовжувати
вчити
дітей
працювати
з
кольоровими
серветками (зминати стрічки із
серветок); формувати вміння
дітей
створювати
об’ємну
аплікацію;
виховувати
самостійність,
інтерес
до
природних об’єктів.

Аркуш із квітами,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини.

4.

«Гусениця»

Продовжувати
вчити
дітей
працювати
з
кольоровими
серветками. Формувати вміння
дітей
створювати
об’ємну
аплікацію;
виховувати
самостійність,
інтерес
до
природних об’єктів.

Аркуш
із
зображенням листя,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини.

в
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Перспективне планування художньо-продуктивної діяльності з
використанням серветок із дітьми старшої групи
ВЕРЕСЕНЬ

№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Паперові
фантазії»

Ознайомити
зі
способами
використання серветок щодо
різних
фактурних
виробів;
розвивати уяву, фантазію.

Зразки
робіт
із
серветок,
виконані
різною
технікою;
серветки;
аркуш
паперу;
клей;
серветки з тканини.

2.

«Квіти
України»

Ознайомити з новою технікою
накручування
серветки
на
дерев’яну шпажку з тупим
кінцем і стискання серветки від
кінців до центру для отримання
«гофрованої трубочки».

Аркуші кольорового
паперу, лист картону,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини,
дерев’яна шпажка з
тупим кінцем.

3.

«Рамочка
Учити дітей виготовляти красиву
своїми руками» рамочку,
використовуючи
знайомі техніки роботи з
паперовими
серветками;
виховувати
інтерес
до
продуктивної діяльності.

Рамочка, вирізана з
картону,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини.

4.

«Дари осені»

Силуети
плодів,
вирізані з картону,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини.
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Учити створювати виразний
образ плоду, використовуючи
знайому техніку аплікації із
серветок. Формувати практичні
навички аплікації. Виховувати
інтерес
до
продуктивної
діяльності.
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ЖОВТЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Достигли
яблука в саду»

Формувати практичні навички
аплікації:
м’яти
паперову
серветку для зображення яблука,
скручувати один кінець для
зображення
листочка.
Формувати
позитивне
відношення до аплікації.

Аркуш
із
зображенням дерева
в саду, серветки
червоного, зеленого
кольору,
клей,
серветка з тканини.

2.

«Золоті
соняшники»

Учити створювати красивий
образ соняшника з різних
матеріалів.
Продовжувати
формувати аплікативні вміння.
Розвивати почуття ритму й
композиції.

Кола з кольорового
картону жовтого й
помаранчевого
кольору,
серветки
жовтого
кольору,
насіння кавуна, клей,
серветка з тканини.

3.

«Гілка
горобини»

Учити
дітей
ритмічно
розташовувати
елементи
аплікації на аркуші паперу,
вправляти в скручуванні й
скачуванні
серветки
для
отримання виразного образу.

Аркуш
паперу,
серветки
зеленого,
помаранчевого,
коричневого кольору,
клей, серветка з
тканини.

4.

«ЗаєцьВправляти дітей у створенні Шаблон
силуету
Листопадничек» виразного образу, застосовуючи зайця,
серветки
техніку «пухнаста» аплікація.
сірого й коричневого
кольору,
клей,
серветки з тканини.
ЛИСТОПАД

№
1.

Тема заняття
«Кошеня
цуценя»

Програмний зміст

та Викликати інтерес до створення
виразного
образу
домашніх
тварин, застосовуючи техніку
об’ємної аплікації. Розвивати
творчість і самостійність.

Обладнання
Крупа,
пряжа,
серветки (за вибором
дітей), аркуш паперу,
клей,
серветка
з
тканини.
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2.

«Теплий светр» Учити
дітей
ритмічно
розташовувати
елементи
аплікації на аркуші паперу,
вправляти в скручуванні й
скачуванні
серветки
для
отримання виразного образу.

Аркуш
із
зображенням светра,
пряжа, серветки (за
бажанням
дітей),
клей,
серветка
з
тканини.

3.

«М’які
іграшки»

Викликати інтерес до створення
м’якої іграшки, застосовуючи
техніку «обривної» аплікації.
Виховувати акуратність.

Аркуші
паперу,
контурне зображення
іграшок,
пряжа,
серветки
(за
бажанням
дітей),
клей,
серветка
з
тканини.

4.

«Сірники − не Ознайомити
з
технікою
іграшка»
торцювання. Розвивати моторику
рук, почуття кольору. Закріпити
правила пожежної безпеки.

Аркуші
паперу,
контурне зображення
полум’я,
серветки
білого,
червоного,
помаранчевого
кольорів,
клей,
серветка з тканини,
ватна паличка.

ГРУДЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Сніжинки,
мов пушинки»

Продовжувати вчити створювати
виразний образ, застосовуючи
техніку «пухнастої» аплікації.
Розвивати
дрібну
моторику
пальців, естетичне сприйняття
явища природи. Виховувати
акуратність під час роботи.

Шаблон «сніжинки»,
серветка
білого
кольору,
клей,
серветки з тканини.

2.

«Снігурі
гілці»

на Викликати інтерес до створення
виразного образу снігура на
гілці. Розвивати моторику рук,
пам’ять, узгодженість у русі обох
рук. Виховувати самостійність,
упевненість.

Кола
з
паперу
чорного й червоного
кольору,
серветки
червоного кольору,
фломастери,
клей,
серветки з тканини.
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3.

«Святкова
ялинка»

Учити дітей створювати образ
святкової ялинки на основі
незавершеної композиції (конус
зеленого кольору). Продовжувати
учити працювати в техніці
паперової пластики.

Конус
зеленого
кольору з картону,
різнокольорові
серветки. Маленька
ялиночка
з
новорічними
іграшками.

4.

«Зимова казка»

Вправляти в умінні ретельно
м’яти папір, виготовляти з нього
замети й наклеювати на лист
паперу. Формувати практичні
навички
аплікації:
м’яти
паперову
серветку
для
зображення дерев, скручувати
один кінець для зображення
стовбура або гілочок. Формувати
позитивне
відношення
до
аплікації.

Аркуш паперу із
зображенням
зимового
пейзажу,
серветки
білого,
коричневого кольору,
блискітки срібного
кольору,
клей,
серветки з тканини.

СІЧЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Виготовлення
Різдвяної
листівки»

Учити
створювати
Різдвяну
листівку; розвивати навички та
вміння в аплікації; виховувати
самостійність,
акуратність
у
роботі.

Аркуш паперу зі
словами привітання
зі
святом,
різнокольрові
серветки, блискітки
срібного
кольору,
клей, серветки з
тканини.

2.

«Різдвяна
зірка»

Продовжувати вчити створювати
різдвяні
подарунки,
використовуючи
різні
види
діяльності
(аплікація,
ручна
праця,
дизайн)
та
різні
образотворчі
матеріали.
Розширювати
й
збагачувати
знання дітей про православні
свята.

Кольоровий
папір,
гілки різних дерев,
матеріал
для
прикраси (блискітки,
намистини, фольга
тощо), клей, серветки
жовтого
кольору,
клейові
пензлі,
ножиці; ілюстрації,
музичні
твори
з
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аудіозапису
«Різдвяна ялинка».

3.

«Хто, хто
рукавичці
живе?»

в Учити
дітей
поєднувати
аплікацію
та
малювання.
Вправляти дітей у створенні
виразного
образу
тварин,
використовуючи знайомі техніки
аплікації із серветок.

Шаблон
силуетів
тварин,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини,
аркуш
із
зображенням
зимового пейзажу.

4.

«Сімейка
сніговиків»

Закріпити знання дітей про
властивості снігу та паперу,
формувати вміння розрізняти
величину
предмета;
навчати
виготовляти
паперового
сніговика, зминаючи аркуш у
кулачці, надаючи паперу округлої
форми, складати сніговика з
кульок,
доповнювати
образ
додатковими
деталями;
управляти
в
користуванні
пензлем для клею; виховувати
бажання дбати про чистоту
довколишнього середовища.

Використаний папір,
білий
з
однієї
сторони
трьох
розмірів,
готові
конуси оранжевого
кольору для носиків і
синього
–
для
шапочок,
чорний
папір − для очей,
клей, пензлі для
клею.

ЛЮТИЙ
№
1.

92

Тема заняття

Програмний зміст

«Листівка
до Продовжувати вправляти дітей
Дня
Святого скручувати смужки паперу для
Валентина»
отримання виразного образу
квітки; комбінувати різні техніки
аплікації. Виховувати бажання
виготовити
листівку
своїми
руками.

Обладнання
Аркуш паперу зі
словами привітання
зі
святом
та
контурним
зображенням серця,
серветки червоного
та зеленого кольорів,
клей, серветки з
тканини.

Альманах психолого-педагогічного досвіду
4.

Масниця

Учити створювати виразний
образ Масниці з паперу й
серветок.
Розвивати
дрібну
моторику, виховувати інтерес до
народної творчості.
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Аркуш паперу зі
словами привітання
зі святом, серветки,
різнокольоровий
папір, клей, серветки
з тканини.

БЕРЕЗЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

для Продовжувати
вчити
дітей
прийому скручування паперу;
розвивати
дрібну
моторику,
почуття кольору й композиції.
Виховувати бажання привітати
маму зі святом.

Обладнання

1.

«Листівка
мами»

Аркуш паперу зі
словами привітання
зі
святом,
різнокольорові
серветки,
клей,
серветки з тканини.

2.

«Перші квіти»

Продовжувати
вчити
дітей
виконувати об’ємну аплікацію з
паперу.
Розвивати
дрібну
моторику, почуття кольору й
композиції.

3.

«Автомобілі»

Учити
виконувати
об’ємну Аркуш паперу із
аплікацію з паперу в техніці зображенням дороги,
орігамі.
Розвивати
дрібну аркуш
паперу
моторику,
мислення,
увагу, квадратної
форми,
працьовитість.
смужки
паперу
білого
кольору,
різнокольорові
серветки, серветки з
тканини, клей.

4.

«Мешканці
водойм»

Учити
дітей
самостійно
вибирати матеріал для розкриття
вибраної теми. Активізувати
прийоми роботи із серветками
для створення виразного образу
підводного світу.

Аркуш
паперу,
серветки
білого,
блакитного, зеленого
кольорів,
клей,
серветки з тканини.

Аркуш
блакитного
кольору,
заготівлі
квадратної
та
прямокутної форм,
різнокольорові
серветки, серветки з
тканини, клей.
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КВІТЕНЬ

№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Шпаківня»

Вправляти
в
створенні
композиції з окремих деталей.
Розвивати моторику рук, пам’ять,
уяву. Закріпити прийоми роботи
з папером.

Картинка,
картон,
кольоровий
папір,
кольорові серветки,
клей,
ножиці,
серветки з тканини.

2.

«Ракета»

Закріплювати вміння складати
зображення
в
аплікації,
використовуючи
знайомі
прийоми. Продовжувати вчити
доводити задум до кінця.
Розвивати уяву й творчість.

Аркуш
паперу,
різнокольрові
серветки,
різнокольровий
папір, клей, серветка
з тканини, ножиці.

3.

«Пасхальні
звірята»

Навчити
дітей
склеювати
іграшки курчат і зайчат із
паперових
та
картонних
заготівок; закріпити вирізування
куточків
округло;
нагадати
правила
користування
ножицями;
розвивати
уяву,
фантазію; виховувати повагу до
народних традицій, викликати
бажання подарувати радість
іншим дітям.

Різнокольоровий
папір, серветки, клей,
серветка з тканини,
ножиці.

4.

«Весняна
гілочка»

Учити створювати виразний
образ, використовуючи знайому
техніку аплікації із серветок.
Формувати практичні навички
аплікації. Виховувати інтерес до
продуктивної діяльності.

Аркуш
паперу,
серветки
білого,
рожевого,
коричневого,
зеленого
кольорів,
клей, серветки з
тканини, ножиці.
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ТРАВЕНЬ
№

Тема заняття

Програмний зміст

Обладнання

1.

«Дорожні
знаки»

Закріпити навички скручування
серветок; формувати інтерес до
художньо-продуктивної
діяльності; розвивати пам’ять;
виховувати
терпіння,
працелюбність.

Кольоровий
папір,
різнокольорові
серветки,
аркуш
паперу
із
зображенням
проїжджої частини
дороги, клей.

2.

«Каштани
цвіту»

в Закріпити вміння створювати
композиції в техніці «паперової
пластики»; складати суцвіття,
намагаючись
передати
особливості зовнішнього вигляду
рослини. Виховувати любов до
природи.

Аркуш
паперу,
серветки
білого,
рожевого,
коричневого,
зеленого
кольорів,
клей, серветки з
тканини.

3.

«Сонечко
ромашці»

на Закріпити вміння створювати
композицію в техніці «пухнаста
аплікація»,
передавати
характерні
особливості
зовнішнього вигляду квітки.
Виховувати самостійність.

Аркуш
паперу,
серветки
білого,
жовтого,
зеленого
кольорів,
клей,
серветки з тканини.

4.

«Дзвіночки»

Учити дітей вирізати квіти, схожі
на
дзвіночки.
Передавати
характерні
особливості
зовнішнього вигляду квітки.
Виховувати любов до природи.

Аркуш
паперу,
серветки
синього,
жовтого,
зеленого
кольорів,
клей,
серветки з тканини,
ножиці.
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Панасенко Ольга Ігорівна,
керівник музичний
закладу дошкільної освіти
№55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області

Розвиток дітей дошкільного віку в
музично-руховій діяльності
Консультант:
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри дошкільної освіти
та соціальної роботи
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
Бондаренко Наталія Борисівна
Танцювальні заняття в закладі дошкільної освіти сприяють розвитку
координації рухів, просторового орієнтування. Діти оздоровлюються та
підвищують життєвий тонус, багато дошкільнят долають сором'язливість,
вчаться співпрацювати в колективі.
Саме танець допомагає дитині розкритися, а часом утвердитися в
середовищі однолітків.
Танцювальні заняття суттєво впливають на формування індивідуальності
дитини, спричинюють їй глибокі внутрішні зміни.
Щоб найповніше застосувати різноманітні розвивальні можливості
танцювального заняття, треба пам’ятати, що це, передусім, заняття мистецтвом,
яке є могутнім чинником становлення емоційно-особистісного життя людини.
Нажаль, чимало дорослих вважають танець лише своєрідною гімнастикою. Між
тим, виховання емоційності, духовності – найважливіший аспект занять
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танцями. Це визнають педагоги Н. Ветлугіна, Л. Виготський, О. Запорожець,
В. Сухомлинський, композитор і педагог Е.-Ж. Далькро.
Музично-ритмічні рухи – це форма виконавчої діяльності, до якої входять:
– музично-ритмічні вправи;
– танці;
– ігри.
Методи та прийоми
Наочно-слуховий метод. Виконання творів повинно бути виразним і
яскравим, щоб захопити дітей, викликати в них емоційну реакцію.
Наочно-зоровий метод. Особистий показ танців, ігор, окремих рухів.
Використовується показ після ознайомлення з музикою. Зорова наочність – у
вигляді картинок, іграшок, костюмів та різних атрибутів, які допомагають дітям
глибше зрозуміти музичні образи.
Словесний метод – ретельно продумане пояснення гри, танцю у формі
короткої розповіді. Пояснення педагога має бути коротким та чітким. У зв’язку з
тим, що бесіда вимагає в дітей напруження, застосовується цей метод у старшій
групі.
Художнє слово. Перед слуханням музики або в процесі розучування гри,
танцю широко використовую художнє слово: бесіду, роз'яснення, віршований
текст, образне порівняння. Це створює певний настрій у дітей, викликає
бажання активно діяти, співпереживати з музикою.
Метод вправ – допомагає дитині засвоїти певний рух або окремий
елемент танцю. Велику роль відіграє систематичне повторення вправ.
Застосування технічних засобів навчання (магнітофон). Аудіозапис дає
можливість ознайомити дітей із новим звучанням музичного твору, відчути
багатство музичної мови в оркестровому виконанні.
Ігрові прийоми. Вони роблять заняття особливо цікавим, викликають у
дітей інтерес (особливо в молодшій та середніх групах).
Ритмічні вправи
Важливу роль у загальному розвитку дошкільнят відіграють ритмічні
вправи. Вони навчають дитину відчувати своє тіло, свідомо керувати рухами,
розвивають музично-ритмічні здібності. Роботу над усіма видами музичноритмічних рухів починаємо зі сприймання музики та аналізу дітьми.
У своїй роботі домагаюся, щоб рухи дітей були природними,
невимушеними, виразними. У дитини, вважаю, необхідно виробити активну
реакцію на музику, уміння емоційно, образно відобразити в рухах настрій,
почуття, розвиток сюжетної лінії, закладеної в характері програмної музики.
Діти повинні не просто відтворити образ лисиці, зайця, ведмедя окремими
рухами, а вміти зобразити характер персонажа, його яскраві своєрідні риси.
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Музично-ритмічна вправа «Ворітця»

Музично-ритмічна вправа «Котик»

Музично-ритмічна вправа «Пузир»
Танці
У старшому дошкільному віці діти здатні самостійно визначати музику
танцю й вибрати відповідний характер рухів (польки, вальсу), почути
національні інтонації народних танців і використати їх елементи. Саме це й
використовують вихованці у своїх імпровізаціях.
Діти танцюють у різних жанрах (полька, вальс, народний танок).

Кадриль
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Танці складаються з простих народних та класичних танцювальних рухів,
їх можна розподілити на кілька видів:
а) танці із зафіксованими рухами;
б) характерні танці;
в) вільні танці.
Танці із зафіксованими рухами. У цих танцях за певною музикою
закріплюється певна послідовність рухів. Якщо в танці кілька складних фігур,
можна розучувати його частинами.

Танок із Мальвіною

Танок до 8 Березня

Танок «Цукерки»

Веселий танок

Танок «Запрошення»
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Характерні танці
(складаються з рухів, які передають характер персонажу).

Танок «Тигри»

Танок «Жар-птиці»

Народні танці. Під будь-яку українську народну мелодію з дітьми
розучуємо елементи до українського таночка. Коли в дітей накопичується
достатній запас танцювальних рухів, пропонуємо імпровізувати, придумувати
свою композицію українського танцю, використовуючи знайомі рухи під
грамзапис українських народних мелодій у виконанні оркестру народних
інструментів.

Танок «Черевички»

Танок «Вишенька-черешенька»

Вільні танці та танцювальна творчість. Діти самостійно підбирають
рухи, танцюють, виявляючи свої творчі здібності. У вільних танцях діти
самостійно добирають рухи й по-своєму чергують їх, виявляючи свої творчі
здібності. Дитині, яка танцювала найкраще від усіх, педагог із метою
заохочення, пропонує показати свій танець усім присутнім. Дітям подобається
вільно танцювати під українську музику.
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Вільні танці дітей дошкільного віку під українську музику
Сучасні танці. Старші дошкільники із задоволенням виконують сучасні
ритмічні таночки під фонограми відомих співаків. Діти вчаться орієнтуватися в
просторі, злагоджувати свої рухи з рухами партнера.

Розвиток дітей дошкільного віку в музичних іграх
Сюжетні музичні ігри. В іграх використані близькі, зрозумілі дітям
образи та дії, які вони спостерігають у навколишньому житті. В основу
сюжетної гри покладено певний сюжет, образ, завдання. У грі є розгорнута дія,
персонажі, які часто зіставляються. Діти рухами імітують дії, які спостерігають
у житті.

«Потяг»

«Сонечко та дощик»
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Безсюжетні музичні ігри. Безсюжетні ігри – різновид рухливих ігор.
Основним завданням таких ігор є навчити дітей умінню рухатися відповідно до
змісту й характеру музики. Правила таких ігор тісно пов’язані з музикою.
Дотримання їх виховує в дітей витримку, волю, отже, правила мають неабияке
виховне значення. Не забороняючи учасникам гри виражати свої емоції, вони
визначають їхню поведінку.
Так, у грі «Карусель» діти вчаться виконувати рухи відповідно до початку
та закінчення музики, її змісту й темпу (уповільнювати або прискорювати рух
«Каруселі», вчасно сідати на неї на початок музики).

«Карусель»

«Хто швидше перенесе картоплю»

Ігри під спів. Діти навчаються передавати рухами зміст та образ пісні,
загальний характер музики (веселий, спокійний), форму (заспів, приспів) і
засоби музичної виразності (темп, динаміка, ритм, регістр).

«Смішарики»
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Музично-дидактичні ігри. Ці ігри відіграють значну роль у сенсорному
розвитку дітей, удосконалюють слухові відчуття, сприяють активному розвитку
музичного сприйняття.

Музично-дидактична гра «День і ніч»
Індивідуальна робота з дітьми
Індивідуальні заняття. Іноді дитина після довгої відсутності губиться, не
може ввійти в загальний колективний ритм. У такому разі доцільні короткочасні
(2–3 хвилини) індивідуальні заняття, що їх проводять після фронтального.
Педагог пояснює та показує той чи той прийом у русі, тренує дитину у
виконанні певного завдання.
Індивідуально-групові заняття (4–8 дітей). Дослідниця Н. Вєтлугіна
зазначає, що індивідуальні та індивідуально-групові заняття мають епізодичний
характер, їх проводять за потреби, коли є відповідні умови.

Засвоєння елементів різних рухів, певних положень, поз, а також
малюнків і фігур танцю
Робота з батьками
Батьки беруть участь:
– у виготовленні костюмів для дітей до свят;
– в оформлені музичної зали;
– у святах і розвагах для дітей.
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Завдяки такій роботи з батьками в дітей створюється інтерес до свят та
розваг. Діти намагаються танцювати краще, їм подобається, що батьки беруть
участь у святах. Оцінку якості музично-ритмічних рухів дітей (ритмічність,
самостійність зміни рухів) батьки підтримують дружніми оплесками.
Основне в музичному розвитку дітей дошкільного віку – занурити дітей у
розмаїття музики, навчити жити нею, ознайомити з різними засобами
виразності, образними рухами, навчити орієнтуватися в просторі, бачити себе
серед інших, бути сприйнятливим до музики, вправним, оптимістично
налаштованим.
Підводячи підсумок, зазначимо, що послідовна, систематична робота над
вирішенням проблем, що пов’язані із засвоєнням нових музично-ритмічних
рухів та музично-ритмічної діяльності в цілому, розвиває в дітей уяву, творчу
активність, вчить усвідомленому відношенню до сприйняття музики та
емоційного осмислення рухів.
Щоб досягти ефективних результатів у розвитку музично-ритмічних
рухів, необхідно якомога більше пропонувати кращі зразки дії дорослого танцю
для наслідування дітьми.

Виготовлення костюмів для дітей

Оформлення музичної зали
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Участь батьків у святах та розвагах

Осіннє свято для дітей середньої групи
Ведуча:
Осінь золотиста знов до нас прийшла,
Осінь золотиста радість принесла,
Осінь золотисту разом зустрічаємо,
Та про осінь пісню весело співаємо.
Пісня «Осінь золотиста».
Діти займають свої місця
Ведуча:
Діти! У Осені, ой, роботи багато:
Садки відвідати, гаї!
Дерева в золото убрати,
Зібрати щедрі врожаї.
Ще пізні айстри й хризантеми
Стоять неначе у садку,
Вони сьогодні разом з нами
Кружляти будуть у танку.
– Любі діти, любі квіти!
Станемо в таночок,
Сплетемо віночок!
«Танок квітів».
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Слова до танку квітів
1-а дитина:
Я квіточка пишна – троянда розкішна
Росою умита, милую всіх цвітом
Ми – гарненькі квіточки.
2-а дитина:
Маємо гарні брівочки.
Мабуть, всі ви здогадались
Як гарненько ми назвались.
3-а дитина:
Осінь щедра та багата –
Всі працюємо завзято!
Квіточки в садку збираємо
І в букет усі складаємо.
4-а дитина:
Айстри Осінь привітали,
У садочку всі зростали,
Гарно вбрались і стоять,
Всіх людей розвеселять.
5-а дитина:
Айстри дуже сумували,
Що дощі на них не впали.
Мама айстри поливала,
Щоб вони не сумували.
6-а дитина:
Гарні квіти коло хати
Навесні садила мати.
Чорнобривці чарівні
Так і просяться в пісні.
7-а дитина:
Я – вогнистий ногіток!
Прикрашаю весь садок.
Я веселий, чепурний!
Подивіться, ось який!
8-а дитина:
Я – весела хризантема!
Шепочу я восени.
Хоч і в холод ми цвітемо
Та весняні бачим сни.
9-а дитина:
А у нас вбрання сеньора!
Кличуть нас усі «Майори»!
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Різних кольорів наряд –
Стали всі на грядці в ряд
10-а дитина:
А я приніс вам привіт,
Бо я квітка «Горицвіт»!
Я рожеві квітки маю,
Сонечко і воду полюбляю.
11-а дитина:
Петунію всі знають люди
Її вирощують повсюди
На грядці або навіконні
Вона, як зірочка в долоні.
Виставити у центр зали соняшники
Виходять діти у костюмах соняшників
1-а дитина:
Всі якісь ви не такі!
Всі ви – квіти-малюки!
Соняшник впізнає кожен,
Бо на сонечко він схожий.
2-а дитина:
Я ногами дрібочу,
Танцювати вже хочу,
А як плесну я в долоні,
Прокидаються всі соні!
3-а дитина:
Ось раз, іще раз –
Ви підтримаєте нас?
Танок «Соняшник» дивіться,
Розвеселий перепляс!
Танок «Соняшник».
4-а дитина:
Жовтий сонях, наче сонце,
Завжди дивиться в віконце.
5-а дитина:
Сонях, любий, повернись,
Та на мене подивись!
6-а дитина:
Мене садять біля хати,
Друзів у мене багато.
7-а дитина:
Я веселий, чепурний!
Подивіться, ось який!
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8-а дитина:
На сонечко я схожий
І сонечко люблю!
До сонця повертаю
Голівоньку свою!
9-а дитина:
Подивіться, як багато
Соняхів у нас на святі!
Бо усі в нас діти знають –
Сонях свято прикрашає.
10-а дитина:
Виростай, мій соняшник,
Золотий, золотий!
Виростай до сонечка –
Ось такий!
11-а дитина:
Стоїть стрункий, високий пан!
Зелений одягнув жупан.
На ньому шапка золота,
Із зернятками шапка та.
12-а дитина:
Заховав у шапочку
Сто синочків таточко
І стоїть пишається
Дітьми величається.
13-а дитина:
Ясне, жовте сонечко
Заглядає у віконечко!
Та живе воно не в небі,
А зростає біля тебе.
14-а дитина:
Стоять хлопці на грядках
У жовтеньких всі шляпках.
Сонце дуже поважають…
Як їх люди називають?
Ведуча: Хтось до нас поспішає на свято! Подивіться!
Козак: Добрий день, діти! Яке у вас веселе свято! А на каруселі бажаєте
покататися? Тоді беріться за руки й ставайте в коло.
Козак катає дітей на каруселі
Козак: Діти! Я бачу музичні інструменти у вас є! А ви грати вмієте?
Зіграйте мені!
Гра на музичних інструментах
108

Альманах психолого-педагогічного досвіду

№7/2019

Козак: Як добре ви грали. Я хочу вас пригостити.
Виносить на підносі фрукти на шпажках
Козак: У мене такі смачні фрукти. Бажаєте скуштувати? Тоді заплющуйте
очі, розкривайте рота, а я буду вам давати щось смачненьке.
Гра «Впізнай за смаком».
Діти сідають на свої місця
Ведуча: Дивіться, Козак нам щось несе. А що, Козаче, ти нам несеш?
Козак: Та ось у себе на городі врожай овочів зібрав. А в лісі назбирав
грибів. Та все в кошику перемішалося. Ви мені допоможете розібрати овочі та
гриби?
Гра «Розбери кошик».
Козак: Добре попрацювали, усі овочі позбирали. Дякую вам!
Діти, а ви знаєте пісню веселу як збирають урожай у садках та городах?
Заспівайте!
Пісня «Осінь наступила».
Козак: Добре співаєте, а ще пограти зі мною бажаєте? Ставайте парами
та пограємо в «Дрібушечки».
Гра «Дрібушечки».
Козак: Молодці! Ой як гарно ми всі разом танцюємо й граємо. А зараз
давайте, діти, пісню заспіваємо!
Пісня «Скільки б не співати».
Козак:
Гей ви, любі музиченьки,
Нам заграйте веселенько.
А ви, хлопці і дівчата, всі виходьте танцювати!
Танок «Калина».
Ведуча (виносить коровай):
Слава людям на землі!
Слава хлібу на столі!
Слава щедрому врожаю!
Слава! Слава короваю!
Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, миру у вашій родині! А ми, діти,
йдемо до групи їсти смачний коровай.
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Сисоєва Наталія Олексіївна,
керівник музичний
закладу дошкільної освіти №55 «Лелека»
м. Слов’янська Донецької області

Музично-ритмічна та танцювальна діяльність
як засіб розвитку творчих здібностей
дітей старшого дошкільного віку
Консультант:
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри дошкільної освіти та
соціальної роботи
ДВНЗ
«Донбаський
державний
педагогічний університет»
Бондаренко Наталія Борисівна
Актуальність названої теми визначається соціальною значущістю
проблеми виховання активної творчої особистості. Базовий компонент
дошкільної освіти в Україні визначає культуру, яка сприяє формуванню
естетичного ставлення дошкільника до реального світу й передбачає його
художню та творчу діяльність.
Одним з ефективних засобів розвитку творчості особистості є
хореографія, основу якої складає танцювальна діяльність. Теоретичний аналіз
педагогічних джерел (Т. Акбарова, Н. Ветлугіна, І. Демченко, О. Мартиненко,
О. Мерлянова і особливо програма А. Шевчук «Дитяча хореографія») показав
необхідність роботи з дітьми за цією темою.
Творчі особистості визначають прогрес людства. Саме від творчих людей
залежить розвиток суспільства. Оскільки саме творчі люди створюють нове в
усіх видах людської діяльності, тому й постає проблема розвитку творчих
здібностей особистості.
Проблема розвитку творчих здібностей у дітей полягає в тому, що
музично-ритмічна творчість може успішно розвиватися лише за умов
цілоспрямованого керівництва, а правильна організація цього виду творчості
допоможе дитині розвинути свої творчі здібності.
Інноваційність досвіду:
– визначення шляхів розвитку творчих здібностей дошкільників за
допомогою музично-ритмічної і танцювальної діяльності;
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– комбінація елементів відомих методів і доповнення їх інноваційними
технологіями із застосуванням музично-пластичних засобів навчання;
– взаємопроникнення навчальних і творчих елементів в єдиний процес
навчання та виховання – від навчання мові виразних рухів до формування
виконавської творчості.
Мета:
– визначення та вдосконалення рівня розвитку творчих здібностей дітей
старшого дошкільного віку через розвиток музично-ритмічних і танцювальних
здібностей;
– формування творчо-активної, духовно-культурної особистості, здатної
до імпровізації, фантазії, перевтілення.
Завдання:
– виявити якими знаннями, уміннями та навичками музично-ритмічних та
танцювальних рухів володіють діти старшого дошкільного віку на початковому
та на заключному етапах;
– розвивати основи музичної культури, музичні й творчі здібності дітей у
процесі освоєння музично-ритмічних рухів;
– учити дітей сприймати музичні образи й висловлювати їх у рухах;
– формувати й розвивати рухові навички, ритмічні здібності дітей на
основі музичного мистецтва;
– скласти порівняльний графічний аналіз рівня сформованості творчих
здібностей музично-ритмічних і танцювальних рухів у дітей старшої групи.
Очікувані результати:
– перехід до більш розгорнутих і складних танцювальних композицій, із
використанням яких можливо продовжувати розвиток дитячої творчості в
танцях;
– вияв самостійності й творчої ініціативи, естетичного смаку в старших
дошкільників.
Етапи реалізації.
1 етап. Діагностично-організаційний (вересень).
Добір і вивчення методичної літератури й інтернет-ресурсів.
Розробка форм і методів роботи.
Визначення початкового рівня сформованості музично-ритмічних і
танцювальних здібностей дошкільників.
2 етап. Організаційно-практичний (жовтень-квітень).
Організація та проведення різних форм і видів музично-ритмічної
діяльності з урахуванням вікових особливостей дошкільників.
3 етап. Підсумково-аналітичний (травень).
Проведення повторної діагностики рівня сформованості музичноритмічних і танцювальних здібностей дошкільнят.
Аналіз виконаної роботи й розробка перспективи розвитку діяльності за
цією темою.
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Принципи реалізації.
1. Створення невимушеної атмосфери.
Діти почуваються комфортно, розкуто.
2. Творчої спрямованості.
Діти самостійно створюють нові рухи, засновані на використанні їхнього
рухового досвіду.
3. Систематичності та послідовності.
Дотримання системи, безперервності, повторення, ускладнення творчих
завдань: від простого до складного.
4. Доступності й індивідуалізації.
Музичний образ, характер, настрій повинні бути зрозумілі дітям.
5. Наочності.
Принцип пов’язаний з усвідомленістю. Словесне завдання – практичне
відтворення руху.
6. Партнерства.
Залучення вихователів і батьків до освітньо-виховного процесу (музичні
заняття, свята й розваги дітей).
Модель реалізації
Робота з дітьми
Робота з педагогами
Музичні заняття.
Майстер-класи.
Самостійна
музична Виготовлення атрибутів
діяльність.
і посібників.
Свята й розваги.
Танцювальний гурток.

Робота з батьками
Відкриті заняття та
свята.
Індивідуальні
консультації.
Анкетування.
Організація підготовки
костюмів.

Зміст роботи першого етапу
Основне завдання першого етапу – виявлення початкового рівня
сформованості музично-ритмічних і танцювальних здібностей за допомогою
таких методів дослідження, як-от: спостереження, бесіда з дітьми (визначення
рівня розвитку музично-ритмічної діяльності).
Критерії рівня сформованості музично-ритмічних здібностей дітей
старшого дошкільного віку
Музично-ритмічні рухи:
– високий: знає словесне позначення рухів, самостійно виконує рухи;
– середній: плутається у словесних позначеннях, виконує рухи частково з
педагогом;
– низький: не називає рухи, виконує їх лише з педагогом.
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Танцювальні рухи:
– високий: самостійне виконання, рухи яскраві, виразні;
– середній: знає рухи, але рухи невиразні;
– низький: виконує рухи лише з педагогом.
Критерії рівня сформованості музично-ритмічних і танцювальних
здібностей дітей старшого дошкільного віку
Артистизм / творчість:
– високий: самостійно придумує рухи; рухи оригінальні, активно бере
участь у спільних обговореннях рішень пошуку виразності;
– середній: придумує нові рухи, змінює їх за допомогою педагога;
– низький: діє на установку педагога (знайди, зміни, придумай).
У процесі визначення рівня сформованості музично-ритмічних і
танцювальних здібностей отримані такі результати:

Рис. 1. Початковий рівень сформованості музично-ритмічних
танцювальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку.

і

Результати діагностики показали, що розвиток музично-ритмічної і
танцювальної діяльності на 1-му етапі перебуває на недостатньому рівні для
виконання творчих завдань.
На підставі отриманих результатів досліджень було прийнято рішення
розпочати роботу з підвищення рівня сформованості навичок музичноритмічних і танцювальних рухів.
У подальшій роботі були використані методи та прийоми:
1) наочні:
– показ рухів;
– перегляд відеозаписів;
– показ ілюстрацій;
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2) практичні:
– самостійна діяльність;
– гра;
– вправи;
– творчі домашні завдання;
3) словесні:
– пояснення;
– бесіди;
– художнє слово;
4) слухові:
– слухання музики;
– аналіз засобів музичної виразності;
– порівняння, зіставлення.
Початковий етап роботи
Дуже важливим етапом розучування музично-ритмічних та танцювальних
рухів є слухання, або сприйняття музичного твору. Від того, який дитина має
розвиток музикальності, залежить емоційне сприйняття музики. Намагалася
дібрати найзрозумілішу мову музики, тому що музика вплітається в процес
зростання, розвитку та виховання дитини. Музика обов’язково має подобатися
дітям, має бути приємною та легкою для розуміння. Діти, вслухаючись у
розмаїття звуків, активізують власну уяву, фантазію, образне мислення.
Сприйняття музичного твору
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Для того, щоб встановити кращий контакт між дітьми на музичних
заняттях, використовуємо ігри та танці на розвиток комунікативних здібностей:
«Різнокольорова гра», ігри «Впізнай за голосом», «Посміхнутись не забудь»,
пляска «Запрошення», танок «Подружимо». Ці ігри та таночки сприяли
розвитку довільної уваги, умінню орієнтуватися в просторі, розвитку
індивідуальності, розкріпачення дітей.
У групі на індивідуальних заняття проводимо з дітьми дошкільного віку
дидактичні ігри.
Дидактична гра «Танець, пісня, марш».
Діти слухають невеличкі фрагменти музики, відгадавши, показують
куртку й виконують творчо-рухове завдання.

Співаємо

Маршируємо

Танцюємо

Дидактична гра «Весело чи сумно?»
Завдання: зобразити рухи, емоції, настрій і характер образу.

Вероніка Д. показує настрій музики в образі «Сумно – весело»
115

№7/2019

Альманах психолого-педагогічного досвіду

На музичних заняттях навчаємо дітей елементарним правилам
танцювального етикету: як хлопчик повинен запросити дівчинку на танець, як
дівчинка приймає запрошення, як вони дякують один одному за спільний
танець.

Вправа «Запрошення»

Гра «Ти, будь ласка, посміхнись!»

Із великим задоволенням на
музичних заняттях дітям подобається
грати в комунікативну гру «Впізнай
за голосом»

Українська народна гра «КозаДереза» – улюблена гра дітей, яка
організовує, викликає різні емоції,
виховує артистизм.
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Підготовку до танцювальної діяльності проводимо й під час співу на
музичних заняттях, розвагах, де діти знову звертаються до руху, намагаючись
виразними жестами передати вокальний образ. У розвитку виразності рухів
використовувалося інсценування пісень.

«Листопад»

«Ми приїхали на ярмарок»

«Ой, Пугало, товаришу!»
У зв’язку з тим, що виникла необхідність приділити більше уваги
музично-ритмічним рухам для розвитку усвідомленого оволодіння
танцювальними рухами. Для спияння розвитку творчих здібностей у старших
дошкільників було організовано роботу танцювального гуртка «Веселка».
Мета роботи програми танцювального гуртка «Веселка»: залучити
дітей до танцювального мистецтва; сприяти розвитку творчих здібностей через
танцювальну та музично-ритмічну діяльність.
Головними умовами розвитку дітей на заняттях гуртка є:
– підтримка інтересу й бажання виконувати танцювальні рухи;
– поєднання ігрових і творчих моментів;
– доброзичлива обстановка.
На гурткових заняттях розігрувалися етюди, дітям подобалось
примірявати на собі різноманітні образи. Особлива роль відводилася
розучуванню танцювальних рухів різного жанру.
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Розучування українських
танцювальних рухів

Естрадний танок «Рок-н-ролл»

Перші результати такої цілеспрямованої роботи діти змогли показати на
осінньому святі «Осінній ярмарок» (участь дітей у таночках «Черевички»
«Парасольки», «Осіннє листя», де вони змогли виразити свій настрій, емоції у
рухах: жартівливість, завзятість і уважність один до одного.

«Черевички»

«Осіннє листя»

«Парасольки»
Результати виявлялися, наприклад, під час новорічного свята – супровід
виразними рухами хороводів біля ялинки, більш впевнене виконання сюжетних
таночків «Метелиця», «Веселі скоморохи».
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Хоровод біля ялинки

Хороводний танок із Бармалеєм

«Метелиця»

«Веселі скоморохи»

«Весела лялька»

«Новорічні іграшки»

На основному етапі відбувалася робота над образом. На
індивідуальних заняттях у групі пропонували дітям самостійно складати
мініатюри, які дозволяють розвивати в дітей уяву, координацію, уміння увійти в
образ і передати характер героя рухами. Спочатку були нескладні етюди та
образи.
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Образ «Смачненька цукерочка»

Образ «Злий павучок»

Для розвитку музично-ритмічного слуху в дітей дошкільного віку
включаємо в музичні заняття та свята гру на дитячих музичних інструментах.

Веселі дударі

Наш дружній оркестр

На заняттях гуртка «Веселка» навчання дітей прийомів образного
перевтілення також відбувалося на матеріалах танцювальних вистав за
мотивами казок «Муха-цокотуха» та «Теремок». Для втілення образу дітям
необхідно було самостійно знайти відповідну виразну пластику.
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«Теремок»

Індивідуальна робота допомагає підвищити рівень розвитку музичноритмічних здібностей.

Уляна займається з педагогом

На музичних заняттях кілька хвилин
приділяємо індивідуальній роботі з дітьми

Удосконалюючи свободу, пластику танцювальних рухів, на музичних
заняттях дітей підбадьорювали, підказували, направляли, і, обов’язково,
хвалили. Для виховання творчих виявів у дитини велике значення мала образна
розповідь, яка спонукала дітей уявити будь-яку ситуацію, щоб відтворити її в
русі. У хід занять включали музичні ігри на розвиток просторового
орієнтування й вдосконалення імітаційних рухів під музику.
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Діти уявляють себе «рибками» у грі
«Акваріум»
Музично-ритмічна
діяльності та в танцях.

творчість

Танок «Весна повернулася»

–

Вероніка К. в образі «квітки»
у грі «Країна квітів»
це

імпровізації

в

театралізованій

Танок «Опа, Дід Мороз!»

На новорічних святах діти виявляють музикальність, ритмічність,
артистизм за допомогою музично-ритмічних рухів, пластики, емоційності
виконання своїх ролей.

122

Альманах психолого-педагогічного досвіду

«Бременські музиканти»

№7/2019

Образ «Атаманші» розбійників

Танцювальні композиції добирали й пропонували дітям із урахуванням не
лише рухового розвитку, а й творчості. Це комунікативні й сюжетні танці.

Жартівливий танок
«Бабусі старенькі»

Сюжетний танок
«Ми – моряки»

З емоційно піднесеним настроєм діти на музичних заняттях реагували на
веселу українську музику, що відображалося на святах у ритмічних рухах
українських національних таночків.

Танок «Козачата»

Танок «Черевички»

Із задоволенням діти танцюють під українську народну музику.
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Танок
«Наш веселий баранець»

Дитяча гра
«Каруселі»

На музичних, гурткових заняттях ознайомлюємо дітей з яскравим
колоритом української хореографічної лексики, цікавими композиційними
формами, своєрідними національними костюмами. Це все допомагає дітям
усвідомити значущість національно-культурних цінностей, зокрема, традицій,
обрядів.

Естрадний танок
«Український футбол»

Український танок
«Вишеньки-черешеньки»

На музичних заняттях, святах, розвагах, у повсякденній роботі
приділяємо увагу вихованню патріотів своєї країни через любов до українського
мистецтва.

Танок майбутніх захисників України
«Ми – солдати»
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У результаті, танцювальні композиції, показані дітьми на випускному
святі, відрізнялися різноманітністю жанрів (вальс, жартівливий танець,
естрадний танець) і впевненим, виразним, емоційним, творчим виконанням
кожного руху.

Жартівливий естрадний танок «Джентельмени»

Танок «Вальс на прощання»

Танок «Даруємо квіти»

Велике значення має приклад дорослих під час виступу на святах і
розвагах. Діти запам’ятовують і беруть за приклад показ вихователями образів
різних героїв.
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Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти №55 «Лелека»
м. Слов’янська дружньо працює над розвитком творчої особистості через
музично-ритмічні й танцювальних рухів.

День захисту дітей

День знань
Взаємодія з батьками дозволяє глибше пізнати індивідуальні здібності й
можливості дитини. Постійний контакт із сім’єю дозволяє пробудити почуття
прихильності й довіри батьків до закладу дошкільної освіти, створити
атмосферу
спільності
інтересів,
емоційної
взаємопідтримки
й
взаємопроникнення до проблем один одного.

Батьки завжди готові допомогти педагогам у роботі. Батьки беруть участь
у дитячих святах, змаганнях.
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Дружно й весело зустрічають
маленького хлопчика в ролі «Нового
Року» під час новорічного свята

«Матусин вальс» під час свята
8 Березня

Веселий танок із матусями

«Садочку, любий, прощавай!»

Танок-змагання
«Хто краще танцює:
бабуся чи онучка?»

Свято 8 Березня
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У результаті великої, плідної роботи вийшов дружній колектив педагогів,
батьків і дітей
У реалізації досвіду використано інноваційні технології:
– використання ІКТ, що дозволяє більш наочно показати якісний
ілюстративний матеріал під час заняття;
– інтеграція, що дозволяє об’єднати кілька видів діяльності для більш
успішного засвоєння матеріалу;
– здоров’язбережувальної технології, що дозволяють підтримувати
здоров’я дітей на музичних заняттях.
Теоретична база.
У роботі з розвитку музикальності дітей використовується програма
«Українське дошкілля». Теоретична база досвіду роботи заснована на
дослідженні методик, присвячених виробленню й розвитку в дошкільнят
творчості в танці на основі навчання їх мови і виразних рухів. До неї увійшли
програма Т. Суворової «Танцювальна ритміка для дітей», програма з ритмічної
пластики для дітей дошкільного віку А. Буреніної «Ритмічна мозаїка», а також
публікації С. Слуцької «Танцювальна мозаїка», Н. Ветлугіна «Музичний
розвиток дитини», О. Горшкової «Від жесту до танцю», Н. Зарецької, З. Роот
«Танці в дитячому саду», О. Раєвської,С. Руднєвої, Г. Соболєвої, З. Ушакової
«Музично-рухові вправи в дитячому садку».
Ефективність педагогічного досвіду.
Інноваційний педагогічний досвід спрямований на розвиток музичноритмічних рухів у дітей, творчої фантазії в елементарному русі під музику.
Музично-ритмічні рухи як вид діяльності сприяють справі пізнання дитиною
навколишньої дійсності й, у той же час, є засобом вираження музичних образів,
характеру музичного твору. Початкові творчі вияви в дітей в області музичноритмічних рухів, незважаючи на їхні скромні результати, є дуже важливими,
вони – початок їхньої майбутньої творчості. Адже саме творчість сприяє
розвитку пам’яті, мислення, активності, цілеспрямованості й спостережливості.
Діти використовують отримані знання, уміння й навички у вільній самостійній
діяльності. Вони із цікавістю беруть участь в організованих концертах для
батьків і для молодших дітей, відчувають себе більш вільно і розкуто в
присутності гостей на відкритих заняттях і святах.
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Ресурсне забезпечення:
– програма танцювального гуртка «Веселка»;
– методична література (програми, посібники тощо);
– плани музичних занять, сценарії свят;
– дидактичний і наочний матеріал;
– технічне забезпечення;
– фото-, відеоматеріали (презентація);
– музична зала.
Результативність досвіду.
Працюючи поглиблено з цієї теми, можна зробити висновок, що в процесі
проведення занять, що враховують особливості музично-ритмічного почуття
рухової сфери й ритмічної організації мовлення, спрямованих на корекцію
моторних, музичних процесів, можна домогтися розвитку моторики й музичних
здібностей у цілому.
Організована робота з розвитку танцювально-ритмічних рухів допомагає
розвинути емоційність і образність сприйняття музики, почуття ритму,
музичний і гармонійний слух, відчуття музичної форми, музичну пам’ять і т.ін.
Вияв творчих здібностей дітей – це підсумок усієї роботи, участь у
виступах на вечорах-розвагах, дитячих святах, в театралізованій діяльності, в
самостійній музичній діяльності.
Аналіз проведеної роботи.
На 3-му етапі роботи (підсумково-аналітичному) був зроблений
повторний зріз рівня сформованості музично-ритмічних і танцювальних
здібностей. Повторна діагностика виявила такі результати: середній і високий
рівень виросли, низький рівень – відсутній. Порівняльні результати діагностики
на першому й підсумковому етапах роботи представлено на рисунках 2, 3.

Рис. 2. Повторний зріз рівня сформованості музично-ритмічних і
танцювальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку.
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Рис. 3. Порівняльний аналіз рівня сформованості музично-ритмічних і
танцювальних здібностей у дітей старшого дошкільного віку.
Позитивна динаміка рівня сформованості музично-ритмічних і
танцювальних здібностей доводить результативність систематичної та
цілеспрямованої творчої педагогічної діяльності педагога. Отже, робимо
висновок: послідовна й систематична робота над вирішенням завдань у сфері
музично-ритмічної і танцювальної діяльності розвиває уяву дітей, їхню творчу
активність, вчить усвідомленому відношенню до сприймання музики, до
емоційно-динамічного осмислення рухів. Творчість дітей зростає та призводить
до позитивних результатів, якщо педагогічна діяльність у музично-ритмічному
й танцювальному напрямку реалізується відповідно до їхньої підготовленості.
Усе це наповнює дитину радістю, а створення радісних умов для перебування
дітей у дошкільному закладі – основне завдання педагога. Намітилася
позитивна динаміка інтересу батьків до різних заходів з музичного виховання
для дітей, більшість батьків відзначає результативність роботи.
Перспектива подальшої роботи.
Розвиток у старших дошкільників музично-ритмічних і танцювальних
здібностей дозволяє перейти до більш розгорнутих і складних композицій,
використовуючи які можна продовжувати розвиток дитячої творчості в танці.
Отриманий багаж знань, умінь і навичок у галузі танцювального мистецтва
дозволить дітям розвинути творчу ініціативу, підтримати інтерес до музичної
діяльності, у подальшому – бажання продовжувати брати участь у даному виду
діяльності.
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Свято для дітей старшого дошкільного віку
«Осінній ярмарок»
Ведуча:
Завітала осінь в Україну,
Осінь – чарівниця золота
Принесла врожаї Батьківщині.
Мир хай буде в селах і містах
1 дитина:
Хай же Осінь поєднає
українські кольори.
Небо синє, чисте, мирне
Хай же буде угорі.
2 дитина:
Є на прапорі країни
Жовта стрічка неспроста.
Поле рідне,неозоре,
Це – пшениця золота.
3 дитина:
Красуня осінь – справжня чарівниця.
Милуємось з її краси:
Які листочки гарні, подивіться,
Поклала осінь на гаї й ліси.
4 дитина:
Чарівниця – наша осінь.
В неї золоте волосся.
Дивна сукня кольорова,
Дивна усмішка чудова.
5 дитина:
Ходить осінь по дворах,
Ходить, посміхається.
Наче в казці, швидко так
Кольори міняються.
6 дитина:
Ясне сонечко не гріє,
Холодок вже повіва.
Засихає та жовтіє
На узліссі вся трава.
7 дитина:
Дощик накрапає, землю поливає.
Осені доріжку чисто вимиває.
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8 дитина:
Всюди Осінь походила, все навкруг позолотила.
Підрум’янила калину і гіллясту горобину.
9 дитина:
Ставайте, друзі, всі у коло.
Хай лине музика довкола.
Веселу пісню заспіваєм,
Сьогодні з святом вас вітаєм!
Пісня «Вітаємо».
Ведуча:
Увага! Увага! Спішіть, поспішайте!
Господарі й гості, глядіть, не минайте.
На ярмарок прошу гуртом, поодинці,
Чекають на вас там чудові гостинці.
На ярмарку нашім веселім, багатім
Є чим милуватись і є що придбати.
1 дитина:
Вже в Україну, в рідний край
Прийшов великий урожай.
І всі із радістю святкують,
Осінній ярмарок готують.
2 дитина:
Ярмарок! Ярмарок!
Тут чудовий ярмарок!
Ми чекаємо на вас.
Всі заходьте до нас!
До зали заходить Козак із возиком, у якому заховані під рушником дитячі
музичні інструменти.
Козак: Добрий день вам! Я чув, що тут ярмарок відкривається! Діти, а ви
теж на ярмарок прийшли? А чого це ви такі гарно вбрані?
Ведуча: Добрий день, Козаче! А що це ти все нас лише питаєш та й
питаєш? Діти, а давайте запитаємо теж у Козака: «Куди він іде?»
Пісня «Ой, Козаче, куди йдеш?»
– Ой, Козаче, ой, Козаче куди йдеш, куди йдеш? (2 рази)
– Не скажу!
– Ой, будь ласка, нам скажи, нам скажи,
Ой, будь ласка, розкажи, розкажи!
– На ярмарок!
– Ой, Козаче, ой, Козаче, що везеш, що везеш? (2 рази)
– Не скажу!
– Ой,будь ласка, нам скажи, нам скажи!
Ой, будь ласка, розкажи, розкажи!
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– Груші!
– Ой,Козаче, ой Козаче,грушку дай, грушку дай! (2 рази)
– Не дам!
– Ой, будь ласка, хоч одну, хоч одну!
Однесу я додому, додому!
– Ну візьми, тільки маленьку!
– Та ну! (Махають рукою на Козака)
Ведуча: А ну, зараз ми подивимось, які в тебе груші!
Відкривають рушник на возі, а там лежать музичні інструменти.
Ведуча: Діти, та хіба ж це груші?
Козак: Та це я пошуткував. Я вам музичні інструменти привіз. Що ж це за
ярмарок без веселої музики?
«Дитячий оркестр».
Козак: Ой, як гарно ж ви грали! Дякую вам за веселі музики. То підемо
далі по ярмарку погуляємо, може ще щось цікаве побачимо. А ось, погляньте,
скільки продавців із товарами. А ну, підходьте, та покажіть, чим ви тут
торгуєте?
Виходять діти-продавці з товарами.
Ведуча:
На ярмарок, на ярмарок,
Спішіть усі сюди.
Тут продавців із товарами
Стоять уже ряди.
Підходь, не зівай,
Все, що хочеш вибирай!
1 дитина-продавець:
Гей, старі і молоді,
Швидко йдіть до нас сюди!
Тут у нас не тари-бари,
Є в нас різні товари.
2 дитина-продавець:
Ідіть, люди на базар,
Вибирайте наш товар.
Миски та ложки, гарні, пречудові,
А тарілки й рушники – різнокольорові.
3 дитина-продавець:
Продається цибуля – солодка, як мед.
Хто цибулю вживає –
Той хвороб не знає.
4 дитина-продавець:
Продаються хустинки,
Барвисті, як картинки.
Кому дві, кому три,
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Підходь та бери.
5 дитина-продавець:
Продається буряк,
Здоровий, як кулак.
Хто його полюбляє,
Гарний вигляд має.
6 дитина-продавець:
Пряники, пряники,
Гарні пряники.
Хто пряник з’їсть,
Підросте метрів на шість.
7 дитина-продавець:
Подивіться, добрі люди,
Який ярмарок тут буде!
Веселий та багатий.
Все можна придбати!
Козак: Ой, слухайте, а я теж товар прихватив на продажу. Ох і добрий
товар, як сам не похвалю, то ніхто не похвалить!
Гей, люди, не баріться!
Сюди краще подивіться!
Купуйте гарні віночки
Для своєї сестрички чи дочки!
Козак: Хлопці, а може й ви подаруєте віночки своїм подружкам? А ну,
підходьте, вибирайте!
Хлопці беруть віночки та стають у рядок.
1 хлопець:
Купуємо віночки чудові.
В них квіти є маленькі й здорові.
В них вплетені ромашки й волошки,
І маки, і соняхів трошки.
2 хлопець:
У віночку є стрічки – гарні, пречудові,
Жовта, синя, голуба – різнокольорові.
3 хлопець:
Подаруємо віночки дівчатам,
Та вітаємо усіх вас зі святом!
4 хлопець:
Одягайте віночки скоріше,
Затанцюйте танок веселіше!
5 хлопець:
Хай дівчатка будуть вродливі,
І здорові, і дуже щасливі!
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6 хлопець:
Українські віночки на щастя.
Хай минають нас різні ненастя.
Хай сонечко буде і квіти.
Хай завжди всміхаються діти!
Хлопці підходять, дарують віночки дівчатам і сідають на місця.
Виходять дівчатка.
1 дівчина:
Я одягну віночок із квітів і стрічок.
Піду в нім танцювати веселий танок.
2 дівчина:
Віночок український у райдужній красі.
У нього ми, дівчата, закохані усі.
3 дівчина:
Всі квіти кольорові, та їхні кольори
Дарують гарний настрій всій нашій дітворі.
4 дівчина:
Я лагідно торкаю цю ніжність і красу.
Свою веселу вдачу до кожного несу.
5 дівчина:
До барвистого віночка – вишиваночка сорочка,
Фартушок і чобітки, різнокольорні стрічки.
6 дівчина:
Я – дівчина-українка, музика хай грає дзвінко!
Хай сміються оченята, хай танцюють ноженята!
Танок дівчаток із віночками «Донечка Вкраїни».
Козак: Поки ви тут танцювали, а я на обід курку собі купив. Подивіться,
яка у мене гарна курка, така свіжа, що й досі бігає. Ось потримай, хазяєчка,
поки я капелюха поправлю. Та тільки ж віддай!
Ведуча бере курку.
Ведуча: Отакої, ще він мені буде вказувати, а ти пограй тепер із нами, та
наздожени свою курку.
Гра «Наздожени курку».
Опис гри: діти стають у коло і передають курку один одному, а Козак
робить вигляд, що не може ніяк наздогнати курку. Потім ведуча бере курку і
звертається до Козака.
Ведуча: Віддам тобі курку, якщо відповіси, ну чому ж вона в тебе така
худа та синя?
Козак: Та, якщо, кума,ти взнаєш скільки вона коштує то ти й сама
посинієш.
Ведуча: Ну вже тримай свою синеньку.
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Козак: Ну то курка для супу вже є, а ще ж треба й овочів додати, а ще й
фруктів на компот не завадить. Діти, допоможіть, будь ласка, овочів і фруктів на
ярмарку вибрати для обіду.
Гра «Вибери овочі і фрукти».
Поки діти сідають на місця, Козак присів на стілець та й дрімає.
Ведуча: Ой, що ж це робиться? Діти, погляньте, що це козак робить?
Ведуча ходить кругом Козака, роздивляється.
Діти: Спить!
Ведуча: Біднесенький, так втомився. Ми тут стараємося швиденько
зібрати овочі і фрукти, а він скоріше сховався та вже й спить. Ти ж не вдома, а
на ярмарку, чого розлігся? Зараз я тебе розбуджу.
Ведуча тормошить Козака, а він здригається та «мичить».
Ведуча: Є у мене гарний засіб для ледацюг, ну, бережись!
Ведуча бере рогач та гониться за Козаком, він тікає.
Козак: Ой, пробач, кума, та це ж я сам не знаю як заснув. Ну ти на мене
не ображайся, давайте краще пісню про веселий ярмарок заспіваємо!
Діти: А ну вставайте, будемо разом співати та веселитись!
Пісня «Ми приїхали на ярмарок».
Виходять Ведуча і дівчинка.
Дівчинка:
Ой, гоп, чики-чики,
Купи, мамо, черевики.
Я піду у них на свято,
Танцюватиму завзято!
Ведуча: Та, звичайно, ж купимо (показує черевички). Ой, які гарні!
Ще й риплять, як зробиш крок,
Так і просяться в танок!
А ну ж, дівчатка-україночки та
Хлопчики-козачата, затанцюйте
Нам веселенько та потіште душу нашим гостям!
Танок «Черевички».
1 дівчина:
Якби мені черевички
Червоні, як щічки.
Танцювала б я охоче
Мабуть дні і ночі.
2 дівчина:
Якби мені чепурненькі, високі підбори,
Тоді, люба моя ненька, я б не знала горя.
3 дівчина:
Одягну я черевички. Затанцюю дрібно.
Та й піду я до криниці по водичку срібну.
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4 дівчина:
Ой, купили черевички, гарні та яскраві.
У таночок запросіть мене, хлопці браві.
5 дівчина:
Стукав, стукав молоток, танцювало шило,
Вийшли гарні черевички, подивитись мило.
6 дівчина:
Черевики гарні дуже до музики не байдужі.
Як вони музики чують, то відразу вже танцюють.
Виходять Козак і Ведуча.
Козак:
Як на нашім ярмарку
Розквітають квіти.
Ведуча:
Ні, не квіти – то маленькі українські діти.
Дівчатонька, мов зозульки – очі, як волошки,
Біляві, русяві, чорняві трошки.
Козак:
А хлопчики, мов соколи,
Горять поясочки.
Ох і гарні на Вкраїні
І сини, і дочки!
Ведуча:
Ой, гоп, гопака,
У нас музика така!
Що не всидиш, не встоїш,
Затанцюйте вже скоріш!
Танок «Гопак».
1 дитина:
Два притопи, два прихлопи,
На носок, на каблучок.
Руку вліво, руку вправо.
Затанцюєм гопачок!
2 дитина:
Раз присядем, два присядем,
Гарний настрій, веселись!
Покрутились, повертілись,
І спочатку почали.
3 дитина:
Я навприсядки скачу, чобітками тупочу.
Чобітками тупочу, наче пташка я лечу.
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4 дитина:
Тілі-тіль, веде смичок – гарний танець гопачок,
А бандура: брень-брень-брень,
Танцював би цілий день.
5 дитина:
Чобітки веселі в мене, я піду гуляти
Чобіточки тупотять, хочуть танцювати.
6 дитина:
Я бабусі помагала – тарілочки мила,
У таночок я пішла, глечика розбила.
7 дитина:
Гопака я у неділю танцювати вчилась,
Перекинула макітру, мама розлютилась.
8 дитина:
Ви не смійтеся, малята, чи ж я винувата,
Що веселі отакі маю чоботята?
Ведуча:
Скільки б ми не грали.
А кінчать пора.
Щастя і здоров’я зичить дітвора!
Козак:
І в вас, і в нас хай буде гаразд!
Щоб ви і ми щасливі були!
Пісня «Скільки б не співати».
Виходить дівчинка з квітами.
Дівчинка:
Якби квітку чарівну у руках я мала,
Три своїх бажання я би загадала:
Щоб не мучили хвороби жодного на світі,
Щоб ні мам, ні татусів не втрачали діти.
Щоб про мир і дружбу люди в світі дбали.
Щоб діти України, як квіти зростали.
Танок «Діти України».
Ведуча і Козак виносять святковий коровай, як символ урожаю.
Ведуча:
Щедрими, добрими словами пісня починається,
З рушника святкового коровай всміхається.
Козак:
Якщо хочемо зустріти гостя щиро і привітно,
Гостя ми того стрічаємо
Круглим, пишним короваєм!
Кінець свята. Дякую за увагу.
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у вигляді перспективних планів, конспектів занять, сценаріїв, тренінгів, корекційних
програм та ін.
Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії Word
1997-2010 рр. на адресу Ресурсного центру. Назви файлів (латиницею) мають
відповідати прізвищу автора (Рetrenko.doc).
Вимоги до набору матеріалів. Основний текст рукопису необхідно друкувати
через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри
сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ
– 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіши Tab і
знаків пропуску).
Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання
лапок такого формату: «» («текст»).
Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не
допускається).
Бібліографічні посилання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4],
на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання без зазначення сторінки,
якщо йдеться про джерело загалом.
Через один рядок після основного тексту – використана література.
Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 5,
2009 р.
До матеріалів на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора
(українською мовою):
– фото;
– освіта;
– прізвище, ім’я, по батькові;
– кваліфікаційна категорія;
– посада;
– рік атестації;
– місце роботи;
– коло наукових інтересів;
– стаж роботи за фахом;
– e-mail, мобільний телефон.
Редакційна колегія Ресурсного центру залишає за собою право рецензувати,
редагувати та проводити відбір матеріалів.
Після проходження рецензування буде надіслано повідомлення електронною
поштою з повним розрахунком вартості та всіх можливих способів оплати за наукову
обробку, розміщення та видачу сертифіката.
Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також
правильність перекладу покладено на автора.
Матеріали, опубліковані на сторінках Ресурсного центру, відображають погляди
авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.
Контакти: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Вчительський, 1, каб. 14.
E-mail: resurs.pedfak@gmail.com.
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Комп’ютерна верстка, художнє оформлення:
Демченко Марина Олександрівна.
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