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ун|кальн ий застб прилучення л1одини до ц|нностей

духовно1 культури р|зних покол1нь. Фзнайомлто}очись 3
л1тературо}о | фольклором' опанову}они р!.дну мову' ми

3роста.емося кор'.нням 3 |сторично}о та культурното спад1цино}о
свого народу. 1 воднонас надбання найкращих зра3к!в скарбниц1
народно[ | л{тературно1 мови стимул1ототь л1од}1ну АФ ?ворт1919

натхнення.
Биховання з пер1ших рок|в }киття |нтересу до мови |
влучних вира3|в' образних сл|в та словосполучень' фразеолог|з_
м|в | присл|в'|в, г{рагнення до досконалого волод|ння р1дно;о
мово}о
над|йний тшлях ро3витку вира3ного яскравог0
- це
ту1овлення'
високодухов}{о'
форштування
г1дност| лтодини.

особистост|, гроштадсько|

Ёайваэклив1:пими д}1{ерелами ро3витку дитячого
]шовлення е худо)кня л|тература й усна народна творч|сть'
ве,'1иче3на сила влливу яких традиц|йно використовувалась у

в!тчизнян|й | заруб|экн|й педагог|ц| як могутн1й чинник
виховання й осв|ти п!дростаточого покол]ння. Биховна та

худо}кня ц|нн|сть цього виду 1\1истецтва обумовлена специф1кото
засоб|в вт|лення в ньош|у худо'кнього обра3у, насамперед 1цовних
засоб|в виразност|' адхсе мова л1тературного твору е н1йкращото,
найвищо1о формото л|тературного мовлення' якого д|ти прагнуть

насл|дувати.
}{{иводайним д}керело]у! ро3витку худо}кньо| л|тератури е
усна народна творн|сть. класинний зразок фольклору - ка3ка,
стародавн|й знак усно| народно| творчост|. } казц| закладено
величезний естетичний потенц!ал' що виявляеться в яскраво1иу'
романтичному зобраэкенн! ка3кового св].ту' в |деал|зац||
позитивних геротв' в 3ахопленост] та повчальност|. }(олоритна'
яскрава мова ка3ок 3ахопл!ое' викликае в уяв| д|тей нудов! образи,
пробудэкуе фантаз{то.
|{овното м|рото особливост| укра|нського фольклору

проявля1оться | в малих фольклорних }канрах _ присл1в'ях,
прика3ках' загадках' гу:шор!. |!рост!, невеличк| за обсягом' вони
диву1оть ориг!нальното будово}о' 1пироким використанням
1у1овних вира3них засоб|в. 9се в них еконотине, доц|льне, ко}кне
яку характери3утоть
слово на ти|сц!. 3агадка
- поетична форма,
високий ступ1нь тиетафоринност!,
ритм|нна допт|р:т|сть,
одухотворення, уособлення не}кивого св|ту, що нада}оть загадц!
особливо| поетичност|.
,(о малих фольклорних эканр!в нале}кать тако}1с пот|тпки,
заклички' дра}книлки, колиса|тки, забавлянки' хсарти' 1гри з
текста1ии' скорош!овки | т. !н. 1х худонсня фортиа поедну€ться з
глибокото узагальнено}о думко1о. {е дозволя€ використовувати
фольклорн| эканри як ва}кливий зас\б виховання тиовленнево!
культури д|тей. )1!тературний тв|р виступае перед дитино}о в
одност| зм|сту | худоакньо[ форми, але сприйняття л!тературного
твору буде повноц|нним т|льки 3а у1шови' якщо дитт.|11а до }{ього
п|дготовлена. ,(ля цього необх|дно 3вернути увагу д!тей не т!'льки
на зм|ст, а й на виразн!сть мовних засоб!в ка3ки' опов|дання,
в!р:па та |нтших твор|в худо;кньо[ л|тератури, тобто вкл1очити
ду1тину до худо)кньо-мовленнево[ д1яльност|.
)(удоэкнс слрийняття' словесна творв1сть _ головн|
складов| компоненти худо)кньо-1у!овленнево| д|яльност|, в як!й
виконання та в!дтворення сприйнятих л|тературних твор|в
супровод)куеться образним, вира3ним ш!овле}{ням.
,(итина проходить довгий 1плях в!д на!вно| унаст| у
зобраэкуваних под!ях до складн|тпих форти естетичного
сприйняття. .(осл|дники 3вернули увагу на характерн|
особливост| усв|домлення до1пк|льниками зм!сту й худоэкньо|
форми твор|в. {е наса1шперед конкретн!сть мислення'
невеличкий экиттевий досв|д, безпосередне ставлення до
реального экиття. 1отиу т!льки на пев}{опту ступен! ро3витку та
мо}кна
виховання
ли|ле в ре3ультат| ц|леспрямованог0
освов|
|
на
сприйняття,
ц|й
розвивати
формувати естетичне
дитячу худохсн}о творн!сть.
Ёа основ| анал|зу л|.тературного твору в сдност| йото зм|сту
й худо;кньо[ форшти' а тако}к в активному засво€нн| засоб|в
худоэкньо| виразност!, д!ти навча1оться передавати в образнотиу
слов| певний зм!ст, самост!йно складати невеличк| твори.
€ловесну творн|сть розутш|тоть як д|яльн|сть д|тей, що
виникае п|д впливом твор1в мистецтва та вра}кень в|д
навколи11тнього )киття. Бона виявляеться у створенн| д|тьми
усних твор!в - опов|дань' ка3ок' в|р:п1в тощо. 3заемозв'язок
шл|э*с сприйняттям худо;кньо[ л|тератури та словесното творн|стто
6

створ]оеться на основ! розвитку в д|тей поетичного слуху' тобто

здатност| в|днувати виразн| засо6п худо}кнього }довлення та

певно}о м|рото усв|'домлтовати :.х, а тако}к ум|ння розп|знавати

)канри' розушт|ти |х особливост|, усв1домлтовати 3в'я3ок

компонент|в худоакньо[ форпли з| зшт!сто:и л|тературного твору.
Розвиток поетичного слуху - ва}кливий чинник формування
культури мовлення.
9 педагог|чн|й практиц| в}киваеться терпт|н <<хоро1ше
мовлення> як високий р!'вень мовленн€во| культури й
визначаеться щонаймен1ше 3а трьома ознаками: багатством,
тонн!стто, виразн!стто. Багатство мовлення передбанае великий
обсяг словника' розум|ння та доц|льне використання в мовленн!
сл|в | словосполучень' розма|т|сть використаних 1у|овних засоб|в
виразност|.
||рилунення д!тей до краси худо}тснього слова сприяе
збагаченн:о [хнього лексичного запасу. 1очн|сть ш|овлення мо}кна
розглядати як оптимальне словов)кивання' тобто вдд|ння

добирати так| слова' як| найкраще переда1оть зм|ст
висловл1овання' ро3крива1оть у лог!нн|й посл|довност! його тему

та головну ду]ику. Ба:кливо, щоб д|ти оволод|ли синон|м|е:о,
ътавчилися розр|зняти значення зм|стових в1.дт|нк|в сл|в.
[удоэкн|й анал|з л|тературних твор|в п!'дводить д|тей до
заглиблення у зм|ст слова. Ёаретпт|, виразн|сть мовлення
передбанае доб!р мовних засоб|в, як| в|дпов|да:оть умовам |
3авданням котшун|кац|[. {я як|сть обов'язково сп|вв!дноситься з
функц!ональним стилем' розушл|нням ситуац||, специф|ки умов
1шовлення при вибор| найб|льш: в|дпов|дних сл|в та вираз|в.
Формування вира3ност| тшовлення п|д впливом худо)кнього
слова в1.дбуваеться у двох напрямах: через |нтонац|йну
виразн|сть та стильову образн|сть. Розвиток образного мовлення
д|тей буде ефективниш1 ли]пе в процес| сприймання худо}кнього
с'|юва та самост|йного складання ниму! 3в'язних висловл|овань.
1!1овлення долпк|льнят стае образним, щирим | хсивим, якщо у
них виховуеться |нтерес до мовного багатства' розвиваеться
вм]'ння в}кивати у своему мовленн! р|знотшан|тн| виразн| засо6и.
€еред засоб|в виразност| певне ти|сце налешсить
фразеолог|3ма1у!' використання яких надае мовленн}о особливо[
яскравост|' влучност| та образност|. Фзнайо1илення дотпк|льник!в з малишти форшташли фольклору допомагае |м краще зрозум|ти
роль виразних засоб|в (пор|внянь, фразеолог|з:ц|в, тшетафор,
еп|тет!в) у худошсньо:иу текст!' роз1пир}ое досв|д використання
народних яскравих та влучних вислов|в у процес| сп1лкування.
3азначийо' що запропонована методика орган|зац|[ худоэкньо-

мовленнево| д!яльност1 сшрятшована передус1шт на мовленневий
ро3виток до:шк!льнят. 1ака позиц|я е принципово|о.
} практиц| роботи доплк|льних заклад|в головна увага
прид!ляеться виховному й п|знавальному 3наченн!о л1т'ер:ттурних | фольклорних твор|в, робота над л|тературним твором
3водиться до 3асвосння д[тьтши головно| л|н!| стоэкету, пловн| эк
якост| худоа*сн|х текст|"в нер|дко зали1па1оться по3а уваго|о
педагог!.в | д|тей. $р|шх того' досить по1ширеним € погляд на

худоэкн|й текст
непорутпний.

як на

своер|дний еталон, незм1нний

!

|[рогресивн|тшото, на 1{аш]у ду1у!ку, с |нтша позиц|я, 3а яко}о

пропону€ться активна <,досл1дЁ}1{БЁ&> д|яльн|сть дитини з!
сприйняття л|тературного твору' момент || сп|втворчост| з

д|яльн|сть на3ива}оть
3 худо}кн|м текстом,>,
л!тературни1у!и |грашти > . Бваэка€1ио ' що про)кивання )) '
прийняття дитино}о л1'тературного твору' моэтслив|сть <(грати)) 3
худоясн!м словом нада}оть процесу сприймання б|льтш глибокого
зм|сту, 3агостр1о}оть увагу на мовно1иу тиатер|ал|, примутшутоть
зау1т4слу11ися над значенням використаних у текст| сл!в ! вираз|в,
сприятоть збагаченн1о ш1овлен|{я, фор:шуванн1о його образно|
виразност{. 1ому засо6ами худоэкньот л|тератури сл|д розвивати
як дексичну' гра1иатичну' фонетинну компетентн!сть, так |
автором.

Фкрешл| досл|дники

таку

<(словеснок) |}Ф|Ф>>, (експериментуванням

<(

<.

виховувати культуру мовлення дотпк|льнят, ро3вивати
поетичний слух' прищег!лтовати л:обов до худо}кньо[ л!тератури
як 1цистецтва сдова.
|{ропонована методика ознайомлення тцалток|в з

худо)кньото л|тературото | фольклором та формування на ц|й
основ| образного мовлення побудована 3 урахуванням основних
3авдань програми А.Р1 .Богу1ц 1!1овленневий компонент
<,

дотшк|льно{ осв|ти,>. } шрограти| подано головн| функц|[
худоэкньо| л|тератури як мистецтва слова' ро3крито принципи
добору худоэкн|х твор|в для д1тей та ознайомлення з худоэкн|ми
творами; подано зм|стову характеристику худо)кньо1у1овленнево[ д|яльност| доштк|льнят, визначено конкретн|
3авдання формування худо}кньо_1цовленнево| компетенц|т для
коакно| в|ково:' групи.
}{лточовими напряма1ши в орган|зац![ худо'кньомовленнево| д|яльност| дотпк|льник1в с так|:
Р о з в ц тпо к ху 0 о эю ньо е с п!,е 1т[шчно е о с пршй поання 1 с ло в е с но[
т'.ворчост.[. $ слрий:цанн| худо)кнього тексту ко}кна дити11а
проявляо свое розуту!|ння, пропускае здобуту |нформац|}о чере3
особпстий неповторний 1 ун|кальний досв!д. Бчен| в|дзнача:оть
-

8

:зв'я3ок ти|хс розвитко}1 чутливост| до худо}кнього слова' що
у процес! анал!зу
худо'*(нього твору' ! виразн1стло саптост|йних ду{гячих
висловл|овань. [..!{еу1пина 3азначала' що худо}{сн!й л|тературний
матер!ал сво[м зм|стом викликае у дитит1и потребу в нов|й
структур| мовлення' а його форма дае 1й необх|дн1 зразки, як|
вона 3асво:ое в ход| свого розвитку. 1рансформац|я отримантлх
уявлень про худо}кн|й тв|р у самост|йне творче висловл}овання
набувае у коэкно| дит|7ни свого ко]]ориту' сво:'х особливостей,
тому необх!дно врахувати |ндив|дуальн| в|дм!нност! в оц1нц|
дитячо| словесно| твортост|. бловесна творн1сть п1д впливом
л|тературних твор|в
- це використання здобутих у ттроцес|
спрттймання найкращих л|тературно-мовних форм у власних
висловл}ованнях | саштост]йних творах.
Розвшпъок,]повлення, вцховання кульп[урш,]шовлення
дитину! передбанае особливу орган|зац|}о }1овленнево| роботи,
спря1у1овану на збаганення словника' гра]цатинно| упорядкованост|,
зв'язност| висловл}овань у процес| роботи над текстом' а тако)к
розвиток поетично1 вутливост! до краси й точност! худо}кнього
слова' що сприяе прояву естетично] функц|| дитячого 1цов'{ення.
6ловесна творн1сть е вищо1о форпло:о дитячого 1цовлення' для
якого характерн! саштост{йн|сть, образтт|сть, зв'язн|сть,
виразн|сть.
:лд|йснтоеться п!д кер1вництвом вихователя

}1!тператпуро3навча п10аотповка. Блементарна

л1тературознавча пропедевтика враховуе специф|ку л|тератури
як мистецтва слова. 1{об ш|знати, усв|домити |дейно-естетичнтдй
зтц!ст твору' а водночас | суть зобраэкених у ньому хситтевих
яв}1щ' недостатньо т1льки чуттевого сприйптання образ|в, картин
твору,| потр|бне тх ос:цислення' певна л|тературна об]знан|сть
до:шк!льнят. 3она передбанае ознайотцлення з найпотширен|:шими
}канра}\{и дитянот л|тератури | фольклору: казкото' опов1данням,
в|ртше:и, байкото, ка3ково}о пов|стто, 3агадко}о' п|снето,
присл|в'ям' прика3ко}о' колисково1о' скоро1!1овкото' 3акличко|о'
л|вилкото, дра)книлко}о тощо.
} процес| ознайомлення з худо}кньо}о л!'гературото д|тей
п|дводять до елементарного анал|зу л!тературно-худоакньо[

структури твору: вчать розум|ти основний його зм!ст,

знайомлять
3 }канровими'
композиц|йяими,
мовними
особливостями р|зних твор|в. Фдерэкан1 л1тературн| знання д|ти
використову}оть п|д нас складання власних розпов!дей.
3боаачення ельоц[йно-чу !т[т[€во?о 1 коен|птшвно2о 0осв10у.
1ворна рухова' п{овленн6ва, д|яльн|сна активн!сть д'1ту1ни у
процес| сприймання | проэкивання' прийняття худо}1{нього

'г||()|)у' бс':гумс;:;гп<>, :зб::[':|.|ус: ('|м()|ц!йт:с;_'туттевий
,г1с;с:пл|,г1,г1<;: п: пс !..:г п,:п :п :с:п.

_
!'|*тро71;п:: с:м!хс;тз:: т'плсл1>,п!<:'!'!,

на ясаль' не вик0|)и()1'()[]у(]'г|'()'|

прилучення

до побутовот

|}

| когн|тивний

(агтекдоти' усм|тшки' экарти),
дошк|льно1иу в1ц| як зас|б

||{!})од|{от сатирично|

культури.

Ёа на:ш

погляд' це ефективни1\ 1шлях розвитку мовлення,

|нте_

лектуального виховання 1, в ц|лому' псих|чного розвитку диту!ни.

Бшкоршстпання

сшлсво:с]чнцх

]поаелей

за мопъшвал1ц

Ро3д1л

фолъклору 0ля в10пьворення ?оловно[ стоэсегпно[
л!н1| тпвору (3а :петпо0ом }[.Бенаера) у ]повленн€в1а, о пако?!{ у
з о бр аэтс у в а л ь н!й 0 1яль но с пъ1, р з но :п а н] гп н1 в ш0 ц пте о пт р а л з ащ1[
спрцяют|.ъ ро3вш1т[ку особшстп1снот аю7пшвнос т.', з0!бностп1
у/пворювотпш анунк[, ру хлшв[' вар1атпшвн1 образш, всп[оновлюл1пьератпурш 1

[

1

твоРштичн1 3АсАди худо}тсньо_

мовлпнневот д1яльност|

1

1.1. 1|редптет 1 завда}1ня курсу <,1}1етодика орган[зац1!
худоэ|сньо_]у|овленново! д!яльност1 в до:шк1льношху

3в'я3ок усере0шн1 ест[ет!шчноео 0осв10у ' п.ворчо2о
сцн!т!е3у ст[аро2о 1 новоео.

воп!.ш зворотпнш[с

навчальнопгу заклад!>

1!1етодика орган|зац|| худоэкньо-мовленнево| д|яльност| в
дотпк|льних навчальних 3акладах - це галузь педагог|ннот науки,

яка вивчао особливост| сприй:шання' запам'ятовування,
розум|ння | в|дтворення д|тьми дотпк|льного в|ку зшл!сту
худоэкн!х твор|в, специф|ку педагог|нно1 д|яльност|,

ст!ря:шовано| на формування у д|тей 3нань | навичок роботи з
книго|о' худоэкн|м текстом' ум|ння анал|зувати худоэкн| тексти'
з|ставляти |х зм|ст 3 власното повед|.нко}о й однол|тк!в,
роз|грувати (декламувати' театрал|зувати' |нсценувати) зм|ст
худоакн|х твор|в.
Фб'ектопт методики орган|зац|[ худохсньо-мовленнево|
д|яльност| е худох{ньо-мовленнева д|яльн|сть д|тей дотшк|льного
в|ку.

|{редмет _ процес орган|зац|| педагогом худо)кньо-

мовленнево[ д|яльност| д|тей.
)/ завданнях методики орган!зац|:' худоэкньо-мовленневот
д|яльност| виокремл1ототь фундаментальн| | прикладн|.
Фундаштентальними 3авданнями методики виступа}оть:
- досл1дэтсення г{редмет1в сприй1иання' запам'ятовування 1 в|дтворення зм|сту худоакн|х твор!в д|тьтии дотпк|льного
в1ку;

- ви3начення принцип|в, метод|в та
форшт роботи 3 книгото | худоэкн|пт тексто1у1 у до:пк|льноп{у навчальному заклад!;

- вивчення законом|рностей | тенденц!й сприймання й
розум|ння д|ть:ии зм|сту худоэкн|х твор|в.
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|{рикладними 3авданнями е]
_ви3начення зм1стовог() аспекту роботи 3 книго}о в
дош-гк|льному навчал ьному заклад! ;
-розробка вар1ативних та |нновац1йних методик роботи з
худоэкн!м текстом у дотшк|льному навчальному заклад!;
-розробка педагог1,гно| сист'оми кер|вництва ор:'ан!зпц!его
худо)кньо-мовле|{н€во:

д1яльност| дотшк|льник]в.
1!!етодика орган|зац|1 худоакн ьо- мовленнево| д| ял ьттост|
д|тей виокремилась у самост|йну педагог|нну дисципл|ну з
1\{[етодики ро3витку 1\{овлення д|тей та ознайом./|е1{ня з
навколи1пн|м у до:пк|льному заклад|'> , яка, у сво1о нерт'у, була
складово1о дотшк|льно| педагог!.ки.
3иокремлення методики орган|зац1т худо}кньо_
мовленневот д!яльност1 дотпк|льник|в як самост|й;то]
педагог|яно1 дисципл1ни було зумовлено ни3ко|о фактор|в, а саме:
_д!яльн!снипт п!дходопт до
роботи 3 худо)кньото книго1о в
дотшк|льному заклад|' 1цо привело до виокремлення р|зних вид!в
д|яльност!, пов'я3аних 3 використанням худоэкн|х текст|в у
робот| з д|тьми, як-от: худо}кньо-мовленнсво|, театрально!грово1, театрально-мовленнсво|, мовленнсвотворно|, образотворчо-мовленнсво1, му3ично-мовленневот;
-зб1льтпенняп{ питопто| ваги використання худоэкньо|
л|тератури як на заняттях з худо)кньо-лдовленнево] д|яльност|,
так | тта 3аняттях з ус|х 1нтших розд|л1в програпти' а тако}к у процес|
роботи в повсякденно1шу экитт1 (|тттших ре}+{имних моптент|в:
ранковий п|дйом, прогулянки' друга шолови!1а дня, веч|рн|
години' саштост|йна худо}1сня д|яльн1сть д|тей, ранки' л|тературн|
вечори' розваги' виставки' ]'гри-драматизац|| | т.|н.);
-необх|дн|стто теоретичного й наукового об[рунтування
методики роботи 3 худо}1{н1ми текстами р|зних эканр|в
укра|нських 1 заруб!экних письмея}{ик1в та творами усно|
народно| творност|.
}1етодика орган|зац|| худохсньо-мовленнево| д!яльност|
д|тей дотшк!.льного в|ку € складовото фахово|, профес|йтто[
п!дготовки майбутн|х педагог|в до|!к|льних навчальних заклад|в
(виховател|в, стартпих г[едагог1'в-методист|в' зав|дуван|в,
|нспектор|в, птетодист!в в|дд!л|в осв|ти) зале}кно в|д
квал|ф1кац|йного р|вттл.
Биокретшлтототь три р|вн| профес|йнот п|дготовки.
|[ер:пий р|вень
- г{рактичттий, характерний для випускник|в педагог|чних училищ.
1!1айбутн| виховател| у процес| навчання в педунттлитц1
ма!оть набути практичних упт!нь | навичок 3алучення д|тей до
<,

\2

1)оооти з книго1о' худоэк:т!м тексто]ц та в!дтворення д|тьпти зтл|сту
:;найоштих худоэтсн|х твор|в у р|зних видах д|яльност|.

,[ругий р1вень - теоретинний, зд|йснтосться у процес|
п|дготовки фах|вц|в дош:к|льно|
осв|ти в колед]ках. €тудент'и
педагог|нних колед}к|в матоть на6ути, кр|м практичн}1х ум|нь 1
навичок' ще й теоретичних 3нань як з теор|| худо:кньо_
мовленн€во{ д|яльност!, так ! методики :: орган!зац|т з
урахуванням в!кового пер|оду д1тей.
Бипускник колед}1{у (бакалавр) тшае :
- 3нати основн| принципи добору худоакн|х твор|в для д|тей
та принципи ознайомлення д|тей з худоэкн|тии творами;
- бути об|знаними з д}керелами худо)кнього читання д|тям;
- волод|ти вар|ативними методиками з орган|зац|1
худо}кньо-мовленнево| д!яльност| та 1нтших вид1в д!яльност| в
дотпк|.льному заклад|, пов'язаних 3 використанням худо>кн|х
текст1в р|зних аканр1в;
- вм|ти виявляти' ат{ал1зувати й оц|нтовати результати
педагог!.тного впливу на д!тей в ход| худо}кньо-мовленнсвот
д|яльност|.
1рет|й р|вень
ре(;лективний, характерний для ви- (эакультет|в
пускник1в дотпк1льних
педагог|чних |нститут|в |
ун!верситет|в.
Фсновн| завдання викладання методики орган|зац||
худо'кньо-мовленнсвот д1яльност| в |нститут|, ун!'верситет|:
- озбро!ти студент|в теоретико-методичними знання}д}1
{цодо роботи 3 худо}кн|пти текстами | д11тячо}о книго1о в
дотш к|льному навчальному заклад!;
- 3нати психоф|з|олог|чн| осо6ливост| сприйтиання'
3апам'ятовування' розум|ння ! в1дтвортовання дотпк|льниками
худоэкн|х текст'в р|зних эканр|в та враховувати [х у практинн|'й
робот1 з д|тьми;
- ви3начати зм!ст, форпти | птетодику роботи з худоэкн|пли
текстами з урахуванням в|ково{ групи та !.ндив|дуальнопсихолог|чних особливостей д|тей;
- волод|ттт д|агностиннип{и методика]\{и щодо виявлення
р|вня сприймання, 3апам'ятовування, розутш|ння, в|дтворення
зти|сту худонсн!.х текст|в р|зних эканр|в та розвитку мовлення
д1тей за зм|стом худоакн|х текст|в;
- прищепити впт|ння | навички орган|зац|йно-педагог|чно|
роботи з худоэкн|пт текстом | книгото в дотлк|льному заклад|;
- сфортшувати вм!ння у3агальн1овати 1 розповстод}кувати
ттередовий |нновац|йний педагог1чний досв1д роботи з худон{ньомовленнево| д|яльност|;
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-с'|'иму./|!от]:1'!'и ро3робтсу
;;<>б><;'гг.:

:;ових

{] ху/(())[(|!1,<лп<> .,тг|т'с:;;;:.|'у})()]о

з:::с..:г::71!.

и

тз

|нновац|йних

методик

71отлк|льному навчальному

ми методики орган|зац|| з
худо}кньо-мо!].,}|с|||плс;пз<>[ д!:т.:тьност| д|тей е поло}кення
матер|ал1стичтло[ (;1лос:ос}!| щодо сдност:. св|до1цост|, мови |
д|яльност|; мови, мис.,|е111|я | мовлення; рац|онального й
емоц|йного (нуттсвого); загальнолтодських |. нац!ональних
1\4с:т'<>71<л..:г<;п' 1.: л:

им

:]|!(:1!д1|

ц|нностей; закони д1алектики: перех|д к|льк|сних зм|н в як|сн|;
боротьба | едн|сть суперечностей.
1!1етодика орган|зац!| худоэкньо-мовленнево: д|яльност|
д|тей пов'я3ана 3 |н1пими навчальними дисципл|нами, 3окрема:

теор|ето л!тератури, укра[нсько}о | заруб!:кно}о дитячо|о
л|тературото, психолог|ето, культуролог|е:о, мисте{{твознавством' л|нгводидактико1о' виразни}д читанням' ]\{етодика1!1и
образотворчого мистещтва' му3ики та |нтпими фаховими
1у[етодикаш|и.

}1етодика' як й !нтш! педагог|чн| науки' використовуе
комплекс метод|в наукового досл1дэкення.
1еоретинн! методи: вивчення й анал|з наукового фонду
л|тератури з проблеттатши досл|дэкення; 1цодел}овання, анал!з !
узагальнення :шатер|ал|в досл1дэкення й педагог!нно[ практики.
Бштп!'ринн| 1иетоди: спостере}1сення' бес1да, анкетування'
|нтерв'1о, оц1нка ко1ипетентних судд|в; педагог|нний
експери1иент.

\{етоди наукового досл|дхсення студенти використову|оть
процес!
п|дготовки курсових | дипломних роб|т. ,{ля цього
у
використовутоть наявн| й розробля}оть саш[ост|йно д|агностичн|
методики ро3витку худох{ньо-мовленн€во| д!.яльност| д|тей.
Ёаведешто дек|лька д|агностинних методик.
Р

озу

лс1н

ня

0

1

тпь

:пц з м

!с

гпу

ху

0 о эю н ьо а

о

!т! е ю с

)0д досл|ду: .(итин| чита}оть худоакн!й текст. |{ропонутоть
розпов|сти його, п|сля цього в|д|брати пред1у!ети' картинки' про
як| згадувалось у зм|ст| худо}кнього тексту.
Результати обробки досл|ду заносять до таблиц!.
Ёазва
твору

!4

речень

эл1в

1{1льк!с':'ь
карти|!ок

речень

;л!в

в!дтворених

картинок

1(оеф|ц|ент ро3ум|ння твору обчисл1оеться 3а формуло:о:

!

Ё''':у

п

,

коеф!ц!ент розум|ння тексту; гп- к!льк!сть речень (сл!в,
Ё
'."_
в!дтворених дитино|о; п _ 3агальна к|льк!.сть речень
картй?ок),
(сл1в,
картинок).
'
вар|ант 1!. ]\[етпо.' з'ясувати особливост| розушт|ння д|тьми
тексту опов|дання' визначити вм|ння пом'чати зайв! речення та
лексичн| одиниц| в с|охсет|.
*10 0осл!0у.' ,(итин! нита}оть по нерз| опов|дання /[, 1олстого
<,[ва товари1п|)) та Б. Фсеево[ <,|1огано>. 3а зм|стом кожсного
проводиться бес|да.
т{ерез деякий час пропону1оть знову послухати опов|дання
/1. 1олстог9 <[ва товари1ш|'>' але в |нтшому вигляд| (деформований текст' у ду)хках пода1оться речення 3 от[ов!дання Б.Фсеево[
Аё

<.

|{огано

>

).

.(ва товаритп|

|шлли л|сом два товаритп|, 1 вискочив проту! ъ|у|х ведм!дь'

сердито гавкав' припада}очи на передн! лапи') Фдин
кинувся навтьоки' вил|з на дерево й заховався' а другий
3али1пився на дороз!. (|[рятшо веред ниш1' притиснув1пись до ти}{у'
сид!ло маленьке скуйовдэ*сене ко1шеня.) Робити йотшу було н|чого:
в|н упав на земл1о | вдав, що мертвий. Бедм|дь п|д|йтпов до нього
| почав н1охати' а той 1 дихатут перестав. (Боно 1широко в|дкрило
рота ! экал|бно нявкало. Ёедаленке стояли два хлопчики 1 чекали,
що буде.) Бедтц!дь пон}охав його обличчя' поду1ца3, [{Ф 1шертвий'
(анок.)
| в|д!йтпов. (} в|кно виглянула ак!нка ! посп!1пно виб!гла на
(€обака

}{оли ведм|дь п|тпов, той зл|з 3 дерева | с:ц|еться:
_ !{у, ]4Ф, - ка}ке' - ведм1дь тоб] на вухо ска3ав? ('{{к вам не

соромно.)

т[у

Бар|ант |. ]\[етпа: з'ясувати розум|ння д|тьми зм!сту
тексту казки' опов|дання, в|ртпа, ви3ътачиту[ здатн|сть до6ирати
предмети' картинки до зм!сту твору.

(!льк1сть

|

(*.

_ А в|н ска3ав мен|, що поган| т!' лтоди, як! в б!д! в|д
товаритп|в т|ка1оть.
3апитати у дитини: 9и не пом!тив ти у зм|ст! н!чого зайвого? 1!1оакливо' тут е речення 3 |н|пого опов!дання? } раз! потреби
опов!дання читаеться повторно.
Результати обробки досл1ду 3аносять до таблиц|'
|!р!звище, !м'я (!льк!сть зайвтцх |(!льк!сть пом!чених речень
дитини

речень

пер!ше читання

(р'.

цруге читання
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8кщо дитут|1а в|дтворила слово ни фразу, ставиться по3начка "+'', як1ц0 3ам;нила слова ка3ки сво|:ци словами' 3апису€ться слово-зам!нник.
€татистичну обробку досл|дного матер!алу проводять 3а

Ёоеф|ц|ент розум|ння тексту обчислтототь за попередньо}о

фортшуло:о.

Р

о з у ;ш1

ння

0 !гпь :п

ц

фрозе

с;

ло а 1+нш

х

зв

ор

о пъ1

в

Р1епъа: 3'ясувати розути|ння д1тьшти стар1шого дотпк!льного

формулоло:

в|ку фразеолог|чних зворот!в.
810 0осл!0у.' .(осл|д проводиться з д!тьми випускно| груши
доштк|льного закладу (стартпа ни ш|дготовча до 1школи група).
3апропонувати 15 д|тям фразеолог1зми й 3апитати: <.[к ти
розум|ешт цей висл!в? 1{о це означае?'> Б|дпов|д| д|тей 3аписати
досл|вно у протокол 3а схе1цо|о' окреш1о на ко}тсну дити\1у.
1{оеф|ц|ент розушт1ння о6числити 3а попередньо1о
формулото. Аля уточнення розум1ння д!тьми |д!ом мо}кна
3апропонувати 1тц скласти з ко}кното фразо:о речення. Ре.тення
занести до шротоколу.
!л|опли

81дмова

9асткове

[1рав;штьно

[{с:лрави.ттьне

|!оясн}{ти

|!рави]]ьг|е

г!ояст|о[| }|я

пояс}{с1'ня

де

3начення

!_
1

ни}кче бо %

Бровото

не морг|!уги

| риби

налов*т'':т:

[1онят1йн| одиниц!

'

1

| н!г

г:е

::ож:летп

Фсобливост1 переказування худо'кнього тексту
]\/[етпа: з'ясувати вш:|ння д|тей перека3увати (повно, стисло'

виб|рково) казку.

*]0 0осл10у: !осл|дник бере по двос д|тей з ко>кно| в]ково|
групи (середньо:, стартшо|, п1дготовно!), нитае [м казку один раз |
пропонуе перека3ати (досл|д проводиться |ндив|дуально 3
ко}кно|о дитиното).
1опере0ня робопъо..(|бравтпи ка3ку' досл|дник вид!.ляс
основн| понят|йн1 одиниц1 тексту' як| до3воля1оть оц|нити
перека3 як повне в1дтворення тексту. Ёаприклад, АА8. протокол

запису в|дтворення (переказу) укра|нсько:' народно| ка3ки
<,$олосок'>.

ь\\
\

Б1дтворення

к"

1ип
псреказуван11я

}(олосок

!вос

милпенят

(руть

Берть
[11вник

[олосгтсте горлечко

|]|сля :]отцику в четвср
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тексц

'к,

\:,

замочит]'

9к пос1стп. так

- поверхове в|дтворення тексту' зв'я3ний

[[ротпокол 3апшсу в10пъворення ( переказу ) уюра[нсько|
наро0но[ ю&3кш <<[|олосок>

|;'

.(вох зайц|в убл.:ти
.|{вох

1{

перека3 в1дсутн!й.

-][овити в|тра в по']'

Ё1 в тин, н! в ворота

сл|в

80-100 'А - ловний переказ;
64-75 ,А стислий переказ;
56-60 оА -- ви6\рковий перека3;

|Баг";дики бити

!

коеф!ц|ент в|дтворенн я' /п
- к|льк|сть в|дтворених
- п-к|льк!сть
вид!лених понят!йних одиниць.

(фраз);

|1ояс]{е}{}{я

]{овгий ятлик
][{енане вод:: в ро: набрав

к"

$": !*\оо,

€п!вали

1анцтовали
1{рути;лись

Берт|лись
[1!снело булив

€хоплювався
Робив
3ам!тав подв!р'я
3апропонував обмолотити
Боротшна намолов
йитпенята в|дмовились
Фбмолотив сам
1!сто м!сив

!рова рубав
|1!ч затопив

11ироги п|к

йит:тенята хонуть |сти
[1]вник 1х виганяс

|!ита:::::г

/1.'|'| !(()||'|'рол|о:

!.

/(,::1!':'с, !!!1:,!!а!{ення пред1иет|!, с>б'с:|с'1:| |
()|)|']!!!!:з;о:ц:л худол{ньо_1иовлен[!с.!;сг!'71!::..:лл,л;ост1

завдань 1иетодики
д|тей.
2. .8изнач!ть теорети,г гп | |! м с,':'с л/(()./{ог!чн| 3асади ме.годики.
3. Розкрийте (:у'|'|! !с',:'л, : >с|лс:с1йно| п].дготовки вихователя
;

до орган;затц![
!!1;::
!

-

1

гс

ху,:1сл>:сп|!,<л у11;1.111'11нево1

пс':,::,п п:

!

д|яльност!

:г

711т'г,ми.

:;:г ::71:: :: л;'тл:

|)сг:;1>с>(лг:':':.:

д|яльност1

1.2. |таттовле!|!!'| !
худо}[с|[!'()- м()||.,[|(.||

три

д!:':г|[<;<:,|'г.т,гпт1

методики

з

д1т'с:й.

1иетодики орган!зац;т
д|яльност! до1шк|льниш1в

;:<л:;:з::т<>пс

||(:пз<л|

1.2.1. |{ост:лллтин дмитрович у1пинський

Битоки методики худохснього читання
до1шк!льного в|ку сягатоть )(18 стол|т'",

|

розпов!дання д|тям

педагог|нно:
",йр"*а
)/:пинського.
1{..(. }тпин ський 3а клав (;унд:п мент с
уч асно| методики

спадщини

}{..(.

орган|зац|:
худоэкттьо-мовле}!:лсво:
д|я.:тьност| д|тей. Бчений
прид|ляв 3на1|||у увагу 1|ит2!!||1|о'
розпов|д|, вивченн}о з д|тьми
поети!|]тих т,лг<;1:! гз.

}{./(.9:п

г:

/{|{1'!'|!|:1 т!т()}1{с

ттс;ьтсий

розглядав худоэкн|й тв|р як в|кно, кр|зь яке

ттобачити

}киття

народу

в р|зних

його проявах.

унений застер|гав
що в д|тей недостатн|й ще
'"д^"'"|",
хситтсвий досв|д, | тотиу в них
специф|нне сприймання зм|сту
худо;кн|х опов|дань. Б1дтак, дитину-дотпк|льника потр|бно
вчити сприймати худо}кн|й тв1р в сдност|
форми | зм|сту.
]\{етодичн| нотатки' як прац|овати з худоэкн|ми текстадди'
ми
3находимо в низц| статей ученого.
$..(.}тпинськип1 у 1864 роц| була написана й опубл|кована
книга для д|тей <'Р|дне слово))' яка надал| перевид,'.''."",
*"
дивлячись на заборону, б|льтпе 150 раз|в.
} пер:п|й частин| <,Р|дного
вм|щено: 1) назву багатьох
"л'в',
предмет|в 3а родами | видами;2)
незак|ннен| фрази | ]апитання
для д|'тей; 3) присл|в'я' прика3ки' скоро1у|овки' загадки; 4) народн|
казки { казки' що написав сам педагог; 5) в|ртш| | п|сн|; о; *.р'и'.к'.
Ёаприклад' те1ша <[ерева плодов|, щ>ост| й куф,. '
.(ерева плодов|: яблуня, гру1па' слива' вилпн]'.
. .(ерева прост|: сосна' ялина' дуб, клен, липа'береза, осика'
в|льха, верба.
!}о7длло';ас
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$азка <,$олобок. >
у 1861 роц| впертпе було опубл|ковано його навчальну
книгу <[итянийсв|т | )(рестомат|я,> для унн|в початкових клас|в,
в як|й з|брано худоэкн| твори для читання.
} методинних коментарях (.,(. )/тшинський радив педагогам
ретельно готуватися до читання худохсн!х твор|в, добирати |х
1

(:тбо виписати)

ху/((})!с!! |'()_м0вленн€во:

1(ущ|: бузина, малина' смородина, а(рус, гор|тшник,
'гальник.
€ловник.
|!рисл|в'я.
Б|ртп.
3агадка.

в|дпов|дно

в|ку,

з достуг!ним

зм|стоти;

наперед

продумати'

як

пояснити незрозум!.л| слова в текст|. Б|н застер!гав в|д пояснень
у процес| читання' радив провести попереднк) бес|ду, п|дготувати
дитину до сприймання твору. 1ак, педагог 3а3начае' що перед
тим' як читати байку, вихователь 1ио}ке нагадати д1тятш 6удь'який
випадок з |хнього хсиття' в яко1!1у яскраво виявилися т| недол|ки
повед|нки, про як| йдеться в байц|, тод| зм|ст байки д1ти добре
зрозум!:оть.

Ёе радив унений

супровод}кувати процес читання

численни1ши 3алитанттятии, оск|льки вони сто1цл}о}оть д|тей. 3|н

3вертав увагу на те' що г!ри читанн! твор1в морального зти|сту, не
сл|д настирливо п|дкресл:овати моральний висновок' уникати
прямого морал|зування.

|

3нанну увагу прид|ляв Ё..(.9птинський робот| з
поетични1\{и твора1ци. 9 передштов| до пертшого видання <,[итяного

св!ту'> в|н радить засобатци поетичних твор!в ро3вивати в д!тей
образне ]цовлення й лог|чне мислення. Б|н пи:пе: <)/ дутп| дитутт1и
з лог|чното ду:утко1о 3ростатиметься прекрасний поетичний образ;
розвиток розуш|у йтитце дру}кно з розвиткоти фантаз|| та почуття;
лог|чгта ду1ика в|дтшукае соб| поетичний вираз, | навпаки, поез|я
виразу закр!пить сашту думку'>.2

1(.,(.}шлинський багато уваги прид|ляв ((поетичному

елементу) в худохсньому вихованн| д|тей, в ро3витку худоэкнього
образного мислення !' мовлення. )[' цьому зв'язку в|н радив
використовувати поетичн| образи пейзаакно| л1рики, як|
виклика}оть у д|тей яскрав| асоц|ац|!. Б!н зазнача€: <(коли поет
потш|чае в тпутш| 1иоря схо}к|сть |з стогонотт[ л|одит1и, у блиску оней
| !сццнськцй Ё,\.Р\дне слово.-1!1.: )1ествица, 2003. _ с.58_61.
2|ц;шнськшй [|'\.!вори в 6-ти томах _ 1.2. _ $ .:Радянська 1пкола' 1'955.

- с.27о.
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вбачае в|дсв{ти блискавки, у птум! л!су нус скарги'
в чудовому
весняному ландштафт1 бачить усм1тштсу, то по сут[,
асоц|ац!|
це
за
:

схоак|стло...

'>

Б|рш|, 3а переконанням ученого' ма1оть впливати
не т|льки
на ро3у]и' а й на почуття д|тей. [оловното 1цетото
при
вгтвненн|
в|ршт1в, 3а словами педагота' мао 6ути
ро3виток у д|тей смаку'
поетичног0 слуху' розупл!ння краси поетично|
мови. в1дтай,
виховате.'!ь не повинен перевантахсувати
д!тей надто докладним
в|ртп|в, абстр{ктн'*
поез||. 9
|::9:|:*
л1риц1
"й''''лума!{енням
не все мо)кна пояснити умоглядно'
вона здеб|льтпого
вплива€ на почутт8, 14Ф й слрияс
усв1домленн}о
зм1сту поез!|. Ёе радить в|н | <!азубртовати,>
з д|тьми в|рлп1, при
цьому п|дкреслловав' що т|льки
""!д'*'
твору дае естетичну насолоду дитин|,
""",""""_'Б''''"'"'
по3итивно
впливае як на
естетичний розвиток' || понуття, так | на
р''"''''*_йБ"1ення.
3азначимо, що ц1 педагог|чн| настанови
вченого не
втрат]лли актуальност1 й сьогодн1.
Фсобливо високо
]1!нував 1{.{.9штинський усну народну
творн1сть: ка3ки, ттрисл|в'я,
приказки' скоромовки, забавлянки,
3агадки. Бчений психолог{нно обгрун'у"^",
чому саме так
подобаеться д|тям ка3ка. Б]н пояснтос
це особли,'"'й''
уяви, надзвииайно1о вра3лив|стто дитячого п{озку. (р|м дитято|
того, за
його словами, обште:кенттй досв|д
дитини. ву3ьке коло 3нань
спричиня}оть дитину в|рити незвинайне, сприйтшати
у
ка3кових
геро|в як реальних д|евих ос|б, сп|внувати
тм.
1{'!'9тпинський на3вав казки (пер1пип{и блискуними
спробашти> створення народно| педагог|ки^;
тт'.р"д
чи хто-небудь бтв би спромо:кн'1й ((змагатися",.**',_щ'
в цьому випадку з
педагог|нним ген|ом народу,> 2.
Ё..(. 9тпин съкий 3а3н-ачав : < .[
р|тпуне ставл}о народну казку
недося}1{но вище ус|х опов1дань' написаних
спец|.'"й''д''" д|тей
осв|ченото л|тературото...
)/ народн|й казц1 велика' сгтовнена поез1|,
дитина_народ
розпов|дае д|тям про дитян| мр|[ | принаймн|
_
в|рить
3
сама

"'.''''''"йу

в ц1 мр1|>

|{едагог дав | методичн| вказ|вк и' ях1
краще використовувати ка3ку: одну й ту са]иу казку потр!бно *й''."
дитин1
дек|лька раз1в | 3нову до не[ повертатися, кр1* того,
д1тей самих
1!сцшнськца
2

кд.

?вори, т.1., €. 268.

!т::цнсьюшй [|,\-|!итання виховат{ня

Бибр. пед. твори:
.
3
1ам само, с. !72.
20

-)/

2-х

|

цавчання в початков| й тлкол1. / /
1983. _ с. 27\.

т.-?.2.-1{.,

с:.;:|д

залунати до саптост|йного розпов|дання ка3ок. \{_етодика
казки' за }{.{.)/тшинськи1\1' :иае бути тако}о. |{очинае

1:озттов1дання

!с:|зку дитина з добре розвинени]\{ мовленням, д|ти слуха1оть'

птом|йатоть' що вона пропустила' чи ро3пов|ла не так' як потр|бно,

мовця' виправля1оть.
$..(.}штин ськийса\{ написав для д1тей | з1брав досить багато
'гвор|в
_ усно| народно:' творност|.
3а даними досл|дник1в, у <Р|дному слов|'> в перлш|й його
частин| вти|щено 75, а у друг|й - 5о% фольклорних твор|в'
9гпинський вв|в до <,Р|дного слова)> 366 присл|в'|в | приказок,22
:лародн| п|сн|, 7 скоромовок, казки <'Р!пка>, <'3олоте яечко}>'
<,$олобок,>, <,$о3енята 1 вовк,>, <,€ивка_бурка> | !н.
|!рисл|в'я, за фортшото, внений на3ивав (')кивотворними
проявами > р!дного слова ' що вил|та1оть > |з )кивого
йиттодайно!о глибокого д}*серела-в|чно тоно|, що в|тно
ро3виваеться, духп| народу. 3а зшт|стом вони тако;к доступн!,
оск|льки, 3а слова1ци педагога' в них в|дбито вс| сторони )киття
народу. ,(ля цього потр!бно т|льки до6ирати доступн| д1тям
дотшк|льного в|ку присл!в'я ! приказки.
(картинний олтцс
3агадки, 3а слова1ци вт1еного, -{€
ст1остереэклив|сть,
кшт!тлив|сть'
),
якийро3вивас
предп{ета
розуу['
збагануе словник.
€короштовки в|н радив використовувати для вправляння у
темп| мовлення' для ро3ваги д|тей' Автор
""ук'"ийов|,
таку методику |х використання: спочатку ч]тко
запрог{онував
3вук' що дом|нуе у скоро}1овц|, пот1м ч|тко й
'''']'''',ваэккий
пов|льно |! промовити 2-3 ра3и' надал| прискортовати темп а}1{ до
ш]видкого 3 еле1цента1ци змагання.
! доповнтототь

<{

|.2.2. €оф!я

Федор|вна Русова

9 педагог|чн1:_д концепц|| €о{э|| Русово| <'}кра|нський
нац!ональний дитяний садок'> особлива увага надаеться худо}кньо_мовленн€вому вихованнто д|тей засобами худоэкньо[
л!тератури, образотворно| д|яльност| й музики.
Ёасамперед учена описуе' яке велике значення для
маленьких д|тей ма}оть опов|дання й казки, як вони лтоблять |х
слухати. €.Русова 11и!ше: <,)(то з нас не пам'ятае, як 3 дитячих
ти
рок|в 3ахопл1овались ми' слуха}очи опов|дання чи то нян|,
за
або
нашт
й*'', ни бабус1, як почнуть було вони ро3ка3увати
або
плетуть_розпл!татоть,
казку
довколи1шн! пригоди, а6о
1цал}о}оть картини з мандр!в по далеких чу}ких кра|нах. €лухав
би ц|лу н|неньку | очей не стуляв 6и, а як урветься иар|вна нитка
21

опов|дання, так !("!!).'!'|,|, ||(||)(|,ц0чидда' нев1дходятьчар!вн!постат|'
'
мальовт!и(|! гс::1г:'::;п:т, пт::71звинайн| под||>т
()'::ух:::п:л:п <>:;<:лз|дань
| казок' 3а словами в..ено|, вихову€
с;с'слб':|г:п:у 'лллобов
до дорослих' до опов|дан|в. .з якой гарячо}о
':|!<гбс;|л'|о | потшаното ставляться д|ти, _зазнача€
вчена'- до тих
ос|б, як| чару|оть |х сво[:ци опов1даннями, т1льки
забанать |х,

кида1оть ус! |гратпки, забуватоть
гулянки |
опов|дувана, л1зуть йому нй кол!на,ус!
заглядатоть в 'б"'у.'.-',
он|, в уста 1
слуха1оть так ува}кно' так .{уло,>2
|{едагог висловл1о€ сво}о думку |
процесу слухання'
сприймання й розум|ння д|тьмй ,*|"'ущодо
н|би розм!рковуе вголос риторичними запитаннями:
"7д*{"Ё '!ф;".
<,[итина
наче пасивно сидить' нерухомо' мо}ке вона
марно витрачае
'тас?'>-[ в1дпов|дас: <,[1!,
*'р"'... вот{а глгтбоко перея{ивае'
:;|71'ту-тг;:с: тс:! гтод|| !с!!3]си' 1 ''*
]{уп:а [{ зб:пга.туеться 3а т1ей тас такими
<:пс::1;б::ми лпс;бо:;! д0 т[у}!{их.тттодсй
1 сп|в.луття лБ й!#д''';,'
€'Русова намага€ться пояснити' чо1иу саме
д|ти так лтоблять
слухати опов|дання 1 казки. 3а [| словами' мал}ок
ро3виваеться
досить |нтенсивно, але в|н ще не спроу[о}кний
усв1домити самого
себе | свое х{иття' дитина наче прислуха€ться
свого внутр|тшнього
стану' намагаеться себе п|знати. 1ось тут:й до
н!допомф'р'*'д"'"
худоакн1й тв1р. €аме в опов'дан"; ,"
ро3криваеться нове хсиття' во}{а подумки пор|внтое
".й; ;;;ъ;^}'''"'.
л}одьми' про яких йдеться в опов1'данн|, пор|_внтое ;"6ъ ; |нтпими
свое хсиття з |нлпими' починае його
""'й1Бв*дн*у,
сп!внувати,
розум|ти,
3ахоплтоватись; вона понувас себе ((сильно1о'
ду]ко1о'
щ'б у"*
велике' стра1шне й ц|каве !. соб| зробити>.
'"
Бчена акценту€ увагу на активному сприйманн|
д|тьми
худохсн|х твор|в. Бона звертаеться
до дорослих подивитися на
диту!ну, коли

в'"'

(облиння)

вона захоплено
прислухаеться:
то (<хмариться'
то проясн1о€ться')'

увесь ((видичок))
оченята глибоко

загляда1оть в оч| опов!дана або замислено
дивляться кудись'
немов перед ними вирина}оть
ус| ц1 постат|: ; 1ва"ик.]фелесика, |
[орбоконика, 1 засмучено: сЁ;гуронь&А...,
а вуста :х мимох|ть
проказу}оть за опов1дачем той або
другий
цьому зв'язку €.Русова ,,"ф|"'" "'р"йй ""Б'"';б'тьк|"
-'й'''добре
в1д будь-яких зм|н у худо)кньому тек!т|, "й*'".'"Ёй'
його.запам'ятовус, он!куе
'ск|льк/
*ц|"т (за зм!.стом
под1|, сл|в, к|нц|вки | т. |н.,>.
",*"
';";'' ;;" 'нпто|
|
2

Русова 6. Бибран! твори.
?ам само, с.110.

1ам само' с.110.
{
1ам само, с.110.
3
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Фсв!та, 1996.

-

с. 109.

Бона констатуе' що д!ти сво[ ултоблен| опов|дання | казки
мо}куть слухати багато раз!в, ! воднонас поперед}кае:
<,...Береак|ться, опов|датони зро6ити якусь пош!илку' не
перекрут|ть як|сь слова' бо за вами пильно сте)кать так| слухан|'
яким ко}кне слово ва1пе дороге' вони до цього 3викли' воЁ1о у них
сполучено |з загальним суц|льним малтонком, який вх(е склався
в |хньому уявленн|'>.1
|[едагог радила проводити в дитячих садках спец!альн!
3аняття 3 худо}кнього читання | розпов|дання ! називала [х
((опов|дальними годинами,>. у тт педагог!нн|й спадщин| ми
3находимо методинн! поради щодо вибору опов|дань' п|дготовки
!х'
до читання та методику опов|д!' Розглянемо
в|дпов|дати в!ку
мусять
вони
то
опов|дання'
вибору
1{одо
3
високохудохсн|ми
тхньому
розум|ннто'
д|тей, бути доступними
видатного худо}кника
формо:о | мово;о (або народна, або тв|р
в таких творах
т|льки
педагога'
за
слова1ши
сл'ва), оск|льки
<,| справ)кня краса, ! простота'>' 1ому вони мо}куть
'''"д"уто',ся
зац!кавити дитину' вона |х розум1е, сп|внувас, перехсивае' Ёа
рух' бо
думку 6.Русово|, у твор! для д|тей мае передаватися
знайоти|
бути
д!тям
..й!''"*" рух ц!кавить д!йей>; героя1ци ма1оть
!стоти, а кон6л|кт у тхн|й повед|нц| такий' <'який 1ио}ке
3вору1шити дитину'>.2
€.Русова зазначала' що нелегка справа ви6рати для диту|ну|
те опов|дання' яке б захопило ||, викликало той суто моральний'
гутшанний настр|й, який найчаст!тпе складасться п|д впливом
худо)кньогослова.Боназастер|гала,цдочиш[1у!олод1шади!ина,
об'р"х.н!:пе потр|бно ставитися до вибору опов|дання' ад)ке
'йй
мовлення'
у не| обмеэкений досв|д, недостатньо ро3винуте

1з'д"'..'" сл|д пам'ятати' що ко}кне опов|дання мае бути

високохудоэкн|пт, дарувати д!тям рад!сть, викликати А}мк}'
.,''ру"'ш | серце, | розум,> ' сповн1овати глибокото в|рото в добро
; *ду'к'т' лтобов'то до лтодей | до вс|х }кивих |стот'> '3
коротк|
Аля опов!дання, раду|ла вчена' потр|бно добирати
3
зливалася
повчальн| твори' в яких правда }киття гармон!йно
3адля
цього
нар!вними випадками | як! легко драматизувати'
п|дходить казка' яка дитин| (<така приеш|на' така
"'йб!''"-"
близька>; чаруточи красо1о свое1о' ка3ка <<шрихиляе дитину до
1

2

1ам само.

Русова €.пеор|я

1

практикадотпк|льного

|!ариэк, 1993. _ с.90.
3
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кнайб|ль1пе

самос?|йност|:

1;::ти) рол1, потр|бни 1| ]{./|я

самост|йно

драма'""'ц1т

поики, атрибути, !г1;:: ллл лси'ощо);
- /{р1|мати3ац1то мае супров()/{}|(у|].1ти
п{у3ика;
_
для драматизац![ моэ|{ ! (]'[' |!()[)и т'и в|дпов|дну обстановку.декорац||: хатинка' ру|{{!!]||[!!с;[, .;||с, скриньки, с|но | т.
|н;
- п|д нас д[)|!м]|1'||:!,1!п1!|
71|т'и мо)куть промовляти досл|вний
текст' а м())!{у'|'!' |}|| !с()|)||(]'|'0вувати й слова-зай|нники,
й$''"""
огс;;см! м!с:;ц1;'|'(.|((.'|'у сво|ми словами;
!!!| х( )|!|\'!'()./1!о с.:л1д пам'ятати'
що драматизац|я е ва}кливим
:л::<:ц;б<;м розвитку
мовлення д|тей, а тому до |[ орган!зац||
ставляться т| саш1 вимоги'
що й до мовленневих 3анять.
€.Ф.Русова |{оперед?1сае педагог|в,
щоб |гри-драматизац|: не
перетвор}овалися на пока'ов| театральн;
,и"й"'д'" !!у*"*,,
в яких виявлятотт) ,!';!.'т:!!|()!}|1,г!с::'ь
д|тсй. ?од! ,,,м|"{] гри'(постае
!||1'уп111д1 |}].[(:1'][|!1!, п:1<г г1|..г:!с()м
[!о|)уш]ус ||сихо.']ог|чне значення
м ::':'с';

л

!:

:.:г (

: : :

:п

:

| | 1

]{|)1!м|[.|'и:,:|:1||

>

.

!

} таких <(артист|в)' 3а3нача€ вчена'
виховуеться небаэх<аний елемент самолтобст"',
не
свое}о праце}о' а
тим вра)тсенням' яке вона справляе
"'"''''ення
на глялан|', ц" *'рйьно псуо
тому' доходить висновку €.Русова,
*]!1:,с:у_е
драмати3ац|я мае
оути т1льки педагог1нним засобо*
беБ
зайвих
ефект|в ! публ1нност|, без сторонн|х"й*''','"я,
'кодних
глядан|в, для себе;
при
щьому
<глядач1> й (артисти,> м|няйться
роля]ии.
1{одо |.нстинкту творност|, йо.в|н,
виявляеться в д|тей у музинн|й (п|сн1, на ду1цку €.Русово[,
та
образотвори1й (мал:овання' л|плейня
| т.'''.й;.-йр'води)
|н.)
д|яльност!,
14о
супровод)ку|оться мовленням'
дитячими ро3пов|дями. Бнена радила знайо:иити.д|тей з
нац|ональн'*? !...ц"*",
р|зними
як| захопл|о}оть д|тей сво|ми
Бони дл* д|тейе <(ц|ло|о
ру"'*".
поемото, ц1лим комплексом
ритм|тних хсвавих Р}х|в>. } робот! з
1пироко використовувати веснянки' га[вки,
перейнят!
{'::у1 :1ц
нац1ональ"им
ду1-9-м'_ лрилучат.и д|тей
*р'",
укра|нських мелод|й, народних п|сень, му3ики' танц|в.

д''"''",Ё!Б,

6уто нац|ональнйй .укр'тнЁький

А})(,), за словами
'€ Русово:', мае вт|лтов атисьу творну
д|яльн1сть д1тей на 3аняттях
з образотворчого мистецтва. )/
дийяних мал}онках <граф|нним
мовленням> передаеться краса
р|дного кра}о' <<о}кива}оть,> геро:
укра[нських ка3ок

^т::{1]"";,р'.,''*;Ё"1?ж#::"#*;Р:#т}н+#т*1##;
3]]Р]{]1|1-:-:::1* розпов|сти за з:ш|стом казки; 'в,
дек!лькадитячу!хмалтонк|в|".,р'''Бн;;;;й;;;;;;;';';;'":";;.

"'"''"'''

|

Русова €.Ф. ?еор|я ! практика
дотпк|льного виховання. _ с. 87.
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|[едагог рекомендуе|такий прийом: груповий мал}онок за
0кремими еп!зода1у|и казки на дотпц|.
Фтэке, в педагог|чн|й спадщин| €.Ф'Русово| шт|ститься ц|ла
низка ц|нних методичних вказ|вок щодо орган!зац|[ худохсньомовленнево: д|яльност! д1тей дотшк1льного в!ку'

\.2.3. €вген!я Флександр!вна Фльорина
€ ген|я Флександр!вна Фльориъта - пертпий доктор наук з
в
дотпк!льно[ педагог|ки ! срср. Бся ![ науково-педагог|нна д|яльн|сть була присвячена р|.зним аспектам худо)кнього виховання
з теми
д|тей. у \947 роц| вона захистила докторську дисертатцто
Боднонас
в!ку>'
творч|сть
дотшк|льного
д|тей
<.Ф6разотворча
€.Ф.Фльорина
розроб]{я€ ни3ку праць' в яких пода€ методику
а тако}к 1у[етороботи 3 худо)кньо}0 книго}о, |гратпкото' картино|о'
дику навчання д!тей розпов|дання.
|1!д кер|вництвом €.Ф.Фльоринот впродов}к п'яти рок!в
(1924-1929) працтовала ком|с!я з дотшк|льно! книги при Ёаркомйрос|, до яко[ Бх'ди''и педагоги' методисти, дитян| письменники'
*уд'й"'*и. Фднити !з завдань котш|с|[ було створення ново! дитячо[ книги з урахуванням специф|ки сприймання до1цк|льттикашти
худохснього тексту. $ом!с!я розробляла вимоги до дитяно| книги,
.Ё'.'':"у'''а опубл|кован| та т| книги, як! були рекомендован| до
друку; розробляла методичн1 витцоги до матер|алу для.розпов|так| зб!рки:
;;;";. 31* р"'у'''тат ц!с[ роботи були опубл|кован|
слово |
<'}1(иве
(1928),
<,51ка книхска потр!бна дотшк|льнику>
| його
<'Розпов|дання
(1928)'
книхска в дотшк1л1н|й робот!>
'
€
Ф'Фльорино|'1
п|д
(1931)
!нтп!
та
редакц|ехо
дй"р"'',
}продовхсдвадцяти рок!в п|д ш кер!вництвом працтовав гурток
опов|даи|в' в якому проводилася систематична робота 3 питань
методики 1 техн!ки худо}кнього читання й розпов|дання' створення
для д!тей дошткйьного | молодтпого :пкйьного в|ку'
_
репертуару
у науково-педагог|нн|й д!яльност| вчено| мо}кна виокремит'1 дек|лька напрям!в, а саме:
проблеми естетичного виховання до1пк1льник1в;
(об_
ро3виток творчост| д'7т'1нут в худохсн!й д|яльност]
тощо);.
л!тературн|й
разотворн|й, музинн|й, |гров|й,
о]собливост! сприйштання д!тьтии картинки ! худоэкн!х
|лтострац!й;
1

Флёршна Ё

А. 3стетическое воспитание до1школьников'/||од

Апн РсФсР' 1961. - с'12'
кой.
- м.,

ред' Б.Ё. 1]1ац_
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'
^;--'т
с1м
1.

роль навчання в ро3витку т]]()})чост| д|тей;
методика використантт'тт !г.1;атпок у
робот1 з д|тьми;
методика навчангт'т .г11т'с:й розпов!д|;
методика робот'гт :; ху71с>;тсгл1м словом
у дитячому садку

Б'те|т:п

в т! часи право

(:'гвор1овати самод|ял5ц! <<{и1ят{!
'|'11тами
|

дошк1льника на творчий
спр:тйптання
71<;г;лс|.:г..::.ял /]'11'!'и1{о!о та особливост]'
[! худойн"'т
д;','',"'"';.
!!(слл:1;:тл;21а| в пер1пих
роботах автора недооц|н:овалася роль
ш,1хо1]ате.]1я 1 дещо переоц|н:оъалу[ся
мо}кливост| дитини в
ро3витку |: творност|. Ёадал| у процес| коп|тко|
но: д|яльност| вчена визнала сво| хибн| позиц|| "*"']"р'*"нтальщ'Б"'*'вного
впливу на дитину.
€.Ф.Фльрина в1дзначала надзвинайно великий вплив
мистецтва (образотворчого' музичного' худо}кнього
слова' драматичного) на загальний розвиток
дитини (розу:иовий' естетичний, моральний), а тако}к на виховання
у д|тей сп|внуття,
сп|впереэкивання' в3а€модопомоги' самост!йност|,
1н1ц|ативнос_
т|, творност| | т. !н.
3начне м|сце в педагог1нн1й д|яльттост' в.лено; займае
науковоп1етодична розробка проблепл, гтов'я3аних
3 ро3витком мовлення
! худохснього читання й розпов|дання. ?ак, метод'*у
|''"".*у
мовлення вона на3вала (()кивим слово1и
у дотпк|льнотшу заклад|,.
Розробля:очи питан}1я ро3витку ]иовлення
д|тей доштк|льного в1ку' автор дещо переб|льтпувала
спадковост| й
роль
середовища | водночас правильно 3астер|гала
в|д
переоц|нки слова як основного методу впливу на
"'*',''"''|в
Бона
дитину.
за3начала' що 3а словами дитина мае бачит:{ конкретн|
реальн|
предмети' образи. <,6лова !. поняття,
що не пов'язай| з реальним
досв|дом, а тако}1( велика к|льк|сть словесних образ|в, як|
дитина
не в змоз1 охопити' складне 3а свое}о
формото *'"''"""" дорослих
мо}куть призвести до втрати не|о почуття
реальност1,>.1
3ауваэкимо,
!;!/1<:'|'сл:сллз;:..:д:п

ро31]|!'!'()!{' !|()|({|]}у|]:1ла своср|дн1сть | специф|ку

що о3начене поло}кення не втратило
тта сучасному етап|.
е.о.Фльорина визначила методи (словесно1

актуальност| й

-

(терм|нолог|я €.Ф.Фльорино!)

з доштк|льн икау|и'а саме:

свое:.

роботи>

розмова
вихователя з д1тьми, бес|да (супровод)кувальна' вступна'
ш|дсумкова),
рекомендувала
|

Флёршно

нитання й розпов1дання худо:кн|х твор{в. ||едагог

БА. 3стетическое

м.' Апн РсФсР,
28

вихователя:!!

1961.

'

3аписувати

дитян|

восг|итание до1]]кольников/ |!од
ред.

с.36.

розпов|д|
Б.Ё. 111ацкой.

й

-

книэкки>, побудован| за резуль-

зм|г 6и викодитяио{ творност!, як! надал! вихователь

})истовувати для анал|зу дитячих розпов|дей'
Багато уваги прид|ляла вчена теплатиц| дитячих книг' 3а

|т

()/1овами' д|тяпт потр|бно давати опов|дання на виро6ъхич\'
для д|тей ма1оть бути весел1 гуштористинн!
геро|нн! теми' .
'**'й
Бадумку €'Ф'Фльорино|' твори геро1нно|
книакки.
та дидактичн|
теш|атики вихову|оть у д!тей геро[ко-патр1отинн| понуття, д!ти
прагнуть насл|дувати геро|ин! вчинки персона;к!в дитячих книг'
1[одо дидактично| книги, то в них сл!д знайоштити д|тей з
|сторинним ! соц|альним )киттям народу' вир!п:увати 3авдання
завдання'
р'"у*'"'"' й мовленневого розвитку д|тей' Фзначен|
твори
чере3
усно|
на думку педагога' прекрасно реал1зу1оться
народно[ творност!.
Ёе моэкна л|4!1[итт| дитину' 1{а думку педагога' 1 весело1'
гумористично| книги , яка 6 виховувала в д!тей почуття гумору'
3
вчила сприйптати коти|чне | см|тпне у довлс!лл!' у в|дносинах
повинна
маленьких
д!тей
кни}кка
для
л1одьу1и. А для цього весела
бути наповнена <(динам|кото' контрастнип1и образами' грою

звук!в, ч|ткиш: ритш!ом в!рлпа>
€.Ф. Фльорина ро3робила методику худо}кнього читання 1
3начення
розпов!дання д|тям' зокрема, так| ]! полоэкення:
слова
д|тей;
для
мистецтва
виду
*уд'*'."'! л!тератури як
худоэкн|х
зм!стом
за
6естди
словом;
роботй 3 ,киви1\[
''!!"ц'''"
т!ор!в та ро.т[ь | м|сце |лтострац!{ в ход| 6ес|ди| репертуар для
читання | розпов|дання худоэкн!х твор!в та вимоги до його
в!дбору; 1цетодику проведення занять (повторн!стъ_читання'
3апитання' пояснення не3ро3ум|лих сл|в, к1льк1сть 3анять'
к!льк!сть худохсн!х твор|в на одному ванятт! | т' |н')'
Фсобливу увагу 3вертала вчена на техн1ку худо}кнього
д!тям, ад}тсе в|д цього 3але)кить
читання й

розпов|дання
сприйтлан"" 1 р'"у*|ння д|тьми тексту' )[' цьому зв'язку ви_
хователь мае добре волод|ти вира3ними засобами читання.
Боднотас€.Ф.Фльорина3астер|гао,щоемоц!йн|сть,виразн|сть,
без яких немо)кливе читання | розпов|дання' е своер|дними' умовними: <(}кива !нтонац1я, }кест' м|м|ка, рухи-все ма€ викликати
в уяв| д14т*||1у\-слухача укттвий образ ! схвильован|сть'>'1

й
[о найваэклив|тших засоб!в техн!ки розпов!дання
тон' пдо вира}кае

худох(нього читання вчена в|дносила: основний
1
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стиль | 3м|ст твору в ц|лому; !нтонац|то як звуковий
мал1онок образу,
вира3ник його смислу; темп'
ритм' наголос' |таузи' )кести' ти!м|ку.

} педагог'нн|й спадщин| €.Ф.Ф"";р";;г;1;;;'р''*'*'_
ву€ться р|зниця м|ак читанням вихователем
худоясн|х твор|в |
розпов!данням. 9итання 3а книго!о <робить-он""'д"'*
д'"
слухан1в саме д'керело: хтось написав' книгу
надрукували'
читець (вихователь) нитае. Б|н сприй*.".'""""*
!'й1'''.'"ц"
чу)кого тексту,>.1 Ратом|сть,
|тедагог' книга с своер!.д"аув''*'у"
но|о перепоно|о для безпосереднього
контакту вихователя з д|тьми, оск|льки вихователь дивиться кни}кку |
у
розпод!'ляе сво1о
увагу м|:к книатско;о | слухачами.
?::::у_:"уо|о' 3аува)ку€ вчена' € психолог|я розпов|дання.

3::::1"-.,':пр-иймаетьсяд!тьми""',""й."|",;;й;;#н;;
у::::]"
повний,

! |' р"* ! ,-"
::?|-]3]3:
1' безпосер"!"",
9 '"'
"
';.
сп|лкування

й;;;;;

;

й;;;;';;

;##'';;;;

вателя.
""' '" 'о"йй';
€воер|дним було ставлення €.Ф.Фльорино|
до народно[ казки.
Ёа початку 30-х рок|в у 6Р€Р був орган1зований-п'*:д
.'р''"
антропоморф|зму в л|тератур| для
дотпй|льник!в;,
фантастинних твор|в для д1тей дотпк1льно"'
"'{р"'*, проти
бу'о
заборонено народну^к3зку й 1ншт| твори
";"у-.-Ё|йт'к,
усно| народно:
творност| в
робот| з д1тьми. €.Ф.Фльрина була фн;ето,
{!'
ц"и
<'пох|д проти ка3ки>>, яка нанебто в|дривала '"|,
в|д реального
д|тей
}киття' викликала <<не3дорове
фантазерство'). |{очаток використання антропоморф|нно[ форми ви3навався мо}|{ливим
т|льки
з 6-7 рок|в 3а умови' якщо
це не при3веде до плутанини у розум!нн|
реально| сутност1 предмет|в | явищ довк|лля. в'д"'йЁ'''р'*."*.
роботи з д|тьми в дотшк|льн'*
переконуе досв|дтеного
".*''д.х лл'блят"
вченого-педагога' що д|ти надзвинайн'
*."*", вони 1м
близьк| й доступн1. {е змуш:уе п 1934
]"йу1!"]у'''',
у
р.ц;
3ахист народно| казки й розробити методику
".
т| викори"''"""
робот| з д|тьми, як у д'тшк1''й'му заклад|, ,.* | с!м,|.'
"
Ёеоб|йтпла уваго|о €.Ф.Фльорина й *"''д'*у_''у*у"'"""
"
.
в|ртп|в' Бона виступала проти механ|чно"'
ц1""!!р"1''"*"'"'
заучування напам'ять в!рлп|в д|тьми
дотпк|льного в1ку. Ёа |]
4}мк}' краще дек|лька раз|в виразно емоц!й"' ,р',"йи
д|тям
в!ртш, | вони поступово його запам,ята1оть,
тобто педагог
пропагувала невиму111ене 3апа:и'ятовування
поетинних твор|в.
Фтхсе, €.Ф.Фльорина
3аклала основи орган|зац|| худоясньомовленн€во| д|яльност| д|тей
у дотпк|льному заклад|.

й''"'

1ам само, с. 306.
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|.2.4. Розвиток методики орган1зац!| худошсньо]иовленново! д|яльност| у друг[й половип! )(* стол|ття
|{роблеми худо)кнього виховання та орган!зац|| р|зних
вид|вхудохсньо-естетично!д|яльност|досл|дэкувалу{сябагатьма
,.''"'*" в р|зних напряу|ах' 3окрема' вивчалися: ро3виток
худоэкньо[ творност| д!тей (Ё.Ф'Бетлуг!на); ху4о5$й образ у
(Ё'Ф'Бетлуг1на'
р|зних видах д''"''Бт творно| д|яльност| Ё'€'$арпинська'
|.л.д'"р*инська' Б.Ф.€зикеева, 1'| '$а3акова'
Ё.|!.€айул!на, .}].€.Фурмина та |н')'
)(удоэкне виховання зд!йснтовалося в до1пк|льних закладах
е.стетично
двома 1шляха1ци: а) тшляхом виховання здатност!
}китт1'
в
довк1лл1'.в
безпосередньо
як
сприймати явища д!йсност|

так!нерезтвори*',",*ц'"*;б)тпляхомд|яльност!,пов'язано!з
танц!, читання в|ршт|в-, розпов|дання ка3ок'
*""'"ц{"'',
"й|"",
мал1овання, л|плення'1
|гри-драматизац|{,
^ '{)б'д''
були
ц! тпляхи, як 3а3на!|ала Ё.Ф.Бетлуг!на, т!сно
худо}кнього
зд|бност!'
до
пов'язан| м|эк собото. Розвиток
сприймання викликав необх!дн|сть знайомити.д!тей : !]::|::

видаш|имистецтва.Розвитокздатност|дотворно1д1яльност1д1теи
без збагачення |х худоэкн|ми вра]кеннями, яких д|ти
""й'*''''й у процес! сприймання твор!в мистецтва' ]/м|ння
набуватоть
сприймати твори мистецтва таким чином' щоб мохсна було!
збаганувати св|й д'"в;д, з [х допомого1о ро3ум|ти экиття
в
ви3начати свое ставлення до р1зних явищ' не даеться дитин|
готовому вигляд|, воно вихову€ться з раннього в1ку'
Б!дтак, ро3виток зд|бностей до р|зних вид|в.творно|
на орган|зованих
д|яльност| д;'"* в!дбувався в ход! навчання
в ус|х
обов'язков|
як
50-х
роках
як\ були'в!еден! в
мал1овання'
"'""''"*,
3аняття'
музивн!
заклад|в:
групах дотпк|льних
л!плення, констру1овання' худох{не читання'
Розгорнулась експери1у!ентальна робота щодо 3алучення
музинно!
д|тей д' р;"""* вид!в худо)кньо{ д!яльност|:_
(Б'Ф'€
з
икеева'
&.о.вй"у}!на, 1.)1.,("*р*и"""*а), образотворно{
театрал!зовано-!грово!
1. | . }(азакова, Ё.'п. с'"ул|на),
та |н' )'
(1{. €. 1(арпинська' "11.6.Фуртшина, €' 1!1' 9емортан

дитяво!
Ё.Ф.8етлуг!на роЁробила теоретичн|''93цт\|[ <'зр|лим
!з
зв'язку
як
у
вона
ро3глядала
творност|,
"*{так | в сенс| педагог!нно обумовленого явища'
мистецтвом))'
3ауваэкимо,

тщо

терм|н <'дитяча творн!сть'> г{ена використовувала

€акулшна 1{.1., Бепълуашно [!А' Бзцкеево БА" БорпцнскаяЁ'€'
1954'
т1ое воспитание в детском саду'- 1!1' :9чпедгиз'
\
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!!ерсва)кно до д|тей стар1]]ого дотпк|льного в|ку. 3однонас
3аува}кувала' що в д|тей 2-5 рок!в виника1оть передум'",
""'.:
продуктивно| творност|, тобто спостер|гаеться,,'""''''"""""дБ
елемент!в худо}кньо-образного вт|лення в 1у1ал|0нку, гр|-

драмати3ац|1, розпов|д|, п|сн|,>.

- н.о. 8етлуг|на в|дзнанае досить |пироку
диференц|ац|ло
|ндив|дуальних творчих прояв1в. Фкрем| д!'.
| шлвидко
3асво|о}оть слособи творчих д|й | домага1оться ''*"й'
результат|в, як1
нав|ть перевищутоть в|ков| норми. ?ак| д1ти вимага}оть
1ндив1дуально| роботи | створення для них оптимальних
у1шов для

|

1

Ё.Ф.Бетлуг|на досл|дила особливост| виникнення

худо)кнього образу в д|яльност! д|тей на
ранн|х етапах; процес
ро3витку худоакн|х образ1в у музичному, образотворчому'
л|тературному мистецтв|; |ндив|дуальн!.''р'"'" худо}кнього
образу | творност| в д!тей р1зного в|ку; особли1ост|
,"р"*'"'""*
д|тьми ре3ультат|в свое| творно| дйльност|; оу"'
Ё'"роблено
критер|| якост| худоэкньо| твортост| д|тей.
[.Ф.Бетлуг|на д|йтпла таких висновк|в.
- [енетично|о осново1о виникнення
дитяно| худоэкньо:
творност| о гра' спря1иована на актив!{е 3асвоення
д!тьми
довк|лля, а такох{ сенсорне ор!ентування у сфер| му3ичних
звук|в, вира3них сл!.в, рух|в' кольорових сполучень' просторових
в!дносин, що й до3воляе д|тям вияв|1ти сво€ ставлення
до
довк1лля.
- 9 дитян|й д|яльност| худоэкн| образи
не виступатоть у 1х
системних зв'язках як ре3ультат створення твору в
ц|лому. Бони
не мо)куть бути створен| д|тьми' в яких в|дйн|й
нале)тсни]-{
р|вен-ь якост| сприймання' у3агальнення |
худоэкн|ми
засобами. т{атопт|сть у}ке в дотпк|льному"'''!|"""
в!ц| ду{тина 3датна
вира)тсати свое ставлення й зобраясувати в худоэкн|й
повед|нку' характер, д|| персонахс!в сво[х малтонках, форти|
|грах_
у
драматизац|ях | т. |н.
творчост]. моаке набути ро3горнутого характеру
- |!роцес
(задум
по]]1уки худо;кн|х засоб|в _ вт|лення), хота подекуди
г{роцес ц!ет д|яльност| вир|зняеться
досить 1швидкими темпами [:
виконання' 3а яких немов би втранаеться у|е}ка шт|хс
задумом |
вт|ленням. 1{е залеэкить' за словами Ё.Ф.Бетлуг|но[, як
в!д
конкретного виду творнот д|яльност|, так | в|д |ндив|дуальних
|
в|кових особливостей д|тей. ?ак, наприклад' |гри-1нсцен|вки
|
мал1онки супровод)ку}оться
ч].тко виявленим
задумом'
гтотпуками р|знотиан1тних засоб|в' прагненняш! <(удосконалити>
сво1о продукц|то. Аля д|тей стар1]1ого
до:пк|льного в|ку

характерний розгорнутий х|д творного процесу;
-'

доштк|льники здеб|ль1пого 3але)к.''

'1д

ллолодтп1

"''у*ц1т.'

)(удоэкественное творчество и ребенок
/под ред.Ё.А. Бетлугиной.-1!1.
|{едагогика, |972. _ с.34.

розвитку.!

- 3а данипли внено|, псих|чн| процеси'
що е супутн|ми
творност|, вир!.знятоться певно|о суперенн1ст[о' яка не 3ава}кае
актив{зац|[ творто: д|яльност!. ?ак, прояви творно|
уяви усп|тпно
поедну}оться з насл|дуванням' а !.нту|ц|я-|з св|доА1ими
по1шуками худоэкн|х засоб|в. 2
Ё.€.1{арпинська досл|днсувала м!.сце худо)кнього слова
вихованн| д|тей.3 Автор розкривае специф!ку сприймання йу
розум|ння доштк|льниками худоэкн|х твор|в; специ61ку роботи з
ка3ко1о' виховання в д|тей оц|нного ставлення
до ка3кових геро|в;
усв|домлення д|тьми морал| казки; 1\1етодику орган!!ац!|
проведення |гор-дра:шатизац|й.
1ак, досл|д}куточи особливост| сприйплання д|тьми зм|сту
худоэкн|х твор|в, Ё.€.}сарпинська п!дкресл:ое ва:клив|сть
г1овторного читання худоэкн1х текст!в. |{овторн|сть необх|дна
для закр|пле1{ня й поглиблення сприй!1ання худо}кнього твору.
Ёе коэкен тв|р засво}о€ться 3 пер1пого читання'
розпов|данйя,
багато чого доходить до св|домост| й понутт1в
д\4ти!1и ли1пе при
11овторному титанн|. |{ропону€
складати (<план худоэ1{нього
т|итання й розпов|дання
на одне 3аняття за принципо}!
'гематично| едност| або едност| образ|в>. Автор п|дкреслтое
ттест|йк|сть дитячих емоц|й | необх|дн|сть тх п1дтримув ати та
гтоглиблтовати: <,|{отр1бно вести д1тей в|д емоц!йног'1,рйй'^"""
|(а3ки до осмислення || |дейного зм|сту'>{

.(осл1дэкення Ё.€.1{арпинсько| виявилФ, 1|]Ф стартп|
такий р|вень сприймання худоакн1х
':'вор|в, в якому просте}кусться ро3гляд под|й | вчинк|в з
:::г'горсько| позиц!т. {е в|дбувасться тому'
що в цьому в|ц| виникае
/(<;тшк|льники в)ке 1\1а]оть

л;<;ва форшта самосв|до:иост|
дитину|. (е певна внутр|штня
711'яльн|сть' що до3воляе дитин! зрозум|ти
як| вона

'{вища'
бс:зттосередньо не сприймае, поставитися певним
чином до под1й,
' '|';:м само,
''|'::м

€. 35.

само, €. 36.

'
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:

|{стрпшнсюаяР.6. )(удоэкественное слово в воспитании
детей.
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в яких вона не бере у'1д6'ц1,

1 т1с:

мае вир|1пальне 3начення для

подальт11ого псих|1!|!()|'() })():} 1]итку дитини.
Ё. 6. 1{:: 1>п г г'| |(] !' |с;т !{азивас !гри-дра:шатизац![

своер|дним |
с:{'пм<т<:'г|йпгим ви/{ом |грово[ д|яльност|, дакерелом яких е
.;:|т.с:1>ату1>лт| ,гвори, зм1ст яких д!ти в|дтворто1оть' зобраэ*сутоть |х
т'еро[в | гтод|:, 1цо з ними в1дбуватоться.
3а словатии автора' в |грах-драматизац|.ях !н|ц|атива й
творт!сть д|тей спрямовуеться 1{е на створення |гровот ситуац![ !
3м|сту, а на якнайкраще виконання рол|. (е ре3ультативн! 1гри,
| тут дуаке ва}кливим' за словами автора' е як|сний результат
д|яльност|. [ра-драматизац{я вимага€ в!д д!тей необх|дних для
|| виконання зд|бностей, ум!нь 1 навинок, як{ прищепл1оються
д|тям на спец|альних заняттях з худо}кньо_мовленнево|
д|яльност|.
Ё.€.1{арпинська вивчила взаемозв'язок виразного
1шовлен}1я ! рух|в у гр1-драштатизац!|. Автор зазначае' що на
пер1пих еташах у д!тей спостер|гаеться 3агальмован|сть,
невпевнен|сть, скуп|сть рух|в у зобраэкенн| худоэкнього образу;
в!дсутн!й 3в'я3ок мовлення з |нтшими вира3ними засобатии:
ти!м|кото, )кестами' руха1ци. |1оступово д|ти оволод|валоть
окреп1ими засобами вира'кення худох{нього обра3у' в них
3'явля€ться <,зд!бн|сть поеднувати виразн|сть п1овлення, рух1в,
ул!м|ки экест|в, п!.дпорядковувати |х сво|м нам|рати'>1
Автор д|йтпла висновку'
що худо)кн| твори ста1оть
3а
виховання
засоботц
ефективним
уш[ови' якщо вони сприя}оть
|
худоэкньо|
п|знавально[
д|яльност| д!тей,
п|двищеннто р!вня
вихованн1о.
|
мовленнсвому
морально-естетичному
|хньому
(Б|лорусь)
методику
описуе
1алер
.[1.Ф.
роботи з худохсньото
книг; виховне
худо:кн!х
в|дбору
вимоги
а
саме:
книго1о'
до
словом' подае
з
худоакн|м
методи
книги;
3т]ачення
роботи
з худоэкньо|
занять
конспект!в
|
план|в
3ра3ки
авторськ|
|

л|тератури.2

Автор розробила ориг|нальн| методи' що поглиблтототь

сприймання д|тьми авторських засоб|в ро3криття |де| й образ|в
худоэкн|х твор|в, як! будуть подан| в наступних темах.
6.1!1.9емортан (1!1олдова) вивчала р|вень худо}кньо_
1\{овленневого ро3витку д|тей у процес1 |хньот л!тературно[
д|яльност|.1
1

[ам само' с. 139.

2 !аллер }[ А.3дравствуй, книга. _- 1\1[инск: Ёародная асвета, 1987'
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Автор 1пляхош| спец|альних 3авдань з'ясовувала вм|ння
.,ц!тей розр|зняти л1тературн| }канри' ор|ентуватися в
характерних о3наках кох{ного ?1санру' анал!зувати емоц|йнообразний зм|ст л|тературних твор1в та оц1нтовати повед|нку
г'еро|в.

при

9 результат| було встановлено, що б|ля 680А опитаних д1тей

ви3наченн]

;канрово:

нале}кност|

пронитаного

ъ!иму!

л1тературного твору' не мотивували свое р|тшення. 1|льки 18%

дотпк|льник!в правильно назвали характерн| о3наки р|зних
л|тературних }канр\ъ; 72оА д|тей не вм|тоть елементарно
анал1зувати ешлоц|йно-образний зпд|ст твору. 3-пом|атс тих, як|
вид|лили головних геро|в, 6ули дттп, що мали утруднення щодо
характеристит{и геро:'в | т|льки подекуди могли самост!йно
оц1нтовати вчинки г0ловних геро|в, тобто в|дпов!.дати на
3апитання' хто 3 головних геро[в подобаеться | чому, хто не
подобаеться | з яко1 причини. .1{итпе 3% дотшк|льник|.в !з с|льськот
шл|сцевост| 3могли мотивовано охарактери3увати геро|в твору.
Автор д!йлпла висновку' що як|сть роботи педагог1.в 3 худо}кньо_
мовленнево| д|яльност| й р!вень худо}кньо-мовленневого
ро3витку д|тей в м|ських дотпк1льних 3акладах вищий, н|хс у
с|льських. {е обумовлено ни3ко1о соц|ально-еконоти|чних
причин. } робот1 педагог|в з худо}кньо-мовленневого розвитку
стар1цих дотпк|льник|в були виявлен]. так! недол|ки: при
фортшуванн| в д!тей навичок сприйняття л|тературних твор!в |хня
увага 3вертаеться здеб|льтшого на с1о)кет' а не на емоц|йнообразний зм|ст тексту; д|тей учать вид|ляти головних геро!в
твору' але недостатньо уваги прид|ляеться формуванн1о навичок
елементарного анал1зу емоц|йно-образного зм|сту; не проводиться робота з фортшування худо)кнього аспекту мовлення'
збагачення словника образними виразами' то1цу мовлення д!тей
невиразне' монотонне' неемоц|йне. 6.1!1.9емортан д1йтпла
висновку' що д|тей дотшк|льного в|ку потр|бно ц!леспрямовано
вчити анал1зувати худоатсн| твори' збаганувати образне мовлення
д|тей, давати:тш зразки оц|нки повед!нки геро|в л|тературних
твор|в | сво|х товаритп|в.
Б 9кра|н| р|зн| аспекти худо'кньо_мовленневот д|яльност|
вивчали так| вчен|, як /!.Б.Артемова' Ф.1.Б|лан, А.1!1.Богутп,
|

'!

еэпорпъон €.]}}1.

Формирование худоя{ественно-речевой
1 986.

до11]кольников. -- Ёитпенев,

деятельности стар1пих

Ё.Б.Бо/(<;.;;:п:'::, ![.!}.|'::г;1;иш-т,Ё.Р.}{ирст:т,Ф.1!1..[[ещенко'€.Ф..1{у|с|! 1!:!' ( ).( ]. ]\4с-лпллсс т'а |дд..

А.1\{.Богулш

вивчала особливост| оц|ттних судхсень д|тей

стар111ого дотшк|льного в|ку в процес| сприймання

худо)кн|х

текст|в.1
} пертп|й сер!т досл|д|в з'ясовувалась оц|нка д|тьтт|и зм|сту

худоэкн|х твор|в 3а у1иов експериментальних
<<провокац'й>
(пропоттувалися <<деформов&Ё|,> 1€1 переконструйован| 3найо}д|
д1тям худоэтсн| тексти). Бикористовувались експериментальн|
провокац|| чотирьох вид!'в: 1) знайогший худоэкн|й текст, в якому
зам|нтовалися геро|; 2) у знайомому худо?{сньому текст,' за;ц|нтовали с|о}кет; 3) посднували зпт]ст двох згтайомих худо)*сн1х текст!в
в одну зм|стову л|н1то; 4) пропонувалися знайотц| худоэкн| тексти
з деформованото к|нц|вкото.
} друг|й сер1| вив.тався характер оц|нних суд}кень' ставлення д|тей до моральних унинк|в геро1в худоакн|х твор|в' Б умовах
експерип1ентального навчання з'ясувалос€, 1|{Ф в перева)кнот
б|льтшост| д1тей стар1пого дотшк1льного в|ку була в|дсутня
адекватна оц|нка повед|нки геро|в твор|в' д|ти не пошт|чали | не
розум|ли <(провокац|йних> ситуац|й, сприйштали як новий для
них худо}кн|й текст. 1|льки окрем| д|ти поти|нали й ъи3ъ\ач|1ли
<<провокац|йн| вставки'> у зм|ст| знайомих худоэкн|х текст|в,
намагалися г{ригадати ориг|нал цього тексту (геро|в, с1о}кет'
к!"нц|вку, |нтпий худо:кн|й тв|р). Ёатом|сть оц|нн| суд}кення щодо
повед|нки | вчинк|в геро:в носили в них дис]эузно-ситуативний
характер' в|днувалася невпевнен|сть, залеэкн|сть в1д ситуац|[.
Аруга сер1я експериментальних 3авдань була спрямована
на формування в д|тей адекватних оц]нних суд}кень на осттов|
розум|ння зпт|сту худоэкн|х текст|в. |{|д впливом навчання для
б|льтшост! д!тей, як засв!днили ре3ультати досл!дэкення, стали
характерни}ли адекватн|, об'ективн! оц1нн1 суд}ке}]т1я.
Фтэке, досл1дэкення ро3витку моральних оц|нок у д|тей
засв|днили, що молодтш| дотпк|льники ще недостатньо
усв|доптлто}оть ш|отиви свого ставлення до персонаэка твору й
оц|нтототь його, як <(поганого'> або <,хоро1пого'>.
€таршт| дотпк|льники в}ке аргументутоть сво| оц1нки.
1!1оэклив|сть переходу просто| немотивовано| оц!нки в мотивовану
моральну оц1нку пов'явана 3 розвиткошт у д1тей дотшк|льного в|ку
сп!впереэкивання | сп!внуття героям л!тературних твор|в.
|Боаутл А.!\[. }![|сце
|

оц!нки на заняттях

психолог1я.-8ип.7.-

3

розвитку мови/ '{отпк!льна педат'ог!ка

осмисл}овати мотиви вчинк!в | диференг1|товати
ставлення й моральну оц|нку, оск|льки са1!|е в
!(ьому в[ц|, поряд 3 практични1ии д|ятии, виника}оть д1т у
;слтутр|тпньому план!', що створ}ое у}1ови для активного г{ере}ки!}:1ння под|й 1вчинк1в геро|в в уявл}ованих умовах.
Ф.€.1!|онке досл|дэкувала формування оц|нних суд}кень у
71|тей стар1!!ого дотшк|льного в|ку в худо}кньо_ш|овлет{нев!т?
/{|*тльност|, на п|дстав| чого було визначено й реал|зовано
:тров1дн!' принципи | педагог|нн| у:иови ефективного фортиування
:з д|тей оц|нно-етичних суд?кень.
Ёето було ви3начено педагог!нн! умови ефективного
формування ФБ€ у процес| )0!1,(: спрямован1сть зм|сту худоакн|х
твор|в на формування в д|тей оц|нно-етичних суд}кень (наявн|сть
морально-етичного потенц|алу худо}кнього твору); тематичне |
ттаскр|зне планування худоэкн|х твор|в у р|зних видах
д1яльност1; розум!ння й усв1домлення д!ть:ши сутност! авторсько|
морально| позиг1|| худо}кнього твору; забезпечення в3ас}то_
зв'язку навчально-мовлет{н€во|, худоэкньо-п1овленнево[ й
театрально-!грово1 д|яльност| у в|дтворенн| | закр|пленн| д|тьми
зм!сту худо}кнього твору: мотивовано-спонукальний та
анал|тико-оц|нний
характер
висловл}овань
3а з:ц|стоти
худо)кнього твору та. д|яльн|стто однол1тк|в; екстраполяц!я
набутого оц|нно-етичного досв|ду в повсякденному сп|лкуванн| з
/ (:;':'и гта по[1инас
<,:гс;с: ештоц1йне

однол|ткапти

| дорослими.1

Бченими досл|дэкувалися р|зн1 аспекти ро3витку мовлення
д|тей засобами худо}кнього слова й образотворчого мистецтва' а
саме: навчання д|тей розпов|д| за |лтострац|япти (Ф.1.Б|лан);
ро3виток 3в'я3ного мовлення в театрально-|гров|й д|яльност|
(]\{.Б.Бодолага); збагачення словника д|тей лексикото поетичних
твор|в [{ар|йки |{|дг|рянки (Ё.Р'$ирста); ро3виток ]цовлення
засобами образотворно| д|яльност| (6.Б.)1асунова' 1.| .|{остоян);
мовлення
засобатши укра:нського
ро3виток
фольклору
()1. 1.Березовська' Ё. [../1уцан, }Ф.А. Руденко' Ф.€.1рифонова'
"[.1.Фесенко).
8кспериментальн] дан]'' що були здо6ут| укратнськими
вчен ими' збагатили методику орган|зац|| худоэкньо-:цовленнево|
д1яльност| в сучасних доштк|льних 3акладах.
| -Фонке @.6. Формування оц!нно-етичних суд)кень
у худо)кньо-мовленнев|й
д|яльност! д|тей стартшого доп_тк1льного в|ку: Автор. дис... канд. пед. !{аук.-

0деса,2$|2.

}(.: Радянська тпкола, 1974.

.,!
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1.3. )(удоэкня д|яльлл!сть 1 худо'к|{я творн!сть
у допллс!;льттотшу в|тц!
|{робле:ша дитя.тс;!'

ху71<;этст,гьо|

насу була дискус|йттс;г<:. ()дн|
д)керела

[БФрт161'1.1

о|сремих

з:труб|экних

<:х<-;гз:':1{|

$еативн|сть ! творн|сть д|тей дотпк|льного в|ку сл!д

творност! вг{родов?к довгого

в|дсто:овали ду}дку про те' що
у внутр1лшн|х резервах орган|зму, вони
т;.лен|

€ врод)ке1|им|1 ' []среда!оться у спадков!сть | виявлятоться
спо|{та !т1т(). |}! дтак, процес ро3витку творчих зд|бностей' на ду1цку
учених'

е некерованишт

| педагога!ц

не сл|д

втручатися в цей процес. 1акого погляду дотри}дувались А.Бакудпинський, 1{.Бенцель та |н.
Ёизка вчених (Ё.Ф.Бетлуг|на, "[{.6.Биготський, Ё.|{.€акул|на, €.Ф.Фльорина та |в.), навпаки' в1дстотовала думку щодо
необх|дност| розвитку дитячо| творност| п|д кер|вництвом
педагога в дотпк|льних навчальних 3акладах.
.(искус1я велася насамперед навколо поняття <творч|сть,).
3изначимо сутн|сть феномена <(творч|сть,). творч|сть-це

л|одська д|яльн|сть' спрямована на створення духовних

|

матер|альних ц|нностей, здатна народ}1{увати як|сно нов|
матер!альн| й духовн1 ц|нност| сусп1льного значення.
3в|сно, що про таку д|яльн].сть не мо)ке 1цовитись на етап|
дотпк|льного дитинства. Ё.Ф.Бетлуг|на справедливо за3начала'
що доптк|льт|е дитинство-це насамперед набуття дитино[о
досв|ду сприймання твор|в мистецтва' прилучення || до
початкових виконавських навичо!{. 11льтси на цьому /рунт1
поступово ро3гортаеться худо}*сня творч|сть, тобто дитина
оволод!вас елементарними вм|ннями ! навичками творио|
д|яльност! на р|зних 3аняттях.1
Боднонас одн1ето з 6азисних характеристик випускника
дотшк|льного закладу виступае креативн|сть.
$реативн|сть-це творн| :!то}кливост| й здатн|сть |х
реал|зувати; зд|бностт лтодини, що }до}куть в'1яву1тись у птисленн!.,

почуттях' сп|лкуванн', окремих видах д|яльност|, як|

характери3у}оть особист|сть в ц|лому або тт окрегш| сторони:
продукти д|яльност1' процес |х створення.
Розвиток креативност| _ один з найдоступн|тпих 11]лях]в для
того, щоб мал}ок' п|знаточи довк|лля, зм!г са1иоствердитися'
самовира3ити се6е як особист|сть. 1{реативн|сть виявля6ться в

р|зних видах дитяно| д|яльност!, у
мовленнев|й.
1 [удоэкественное

|{едагогика, 1972.
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творчество

и ребенок

тошту

числ| худоэкн|й

|

[)о3глядати в аспект1 худоэкньо! д|яльност|' а саме:
- виконання (в!.дтворення) д|тьми зм|сту худоэкн!х твор1в,
|3ира3не зобраакення худоэкн|х образ|в у д|[ (|гри-драматизац||,
,геатрал!зован! !гри, |нсценування' вистави' пока3 театр!в), тобто

виконавська творча д|яльн!сть;
- створення ново| продукц|т-:иал|онк|в, л|пних вироб]в,
|мпров|зац||; творвих розпов|дей, казок, тобто продуктивна
творча д!яльн|сть.
в худо)1сньовиявляеться
творн|сть
Биконавська
мовленн€в|й, театрально-мовленнев!й | ш:узияно-мовленнев!й
д|яльност!, продуктивна - в образотворчо-мовленнев|й |
частково в худо}к1{ьо-мовленнев!й д|яльност|.
€труктура особистост| дитини вир|зняеться своер|дним
поеднанням р|зних особист!сних властивостей, окрем1 3 них
в|д|гратоть суттеву роль у творн|й д|яльност|. )/ д|тей досить ра1{о
виявля1оться худо)кн| |нтереси й прагнення до творност|' 3а
спостерея{еннями Ё.Ф.Бетлуг|но[, нав!ть наймолодтп|
дотшк|льники в|днуватоть рад1сть в|д складання найпрост|тших
в|ртшик|в, пр!{мовлянок' п|сень, мал}онк|в.1 |!рояви творчост!
3ав)кди !ндив|дуальн|: це р|зн! р|вн| |т прояву, |нтереси, терм|ни'
як|сть. Боднонас, не3але}кно в|д |ндив1дуальних нахил|в до
творност|, вихователь ма€ створ1овати для вс|х д|тей розвивальне
предметне середовище, збаганувати худоакн!й досв|д д!тей,
орган1зову вати й стимул1овати р|3цо1иан!тну худо)кн1о практику.
1ака п|дготовча робота буде створ}овати м|цне п!д(рунтя для
формування в д|тей готовност| до творно! д|яльност|. .[кщо у
!руп| е дек|лька д|тей, що ма}оть яскраво вира)кен| спец!альн|
тБорн1 зд|бност| (штузинн|, виконавськ|, образотворн| | т. |н.), тод|
3 такими д|тьпти потр!бна |ндив!дуальна творча робота'
3анурення |х у худохсньо-творчу д|яльн!сть в|дпов|дно до
|ндив|дуальних зд!бностей' якщо нав|ть у д!тей в|дсутн!й |нтерес
до ц!е| д!яльност|.
.(ля розвитку творчост1., як 3а3нача}оть унен| (Ё.Бетлуг|на,
1.}(озакова, Ё.€акул1на та |н.), суттеву роль в|д1гратоть так|
особист1сн! базисн| якост| дит'тъти' як самост|йн|сть та
|н|ц|ативн|сть. €атцост|йн|сть-це п|д(рунтя для виникнення
творчих задум|в та {х реал|зац||. 1н|ц|ативн|сть виявлясться у
прагненн| дити:л1и 3находити | використовувати нове у свотй
л!яльност| , за словашти Ё Бетлцлг!но| , < дитина
.

1

{удоэкественное творчество и ребенок ' с. |6'17.

д|о ,

п|дпорядкову}очись

творчому вира}кенн}о, яке допомагае тй вт1л|1ти творчий задум,)

.

1

та {н|ц|ативн|сть т|сно пов'язан1 з
худо}кньо-творчо}о практико}о. 1ак, сатшост1йн|сть' якщо вона
€аште сатиост|йн|сть

поеднуеться 3 (<гра:цотни;у| | образнишл худо;кн!ш: вт|ленням,>,
набувае естетичного характеру; 1н|ц|ативн|сть узгод}ку€ться з
худо}квьо виправданими д|ями.
Бихователто сл1д пам'ятати' що худо}кня творн|сть сво|м
ре3ультатом, к'нцеви:ц продукто1ц 1иае приносити 3адоволення
в|д процесу д|яльност| не т|льки дитин|, а й лтодям, як| [т ото_
чу}оть' - це ва}клива естетична як!сть дитяно| творност|.
){' худо:кньо-естетичн|й л|тератур| склалася в|дпов!дна
пер|одизац|я творного процесу' а саш|е:
- набуття вра)кень в|д довк!лля та:х у3агальнення;
- виникнення задуму' складання плану його реа.тл1зац||;
- створення нового худо)кнього образу, вт|леного в новому
продукт! творност|.
|[оказникошт ц1нност| нового творчого продукту € як!сть
худо)кнього образу. 9им б!'льтпе в ньому вира}кено
|ндив|дуального' своср!дного ставлення митця до }китт€вих
явищ' природи | т. |н., тим вища як|сть продукц!|. Б|дтак, для
повноц|ннот творност| характерн1 два показники: 1) 1т резтльтати
повинн] ттати сусп|льну ц|нн|сть1 2) це {шусять бути зовс|м нов|
продукти творност1. Боневидь, так| пока3ники ще не властив1
дитян1й творност|. 1{о }к виступае переду1цово[о дитячо:.
худоэкньо| творност1, який генезис [| розвитку?
Б|дпов|дь на ц| 3апитання 1ци 3находимо в роботах в1домих
псттхолог!в : |[. Блонського,,{. Блькон|на' Ф..1[еонтьева, 1\{. 1!1аркова та 1н. 1ак, на душ|ку |{ .Блонського' генетично}о осново}о
дитянот худо:кньо| творчост| с дитяча гра' яку вчений на3ивае
мистецтвом. Ёа його думку, в буд|вельних |грах народ}куеться
арх|тектурне ш|истецтво' в |грах-дратшатизац|ях-театральне
мистецтво. 3 ду]икото |{.Блонського не г{огод)ку€ться
Ё.Бетлуг|на' яка 3азначае' що |[.Блонський мае рац|то стосовно
того' що в дитячих 1грах виявляеться худо}кньо-твори| зд|бност|
ди1ини, що |гров| д|| сприятоть формуванн1о худо}кньо| творност|
дити\1и' що гра певно1о м|ро:о передуе худоэкн1й творност| ни е
супутньото [й. Боднонас учена 3аперечуе саму |дето практикувати
гру як худо)кн}о творн|сть, оск|льки гра 1\{ае сво| закони
розвитку.2
1

1ам само, 6. 19.

2
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Ёе мо:кна зашеречувати взаемозв'я3ок гри 1 творчост: на
му3ичних 3аняттях' в !грах-драматизац|ях, театрал|зованих
1:'рах, народних 1грах.
Ф.1!1атвеев виокремлтос осо6лтдвий вид дитячих |гор _ татс

зван1, <руб|экн| 1гри'>, як| переходять у р1зт+| види д1яльност!. 1]|
!гри, на в|дм!ну в|д процесуальних |гор, сшрялтован| на к!.нцевий
ре3ультат. .(о них нале}кить гра-драш1ати:зац1я, що становить
своор|дну, за терм|нолог]'ето Ф..]1еонтьева' ((передестетичну
одна 3 ва}кливих форм
д|яльн|сть). гра-дра1!1ати3ац'я-це
переходу до пр0дуктивнот, естетично| д|яльност|' 3 характерним
для не: мотивом впливу на ]'нлпих лтодей (Ф..[1еонтьов,
[1.3етлуг|на).
Ёатом|сть, за словами Ё.Бетлуг!но;, гра не мо)ке вистула"[и
генетичното осново}0 образотворно! д|яльност| й окремих фортш
музингтот д!яльност|. ?ак, генетичното осново}о музи{]но-творчих
прояв|в (сп|ву, му3икування тощо) виступа}оть способи дитячого
самост|йного ор|ентування в 1иу3ит1но-звуков|й сфер|. |[очатковото стад|ето в образотворно: д1яльност| с прагнення дитиъ|и
ман|ттултовати (;арбатши й формами' а у словесн|й творност1
прагнення в|днайти вдале сполучення склад|в, ч!ткий ритп{'
складну ри1!1у. [1.Бетлуг|на виокремл1ое ще одне д}керело
ро3витку худо}кньо| творност| дитини, а са1\{е: саш:ост|йне
сенсорне засво€ння д|тьми якостей звук|в, форм, як| вони готов|
без к|нця котиб|нувати й зпт1нтовати. Б|д цих д|й д|ти д|статоть
3адоволення, в1диува}оть красу | гармон|йну сполунуван|сть,
усв|домлтототь |х виразно-образотворч| моэкли_вост!. Б|дтак,
генетич11а осцова худо}кньо| творност| с синтетично!о' в н|й
поодну}оться |грове й худоэкне' 3алех!но в1д суб'ективних |
об'ективних обставин.
} худоэкньо-твори|й д!яльност| дитина в|дкривае щось нове

для себе, а для |нштих лтодей-нове
д|тей. Фпи:пемо

д|яльност|

|х.2

|{оказники якост; способ|в творних д|й:
доповнення, 3]и|ни, вар1ац||, перетворення в)ке знайомого
п{атер1алу' створення ново1 ко]шо1нац1} 1з 3асво€них е.1{е1\{ент1в'
використання в|домого в нових ст:туац!ях;
- саштост|т?н| по1шуки' вишробовування найкращого
вир!тпення 3авдання;
_ знаход}1{ення 1{ових прийом|в вир|тпення' якш{о старих
1

(.2б.

про себе.1

Ё.3етлуг|на розробила пока3ники худо}кньо-творно|
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д|яль:лостей (А.Бот'улп, .1[.Бенгер, о.дяченко, Ф.€ох|н,
хеева).
1!1|сце | роль мовленнево1 творт1961!
у структур| худонсньо_
1иовленн(]во| д|яльност! пода;лсл г; с.хс,м! 2.!
€хема 2
[\4

!с':цс' |
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м(.)!(1!х ху/(()}1{|1ьо-мовленнево:

д|яльност|
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,[к банимо, у ко}кному з вид!в худол{ньо_мовленнсво1

д!'яльност! (образотворчо-1шовленнев1й,

театрально-мовленнев|й,
музично-мовленнев|й, л1тературно-мовленнев|й) мовленнева
творн|сть виступае у в!.дпов|дних р1зноман|тних
ф'|***, "'
рахунок ного в|дбува€ться тх взасмод|я | взаем'"6'Ё.,*""".
1!1овлення е стри}кнем макрод|яльностей, п{о виникли
п!д
впливо1ц худо}тснього слова. Ёомб|нац|: в3а€мо3в'язку
мовленнево| д|яльност| з |нштими видау!'и худоакньо|
творност!
1ио)куть бути р|зноштан1тни:ци: словесна
1 образотворна
д|яльн|сть (д|ти ]\'ал}о}оть ! складатоть'в'рй1"т,
розпов|д| до власних
|
'| авротл Р.3. Розвиток 1\1овленнево| твортост| в
дотпк|льному в1ц1. - ]'(онецьк:
.11еб!дь,2001.
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малтонк]в), мовленневотворча | музинна д|яльн|сть (доб|р
му3ичного твору до свос| ка3ки' музинн| асоц!ац|| з с|о)кетом'

вербал!зований рухливий образ), театрал13ована та
мовленнсвотворча д|яльн|сть (стоэкетоскладання' складання
сценар||в, дитяяий фольклор, |гров| д|алоги-|штпров|зац!:),
(створення
й театрал|зовано-1цовленн€ва
образотворна
|лтострутоть
вигаданий
костто1ц|в,
атрибут|в'
що
декорац|й,
д|тьми с1о}кет' в|дбиття вра}кень в|д вистави у власних ш{ал|онках
з наступним ко1\{ентарем у вигляд| зв'язного висловл1овання).
3изначимо коя{ен 3 цих вид|в д|яльност|.
1еатрально-мовле}'нсва д|яльн!сть - це вид худо}кньо3
пов'язаний
мовленнево|
дотпк|льник|в,
д|яльност|
в|дтворенням засобами театрального п{истецтва худоэкн|х
образ|в, нав|яних л|тературними творами, | складанням на ц|й
основ1 власних сценар|1в | с:о:кет|в. Бчен| п|дкреслтототь
природн!сть поеднання л|тературнот | театрал|зовано!
д|яльностей, адэке д|йсн|сть л|тературного тексту' казков|сть
образ|в,

виразн|сть

спонука6

мовлення

д|тей до |нсценування'

|мпров|зац!| й виконання творчих завдань (.[! .Артемова,
Ё.Бетлуг|на, 1..(оронова, н.михайленко, .[{.€трелкова).

\{[и погодакуемося 3 ду1цко1о .1!. Биготського, який в|дз натае
одномоментн|сть створення дитино1о театрального образу, що е
тшвидки1ш ро3ряд)кенням || понутт1в. Боднонас справедливе' на
на1ш погляд' тверд)кення }{.Бетлуг!но| щодо моакливост|
фортиування св|домого ставлення до використання засоб1в
образност| лилше п!д впливом ц1леспряш|ованого навчання' в
результат| иого д|ти почина}оть усв|доттлтовати' |цо р|зн| явища,
ставлення' стан мо)кна виразитили1ше зм!н:оточи характер рух|в,
по3и' экест!в, м|ти1ки, мелод1йност|, |нтонац!й голосу. Бваэкаешло,
що обидва автори ведуть мову про р!зн| уптови переб|гу худоэкньо|
д1яльност| д|тей: .}].Биготський - про |н|ц|ативну театрал|зовану
гР}, а Ё.Бетлуг1на _ про моаклив!сть досягти св|домого р|вня |[
опанування в ситуац|| орган|зованого навчання.
Фбразотворчо-мовленн€ва
д1яльн1сть - це вид худо}кньомовленнсво| д|яльност|, в як|й мовленнев| д|| п|дпорядковутоться
ддет| та зм|сту образотворчо| д|яльност| дитини для || збаганення,
спряш[ування' стимул}овання | коментарто. 1{одо образотворно_
мовленнево1 д|яльност1 €.1ихеева висловилася таким чиноп{:
<,Ёашта ду1\{ка стае б1льтш визначеното, зрозум|ло1о для нас самих'
як|цо тци [| запиштепто, закр|пимо на папер!. ,(итина ще не мо'*{е
ттисати' тош1у вона 3аш1альовуе сво| думки та уявлення, як|
виникли в :т дутш|, |х котцб|нац|| ] сплет|ння'>.1 Фбрази, створен|
засоба:тти кольору' л|н||, фортши, котипозиц||, ста1оть ц|льнипли,
1! шхеево Б.1,1.Развитие
рени детей.

'

1\1[':

||росвещения' |972. _

с.26.

яскрап! |!! || м !!,'! !\ ! | (( ) ( )!!()(]()|)едковутоться мовленням.
?е, ного
||(|м!!(' !! /!'!|'|''!'!()му м:|./{1онку' легко 1 природно
зам|щуеться'
,/(()||(|||!|!<;с"1'1,1'11 , (до}{альову€ться))
3а допомого]о слова. 6кладена
/(||'|'!| !!()|0 1{а3ка о}кива€'
3добувае
мо)*(ливост;
додат1{ов|

вира}кення в |лтоструванн| зм|сту.

1!1узинно-мовленн€ва д!яльп|сть
худо}тсньо_:иовленнево1 д1яльност|,

один 3 вид'в
- цепов'язаний
що
з

вербатл|зац|е:о птузинних образ|в (у
р|зних типах висловлтовання)'

як! сприйма€ чи в1дтвортоо дитина в р|зних способах музичноритм!ннот активност|. Формування культури худо)кньоестетичного сприймання му3ичн}1х твор1в, |х елементарного
анал|зу немо}кливе без унаст1 мовлення' яке мо)ке виступати
в

р|зних с}ормах вербал1зат1!1
тп171 пзг:.:::ттт<;м

музтт.тттт.тх образ! в. 3одттоиас <:творен!

вбудь_яких ти1тах
х !!||(:.,!()||.'{!()!}:!'{:,,:;б:':!'|!|!у!(),'!'], мо}1{.'!иво(],г| тх
яскравого
1}и|):1}{с(}|1!|'т ;; з'::т:лц|, с;:|в:пх, музикуванн|
тощо.'
./[|тературно-1цовленнсва
безпосередньо
д|яльн|сть
ху71<лэлс:л!х !}|){!)!с('|!:,<>б1;;п:г[.|, дзт'!..г;с:тт!

:г:г'.т!:}|||1

пов' я3ана з| сприймання}1' елементарнитц анал|зом
л1тературних
твор|в | словесното творн|стто п!д впйиво:и худо:кн|*
)/ момент сприймання л|тературного твору
"р,*""".
виступае

дитина
водночас у дек1лькох ролях - слуха!]а' активного в1ртуального
учасника зобралсуваних под|й ! сп!вавтора,
,|д
вносити певн| корективи у тв1р. ./1.6трелтсов' влу.,ц'
'*'*у ви3начае
""'у
цей вид д|ял ь:'лос'т! як <л !тс1-:атур]{о-мовлен11сву гру> , оск|льки
у
процес1 1| зд|йснення збер|гатоться вс| еле]утенти
_
у'''"имо
мовленнево| гри, зм!ст яко| складае контапд|нац|я
"р''л|йературних

слоэ*сет!в 1 образ{в.

Б|дтак, мовленнсвотворча д1яльн|сть вагома п|дстава
для
об'сднання р|зних вид|в дитято| худоэкньо|
д!яльност| в ме}*{ах
поняття (худо}кньо-мовленнева
д|яльн|сть'> в контекст|
|нтегративного п|дходу до використання
р1зних вид|в ш{истецтва.
1.5. ${анри л!тературного ]шистецтва
1.5.1" Бзастиозв'язок р|зних вид!в мистецтв

9 вихованн1 дотшк|льник1в, форптуванн| в них естетичного
ставлення до довк1лля традиц1йно значна
роль в|дводиться
[авршъш [{ 'Б. Розвиток мовленнево| твориост| в
дотпк1льному в|т1|.-.(онецьк:
"[{иб|дь, 2001.
\
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мистецтву. \{истецтво-це творче в|добраэкення д|йсност! в
худоэкн!х-образах, творча худо}кня д|яльн|сть' €еред головних
,й',',""" | розвивальних 3авдань науковц| на3иватоть вкл1очен1{я
худо)кн1'х зд|бностей'
дити11идо естетично| д|яльност|, розвиток

навчання способ|в особист!сного вт|лення естетичних уявлень у
творчу д!яльн|сть' шдо передбачае 3нання мови р!зних вид1в
*""1"ц''' | эканр|в естетично| творност|'
1дея комплексного використання р|зних вид!'в мистецтва
д1теи як
в систему виховання
поступово вт|л:овалася
сферу прекрасного'
по1ширтовати
необх|дност|
усв|домлення
[1[ляхи
посил}овати стиу|ули' що збуд;ку1оть почуття краси'
вихованн1
становлен}1я !нтеграц|йного напряму в худо'*сньому
проходили кр!зь ета11и суперечливост|: в|д визнанення зм|сту
худохсн|х зй"'ь з позйц|й 3нань | вм!нь, що передбачен|
й 6ули обов'язковип{и для 3асвоевня вс|ма д|тьми, |
',р'"р'*'1о
виокремлення у зв'язку з ци1ц ко)кного з вид|в худо}кнього
3аняття - до сучасно| тенденц|| використання синте3у мистецтв
в естетичному вихованн| д|тей.
1{е в 40_! рр. )({ ст. вчен| д1йтшли висновку' 1цо т]льки
взаемо3в'язок худо}кнього виховання з р|знттми
"'р''"1й"ий
д|яльност| дотшк!льного закладу (посднання художснього
"'д.*,
слова | наочних зобраэкень' музичних 3анять 3 1гровип{и
моментами, сприймання л|тературних твор|в | образотворчого
ш!истецтва | т. !й.1 € одино г{равильним 1шляхом виховання д1тей.
|[!зн!тше позитивну роль комплексного впливу р!зних вид|в
худо)кньо| творност| н' дотшк|льнят було п!'дтвердэкено
! синтез мистецтв
фундаментальни1ии досл|д>кенняп{и' Бзасмод|я
одного виду
!
шереход|
вид|в
т1о€
д
нанн|
в
р|зних
г1роявля1оться
виразност|'
засоб|в
використаннто
3авдяки
|н:ший
в
*'""'"ц'''
худо}кньо] мови | матер!алу |нтпих мистецтв'. Фтэке'
взаемозв'я3ок }1истецтв ро3кривас нов| мо}кливост1 1 1шляхи
худо}кнього осво€ння д|йсност|'
у сучасних досл1дэкеннях |дея взаемод1| вид!в мистецтв як
найб|льтпефективно|умовиестетичногоро3виткудо1пк]льник1в
с найб!льшт продуктивното. Бивча}оться механ|зми створення
засоб!в р1зних
*уд'й""'.' '6р'Ёу на основ1 взасмод|| вира3них
*й"'"ц'" (птузики, }кивопису, л|тератури' театру)' привопту
йдеться про поеднання та взаемозбагачення у творчому процес!
синте3у
р1"'.'* "'!!" дитяно| худоэкньо| д!.яльност|' 1енденц|я. до
мистецтвавизначаеться3агальними3аконоп{1рностя1\4,1
!
худошснього \{ислення та 3в'я3котш р1зних мистецтв м|эк собото
худо)квисту11ае
чинникош|
реальн!1п1 }киттяш!. Фб'еднувальт{и1ц
зм|стова
що вкл}очае так| ун|версальн| компоненти' як
"|й 'бр'',
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в|дпов1дн|сть форм|, композиц|йн| особливост|,
худо}+сня ]иова
твору. Будь-який витв|р 1цистецтва в\д6ивае
що
назива|оть худо'кньо|о моделл1о
"""в,й}'г^св|т,
реального св|ту.
Б|н викликае
ц|лу низку асоц|ац|й. Боднон.6 *'*"'*у з вид|в мистецтва
притаманна своя специф!тна система образних засоб|в.
Ёоштплекс уявлень' що виника-''.'!д
мистецтва' утвор}о€ синтетичний худоэкн1й обраЁ.р1!них вид1в
)/ процес|
естетичного сприймання твор|в мистецтва в
дити.*|и виника1оть
худоэкн| асоц'ац||. 1{е спонукас до оц|нтов;;;;'_;й1вняння,
узагальнення | сприяе усв|домленн|о 3в'язку м|ак !м|стом |
засоб^ами худо?{сньо[ виразност| твор|в.
?ому д|яльн|сть
дотшк!льник|в, якщо вона спираеться на р|зн!
-."'ецтва у
сво_ер1дних' доступних для д1тей
6орйах, "'д' *|д'}кньо1о
(.(. 1{абалев ський, Б. Ременсь*й*,
"',"
Б. Ё";", Б. я;;;"й]"и;.

"'''''*

1радиц|йно

худо}кньо-мовленн€ву д1яльн1сть вчен|
пов'язутоть з| сприйманням л|тературних твор1в,
:х виконанням
та в|дтворенням | сатиост|й"''."'''""сното твортл1стто,
тобто ::
зм|ст окресл|оеться ме?ками мистецтва слова.
!удоатсня л1тература _ це мистецтво слова,
до якого д|ти
прилуча}оться 3 раннього дитинства. }1истецтво
слова
в1добраясуе довк|лля в худоакн|х образах, спресовуе
в них типове
на основ! узагальнення я{иттевих явищ. Фтаке, худо?кня
л|тература _ це зас1б образного осмислення
)(удоэкн|й тв|р.для д|тей акумул}оед!йсност1.
в соб| мистецтво'
психолог|то й педагог|ку. €аме тому худохсн| твори
використову|оть у дотпк1льних 3акладах з педагог|чното
я!
зас|б виховання. ?а все >тс не сл|д забувыги,
'''''' л|тература
_
що дитяча худо}кня
це насамперед вид мистецтва' до якого ми при-лучаемо
д;'"и, ц"
мистецтво слова' яке вт1лтоеться в активн|й худохсньомовленн6в|й д|яльност| д|тей за зм|стом худоатсн!х

,"'р!".

1.б.2. Фупкц|[ худошсньо[ л1тератури
)(удохсня л1тература як мистетт,тво слова викону€

ни3ку
1нформац|йно_осв!т"", /'*''"',
нац|онально-духовна, |сторйнй',
""'"''чна' культуроносна'
розваэкальна.1
1. 1нформац|йно-осв1тня
полягае в тому' що
кохсний худо;кн1й тв|р н"с"функц1я
в|дпов|дну !*6'|**ц;'',

фун.кц|й, серед

них:

пов|домля|очи дитину про певн1 под|[, экиттев|
ситуац||, явища !

ъ
1Битоки
1!1аяк,
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закони природи' соц!альн| та 1цоральн1 норми сп!вакиття тощо.
3а ц|ото функц|ето твори худоатсньо| л!тератури мо}кна под|лити
на дек|лька груп:
з
а) т!, що несуть у соб| зовс|шт нову для ди'[иъ1у! !нформац|то,
яко}о вона ще не стикалася в )китт1;
б) твори, в яких об|груеться знайома |нформац!я в нових
вар|антах, неспод!ваних для дити11и ситуац|ях' уточн1о}оться
певн! форшти | правила хсиття й повед|нки;
в яких пода1оться поглиблен| знання з певно[ галуз|
'|
'Б'р',
(природа, мова' крае3навство' математика' астроном|я' мораль'
{"й'р1", народознавство тощо). .(обиратони тв|р, вихователь мае
ч|тко ви3начити ш|знавальн| завдання, як| м|стить зтш|стова
твору (збагавення' уточнення' роз1:1ирення 3нань д|тей
й'р'"'
чи ознайомлення..' закр!плення..' вправляння"')'
2. Биховна функц|я худоэкньот л|тератури'3у' доречно
пригадати *р"'.'!-"'ова рос!йського критика Б' Бол|нського'
який писав' гцо дитян| кних{ки пи1шуться для виховання' а
виховання - велика справа' оск|льки воно вир1пту€ дол1ол1оду\н\1 це справд! так, адэке ко}кна кни)кка' якучитае дорослии дитин1'
т| розутшово' ш!орально' естетично' 3|д того' як прочита€
3верне
'"*'"у"
тв|р вихователь' на чому | як в!н розставить акценти' на що
|цо
прочитаного'
увагу дитини,3але)кить | || ставлення до зм|сту а
негативне
у не| позитивн| емоц|{, сп!втуття, що "**.'у*'"ить
1засудхсення. 9ерез ставлення дт1ту|нидо геро!в ! под!й
"'.*'""'."
худо}кнього твору в не| форплутоться певн1 уявлення про довк|лля'
3акони л1одського хсиття' моральн! та естетичн| понуття'
правила й етичв| норми повед{яки' 9ишт глибцте дитина
(в едност!
3анур}оеться у 31ц1ст твору' сприймас й розум|е його
на
зд!йснить
в1н
ду'*" ! понуття), тим б|ль:пийвутховнийвллив
вплинув
позитивно
тв|р
л|тературний
я*щ' ми хочемо, щоб
""т.
на дитину, потр|бно в|дтлукати засоби управл|ння процесом
сприймання худо}кнь'"' 'в'ру в!дпов!дно до в|кового пер|оду
книгу' створити
дитини' як| б п!дсилили емоц|йний в|дгук на
як| вони
умови' що сприяли б перенесенн}о 3нань ! понутт|в д1тей'
практичну
д|яльн|сть'
Бд"р*,'" п|{ впливо* *"'"', в |х активну'
3а словами Ф.3апорохсця' худохсн|й тв!р сприяе не ли111е
засвоенн|о нових 3нань | вм|нь, не ли1ше фортиуе окрем| псих|чн|
а й зтц!нтое загальне ставлення до д|йсност1' стимултое
''р'ц""',
виникнення нових' б1льтп високих мотив!в д1яльност|'
3. Ёац|онально-духовна футткц1я' 3а словами Ф'3апороэ*сця'
не
худоэкн!й тв|р сприяе не ли1ше 3асвоснн|о нових 3нань | вм|нь'
загальне
зпт|нтое
й
а
процеси'
ли1ше форш!у€ окретш!" псих|чн|
йо д|йсност!, стимул1ое виникнення нових б|льтп

".'"'''"",

високих метод|в д|яльност|. .(итяна книга виникае
на стиках
}|сено нац|ональний характер геро:в, |хнто
психолог1то, св|дом|сть, нац|ональний :иентал1тет.".ц;.н''йу
9ерез олиси
пейзаэк|в, природи дитина п]'знае св1т;т
р|дний
Б1тнизну, а худо}кн€ розкриття взаеттов|дносин {р'и, сво1о
укра:нц|в,
родинних | друясн!х-стосунк1в форш|уе у д|1ти|{'ивисоку
духовн!сть,
притаманну укра:нсько.му народов|. }
до:пк|йь!ому в1ц|
в|дбуваеться пр.оцес соц|ал|зац |\
дитини 3авдяки 1нституту
соц|альних ролей, серед яких особливе м|сце
'''":д'" соц|ал|зац1|
роль' що формуеться вх(е на пер1ших етапах
"'ц|ональна
особистост|.
1иистецтва, педагог|ки | психолог|[. ]/ худоэкн|х
образах в|добра-

мово!о'

1{ниги, написан1 зра3ково}о, образното я{иво}о
р1дното

сприя}оть

формуваннто

нац|он.льно"о

високо| духовност| дитини. Фсобливо
ц|нним у
е

м"нт'л|'"ту,

ць;;;;дноптенн|
укра|нський фольклор, який акумул}ое в соб!. не т!льки
кв|нтесенц|то

нац!она'ьно"о цосв|ду, й й
!й.'";сть та
точн]сть р|дно[ мови.. |[рисл|в'я, ,'р'*'"*',""''".'"'у
припов|дки' ка3ки
в|дбиватоть ментальн1сть нац|:,
кодекс,
т| думки, до яких д|йтпов народ''#ду*'"''о-моральний
упродов}к своет багатов|ково|
практики. ?ому виховувати | навчати
дитину потр|бно наса1\{перед на творах укра[нських г|исьменник|Б,
фольклор|.
'^ц|','.'"ному
4. 1сторинна функц|я. )(удоэкня л1тература-це
1иистецтво
слова' це той нац|ональний скарб, який еднае
Ё !д""йи
сунасн|стто минул|' покол|ння, |стор|:о народу.1;';;;'рган!зм з
творить
народ' а письменники збер|гатоть :|
для сво|х нащадк1в. |!ро
,, ттс ь ко г' н а род у : Фл е кс у д
1{ир и л а
*.т'т.|:'1:|3т?'}1аливайка,
1,1
||о}кум'яку'
'"о у]-,Ё
Богдана )(мельницького'
1,'...
[олоту,
глро |стор1то р|дного кра|о' традиц|;.,
3вина1, обереги, свята свого
народу д|ти дотпк1льного в|ку д|знатоться чере3
перекази'
опов|дання' казки.
функц!я. !удоакня л|тература так само'
_1._1{|"'уроносна
як
-.",1р1дна
]\1ова' € нос|ем нац|ональнот культур".
т''ф худоэкньо:
л|терат5,ри (проза, поез!я, др'*''урй1") ;;;";';'!_фу"*ц;пропаганди
нац|онально|
культури'
транс:1ортування'
г{ереливання :| нац|ональних ц!нностей
скарбницто'св|тово:
у
л!терат}:р-и' культури. }сьопту св|тов| в|допл!
у*р.т.,""|; письмен 11ики 1'11193ч9цко, .1{еся )/кра|нка, 1.Фрайко,
о''1!,_г'".''р,
|1.?ичина та |н., а ра3ом 3 ними | натша
укра1нська
духовн!сть.
}{ультура, заф|ксована в л|тературних
стае
д}керелах'
орган|нното частино}о св|тово: кульйури. $у','ур'"Б!,'!,ру''*ц:"
л|тератури реал1зусться й на
ч''"- о;'"-"
л1одина читае худоясн|х твор|в'с'оий;"нйу р!!";.
укра|нських письменник|в, тим
56

тишт багаттпото стае т[ мова'
ти1и висококультурн|тпото стае й сама лтодина як нос|й
нац|онально| культури. Фсь чо1у!у так ва)кливо з раннього в1ку
прилучати д!тей до кращих л!тературних зразк|в укра|нського
фольклору, поез!'!, прози' драматичних твор|в, знайопдити :х з

краще п|знае св|й народ, його традиц||,

творами як укра|нських класик|в, так | сучасних поет|в

|

письштенник!в.

6. Бстетична функц1я. 1!1истецтво слова сг[равляе величезний вплив на е:шоц|.йну сферу дитини' на || понуття. ,(итина
сприймае худоэкн|й тв!р на слух. Б!'дтак, неабияк| вимоги
ставляться до мистецтва виразного читання дорослого. )/ процес|
читання (розшов1дання) читець ро3кривао свое етшоц!йне
ставлення до факт!в, под!й, геро|в твору й тим впливае на д!'тей,
перекону6 !х, що саме так ! повинно було все в|дбуватися,
пробудэкуо в них сп|внуття, сп|впереэкивання. )(удоэкн1й образ
допомагае дитин| про)кити разом 3 героем частину його экиття,
<<вв|йти в його }киття,), перейнятися його почуттяп{и.
|{оетичн| твори свое!о образното мовото виклика1оть у д!тей
почуття прекрасного' естетичну насолоду, бансання запашт'ятати
в|ртш|, читати |х близьким | знайоми1ц л}одяш[' водночас
г{оповн!о1оть словник д|тей яскравиш{и образнитии виразами'
еп|тетатии, метафорами.
7. Розваэкальна функц!я. [|ла низка худо:кн|х твор|в, як!
викону1оть функц!то ро3ва)кання д|тей, налех(ить до гумористичного хсанру. це твори [.Бойка (<Бруднуля), <вереда,>, <,Берем|й,>, <,Ёе загубл1ося> та |н.), Б..]1ади}кця (<Фй болить у мене зуб'>
та |н.), .(. Б|лоуса (<}пертий [риць'>, <,.[[!карня в 3оопарку)'
<,|!таштин1 |Ф.7!Ф€й>>, <,Беселий кут'>; <.1урботлив| друз|> ! т. п.),
перевертн| 1!1.3|нграновського' Ф.€енатовин, А.1!!'ястк|вського,
Б.Ёестайка та ].н. ,(|ти лтоблять твори цього )канру' вони викликатоть у них см!х, рад!сть, веселощ|. ,{ля розваги д|тей
використовутоть тако}к театральн| вистави та |гри за зпт|стом
худоэкн|х твор!в.
)(удохсня л|тература мае р|зн| худо)кньо-л|тературн!

}канри: в|ртп|, поепди' опов|дання, пов1ст|, 6алади, байки, ромат{и
| т. 1н.

Байб|льтл доступними для д|тей е твори усно1 народно|
творност1, опов|дання, в|ртш|, байки, пов|ст|. )/кра|нська усна народна творч|сть - найб].льтш 1пироко в)киване д)керело виховання'
навчання | розваэкання д|тей.
)(удоэкня л|тература та усна народна творв!сть _ це так! види п{истецтва, як| супровод}1сутоть л}одину 3 пер1ших рок|в [| э*сиття. Ёа ц|й пертп|й сходинц!, в дотшк!льному в|ц!, коли закладаетьа!

ся фундамент особистост|, формуеться псих!ка' уявлення дитину\

!

про навколи1пне' |нтенсивно розвиваеться 1иовлення' ва)кко
переоц|нити значення л|тератури | фольклору, його 1цалих
:канр|в. Бони е найваэ*слив|тпими д}керела1ци ро3витку дитячого
мовлення' могутн1м чинником виховання й осв|ти. }св!домлення
високого призначення твор|в мистецтва слова для виховання
п1дроста|очого покол|ння с традиц|йним для вчених' педагог1в,
письменник|в ус|х час|в.

1.5.3. Рсна народ}{а творн!сть
либокий ф|лософсь кпй т а |сторик о ф|лолог]чнртй анал|з
усно| народно| творност1, його взаемозв'язку 3 худо}кньо1о
л|тературото був поданий в|домими фольклористами'
письп{енниками 3..(алем, Ф.Бусласвим, |[.Рибниковим'
[

-

[.6ковородото, 1.Франко]ц та 1н. Розгляда1очи твори с}эольклору
як д}керело духу | думок, скарбницто |стор|| наРоА}, вони незм|нно

п|дкреслховали 3начення уснот народно: творност| у вихованн|
- р|дно|
мови.
Фольклор - це народна творн1сть, в як|й <худо;кне в|добраэхення д|'йсност| в|дбуваеться у словесно-1иузичних
хореограф]'чних формах колектив|;от л:ародно1 твор.196т|, що
вира}ка}оть св|тогляд народу 1 нерозривно г{ов'я3ан1 з його
хситтям | побутопл,>1.
Ёародна поетична творн|сть бере св|й початок в|д глибокот
древност|, коли л1оди ще не впт|ли лисати, | твори створ1овалися
в усн|й форм1, у них використовувалися виразн|
}кивого
"'"'би
мовлення. Биховне, п|знавальне' естетичне 3начення
фо.гльклору
величезне' оск|льки в1н збагануе 3нання л1оди!1и про д|йсн|сть,
впливае на особист!.сть, розвивае вм]ння тонко в|дтлу3''" форму
та ритм р1дно: мови. 1{е необх|дна сходинка 3алучення до
багатств нац|онально| культури та' надбання культури |н:пих
народ|в.
Бидатн| д|яч| л|тератури (1.111евненко, .1{еся }кра|нка,
та осв|т| молод|, залуненн| |х до нац|оттально| скарбниц|

1.Франко, $.1{оцтобинський [.€коворода

та |н.) пост|йно

3верталися до фольклору' вбача:очи в ньому )киве дх{ерело
нац|ональнот саплобутност|, вз|рець та невичерпне д}керело
вдосконал]овання л1тературно: птови. Фольклор вир|зняеться не
т].льки |дейното глибиното, але й високими худохсн]шди якостя:ци.
1{ит. за:
1['кра|ни.

58

.€ Ё. }сна народна творн|сть / / \{ультура! побут населення
к., 1991. _ с.166.

]\|[цсданшч

-

Фольклор як категор|йтте явицде 1цае свот, т|льки йому при'гаманн| особливост!.1 Ёайхарактерн!:по1о 3 них € усна форма
'гворення й побутування. узагальнен| форми }киття' виховання'
11авчання' спостере}кливост1 вт1л1овались у р|дному слов!,
закр|плтов алися' передавалися 3 вуст у вуста' 1:тл|фувались'
на6ували 3начу|цост1 .,".р'д"их перлин>, як| одне покол|ння
|нтпошту як найдорохсчу спадщину'
передавало
^ |!рагнення
зберегти словесне народне твор|ння потребувало
сходяться на тому'
ро3витку пам'ят1, тому досл1дники одностайно
А це' у сво1о
(€
'
1![итшанин)'
пам'ят!>
фо <6ольклор е ш|истецтво1ц
поетичн!сть'
структуру'
}канрову
на
його
чергу' впливало
г1евйичк| за обсягом фольклорн| твори (п!сн1, приказки'
3абавлянки, ут|птки, примовки)' завдяки образност| й влунност1
р|дного слова' краще запам'ятовувалися' використовувались у
повсякденному сп!лкуванн!' знаходили свого слухача' . властива така риса' як традиц}ин1сть'
Фольклору
Фольклор бере витоки з народних традиц|й, сво|ми коренями
сягае в давне минуле. 3авдяки йошту забезг{ечуеться нерозривний
в3аемо3в'язок м|.эк минулим | сунасним, в|н такоэк 6 скарбнице1о
сталих народних звича|в | ститшулятороту! {х подаль1пого
о3нака традиц|! _ не рутинн|сть' а_ певний
ро3витку. ,,г''''""'
1 неод:и|нно м!цн!сть спадкових зв'язк|в у
"туп|н,""та.пост|
|сторик
фольклору Б.|[утилов - 1радиц|йн|сть
р''""'' у, - пи1ше
)киття' культури' побуту, форшта
народного
!
форма
"''*ц"ф;..на
процес не1\1инуче набува€
Будь]який
його
фольклорн.ий
руху.
характеру руху всередин1 традиц11' евол1оц!| та трансформац!|
традиц!т. Ёа будь_якому в|др!зку васу фольклор будь-якого
народу становить собото динам|чну систему, певний стан
традиц|{. Ёовоутворення' що при цьому виника1отБ' - 48
насамг[еред 3сунута ! зм|нена традиц|я'>1'
6уттевото ознако}о фольклору е вар|антн|сть, фольклор не
м|стит| незти|нних форм. Бар|ативн!сть фольклорних твор!в
св|днить про колективний характер творення' хоча' безперетно'
6ольклорн| твори | мали сво[х автор!в у найпер1по1!1у вар|ант{'
1ому для уснот народно| творност! характерне поеднання
колективного й |ндив|дуального. 1ндив|дуальне' що сприйштаеться гуртош[' 1швидко по1ширто€ться' доповн}о€ться' стае колективним твор1нням.
|мпров!зац!йн]'сть як фольклорна ознака яскраво виявляеться
в казках, легендах''{аст|вках, колоптийках, бувальщинах' спогадах'
1

{ит. за: Р[цц:оншч €.Ё.

)|'кра!ни. _ с.]67.
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}кра|нськтлт? с|ло.лгп':с.::()|) |)|:}!!()м]!::!,;':пр:й за }канрово}о характеристико|о. )/г;с'с:г, с|лсл.:1 1,1ц.:11111 \/м()!}![() !|о.|{1ля}оть на про3овий
та
|!оетичний] . !!;:с::;с::с::|! с|л',.::|'!(.]!()[)' у сво]о чергу' под1ляеться
на
дв| г]()./|||.(! |'|'\/||!|: \\,/((')|(|!'! !||)()3а | докутиентальна (неказкова).

|!|)():}!'||{але}катьр|зн|види*^"'*,п|Бтварин,
/[,,х}',,(,,,г,;'!,()!
|'(!|}()|!!с: с|;;п::'|'1!(''|'||,тп;| та нар|вн|,
соц|ально-побутов|,
м у'!'!'|'!! !! !! ! |(:|{]|{}1' небилиц|.
про3а
!окуштентальна
']!

(' |'(' ! !/(

|1' [|('рекази,

с|;упт:сц1ето

^куохопл]ое

народн| опов1дання. [1ров1дното
неказково[ .опов|дки'
про3и е засв|днення та пояснення |сторинно

в1рог|дних дшсерел.2
}1айултоблен|тпим ?*санром для д|тей е, зв|сно,
укра1нська
народна казка.

Ёазка-розпов|дний

(здеб1льтпого народнопоетичний) тв|р
про в}{!'1|да:тих ос:!б | под!1, !]ерева}}сно 3 участ1о
фантас,:,инних
с||'/!';! [{:::згс;т (лз!7ц <:..т:<;лт:1 ((!{;[:.[!1'!1 ,)'
роз||()в;датй;
<:л:<;:;!71;:п:лл.т; .л::1л!лзг{<>-т[;:пллт'::<:т,т:([т{о].()'
- еп1чне
алегорит|1]ого 1соц1ально;:с>бут.о|зс>г() характеру 1з своер|дно:о
традиц1йно]о системо]о
худоэ*сн|х засоб|в, п|дпорядкованих геро:зац1|
позитивних'
сатиричному викритт1о негативних образ|в' часто
гротескному
зобраэкеннто тх взаемод!'т.{
Баэкко переоц|нити 3начення ка3ки
у вихованн| д|тей.
-^ -1{.}тпинський
назвав казки ((пер{ши]ии блийуништ' !!р'о'*",
створення народнот педагог|тси 1 ввансав,
що навряд ни хто-небудь
6ув би спромо}кним (3магатися в
цьому виг{адку з педагог|нним
ген|ем 1{:]роду).'' Бисоко от1|н;отони виховне 3на{{ен|{я
$.9тпиттський зазначав: (8 р1птуне ставлто народну ка3ки'
ка3ку
недося)кно виш{е в|д ус!х опов|дань, написаних спец|ально
для
д|тей осв|ченото л|тературото... 9 народн1й казц|
поез![.дитина-народ розпов|да" д|'"., про сво|
"";;;-;;овнена
дитян1 мр|| !
принаймн| наполовину в1рить сама в
ц! :ир|т,.'
Ёародна ка3ка потр1бна коэкн|й дитин! як || насущний,
духовний хл1б' який н]коли не при[даеться. Адхсе ;й; ;;;;;;;;
1'(ив': &1цсцанцч

€'Б' !сна народна 'гворн|сть/ / }(ультура | побут населення
9кра1ни._ с. 169_174.
2
БоеуилА'А4 ', /!цсенко 1!.Б. }кра|нсьт<е народознавство
в доллк|льному заклад|._
1{.: Бища тпкола._ 2002.
3 ?луманний
словник укра1нсько| мови / 3а
ред. .(.[ .[риннитпина. - 1{. : Фсв!та,

1999 с'103.
ц

().[.'

Ёузьлоенко Б.[ .11]к1льний словнит( з
укра!'нознавства.- }(.:
-|1опэапенко
!/кр.
письменник, 1995._ 6.108.
5!цтцнсьлсцй [[/.
|1итання вртховання | навчання в початков|й тлколт
/ / Бибр. пед.
твори: Б2т. _!.2. с.271.
' !оэп само.1 с. 272.
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р|дного слова' красото сп1вуно[ укра1нськот
1.Франко: <'Фт| простеньк! с1льськ|
про
й''". €аште
ц"
''"', кор!ниики, вкор!нтототь у натш1й душ:|
6айки, як др|бн!, тонк|
лтобов д' р1д'''"о слова' його краси' простоттт | нар|вно|
мило3вучност|. 1исяч| реней у акитт| забудете, а тих хвиль' коли
вам лтоба 1цама ни ба6уся опов|дала байки, не забудете до
смерт|,>1. Беликий Ёаштеняр вва}кав' що ка3ки впливатоть на
моральне виховання д|тей, прищепл}ототь лтобов до природи'
баэкання || охороняти. Фсь ношту в|н писав: <'8 баясав би' щоб натш!
якнайдовтше
д|ти в |нтерес| здорового й морального ро3вото
| простих
характер|в
простих
св!т|
файтаз!ето в т|шт
3амилування
основи
""'''"
м|цн{
|
пер:п|
винесуть
вони
в|дносин... Б!дси
а надто лтобов до
до чесноти' правдомовност| | справедливост|,
| охоту придивлятися 6лизько |! творам' г1рислухатися
''р"р'д,
таемн|й мов!, нути се6е 6лизькими до не!, п|дглядати, а дал! й
тт
просл!дувати [| велик! загадки>2.
Фдним |з эканр|в поетично| усно| народно| творност| е замовляння' ,'"'','рй, як| на.тебто несуть у соб| нудод1йну силу
впливу на навколитпн!й св|т. } народ! побутутоть господарськ|,
л!кувальн|' громадськ|, приворотн! замовляння'
коротк| влунн!
[о поетйчно! н'р'д''1' творност| нале}кать
прикмети'
загадки'
вислови - г{рика3ки' приш[овки, присл|в'я,
тошдо'
афориз1ци
калаплбури, в!тання, г[рокльони, побаэкання,
о3начае
цдо
парапт|ограф!сто'
[ей вид творност| називаеться
эканри, як| в образн|й форпт| в|добрахсатоть
"'й*'р'''''|
навколи1шнього середовища' сусп|льних |
сторони
найсуттев|тп1
родинних в|дносин.
(ере0 0шпъячоао фольклору в щьому эюонр1 на1поъшшрен!ш+[
3аклцчкш, про3швалюш, мовчанкш, ]пшршлкш'
пршмовюш,
.[опоетичногофольклоруна.,]е}кать1небплиц|,н!сен|тниц!хсарт|влив|, спл1тшн! тексти, як| м|стять гумор' опису|оть
не|Ёнутон| вигадан| под||. ]/ д|тей вони виклика}оть см|х' баэкання
запам'ятати та переказати текст |нплим, насм|штити |х'
|[оетинну групу укра1нського фольклору склада1оть тако}к
п|сн1, голос|ння (голосйлки) та думи' }кра1нська п|сня це
невичерпне д}керело нац|онально| культури' |!!сня супровод]ку€
все }т(иття | д|яльн1сть л}одини - в!д народэкення до останнього
проводу 3 }киття. 1отшу-то й класиф!кац!я п|сень досить
рй"''."]'на. (е календарно-обрядов|, трудов| п|сн|' колядки'
диту1|{у образн!стто

|

} 50 т' _
Франко [ .[{оли ще зв|р! говорили: }{азки для д1тей / / |!овне з|бр. твор!в:

к., 1979.- т.2о - с.
;

Фр',''

!.к'.пи

|.2о - с'

74.

т'т1е

170.

зв|р1 говорили: 1{азки для д|тей

//||овне з|бр. твор!в: 9 50 т' 61

щедр1вки' веснянки (гаг!лки, га|вки), ку[альськ|, петр|внан1,
обхсинков1, гребовецьк!, вес|льн|, !гров|, хороводн| п|сн1.
,{о еп|нного }канру народно1 творност1 нале}кать дуу1и,
балади, |сторинн! п|сн|.

Фхарактеризуе1ио словесн| }канри укра:нсько| народнот
творност|.
|{рисл|в'я _ це короткий, стислий, тлоетинний тв|р афо_
ристинно: форми, повчального з:и1сту. {е своер!дне сховище
народно| мудрост|, яке дбайливо збер!.г'".,Б" |стор|ето та
передаеться з покол|ння в покол|ння. Ёарод 3давна використовував [х у вихованн| та навчанн| д|тей. ||рисл|в'я | приказки
зд|йснтолоть подв1йний вплив на дитину як за
формото, так | за
зм|стом. } цьому |х особлива педагог|чна ц;нн:сть.
€воето
ун|кально}о поетичното формото вони вплива|оть на розвиток
образного мовлення' оск|льки це (...}кивотрепетний вияв
р|дного
слова' що вилет|ло безпосередньо з його хсивого глибокого
_
д'керела в|чно тонот дутп! народу' що в|тно ро3виваеться... €ам|
диха1очи хситтям' пробуд:ку|оть до }1сиття й нас|ння
р|дного
слова' що 3ав}кди корениться' хоч !' несв|домо, в
ду:ш1 дити1.,(о
ни>
присл|в'|в у народному мовленн| близьк| приказки. Б'ни
ду}ке под1бн| за своето коротк1стто сило1о суд}кення' поетично|о
'
виразн|стто' однак |стотно в|д них в|.др|знятоться.
3а визначенням
Б..(аля, прика3ка _ це ((складне' коротке мовленн8, 1цФ ходить
у
народ|, але не складае повного присл|в'я,>
Ёа думку 1{.9тпинського' присл|в'я 1 приказки над3вичайно
ваэтслив| в г[очатково1цу навчанн|
них в|ддзеркад|тей,
'д*" "
лтоеться }тсиття народу з ус|ма сво|ми мальовничими
осо6ливостями: <<доматпне' с|мейне, польове' л|сове, громадське;
його
потреби, 3вички' його погляд на прироА}, на лтодей на значення
вс|х явищ жсиття>2.
1{оакне присл!в'я чи прика3ка' <(не3ва)ка1очи на те'
що воно
<(корот1пе в1д пташтиного носа))
маленька
це
задача'
яка
розумова
'
ц|лком дитин| п|д силу,>.3
} зм|ст| присл|в':в та прика3ок з особливо1о педагог|чното
доц|лън|ст}о поднутоться виховн| та навчальн| функц1[.
Биховн| функц|т закладен! вхсе в сам1й
6орй; цих'афоризм!в,
ад}ке вони ((гранично стисл!, лакон1нн|, малосл|вн|,
напутлив|,
\
2
3

|тццнськцй 1€.[. |вори у 6 т . _т.2. _ с. 426.

!тцшнськцй Б.,\.|вори у 6 т. _ т.2. _ с. 427.

1ам само, с.427.
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]{о_
легко 3апам'ятову1оться' ста!оть дев|зом у экитт| молод|>'1
запам'ятову1оться:
легко
ральн| норми | правила ненав'язлив|,
перева}кить') '
1|1о правд| ро6и, по правд| й буде>, <'|{равда кривду
те говорити'
про
4|1|кода
буде>,
<,Ёе думай про страх' то його й не
1шануватимуть))
тебе
|
'
л:одей,
.',"' !" *'*". зробити>, <11|ануй
сво!
висв!тлтое
народ
Ёороткото, стисло1о фразото
-глибок!
патр!'тйнн| потуття, лтобов до свого народу' Б!тчизни: <9кратна
сторона>'
1цати _ вм|й за не! постояти,>, <,1{о)кному мила своя
пам'ятай>
_
3ав}кди
про
'
це
<,}кра{на тв|й р!дний край,
народн|
нац!ональн|
|{рисл!в'" | ,'р'*'"ки уславл1оють
ставлення
до
тпанобливе
виховутоть
оберегй, звича|' традиц|[,
к|ловку
на
<Рутшники
}кра|ни'>,
.,Б", верби та калини нема
без д!'тей'>' <'Ёе
""']'
хата
} в|нонку'>, <')(ата без рутшник!в - родина
-

л!нуйся, д!вонько, ру1пники ви1пивати - буд" чим гостей
<'|арний в|ночок - краса д!вч],1ну!>> <'{то вм|е в|ночки
-'"у"''',',
плести' той

вшт|е

)киття л1обити'>'

'

Бстетичне виховання та емоц|йний вплив на д!тей
зд|йснтоеться композиц|йното будовото та мовно}о характем1стять у соб|
ристико}о афоризм|в. €тисл! однорядков| фрази
| см|х, |
в|днуватоть
тцети:
д!ти
.'ед."о"|.'"у доц|льн|сть виховно:
1]]Ф
гу1шор' ! сатиру; тут наявн| метафори, еп|тети, пор|внянн{'

шт'як|й недозволя€ негативн! риси л1одини представити у
страху он!
<9
приказок:
3
таких
нав'язлив!й форм|. Фсь деяк|
<'|[отр|ббувас'>
не
л|та
<',(в!н|
мертвий>,
велик|>, <,Ё| экивий, н|
'
ну р|н далеко не клади''.
,(идактинна функц|я присл!в'|в ! приказок реал1зуеться
народна
|нформац|йното насичен|стто афоризм!в' (е своер|дна
з р|зних
3нання
м|ститься
них
в
ад}ке
програма навчання д|тей,
галузей науки:
- з |стор!! 9кра|ни та сусп|льствознавства | <(лавний козак
<,3а на1пе )кито та
1!1аксим 3ал1зняк - славн!тпас 3апор|эк}кя'>,
ломирай>
хоч
|;
край
ще нас | бито,> , 3а р!дний
св!й час>' <'[11о
овочу
- з народно! а!р'н'м![ /<'}{оэкному
п1пениця
3олота
там
ходить'
трактор
пос!етп, те й поа*снетп>, <'.(е
сн|гу _
<'Багато
в!щить>'
зиму
|о!лть>>| ; <,€иниця пи1цить багато хл|6а,> /1
- 3 народно[ птедицини та г!г|ени | <||ар к|сток не ломить'>'
9истота 3апорука здоров'я'> /;
<,

<,

1|4злоо[словА.9.Ёароднаяпедагогика:|{едагогинескиевоззрениянародов
_ с'861'
_
6редней Азцип1(азахстана' '_ 1!1' : |{едагогика' 1991'

- з народно1 етики 1 естетики /<3се лтобить ]ц|ру), <,[е
хвались' а вчись>>' <,Рана 3аготться' а лихе €-г{ФБо-Ё|>>, <,}}1дцу[

л}одей | тебе 1панувати}цуть>

/'

- 3 народно| географ|| | ,,8'зик до

Ёиева доведе'', ..}кра|на-

р|дна ненька,)/;
- народного природо3навства /<..11аст|вка день починае' а
соловей його к|нча€')), <<зимо}о сонце св|тить, та не гр!е,>/.
3агадка-ц е стис лий, алегоричн ий от!'тс якогось пред1цета
чи явища' даеться у форм| 3апитань чи описового речення, чи у
в1ртпован|й форм|, що випдагае в|дпов|д|. Бона м|стить
пор|вняльну ни3ку о3нак' 3а якими потр|бно встановити, |{о 4€
за р|н чи явище.
)/давнину слово <гадати)) (в|д якого п|тпло слово <(3агадка))
о3начало <<.(}}{&1}т>' (ро3м|рковувати}). {е поетинна фор:шула,
яка св|домо приховуе в|д слухача основне значення' вира}1{ене
ц|е:о форплуло}о. 3а свосто сутн1стто ко}кна загадка е хитро1у!удри]\{
3апитанняпт, в основ1 якого ли1ше натяк на щось. 9и:иало загадок
склада€ться з метафоричних образ|в, часто вони побудован|
засобом 3аперечення.
}1ову 3агадок' як | мову вс|х фольклорних эканр|в, вир|зняе
тонн|сть, барвист|сть, виразн1сть. .(ля загадок характерний
високий ступ|нь метафоринност1, ритм!нна пропорц!йн|сть,
г|пербол|зац|я зобра}кення 3а рахунок вид1лення' укрупнен}1я
окреш1их о3нак ! якостей, уособлення не)кивого св|ту, яке надае
загадц! особливо| поетичност|.

:

Ёародн| 3агадки високо оц1нтовав $.}тшинський,

3аувахсу1оч{{, 14Ф загадки в!н ум!щував не т!льки для того, щоб

д1ти |х обов'язково в1дгадувал'1' а б]льтпе для того' щоб дати
розутиов| дити\ти корисну вправу. }{а його А9мк}, в|дгадування
3агадок € для д|тей своер|дното г|мнастикото ро3уму' корисно1о
розумово1о вправо]о. Б]н писав: ,,Фдним слово1ц' я дивився на
3агадки як на мальовничий опис предмета. 8ка акива | корисна
бес|да ш1ох{е бути закр|плена в дутп| дити!{и тако}о загадкото! ''.]

8,еликий педагог усво|х двох книгах <,Р|дне слово') ум|стив 275
фольклорних твор|в, з них 48 загадок.
3абавлянка (пестутшка, ут|тшка)-коротеньк1 п|сеньки а6о
в|ргшики, поеднан| |з своср|дними вправа1ши' що покликан!
п|дтримувати бадьорий настр1й, зшл|цнлова ту\ дитину ф|зинно. 2
9т|тшки, песту1шки' забавлянки супровод}ку1оть пер:ш| рухи
\
2

Ё,[,.\вори, "! . 2._ с. 427 .
1отпапенко Ф.! ., Ёузь:пенков Б.!.111к|льний словник з укра:нозттавства.
- €.90.
!штл;'нськшй

дитиъ!и,1-{е елементарн! словесно-рухов| |гри д|тей 3 пальчиками,
ручка1ци' н|хсками, |гратпками' предметами. |х ]цета-ро3виток

др|6них :ц'яз{в дитини' о3найомлення з трудови1\{и 1тро|{есами'
побутом народу.
}кра1нський фольклор збер1г забавлянки* |гри з пальцями
на руках ( < )1адус| -ладус1'> , (.!{а[п хло11чр{к > , |1 ечу, печу
хл|бчик>, 1ос|-тос|,) та |н.) Ёарод створив забавлянки на
ро3виток уваги та 3осеред}кеност]. Бони побудован|
(ланц}о}ккош!> в розтиовн|й, д|алог|тн|й, дотепн1й фор:и!
(<,|{рослухсив я в пана р|к>, <,3адумала бабусенька>' <,Б!йна
гриб|в'>, <,Фй згадав комарик), <,Розкаэку вам байку>).
Ёеск|нченн| забавлянки:
}*(ив-був д|д та баба,
Була в них в1вця'
|{очнемо з к|нця:
}1(ив-був д|д та баба,
Була в них в!вця...
<,

<,

Був соб| чолов!к €аэкка,
Ёа пояс| м|дяна пря)1{ка'
6виточка семиря)кечка'
А на спин| синя латочка.
[арна :цоя казочка?
?и каэкетп гарна'
[ я каэку гарна.
Був соб| чолов|к €ахска..'
Близьк| до забавлянок народн| заклички' |1римовки.
3аклички - походять в|д слова <<3акликати'> - звати, !!РФс'1111' 3апро1пувати. {е вид дитячого фольклору: п{сенне 3вертання до природи 3 проханням допомогти.1
|[римовки - примовляти' приговортовати. Бони спряштован!
до явищ пр11роди: сонця' дощу, в|тру. 1-{е коротк|, перевахсно
в|ртпован| звернення до тварин' птах|в' ко1цах' г{ередра}кн1ованзабавлянок'
ня пта1пиних голос|в. Форми використання
3акличок, г{римовок' п|сень р|зноман|тн|. {е зале}кить в|д в|ку,
мовленневого розвитку д1тей, р1вня волод1ння укра|нськото
мово|о.
€еред малих хсанр|в укра|нського фольклору е голос!1лки'
ш!овчанки | мирилки.
[олосилки - це змагання у тр'1валост' <(тягнення>> певних
звук!в чи звуконасл|дувань.
11ам само, 6. 91.
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;1]{*!{]!,1, !}*]д.''**фф.

1!1овчанки _ змагання в мовчанн! п1сля тривалих бурхливих
|гор для заспокосння

та в]дпочинку.1

\[ирилки _ в|ртпован| твортт, тексти яких ст|рямован| на

_

встановлення дружсн!х взасмов|дносин' перемир'я:
1!1ирись, мирись
1а б|льтпе не сварись!
|[оц|луемося!
Ёарод склав | словесн1 дотепи' кепкування, дра}книли'
л|чилки. {е специф|нно дитяний фольклор.
]/с1 мал| )канри фольклору 1пироко використову1оться в
робот! з д1тьми дотпк!льного в|ку.

\.б.4. ||рояви :иовленнсво! творчост! д|тей
}чен| (А.Богутш, Ё.|авритш, Ё..}{исенко, 1!1.€тельмахович'
Ф.1рифонова та |н.) в|дзнача1оть особливост| сприймання й
3асвосння д|тьтши твор1в усно| народнот творност{. .(|ти см!ливо
реконстру!о}оть тв|р, нав|ть як|цо пам'ятатоть усього дек|лька
сл|в з його традиц|йного вар|анту, 3 величезним 3адоволенням
створ}о1оть власн| при1цовлянки, л!нилки' загадки, колисков1
тощо' 3находять |м в|дпов|дне м|сце у сво€1\{у акитт|, гр!,
сп|лкуванн|.
9исленн| спостере}кення дозволили вид|лити три груши
колискових' у виконанн| ! створенн1 яких д|ти виявляли сво|о
творн|сть.
|{ершта група - це <,фонетичн!,> колисанки, зти|ст яких
складае просп1вування одн!с[ фонеми (а_а-а-, у-у-у-, о-о-о-' м-мм-). 9астина д|тей при цьому правильно повтор}ое традиц|йну
мелод|то, б|льтп|сть - намагаеться зберегти ритш| колисково|.
Аругу групу становлять колисков! _ <(однослови'). 1х зм|ст
склада}оть численн| повтори одного слова чи словосполучення
@дд_@дд'1,
( <Фй моя р|дненька>, <,!оня-доня >>' ти моя дитино'1,
<,€пи, с|!.?1' засинай>) в якому' однак' |нтонац|йно дитина
висловл}овала найн|экн|тш| понуття. ||ромовля1очи' просп|ву:они
одне й те саме слово' дитина намага€ться п!дкорити його
загальнош|у рит}ду | скоронуе, ур|зуе (р!д-р|д-р|дненька), ро3тягуе
(доня-ня-ня_ня-ня), але не зам1нтое }кодним 1нтпим.
$олисанки третьо: групи побудован| на основ| класичних
вар|ант|в, в яких д|ти роблять сво| доповнення, зм|ни через
<,

<(

11['кра|нський дхлтяний фольклор / }пор. Б.[.Бойко.
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забування тексту або з баэкання вставити свое власне' 1цо' на
дуту1ку ди1ини, найб|льтп п|дходить. }солисков| ц|е[ групи
в|др|зняе чуття ритшту й римли, в}кивання е:шоц|йно забарвлено!
лексики. }{априклад:
Фй, л:оленк!-лтол!, прилет|ли гул|,
|!рилет!ли гул|, ой, лтол|-лтол|.
Бато-бато, 6ахо-6ай,
€пи, :иаленька, 3асинай,
[ам тоб| смачного
| всього такого.

Фй, л1тав горобець,
Б|н такий молодець.
Бу а тши будемо спати'
Ё| на кого не 3вертати.
Бноч| на полянц|,
1анцтовали зайц|,
1анцто-танц[овали'
€пати полягали.
3айчики мохнат!,
Бовки стратпнуват!,
А я тебе об|йму
1 до себе [окладу.
Анал|з запис|в колисанок' складених д|тьтши, засв!днив, що
д!ти, в яких добре ро3винене ш1овлення' використовували
колисанки пертпо| | третьо| гР}п, д|ти з ни3ьким р|внепл
мовленневого ро3витку - перева'кно колисков| пертпо| | друго|
груп. Ёезалехсно в|д зм|сту тексту' б|льтп|сть д|тей |нтонац!'йно
вира3но виконувала колисков| п!сн|, висловл1оточи в них
в|дпов1дн| почуття.
тако}к у
,(итяна 1цовленнева творн|сть виявляеться

в|дтворенн] та складанн| забавлянок | примовлянок. .(!ти

промовля1оть |х за власно1о |н|ц|ативото, перебува}очи у стан|
збудэкення, ештоц|йного п|дйому' при цьо1\{у вони ритм!нно
руха}оться (п|дстрибутоть' викону}оть 3}иахи рукаш1и'
пальчиками' окремип{и предмета1ци' кру}|{ля1оть). $р|м того,
д|ти !з задоволення1у1 повтор}о}оть тексти, що ран!тше понули в!д
дорослих' дошовн}оють, зпл|нтототь, тобто в|дтвортототь |х творно.
Ёаводитшо приклади забавлянок' складеших д|тьми:
<,Бодичка, водичка' вмий мое личко' щоб воно блитцало,
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сонце ц|лувало>, <..1[адки, ладус1, [здили до бабус!', подарила
<{чупа_чупс,> зашт|сть ладик|в_./{&.{}€Б>, <1(алпка-мала11]ка'
засмах{или баратпка ' в|н сидить не плаче, на лавц| скаче))'
<,[рист|-пист!, ми в намист|. А намисто не просте' а намисто
золоте))' <,!|внатка-бульки, голуб| кульки' на ниточку намотан|,
ось вони'). <,€идить к|птка тта в|конц|' 3аглядаеться на сонце'
ко]шенятко - на г{оду1шц|, а папуга - на старуштц1>.
сн|)киночка'
|{утпинонка' пу[пиночка'
1!1аленька, красивенька
6|ла б|ля в|ктта.
Бзяла т| в руки я * ро3танула вона.

€н!э*синочка'

€онечко встало'
.[[тодей прив!тало.
Бс|х воно лто6ить,
А д|тей голубить.
}{отик 1утт|

€

у нас. 6|ренький, красивий.

,{ в|зьпту його - муркоче' 3начить в|н щасливий.

.(осл|дник 1.Ал!сва, яка вивчала особливост| в|дтворення
д1тьми текст|в забавлянок, засв1днила, !]\о у процес| експериментального опитування в|домий текст забавлянки д|ти
в!дтворили у понад 20 вар1антах' причо1\{у ко}кного ра3у дитина
не прагнула створити св|й вар|ант' сказати по_1нш:опту' а г|росто
в|дтвортовала по пам'ят| в|домий текст' | якщо не пригадувала
якихось окре1цих сл|в первинного тексту' легко вставляла сво|,
що' на т| думку, вутявлялися доречними.
,{осл!дниця Ё.[аври1п 3апропонувала д|тям стар1пого
дотпк1льного в|ку в|дтворити примовлянки ((сонечко' сонечко'
виглянь у в!коненко...> | <,€ороку-ворону>' в ре3ультат! чого
одер}1{али 12 вар|ант]в <€онечка, | 7 вар|ант|в <€ороки'>. [х
анал|з засв!дтив, що д|ти добре в|днуватоть ритм' риму народного
поетичного тексту' легко 3ам|н}о|оть слова первинного тексту на
власн!, привносять в основу прикш|ети сьогодення. Ёаводимо
приклади дек|лькох вар!ант|в, зм|нених д|тьми на власний
ро3суд.

€онечко, сонечко'
Биглянь у в|коненко.
1ам тво| д|тонки
1дять сшлачн| прянички.

6оненко, сонечко
€!до на в|конечко.
Ёа в|кн| стрибае,
Ёа нас поглядае.
€оненко, сонечко
€тука у в!конечко,

111околадки шросить.

[ротпики розносить.

€оненко, сонечко' погля}1ь |з-за хмарки
1 з|гр!й кв|тки, пта1пок | мене.

3акли9ки, г!римовки, щедр|вки ! колядки, 1цо за зм|стом с
3вертанням до природи' втра\или свото первинну маг|нну
функц|то, набули рис розвахсальност!. |{еред .(нем святого
}[иколая, 19 гртдня, д|тям 3апропонували скласти заклички' в
яких потр!бно поттросити святого про виконання новор!нних
побаакань. Б|ртшики' складен| д1тьми, за свос}о формото й
мовни1ци характеристиками сп!вв|дносяться з в!'доптими
народни1ци }канрап{и (записи Ё.[авритп):
1и, матусто' не }курися'
А на птене подивися'

|[одаруй штен!' сестричку.
ще красиву птичку.

1

9 день святого

1!1иколая

Бс|м лтодям я баэкато
}1иру, гро:пей ! тепла,
1ще всякого добра.

} день святого \4иколая
Белику 1иа1пину соб| баэкато.
6коро лрийде Ёовий р1к.
Ёехай з неба падас сн|г.
]|1об весел| д|ти грали'
Аруэкно п1сн| сп|вали.
1и, святий 1!1иколай,
1и птен1 дарунк|в дай.
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пояснити' в|дтвортоточи один наочний образ, в|дпов!дно до
конкретно[ ситуац||. Абстрагована эк сутн!.сть присл|в'я
зали111алася для б|льтшост| д|тей 3акрито|о. } д1тей вин'4кали

6н|;тсиночка, сн|акино.{ка,
€|дай мен! на руку,
|1ослухай, що я хочу'
А тод| принеси.

асоц|ац!|, причо1цу часто не за зм!стом усього присл|в'я, а на якесь
окре1у{е слово' | саттте це зава}кало |м в|д|йти в1д конкретно|

|!|тшов дощик - довг1 н|хски
|1о золотому даху

!

<,

Бтомився, зупинився.
3асм|явся, | веселкото став.

)(тось не ду}ке добрий Фс1нь побачив
поэковт|ло.

-

)(тось не ду}ке розумний плаття 1й
подряпав - опало листя.
[тось не ду}ке чесний вс| клаптики з|брав
€тоять гол| в!ти.

-

Ёоти бахса}оть вчитися
3 дитяному садочку.
1ам спати вдень на л|экенках,
['

6]гати всто н!нку.

6ходило (сонце) прийтшло
Билито (дощик) знайтпло
Розлито ( кал:оэк!) посу1шило
1{руэ*салок (д!тей) випустило

Результати досл|дэкення }{.|аври1п (1991)' присвяченого
вивченнто особливостей усв|домлення д!тьми переносного
значення присл|в'тв | приказок' довели' що д|ти виявля1оть

|нтерес до незвичайного зм|сту цих вираз!.в, прагнуть

визначитись у [х знаненн|, проте вага!оться в розум|нн| та
|нтерпретац||. .(|тям було запропоновано пояснити 3начення
безобразних 1 образних присл|в'1в, приному останн!' спонатку
були дан| д!тям поза контекстом' |зольовано. |{рисл|в'$, 1!Ф
ма|оть пряме значення' на к1шталт - <,(обре д|ло ут1ха, коли д|лу
не пошт1ха>, (,)(то не прац}ое, той не 1сть,>, д|ти усв|домл1овали
досить легко й пояснтовали прав!тльно. Фбразн| эк присл|в'я, з
переносни1!1 значенням' наприклад, <|{олохлива ворона й кушда
бо1ться>, <Ёе тиое цросо' не пто| горобц| - не буду й в|дганяти'>,
<,1анцтовали' танц]овали та й не вклону1лися>>, д|ти прагнули
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ситуац|| до у3агальненого образу. Ёаприклад, про присл!в'я
1анцтова|\4...>> говорили:,,1_{е як ми танц1овали [ольку))'
<Артисти по телев!зору танц}о|оть' а пот|м так кланя}оться
(показуе) |.т|8.(&9&1!1>>, <, 3они г{огано виступали' а вклонитися не
захот|ли. [лядаи| {м не аплодували>, <.,[к|4о ти не впд|етш
танц}овати' то не треба виступати'>. |!ро присл|в'я <,Ёе мо€
просо...,) : <коли в3имку холодно' треба пта1пкаш1 давати |сти,
хоча вони й не тво|,>, <,Фдному хлопчику подарували папуг у
кл|тц|, в1н |х году€>>. |!ро присл|в'я <,|[олохлива ворона й куща
бо|ться>: <(ворону налякали' вона тепер бо|ться л|тати'>, <,)(тось
там сидить у кущах' а ворона бо|ться>. 1ака )к конкретн|сть
характерна 1 для ка3ок | розпов1дей, складених д|тьми за
присл|в'ями. Фсь дек|лька приклад|в: <Борона лет|ла. |\обачила
вона дерево та вир1тпила посид!ти на г|лочц|. 1а раптопт хтось у
кущах затшаруд|в. Борона так перелякалася' що нав|ть
випустила 3 рота 1ш}\{аточок сиру. А то просто |экачки там
тпаруд1ли>. <,8кщо виступае артист' танц}ое або сп!вае, в|н мае
вклонитися, щоб йому поаплодували'> ' <,|!рийтпла 3има. )(олодно,
сн|г леэкить. |{татпкатц ]сти н!чого. А хлопчик побанив, що
пта1пки хочуть \сти, вийтзл'ов з бабусето у дв|р, насипав зерняток.
Ёехай горобники по|дять. .(|ти птатоть п|клуватися про пта111ок>).
|[роте частина д|тей виявила розум!.ння у3агальненого
значення присл|в'|в | приказок. [1ти склали розпов|дь з
доречним використанням образних висловл1овань. Ёаприклад:
<Фдного разу д|внинка п|тпла до л|су з! сво|ми подругами. Бони
хот1ли з6ирати гри6и. 1нтп| д|внатка збирали со6| грутби, а ця
д|внинка так усього боялася, що т|льки й дивилася' де що там
хруснуло. }с! прийштли з грибами' а вона з пороэкн!м ко1пиком.
А подруги |й сказали: <<|[олохлива ворона й куща бо|ться'>,
<,Фдного ра3у синочок | доненка хот1ли прив|тати сво}о матус}о 3
днем народх{ення. Бони зробил'| для не| подарунки. €иночок
вил|пив з пластил|ну л|так, а донька намалтовала кв|ти. !]астав
день народ}кення. |1одарунки ле}кали на стол!, а д|ти поб|гли
гратися на вулицю. €ам1 зро6или, а подарувати не шодарували.
1|льки на другий день подарували. ,[к ти шдось робишт, треба
зак!нчити справу').
А]тяпт подобасться в!дгадувати 3агадки, розв'язувати
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р|зноман1тн| |нтелектуальн| складн| завдання. Бони |нту|тивно

!

в|днуватоть побудову загадки, доц|льн!сть використання
образних засоб|в, ш]о поясн|ое факти вдалого складання !1и\{и
загадок-опис|в (таких найб!льтше), загадок-плетафоричних
образ|в (вони е г{ока3ника}1и високого р!вня 1:ттелектуального
ро3витку' уяви) й побудованих на пор|внянн!. €еред складених
д|тьшти 3агадок багато поетичних текст|в, д|ти охоне склада}оть
свот власн| загадки' Ё{априклад:
3агадки-опц97; <,[овэкина' дов}кина, н| початку' н| к|нця'>
(дорога), <,[ва квадратики' чотири ву1шка' вона моя н|.тна
подру)кка> (подутшка), <,9ервоний молодець |з 3елено1о
чуприно|о' ц|ле л|то сидить в город1> (топтат), <,Ёа одтт|й зелен|й
н1экц| стотть синенька кв|тка>, <,}1аленький, пухнастий,
перехитрив лтодо!да'> (к|т у ноботях), <.Бесно}о в0ни ростуть' а
восени 3емл1о вкриють | спадуть'> (листя), <,(|стати немо}кливо'
п!йттати немо'кливо' а зав}кди над голово1о>> (небо), <.[ка гарна
}1оя подруга: мо}+{на || за рунку взяти' пдо)кна най питтт, а пот|м
помити') (натпка).

[)ухи. у стар1пому дотпк|льнотшу в!ц] д\1и виявля1оть
л|9илками,
загадками,
зац|кавлен'сть
дра}книлка1ци'
скоро1шовками. Бласне в цих формах фольклору д|ти виявля}оть
сво1о творчу активн1сть.
(драэкнилки),
вваэ*са}оть про3ивалки
Фольклористи
.:1|.тилки з ус|х эканр|в дитячого фольклору чи не найб|льшт
Ф.Боршдевський, Ф.!{ов1ков). Автори
<<дитячи}!и> (€.Бесикало,
в!дзнанатоть, ш{о у дра'книлках' ц|й своер|дн!й форм|
самовирах{ення' яскраво виявились особливост! дитянот
естетики' безпосередн|сть дитяно| реакц!т на слова_о6разл,
хсести'

гримаси'

ко}кного вечора> (лампа), <€то|ть ,,да11шник'' на одн|й ноз1, без
рук 3 трьома очиш1а') (св|тлос!ор), <,}1(овтий човник г{диве
(каика), <,Ё{овт| клубонки ходять б|л*т кво'тктт>
'
о3еро1ц>
(курната), <.3ал|зний цтах по ттебу.л|тае> (л|тат<), <,3елена
красуня' плаття з голок') (ялинка), <,|де хатка з в1кон]т'ями гта
колесах'} (автобус), <,Биросло тла дерев| оран}кеве сонечкс),}

потребою

до цих форм :иовно[ та |грово[ культури

для 3ростаточот особистост|.

?ак, |нтерес д|тей до забавлянок

ут|тшок г!оступово 3мен1шу€ться,

|

нато:и|сть 3'являеться !нтерес

до сап{ост|:-тного складанн'я коротких ритпт|нних в|ртп|в,
примовлянок' 1цо супровод}ку1оть дитян| |гри, сп1лкування,
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сварки

1|и суперечки'

9апа_чапа по болот!,
\4ила руки у компот1.
1во| зуби ми1ша 3'|ла,
Ёа горишде потягнула
3в1дти в р1нку покидала
1аку п1снто засп|вала:
<€ус|, мус|, каламус|!>

<,Ёептас 1папки

поясн!оеться

в момент

.[{-розумний.Ави_н1!
?|льки заздрите мен|!

(апельс:ттл).

<,

| д||

.[[ичко не ш[ила'
9еревинки не су1пила.

3агадки-метафоринн! образи: <.6онечко' яке горить

3агадктт, шобудован| на основ| пор|вняння й з|ставлення:
- е в|дро, немао носа. - е 1цорква' якщо в хату
3анести' помре) (сн|говик), <,Ё| голок нема€' н1 листя, а на
галявин| росте') (гриб), <,3елена, але не экабка, кол1оча' але не
|)как, стотть | не ворутпиться)) (ялинка), <,}0ругла, але не диня'
кисла, але не лимон' | завакди допомагае> (в|тапт|нка), <3|н
схо}кий на кран' але не кран. €1рий, як ми1ша' але не ми1па (слон).
)(то це?'>, <,.}||куе, а не л|кар' стукае' а не ма'"{стер'> (дятел), Бноч1
багато, а вранц| не знайдетш акодно|> (з!рки).
)/ процес1 ознайомлення д1тей 3 творами л|тератургт й
фольклору знанущ|сть деяких :канр|в та |нтерес д|тей до них у
певн! пер|оди дотшк|льного дитинства зм|н1оеться, що

а то

|[розивалки будутоться як стверд}кення чи 3верне1тня' вони
ма1оть н|тку ритм|тну будову, ч|тке рип{ування. 9асто тх будова
насичена ц|кавими 3вукс)сполучення1ци' негативно забарвлено:о
лексико1о. {! характерн| ознаки виявля}оться у складених д1тьми
текстах дра}книлок.

е л|чилки
для г!рояву творност|
найпотпирен1штий спос!б розпод|лу ролет? у гр|. Б основ| багатьох

|[отенц|йно

багатими

3 них ле}кить прихована л|нба, часто у вигляд! пере|нактлених
числ|вниковттх форм. 3а даними' одер)канипди у 20-х рр. )()( ст.
в!домим л]нгв|стопт [.Биноградови1ц' л1чилка <Фдин, два' три'
чотири' п'ять вийтпов зайчик погулять...'> була г1овторена
д|тьми, як| брали участь в обстеэкенн!, у двадцяти чотирьох
вар|антах. А досл|дакення 1.Ал|ево|, проведене в 90-х рр. довело'
що в!д сорока д!тей одер}кано по1{ад двадцять вар|ант|в т|е! сапло{
л|чилки. Р|зноматт!тн| ц|кав| приклади творення 1 творного
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в|дтворення д|тьми текст;в л|чилок як доказ )кивотворност!
дитячого фольклору такоя{ були заф|ксован| Ё. [авритш.
Ёр|м усно| народно| творност! в робот| з дотлк|льниками
1широко використову}оться й |нтп! }канри худоэкньо| л|тератури,
а саме: опов|дання, в|ртш1, пов|ст|, 6алади, 6айки | т. |н.
Бизначитио [х.
про_
Фпов|дання - словеснутй виклад яких-небудь
зовий худоэкн|й тв1р невеликого розм|ру.1
|!ов!сть _ л|тературний худоэкн!й розпов|дний тв1р, що
займае проти|экне м|сце м1э+с опов|данням | романом.2
Балада _ в!р:пований л|тературно-еп|нний тв|р 3 казкови1ц'
легендарним чи геро|нним зм|стом та напру)кеним драматич|{им

3. 1вори!сть сучасних укра1нських письменник1в | поет|в
(|{.1инина, 1!1.Рттльський, Б.6остора, Ё.3а6|ла, |{.Боронько,
Б.€и:цоненко. Б.6ухо1илинський. .[{.Ёостенко, А.!{остецький,

Ф.Фран, 6.|1уптик, &1.|||дг|рянка, |.Бла}кевич та !н.).

4. 1вори кращих заруб1экних письменник|в, поет|в, як
класик|в, так | сунасних' у переклад1 укратнськото мовото ([.)(.Андерсен, 111.|{ерро, брати [р|'мпт, Ф.||утпк|н, }1.[орький,
€.1\{артпак, €.1!1ихалков та !'н.).
Бваакаемо, що не мо}кна обптеэкувати вихователя рамка}1и
обов'язково визначеного програш1о}о перел|ку худоэкн|х твор|в.
Б|н сам у зтиоз| ви6рати в|дпов!дно до в1кових та |ндив|дуальних
особливостей д1тей свое| групи твори певного письменника'
фольклорний матер|ал чи ка3ку. Фр|ентиротш у вибор| твор|в для
читання виступа]оть означен! д}керела худо}кнього читання.1

сто)тсетом.3

Байка - коротке' алегоричне повчальне опов!дання у прозов!й або в!ртшован|й форм|.{
Б|р:п - одиниця ритм|зовано| мови, що складаеться з певно|
к|лькост| стоп. Б|лий в!ртш-в|ршл , який не 1шас ри1ци. Ёевеличкий
поетичний тв!р, написаний ритм|зованото мово1о.5
Б!дтак, д}керелами худо}кнього читання 1 розпов!дання е:
1. }кра|нська усна народна творн|сть * найб|льлп 1широков}киване д)керело виховання' навчання | розваэкання д|тей.
Фольклорн| твори под|лялоться на народнопоетинн|, прозов| та
|гровий фольклор. €еред народнопоетичних у дотпк|льних
закладах використову]оть ут|тшки, забавлянки, п|сн|, в1ртп|,
л|нилки, 1у1ирилки' голосилки, присл|в'я' прика3ки, припов|дки,
загадки' скорош!овки; !гровий фольклор _ це народн| хороводн1
дра}1атичн| |гри 3 текстом ! д1алогом (,.)(одить гарбуз по городу}) '
" Ау1и просо с|яли>, <,||одоляночка)) тощо).
[1ат?б]льтш ултобленим фольклорни1ц )канром для д|тей е,
звинайно, ка3ки' як! прийтпли до нас з глибоко| давнини. }
дотпк|льнопту заклад| використову}оть так| види ка3ок: про тварин, нар|вн| (фантастинн|), соц1ально-побутов|, перека3и' надокунлив|>.
<<

2. 1вори пись}1енник{в-класик|в (1.[11евченко' .[[еся
9кра[нка, 1.Франко, .[{. [л]'бов, |[. [рабовський, 1!1. $оцтобинський, 8.[11огол|в, Ф.Флесь, 6.Басильченко).
1
1луманний словнит! укра|нсько| мови. _ &.: Фсв|та, 1999'_ с. 170.
2?ам сапто, с. 196.
з
1999. _ с. 16
?лумаяний словник укра|нсько| мови' _
{1ам само, €. 16.
5
?ам само, 6. 38.
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1.6. 3тш|стова характеристика
худо'{сньо-тиовлен|1€во| д1яльност!

3м|стова сторона худо}кньо_мовленнсво| д|яльност|
складаеться з р|зних вид|в котипетет{ц|й, як| € показникашти
готовност1 дитини до зд|йснення ц|с| д|яльност|. {е так|

ко]у1пе т!енц|1.' когн|тивно-мовленнева' поетично-етиоц|йна' вира3ноемоц1йна, оц1нтовальн0-етична' театрально-|грова.2
[[оан1тпцвно-л[овленн€ва (сомпе!т[енц[я - наявн|сть певних
3нань у д|тей про письменник!в та [хн| твори в ме}ках програтт1и
в|ково| групи; здатн|сть в|дтворити зм|ст знайомих твор|в' назвати
автора твору' вп]знати тв1р за його уривком чи |лтострац|сто,

прочитати напа]и'ять в|ртп; пригадати
скоромовки, л|нилки.
Бшразно-е;поц1йна ко1цпетенц|я

-

3агадки'

присл|в'я,

впт!ння вира3но та е:иоц|йно

1]ередати зм|ст худохснього твору' дотримуточись адекватних
засоб|в виразност! й вдало 1х поеднутони.
|| оепъшчно-емоц!йна компетенц|я - здатн|сть д|тей виразно
читати в|ртп|, зд1йснтовати елемент арнийхудоэкн|й анал|з в|р:п|в
(знаходити повтори голосних | приголосних звук|в, римован|
рядки' до6ирати риштован! слова тощо).
Фц|нювально-ет[цчна ко1\{петенц|я * здатн|сть дитини св|домо анал|зувати повед!нку геро|в худо}кнього твору' висловл]о|Битоки мовленн€вого
ро3витку д|тей. _ Фдеса: 1\4аяк, 1999.

2

Босутш А. ]\1[овленттевий

компонент дотпк1льно1 осв|ти. _ Фдеса.: $рослав, 2004.
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вати свое ставлення до них' п1отивувати моральн| на естетичн!
оц|нки.
7еоптрольно-!арова компетенц|я - це наявн|сть у д|тей ути|нь 1
навичок сатутост]йно роз|грувати зтц|ст знайомих худо}кн|х твор|в у
театрал!зованих |грах, |грах-драматизац1ях, |грах за с}ох(етам!1
л!тературних твор!в, |нсценувати твори в театральних виставах.
.(обиратони худо>кн! твори для д|тей, потр|бно пам'ятати
про принципи 1х добору. Фптттшемо ]х.
|. Бцсока ху0оэюня :пойстперн!с/пь 1т[вору. 1нод| виховател1
чита}оть д|тя:ш опов|дання' яке вдалося знайти для розкриття
тем11 3аняття чи на актуальну тему. ?:тк| <,чеР|ов|) опов|дання
здеб|льтшого ма]оть невдалу {;ортшу, в'яллй с1о}кет' }1евиразних
геро|в, як| залитпатоть д|тей байдуэкттми | зразу забуватоться.
2. Фброзн[спъь, эксзав!стпь л!овш г.ворц, |[ в|0пов!0н!сгпь
л1 пъ е р а пъ у р нш./п н о р.л!. о м. [о6р е, коли письменн!1к в1{користовуе
яскрав| пор|вттяння, птетафори, фразеолог|чн| 3вороти' як| легко
запам'ятову}оться' пряму ш1ову. 6л|д уникати твор|в, у мов| яких
надто багато пестл11вих сл|в тат з1 зментпувальн1{ми суф|ксами.
3. []!кавшй сюэюепт г[вору. Фшов|данття |з захоплто}очи1ц
с}о}кето1\т'

з яскравото

й гостро}о

х|1ра1с'геристико:о

геро|в

надзвинайно шодобатоться д1тям. ?аткий с|о}1{ет 1ша1оть укра|нськ|
народн| ка3ки. ?опту дитина не хоче розставатися 3 героями
ка3ок' с}о}кет ка3ки тримас || увесь час у напруакенн|. .(о твор|в,
що в|дпов!датоть означен|й виштоз|, налехсать опов|дання
1!1.$оц:обинського' Б.6ухомлинського' }{.9тпттнського' ка3ки
!.Франка ] т. |н.
4. 1роспъопта й ч1пък1с[т[ь юомпозшц1[. /\итяний тв|р повинен
мати ч|тку компо3иц|то, конкретн1сть у зобра:кенн! геро[в,
оточення' деталей, як| допо:шага}оть дитинт уявити не т|льки
образ героя' а й м|сце, де в|дбуватоться шод|т.
5. !оспъупн!спъь ху0оэюньоао тпвору 0шпъшн1. {ей принцип
узгод}куеться 3 г|ринциг{ом в|дпов|дност| зм!сту худо)кнього
твору в|ковипд особлтдвостям д|тей. 3алеэкно в1д в|ково| гр9птт,
вихователь 1ца€ добира'ги книги дитячих пись1у|енник|в, як|
адресовано д|тям п{олод1шого' середнього' стар1пого дотшк|льного
в{ку. .(итян1 видавництва ма|оть ч|тко диференц|1овати' для

якого в|кового пер|оду видатоться кни)кки. Ёедоц|льно

об'еднувати весь дотпк|льний в|к, наг!риклаА, <,А!я д|тей

дотпк!льного в|ку'>,
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г|ртше, коли

кни]кку рекомендовано для

двох су]у11}кних в1кових пер1од1в _ до|шк1льног0 и молод1пого
тшк|льного в|ку. 1{нихска буде корисно|о' якщо |1 зти|ст зрозум|лий
дитин!. Бодночас не сл|д забувати, що 1нод! |нтереси д|тей
перевищу1оть [хн1й в|ковий р|вень, [м багато чита1оть удотиа, тод|
вихователь мо)ке чита1и складн!лп| для сшрийптання опов!дання.
6. [{овцзна й конгпрастпн|стпь з:ш1сгпу. € предмети' явища'
акиттев| под|:, з якими мо}кна ознайотшлтовати д|тей ли1ше чере3
худо}кн1о л|тературу (косшлос, деяк! тварини' }киття на |1|внои|,
|{|вдн|, в Африц|, д!яльн|сть лпахтар|в, моряк1в, льотник|в,
в|йськов| под|т, под|1 з минулого хсиття кра|ни тощо).
,[кщо под||, явища' про як| йдеться в от:ов|данн!,
перебуватоть по3а ме}ками реального св|ту дитини, вона |х н|коли
не 6аяила' потр|бно добирати |лтострован| дитян| книэкки, як| б
ро31пиряли поле безпосереднього сприй:иання д'11ття'1. €еред

р|зних вид|в |лтострац|й дитячих кни)кок (л!н|йний,

св|тлот|гтьовий, умовний малтонок) найкращим для сприйняття
е св|тлот|ньовий мал1онок.
7. 1[онкрептн! пе0ааое[чн! зав0ання, 0ля ро3в'я3с'ння якшх
0обшраепться ху0оэсн!1 тпв[р.1етцатика худоэкн|х твор1в для д|тей
досить р|зноман|тна' тому вихователь мае ч|тко ви3начити мету

використання твору на занятт|, нас 1 м|сце (розд|л), коли його
сл!д читати. Ёаприклад' твори природничо| тематики (про пори
Рок9, явища природи' птах|в, тварин' комах тощо) чита}оть на
3аняттях з розд|лу <Р|дна природа)) твори на соц1ально_побутову
'
теш1атику (профес|| дорослих' транспорт' про р|дну кра|ну, свята
тощо) _ на 3аняттях ознайомлення 3 явищами довк|лля. }(азки,
твори на морально_етичн| та ро3ва)кальн! (гумористинн|) тешти
сл|д використовувати на 3аняттях 3 худо)кньо| л|тератури.
.{обрати вдало тв1р - це ли1пе початок роботи з худоэкн1м
твором. Бихователь п1ае дотримуватись | в|дпов|дних пршнцшп|в
!т[ в ор а.]пц.
о з н а [со м л е н ня 0 1пт е ц з х у 0 о эю н)
"ш'ш
\. 1ршнцшп е:шоц11но'вшратно2о чцт[ання ху0оэюньоео
/пвору'6утн|сть вира3ного читання в його ептоц|йн|й насиченост|.
|[опередньо тв|р сл1д дек|лька раз1в прочитати' ви3начити
характер |нтонац||, лог|чн! паузи' лог|чнир] наголос' теш1г{
читання' тембр мовлення геро|в та персонаак|в твору.
Фпанування мистецтвом худо)к}1ього читання ! розпов|дання €
профес|йним обов'язко1и вихователя.
2. |св!1о:шлення 1 розу;п1ння 01пъьлтц з:п!спту ху0олсньоао
1т!'вору. )(удохсн! й тв!р ли1ше тод| моэке вшливати на дитину
!|

по3итивно' коли вона його добре зрозу1\[|ла' усв1домила х|д под|й,
чи 1цораль твору. ?ошту перед читанняш| твору потр|бно
г{одумати' як| слова та фрази будуть ва)ккими для розум|ння
д|тей та як 1х пояснити - перед' п|д нас чи п|сля читання.
Бизначити 3апитання для вступно| бес|ди, бес|ди за зти|стом
опов|дання (п|знавального зм|сту), д|брати |лтостра;1||, що
допомо}куть д|тям наочно уявити описан| под|:.
3. 1овпторкэван!спъь чц!т!.оння. Ёевеликий за обсягом
худоэкн|й тв|р сл|д прочитати на занятт| дек|лька раз!.в. {{оли
тв|р за обсягом великий, моэтсна о6меэкитися повторни1и
читанням уривк|в, найб!льтп яскравих ! знанущих еп|зод1в.
|!овторне читання одного й того самого твору сл|д зд|йсн}овати
впродов)тс м|сяця, кварталу' року. 3найомий тв|р нитатоть на
|нтших 3аняттях' наприклад, у ход! етичтто: бес|ди, на 3аняттях 3
розвитку мовлення (переказування в|домого твору). 9ривки
твор|в чита}оть у процес!' тематичних бес|д ни л|тературних
|дето

в|кторин, на тематичних л1тературних вечорах та ранках.
слухати в запису на плат!вках,
птагн|тофон|, дивитис'{ театральн| вистави, д!'а(;|льтши,
3найошт| твори д|ти :шоэкуть

мультф|льми, к!ноф|льми.
4. Бключення 01пъе| в окг[цвнц п[.знава:ььну 01я:ььн1спъь за
з ;п[стпом ху 0оэюньоа о тпвору. Реал|затл'1| цього принципу сг{рия}оть
елементи драматизац|[ та 1нсцен|зац|| на заняттях' |гридраматизац||' 1нсценування худоэкн|х твор|в, роз|грування
стоэкет|в в|ртш|в, забавлянок, п!сень, театрал|зован| та с}о}кетнорольов| |гри за зм!стом худоакн|х твор!в: мал}овання, апл|кац!я
3а мотивами прослуханих твор|в 3 наступно}о ро3пов|дд:о за
сво|:тти мал}онками-|лтострац1ями.
5. Бзае:позв' я3ок п!зновальншх, вцховнцх 1 "цов:сенн€вшх
зав0онь. }(оэкний тв|р впливас на дитину 3 трьох бок1в: |нфоршлуе
про щось нове' дае тй нов] 3нання; виховуе ро3умово' морально'
естетично; збаганус, уточн1ое та актив|зуе словник диту1ни. Фтэке,
вс| ц| три 3авдання вихователь ма€ ч|тко ви3начити у програмноплу зти1ст|. заняття, на якому буде пронитано тв1р.
6. |елсаптшчне чш]т0ання пъвор1в. 9 практиц! роботи
дотпк|льних заклад|в використову|оть читання твор|в на одну
тему вг{родов}к певного пер|оду: на одному занятт!, впродов}к
м1сящя, кварталу. Ёаприклад' до 3аняття 3 природи на тему
<Бесна>, ( <3има'>, <,Фс|нь,>, <.[{|то>) моэкна д|брати два-три
невеличких опов|дання' в яких йдеться про р|зн1 пер1оди весни.
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3а зм|стом цих опов|дань проводять пор|вняльну бес|ду' ,(о
заняття з ознайошллення з довк!'лляшл на тему: <|{рофес|| твотх
батьк|в,> д1тяпт чита}оть два-три опов'дання, в|ртш| про профес|то
дорослих' ро3глядатоть картини, |лтострац||. ?вори ц|е| само[
теш!атики чита|оть д|.тям | на !н:ших 3аняттях упродов}к одного-

двох м|сяц1в. 3авер|шуеться читання цього циклу твор|в

тематично}о завер1пально1о бес|дото <,|1рофес|я тво1х батьк1в'>.
|1|дготовка до бес|д 3 етики(про скромн|сть, вв]'члив|сть' чесн|сть'
правдив|сть тощо) вимагае тематичного читання твор|в
упродов}к кварталу.
7 . Фц1нювання 0!тпьмш з:п!спъу ху0оэ:сньоео /пвору. Розум|ння,
усв1доштлення тексту виклика6 в ди\лни емоц|йн| пере}кивання'
сп|вчуття, що е осново1о для формування адекватних оц|нних
судхсень' моральних та етичних оц|нок.

Фтэке, врахування особливостей сприймання д|тьми

худохсн|х твор|в, |х функц|онально:' 1 зшт|стово| сшрямованост|'
принцип!в в|дбору худоэкн!х твор|в та ознайомлення 3 ними д|тей
допо}[о)ке об'ективно п|д|йти до форплування пд|н|мальних |
водкочас достатн|х 3нань' ум|нь | навичок у галуз| худо}*(ньо1иовленнево| д|яльност|.
3авдання формування худо)кньо-1\{овленневот комлетенц|т
в д|тей дошк|льного в|ку:
- ознайопдити д\тей з фольклорни}ди твора1\{и' творами
письменник!в-класик!в, сунасних укра|нських письменник|в,
заруб!экних автор|в;
- навчити д1тей слухати | розум|ти зм!ст худоэкн|х твор|в;
- прищепл1овати впт|ння в|дтвортовати зм!ст знайомих твор|в
в активн!й худоя{ньо-мовленнев|й д|яльност|;

- ро3вивати |1оетичний слух, бахсання вивчати

в|ртш1

напа1ц'ять

'
- виховувати
вира3н|сть худо}кнього читання у процес1
в|дтворення зм|сту худо]кн!х твор|в;
- виховувати оц|нн| суд)кення' адекватн| естетичн! та моральн|
оц|нки повед|нки геро|в;

- формувати

сап{ост|йн|сть

у

худохсньо-мовленнев|й

!

театрально-|гров|й д|яльност|;
- виховувати виб|ркове ставлення до книги, охайн|сть у робот1
3 книго1о;
- вчити ви3начати }канр худо}кнього твору' запати'ятовувати
його автора;
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- виховувати берешсливе ставлення до книг}1' баэкання
лагодити кни}кки;
- 3алучати до чергування в куточку книги'
до роботи в <дитян|й
б|бл|отец|>.

1.7. 0со6ливост1 худо)|сньо-естетичного сприйп{ання
д!тей доштк!льного в!ку

:

|[роблема ро3витку худо)кньо| творност1. нев1дривно
пов'язана з вивченням особливостей сприймання твор|в р!зних
вид|в мистецтва' в тому числ| худо}1{ньо| л|тератури, 1
формуванням уявлень про худоакн|й образ. Бзаемозв'язок
сприймання твор|в худоэтсньо| л|тератури | р|зних вид1в дитяно|
творност| полягас у взаемному впливов| одного процесу на
другий. !]е пояснтоеться ти]\{' що худоакн|й тв|р пробуд}куе в
л}одини глибок] почуття' як| актив!зу}оть творчу уяву | ста1оть
сг!онуко}о до творчо| д|яльност| п!д впливом враакень в|д
сприйнятого. Фтэке, чим б|льтш глибокитци виявля1от!'ся пере}кивання в|д сприйнятого' тим зттачн|111им е в!\лив мистецтва на
псих|ку л!одини' тим сильн1тпим в]1являсться пош-(товх || до
активно[ творно[ д|яльност|.
€прий:иання | розушт|ння д|тьми зти|сту худоэкн|х твор|в
було предмето}д досл|дэкення багатьох учених (А.Богутп,
А.Бородин, Ё.Бетлуг|на, .1{.Биготський, Ф.3апоро>кець,
Б.€зикеева, Ё.1{арпинська' [.1{остток, €. .[!укина, /{.€лав|на,
€.Фльорина, Ё.1]иван1ок та |н.). [осл|дники за3нача}оть' ш{о
сприймання будь-якого мистецтва вимагае в|д того, хто його
сприймае, сп|втворчост] з штайстром, |нак:пе немо)кливо
зрозупт!ти, в|днути вс| понутт8, 1{Ф волод|ли автором. }1е_
достатньо роз|братись у структур| твору - необх1дно творчо
пропустити слрийняте через себе, щоб пере}кити сво: понуття й
таким чино]ш привласнити зобраэкуване. \4истецтво не народхсуе
пря:шо: практично: д|[, воно т|льки готус до ц1е] д||. "[{.Биготський
вбачае в 1цистецтв! сусп|.ттьну техн|ку почуття' знаряддя
сусп!льства' завдяки якоп1у воно залуча€ в коло соц!ального }киття особист|сн| сторони л}одсько| !стоти. €аште так в1дбуваеться
вплив }\{истецтва як чинника культури на псих|чний розвиток
л}одини. !,ля сприйш|ання мистецтва теэтс потр|бна творн|сть,
необх|дне творче подолання свого почуття' досягнення
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катарсису' в якому д|я штистецтва й виявляеться повно}о м1ро}о.
[к!сть худох{нього сприймання залехсить в|д вербал|зац1| цього
процесу. 1!1овлення | супровод}куе процес сприймання, | бере в
ньому найактивн|тшу унасть. [итина сприйтиае тв|р мистецтва
не т|льки 3авдяки зору | слуху' а й нерез власт1е шловлення. (е
поясн|осться ти1ц' що худо)кне сприймання д1алог|.тне за свое1о
структуро!о'

а мовлення

е засоботи цього д|алогу.

6прийшлання л|тературних' твор!в, усв!домлення !х зм|сту

вчени1у{и
й засоб|в худохсньо| виразност| ро3глядалося
1{арпинсьЁ.
(Ф. 3апороэкець, .1[. 6лавина, [.!убовис-Арановська,
ка, | .}(остток, €. .[1ук|на та |н.) в р1зних аспектах. Бони зазначалу{",
що процес сприймання твор!'в мистецтва ви\1агае певно|
творчост|' в!н пов'язаний зактивно1о в|дпов|дно}о позиц|€1о того'
хто сприймао, усв!домленням лог|ки викладу вчинк|в геро|в
худо}кнього твору. )(удоакнс сприймання пови}1но бути <'тшислен_
невим>), м|стити усв|доптлення !дейного зшт|сту, естетичну оц|нку
л|тературного тексту | наступний ептоц]йний в|дгук.
€приймання зм!сту худох{нього твору склада€ться з таких
процес!в, як слухання' уявлення, усв|домлення прослуханого та
розуш:|ння. .(итина-дош:к|льник не вм!€ ще сама читати |\|1иРи'
вона т]льки слухач. €лухання _ це складний процес перцептивнот
д|яльност| дитини. ,{итина сприймас слово вихователя' у
сприйманн| твору в|д вихователя-читача (ни розпов|дана) бере
участь ли1ше слуховий анал|затор. ?ошпу ду}ке ва}1сливим
моменто1\{ в актив|зац|| слухання е вкл1очення зорового
анал|3атора. це забезпенуеться вира3н|стто читання' м|м|кото,
}1{еста1ци' сило}о голосу' темг{о1ц | тептбропт мовлення вихователя.
_
|!|д нас слухання у св|домост| дитини виника}оть уявлення
коккретн| образи (описи природи' герот, предмети' явища),
дити11а [х усв|домл}о€, г!ов'язуе м|эк собото, розутш1е зпц|ст
прочитаного.
6лухання с складно!о частино1о ко}!ун1кативного акту'
активни]ц боком якого е говор|ння (нитання або розпов|дання)
д|тя:и худоэкн|х твор!в. 6лухання е вторинним у комун|кац![,
оск|льки, за словами 1.3имньФ|, <<1!1Ф1]:18ац|йно-ц|льовий б|к
слухання ошосередковуеться д!яльн|ст1о говор|ння |нтпого
учасника сп|лкування'>.1 1!1етото слухання с ро3криття слухачем
1

_
3имняя ?[.А. ?ехнолог}{я слу1пания и говорения: Автор.. . докт. псих. наук.

м.' 1973. * с.

'2.
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:

смислових 3в'язк|в, осмислення мовленневого пов|домлення' 1цо
сприймаеться на слух. слухання не мас механ|зму зовн1гшнього
оформленЁ$, } слухача д!.е т|льки механ|3м (внутр'1пнього
офор:шлення)), тобто, 3а висловом [.3ттптньо|' ((внутр|тпне в1'дтворення ну:ко| думки>>.
Фтатсе, слухання визначаеться с1иисловим сприйняття:ч
тексту. 6мислове сприйняття тексту не плану€ться' не
програмуеться
слухаче1\{' не контрол}оеться
св|дом|стто,
оск|льки зпт|ст процесу слухання 3адаеться 33овн|' тим' хто читае
(або розпов|дае) текст. Результатоп{ слухання е розум|ння або
нерозум|ння мовленн€вого пов|домлення (прослуханого тексту),
а такох{' в|дпов|дне говор|ння.
|{родуктом слухання € умовисновки' до яких д|йтпов слухач
у процес! слухання. Фтаке, слухання е складни1ц г1роцесом
внутр|тпньо[ перцептивно1 д|яльност| л}одини. 6тановить в|н |.
певн| труднощ| для дитини дотшк|льного в|ку, з || обптеэкеним
}киттевиш1 досв|дом | переваго|о наочно-образного мислення й
пам'ят|.
Розум|ння, усв|домлення зм|сту худо}1{нього твору 3у]цовлтое певн| г{очуття' емоц|йн| пере}кивання, формус певний
естетичний настр|й, впливае на повед|нку д|тей.
}1а думку 6.9емортан, у сприйнятт1 д|тей особливу роль
в1д|грае !хне попередне сенсорне виховання. €прийняття
худо}кнього твору' його зм|ст |:иова датоть 31цогу дитин| в|днувати
зв'я3ок м|эк етиоц!йно-образнитц здд{стошт твору ! титши засобами
виразност|, як1 доступн| |;ш. .[!|тературний тв|р сприй:шасться в
ц|лому, в сдност| його зм1сту й худоакньо| фортии. Але тако'к
мо)куть бути в|днутн| | специф1нн| для ко}кного }канру о3наки'
вид|лен| виразн| засоби мови. Автор п!'дкреслто€, |4Ф д|тей
потр1бно навчити ор|снтуватись у зм|ст1 твору' вслухатися в
особливост| його худо}}{ньо[ мови, оск!льки навчання
ор|ентування у твор1 заклада€ основи для б|льтш розвинено|

фор:ии сприйняття

й худоэкнього

мислення.1

Фтэке, слухання худох{нього твору д!тьпти дотпк!льного в1ку

сл|д розум|ти як безперервний внутр|:пн|й контакт виконавця з|
слухачем' що створ}о€ться у процес1 худо}кнього впливу на ро-

зум | почуття слухача' як прагнення розпов|дана примусити
\

({

Формирование худо}1сественно-реневой деятельности
стар1ших до1пкольников. _ {{итпинев' 1986. _ с. |7.
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елтортпан €.Р1.

маленьких слухач1в побачити все те, г{ро що в|н говорит1,'

зрозум|ти його дутшки, оц|нити все' що в|дбуваеться' притт[усити
думати, в1дчувати, хвилтоватися ра3ом з розпов|данем, пов|рити
в усе почуте. 8кщо такого прагнення у вихователя не1\{ае' то
нед|евишт, пустим
3али1ша€ться
найвиразн|тше читання
про1цовленням сл1в. Ёеобх!дното умово}о усп|штнот роботи
вихователя для найб|льтп повного сприйняття д|тьми його
розпов|д| чи читання худо}кнього твору € пост|йний контроль за
слухача1ци, безперервна п!дтримка уваги вс!х д|тей, щоб досягти
к|нцевого результату читання | слухання _ розушт|ння зм|сту
худо}кнього тексту маленькиш|и слухачатути.
€уттеву роль у сприйнятт| в|д|грае процес розум|ння' який
€ нев|д'емнити будь-якого процесу п!3нання. 3а словами [ .Ёосттока' ро3ум!ння вин!{кае там' де € 3датн!сть экиво| |стотгт щось
зрозум!ти, г{рон'1кнути в сутн|сть тих чи 1нтпих об'ект|в, це стан
св|домост| особистост|, яка ц}о суть ро3кривае. | .}(остток
ви3начив м!с:т'е розум!'ння у процес| навчально-виховнот роботи
в осв|тн|х 3акладах: <,т!льки зрозум|ле, шроду\{ане стае переконанняп{ наш]их унн|в, _ 3аува}куе автор' - робить св|й внесок у
фор:шування |хн|х погляд|в | св1тогляд}'>.1 €аште тому в'тений
на1цагався насамперед ви3начити сутн|сть поняття <(3розу1ц!ти,)
в доконанопту вид1. 3розум|ти певний об'ект _ це о3начае в1дбити
цей об'ект в його |стотних 3в'я3ках з |нтшими об'€ктами, утворити
певне поняття про нього; <ро3крити його |стотн| зв'язки 3 |н1шими
явищами матер|ально| д1йсност!, з'ясувати умови' за яких воно
виникае, причини' що його породэкутоть''2 . 3розум|ти - це 3ъ!айти
3агальне в поодинокопту й чере3 це 3агальне пояснити поодиноке.
3розупт|ти новий об'ект - це розв'я3ати якусь 1\1аленьку
п|знавальну 3адачу, 9Ё9 ставить перед учнями ко}т{ен новий
пред1\1ет (нова метафора' присл|в'я, худоэкн1й тв|р, описовий чи
розпов1дний текст тощо).3
6утн|сть сап{ого процесу розум|ння [.$остток визначас як

активне в|добра;кення предмет|в ! явищ у |х зв'язках
в|дноштеннях'
1

<<як

не простий,

[€осгпюк

/.6. Ёавчально-виховний процес

Ёостпюк

/.€.

3а ред. /,{.1!|. |!рокол|енко.
2

3а ред.
3

не безпосередн|й,

1ашт

.1!.1!1.

_ 1{.:

Рад. тшк.,

1

|

а складний'

псих!чний розвиток особиетостт /

1989. с.25|.

процес | псих|чний розвиток
Ёавчально_виховний
|[роко.:т1еттко. _ 1{.: Рад. тпк., 1939. _ с.252'

особистост|

/

само, с.25б.
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:

опосередкован'1й' суперечливий процес в|добра}кення л}одино}о
сутност' речей ...чере3 я\<14й ми доходимо до гтоняття | яке
зд|йснтосться чере3 ц|лу низку ро3умових д|й | операц!й''.1 3а
словами вченого' у процес| розум|ння мас м|сце рух дуп{ки !{е
т!льктд в!'д конкретного до абстрактного' в|д поодинокого до
абстрагованого 3агального' а 1"1 навпаки. Боднонас без абстракц||,
узагальне}тня н|чого не мох{на зрозум|ти.
| .$остток визначае й резу.пьтати процесу розум|ння:
розум!.ння виявляеться в суд}кеннях' поняттях' уп{овисновках'
поглядах' г{ереконаннях' ро3пов|дях, 3а яки1ци <(лиш]е ! тцоэкна
судити про його |стинн|сть, в|дпов!'дн1сть об'ективн|й д|йсност].> 2 .
} ход1 пр0цесу розум|ння зм|нтоеться стан св|доплост| особистост1
внасл|док того' що для не| стас 3ро3упд|лим те' що дос| не було
таким.
|{роцес розу;ш|ння мас бути керованим педагогом' який мао
вм|ти викликати | спрямовувати слухан!в на ро3в'я3ання
поставлених перед нит{и п|знавальних 3адач' а це о3начае' !цо
потр|бно вчити д|тей з|ставляти, пор1внтовати факти, знаходити
в них схох{е й в|дм!нне, вид|ляти |стотне серед другорядного'
п|ддавати об'екти свос| думки анал1зу | синтезу, самост|йно
доходити у3агальнень | висновк|в на осттов| с}акт|в, застосовувати
|х до пояснення нових випадк!в. |1едагог!.тне тсер|вництво
процесом розум|ння о3начас оволод!ння педагогом в|д:тов|дното
технолог1ето навчання' адекватно1о до сутност| процесу
розум|ння.
9 педагог|нному кер|вництв1 шроцесами розум|ння ваэкливу
роль в|д1грае вм|ння педагога ч|тко ставити завдання й
диференц|:овати його в!'д |нтпих; визначати конкретно' що
потр|бно зрозум1ти; використовувати для цього продуш1ану
систему запитань.
Розупт|ння неро3ривно пов'я3ане 3 мовото | мовлення:ш.
€ловапти передаеться |нштитш не т]лькдд те' що ]\{и 3ро3ум-э'ли, у

словах воно |сну€ для нас самих. 1руднощ| словесного

офорштлення думок' це насамперед труднощ| розум|ння того' про

що у|и говор'{мо. ,[к т|льки ц| труднощ|

розум|ння

перебортототься' проходять т1 <<муки слова' яких ]ии при цьому
3азнаемо>.3
[.1{остток розкрив птехан1зм мовного офорштлення процесу
1?ам само' с.265.
1ам само, с.254.
Ёавчально-виховний процес | псих1чний ро3виток особистост! /
'' Ёостпюк /.€.
3а ред. .[{.1\1[.|[ротсол|снко. _ Ё.: Рад. :пк.., 1939. ' 262.
2

мовн| акти' тцо в!добра}ку}оть у
розум|ння. 1ак, в|н зазнача€, [{Ф
д|йсттост|' е
!"'Ё*у зм|ст1 цевн| предмети | явишда об'ективно|
3 пом|}к
навичок'
ошерац'Ё{'
низку
д|ятши, як| вклточа1оть
Б
мовленнових
апарату.
"Бй"."."
них | навичок }1овленневого рухового
(пор1вняттня'
актах 3находять форму |снування мислительн1 д||
в мовленн|
тобто
синте3' абстрагування' узагальнення)'
|снування'
'''*';",
й{ *'","''"льн| процесй д|статоть матер|альну форму
процес|в
взаетиод|я
розутш!ння'
Ё'д"'''" в{дбуваеться складна
засобами
мовлення ! мислення, а саме: а) щоб. мовн] засо6и стали
ними
оволоц!ти
б)
- це
оволод|ти;
потр|бно
розум!ння' ними
1![о}1{е стати
зрозуш:|ле
т|льки
в)
зм!ст;
1х
зрозум|ти
насамперед
3наряддям подаль1шого розум|ння'
сл|в' худохсн!х вираз|в необх|дне
Фволод!нн"

""''*"""ми
розпов|дного'
д1тям для ро3ум!ння тексту (описового'
проникнення
у смисл
3асобом
е
| т. !н.). Боно
зобрахсуваних
автора
'''"""}о"^'""'"'
до
ставлення
худох{нього твору' розум|ння

!й

однип{ з мотив|в розум|ння е потреба
сво|тши думкап{и:
розпов|сти |тттпим про щось' под|литися
оц|нне

!"р"'н.'к;й. Б1дтак,

д"'"""

ог!исати,

пояснити'

довести'

переказати'

висловити

сво€

судх{ення щодо почутого' шрочитаного' прослуханого'
Розум|ння худо'кнього твору' на думку-Ё'}1орозово|'
|{ерптий проходить два ступеня впродов}к дотпк!льного пер|оду'
- це ро3ум|ння д|тьтиут лт1\|7е
3начення')
<плану
розутш|ння
не дозволяе слухачев|
фактинног' "*'"'у '"ору. 1аке розум|йня
Ёр'""*"у' и у гли6итл"| ",'""*' й в|днотпення' !{ругий вступ|нь
п!'дтекст
проникнення
передбанае
розутш!ння (плану смислу))
3 опоро1о на виразн| засоби мови'1
сприйтшання худоакн!х твор|в виокремл1о}оть три
}
'р'ц""[ стад|я - безпосередне сприймання тв.ору' тобто
стад||. 11ертпа
образ|в твору. Ёа ц|й стад|| пров|дну
в|дтворення и
''ерЁйивання
сприймаеться (<серцем')' а пот!м
роль в|д!гра€ процес уяви' тв|р
- рБ'уй;н"я зм|сту твору' |1ров!дним
;;;р;;ы'*. д|ру". йад|я тим'
що було емоц|йно переэките' при
стае мислення' яке оперус
твору' а поглиблтое
;;;;';.". "" "б'"'" "*'ц|й"'"'! сприймання
на особист!сть
л|тератури
худоэкньо|
вплив
йБ"'."тр"'я стад|я твор|в'
худо:кн!х
сприймання
к!'нцевий
р"'у'','й'
д''''', "*
в|д|грао
твору
уява' 9
у "''р'й*.нн|
!{еабияке
""^'Ё"""
стар1помудоптк|льнотиув|ц13'являтотьсязачаткитворно{уяви.
обставинах'
[итина навчаеться д|яти поду1цки' в уявл}ованих
пород}кутоть
у ди1ин'7
обставинах
у",'-''"|
д|[ в уявл1ованих
\

!\/[орозово

словесному
Ё.['Развиттле отно1пет1ия детей дотпкольного возраста к
_
64'
с'
'Бьтп'14'
194в
м"'
РсФсР'

,'д^'''. //|\звестияАпн
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реальн1 почуття. ./1.Бонкарьова на3вала ситуац|то ((вход)кення
дити11и

всередину

!

зобрахсених

казкових

под|й))

<<ефектом

(ила дитячого уявлення наст|льки значна,
що д!ти
в!днувалоть страх' рад|сть, горд|сть, н1атсн|сть.1
- ]/чен|(А.Бонкорьова,Ф.3апоро}кець'}{.}(арпинська,Ф.$убасова) одним 3 показник|в творто[ уяви
зд!бн1сть
".""^"'-', п1о?кл}1д1тей виходити за меак| ситуац|:, яку вони сприйтиатоть'
в|сть комб|нувати свол. враа*сення в|д почутого й ос:иисденого
з
тим' що вони бачать у экитт|.
присутност|'> .

|{сихологи зазнача1оть' що мова л|тератур!{ого твору
впливае на слухача не т|льки сво|м семантичним зм|стом, але
й
емо-ц|йним забарвленням' експресивн!'стто (.}!. Биго т ський,
1!1'}1(инкин. €.Руб|нтптейн). одй|е:о з найваэклив|шлих
умов
повноц!нного сприймання тексту вчен| на3иватоть ум]ння
<(читати>' яскраво користуватися прийо1цами худо?кнього
зобраэтсення. Розвиток та вдосконалення чуття худонсньот
фортши
загостртое емоц|йну нутлив|сть доптк|льник|в, а
це' у своло чергу'

с_црия€ розупт|ннто ниу|и зпл|сту л1тературного твору
(Ё.}(арпинська, Ё.1!1оро3ова' Ф.Ёикифор'"' т* ;й.1.
€прийняттто | розум|ннто нада€ться найвааклив|тпа
роль у
слуханн| л!тературних твор|в. .0,ош:к|льне дитинство с пер|одом
накопичення досв1ду сприйняття твор1в мистсцтва' 3алучення
до <(перш]очергових виконавчих 1{авичок>). €.Фльорина 3азначала' що "л!'тературний тв1р, пробудэкуточи мислительний процес
3а допомого1о слова, тобто в|двернення в|д безпосереднього
чутт€вого сприйняття' водночас забезпечуе багатств' йу''""'"'
сприйняття' конче необх|дного для мислення
дити\1и раннього
в|ку''. Автор 3азначала' що ((чуттевий образ>, вик.}иканий
худохсн|м твором' полег]пуе розум|ння д1тьми |дей,
робить |х
<<'.Ф[ЁРё1Ёими | переконливими'); худоэкн|й тв|р
викликае певн!
оц|нки, вчить абстрагування. Ёа думку €.Фл|орино|, едн|сть
({чуттевого | (ш|исленневого)) € характерно1о
особлив|стто
сприйняття худо}кнього твору. 6лухатони опов|дання' ка3ку'
дитина до1шк|льного в1ку виявляе особливу внутр|т'шнто активн{сть,
ста€ немовби сп|вунасником под|й,
що опису}ойься | сприйма;оть_
ся.2

Баэкливу роль.у сприйнятт1 худо;кн|х твор|в
досл!дники
Ё.}(арпинська та |н.).

нада1оть повторност| ( €.Фльорина,

|
А'1. Бонкорева. (оздание образов детьми тпестого года )ки3ни под влиянием
худо)кественной книги и картинки: Автор. ...
дис. канд. пед. }{аук.
м., 19в2._

с.22

2Флершна

-

БА.3стетическое воспитание до|пкольника |{од
/
ред. Б.Ё. 11{,ацкой._

м.' Апн РсФсР, 1961.

с'282.292-293.

|[овторн|сть необх|дна для закр|плення й поглиблення
сприймання худохснього твору. Ёе коакен тв|р засвотоеться 3 пер11лого читання' ро3пов1дання, багато чого доходить до св|домост!
й понутт|в дитиъ|или1пе при повторно1иу читанн|. }г зв'язку 3 циш1
€.Фльорина пропонуе складати план худоэкнього читання !
розпов!даннянаоднезаняття3апринципоу|тематично1едност1
1б' *"д"'"т| образ|в>. Автор об/рунтовуе "натвн|'сть дитячого
сприйняття'', ф <,базуеться на малому досв1д| | пряштол1н|йн!й
,'"|ц; думки'>.1 Фтаке, <<{1{1$9& на|вн!сть'> ставить сво| вимоги до
худо)кнього твору.
}{.1(арпинська п|дкреслтое нест|йк!сть дитячих емоц1й 1
необх|дн|сйь |х п|дтримувати та поглибл1овати: <<вести д!тей в|д
емоц1йного сприйптання ка3ки до осмислення || |дейного зм|сту'>.2
Ф'3апоро,{осл!дхс1ння вчених (А.Аубовис-Арановська'
виявили'
що
Ф'Ёикифорова)
Ф.1(убасова'
Ё.$арпинська,
*"ц",
сприйштання
такий
ма}оть
в)ке
р|вень
дойк|льники
"''рй|
худоэкн|х твор|в, на якому простеэкуеться ро3гляд под|й | вчинк]'в
з-авторсько| позиц||. Ёа дуту1ку психолог|в ('}1'Боэкович'
Ф..1]еонтьев, [ ..[1тобл!нська), це в!'дбуваеться тому' що в цьому в|ц!
виникае нова фортиа самосв|доштост| ди1и11и. {е певна внутр|тшня
вона
д|яльн1сть' що дозволяе дитин! зрозутш|ти явища' як|
безпосередньо не сприйтиае, поставитися г1евним чино1у! до под!й,
в яких в'н' н" бере уваст|, ! це штае вир|тшальне значення для
подаль1шого псих|чного ро3витку дитиъ1и'
9им т!сн|тпий зв'йзок пт!эк зшл|стопд худо)кнього твору й
хситтевим досв|дотц дотпк|льник|в, за !{'$арпинсько1о' тим
емоц!йн!тпе |хне сприйняття. €ила вра}кення при слуханн!
л|тературного твору' на думку внено[, 3але}кить в!д р!вня ро3витку естетичного сприйняття. 3датн1сть естетично сприйтиати
,'1'"р''урний тв|р ро3виваеться в повн1й м!р! п!зн!1ше' а в
дитинств| заклада1оться пертш| передумови для
д'-й|',"'му
цього сприймання.
Розвиток сприйняття у стар1]1их дотшк|льник1в, 3а3нача€
Ё.1{арпинська,йдепол|н|твсеб|льтпогоосмисленняпрослуханих
казок' в|рхп!'в, збагачення понутт1в. Баэкливо
ставлення до
''''"1д'''"'
ро3вивати у д|тей емоц|йну нуйн|сть, емоц|йне
}еротв | файт1в твор|в. |1ри цьому у д|тей формусться здатн!сть
до елементарного анал|зу л|тературного твору'
Б.[{. 1{ацкой'_
Флершно БА.3стетическое воспитание до1школьника / |1од ред.
_
с.293.
1961
м., Апн РсФсР,
|

2ЁорпшнскаяР.€.{удоэкественноеслововвоспитаяиидетей.
|972. _ с.63.

_\{.:|[едагогитса'
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{нтерес до л!тературного твору сприяе розум|ннто його

зшл|сту д|тьми стартпого дотшк|льного в|ку. [еро| й"'ру ста!оть
блиэкчиули, зрозум]'л! т]1иу!и. €п|втуття до персойаэк|в, хвилтован_

!

ня за |хн| дол| набуватоть усв|домлено1 форш:и. 1ак| почуття
пере}киватоть д!ти | в аналог|чних )киттевих ситуац|ях.
|!ереакиваточи й осмисл{оточи те' що 1м чита}оть' д|ти, по сут|,
осмисл}о]оть | оц|нтототь д|йсн|сть' в умовах яко| вони }кивуть.
Бони вчаться з|ставляти прост|, доступн| розупл!ннло явища 3
в|добра:кенням |х у худоэкн|х образах.
} стартпому доштк|льному в!ц| сприйняття д|тьми ху_
доэкньот форми твору значно збагануеться. €лухаточи ритм'
в|днуватони музитн|сть в|ртша, д|ти пор1внто}оть |х з п|снело
<,в|ртп!, наче п|сня,>. } стар1пому дотпк|льному в1ц|
д|ти
почина1оть прислуховуватися до в|рштованого тексту' зверта]оть
увагу на ри1ии' з баэканням промовлятоть в1рлп| напам'ять, сам|
вигаду}оть римован| слова.
Розвиток 1 вдосконалення г!очуття худо:кньо| фор:ии загостр|ое ештоц|йну нутлив|сть дотпк|льник|в, сприяе
розу:ш|нн;о
ними худоэкн!х твор1в. } зв'язку з ци1![' у стар1пих дотпк!льник1в
необх|дно форптувати виб|ркове ставленн} до л|тературних
твор!в, вони 1ца}оть вм|ти на3ивати у знайотши"
те' що
'''р'*
б|льтпе подобаеться ! хочеться прослуховувати ттост1йно.
?ака
робота веде не т|льки до розум|ння з:ш|.сту худоясн|х твор|в, а й
вихову€ в}ке в доптк!льнопту в|ц| худо;кн1й смак.
9продов:к тривалого часу в психолого-педагог|нн|й
л|тератур| велися дискус|: щодо характеру процесу сприйтиання
_}к.
д|тьми худохсн|х твор|в. ?ак, одн| вчен| ( т.о'п"р''",
||]'аэке
та |н.) 3аперечували активний характер сприймання
д|тьми
зм1сту худо;кн|х твор|в. Бони стверд}кували' що дотпк|льника,у|
властивий егоцентризм, небаакання й невм{ння стату[ на точку
зору |нлпих' вони не мо}1{уть зрозум|ти мотиви ! вчинки геро|в.
]нттт| вчен| ( А.Богутш, {..(убовис-Арановська. Ф.3апороэкець,
!1.Ёарпинська, €..}1укина,
"|{.6лавина та |н.), навпаки' акценту}оть увагу на активному сприйманн| дитино}о худо}кнього тексту
в процес| слухання твору. !|ти пост|йно перерива:оть х1д
розпов|д|, втруча}оться в под|:, 3верта!оться |з зйпитання1ши'
намага}оться допош1огти героям.
Ф.3апороэкець описуе' як в|н орган|зував 3 групо1о
доштк|льник|в драптати3овану гру в дитячому театр|. бд'..
частина д|тей була виконавця;!|и' друга - глядача]ши' проте
до
к1нця вистави меэк1 м|эк залопт - (<глядача1ци>) _ !. сценото _
<<811кФЁ&8{я]у1и,> - 3никл|7' глядан| 6]тли на сцену грати;
:х не
3адовольняла позиц|я глядача. "!итинане хоче | не вм1о займати
88

позиц!то стороннього глядача щодо описаних у казц! ттод|й' прийняти
пи1ше автор. ] в'"' на1цагаеться втрутитись у х1д под|й'
реал|зувати ц|л!
т|ет чи |нтпо: осо6ъ1,
;;;;;'
"'*'"'е',ся
по3итивного персона}ка 1{е т|льки мисленнево, а й д|ево'''1
егоцентринний у
,(отпк|льник' 3а слова}{и Ф.3апороэкця' не
в тому' п{о в|н
виявляеться
активн!сть
с''р"и*., н! твору. його
3 ним' !м|тус
мисленнсво
д!'е
героя'
разом
позиц|то
,*"*' приймае
хсестами деяк! його д||, бореться з його ворогами'
Активне, д|еве ставлення приводить дитину 1нод]' до
неспод!'ваних' на погляд дорослих' д!й' Бона чорно1о фарбото
з
3амальовуе на картинц!" негативного героя' виривае |лтострац1|
не1
непри€
м
н1
для
переказу
вас
п|д
випускае
його зобра?кенням'
под!| (<я не хочу про нього розпов!дати'>), зм|нтое х|д под|й'
зам!нтос к1нц!вку.
Фбрази худоэкн|х твор!в виклика}оть у д1теи почуття
сп|впереэкивання' сп|внуття. Ф'3апороатсець в|дзначае' що д|тей
не 3адовольняе невизна'тен|сть ситуац||, коли нев|домо' хто
вид|лити
<хоролпий> а хто ((поганий>>. 3они на}1ага}оться одра3у
'
негативно
позит1|:о'
|хнто
прийптатоть
геро|в,
по3итивних
д' *"|'., хто |й зава}кае. 1нод| нав|ть не:кив! шредмети
кого
"]'."'"'.""
п!ддатоться сувор!й критиц|, якщо дт,5иъта не 3находить'
в]н
(((дядя
хоротттий'
трапилось
мо}кна 3винуватити в тому' що
заблукав>)'2
його
в|н
поганий,
врятував хлопчика' а л|с
позиц!'то щодо
.(итина займае активну особист|снувимагае'
тцоб той'
сприйптання
Бстетичне
твору.
л|тературного
в3яв
участь
*''
ув|йтшов у зобрахсення обставин' уявно
"''р'й*ас, переэкив 1хн| радощ| й смуток' 6аште таке глибоке
у д!я>ггеро[в,
проникнення о по1штовхом до ро3витку фантаз!|, пробудхсуе
та
тЁорний зл|т думки д'1тин'1, пов'язуто9и процеси сприймання
слухання
на3ивае
Ф'3апоро}кець
творно| худоэтсньо! д|яльност|.
зд|бност1
,.'''* | творн| 1гри !ров|дни\[и способами формування
соб!
немоэкливо
подуш]ки д|"., й у","'.* обставинах, без яко|
уявити }1содну творчу
Активне сприймання худо)кн1х твор:в' вм1ння !зайняти
позиц|:о героя виступа€ своср1дним <<!ег!лято!0м> повед1нк}1
твор|в у д|тей с!ормуеться
дитит1'7. |1|д час сприйш:ання худоэкн|х

д|""1"]":::'.-_--,

1

3апороэкецА. 6. |{сихология восприятия ребенком-до1школьником.т|итератур-_
6.
ения' / /Азбр.психолог}1ч. трудь1. - т.1._ \{: |1едагогика, 1936.

,''"' ф'""'"д
72-7 9.

2

литератур3апоронсец А. 3. |1сихолог11я восприятия ребенком-до1пкольником
_ т.1. - 1!1: |{едагогттка, 1986. - 6.
ентая./ /|4з6р.психологич. трудь1.

,''"' й''"."д
76.
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вм|ння правильно, об'ективно оц|нтовати вчинки | повед|нку
л|тературних геро|в, хон |нод| по_своеш|у' по-дитячо1!1у.
.(осл|дэкення вчених (Ё.1{арпинська' ./{.6лавина, Ё.Биноградова' €..[{укина) св|днать про те' що д|тям дотшк1льного в|ку
доступне сприймання:иорал1 худо}кнього твору. ?ак, .€лавина
в|дзнанае, що пер1ша елементарна оц!.нка *Бр.',""*"|{якостей 1
вчинк|в геро|в доступца д1тям у переддо1цк1льнопту | штолодтпотшу
дотпк|льному в|ц|, хоча вони да]оть ще узагальнен| однотипн|
оц|нки [ФРФ11]Р!й >>, поганий,> . !итина ка)ке : <,.[|исичка погана'
вигнала зай'{ика, зайчик плаче' в1н хоротший,>.1 Ёайчаст|тде
моральна ощ|нка зб|гаеться у них з етиоц|йним ставлення1\д
до
героя (<Б|н хоротший, птен1 подобаоться' я його лтоблто,>), хоча
буватоть | розходэкення (<,Бедмедик т|огано вчи1{ив'
ро3давив
теремок.-1об| подобаеться ведтиедик?-?ак, я лтоблто вед]!{едика, в|н хоротший>).
)/ д|тей 4_5 рок!в, 3а даними Ё.
{иванток' започатковуеться
формування моральних понять <добре> * <(погано>, <,хорош]ий,> _
<'поганий'> як первинних моральних категор|й.
[|ти .']..'"'-'"
оц|нтовати вчинки геро|в, виходячи |з змйту'ц"* *'р''''"'*
понять' анал1зутоть :хн| взаешлов|дносини' критично ставляться
до негативних вчинк|в, позитивн| эк насл|дутоть.{1ев|сть,
активн!сть сприймання худон{нього твору' вм|ння оц!нтовати
вчинки геро:в в|дзнанае 1 \{.1{арпинська. Бона спостер|гала,
що
свое ставлення до геро:в д1ти виявля]оть 1швидко | перевап{но
правильно. 3розути|л! й 6лизьк|д|тям приклади повед|нки геро|в
ка3ки вони з|ставля]оть з особттстим досв|дом 1 переносять на
себе або на сво|х товаритп1в деяк| якост| персонаэк|". Ё*р"''""""""
приклад1в ка3ки на св|й побут не обмеакусться власни]и
досв|дом.
[|ти, критику]они повед|нку сво:х товаритш|в, з|ставлятоть тх з
героями казки. 6п|внуття героям' моральн1 оц1нки [хн|х вчинк|в
набуватоть усв1домленого характеру.
Розум|ння д1тьми пторал! худо)кнього твору в|дбуваеться
на основ| внутр|тпньо| активност|, що викликаеться емоц|йнипт
сприйманням зм1сту твору. 3овн1 це виступае в м|м|ц|; )кестах'
репл|ках, висловлтованнях д|тей.
€.Русова наполягала на тактовному втрунанн| вихователя
у процес сприйптання, п|дкресл}оточи' що потр|бно дати дитин|
моэклив|сть насолодитися сприйнятим' пер1п н|ак починати
обговорення. <Фск|льки' при слуханн| казки'
- 3а3начае автор' дитина все забувае 1 у глибин| свого духовного ества створтое соб|
<,

<<

1

€ловцна

}[ -€.

|{онимание

А]]н РсФсР' |947. -

устного рассказа детьми раннего возраста. ' йзвестия

Бьтп. 7.

иар|вне царство' де ко}кна мр!я моаке зд|йснтоватися'

т()

вихователто сл|д ду}ке обереатсно поводитися поряд з уявни1ц
ка3ковим св|топт,'до6ирати лрива6лив| форми обговорення
який сприяв
уявлень | врахсень, треба давати дитинт:шатер|ал,
|1
виявах'>
в
краси
почуття
ус!.х
'1
6и р'з'и'*у

6прийманнял!тературнихтвор|вневиникаевготовому

3 ходом 3агального псих!чного
г{роходить
довтий 1плях в|д натвно| унаст! в
р'""''*у. [итина
складних форм естетичного
б|льпт
шод|ях
до
зобрахсуваних

вигляд|, воно формусться у зв'язку

сприй:шання. Розкрива:они механ|зм даного процесу'
Ф.5апороэк"ць ут'ннйе: <11{об правильно зрозушл|ти худоэкн|й
тв!р, дитина мае ставитися до нього як до образу, як до
зобраэкення реальних под1й | явищ>.

1

дал| стверд)куе: "Реальна

основа слугуе для дитини п|д(рунтям у пер1ших естетичних
худо}кнього твору>.2
оц!нках
'
)(арйктерн| особливост| усв!'дотшлення до1шк|льниками
зм|сту [ *уд'*',,о| форми л|тературних твор|в пов'язан! з
м'"''ення' невелики1ц }киттевим досв!дом'
,с'''*р"'"{"т''
ставленням
до реального )киття' ситуац1йн1стто
безпосередн!м
пБвед|нки, недостатньо1о 3агальмован|стто |хн1х рефлекс|в.
образи,
€ ш:е топту ва}кливо навчати д!тей усв|доштлловати словесн!
а
тшети |

як умови
розум{ти значення засоб|в худо}кньо| виразност]'на г{евному
?|льки
образу'
худохснього
усв!доштлення ц|л|сного
етап| розвитку й за умов ц|лесшрямованого виховання
виявлясться мохсливим формування естетичного сприйштання |
на ц|й основ|

- ро3виток дитяно|

худоэкньот творност1'

|{!дкреслто1очи взаемо3в'я3ок худо}кньо-естетичного
сприйманй" р'"''тком псих!чних процес|в, поглибденням
"
3нань про навколитшн|й св!т, унен1 визнача}оть як|сно своер|дн|
стад|| в розвитку сприйптання в пер|од дотпк|льного дитинства'

!ак, у молод1пому до:шк|льному в|ц| розути|ння композиц|| та
!деиного зм|сту залехсить в|д экиттевого та л|тературного досв|ду
_ характеризуеться виникненням
дититти. Б середньому
закон|в казково|
реал!стииних тенденц|й | осягненняпт на |х основ!
в|ц|
- зм|нами в
6^"'."''*и. 9 стар1шому дотпк|льному
|
зд|бн|стто
усв|домлтовати головну
йотивац]йн|й с{эер| ди',1ни
зв'язки м|а*с
причиново-насл|дков!
встановл}овати
|дето твору'
мотивами | вчинками головних геро1в'
.(о стартпого до:шк|льного в|ку

в

д|тей розвиваеться усв|домлене

Русово 6.Ф. Бибран| твори. - 1{.: Фсв!та, 1996'_ с' 128
3апороэюецА.Ё. |!сихология восприятия ребенком-дотпкольником литератур,,'.' !р'""""дения/ 1:[збр. психол. 1рудьт. Б 2-х т.- т. 1. _ 1!1.: |!едагогика,
|
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сприипдання худо}кнього обра3у л1тературного твору' яке
виявляеться в ро3ум|нн{ зшт|сту й морального смислу твору'
розр1зненн| худоэкньо| образност| й д|йсност|, зд|бност ] вид|ляти
мовн| засоби виразност|, прийоми худо}кнього зобра;кення'
що
нада€ с:трийпланн:о св|дотиого, глгхбокого, етшощ|йного характеру.
.(осл|дники (Ф. 3апоро}кець' €. ")_{ук ина та |н. ) в1дзнанатоть велик|
потенц|йн| мо;кливост| дотпк|льник|в щодо розум!ння засоб|в
худо}кньо| виразност1, образного ладу мови й адекватного
вл{ивання д|тьми в мовленнев|й твор.лост1 образних вираз|в за
умови ц1леспря:иованого навчання. Розв'язання цього
педагог|нного 3авдання е ва)кливим ! необх|дним' адэке образн1сть
- одна з най|стотн|тпих характеристик мовлення д|тей. Ёа основ1
анал1зу л|тературного твору в едност| його зпт|сту й худоакттьо|
фор:ши, а тако)к на основ| активного 3асво€ння засоб|в худоатсньо|
виразност| в д|тей ро3вива€ться
поети.лний слух' вони
оволод|ватоть зд|бн|стто розр|зняти }канр]{' розум|ти |х
особливост|, зв'язок компонент|в худоэкньо| форми | зм|сту

л!тературного твору' в!днувати виразн|ст,

худ'*"ь'"'

1иовлення' а тако}к передавати в образно}1у мовленн| певний
зм|ст. Бзаемозв'я3ок худо}кньо-естети11ного сприйптання й
мовленневотворно| д|яльност| тла ослтов| ро3витку г{оетичного
слуху виявля€ться в тому' тт1о 9св1домлення д1тьми 3начення
образних засоб|в худо}кнього мовлення, розум|нтля доц1льност!
|х використання в худо}кньотшу текст1 забезгтенуе мо.:тслив|сть |х
дов!льного використання в самост|йн1й мовленнсв|й творност1,
тобто св|до:иого перенесення уявлень про засобтт виразност|,
що
були одерэкан1 у процес1 сприйтиацня' в саптост|й"у *''л",."",у
д|яльн|сть.

Фц|нно-етинн| судэ*сення
структур1
худо}|с11ьо-:шовленнево|
у
д1яльност!
д!тей дотшк|льного в1ку
Фднилл |з програмних
3авдань роботи 3 худо}кньото
.
л|тературото передбанено форплування в д|тей оц|нно-етинних
суд}кень щодо повед|нки | вчинк|в геро:в худоакн|х твор1в, сво[х
однол|тк|в та власно| повед|нки.
,(осл|дэ*сення форптування у д1тей моральних оц1нок та

оц|нних судх{ень зд|йснтовалося такими вченими' як
11|.Аптонатпв|л|,

Б.Анань€в' Ё.Анкуд|нова, А.Богутш, 1.Бронн1ков, 1!1.[олош1ок|гта, Б. |орбанова, Ф.1!1онке, Р. 6тьортс1на та 1н..
|{роблема формування оц|нних судх{ень у д|тей т1сно
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г!ов'я3ана |з загальното проблемото оц|нки та оц!н:ован11'1'
|{роблема оц|нки досл|дакувалася вчениту1и в р|зних напрямах:
(Б.Басиленко, | ',(робницький''[{'€толович'
о_й"'о""кош!у
1\{['$озак'

(Б'Андреева'
Ёфу".р""'''й |н.), психолог!чному 3'1\:[ясищев'
€'1ищевко'
й_йру"""', 1Ф.1{ултоткин, | "!{ипкина'
(11]
Амонатпв!л|'
педагог!нному
']1'
о.й.р"'", Р.111акуров та |н.),
Ф'[окур та
ващейко, Б.Фнищук, Б.|[олонський, Б'Рогинський'
€'9ептортан
|н.), л|нгводидактичнотшу (Ё'Анкудинова' А'Богутш'
та

!н')'

((оц|нка>' )/ новому
Ёасамперед з'ясуемо сутн1сть п()няття
тлумачиться як
оц|нка
мови
тлуш{ачному словнику укра|нсько|
1н'
1
значення
характер'
.ду**', м|ркування про як|сть,
1'
"?|'-:1
знань
якост1
цо3начення
<'прийняте
та
ного-небудь,
повед|нкй,. А понятт.г<(оц|н}овати)) ви3нача€ться як "ви3начати
як|сть, ц|нн|сть, досто{нства кого-' ного-небуть' характеризува_
ти; ви3начати позитивн! якост|, ц!нност!'"1
Фц|нка 3ав}кди передбанас в|добра)кення того' що
в|дбувасться в суб'ект|, виникае в його св|доштост| завдяки
мисленн}о ! т!льки п!зн|гше виноситься зовлл[' стас матер1альното
вистушас в
нор1цото; оц!нка пов'язатта з критинн|стто ро3у1|{у' що
| ну;ко!)
так
(як свое|'
ум;нн| адекватно оц|нтовати рБб''у ду]у!к11
та результати д1яльност1.
шов'язутоть
й""*''''"" (\{.Ёозак, Б'1!1ясищев, Ф'111аргатт)
вони
оц|нкото
11|д
розушт|лоть
оц!нку з оц|нништи в|днотшеннями'
будь-яким
з
пов'я3ане
л1одини,
будь-яке 3начу1це пере}кивання
об'екта'
об'ектом, 11 позитивне чи негативне ставлення до цього
ставлення
3 розвинено1\1у вигляд! оц|нка - це диференц!йоване
д' об'скта в ц!'лому, так | до окре1цих його настин'
"*
"Ёд"""
деталей.Фц!нказавх{дисусв|домленип{психолог!чнимакто1ц'
й
який вира}кае один з вид|й в|днотшень особистост| до об'скта
нього
як|
вимогам'
до
об'екта
р|ветть в|дпов|дност| означеного
ставляться. Фц|нн| в|днотшення складаються |з сукупност|
1 *
и !' а* т | в л|о ду;11ут' т о б т о с ук у"
*
.,
ус в | д о м л е н
1 : т
:?-{
"
" " ",
3азначимо' що поняття <(оц|нка'>, <оц|нтовання>' <(оц1нн1
видах
суд}кення>>, (<€&!{|00ц!нка'> використову}оться в ус1х
|1
етаг{ах
розвитку'
д1яльност! л1одини й на вс|х в!кових
€триэкньовим у понятт| <(оц|нка>, "оц|нн| судэкення''
е ц|нн!сть, оц1нтовання, оц1нка' що позначаеться слова1ии'

й
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1

г
Фск|льки ц|нност| мо}куть бути р|знитии (матер|альн|, навнальн|,
п]знавальн|, естетинн|, духовн1 морально-етйнн1, профес|йн! та
|н.), р|зното за зм1стом | спряплован1стто 6уде й оц;нка. Фц1нка
мо}ке бути спрямована як на зовн|штн|, так ! на внутр1тпн| аспекти
д|яльност|.
3 оц|нкото т|сно пов'я3ане поняття <оц|нний еталон'> як
критер|й оц|ннот д|яльност|. Ёа основ| еталона зд|йснтототься
оц|нно-контрольн| операц|[. 9 процес! навчально|
д|яльност|
задан1 ззовн| еталони в |!одаль!пому виявля}оться
у вигляд|
знань' досв|ду, ум|нь | статоть осново1о внутр|тшньо[
рефлекторно|
оц|нки. Фтшсе, оц|нтовання немо}кли'е бе"
11].Амонатттв|л| п|дкреслто€, 1{Ф еталон' на основ1 якого
"'''Б"'.
в!дбуваеться

:

оц|н:овання' повинен мати так| властивост|, як ясн|сть,
реальн|сть, то9н|сть, повнота' об'ективн|сть.1Фц1нний еталон
морально-етичного зм!сту - це 3разок, вз|рець словесно|
характеристики повед|нки або внинку л|одини(героя худо}кнього
твору) в|дпов!дно до усталених у сусп|льств1 тиора'''"'-"'",'.'*
норм | правил. Фц|нн| еталони склада}оть"я
шторального
"а '"й'в|
кодексу й етикетних норм' що прийнят1 в даному
сусп|льств|. }

навчально-виховн|й д|яльност1 дошлк|льних заклад|в

1

початково[ шлколи оц|нн1 еталони е 3разком для (;ормування
оц|нок | оц|нних судл{ень д|тей та уйн!в, .,!"
'йр.}ка|оться
насамперед в оц|нках педагог|в, тобто в педагог|нних
оц|нках.
||едагог|нна оц!нка - це адекватне позитивне або негативне
суд}кення педагога про г{роцес (ии результат)
д|яльност| ! вчинки
дитини. |{|д впливом оц|нки педагога зарод}кутоться й
форму:оться пер:п| оц|нн| судд{ення д|тей.
Б.Ананьсв виокре1ил:ое дв| функц|| впливу оц|нок на
особист!стъ дитини:1) ор|ентовн}, |4о вт!ливае на
ро3умову роботу, сприяе усв|домленн|о процесу ц|е:
роботи ; 2) стийул!овальн}' 1{о вплива€ на <,афективно-вольову сферу внасл|док
пере}{{ивання усп|х|в чи невдач').2 |!едагог|..н'
зд|йснтос
'ц1н*.
спрямовувальний вплив на оц|нку й оц|нн| суд}кення
д|тей, як|
|х використову|оть у взасмов|дносинах з товари1пами, в оц|нках
повед|нки | вчинк|в геро|в л1тературних твор1в. |{|д впливом
педагог|ннот оц|нки формутоться адекватн|
дитян! оц{нки; д|ти
досить вду1иливо | з великим |нтересом з!ставлятоть сво1о роботу
з| зразком | майэке н|коли не поштйляються в |[ оц1нц|.
1

Аэпо нацлв

ц

лц [[| А- Боспитательная

учения ш]кольников._
2

1\{.:

и образовательная

|[едагогика' 1984._ с. 165.
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|.2./||од
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ред.

А.А.Бодалева и др. _

о{т

]!1.:

функция

оценки

оцеттки/\4збр.психол.произв. _ Б 2_х 1._

|{едагогика, 1980.

Бчен| (А.Богутш, Ф.9сова, €.Фльорина

та |н') вва)катоть' що

педагог]чнаоц|нкабудезд!йснтоватипозитивнийвпливнадитячу
оц!нку 3а умови' якщо вихователь:
а) пост;йно ф|ксуе увагу д|тей на р!зних сторонах повед1}{ки
! в р!зних видах д|яльност|;
б) формуо у дитян|й св!домост! загальн1 критер|| оц!нки
правил повед|нки | взаемов|дносин;
в) привертае увагу д|тей до самост!йно| д|'яльност|;
11
у сво|й оц|нц1 просування дити|1и вперед'
''1д*р""'тое
"|
тшоральний зр|ст;
тост!, а не на ду!'|'|^п
ди'!и11у'
.
д) спрямовуе на результат д1яльност1'
парц1альн1'
по-р|зному:
Бс| оц|нки вчен! класиф|кутоть
адекватн!^
п|дсумков!' опосередкован|, бе1посередн! (Б'Ананьсв);
(111.Амонегативн1.
пози.тивн!,
(1.Бронн|ков);
;_;;й;""атн!
мо]з?_
на:пв!л|, Б.Ананьев); аргументован|, неаргумет{товт1'_
коротк1'
ван!, немотивован!, ре3ультативн!', процесуальн1'
моральн|, естетинн|' емоц|йн|'
р'"!'р"у'| (А.Богутп); ечн_ч|,
Р'{{[акуров та
1;"";Ё*'{ 1н.й^р.''"",*а, .[1.Ёнязева, )1'€лавина'
|н.).
Фц!нки використову}оть як з навчально}о ш!етото' так 1 3
виховно1о. |{|д впливом педагог|нно! оц|нки у д|тей форплутоться
еле1шентарн| оц1нн| д1| та оц|нно-естетичн| суд)кен.ня'
Фц|йна д!я - це насамперед ш[овленнева д1я' конкретне
висловлтовання' яке в|дбивас у словах шевне ставлення дитит;и
(ти
(лтодини) до пред1цета оц|нки на основ! анал|зу процесу
д!я' в як|й розкрива}оться
р"'у",'''у) д|яльност|; це тшовленнева
в|дпов|дно| оц|нки'
вибору
до
спонука1оть
дитину
ш{о
мотиви'
€удэкення е одн|ей з форм лог|чного мислення' в як|й
або 3аперечу€ться наявн|сть у предш1етах | явищах
"'""рдйу"ться
певних властивостей, зв'язк|в та в!днотшень м|эк ними'
Ртика (слово грецького поход}кення) ознатае <(той' п1о
за
стосуеться шторал|,', вона розкривае моральн| категор!|'
норми'
принципи'
допомогото яких вира)ка1оться моральн|
тощо'
повед|нки
правила
оц|нки,
етиБтичн1 норми _ це норми етикету' це дотримання норм

кету' норм повед|нки' правил немност1' що склалися

в

сусп1льств!.
_
на
Фц|нно-етичн! судн{ення це висловл}овання' в яких
(зм!сту
ххлоэ.кн!1
основ| анал|зу ,'р'ц""у ! результату д1яльност|
повед1нки
твор|в) стверд}куеться або 3ашеречуеться адекватн1сть
моральнотвору)
до
чи вчинку л}одини (героя худо}кнього
етичних нор1ц' гцо прийнят| в сусп!льств|; це характеристика
до повед|нки (ни окре1цого внинку)
певного ставлення

'"6б'"''".1!
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|нтпо| луодини (героя худо}кнього твору); ро3криття:шотив|в, що
спонукали дитину до вибору в|дпов|днот оц|нки.
Фц|нно-етинн|

судакення

ш!о}куть

бути

об'ективними

|

необ'ективниу!и' адекватнипли 1 неадекватниш|и' 1стинними |
хи6ними, ар гум е н т о в ан и }д и пт о т и в о в а нитли) ! н е ар гушт е н т ов а
_

(

ъ1иу|и (не;иотивованими),

:

ро3горнутишти | стисли:ци.

)/ друг|й :толовин| )({ стол!ття в дотпк1льн1й педагог1ц| було
зд!йснено ни3ку досл|дакень щодо форптування в д|тей

дотшк]льного в|ку оц|нних суд}кень (взаемо-

| самооц|нок) у р|зних
видах д1яльност|: образотворн|й (|{.!оронова, Ё.}{акаур!дзе,
1.1{омарова, .[[.1каченко' Ё.1[ибанова та !н.), рухов!й, на
3аняттях з ф|зинного виховання ([..1{ескова' Ф.|!авлова,
А.€|львестру та |н.), трудов|й (Ф.Анищенко , 1..(опла1пенко та |н.).
Форплування морально-етичних оц|нок досл|дэкувадося
такими вченими' як Ф.3апоро}кець' Р.1браги:шова, Ё.}(арпинська, .}{.|{еньсвська' .}! .6лавина, Ё.[иванлок та |н. 9чен|
в!'дзнанатоть' що в доп"тк!льному в|ц1 виника|оть першт1 етичн|
оц|нки, на п|дстав| яких д|ти вчаться диференц|товати хоротп1 й
поган| вчинки. {е переконливо дов!в Ф.3ашороэкець, який
орган|зував з д|тьми стартшого дотпк|льного в|ку драштатинний
театр. 9 процес| п|дготовки вистав д1ти знайом:илися з худо;ктт|м
текстом-сценар!'етш, оц|н:овали повед|нку | вчинки геро|в, гру
сво]х однол|тк!в. 3а словами науковця, <,1нод| нав1ть нехсив|
пред1\[ети п|ддатоться сувор|й оц|нц|, якщо дитина не 3находить
потр|бного }кивого персона}ку' на якого мо}кна було б покласт']1
в|дпов|дальн|сть 3а те' що трапилось,>.1
Ё.{иванток вивчала розум|ння казки д1тьмтт 3-5 рок!в та
характер морально| оц{нки, яку да|оть д|ти вчинкам ка3кових
геро|в, тхне емоц|йне ставлення до ка3кових персонаэк|в.
€постерехсення засв1 дчу!ли' що нав|ть наймолодш;! (3 р. * 3 р. 6
м|с.) д|ти да1оть здеб1льтпого правильну оц|нку героям ка3ки.
3однонас автор в|дзнанае, що ця оц|нка виникае в результат1
переносу 3агального по3итивного або негативного ешлоц|йного
ставлення на конкретн| вчинки' а не е ре3ультатом повного
усв|дотшлення с1оя{ету ка3ки ! виинку героя. Автор ко1иентуе ц|о
те3у таким чинопт: оск1льки у традиц!йних народних казках
птайэке зав)кди нос|я:ии як позитивних' так 1 негативних рис

| 3апоронсец

А.3. |{сихология восприятия

ребенком-до|пкольт1иком

литературт1ого прои3ведения. _ ![збр. ттсих. трудьт / |[од ред. Б..(авьтдова, Б.
3ай.ленко. _ т.2. - с. 24б.
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повед|нки е одтт| !! ,г! с:ам| геро|, у д!';'с.{1 (:'гвор]оеться
11о3итивне ставлення до одних ! неп'::':,гтвтте до !нтпих. }[:: ][ /\умтсу'
саме 3вичайний з6\т, а не усв|домленн'1,'!||)!тводить до того' 1цо в
д|тей моральна оц|нка геро|в казок е об'спс'гит]ното' тобто тут
спостер]гасться т:сний в3ае1т{о3в'я{зок шт|эк ештоц!ями, с:мот{!.|;тнити
ставленням дитини до каз}си ! моральното оц|нкок;. '|'акс
сш|вв!днотпення 1и|)к емоц|йним ставлен}1я]ш | морально1о оц1нко}о
вчинку е насл|дком того' що в ш{олодш1их д|тей загальне етцоц|йне
ставлення визна(1ас | етинну, | моральну оц|нки. ?а 1нколи,
3аува}ку€ досл!дниця' в}ке в цьому в1ц! не зб|гатоться оц!нка
вчинку й емоц!йне ставлення до героя. 3а словами Ё.1]иванток,
це в)ке пертш! сип{птоми диференц|ац|{ безпосереднього емоц|й_
по1'о ставлення ! 1шоральнот оц!нки вчинку героя.
1ак, у д|тейт 4_5 рок|в в}ке починатоть формуватися моральн|
поняття <(добре>>' <<погано)). 3а зм|стом вчинку д|ти в1дносять
його до первинних моральних категор|й | на основ| цього датоть
1-{ому адекватну моральну оц|тлку. .{осл|дниця доходить висновку'
що емоц!йне ставленття в1дтепер п|дпорядкову€ться моральн1й
оц!нш| та об1рунтовусться на ос]1ов! усв|домлення в3асмов1дносин
ка3кових геро|в, тобто дитина добре розутш|с 1' того, хто скотв
вчинок' ! того, на кого в1н був спряш:ований.1
}киття
.[1 .6лавина пропонувала д!тя1у1 третього року
!
тварин
про
зм!сту
ка3кового
г1ослухати коротеньк| опов!дання
в?ке
Биявляеться'
|
ному.
що
сподобавсь
3апитувала в них' хто |м
д1ти2 рок|в да1оть правильн| недиференц|йован1 оц|нки вчинк|в
характеру

1

геро|в' типу

<

зайник

хоро!ший,) :

<<.!|}:1с}{чка

погана,)

.

2,(осл|дэкення

*.'"""* (3..(авидов, Б. 1{арпинська, к. у1ш инсь|\ий, €. Фльоритта)
пока3али' що в самому процес| слухангтя худо}|{нього твору

думка д14тини та || понуття виступа}оть неро3д|льно, оск!'льки у
ставленн| дитини до того чи |н]лого героя в}ке наявний оц|нний
]\1омент' а оц1нка е ре3ультатом анал|3у й синтезу.
}1.}(арпинська за3начае' що вихователь ще не встигае
зак|нт|ити читання уривку з кни}кки <,}(озак [олота'> в
п!дготовн!й груп|, як д|ти в}ке (ставлять> сво| позитивн| оц!нки
см|ливост| й патр!оти3му герото твору. 1{| висновки вясе були
зрозум|лими для д|тей у процес| слухання. ,(|ти не лтоблять
\
[!,ьс'ван.юк Ё.А. Фсобенности понимания сказки у детей от 3 до 5 лет: Автор дттс' " '
канд. пед' [1аук. - м.' 1953'
2
€ловцно }1.(. |!ониматтие уст{]ого рассказа детьм1! раннего возраста / \4ввестия
Апн РсФсР. - 8ьтп. 14._ м.' 1948.

1
поганого

>

к|нця. [ ерой твору' який викликав симпат|:о дитини,

о6ов'язково повинен п1ати усп|х, | якщо дитина сама
<<

-

складаек|нець твору, || позитивний герой не мо}ке потрапити в
б|ду - (дурне ш|и1пеня>) обов'язково втече в|д <'хитро| к1тшки'>.
,(итява на|вн1сть, добре серце дитини при правильному
вихованн| н|коли не терпить зла. 3ло обов'язково повинно бути
покаране' а добро перемогти.
Бчен! п|дкреслто}оть' що ч|тк|сть в опис! позитивних |
негативних персона)к|в казки допомагае д|тям в|дпов1дати на
запитання, хто |м сподобався чи не сподобався. .(|ти правильно
ор|ентутоться в оц!нц! геротв | ч|тко ви3нача1оть сво1о позиц1то у
ставленн| до геро|в: позитивн| геро[ |м подобатоться' слу}кать
предметом |хньо| симпат|т, сп|внуття; негативн| виклика}оть
критику й обурення, д|ти нагород}ку1оть |х такими еп!тета:ши, як
поганий' недобрий, гидкий.
?екст, ц]о особливо сподобався дитин! в казц|, потребуе в|д
не[ б|ль:п складно| роботи думки - |й потр|бно вид|лити героя'
що справив на не| найкраще вра}кення' ви3начити мотиви
повед|нки позитивного персона'ка' провести елементарний
анал|з його вчинк|в. 3апитання' чому дитин| подобаеться чи не
подобаоться герой твору' вимага€ в!д не| переконливого
мотивування сво1х симпат|й чи антипат|й. ,{осл1дэкення
Ё.$арпинсько| щодо виявлення ро3витку процесу усв|домлення
д|тьми тшорал| казок св|днать про р|зн! ступен1 гли6ини та
усв|домлення 1иотивувань унинк|в персона)к|в казок д|тьми. .(!ти
найчаст|тше мотивутоть свос по3итивне ставлення до персонаэк!в

твору |хн!ми лрива6ливими зовн|:пн|ми о3наками | це

виявляеться в оц|нках д!тей.1
Ё.}(арпинська в1дзначао' що д|ти молод1шого до1пк1льного
в|ку оц]н:о}оть повед|нку геро|в т|льки на основ| 3овн11пнього
фактинного зв'язку явищ. ?ак, на думку д|тей, п|вник потрапив
до лисиц| в ла|1и, тому що захот|в п1шона | виглянув у в|конце, а
лисиця вп]ймала його. .(|ти не оц|нтототь вчинок п1вника як прояв
нео6ерехсност|, неслухняност! (к!т эке заборонив йому визирати
у в|конце у казц! <,$отик, п|вник, лисичка>).
9асто д!ти назива|оть певн| якост|, що характери3у}оть
героя з морального боку. Фдн! просто назива1оть героя' який 1тц
сподобався, - ,,бо в1н добрий,>, <.>(ФРФбРий>; 1нтш| намага}оться
\

_
1{арпшнсная Ё. 6. )(удо>кественное слово в воспитании детей.
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мотивувати свое ставлення до персона:ка. .(|ти оц|нтототь учинки
геро:в тако}к 3 цогляду |хнього ставлення до |нтпих д!евих ос|б

твору'

| симпат||

ди!ини

не обов'язково

мо)куть

бути

на боц|

головного героя.
Ё.1{арпинська в результат1 досл|дэкень вияв|\ла й факти,
коли 3розум]л| та близьк| приклади повед1нки геро|в казки д!ти
з|ставляли з| сво:м власним досв|дом. {|тя:ш подобаеться
працелтобна |{опелто:пка, ! вони сам| почина}оть ро3пов|дати, як
допомага1оть вдома сво|м батькам.
.(|ти переносять мораль ка3ки не т!льки на св|й власний
досв|д, а й з!ставля}оть учинки сво|х товаритп|в з моралл!о ка3ки.
} результат| досл|д}кень' унен1 (Ё.}(арпинська' 1!1.}{он1на,
,[{.|1еньевська) д|йтпли висновку' що систематичне
розпов|дання
| читання д1тям народних казок' активне' ц|леспрямоване
керування дитячим сприйняттям формуе активне | св|доме
ставлення до геро;в та |хн1х утинк|в ще п{д час слухання ка3ки'
сприяе правильному ви3наченн+о |хн|х позитивних ! негативних
якостей. .(!ти внаться ор|снтуватися в |дейному зм|ст! ка3ки'
ос1иисл}овати повчальн| висновки. }св|дотилена дош1к|льником
мораль ка3ки знаходить свое в|добра}кення в суд}кеннях'
суперечках' ро3мовах, а усв|домлення одер}каних вра}кень'

оц|нка повед1нки казкових персона}к|в допомагае д|тям

ос]цислити сво| власн| вчинки. 9 процес| навчання переказу д|ти
6-7 рок|в 3 нор1\дальни1и розвитко1\1 мол{уть не т|льки передати
зпт1ст казки близько до тексту' а й заша:ц'ятати
римован| вирази,

правильно оц|нити повед!нку геро|в, перенести деяк| вирази |з
середини в к1нець. |!ри цьому лог|ка перека3у не руйнуеться.
.(отшк|льники стар1шого в!ку г{ерева}кно св|домо ставляться до
см]'1слу твор|в, хоч окрем| д|ти не у3агальн1о}оть повчальн|
висновки' а т|льки переда}оть факти. Бес|да за зм|стом ка3ки
допо1иага6 дитин| зрозум|ти основну думку ка3ки' ви3начити
характеристики персонахс|в' правильно тх оц|нити.
Формування оц1нно-естетичних судх{ень (овс) у д|тей
стар1цого до:шк!льного в|ку в худо}кньо-мовленнев1й д|яльност|
досл|дэкувала Ф.]\{онке.
} процес1 досл!дэкення було встановлено певн| стад||
формування оц|нно-етичних суд)кень у д|тей, а сап{е:
- сприймання худо)кн|х твор|в;
- розупл|ння зм|сту худох{нього тексту;
- усв|домлення д|й ! вчинк|в геро|в худоэкн|х твор|в;

1
- емоц|йний в|дгук на повед|нку | внинки геро|в у форм!
сп|внуття, сп|впереэкивання' схва.'[ення' 3асуд}кення;

!

- оц|нно-етичн| висловл}овання д|тей щодо повед1нки |
вчинк{в геро|в;
- штотивац|я висловлено| оц!нки.
! хо0| навчання, зо 0аншлсц Ф. /|1онке, о!среслц][шсь певн1
пъен0енц![ що0о формувс'ння ФБ€ у 01гпей:
- темпи формування Ф86 3але}кать в!д розум|ння й
усв|домлення д!тьми сутност| в!дпов!дно| шторально-етично|
категор|| як позитивного' так | негативного в|дт|нку;
- адекватн1сть Ф8€ д|тей до:пк!льного в!ку зале;кить в|д
оц|нно! ситуац!| та об'екта оц|нки; в ситуац|| взаетиооц|нки
(оц!нки геротв худоэкн|х твор|в, одттол1тк|в) адекватн1сть
п|двищусться' в ситуац|! самооц|нки адекватн|сть оц|нних
суд)кень р|зко падае;

- в|днуваеться 3але)кн|сть темп|в формування ФБ€ та |х
адекватност| в|д виду д|яльност1; з'ясувалосБ, |!0 навча.ттьн|
заняття з худо}кньо| л|тератури !' розвитку 1цовлення п!двищутоть

темпи ! адекватн|сть с}ормування в д!тей ФБ€,

в !гров|й

доку}1енти 3 навчання ! виховання д|тей у дотпк|льних
навчальних 3акладах' 3окрема Базовий ко}дпонент дотпк|льно|
осв|ти, його тсоптун|кативтто-мовленневий асшект та тематична
г|рограма <\1[овленневий коптпонент дотшк1.пьно1 осв|ти'>
(А.Богутш).

|

театрально-|гров|й д1яльност| зни)куеться як 1}декватн|сть, так |
темпи фортиування ФБ6;
_ темпи збагачення словника д1тей лекси1{о]о морально_
етичнот спрямованост| зале:кать в|д 3анурення д1тей в актив}!у

оц!нно-етинну д{яльн|сть як на заняттях з р|зних розд|л|в
програми' так ! в повсякденному экитт|;

активне в}кивання д|тьми присл!в'|в | приказок мораль11оетичнот спрямованост1 обумовл}о€ться позитивними стимулами
_

з боку

3в'я3ок свое{ самооц|нки з реальними
досягненнями та оц|нками ав'горитетних дорослих>.1
Ёа основ| Базового ко1\[г]онента до1шк!льно! осв|ти
в]{3начимо зм|стову л1н!то худо}кньо-]\{овленнево| компетенц|1,
одним |з складник1в яко| с оц|нно-етична коштпетенц1я
дотшк|льника. Фц|нно-етич,{а комг{етенц|я - це здатн|сть д|тей
св|допло анал|зувати повед1нку геро|в худо}кнього твору'
висловл1овати свое ставлення до них' мотивувати сво| моральн!
та естетичн| оц|нки.
,[{к засв|д.тттв анал|з наукових досл|дэкень 3 означенот
проблеми, оц|нка й оц1нн1 суд}кення е ва?кливим г1ока3нико1ц як
так | мовленневого ро3витку дитиниморально-етичного,
| останн| дер:кавн| та програмн|
св|днать
дотшк|льника. |1ро це
|ттшлими. }св|дотцлто€

вихователя.1

]/ зм!стов1й л1н1| <,|[сих|чне $,> Базового ко1цпонента
доштк|льно| осв|ти виокреп{лено п|дрозд|л <,€аштооц|нка'> ' в якому
ч!тко ви3начено досягнення дитини-випускника дотшк[льного
3акладу' а саме: <,Бисловлтос елементарн| судэкення про сво[
досягнення, якост|, вчинки. |{рагне до високо[ самооц|нки,
перехсивае сво1о в!дпов|дн|сть - нев|дпов|дн|сть до певного
еталону. Б;и!е пор!внтовати себе (якост|, досягнення, внинки) з

||итання для контролк)
1. .(айте визначення худо}кньо_1цовленнево[ д|яльност|,
розкрийте особливост| || переб|гу в дотпк|льному в|ц|.
2. |1окаак|ть' у чому своер|дн|сть сучасного п|дходу до
орган|зац|[ худоэкньо-1цовленнево| д!яльност|.
* 3. Розкрийте структуру худо)кньо-мовленнево| д|яльност|.
,(айте характеристику основних компонент1в.
'' 4. |[оясн|ть, ному худо)кне слово е стри}кнем в |нтеграц||
р|зних вид|в дитяно| творност|.
5. }(оротко охарактеризуйте види мистецтва, як|
застосову}оть в робот1 з дотпк1льниками (театр, л|тература,
образотворче 1\{истецтво, музика).
* 6. Розкрийте
роль р!зних аканр|в }{истецтва в худо}кньому
в!ку.
д|тей
доштк|льного
ро3витку
* 7. Розкрийте особливост| худо)кньо_естетичного
сприйтшання в дотшк|льному в1ц!.

]\![онке 0.€. Формуванття оц|нно_етичних суд'кень у худо)кньо_мовленн€в1й
д!яльност! д|тей стартшого дотлк|льттот'о в1ку: Автор. ду\с. ...канд. пед. наук.Фдеса,2||2. _ с. 15-16.
\

1Базовттйкомпонет]тдотпк|льно|осв|ти.-}{.:.(отпк|льневиховання,

1998. с.

46.
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8. .(айте характер11стику л|тературних хсанр|в, як|

3астосову1оться в робот1 з д1тьми.

9. !айте визначення понять <,оц|нка>, <,оц|нн| д|т>, <,оц|нноетичн| суд}!{ення > .

!

1!1етодинний котшентар. .(ля зал|ку шоданого розд1лу
обов'язковими е в|дпов|д| на 4 запитання' в|дзнанен| *, а тако}к
на 2 |нтп| 3апитання за вибором студента. 1!1аксимальна к|льк|сть

бал!в

-

8.

||рактитн! завдапня

Ро3д1л 2

1. Фпрацтовати статт:о Ф.Б.3апоро}кця <,|{сихология
восприятия ребенком-до1школьнико1\{ литературного произведения/ / 14збр. психол. трудь]: в2-х т.. - 1\{. : |{едагогика' 1986.- т. 1. -

мвтодикА оРгАн13Ац]т худо}кньо-мовлБннево!
д1яльност1 в до1шк1льних 3АклАдАх

с.

68_76.

Фпрацтовати статт!о .!1.€трслково| <,Блияние худо}кественной литературь1 на эмоции ребенка> / / 3моциональное развитие
дотпк!льника / |1од ред. А.!.}{отпелевой. - 1!1.: |{росвещение,

1985.

- с. 94-||т.

2. Фпрацтовати розд|л <[удо;кньо-мовленнева д|яльн!сть
д|тей дошлк|льного в!ку'> у програм' А. м. Богутш <Битоки
}{овленневого ро3витку> - Фдеса: 1!1аяк,1999. сталону. Бпт|с
пор|внтовати себе (якост!, досягнення' вчи]{]{и) з 6. 57-67 або
<,}!1овленневий компонент до1шк!льно| осв]ти>.- Фдеса:,[рослав,
2оо4.
3. |[ридумати символ|чне позначення худо}кньо_}\1овленневот д!яльност|, яке в|добрахсало б т1 сутн1сть.
4. |[|дготувати реферат про роль одного з укра|нських
митц1в у худо)кньому ро3витку д1тей доплк!льного в|ку
(письменника' поета' худо}кника' ко]цпозитора), твори якого
використову}оться в робот| з до:пк1льниками.
5. €класти каталог }курнальних статей з проблепли методи-

ки та орган!зац|т худо}кньо_мовленнево: д1яльност| (не тиентп, н!>к
10 найменувань).
6. 3аписати в робоний зотпит ви3начення основних категор|й | понять курсу (худоалсньо-п{овленнева д1яльн1сть' худох{ньоестетичне сприймання, |нтеграц|я мистецтва' }т{анри' види

мистецтва).

1!1етодинний коптентар. €тудент

обов'язково для зал|ку за

дани]ш розд|лом п1ае виконати 3авдання 3 позначко}о *, а такоэк 2
|нтш1 завдання 3а виборопт студента. &[аксимальна тс|льтс|сть

бал|в

\02

-

8.

2.1. Фор:ши орган!зац1! худо}|сньо-мовленн€во!

д|яльност!

з
одн1{м
е
д|яльн|сть
)(удоэкньо-мовленн€ва
маленько'
сату1овира}кення
ду1тину|.
способ|в
найултоблен||пих
Бона в|дбуваеться в орган!зованих формах та просто за
|н!ц|ативото д{тей, поза сг1ец!альних 3анять. }{езваэка;очи на
р|зноман|тн|сть форм прояву худоэкньо[, |грово| та п|знавально|
активност! дотшк!льнят' е те' що об'еднуе вс| ц!' прояви, - це
словесна творн|сть. Бона е природно}о для д|тей дотшк|льного
в|ку, адэке да€ змогу самовира3'1ту|ся' саплореал|3уватися' в
с}о}кетно-рольов!й гр| слов.есна.творч|сть виявля' ч6? через
с1о}кетоскладання' ка3ков|, |гров! д|алоги' сценар11; в п1знавальн!й д!яльност| - чере3 вислови-м1ркування' вислови-ттояснен1{я'

вислови-запитання' головна мета

яких

упорядкувати'

довк|лля' |1ояснити самому
3 якиу\и пост1йно
проблеми'
незрозум|ле,
соб1 нев|дпов!дност|,
стикаеться дити]г!а; в образотворн|й, музинн!й, конструкт ивн|й,
театральн|й д|яльност| - нерез акомпанемент д|й, |х коментар'
словесне мал}овання; у сп|лкуванн1 з однол|тками 1 дорослими через самопре3ентац|то й фантазування; |, наретпт|, терез
складання за власно1о |н|ц|ативо1о ка3ок' опов|дань' в|ртш|в, а
тако}к - пловн| !гри (драхснилки' л|нилки, скоромовки,3агадки,
3аклички тощо). 1н|ц!ативна худо)кньо-мовленнева д!яльн|сть
базуеться на досягненнях' 3наннях' досв|д! д'7тиъ\и' як| вона
здобула у шроцес! навчання.
Аля Би''"к"'н"я та актив|зац|! худоэкн|х шрояв|в д|тей
необх|дно створити сприятлив{ умови, 3анурити || у св|т
творчост|' оточити необх!дними худо}1{н|ми тцатер|алами,
системати3 увативласн! уявлення

г|ро
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ур|зноман!тттити !т худо*кн|й, естети9ний, емоц|йно-нуттевий
досв!д. Ба:кливо, щоб доросл|, ятк1 оточу1оть дитину' те}к
виявляли |нтерес до худо}кньо1 д|яльност|' спрямовували ||
|нтереси та д|[.
|[ров1дното фор:иото роботи 3 худо)кньото л!терат,уро1о €
3аняття р|зного типу: фронтальн|, групов|, 1ндив|дуальг{огрупов|, |ндив1дуальн!, як| чергу1оться р!.вноп:1рпо впродов}к
т1{ж{ня' м|сяця, кварталу.
Ёаводимо ор|снтовний перел|к вид!в | титт|в 3анять 3
худо}кньо-1иовленн€во| д1яльност1, як| проводять у вс!х в|кових
групах днз.
3аняття 3 худо}кньо| л|тератури проводять у дотпк!..']ьно1иу
заклад| |цодня:
Фронтальн! | групов| - дв|.т| на ти}т{день, |ндив|дуаль:т1 та
1ндив|дуально-групов| трин| на ти}кдень' зау1{ування в1ртп1в _ оди}1
раз на ти}кдень (див. табл.1)
3аняття з худо)кньо-}1овленнево1 д|яльност|
1аблиця
* -] 1
л!
Бпп_д
гт""
ц\ц !|-1.

|

9итання

11

| рс' 9п1р3!д11ч11я

ка'}ок

|

;я опов!,'(аг ь
ьно-ети,
].гумор|{с'|'ично!
спрямоваг1ос'г1

2,* 9ита:

т :

;-' ]1пунува:тня

л

\'ор:1.]!

п:

:о!'

Роз!:рування забатз;:янок, р1гпок, п!сень

5.

[гри-дрзма;::заш:[

т.
8.

9.

бйй1йр-'

"'й, "*',-ь
;ощо)

[1срсгляд'ге-цспсреда1;

11

1еащ:ш|зс;ван!

!э

14.

1

1

групове
|

|руловс. !;;див|_:уапь::огру|!ове' фронтальне

-'"[

[рупове, фронта;:ьне

!нлив{л}ально-групове.

_-

т;;тат|вок-_

е

п.шчнц.]у! с.по

гг''}."э"1
_
| Фронтаттьне

в о

з
3

м. .(|ти сприйма}оть поез }о' вчаться в!дчувати
|

красу слова' розум|ти 3начення засоб!в образност!' 3Ёаходити
с[особи в|дтворення худо}кнього образу в р|зних видах хуАоэкньо|
д;'яльност|. €тартпих до1шк;льник|в п|дводять до розу1ц|ння
такого складного л|тературного }канру, як ба[!ка.
} сунасн|й :шетодиц! ознайошллення 3 л|тературн[1ми
творами особливе тш|сце пос|да1оть копдплексн|, так зван1
3аня!т[1т[я-образш. €мисл |х полягае в то1шу' що чере3 3астосування
твор]в р|3них }канр1в д1тям
| фольклорних
л|тературних
образ,
3осеред}ку}очи
худо}кн!й
пре3енту1оть
увагу на способах
?{{анрах'
вира}хення цього образу в р|3них л|тературних
Ёаприклад' стри)кнем такого 3аняття 1шо}ке бути о6раз весни'
який по-р|зному представлений в л|ринн|й поез'т, ог{ов;данн|,
казц|.

.('оповнять,

збагатять

його

закли!|ки'

приказки'

скорош{овки' народн| прикп1ети про весня1{| явища

Биокремлення вид|в 3анять 3 ознайомлення 3 худо]кн11!1и
творами за л!тературними }канрами дае вихователям 3могу

__

' групове
! ндив1дуалльно-|рупове,

хуло;кн[х твор|в

щрцчФ-^,|й-уд"ццФ"рд"
|[рос:туховуваттня

|

фрБ:]',

по

присл|в'я'
тощо.

[руповс, фрон'гапьнс

грт.'".'

л|тературний тв1р. Фсобливе м|сце в о3найомленн!
л|тературними творами пос|да1оть заняття 3 о3нс'[!о.|\/!'ле-ння

чар|вн'й

]

!

!гри

за сг0'(с'гам}!

_фрщ:щдцч-

-_-] Фронтальне

ул:об.;:сних гсро]в
|{оказ р!з:тих в;;д!в теат'р!в: тсар !гратпок,
т!ньовиЁа, картонажнт.тй' ба}!ковий,
магпт!г:пий. .;:яльковпй. х<:;вп:х г|;:с!!
[1оказ д1ас)!льм!в

!гри

-_

1

|ндив|дуальнс,

10.

12

1

[ ртгтове, 1ндлтв!д1,ально-

Ётичн! бсс!ди

у-.-**'

ус|ггст

]

ъ';;1;'';;;'

в!рп;:!в

4.

6.

;

[й,,',",,',6.-|'уй*"

г:т

|

)
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.}{|тературн| твори в|д|гра:оть особливу роль у }китт| дитин!{'
а то]у|у ду)ке ва}кливо' щоб 3найомство 3 мистецтвом слова
в!дбувалось у р1знопдан|тних формах. €унасна методика
прог|онуе багатий спектр.. вид|в занять 3 о3найомл.ення з
.тл|тературни!ии творап{и. 1х моэкна тип]3увати за р]зн!{1ии
параметрами. Ё{априклад' 3а л1тературними 3{санра|ии. на
окремих заняттях 3най0мимо д|тей 3 малцмш фоль]{лорнц']пц
формомш, представляемо ц| твори д!тяшл як витвори мистецтва
слова' коротко та доступно ро3]1ов!даемо про |стор|то 1х
виникнення, функц|ональне при3начення' зверта€мо увагу на
особливост| побудов:,1' 3асо6и вира3ност1' тощо. Ёа |нтших
заняттях пода€мо д|тятш ко3кш _ народн|' авторськ1; казки
кумулятивного типу про тварин, побутов|, чар|вн!, казт{и-}каРти
тощо. 3аняття, на яких читасмо до1шк!льнятам опов10ання,
на3ива}оться хсивими !стор|ями ! супровод}ку1оться здеб|льтпого
етич1{ими бес|дами або бес|дами на тему' як|й присвячено

]

представити р|зн| }канри худоя{ньот сл0веснот творчост|, п!д|йти
до ;х естетичного сприймання б!льтш св|домо.
Боднонас л!тературн! заняття розр|.знятоться за основнип1
в}1до1|! худо)кньо-гу!овленневот д1яльност!' який педагог 3астосовус
на 3анятт|. ?ак, л!тературний тв;р д|тям чшп|ою!пь ч'7
розпов10оютпь' | худо}кньо-естетичне сприймання тексту буде
основни1у! видом д|яльност| на тако}ду занятт|. Фсновн{ш1 видом
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худо)кньот д|яльност1 на !нлпих 3аняттях мо)ке 6ути ху0оэюня
комун!кащ1я, то6то ро31цова вихователя з д|тьми на основ]
прочитаного ран!тпе твору. |!одобаеться д|тяпт такий вид
3аняття' як л'тперагпурн| тпворн| |ерш, на яку!'х дотшк|льнята
ста1оть сп1вавторами ка3ки чи розпов|д|, реал|зу}оть власну
словесну творн|сть. |{|дсутиков| заняття у форм! л!гперопъурншх
в|кгпоршн ма}оть велике 3начення' оск|льки да}оть 3могу
системати3увати здо6утий ран1:пе л|тературний досв|д. .(|тям
дуэке подобатоться драматизац1[, гпеагпрал!зоц1[ за 3м|стом
л|тературних твор|в, малтоки охоче декла1иутоть в!ртп|,
перека3у1оть фрагменти ка3ок ни опов|дань' |мпров|зутоть.
3начне м|сце в сунасн|й методиц| о3найомлення 3 худо}кньо|о
л!тературото пос!датоть 3аняття, побудован| на застпосуванн|
сшнт[е3у л!цспец!т16. 0стетичн| враэкення в|д сприймання,
наприклад' поети1|ного твору в му3ичному супровод| дитина
мо}ке в|дтворити на тако1цу занятт| в 1цал|ованн|, апл|кац|| або
танц}овально-ритм|нних рухах. Акцентуац|я уваги педагога на
видах худо}кньо-мовленнево1 д|яльност! спрямовус на
вдосконалення методичних аспект|в л|тературних 3анять' да€
3п{огу максимально
повно використати
|нтелектуальний,
худоэкн|й, :цовний потенц1ал л1тературних твор!в.
1{оэкен з вид1в 3аняття в1др|зняе ч!тка, лог|чно виправдана
структура, своер{дн| методи | прийопти кер|вництва худо}кньомовленневото д1яльн|стто д1тей, що забезпечу1оть реал|зац|то
поставлених 3авдань. [радиц|йна методика пог{ередн|х час|в

досить суворо визначала насов!, просторов| ме;к| 3аняття'
в{дстотовала незм|нн1сть структурних елемент|в. Бсе це

в!'дбувалося без урахування особливостей псих|чного | ф|зинного
стану' настро1о' передбанень д1тей. *арактер, темп' зм|ст заняття
ви3начав перевахсно педагог' який виходив 3 урахування сво:х
педагог|нних 3авдань. 6унасна птетодика досить гнучко п|дходить
до орган1зац1| л|тературних 3анять' на пертпий г{лан ставить
|нтереси д|тей. €аме тому в розкритт!. орган1зац|йних та
методичних птотцент|в ми подаемо дек|лька вар1ант|в щодо

орган|зац|| д|тей, вар|ант|в посл|довних
компонент!в :шетодики проведення 3анять.

та

зм|стових

}канри: присл|в'я, приказки' примовляння' загадки' мир|тлки' а
тако)к фразеолог|зми. Ёайчаст!ште :.х п|дбира}оть 3а те1цатичним
принципо1!{ для найб|льтш вдало| характеристик'т образ|в геро|в,
точного висловлення головно{ дуп{ки твору. |{роте сам
фольклорний тв!р у так|й ситуац|т виконуе здеб|ль:шого
допопт!хсну функц|то 1 не усв|до]у!лтоеться д!тьми як саштощ|нний
витв1р 1шистецтва слова.
Розалянеупо мегпо0шку робоптш з р!знш"иш )|санра]у!ц усно[
норо0но| пьворноспъ11.
|!рисл|в'я ! приказки. |[рисл!в'я доступн| д|тям ус1х в|кових
груп. Бони входять до складу 3анять 3 ро3витку укра|нського
ш1овлення, ознайомлення д|тей з укра:нськит\7и народни1ути
традиц|яшти, обрядами, побутом, р|дно:о природо}о.
3аунутоть присл|в'я |ндив!дуально або 3 невеличко]о групок)
д|тей впродов}к дня. |{ри цьошлу вихователь зверта€ться до д|тей:
<.(|ти, в }кратн| в народ| так ка)куть: <(сьогодн| ти см|ештся з
нього' а 3автра - в|н з тебе>.
1[1ироко використову}оть присл!в'я | приказки п|д нас
ре)ки1шних шроцес|в, упродов}к яких 3ав)кди моэкна знайти прив|д
для 3астосування т!е| чи |ншто| приказки. 1ак, наприклад' якщо
хтось |з д|тей образив 1нтшого, вихователь мо}ке використати
присл1в'я: <,€лово мо}ке врятувати л}одину' слово }!о}ке | в6ити,> ,
<Рана заго|ться, а лихе слово _ н|>.
Ёа прогулянц| взитику доречнинти 6удуть так| присл|в'я:
<,.}[тобитп 1здити - лтоби | санчата возити)), <,.[{}обишл с1у!ородину'
лтоби ]' оскомину'), <.,[к 3ахоче коза с|на, то до во3а п!ийде'>, <,8кби
3нав' де вцаду' то й солоштки п|дстелив,>.

|{|д нас сн|данку, об|ду, венер| мох{на використати

шрисл|в'я: <,}(атп} 1цаслом не з|псуетш'>, <,!орога лохска до об|ду>,
<.{обрий горщик та мал'{й,>, <,?ак |сть-аэк за вухами лящить''
та |н.
|{|д нас спостере}кень 3а природни}ти явищами вихователь
використовус так! присл!в'я: <,Багато сн|гу - багато хл|ба>, <.(е
багато пта|]ток' там нема коп1а1шок>>' <,.[к у травн| дощ на двор!.,
то восени повн| $Ф1\[Ф!!1 >>, <€иниця пищить - зип{у в|гцить,>,
<Фс|ння муха боляне кусае)), <,3имо1о сонце св|тить та не гр|е'' та

|н.

2.2. |о/1етодика ознайо1идення д1тей 3
фольклорни1ии э!санра;ии

1шали1ши

9 повсякденно1иу экитт| й у процес| роботи з худо}кньо!о

л|тературо1о вихователь пост|йно використовус
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фольклорн|

|!рисл1в'я морально| тематики використову1оть п|сля
читання худоэкн|х твор1в. [априклад, п|сля читання твор|в про
несн1сть, правдив|сть у бес|д| мо}кна використати так| присл|в'я:
<,|{равда 1в мор| не тоне>>, <,Ёраще г|рка правда' н|этс солодка
|
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брехня,>, <|{равда кривду перева}кить>, <,Ёа злод|ев| 1шапка
горить>)

та |н. Бес|ду

про

см|лив|сть

| хоробр|сть

супровод}ку|оть

присл|в'я: <.€траху нема€ там' де його не бояться,>, <,6м!ливого
куля бо:ться,>, <.} страху оч| велик1 >' <Бовк|в боятися _ в л!с не
ходити'' та |н..
|[раця д|тей на д|лянц| долшк|льного заклаА}, Ёа город!
супровод)куеться присл|в'ятши: <,.(обрий початок - половина
!|ла,>, 8к пос|етш' так ! по}т(не1п )), 111об мати' треба прац}овати >'
<.Ёе хитруй, не тиудруй' а чесно працтой'> тощо .
Ёа заняттях 3 образотворно| д|яльност!' коли д|ти
виготовля}оть р|зн| рен|, 1гратпки' мал1о}оть, л|плять' до тих' хто
посп!тшае, не стара€ться' вихователь про]у{овляе присл!в'я:
<.|{осп|:питш-ллодей насм|1пи1п'>, <,}(0с0, криво - а6и }киво>'
<..[{тоди - прац}овати' ати _ рука1ци махати'), <,Робить, як мокре
горить)), <,.}]1нощ| псу1оть л1одину') та |н.
)/ стартш|й груп| мо}кна провести 3аняття' ц|лкопл
побудоване на народних присл1в'ях | прика3ках на теш!у: <9ом}
так у народ! говорять?,> [ля цього вихователь до6ирае присл|в'я
з к|лькох 1у!оральних тем' наприклад' про скромн|сть,
вв|члив|сть, друэкбу, несн|сть, правдив|сть, см1лив|сть. 3аняття
починаеться 3 присл|в'я, наприклад' такого: <,)(валько - пустий
чолов|к'>. .(|ти поясн}о}оть з:ц1ст присл1в'я, наводять конкретн|
приклади 3 худо}кньо! л|тератури про скромних та хвальк|в,
на3ива1оть знайом| присл|в'я на ц1о те1\{у' анал|зутоть повед|нку
д|тей свое| групи. |[|сля цього пропонуеться ]'нтпе присл|в'я | т.
<,

|н.

<,

,(ля того, щоб присл|в'я ув|йштли в активний словник

ди1и\1и, вихователто потр|бно пост|йно стимул}овати д|тей до
в}кивання |х в активн!й мовленнев|й практиц| як на 3анятт1' так
{

в повсякденному ;китт|.

3агадни. 3агадки загаду}оть д|тяпт ус|х в|кових груп
Бони використову1оться як у
повсякденному экитт|, так | на 3аняттях. 1{оэкна 3агадка п1ае
(нетвертого-сьомого рок1'в экиття).

пт!стити виховну ц1нн|сть.

Ёе рекоменду€ться в дотпк|льному в|ц1 загадувати д|тяти
загадки' що в|добра}ка}оть стар| соц|альн| в|дносин|7:11ро царя
та його п|дданих, про попа' пом|гцик|в тощо. 1ак| загадки будуть
д|тям незрозутш|л|.
Ёоакна 3агадка тшае в|дпов|дати в|ковим !. психолог|.тним
особливостятш д|тей, тобто бути доступно}о. 1ак, загадки про одну
й ту саму р|н ни предп{ет у молод1шотшу ! стартлому дотшк!льно1\{у
в|ц| платоть бути р|зними. Ёаприклад' загадки про кота:
} натпо[ бабус!
(идить зв|р у коэкус!,

Б|ля п|чки гр|сться,
Без водинки миеться. (1!1олодтша група)
<,1 вдень | вноч| у коэкус| на п!ч. >(€ередня
група)
<,)(то

народився3 вусаш!и | на вусату пол1ос?> (€тартша група)

6тавляться в1дпов|дн| ви:цоги | до л|тературного
офорш:леняя укра1нсько| 3агадки. }[оэкна 3агадка' що

пропонуеться дотпк|льникам' повинна бути написана образно:о,
просто}о ! л|тературно}о укра|нськото мово1о. Ёедопустим1 в
загадц| вульгаризми, д1алекти3ми' простор|ин| вирази.

|[овсякденне }киття-|широке поле для використання
3агадок у робот| з д!тьтши дотпк|льного в!ку. 3агадки
використову|оться в ус!х ре'ки1цних моментах. 1ак, у ранков|

години мо?кна планувати загадування ! в|дгадування загадок 2-3
рази на м|сяць. ,(ля цього кра1це добирати тематичн| 3агадкипро мебл|, одяг, !гратшки, в|дпов|дно до те1\1и занять 3 ро3витку
мовлення. 3агадки супровод}кутоть | трудов| д||, як! д|ти
виконують п!д час чергування. ?ак, за доручення1ц виховатедя
д!ти накрива!оть на ст|л або годутоть рибок. ]/ цей час доц!льно
використати 3агадки: <,6 крила, а не л|тае, без н1г, а не до}кене1п'>
(Риба), <,Ёе ходить' хоч з ногами' все трип1аеться п1длоги> (6т|л).
|{!д нас сн|данку, об|ду, венер! мо}кна 3агадати загадки про
продукти | страви, як! пропону}оться д1тям: 1!1ене печуть'
р|ясуть | на ст|л кладуть> ({л|б); <,Р|дке, а не вода' б!'ле, а не сн!г>
(\{олоко).
Ёа прогулянц! в|дгадування загадок 1цо}ке бути як плановип{
(1-2 рази на м1сяць), так ! позаплановттм. |{ланове використання
3агадок передбана€ться як спец!альний вид роботи 3 групко|о
д|тей. |[роте на прогулянц1 досить часто випадае нагода для
по3апланового 3агадування 3агадок. Ёаприклад' коли пролет|в
л|так ! д|ти звернули на нього увагу' вихователь про1\{овля€
загадку: <,1р|скотить' а не коник' летить' а не птах' везе' а не
к|нь'> ([|так); або подув раптово сильяий в!тер, тод| у пригод|
стане загадка: <,|{о тширок|м р!дн1м кра1о невидимкото л!тае>
(Б1тер), якщо небо закрила чорна хмара' вихователь загадуе
загадку: <,.[1етить орлиця по синьому небу, крила розкрила сонце 3акрила>> ()(штара).
} спальн|, коли д1ти готу}оться до сну або одягатоться п!сля
сну' 1у!о}кна використати 3агадки про пост!льне приладдя: <(не
зв!р, а 3 ногами' не птах' а з п|р'ятш, не л}одина, а в одяз|'> (.}[!экко,
г!оду1пка' пост|ль), <,Без рук, без н|г, а сорочку просить>
(|[одутпка).
<,
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} роздягальн!й к1мнат1 п|д час одягання та ро3дягання д|тей
вихователь загадуе 3агадки про одяг та в3уття' наприклад: <,|]'ять
котш|'рнин, а одн| двер|'> (Рукавиця); <Фбидва схохс|, як брати,
3ав}кди удвох' куди б не йти - п{д л|этском' коли вс| сплять, п|д
столом' коли |дять> (9еревики).
|!1д нас умивання доц|льно використовувати загадки про

!

в1иивальне приладдя: <,! хвост1 вода наливаеться' з носу
виливаеться) (кран), <,|!ластмасовий пастух л!со:ш гуляе''

([реб!нець); <)(то зав}кди правду каэке?,> (.{зеркало).
9 вен|рн| години рекомендуеться орган|зовувати вечори
укра:нських загадок. |!лану:оться вони не част|тше одного ра3у
на п|вр|ння. Ёа таких вечорах 3агаду}оть 3агадки як вихователь'
так ! д|ти. .(о таких 3агадок' як| пропону}оться д|тя:и впер1ше'
корисно п|д|брати |ллостративний матер|ал (картинки, !гратпки,
предмети).
9 стартш1й груп| в!.дгадування 3агадок да€ 3могу д|тям
уточн}овати уявлення про пред1\дети' |х ознаки, усв!домлтовати
1пляхом пор|вняння зв'я3ки м;}к ними, у3агальнтовати окрем|
о3наки. 3агадки вчать д|тей мислу|т'7 образами, картинами'
розум|ти переносне 3начення сл!в, вислов|в.
€короптовки. .(о [ерлин поетично| творност1' народу
налея{ать | скоро:шовки. €коромовка - це фольклорний }1{анр'
побудований ъ1апоеднанн1 звук|в, що 3авах{а1оть 1швидк|й вимов!

сл|в.

(€крегоче

сорока

строката'

кароока.

)/ ворони

!1рохае

оборони: <,)(то йде - не мине: сполохне мене!,>). €короптовка - це
своер|дна 1цовленн€ва гра гу}1ористинно| спрямованост|.
(}1урлика муркоче - морозива хоче' 1цурлико' руденький,
3амерзне!п' дурненький). Ритпт|чне чергування приголосних чи
голосних звук|в ускладн|о€ 11]видку вимову сл|в, викликае см|х,
рад|сний настр1'й. .}1егк|сть ритму' ц|кавий зпд|ст сг{рия}оть
легкому 3апам'ятовуванн}о скоромовок д|тьтши. €коромовки
використову}оться 31ието1о вг{равлення д|тей у т[равильн].й вимов|
звук|в' збагачення |хнього словника' розвитку в|дпов|дного
темпу мовлення. у днз проводять спец1альн| 3аняття' на яких
посдну}оть р|зн| эканри фольклору.
[ак] заняття плану1оть один-два рази у квартал для вс|х
в|кових груп. |оловним 3авданця1ц на занятт| е знайомство д|тей
3 окремип{и фольклорними }!санрап{и' фортиування уявлень про
|х 1стор!то, при3начення' елементарний анал|з засоб|в худоэтсньо|
виразност|' характерних саме для цих эканр!'в. |{остушово д|тей
п|дводять до сум|сного з педагого1!1 складання 3а 3разко1\{ 3агадок'
скоро1\{овок, забавлянок' колискових' л|чилок топ{о.
Баэкливо пока3ати мал1ока]ц вира3не 1шовлення фольклору,

яскрав|"ст5, тонн|сть, влунн|сть; вч141и вид1ляти в тек.ст1
:;:тсоби х}.{о}к$69| виразност|: еп|тети' 11ор1вняння' 1рон1}о'
:з|ставленн1т _ 13' вчити доц|льно викорутстовувати }х у власних
!!исловл1ов8Ёнч1.
[!ей вш0 3&нят!,ь не л1а€ ч1тпко! сФР!ктп!Рц. 3онягптпя
с|{лаас'€т!.ься 3 0ек1лькох часп[цн, юо2]сна 3 якцх прцсвячена
]!евно]пу э+сан|у. Ёапршкло0' сгпрукгпуро 3анятпгпя в сере0н1й
1 ) про засо0кш, 2 )
аруп1 ,]по)!се :ш{стпцгпц 0в1-пърш
"й"*,7ш:
скоромовкш, 3 ) колцсков!.
€по+апьку в 01пте1 фор:шуюгпь уявлення про прш3н&чення
к о ]!с но 2 о }к ан| у, йо е о ;по в н], к о.]у[ по 3 цц; ;11 | о с об л ш в о с пт [, вча !т'ь
розулс!пъш х!боэюньо-оброзну основу тпекс7пу. 1{а зонятпгп1
|1<;п'о

вцкоршст!овую/пь р1знольан1гпн1 у9&Ф0шн]1!

прццо'1пш:

нсценувоння
0ек;оа:пувоння] 2р692!ву'о"ня п'сень, 69дц€ЁФ6!
3а 3м1ст[ом фольклорнцх гпвор!в; 311ррос!воння короп.кшх
0ш0октпшчнцх гпвор'в' що 0ово0ятпь 0оре+н1стпь в?!сцвання певнцх.
вшраз1в ; ху 0оэу ц;;1 анол[з с,повос получень, т[е }сс т'.в ; лекс цчн.!.
о ло 2 ['
в п р о в ц но м а ]т[ е р ц л! а е о0 о к : по яс н е н н я 3 !&!€ н н'|! 1п' а е п|ш
образншх вшслов1в; ск'].аас'ння /пворчш.х. розпов10е1 3о
пршсл1в' я:шш, сфоромовкомш: птеатпрал1зован[ !?рш т!а .нц1е'
3м1ст | метБдика проведення цього виду з.анять у р|зних
в|кових груг{ах в|др|зняеться не т|льки р|31{о1шан1тн1стто }1санр1в'
складн]'ст|о фольклорних текст|в' доборй методичних прийом|в,
а й 3авдання1\(&, як| ставить вихователь.
1ак, завддння вихователя :иолодтпо! групи - зац1кавити
д|тей загадками' вчити розушт{ти |х зтц|ст, 9чу|1и повтор}овати за
|гор з| 6!оБами. .(л.я занять
дорослиу|11 1€691ц ру*''"'*
т|льки
прост! за.зм|стотц | формото;
опйсов1
3агадки'
добира}оть
невеличк! колисков|, п|сеньки' як| в|др13ня!оть численн1
х;

!

:э

|

11|

повтори' емоц|йно-образна лексика. Баэкливо якомога
якнайяскрав|1ц9 ,'.'.'"' подати д|тям фольклорний тв|р за

допомого}о картинок, |гратшок, рух!в, сп|в1в 1т. 1н.

)/ середц;й груп|, кр1м репродук|.ив:их' вихователь

використов}е тц9рч! 3авдання' п!дводить д1теи до елементарного
усв|домлення \удоэкньо| форми фольклоРних твор|в. |{оряд.з
на пор-1внянн1'
описови1ци
.використовутоть 3агадки' побудован1
3апереченн!, з|11д3д9нн|. .|{|тей трену1оть у.саштост|йнотиу добор1
засоб|в х}Ао\сньо| виразност|, |х 3цдйо1\[/|9ть 3 1н1пи1\{и
примовкап{и'
скоромовъсам'7'
фольклорними
'канрами:
}картами' п!исд!3'дцд.
! стпарсш|у1 2руп1 ця робопъо про0овнс!ст!ься. [[тпялт 0оютпь
3 н ання пр о 3]с а н' о в ! о с о б лцв о с т[1 с ко р о м о 6 о к . л! е гп.а ф о-ршчнц х
3а2ааок, фрозе9д92!зм[в, пршсл!в'[в, 3абавлянок. д.т[ец вча1т[ь
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усв'ао,,]плювс[п!ц ()бра:]н ц бу0ову норо0но[ л!овц, переносцт.ш
з0о(;с1 п'о[ :сгтцнут.;т ! навцчкц в сс'./пост[1йн1 вцсловлювання.
]|с:е.п-ц.б:тс'тснк;

рс;зу:ш1ння а1п!ь:]пц 3начення пршс:о1в'|в, прцка3ок

с[!рц'яс стсуоа0ання за |х сю';сетпом опов!0ей, коропъе,,'.)* ко3ок
пта |сгпор1й ./|1алювання 1лтосгпроц!й за пршсл]в'7лсц. ]|4 оэуслшв1стпь
'

!

ро3!срцт[ц хц0оэюн]й образ у власному молюнюу спршя€
а!сп!цв|3оц![ йоао у ./повленн1. |{ове0е:по ]у'о?!слцв; Бар;онтпш
3анят[ь 0ля ознойо,]плення 01гпей 3 ]''алц.,]пц
рольклБрнш;пш
фор:памш в р1зншх в1ковцх 2рупах.

!ема: Б|дгадування 3агадок; колискова;
рухлива гра 3 текстом.
]\[егпа: вчити д1тей розум1ти й в|дгадувати описов| загадки'
виокре1у|л1овати о3наки знайомих тварин. |1|двести
д|тей до
ос1иислення 3начення кол}1сково[ п|сн!
приспати дит'т|ту'
]||оло0тла 2рупо.

вправляти в тихому присп|вуванн1 колисково|
вихователем. Бчити виразно й ч|тко промовляти ра3ом
слова

рухлив|й гр| <,$39ч6д'1

3

в

.

ляльки для ко}кно| дитини, 1шапочки курчат;
мал}онки |з зобраэкенням бтлки' зай9ика, к|тпки, митп!.
&/[атпер!ал..

8]0 заняпътпя. | частина.
Бихователь зац|кавл1ое п'алток|в великото лялькото:
3араз до нашто| 1{атрус| прийдуть гост|. Ёатруся
хоче
"'"''дф-е'
пригостити дорогих гостей. Але хто нс прийде?
5{к д|знатися?
|{ослухайте ува)кно' я загада}о ва1у[ 3агадки' мо}кливо'
ви
3догадаетеся' хто прийде до $атрус|.
)(то з хвостиком | вутпками?
Б кого лапки з подутшка:ши?
?ихо, крадучись' пол1ое.
1 маленьк| с|р| митпки
ут|ка:оть геть в|д. . .( ю[ш^скш )
1\{аленьке, с1реньке, а хвостик' як штило (;пшш:а)
|{ара довгих ву1]1ок'
€|ренький ко}ку1]1ок'
6корий поб|гайник,
А зветься... (зайншк)

[оч

сашта ]цала

на зр|ст, а великий:иае хв1ст.

.[к наптисто' оченята. )(то це? €пробуй в|дгадати. (Б1лко)
|{1сля ко+кно: 3агадки вихователь 3апитуе' ни зрозу:и|ли
д|ти, хто це' як 3догадалися' про як| ознаки йтшлося Б загадц1.
|{ |-сля обт'оворення вихователь виставляе
картинку |з

зобрахсенням тварини.

7\2

2частина. Бихователь: _ $атруся забавляе гостей, веселить
[х, давайте | ми пограемо у веселу гру. я буду квонкото, а ви мо|
д|товки. )(то ви? &урната. 8ихователь поясн|ое правила гри'
ро3дас 1папочки курчат' починае гру' 3аохочуе д|тей промовляти
слова: <,)(одить квочка б|ля к|лочка. Бодить д|ток' др|бних
кв|ток.,{|ти-кв!ти: <,квок'>. }(урчата розб!гатоться' квочка
ловить [х, збирае докупи. .(|ти гратоть у гру дек!лька раз|в.
3 частина. 3ихователь пропонуе тр1тшки в!дпонити, ляльк]{
притомилися' потр!бно покласти тх у л|}кечка | просп|вати
колискову.
€ере0ня 2рупа. 7елсо: 3|дгадування 3агадок. |[риказки.
.}1!чилки. €коромовки.
]\/[епъа: продов}кувати 3найомити д|тей |з значенням
промовлянок' доц'льн|стто |х використання. |11двести д!тей до
осмислення 3агадок' побудованих на пор|внянн|, з|ставленн|,
допомогти д!тям в|днути !х образн|сть. Бчити д|тей ритм|нно,
ч|тко промовляти л|чилки. |[ознайомити 3 при3наче1{ням
скоромовок. вчити .т!тко вимовляти одну 3 н\4.х. л/[а.(пер1ал:
с}о)кетн| |л:острац|| на теми дитячого }киття' |гратпки: свиня'
кавун' митша.
/'0 занятппъя. \ частина.
Бихователь: * .{ка красива :у!ова у на1пого народу' про всяк
ви[тадок е особлив| слова' так| влунн1. Фсь послухайте' коли
дити\1а |сть, |й ка}1{уть: ,.[эк потротпки' ли1ше не з']эк ло)кку'>' а
коли хтось голосно й багато розмовляе, застер|гатоть: (помовчи'
язичку' ка1пки дам'}. Ёадал| вихователь показуе д|тям |лтострац|!
на теми дитячого }киття | пропонуе ви3начити' коли' в як|й
ситуац|| так промовля}оть:
- |!отягутпки' потягу1пки' на к|сточки росту1]1ки.
- }хсе со1{це котиться _ нам додому хочеться.
- Ёе хочетшо ми того' дайте на1!1 другого, дайте нати 1нтпого, а
щора3 л|птшого.
- {ить, не плач! .(ам тоб| калач.
Бихователь п|дсумовуе: _ 3апам'ятайте ц| приказки | те}к
будете використовувати у в|дпов|дних випадках.
2 часттт'на. Бихователь: - .(|ти, ви вя{е вм|ете в1дгадувати
загадки' багато 3на€те [х. 6ьогодн| я 3агадуватиму непрост|

3агадки' в них буду не т|льки розпов|дати про щось'
пор|внтовати якийсь предмет

)(востик, як ниточка'
€ама, як калиточка'
А он!, як с|м'я (шти:па).

з |нтпитци

а

предметами. |[ослухайте:
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!|ру:'лий, як куля,
3елений, як т})п|};!,
9ервоний, |с !([)()|]'
'!
€олодпсг:11, ,|!( мед (кавун).
}'лз|с:т',

!

,1к гачок'

Ё|с, як п'ятачок (свиня).

Бихователь заохочуе д|тей до самост]йного добору
пор!.внянь до сл|в ми1па' кавун' свиня: <|[ридумайте' на
що це

схо}ке' як ска3ати по-1нтшопту?'>
3 .тастина. Бихователь: - 1!1оаке ще пограемо в
рухливу
гру? Але як вибрати, хто буде ведучим'
щоб н|кого
"* "*р'"д''"?
,(авайте використаешло л1чилку' повтортойте за мно1о:
оса та бдак1лка
'{акм|ль,
Фсь | вся л|чилка!
Будемо грати з зайчикоти_поб|гайчиком у гру <,.(охсени!,>.
3айчиком буде той, на кого пока}ке л|чилка. Биховайель
дек|лька
раз|в проводить гру' повтор|о}очи л|иилку разо1ц з д1тьми.
4 частина. Бихователь: _ ?епер давайте в|дпонинемо,
послухайте, |1{Ф я вам розпов|м. Фдного
ра3у я ро3мовляла 3
хлопчиком. Але в|н так погано виш1овляв слова' наче в
рот! у нього
була ка:ша. .{ знато, дехто 3 вас те}к так прош|овляе. ,[
допомох{у
вам навчитися говорити н1тко, виразно. 3давна приду1цали л|оди
скоро1иовки. 8к ви вва)касте' чому :х так назвали? 1!1оэкливо,
в
когось не вийде одразу вимовити скоромовку' але коли ви
навчитеся так промовляти'
буде дуаке прие1ино 3 вами
розмовляти.
Бихователь пов|льно промовляе скоромовку, повтортое :.1
дек|лька раз|в, вправля|очи д|тейу н|тк|й вимов| сл!в. |{оступово
темп прискор}ое' але не потр|бно посп!тшати вг{равляти
д|тей у
1швидкому темп1. Ба;кливо навчити говорити ч1тко:
)(одить квочка коло к1лонка,
Бодить д|тонок, 1шалих кв|точок.
€тпортла 2рупа. 7елса. }{етафоринн1 загадки. 6кладання
загадок д|тьшли. |{рисл|в'я. 11риказки.
]\![егпа: вчити д1тей розум!ти метафоринн| загадки, тх
худолсн1й образ, використовувати виразн!' засоби при складанн|
власних 3агадок. Бправляти д|тей у доц!льно1иу використанн| в

р|зних ситуац|ях про1иовлянок. |[|двести до
у3агальн}овального й образного зти|сту присл|в'1в '"й""''"'.""
. 1\[апъер1ол:
|гратпковий телев1зор 3 екрано1ш' предметн| картки' лялька в

одяз! укра[нського хлопчика.
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*10 занятпгпя. -]. частина. Бихователь уточн}о€, що д!ти
зна}оть про 3агадки: для чого |х приду1!1али' з якото ш[етото
3агаду}оть' що таке 3агадка; пропону€ 3агадати д1тя:и знайом|
загадки. |{едагог зат[ро:пуе д|тей пограти у гру <.9ар1вний
телев|зор>. .[кщо д|ти загадку в!дгадатоть' на екран| 3'являеться
картинка. Бихователь 3вертае увагу д|тей на те' що ц| 3агадки
незвичайн|, бо в|дгадка на3ива€ться хитриту! словоп{' тобто не
просто розпов|даеться про те, який предмет' а сховано предмет

за хитро}о назво|о. |{отр|бно не посп|тпати, а добре пом|ркувати.

Ёевисок| дв| хатинки,
Б них м'як1 | тепл| ст!нки.
|!о п'ять братик1в ]у[алих
||роэкива в хатинах тих (рукавинки).

Б теплий дощик нарядився'
|[арасолько}о накрився.
1!1охсе б з л|су пострибав,
$1кби другу ногу мав (гриб).
€идить д|внина в коплор!, а коса тт на двор| (морква).
$охсна загадка обговорхоеться' проводиться || худоэкн|й
анал|з, вихователь допомагае д|тя:и знайти <,хитр|> слова'
п|д|брати |нтп| влунн!', ц|кав| вислови до в|дгадок. |[от1тц
глродов}ку}оть гру в нар1вний телев|зор. €понатку складатоть
колективно
3агадку про будь-яку з предметних карток'
добиратоть найб|ль1ш влучне <(хитре') слово' пор|вняння.
Бихователь
запро1цу€
окремих д|тей складати 3агадки'
в|дгадку
в
нар|вному телев|зор!.
де1цонстру:они
2частина. 3ихователь: _ $оротк| мудр! народн| висловл|овання називатоться присл|в'ями. Бони вчать' як треба поводитися' чого не сл1д ро6ити. Би вэке багато 3наете присл|в':в. ,{к ви
розум|ете таке: (Бд)кола мала' а й та прац:ое>? $оли, в якому
випадку так мо)кна сказати? Фбов'язково' коли йдеться про
когось малого? 1ак, не ва}кливо' про кого йдеться, хто прац}ое
старанно' бо нав|ть п1аленька бдхс|лка й та працтое. !тти, ви
пом|тили, що у присл|в'| часто йдеться про тварин' а ма}оть на
уваз| лтодей. '[к ви ввах{аете' коли в'кива}оть таке присл'в'я:
<3нае киця' чие сало 3'|ла,>? }(оли хтось 1пкоду зробив, не
признаеться' а все жс видае себе, бо соро1\{но йопту.
3 частина. Бихователь 3вертае увагу на те' що на гостини до
д|тей зав|тав хлопчик 1васик з народнот казки. )|' садку в!н н1коли
не був, з д|ткатши не грався' н|чого не втц|е робити. |!отр|бно йотиу
допомогти, п|дказати, як | що робити в р|зних випадках. Але
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сварити його, !васик втече в1д нас. }чити потр|бно
ви багато знаете.
.(ал! вихователь створ1ое або прошловляе р|зн| экиттсв!
ситуац!| з умиванням' одяганням' сварками, |эке}о, !'ро|о'
зап|зненням | т. 1н. 6тимул}ое викори"''йн"
д1тьми .'рй*'"'*.
1!1оакливе використання таких прика3ок:
- А 6тепан-€тепанок
по:в бабин медок | сховався в куток.
- [риць мипт1 3лякався' в кропиву сховався,
бороно:о
вкрився' щоб не по}калився.
-Адетибув, забарився? - Ёа д|ряв|м мосту провалився.
- |{етро-гарбуз на пен| 3агру3. ||одайте лопату _
|!етра
витягати.
- Фй чие то ко3еня'
що 3адрало хвостеня' по3аду б!акить, аак
земля дрил{ить' б|а*сить та реве' що до)кене? 1 т. 1н.
'!]с]|(()

(_лу71(:мо

по-доброму

:!

* цриказками' яких

Роз!арування забавлянок. Роз|грування забавлянок

проводять у групах раннього в|ку (перева)кно |ндив|дуально чи
з
2-3 д1тьми) та у друг!й молодтл|й груп1 п;дгру!ами
д|тей.
Роз|грування супровод}куеться наочн|ст:о
"
та активно]о
д|яльн1стто д1тей. Фдну й ту саму забавлянку роз|грутоть
дек[лька
раз1в (3-4 рази). |!ертший раз виховат*', ,"''. | пойазус 1гра1шки
ти д|| на ляльц|. |{от|м поступово 3алуча€ д1тей до повторення
окремих сл|в, д|й. |{оли забавлянка роз|грусться в останн|й
раз'
ду!!ина самост|йно виконуе вс1 д||, г!овтор|ое слова' вирази, або
нав|ть увесь текст.
Ёаприклад, роз1арування забавлянкш <Бую-кую ноб[гпок>.
Ёа стол| лялька' взута в ноб|тки' ле)кить молоточок. 3а
столом сидять 3-4 д|тей | вихователь. Бихователь зн|тиае чоб!ток
з ляльки' д|| супровод)ку€ словами: <,8к! хс гарн| та непурн|
нервон| чоб|тки у нашто| |анус|. ?а ось б|да, вони'р'*, зносилися'
тх потр|бно п|дкувати. [е эк пт!й молоток. А ось ] йолоток,'.
{итае
забавлянку' трима1они в одн1й руц1 ноб|ток.
1{уто-куто ноб|ток,
|{одай, бабо, :шолоток.
(Бере сама молоток й |м1туе п!.дбивання ноб|тка)
Ёе подаси молотокЁе п|дкуло чоб|ток.
|{ри повторному читанн! запт|сть слова <,бабо,> вихователь
на3ивае |м'я дитини: <,|{одай, Фл1о, чоб|ток,>. |{ри повторному
роз|груванн| ут|штки (нерез день-два), д|ти моэкуть виконувати
вс| д|| на слова | прохання дорослого: зняти 3 ляльки ноб|.ток,
взяти молоток | п|дбивати чоб1ток. Бихователь стимул|оо
д!тей
до промовляння сл!'в забавлянки.
}1егп[в аоробъшк'

,(|ти разоти 3 вихователем сидять за столом. Ё{а стол| укратнська п|н (зроблена 3 картону), !граптковий ст!л, на якому
ле)кать калан1; в руках у вихователя птатшка-|граштка. ]{|ти
прошонуе
ро3гляда1оть |гратшку' на3ива}оть. Бихователь
послухати |м укратнську народну п1сеньку.
(1м!туе рухи, горобник обл|тас ус|х д1тей):
}{{ив, экив, атсив!
де эк мен| сэ'сти? (тпукае, розглядае).
пе.т|. (€|дае).

-А
-Ёащо эк тцен|:сти?
-А

(|{|дл|тао до столу).

-}(алач!.
(|м1туе

рухи: горобник дзьобас калан).
-|ам
9итае ще дв|ч|, оп!сля 3апитуе д1тей: 8к кринав горобник?
|[ропонус повторити ра3ом: <,}1{ив, }кив' }кив!,-Ае эк с|сти
горобнику? .(|ти в!дпов|датоть: <,Ёа шеч]'>. -1{о :к |сти
горобнику? _ 1{алач|.> -,{к |в горобник? - <'|апд!, |{ри
повторноту!у роз!грувантт| д|| з горобником виконутоть д|ти.
1о[0е:п, сцночку, з тпобою в село.
!1а стол| сидить лялька_хлопчик. 3 другого к|нця-лошта,
корова' теля, в!вця' порося' коза, собака, к|1шка, курка' п!вень.
.(|ти розгляда1оть !х, називатоть. Бихователь читае ут|шлку,
пока3уе потр|бну |гратшку-тварину.
|{о[детш, синочку' з то6ото в село.
Багато побаним, почуемо та1!1.
<,

.1{отпатко: <1-го-го!'>

1{ор|вонька:

<,

1!1у-у-у!'>

1елятко: (м|-|-!!)

Б1вця: <,Бе-е-е!'>
|{оросятко: хрю-хр:о-хрто!'>
$|зонька: <,1!1е-е-е! >
|ав-гав-гав! >
€обачка:
<(

А киця:

<,

<Ёяв!,>

}(уронка по с|нцях: <.$о-ко-ко!>

А п|вничок по подв|р'т: (,ку-ку-р|-ку!>
|{|сля повторного читання д|ти звуконасл|дутоть. |[ри

повторному роз|груванн| вихователь розда€ тварин д|тям (беруть
участь 10 д!тей), д|ти показу}оть тварину' на3ива]оть || |
звуконасл|дутоть.
1нсценування | драмати3ац|я забавлянок проводиться у
стар1ших груг!ах у години ро3ваг у другу половину дня. 9с| д|ти
сидять на ст|льчиках п|вколом' одну забавлянку драмати3утоть
ни !нсценутоть 3-4 ра3и.
\1.7
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3ашчцку !

]]::й.:ику 3айчику,
/\е ти бував?
-} млин|, у м.::д::г|.

,;улз;:'/
-1{о ти
бу.:пд: лсравчики,

-'|';тм
! |<.1;с'бг:.:л

и ||альчики'

./!с:71вс я вт|к'
!{ерез бабин
т|к,

!

Ффортилення майданника |м!туе с|льську вулиц!о. Бздовэк
хатинки майстр|в (столяра, 1шевця' бондаря, коваля' гончара'
ви1шивальниц1, ткал|) | млинок ти|ротпника. Б|ля них 3наряддя
прац!. 9 ко;кн|й хатин| д|ти-:тайстри у в|дпов|дному вбранн|'
3вунить весела му3ика. Бедуна в|тас д|тей в укра|нських
кост1о1цах, гостей 1 пропонуе д|тяпт 3догадатися' де вони
знаходяться | хто ?киве на ц|й вулиц|. .{|ти в|дгаду|оть. 1!1айстри,
яких вони на3ива}оть' вигляда}оть у в|конечка й 3апро1пу1оть до
себе на гостини. |1от|м :шайстри непом|тно виходять |
об'еднттоться 3 гуртом д|тей. €толярики, вийтшовтпи з будинонка
3 молоточками | маленьким осл|нчиком в руках' сп1ватоть
народну п|сеньку €толярики-молодц|'>, |м!ту:они в|дпов|дн| д||:
6толярики-молодц|
1етшуть столики й ст!льц|;
1!1олотком по долот!, долот|,
.}1етять тр|ски золот!, золот|.
|[илочкам'{ чик-чик'
\{олоточко1\{ туки-туки'
1уки-туки,
Б нас до прац| здатн! руки.
Ёа прохання ведуио| й д!тей столярики розпов|датоть про
свое ремесло | показутоть 1нстру1центи. Бони поясн}о1отБ, 1]]@
зробили для свотх друз|в осл|н'{ик, але поки що т|льки один' А
3аспоко1ое !х, щоб птайстри не засп{учувалися. {е нав!ть
'Бду...
ц|!ав|тпе, що осл1н-один' бо в]'н допомо'ке перев|рити' хто з д|тей
найспритн!тший. [ал| в|дбуваеться гра <(хто найспритн|тлзий?,>
[|ти статоть у коло' в центр| якого осл|н | двое гравц1в, беруться
'А
3а руки ! йдуть по колу' сп|ваточи п|снто <'€толярики-молодц1'>
грайц| у кол| |м|тутоть столярик!в. 3ак!нчивтпи сп|вати, д|ти
Раз, два' три _ б|хси'>. |!ри цьому двое д|тей (яким
''р'*'""''ть:
на початку гри ведуча непом|тно дала вказ|вки) п|дн|мають руки'
з кола'
утвор}о1оть вор|тця. .{вое, що 3мага}оться' ма}оть виб|гти
осл|н'
на
с|сти
|
його
обб!гти
один-праворуч' другий-л|ворун
|[еремагае той, хто сяде пер1шим. [ра повтор}о€ться дек|лька ра_
не|

?а терез колоду'
1а хвостиком у воду-

тшубовсть.

.. 9т|тпку драматизу|оть дво€ д!тей: одна дитина 3апиту€' а
зайчик (у тпапонц| зайчика | з хвостикошт) в1дпов|дае.
Ё! останн|
слова
<1[убовсть,>-3€1йт{ик
с|дас на ст1льчик.
,$ :пале нькцй х;оо пчцк...
1рос д!тей в укра[нських нац1ональних косттомах.
}

хлопчика-дудочка, у д|внинки-соп|лка. Ёа килимку-

стовпчик | ст|льчик.
|[ертпим виходить хлопчик а
дудочко}о | проштовляе:
8 маленький хлоп9ик,
Бил|з я на стов]тчик'
Ёа дудонку гра|о'
Бс1х вас забавляю.
!у-ду-ду-ду!
Биходить д1внинка:
.{, маленька д|вонька,
,[к у пол| кв|тонька. (€10ае но стп1льншк
).
Ёа соп|лку гра1о'
|{|сеньку сп|ватоБс!х вас ро3ва}ка}о.
.[{я-ля-ля-ля-ля!
3иходить третя д|внинка-укра:" |"ночка:
}кра|нка я маленька'
}кра|нц| батько й ненька,
€естритка й 6ратик милий (показус на 01пъей з соп1лкото
пъа 0у0кою).
Ёа Бкра|н| ся родили.
Ёу-мо, станьмо в хоровод.
9с1 д1ти ста|оть до хороводу | сп|ватоть <,|{одоляночку,).
3 д!тьми стар1шого дотпк|льного в|ку вла1птову[оть
вечори
розваг за мотивами укра|нського народного фольклору.
1{априклад, сценар|й д'"'й'" <|{о аостпцнах
у лсаФспър1в>.
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<,

з|в.

Бедуна й дтти дякутоть столярикам ! разом з ними |дуть у
гост| до гоннар|в, з будинонка яких долина1оть звуки глиняних
свищик|в. ,(|ти з ведучото ро3гляда|оть гончарний круг | вироби,
цдо о на подв|р'|. [оннар| приносять д|тяпл свищики'
[ нсщен1вко наро0но:[ п1сн1 <,1орнобршвшй королъок' :
9орнобривий корольок
}{рай города ходить.
9орнобривий корольок,
|1оэкалуйте в городок.
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|
!орнобривий коро.:; ;,с,пс,
9стань, приму/(|)!|(''!'
9орнобригтгг [| :сс ;1
ьок,

Бонку я складато, обрун набивато.
Бондарто, Бондарто, в боки в|зьмися.
[ в танонку, Бондарто, хоч ра3 обкрутися.
Бондар |тш|туе рухи, шро як! йдеться; 3акривае отв!р у бочц1
чопочком та ка'ке: <,?иць'>; дов|льно танц1ое.
|{1сля останн|х сл|в п|сн| маленькиш! в|дерцетц начебто

лс >..::

[арнетг

г,псс л :!(

т|сг1г|;с,:г1л:|

}

)(.|)11ся.

лг:пл1

корольок,

в1зьш:ися.
(
!орллтобривий корольок,

!

(1слдсгп

1{аливас воду.

!1изько поклонися.
Разом 3 гончарями вс| йдуть на гостини до !11евчика. Б|н
виходить з дерев'яни1и молотком | чоб!тками' розпов|дае про свое
ремесло | показуе 3наряддя. .(|ти сп|ва:оть п|снто 411[93чц6,1 ;
А чи бачив ти' як тпевчик
9еревики тзлис?
Фй, т'ак, брате, ой так-так,
1!с:1;<:п;и

пстт лг:

Бедуна:-!{е тече?

Бондар 1д|ти:-Ёе тече!
Бедуна:-|арна в тебе бочечка, Бондарто. А от нам ц|каво'
ни зум|стп ти й на:пу ботенку полагодити?
ста1оть у коло' в центр1
|[роводиться гра <,Бочечка,>.
'(|ти
якого Бондар.
,{|ти: -Ёотилася велика бочка
1з маленького горбочка
1а об 3еш1л1о
- тр|сь,
трах
1а об земл!о
Робилося так...

ис.

А,л:; б::,тит] 1'|.'п
|шсв(!и!{
' '!!{
1'в|здтси натбивае?

Фсь так, брате, ой так-так
|в|здки набивае.

А чи бачив ти' я.к 1шевчик
9еревики чистить?
Фй, так, брате, ой так_так,
9еревики чистить.
А чи бачив ти' як 1певчик
} свято танцтое?
Фй, так, брате, ой так-так,
]/ свято танцтое!
[1|евчик |м!туе рухи, про як! йдеться. Ёаприк|нц| п|сн]
взува€ ц1 неревики | дов|льно танц}ое разом з к|лькома
д|тьми.
|1|евчик:-Анибули ви в бондаря?
.(|ти:-Ё|, ще не були.
[1|евчик:-?од| ход|мо до нього.
)/с1 п|дходять до хатини Бондаря, який стадить на подв|р'[
та ладнае невеличку д|хсенку. 111евчик (заглядаточи через
паркан):-А ни вдома Бондар?
Бондар:-Бдома' заходьте (в!тасться).
Бздуна:-Бондар|о' 3наете' у нас ду}ке допитлив| д1ти.
А|ти обступатоть бондаря | сп1вато1ь п|снло .Бонд!р,:
Бондарто, Бондарто, що ти робитп?
(труэку, стру'ку до111ку на
дубову бонку.
Бондарто, Бондарто, що ти робитш?
Бистругато чопочки' затикати д1ронки.
Бондарто, Бондарто, що ти робитш?

до сл|в, д|ти розтшир!о}оть

Б|дпов|дно

коло'

прис|датоть,

плескатоть дв|н| в долон|, розб|гатоться в р!зн| боки. |[1д веселу
музику Бондар наздоганяе |х. 1|, до кого в|н доторкнувся' ма1оть

розва'кати гурт' виконав1пи завдання Бондаря (прокукур!кати,
г{рошлигат и 3айчикопт, обб|гти навколо боненки).
|[от|-гц д|ти йдуть у гост| до 1\{|ротшника. Б1н зустр|нае |х
ра3ом |з сво|м подд|чникотш-9орним баранопл (дитина у тшапонц|
3 крученими р|эккапти).
,(!ти сп|ватоть п|сн:о <,9орний баран>:
.(е ти ходи1п' на!п чорний баране?
,(о млина, до млина' м|й добрий пане.
1{о ти робив ташт, {орний 6аране?
[олов п1шениц1о' м|й добрий пане!
.(|ти:-А боротпно добре?
1!11ро:пник:

-.(обре.
,(|ти:-А що ти з нього робитиме:п?
1!1|ротшник

.(|ти:-А

:

-1а

з чим?

нал|пл1о вареник|в.

3 усяко}о всячино}о.

3 чим
Бедута:-А -1а
}!1|ротшник

:

}ке буватоть вареники?
шот|м допо1\{ага1оть м1ротшнику л1пити
в!дпов!датоть,
,{|ти
вареники (|пт|тутоть Р}хи, трима1очи бутафорн| вареники).

€кладатоть

|х у велику посудину' оздоблену в традиц|ях

укратнсько| керашт|ки' несуть начебто вари"[и й повертатоться.
[ра <,Бареники>>. [ратоть хлопчик | д|вчинка. |{|д веселу

\2\
:ж;Ё*@'"'}'

_-

!

ка3ки <,3в|риного епосу))' про тварин' оск!льки вони <<...3астав-

му3ику вони 1ца]оть перенести дерев'яно|о ло}кко1о по одному
варенику з великот посуди|1иу св|й полу1цисок' що стотть на певн|й
в!дстан|. Биграе той, хто перенесе б|льште вареник|в для сво|х
подруг | товарип:|в.
Битшивальниця ! ?каля запро1шу1оть д|тей до себе в гост|,
пока3у1оть ру1шники, скатертини' серветочки' розда1оть
д1внаткати ру1]]ники.
,(1внатка викону}оть <,1аночок 3 ру1пника}{и) п|д ш!у3ику
народнот п|сн| |!одоляночка)) .
<,

Бедуна:-'{к|

гарн1 руш1ники виготовили 1каля

ля1оть |х см|ятися й дутиати, розбудэкутоть тх ц|кав|сть та увагу

до явищ природи' але не розбуркутоть молоду фантаз|то

дивоглядними образа}ши 3аклятих заштк!в, цар|в, розб|йник|в,
дракон|в та демон|в' не триво}кать молодого чуття стра1пними
траг!нни:ши пригодами та незро3уш:|лими для д|тей в1дносинау|и
обох пол|в>.1
,(|тям середнього дотшк|льного в|ку, кр1м ка3ок <зв|риного
епосу>, доступн! нар|вн| ка3ки. Ёу, . стартп1 дотшк|льники в)ке
спротиоэкн| зрозум|ти та вислухати будь_яку ка3ку.
Б.€ухомлинський д|йтпов висновку' що складовото частино}о виховання д|тей повинно бути розпов]дання, читання'
слухання' драш{ати3ування та |нсценування казок: <,}(азки вихову1оть любов до р|дно1 земл| в}ке тому' що вони твор|ння

|

так нудово 3 ними танц]овали д|внатка!
Битпивальниця | 1каля:-А у нас € ще й соронки. .(ив|ться,
як|! Фсь ця-для !васика, а ця-для 1арасика (|[оказутоть дв!
тширок! соронки).
Бедуна:-[арн| соротки' та як| эк вони велик|! [е )к ми
знайдемо таких хлопчик|в? (|[|дкликае до себе хлопчик|в | одягае
на них дв| соронки так' що в ко}кн|й соронц| по 2 д1тей).
|{роводиться гра <,1васик | ?арасик>. |1!д веселу 1!ту3ику
обидв| пари дов!льно танц1ототь. Биграе та г{ара' котра придумуе
кращий танок.
Бедуна говорить про славн| ум|л1 руки майстр|в, як| роблять
для них так| необх1дн| та красив| реи|, даруточи л]одяш1 рад|сть.
,(|ти, на3ива]очи коя{ного майстра, запро1пу}оть [х до кола'
вклоня!оться !м | ра3ом танцто}оть.
Битшивальниця!

1

народу>.2

)[' доштк|.ттьному

ка3ко}о:

читання (авторсьтслтх, в|рштованих) казок;
розпов|дання народних ка3ок;
- театрал|зац|я-роз!грування та пока3 ка3ки вихователем;
- дра}1ати3ац|я-роз|грування
в ролях знайоуто| д|тятш казки;
- в|дтворення характерних рис його геро|в;
- |нсцен|зац1я
- точне й посл|довне в|дтворення зм|сту каз_
ки д|тьми 3 допо1\1ого}о кост}ом|в, р|зних атрибут|в, декорац|й;
- |гри за с1о}кетами знайош|их ка3ок;
- г|оказ ка3ок чере3 проекц!йн| л|хтар| (д|аф|льш:и);
- перегляд ка3ок у телепередачах' к|ноф|льмах;
- ритм|зування
- ритм|ко-речитативна розпов|дь на одн|й
ритшт1нн|й крив|й, з одн|ото !нтонац|ето;
- у3агальн}овальн| 6ес|ди на теми: <,1!1оя ултоблена 1{&31{&)>:
<Б гостях } $&3гстт>>, <,1{а3ка в гостях у д|тей>;
- те1\{атичн| розваакальн| заняття: <,}(азки 6абус;' Фрис|,>,
<,$азка д|дуся |1анаса>, <,Бам казка' а мен| бублик|в в'язка>;
- дидактичн| |гри: <,3 якот ка3ки герой?> (або <3 яко1 ка3ки
я прийтпов?>), <.{обери картинку'>, <,|{одоро)к у дивовиэкний св|т
-

2.3. 1!1етодика роботи 3 ка3ко1о

Ёазки використову}оться в ус1х в1кових групах.1
Фск|льки ка3ки р|зн| за зм|стом, 3а с}о}кетом, р1зняться
композиц|йното будовото, методика |х використання у р|зних
в|кових групах тако}к специф|нна. }0азки повинн| наса1шцеред
в1дпов|дати в|ковипд особливостям д|тей. ?ут доренним буде

3астере}кення 1.Франка: <,[ола, г{овна правда }киття

то тяхска

- смачна
страва. €тар:л| мо}куть за}кивати ||, вона для них

ка3ок>>, <,.[{ист д1дуся-казкаря>

!

3дорова. Але д|тям не }!о)кна давати || так, як стар[ши:ш, треба
приготовл1овати |[ в р|деньк|:и стан|, в образках, у байках. 1 вони

;

перека3ування знайоп{их ка3ок д|тьпти;
- 6ес|ди на морально-етичн| теми 3а 3м|стом казок;
- самост|йне складання д!тьми ка3ок;
- бес|ди за зм|стом казкових |лтострац|й та репродукц|й худоэкн|х картин на казков1 с}о)кети;
-

так прийптатоть |:>.2
[!тям раннього та молод1шого до:пк|льного в|ку доступн|

' Аив. Боеусш А.Р[- }1шсенко 1{.3. }кра|нське народознавство в дотпк|льному
зак.тад|. _ 1{.: Бища тлк.,2|Ф2. - с. 102-110.
2
Франко 1. $оли ще зв!р| говорили: 1{азки для д|тей / / |1овне з|бр. твор|в: 9 50 т. _
т .2о. - с. 17о.

1?ам
2

само. с.74.

€ухо:п.пшнськцй

Б.0. €ерце в!ддато д|тям.

к.. 1970. - с. |54.
\23
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3аклад| пропонуються так| види 3анять з

!;;-

пока3у
,(|тей залучатоть до унаст| в драш[атичних гуртках'
виготовлення
ка3ок'
зтш|стом
за
р!зних театрал|зованих вистав
кост1ом|в, атрибут|в, декорац1й.
чи розпов|сти д1тям казку' потр|бно
|[ертп
"1*'р'''тати
к|лька
раз|в уголос |[ проиитати' дотридобре п|дготуватися:
Робота над мистецтво1\{
вира3ност|.
|нтонац1йно|
засоб1в
йу-.'"",

свято ка3ки у до1шк|льно}ду 3аклад|.
1ак, уэке на другому роц1 экиття д|тей внать розушт|ти зм|ст
коротеньких ка3ок (<.Р|пка>, <,Ёоза-дере3а') ), використову|оч!.1
-

!

унаочнення (|лтострац|:, фланелеграф, ля.т:ьковий, картонний
театри); 3алуча1оть до пока3у окремих д]й казковгтх геро|в,
стимул}ототь висловл|овання д|тей (насл|дування, повтори).
[{а птрепъьо;пу роц! )!{ш!т!/пя- 01гп.е1 спону!сают'ь 6о
в!0пъворе-ння з;ш1стпу ка3ок за 0отъомоаою 3апцт!онь вцховс1т[еля,
3а./!учаю/г!ь 0о !аор"0рама[!ц3ац!й гпа гпеагпрал!зовонцх 1аор за
зм1стпом 0обре знайомшх ко3ок у ]пу3цчному супрово0]' з
несклаанц:пш

агпршбупамц

(

хустпонкою,

ц|опочкою,

худо}кнього читання' за словами 8'Фльорино|, мае стати
прБ6ес;;аним обов'язком ко)кного вихователя' Ёарод склав
казку' пись1\{енник |{ записав' а донести || зм|ст до св!домост|
д'1тиъти

хвос т!ц-

[ля

ком ): пока3уютьь р1зн1 вш0ш пъеапър1в за зм1стполу знайомцх юо3ок.
Ба нетвертому рог1| }киття д1тей вчать розум|ти казки без

щоб

пере]!сцвон'

ня' вцховапьель :заз0а'й1а, 0окла0но анал!зус 1{а3ку, 0обшрае
([нно['воал1[ш1 засобш вшро3но?о чшт|с'ння обо розпов!0ання
+1тпку 1
вшробляе
нааолосш),
лоа1чн!
пау3'
птонац1[, ро3с1п.ановюо

унаочнення, запам'ятовувати та в|дтвор}овати повт0ри (,,котиться-котиться... >)' стукас-1'р}окае... > ), образн| вира3и ( < вовнику-братику>); передавати зм|ст знайомих казок, розпов|дати
за зм|сто;ц 1лтострац1й; уп|знавати геро1в у знайоплих ка3ках'
висловл1овати свое ставлення до них. 3алунатоть д|тей тако}к до
|гор-драш:атизац|й та |нсценування худо:кн!х твор|в.
|{а п'ягпо:пу роц! )|сшп[т!.я 0]птей ознойомлюю1т[ь 3 нар1сзншльш
1 соц1ольно-побутповц'1пш ко.}ка,]пш. Бчопть вп1:зн.овапъш 1
вц3начот[ц казков1 еле./!4'енп[ц, 3оч ц нц' тс!н ц!вкш, пов!т[орц,
0авагпш оц[нку 01я:п пто вчцнка.п!' аерс;[в; в|.0пов10ап[ц на
3с'пш!т[ання за з.гп!сгпом ка;ок' са'пцоспу!йно розпов10от!ц г[а
перекс!3увотпш :знайо:п! ка:зкц. [1пъей ц1с[ арупш спонукоюгпь 0о
сатпоспъ1йно| ораан1защ!| !аор-1нсцен!зац!1 за з:п1стпом 0обре
3 н а{!о./'! ш х к а 3 о к, в ч а 1т[ь 0 о тпр ш :п у в ап[ц с я в 0 п о в 10 н о| н гп о н ац1[,
пъелобру, сшлц 2олосу.3алцчаюптъ 0]тпе-й 0о показу окремшх 01й у
п.еопральнцх вшс!павах, |арах у <</т!еапр>, 1нсценування ка3ок.
[|тей стар1пого дотпк|льного в1ку г{родовх{у}оть ознайоптл1овати 3 новип1и нар|внипти та соц|ально-побутов1{;ии казками.
Бчать сприйптати виразн| засоби ка3ки: фантаститн] перетворення, нар|вн1 рен|, |носка3ання' афористинн|сть мови'
п|сеньки, 3ачини' к1нц|вки; розупт|ти, що ка3ка
- це вигадка'
фантастика' олтоднення тварин' явищ природи. ,(!ти вхсе ма}оть
3нати напам'ять к|лька занин!в, к|нц1вок ((докучлив1'1х)) ка3ок;
сапдост|йно розпов|дати у в]льний час зпд!ст знайоптих ка{]ок'
переказувати 1х; висловл]овати свос ставлення до геро|в,
оц|нтовати |хн1' в.тинтси; вл!знавати назву казки 3а ог1исом геротв,
1.тлтострац|я1\[и та уривка1ии 3 тексту ка3ки.
6тартш| дотпк|льник].| 1!{а]оть вм|ти сатцост|йно роз|т'рувати
с1о)кети знайотиих казок в |грах_драматизац1ях та театрал|зованих 1грах (добирати атрибути' ро3под|ляти рол| тогцо).

правшльну вшмову коэ!{но2о с.][ова, фрозш, речення'

<(

]

обов'язок вихователя.
- тпоао
вплшну/пш па понутптпя0[тпей,[хн!

}гм|ння розпов!дати казку - досить ва}клива шедагог1{!на
вимога. Фдна || та са]\1а ка3ка в р|зних опов|дан|в мо}ке сприй_
матись неоднаково. Ёе моэкна розпов|сти чи г{рочитати казку бе3
емоц!йного вира}кення || зшт|сту'
Бихователь' готу}о\{ись до роз1лов|дання ка3ки' мао добре
3апа]т{'ятати текст' щоб досл|вно передати 3ачини' повтори'
п!'сеньки, образн1 народн| вира3и' 6л|д визначи1и' як| слова'
уточнення' пояснення' проду1\1ати прийоми'
фрази
''''р"бу-'ь
час | тц1сце ]х пояснення. 6л|д продумати й наочн|сть' .(о заняття
мо}кна п|дготувати добре |лтострован| дитян| кни}кки' наб|р
картинок до тексту ка3ки. 1нод| необх|дно п|дготувати й д|тей до
його зшт|сту, лексики' образ|в' Ёаприклад'
ро!ум|ння твору
перед тим як розпов|сти ка3ку <Ёозенята | вовк, у м1ських
групи не
умовах' врахову}очи те' що б|льтп|сть д1тей мо"т{од1по| ко3у, н!
про
н|
бачила акиво1 ко3и ! не ма1оть ч1ткого уявлення
(за.день-два
г[ро ко3енят' вихователька ма€ ро3глянути 3 д|тьми
ко3енятами))
дати в|дпов|дн1
д3 р''''";д| казки) картину <'}(оза 3
'
|гратпки.
твору
Аля г1овноц|нного спр!1ймання д|тьми л|тературного
тцоб
так'
посадити
обстановку'
[1тей
потр!бно створити спок|йну
|
тшолодп.то[
вс|х.
6ачила
а
вона
[|тей
вони бачили виховательку'
а
д!тей
тт!вколом
посадити
два
РяАи,
у
середньо| груп доц|льно
Б
стартшо1 групи - 3а стола}1и' обличчяпт до вихователя'
молодтш|й | середн|й групах до1пк!льного 3акладу прошонусться
така структура заняття:
1' 1очотпок 3аня1т[тпя (всгпупна бес[0а, розаля0оння
наочносгп], :зааа0ко, розпов10ь вшховапъеля )'

-
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| посл|довн!сть д|й завдяки методу
словник образними поетично_
|[отшир1овати
модел}овання.
зайчик-поб|гайчик,
(лисинка-сестричка'
виразами
худоакн!ми
л|дувальни1ци словами (гуп _гуп'
звуконас
-*реботутпка'
'й-*'скрек-скрек' тук_тук). |{|двести д|тей до усв|дотшлення 3начення
слова <<.]1а[]1Ё9?1тс : вправляти у використанн1 засоб1в
|нтонац|йно| виразност!., 3аохо9увати до сп!лкування за темо}о
ка3ки. [\[ огпер1ол.: аркутп|_загот|вки, ол|вц!; р!знокольоров| кола'
кни}кка-картинка' фланелеграф.
{[0 заняпъпъя: -[тти' послухайте укра|нську ка3очку
<,Рукавичк3'> (Розпов|дь казки вихователь суг1ровод}ку€ пока3ом
фланелеграфу).

2. Розпов|дання ка3ки. ]['точнення та пояснення окремих
сл|в, вираз|в. Розглядання |лтострац|й.
3. }{оротка бес1да за зм|стойказки4. Биведення 1шорального правила. |{рисл|в'я.
!оча }11о}куть бути й |нтл[
вар1анти 3анять.
"'ру*тур"|
Ёаприклад:
Р[оло0ц;а ?рупа' !ема: Розпов!дь укра:нсько: народно:
ка3ки 1(олобок > . 1\{оделтовання. .[{ексичн| Бпр*'и.
1оро0ш 0о ораан!зац1'[: |ндив|дуа',Ё'-"!у''овий тип
орган|зац|: д1тей.
]\[етпа: сприяти емоц1йно активному сприйнятт1о
казки'
вчити брати участь у розпов1д|, п|двестй
д'^''!""йвання
за
кольором. Бчити в|дпов|дати на запитання вихователя
двоматрьома реченнями. 3багачувати словник слова]ии-на3вами
тварин (ведм|дь, 3аоць' лисиця, вовк), !]рикметниками,
як|
означак)ть особливост! характеру та
|стот (красивий,
'з,'айи
сманний, хитра' сердитий, великий).
Р1апъер;а): *"'**.картинка, |гратшка колобок, театр
зам|сники.
'''''".'"*;"; предмети[!0 занятптпя. 3нову до нас зав|тав 1{олобок. |{рин|с
ц|каву
казку (вихователь пока3у€ книэкку).
- {то знае, як вона на3ива€ться?
|{ослухайте казку. [то знае
||, той мо}|{е мен| допомагати.
розпов|д| казки: - Фсь який 1{олобок! |{окаэк1ть, як
-. |{|сля
його
бабуся пекла (д|1и викону}оть рухи 1 повтор:о}оть за
вихователем <<.я по коробу метений, на яйцях спенени}...,';.
- 1кий Ёолобок вийтпов? (Бихователь проговортое
якост|,
спонука1очи за ним повтор|овати: красивий, круглий,
гаряний,
сманний).
Бихователь пропонуе д1тяшт ро3дивитися кни}}{ку й заохонуе
до вимовляння речень про деяк| еп1зоди казки' 3вертае
увагу на
р|зн| ф|гурки, як| ле)кать на столах:
.(авайте побудуемо казку про [{олобка. {е буде хатка
(вихо-ватель бере квадрат), потр1бно зробити
д.*. п'*]*1ть, де
натп $олобок? (д1ти вибиратоть }ковте коло).
- |{окотився }(олобок | зустр|в зайчика.,[ки:и
буде зайник?
(с|ре коло, 6о зайчиктеэк с1рень*йи;.
А".''ог|нно д|ти вик./|ада]оть
п1одель ка3ки' проговор}ототь
д{алоги геро|в.
.(ал| вихователь пропонуе погратися в ка3ку про [{олобка
3а допомого}о театру пальчик|в.
]\[оло0т.ца 2рупа. 7ема: Розпов|дь
укра[нсько: народно:
казки <,Рукавичка>.

3апа1ц'ятовувати д|йових ос!б

>)

<,

]\![етпа:

о"ь "[:лькох зв|р|в вм|стила рукавичка' ,(авайте
порахуемо, ск|льки |х. |[рйгадайте, хто був пертпим? .[к |{ звали?
!у1йтпка-шткреботуштка' лапками тшкребе, ось так ! назвали.

Розйэк|ть, як прийтлла акабка-скрекоту1пка? Фсь хто?
запитус...? А тцитпка ка)ке... 1од| экабка | просить"' { стали"'
.",(ал|хтоприб|г?9отиупрозайникака}куть((лапанчик,)?
1ак, бо довг! лапки в нього.
- |[ригадайте' як просилася в рукавичку лисичка' ш{о вона

казала?
- 1{о в|дпов|дали |й зв|р|? Бихователь допомагае д1тям
побудувати в|дпов|дь-висловл1овання'
- )(то эк самий величе3ний прийтшов проситися д0
рукавички? |[окахс|ть, як в|н рев!в'
- Розкаак!ть, як д1д забрав рукавичку' |[обачив"' 1 п|тпов у
л|с... |[обачив собака... що? А зв|р|, що зробили? )(очете
погратися в цто казку? 3роб|ть сво{ рукавички'
Фсь на аркутп| у нас е рукавичка' )(то прийтпов перлпим?
,[ка митшка? )(востата. Ёамалтосмо ]й хвостика. [руга - хсабка,
в не| рот великий, ось ми його так ]' намалтоемо' наче вона
посм!хаеться. Фт;ке, вона яка? (весела)' Бихователь допомагае
зу6астий'
д|тям ви3начити ко)кного героя: вухастик' руденька'
великий.
.{кщо д|ти не втомилися' вихователь цропонуе пограти в
ка3ку 3а допомогото !-гра:пок чи театру пальчик|в' допомагае
в твор-чу гру'
роз!грати д|алоги. 3аняття пов|льно переходить

'.€ере0ня2руп&.!емо:$азкапрокотика|п|вника.Розпов|дь

ка3ки.
[нтонац!йн| вправи. 1вори| 3авдання'
[1ора0ш0оораан1зоц[[:най6тльтшвдалийтиг!орган|зац![
в!ддасться
д!тей - !!див!дуальн'-груп овий (4-8 д!тей)' |1р|оритет
вправам.
|нтоттац|йним

вчити д|тей емоц|йно сприймати зм1ст ка3ки'
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Р|егпо: продов}кувати вчити д|тей ува}кно слухати ка3ку'
емоц1йно сприймати |! образний зшт|ст, 3апа}{'ятову".'" слова |
п|сеньки, !нтонац!йно вира3но :х передавати, в|дтвортовати п!д
час виконання творчих завдань. 3баганувати словник образни:ши,

:

худо}1сньо-поетичними вира3а:ти (котико-котино' п1вникгреб|нець, лисичка-сестринка). 1ренувати д|тей в |нтонац1йно
виразному мовленн|: м|няти голос за герояпди' повтор}овати
п1сеньки. Бчиттт повтор}овати д1алоги геро:в ка3ки й|д
театрал|зац|\. 1\[атпер1ал: |гра:шки: хатка' котик' п1вник,
''с
лисичка; квадрат 1 трикутник.
*]0 зоняпътпя. Бихователь демонструе |гратпку-хатку.
||ригадайте' як вона на3иваеться в ка"к*": !'"р"*'*, 1'''"*.,
будинонок). Б|дгадайте 3агадки | д|знаетеся' хто }киве в
цьому
будинонку.
[то з хвостиком | вуплками,
9 кого лапки з поду1пками'
8к ступае, н!хто не нуе? (к|т)
11[ия :ковта, хв|ст зелений,

Борода

!одить
1

цв|т.
-в|някпомак|в
садку

сп1ва: <1{у-ку-р1-ку!> (п|вник)

|!ослухайте ува)кно казку про п|вника й котика, пот!м
ска}кете, хто см|ливий ] хитрий, а хто хитрий та лукавий.
3ихователь вира3но розпов|дае д|тям ка3ку' п|дтримуто.'й
присп1вування п|сеньки п|вника, лисички. |{|сля
"'р'""
розпов|д|
вихователь спонукао д|тей до обговор1овання ка3ки:

виразн!сть 1нтонац|| при промовлянн| д|алогу). Аруга картина _
л'1спчка п1дш:антое п1вника? (.(ал1 д|ти по нерз1 розпов{датоть за
ролями).
$кщо д|ти зац1кавлен| ка3ко1о' ]ио)кна запропонувати |м
гру з предметами-3ам|сника:ци. 3вертатони увагу на квадрат !
трикутник' вихователь уточн]ос. ск1льки д|й<твих ос|б в казц|, що
або кого мо}1{на ви3начити за допомого1о квадрата. Бислухав1]]и
в|д:тов|.гц| д|тей, вихователь вир|штуе, що це буде хатка котика |
гт|вника. [{ого ак мо}кна ви3начити 3а допош|ого}о трикутника?
|[|.сля обговорення' пропонуе об|йтись одним трикутником'
[]оверта}очи його на р|зг:| 6оки:
- 8кщо я так г1оставл}о' то на кого схоаке? (вертшино:о в б|к)
- А як зробити,
щоб вийтпов п|вник?(верш]ино}о вгору)
- А так, схо}ке на котика? (вертшиното внттз) Бихователь
3аохочу€ д|тей самост{йно погратися в гру за зм1стом ка3ки 3
використанням ф1гур-за:ш|сник1в.
€ере0ня ?рупа. 7е:п.о: Розпов|дь укра[нсько: народно| ка3ки
<.}(оза-дереза>. .[{ексинн| вправи. 1ворн| 3авдання.
1ора0ш 0о ораон1зоц1[: заняття мо}кна г1ровод;{ти з ус|сто
групо}о або п|дгрупото д1тей.
]\![етпа: п1двести д|тей до розум|ння }канрових особливостей
ка3ки. Бчити етшоц1йно-образнотшу сприйняттто зтш|сту ка3ки'
оц|нтованн|о характеру | внинк|в геро|в. Бчиттт д|тей складати
огтттсов| розпов!д| про геро|в казки. Бправляти в |нтонац|йно

вира31{ому проптовлянн| п{сеньки. ,(о:топтагати д!тям

усв!домлтовати 3наченття сл|в. 3баганувати словниковий запас
1три кмет ни катии :тор|вняль}{ого ступеня. 1\4 о гп е а л.. ! л:острац!т
р
з зобраэкенняш1 казково| | реально[ кози, атрибути для
1нсценування 3а с}о}кетом казки, кния{ка-ка3ка.
/,]0 заняпъгпя: 3ихователь г1ропонуе д1тям розглянути два
малтонка з зобрахсенням ко3и ! в|дпов|сти| яка ко3а ка3кова' а
яка звичайна тварина' пояснити' ч0му вони так вир|тпили.
- Би правильно вир!тпили'
що т|льки в казц| коза моя{е мати
таки}'1 казковий вигляд' эк|ноче вбрання, прикраси. Б казц!
в|дбуватоться р|зн| нар|вн! та неспод1ван1 под||, зв|р1 мо)куть
ро3м0вляти' носити одяг' як л1оди. 9кра|нськ| казки й
почина1оться ттод|бно: Були соб1...,>. 3араз я розпов1м ва1!1 ка3ку
про ко3у. 6лухайте ка3ку ува]кно' пот|ттт ска}кете' ии сподобалася
вад{ саме ця ко3а; яко]о вона вап{ уявляеться.
|{|сля вира3ного читання-розпов|д| казки вихователь запиту€:
- 9и купили б ви соб| таку козу? 9отиу н1? 9и
пустили б ви до
себе в хату таку козу? 9ому'? |[оясн!ть. 8ка коза-дереза?
' 9и бачив хто 3 вас таку рослину _ дерезу? {е такий:
!

- |!ро кого мо}кна сказати'
що в|н хитрий | лукавий? 9ому
ви вва}кает€, {{]Ф це лисичка? (Бихователь допомагае побудувати
в|дпов|дь посл|довно, зв'язано).
- 1(отик захищав п!вника. ,{,к ви зрозум|ли,
ному?,[кгтй був

п|вник?

- Розкаатс1ть, як лу!сичка хот|ла забрати п|вника? 111о
вона
йому казала? 8ким голосо:ц? (хитрим, лаг|дним). Бихователь
пропонуе д|тяпл тренуватися говорити так' як лисичка;
домагаеться 3в'я3но| в1дпов|д|, використову!очи прийом

вставлення.
.(ал1 вихователь пропону€ взяти 1гратпки й погратися в ц|о
ка3ку.
- .(авайте уявимо' наче п{и пока3уе1цо мультф|льти.
|[ертша
картина - котик |де в л1с | наказуе п!внику (вихователь тренуе
128
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невеличкий колточий кущик. 1!1оэке тому так | прозвали козу за ||
не[[риемний характер?
.
- |[ригадайте' як дурила ко3а сво1х господар1в' що вона 1м
казала?
- Розкахс|ть, як д!д зрозум|в, що ко3а бретпе? |[очн!ть так:
<,Бир|тпив д!д сам ко3у пасти...').
- Ёазв!ть вс|х, хто хот]в допомогти зайчиков{? 9итш лякала
|х коза? {то пригада€' яку вона п|сеньку сп|вала?

]|[егпо: вчити д|тей розум|ти характери | вчинки геро[в

казки. )/точнити уявлення про я{анров| особливост| казки,

опов|дання. Бчити зам1чати й розу:ш|ти образн| вислови' надавати
перевагу при вибор| о3начень' пор|внянь до 3аданого слова.

тти

3баганувати словник новими слова:\ти: чу1\1аки' в|з, ополонка.
Розвивати стил!стичне чуття мови' вчити добирати слова, як|
найкраще висловл}о|оть думку. €титшултовати та актив1зувати
в}кивання образних вираз|в 3 ка3ки. Р[отпер[ол.. |лтострац|[ до
ка3ки.
|!0 зонятпгпя. 3ихователь пропону€ д1тям пригадати' чим
опов1дання в|др|зняеться в|.д казки; хто складае казки' в|ртп|.
- Бам в|допто багато ка3ок' в яких розпов|да€ться
про
лисиц}о. Ёазв]'ть ц1 казки. .[к мохсна ска3ати про лисичку, про т|
вигляд' про характер.
- 6ьогодн| я вам те}к розпов|пл казку про лисичку. 6лухайте
ува}кно' пот!м ска)кете' яко}о ваш{ здалася лиса?
|{|сля читання ка3ки вихователь проводить обговорення:
- )(то головн1 геро| казки?
- Розкаак|ть' яко|о ви уявлясте соб| лисичку. ,{к ви
зрозум|ли, що вона см|лива? )(итра? 3ла?
- ${кий казковий еп|зод ва}[ 3апам'ятався найб|льлпе?
- т{и этсал1оте ви вовка? |{оясн|ть' чо1!!у.
- Б казц| зустр!лися нов{ слова. |{одивимось' чи
ува}кно ви
слухали ка3ку та 3апа}д'ятали |:. |{ригадайте' у кого 3 во3а
л|7сичка насмикала со6т ри6ки (у нумак1в). $уди вовк сунув св|й
хв!ст? (в ополонку).
- )(то з вас хот|в би намадтовати |лтострац|то до ц|е: казки?
Розкаэтс|ть спочатку' що ви збираетесь мал}овати.
Ёаприк|нц| заняття вихователь нагаду€ д|тям, що вони вхсе
3на1оть' що таке казки' в|ртш|, опов{дання' пропонуе подумати'
що таке загадка' для чого вона потр|бна. Б загадц| розпов|даеться
про будь-що' а сам предмет не на3ива6ться. |1отр1бно добре
подумати й в|дгадати' г{ро що йдеться в загадц|.
- ,(авайте сам| спробуемо придумати сво]о 3агадку про
лу|сичку ([1ти трену}оться у складанн1 загадки).
€тпартла ?рупа. !етпа: Розпов|дь укратнсько| народно[ казки
<,|[ан }{оцький,>. "[{ексичн| вправи' творт| 3авдання.
]|[епта: уточнити 3нання д|тей про )канров| особливост|
ка3ки' вчити розупт|ти образний зшт|ст й |дето казкового твору.
Бчити розум|ти | пояснтовати зшт1ст присл|в':в. Форштувати
навички творно{ розпов!д|. |{|двести д|тей до усв|доптлет]ня
у3агальн}овального значення присл1в'я. 3баганувати словник
д|тей. Р1 о гпер!ол.' кни}кка з |лтострац|я:ии.

- )(то
з геротв казки? Ёайстратлн|тлий?
'''йб!ль:ший
)(то найкр асивттлий? А хто нещасливий?
Ёайсм|лив1тпий?

6каэк|ть, ному?
Бихователь пропонуе д|тяшт пока3ати 3а допо}дого}о м11ц1ки
| экест1в, яким 6ув зайник спочатку | яким став' коли хатку
зв|льнили.
Бихователь пропонуе г{огратися в 3агадки: <(с[очатку я
ска}ку' що в!н робить, а ви 3догадайтеся, про кого йдеться. |1от1ш:
ви будете загадувати.
- .}{истячко |сть, водинку п'е, обмантое, л|зе в чу)ку хатку'
)(то це?
- 1де_бреде' реве' 1!1алину {сть, мед лтобить. )(то це?'> | так
дал!. .[кщо д|ти зац1кавлен! казкото' вихователь пропонус
|нсценування 3а ролями.
9 стартп|й груп| ускладнтосться робота 3 казко}о' .(|тям
моэкна 3апропонувати так1 прийоми:
- на1цал1овати словесний портрет головних д|йових ос|б;
- придумати |нште зак|нчення казки;
- ввести в казковий с1о)кет нового героя;
- по1ширити казку новими еп!зодашти;
- уяву|ти себе на ти|сц| казкового героя' передати його стан,
почуття 3а допомогото акест|в, м|тц1ки, голосу;
- перетворити казку на опов|дання' коротенький в|ртшик'
[либтпе зрозум|ти' краще запатц'ятати ка3ку допомага€
використання методу 1иоделтовання, р|зн| види якого п!дходять
для д|тей будь-якого в|ку: з використанням тшоделей кольорових'
р|зних за розм|ром' за формото, зобраакувальних тощ9-'
1!1одел:овання ка3ки часто перероста€ в ду}ке ц1каву гру' в як1и
про}кивання ка3кових д|й в|дбуваеться у внутр|штньому план|'
|!онуття' пере}кивання' викликан1 казковими образами,
д1ти висловл}о}оть' проявля1оть у творт|й гр!, театрал|зац!ях,
1цал1ованн| за мотива1\ли ка3кового с1о)кету або в |нтпих видах
продуктивно| д!яльност|. Ёаприклад:
€ гпа ртш а ? р у п &. 7 е ;па' Розпов|дь ка3ки <'.1| исичка-сестричка
1 вовк-пан|брат>.
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*!0 зоняпът!.я.'9и бувало вам

!

(()уштним, 3 туго}о за волето). Робота над !нтонац|йното виразн1стто

будь-т{оли ду}ке страштно?

Бислухавтпи в1дпов|д| д|тей, вихователь робить висновок' що
страх - це величе ;\1а сила, яка в|дбирае у л}одини ро3уп{. 9аст|ште
на1п страх 3начно б|льт;;ий 3а причину' недарма народна мудр|сть
стверд}1суе: <)[' страху велик| оч|,).
- |1ослухайте ува}кно казку' пот|м ('ка}кете, до кого мо}кна
пристосувати це присл1в'я.
|{|сля розпов|д| ка3ки вихователь повтор]ое присл|в'я !
просить д|тей пов'я3ати його 3 ка3ко}о.
-

1{азка на3ива€ться

ре!{ення *А д|д та баба знову 3осталися сам! >. Розглядання
!ллострац!й. Бес!да ети.тно| спрямованост! : 9к мо)кна оц!нити
ттертший вчинок д1да та ба6и? Акий в|н був? $кими сл()вапди про
т{ього мо}1{}{а сказаттт? 11{о мо:кна ска3ат}{ гтро другий внинок
д|да
та баби? 8к моэкна оц|нити повед|ттку каченят? |1|дсупткова
розпов|дь виховательтси. Биведення морального правила.
€пторт-ша 2рупа. !ельа: Розпов|дь укра1нсько| народно: ка3ки
<3а.:арована д|внина>. .1{ексико-]'раматинн| вправи. ?ворн1

((пан Ёоцький'>. .{к ви вва}каете' ношту?

3авда11ня.

5{к би ви на3вали ц}о казку? ]|1о здалося вам найб|льтл
незвичайни}{' ка3кови1и.
- |[ригадайте' чи хот|в к1т за об|дом налякати зв|р1в? 1о
чого }к вони перелякалттся? |1рттгода пат;а }(оцького н{ахл]1ва'
стра1шенна чи весела' см|тшн::? 1оястт1ть, чому ви так вва}каете.
- ,(авайте складе}1о сво| |стор||, в яких пр0 когось з геро|в
мо}кна 6уло 6 ска3ати таке присл1в'я. ,яктцо баакаете, |х мо:кна

|/!етпо: вчити д|тей сприймати образний з:ц|ст твору.
3акр!пити 3нання д|тей про }канров! особливост|, композлтц|йну
структуру, мовн! засоби укра1нськот народно| ка3ки: своср1дн]сть
початку та зак|нчення. |{родов}кувати розвивати поетинний слух
д|тей: ум|ння в|днувати й вид|ляти в текст| засоби виразност|:
д|внина-красу}1я' с1ренький зай9ик, еп|тети. Розвивати
мовленн6вотворн| зд|бност| малток|в: ум|ння складат11 невелртчк|
твори 3а темо|о, придумувати нов| еп!зодтт до с1о}т{ету ка3ки.
А'[апъер!ал.' мал]онок д|внинки-красун| й зайнттка; ол|в:11, пап|р
для ко}кного, зобрахсе1{ня овалу.
{!0 зонягппъя.
-€{ 3нато' що вап1 подобатоться нар|вн| ка3ки.
8 укратнських ка3ках лих| нар|вники - це зшт|й, зм|твна, кобиля.та
голова' д|д-сивобор1д. |[ригадайте, як| нар|вн| рен|. € в казках
(нар!вн| палички' нар|вна вода, гор|гт:ки, ноб|тктт). Бихователь
пока3уе |лтострац|то, на як1й зобраэкено д|внину-красун}о.
- 3араз я розпов!м в€!м казку про зачаровану
д!в.тину. 8к ви
вва}каете' хто пт|г |] зачарувати 1 нопту; на кого вона
1|еретворилася? 8ихователь стип1ул}ое прояв1т творно| уяви
д1тей, дог{омагае тпт висловити сво| г!ри11ущення.
- |{ослухайте ка3ку
уваш{но й ви д|знаетеся' яке диво сталося

на}1ал!овати.

Ёаприк1нц| роботи вихователь 3аслуховус дитяч| твори'
ро3гляда€ мал}онки' повтор!ое присл|в'я.
} стартшопту дотшк1льному в|ц| д|тей унать вп|згтавати ?канособливост|
ка3ки' ви3начати |! коптпозил11йн| чинн}1киров1
народно| ка3ки
Ёаприклад,
укра|нсько|
ро3пов|дання
Ё ршвенька качечтсс!)>.
3авдання: Биховувати здатн|сть до сп|внуття' поглибл]овати уявлення про нуЁтн|сть, лоброзичлив|сть. 3акр|плтовати
вм!ння визначати }канр твору' ознайошлити 3 компо31тц|ето: зач1!н'
3ав'я3ка, ро3в'я3ка, к|нц|вка; вчити вид|ляти казков| елеш{енти'
в}кивати лог|чн! нагол0си в рененн!.
1\4атер|ал: ка3ка < 1{ривенька качечка)) , |лтострац!| до казки.
)(|д заняття. Бступна бес|да: .[к| ка3ки ви знаете?
|[ригадайте' як!{1\{и словами почина}оться ка3к}1. А тце якими? А
яки\[и словами зак|ннутоться? Фзнайомлет{ня д1тей 3 поняттями
3ачин )) : 1]Р14(&3!(а >, к|нц|вка,) . читання ка3ки (:те називатоии
эканру). 3апитання: ,{кий тв!р я ва}1 прочитала
- опов|дання 'ти
казку? 9ому ви думаете, що це казка? Ёазв|ть 3ачин ц|е] казки.
Ае ще казков!сть у цьому твор1? 7{кими ще словами укра|нський
народ передав ка3ков|сть? Ёазв|ть к1нц|вкт ка3ки. Ёкими
слова1ци почина€ться 3ав'я3ка :<азки? ,!кими слова1\{и
переда€ться найголовн|тпа под|я ка3ки (кульм|нац|я)? 8кими
слова]\{и в казц!' передаеться розв'язка? .{ким голосо1\{ сп|вали
каченята п|снто: рад!сним чи сумниш1? (,{!ти переда}оть рад|сть
та подив у п|сн! канс:гтят). Аяким голосом' сп|вала качечка гт|снто?
<

<(

<(

з ц|ето красуне1о.

|[|сля розпов|д| ка3ки вихователь 3вертае увагу д|тей на те'
в
казках зав}кди щасливий к|ттець, як| б г1ригод1.1 не
що

<.

траплялися

з героя]!{и;

просить

пригадати'

як

традттц|йно

по(]ина|оться ! зак!нчу}оться укра[нськ! ка3ки' яким]1 словами.
- Розкаэк|ть, як д|внинка стала зайчиком. 8к ви вва}каете'
про що вона подумала' коли таке трапилося? }яв|ть себе на |.
м|сц|, про що б подумали ви' чого б злякалися.
- |[ригадайте' як лтоди 3догадалися'
що це нар|вний зайчик.
Розкаэк1ть про цей мо1\дент.
- Розкаэк|ть' як домовилися мисливець | син царя, .тий
це

зай.титс.
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обличчя й одягу. 3|зьм|ть кольоров| ол{вц| й намалтойте обличчя
д1дов|й | бабин!й донкам. 9гор| моясете написати А - д1дова, Б бабина.
|[|сля завер1пення вихователь орган|зовус ро31иову за

|{от|м вихователь мал1ое на дотлц| або велико:шу лист| овал.
- 9яв|пдо соб|, що це ка3ка. } ко*кно| ка3ки о початок'

]

середина | к|нець. (Бихователь д1лить овал на три частини'
3акривае по нерз| одну яку-небудь частину' доводячи д1тяшл, що
казка не мо)клива без к|нця або незрозум|ла без понатку).
- €каак|ть одни1\{ реченням' що на початку ка3ки ми почули
про 3ачаровану д|внину (.(|внинка заблукала, ъ|ат\илась води |
перетворилася на зайника).
- 6каэк1ть одним речення}1 про к|нець казки (3айник став
д|вниното, д|внина вийтзл'ла зашт1эк 3а сина царя).
|м
.{,кщо у д|тей е ба:кання, мо}кна 3апропонувати
намал1овати окрешт| еп|зоди ка3ки. 1!1овленневотворчу д!яльн|сть
д|ти моэкуть поеднувати з мал}овання1\{ за сво|м творо1и.
€тартпа група. [ема: Розпов1'дь укратнсько| ттародно| ка3ки
$обиляча голова . }1одел:овання. /,[ексико- граматинн| вправи.
|\[етпо: вчити д1тей розум|ти й емоц|йно сприймати
о6разнийзтц|ст казки' характери образ|в геро|в, поетичн! образи.
Розвивати нутлив|сть до вира3ност| мови, збаганувати образну
вираза1ци з ка3ки'
лексику д|тей худо}кньо поетичними
пор|вняннями' протиставле]{нями. |[ояснити 3нат1ення сл|в
<,обмовила,>, <,досв|тки>' переносне 3начення фразеолог|зму
((пон|с не 3нать куди) . А4отпе'р[а-...'схематинне зобраэкення двох
д!вчаток; арку|ш паперу' под|лений на три частини.
110 заняпъпъя. - [1\о таке казка ви добре 3наете' ще й багато
казок пам'ятаете. 6кахс|тБ, 1цФ таке прика3ка' коли вона
в)киваеться' 3 якото метото? 1ак, приказка потр!бна, щоб
зац|кавити д|тей, п|дготувати |х до слухання. .[ пронита}о вам
ка3ку' а до нет г{рика3ку' шослухайте.
- |{ертп н|эк слухати ка3ку' я хочу г!ояснити деяк1 вислови'
що зустр1на1оться в казц1. ,(|виата <<ходили на досв|тки прясти').
1{олись у селах' коли приход'тла зипта | вечора були довгими,
матер! лос74лалисво|х донок прясти в чи}ось хату. .(|вната пряли'
сп|вали, ро3мовляли до самого ранку' зустр1иали досв|тки, тобто
сид|ли, поки не ро3виднялося.
$оли лтодина вигадае на когось лихе, погане' ка}куть' що
вона того обпловила, тобто наговорила дурн}1ць. €лухайте ува}кно
казку | д|знастеся' хто так робив.
- 8кщо ка}1{уть <,пон|с не 3нать к},{и> як це зрозум|ти? '{к
'
ска3ати по-|нтшому? (далеко-далеко' св|т за он!).
|{|сля розпов|дання ка3ки' вихователь 3апиту€' яка д|вчина
сподобалася д!тям, | просить пояснити' {{ому.
- )[' вас е незвичайн| тцалтонки двох д|внаток: у них немас
<,

текстом:
- |[оговоримо про цих д!вчат (пропонуе охарактери3увати
образи за сво[ми 1цал}онками). .(|дова дочка... (красуня, красива).
Бабина дочка... (некрасива). 9 д|дово| доньклт обличчя... (н|этсне,
посм|хаеться). } 6абино'1... (зле, погане). Болосся... яке? (питшне,
золоте). Болосся... (заповстане). 6укня... яка? (виста, красива).
€укня... (дорога, н|яка). .{ал! д!ти з|ставля:оть характери двох
дочок.
- .[к ви уявляете соб1 кобилячу голову, || вигляд? |1оват11ому' це добрий чи лихттй нар|вник? |[оясн|ть, чому.
- Розкак|ть, як заробила свое щастя д|дова дочка.
- 11{'о завадило 6абин|й донц| стати багатото ! щасливото?
- ,{к врт вван{а€те' кому сп|внувала маленька собанка? |[ро
вона
дзявкот|ла?
що
- .(1ти, ви в}ке 3наете' що в ко)кн|й казц| е три частини:
початок' середина' к|нець. } вас е арку1ш' розд1лений на три
частини. ,{,ка з них буде початко1ц казки? (пер:па, л|ва, бо початок
- пертший). .[ка частина - середина, зак|ннення? |!опд|ркуйте, що
ви на:\дал1о€те в ко)кн!й частин|' яким реченням мо}кна на3вати
ко}кну частину. 1. ,(в| доньки д|да | баби.2. А]дова донька в л|с|.

>>

3 д|тьми стар1{!ого дотшк|льного в!ку проводять 3аняття
у3агальн}овального характеру. Ёаприклад:
3ав0ання: Биховувати !нтерес до твор|в уснот народно|
творност!; вм|ти в|дтворити з патц'ят| зм|ст знайомих казок'

вп|знавати ка3ку за |лтострац|ями, читати на3ви ка3ок' закр|пити
коптпозиц|}о ка3ки; бере:кливо ставитися до кни}кок. !|1огпер1ол:
виставка книг-казок' на стол! дитян| кни}кки |з знайоштими
казками' |лтострац|: до них.
\[0 занят!т!я: Бихователь: <,3а син|ми морями' 3а

високими горами. ..,>. Акий х{анр твору починаеться такими
казки? А яка ка3ка вашта найултоблен|тпа?
9отиу? .(|ти розпов|датоть частини ка3ок (занин, 3ав'язку,
розв'язку, к|нц|вку). Розглядання виставки. .}11тературна
в|кторина. Розглядання |лтострац|й до казок. Розглядання дитячих кни)кок на столах' читання назви' окре}1их сл|в, ренень,
п|дпис|в п|д !лтострац|ями. Фзнайоддлення 3 ка3ковим веселим
<<надокучливиу{и,> казкаш{и.
}канром
3 д|тьми стар1шого дотлк!льного в|ку мо)кна проводити сер|то
словами? ,{к! ви зна€те
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(дек|лька) занять за зм|стопд одн!ет ка3ки. 11ро|лтоструемо це на
приклад| ка3ки "4ап тпа боран''1 .
3оняпътпя пер1ше: Б гостях у ка3ки <,{ап та баран>.
$ огпер1ал.' (э1гурки т|ньовот'о театру.
\!б занягптпя: 3ихователь де1\{онструс ф!гурки т|ньового
театру (цапа, барана, вовка) | пропонус в1дгадати, хто це. .[ал|
говорить' що до д1тей у гост| прийгшла ка3ка' яка наз|11ва6ться
<,{ап та баран>. Розпов1дас ка3ку' 11оясн}о!очи незнайом| слова.
11роведенвя бес|ди за зпт|стотш ка3ки. 3апитання до д|тей:
9ому д|д з бабо1о прогнали цапа й барана? 1{о гтап та баран
знайшлли на дороз|? 1{ого побачили воъти в л]с|? $1к цап та баран
налякали вовка?
)(то сказав так| слова: <.А збирайтеся' цапе й баране, | йд!ть
соб]'>. '{к це було сказано?
)(то був ду}ким' але несм|ливитц? ,[{кипт був баран? А хто був
см|ливити, але не дуэкитш? ,{ким був цап? )(то сказав так: <Бери,
баране, голову' бо ти дуэкий>. 9и| це слова: "Фх, бери ти, цапе, бо
ти см|ливий''? 8к це було сказано? (3вернути увагу на :ц|сце
с!ех{],11и 3а вимово]о слова }[вох > ) 9
наголосу у слов| баране
'
казц1 е так| слова: <,1дуть та !дуть, коли бачать...))' т0 що вони
лобачили?
Б1льний перека3 ка3ки (з використанням т|ньового театру).
Бихователь пропонуе д|тям спробувати переказати ка3ку'
спостер|га|очи 3а д|ями ф|гуротс т!ньового театру: * $ 6уду
зак1ннувати (по нерз|).
почиг{ати ка3ку' а ви
Бихователь шоказуе ф|гурки д|да й ба6и | ка)ке:
_ Були соб|... (дитина зак|ннуе ренення).
- 1!1али вони... (показуе цапа та барана; хтось |з д|тей
зак|ннус).
- Бони були велик| приятел|, куди... (показуе цапа), туди
й... (показус барана).
.(ал| вихователь в!льно перека3у€ ка3ку' окрем1 |т насттантт,
де € мо}клив|сть, використовус т|ньовий театр.
3онягптпя 0руае: }{а гостинах у ка3ки <,1{ап та баран'>.
Р[ а п'т.е р 1о л.' у вихователя
- персонахс1 пальчикового театру'
у д!тей - один персона)к, торба, !гратшка-саморобка ((вов{{а
голова').
\ 0 з а ня пъ пъ я. Биховател ь де1ионструе персона}к1в пальчи <.

<<

'>

|

!

з

.(ттв.: \оротшковсько Ф.|{., Ёу0шк|на 11.3. |{рограма та методич{;| рекомендац|:
розвитку утсра|нського мовлення для до:шк1льних заклад!в з рос!йськгтм птовним

ре}кимом. _
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}{овоготеатру * цапа ! барана:

- )(то це? 3 яко| казки прийтшли до
нас ц| геро|? Би пам'ята€те' яки]ци були ц| два приятел|? (1{ап
був с:ш1ливий, та неду:кий, а баран дуакий, та несм|ливий.) 3 кити
зустр|лися цаш та баран? Бихователь демонструе двох |гратшкових
вовк|в (персона:к|в пальчикового театру):
- Фсь якиу|и були вовки. Бонтт стратлн: ! зл!.
.(авайте 1це ра3 послуха€^до ка3ку' а пот|м погра€мо'
'(раматизаш1я уривк[в ка3ки.
Бихователь 3нов орган|зовуе <,актор|в) по групах: <(цаг{и))'
<,барани>, <(вовки,}; ро3починас певний уривок' а д!ти
вкл1от|а:оться у д1алог.
Башриклад:
<1дуть та |дуть цап та баран. А посеред поля ле)кить... (.(|ти
зак|ннутоть ренення). Баран був ду>кий та не..' а цап см|ливий та
не. Фт цап | каэтсе... (<1'{апи'> | <,барани)) вступа}оть у д|алог).
|[риходять туди' а}к три вовки ка1пу варять. }1]"чого робити.
Б!таються (<[апи'> й <барани) ра3оу{ 3 вихователем промовля}оть слова в|тання, |тш хоропт в]дпов|дато[Б <<8Ф8}(?1>)).
}(азка роз|груеться до сл|в <?а подай ще б|льшту> Бихователь 3ачитуе наступний абзац, яки1ц 3авер1шуеться драматизац|я ка3ки.
9 випускн1й груп| доптк!льного закладу влатштову1оть р|зноптан|тн| свята та вечори ка3ок:
Ё{априклад, <,€вя/по к&3кц>> у 01пте1>'1
}{|мната чи зала в1дшов|дно оформлен!, ст!ни прикратша}оть
малтонка1ци з в|доптих д|тям ка3ок. 6вято почина€ться
1нсцен|вка}ди за зшл!стом казок <,Р|пка'>, 1васик-1елесик'>,
<,}(олосок> та переглядом д|аф|льму <,}(9д6бок>.
Бедуний показуе виро6и д|тей 1 пропонуе ]м назвати казку'
коротко розпов|сти про хоро1ш| вчинки геро|в ( 1васик-?елесик >
'
<}{олосок>, <,6олом'яний бииок>).
|[от|м д|ти в косттомах казков11х г{ерсонаэк|в сапт1
розпов|датоть уривки 1 пропонутоть в1дгадати' 3 яких вони ка3ок.
9 зал1 3'являсться <<листоно1па') 3 <телеграмами'>. Б|н зачитуе
|х 1 прогтонус в|дпов1сти, в\д кого телеграми.
<,

<,

_-

Б!д д|дуся вт1к, в|д бабус| вт]'к, скоро буду у вас'

Ёолобок > )
- А митпенят 1 кликати не треба: вони в}ке сид1ли 3а столом.
(<(олосок>)
- м1й котику' м1й братику! Ёесе мене лисиця за крут!| гори,
за бистри| води. (<,$отик | п!вник>)
(

\

<,

/\ътв.: |![алсоренко

().1' }1ародознавство у дитячому садку. _ т., 1991. _ с. 2в-30.
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.(|внинка бачить: у хат! не прибрано' холодно. Бзяла
в|ник,- п!дмела хату' прибрала, п|ч затопила. |[от|м 3апитуе:
<,1!1о}ке, ще щось зро6ити?,>
(*|{ро л!ниву д|втинку ! старанну л|внинку>)
)(оди, митпо' не б|эки, нашт р|.пку вирвати дог[омо}ки.

-

(<,Р|пка>)

!

як на лошату с|сти. (<,|васик- Фленка пока3ала 1васику,
1елесик'> )
|[ринесли козенята ноакиц! | голку 3 нитко}о. (<Бовк !
козенят'>)
семеро
брат сестринку ! напився води 3 копитця.
- Ёе послухав
(<,€естриця
Фленка | братик !ванко,>)
- )(то тут хсиве? (.(емонстру}оться: хатка на курячих н|эк_
ках; рукавичка; бонка, що г[о морто пливе; л|сове озерце.)
8ку п!снто сп|вали }(олобок, мати 1васика-1елесика, }(озадереза?
Авторитетне экур| переглядае вс| малтонки й вироби,
п|драховуе 6али, а Беселий Фл|вець оголотпуе результати
конкурсу' нагород)куо перемо}кц|в книхсками.
}[!тператпурна в|ктпоршнс за зм|стом знайомих казок' нат1риклад: <8 в!0 0|0а втп|к...>.
3ала прибрана персона?тса1ии укра:нських народних ка3ок3'являеться ка3ковий 1{олобок. €п|вае п|сеньку:
,{ Ёолобок, Ёолобок,
.{ по зас|ку метений,
,{ на яйцях спенений,
.{ в|д д!да вт|к,
8 в|д баби вт|к.
вс|х вас у подоро)к до }€ра1ни казок!
- 8 запротпу:о
}{олобок, котиться' а назустр!н йому
$отиться
Бедуна:
3айчик. [|ти' а в яких казках )киве 3айчик? ?ак, правильно'
<,}(олобок>, 1ере:цок,>, <,Ёоза-дере3а), <.€олом'яний бичок'>. А
як1 в1р:п| про 3айника ви 3наете? А як| загадки? Фй тцолодц|! (.(1ти
розпов|датоть).
1оэк п|демо з }(олобкошт дал|. }(отиться }{олобок, котиться'
а назустр|н йошту хто? 1ак, Бовк.
|{|д!брав в1н голосок' став 1цалитц сп1вати. 3догадалися вони:
<{е Бовк, а не на1ша мати'). 3 яко| це казки? |[равильно, <,Бовк
та семеро ко3енят)). А в яких ще ка3ках экиве 3овк? 1ак, у казках
<,Ёолобок>, <.?еремок,>, <,$о3а-дере3а>>, <,Рукавичцд>, <,€олотш'яний бичок'>, <.}{исичка-сестричка'>. А }!о}ке' хто 3на€ про
нього загадки' в|ртп!, п|сеньки, присл|в'я? ('(|ти пригадутоть).
Ёотиться $олобок, котиться | зустр|нао того' що:
<,

-т-

!

)(одить л|сом д!д бахматий,
Фдягнувся в ко}ку1пину'
}1ед тпукае | оэкину.
.}1|тошл лтобить пол1овати'
А зиштото в л|гв| спа.ти.
.{к зануе в|н весну,
||рокидаеться в|д сну.
- 1о кого зустр|в }{олобок? 1ак, Бедмедя. А як| казки ви
3наете про нього? ?ак, <.1(олобок'>, <,1еретцок,>, <,1(оза-дере3а))'
,,Рукавичка>, <<1Ри ведмед|'>, <,€олом'яний 6ичок'>. А як! в|р:п|?
,[к| загадки?
_ ,(|ти, Ёолобок ду)ке 3адоволений | запротпуе нас дал| у
подорох{ (3вунить п|сня <,.[ лисичка' я сестричка>). 1о кого дал|
зустр|в $олобок? А як називатоть }\исинку? А ному сестричка'
чому хитра? А в яких казках )киве [[исичка? 1ак, <,!{9добок>,
<,[еремок'>, <,.}1исиця | глечик'>, <,Р9кавичка)) <,€олом'яний
'
бичок>, <,.|{исичка-сестричка>. А ось послухайте:
3аатсурився $оток,
3зяв бандурку й молоток
1а й п|тшов сп|вати
Б лиски б|ля хати.
!|ти, для чого $отик брав тшолоток? 1{о в|н сп1вав | кого
врятував та в|д кого? |[равильно. Б|д хитро1 [1исички врятував
$отик |!|вника. \4оэкливо, хтось 3 вас знае в|ртш| про .[{исинку
або загадки? ([|ти розпов|датоть). }!1олодц|, д|ти. Фт | п|д|йтпла
}1а1па подоро)к до к!нця. Би вс| розпов|дали гарн| в|ртп! про зв|р|в,
загадувалт7 3агадки' | тотиу }{олобок хоче вам пока3ати д|аф|льм
1(олобок'> (|!ерегляд д|аф|льму).
Б1лочка - мон0р1вншця.\|узинна вистава 3а ка3кото Фксани
1ваненко (.(ля середнього | стартшого дотпк|льного в!ку).1
Ёа галявину ос|ннього л|су виходять.[[|то й Фс|нь (доросл|)
| сп|ва:оть п|снто <,|1роща:оться з л|то:ц л!си,>. |!|д;кваву музику
виб|гае Б1трець у легкому плащ!.
Б|трець:
_,$$ Б|трець-г[устунець'
3рання розпочав танець'
Розчесав бер|зкам коси
Фсь який я молодець!
.[ у л|с! погуляв'
Бс|х зв|ряток прив|тав.
)(ову й вас поро3ва)кати'
<,

|фпъо:поновоФ.,[[улшк Б.Бйовка-мандр|вниця
]\!10.

- с.29-31'.
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[арну ка3ку ро3ка3ати.
Але спер:шу друхсно вс!
Биуловте слова так|:
<,1{а3ко, ка3ко' ро3ка}кись'
}(азко, ка3очко' 3'явись!,>
Розгортае плащ' 1 д|ти повтор]о}оть 3акличку. 3'являтоться
Б|лочка | Б|лка-пдати. Б|трець усшт!хаеться й зникао.
Б|лка-:цати: ] добре, Б|лонко, що ти вхсе п|дросла. } нас
тепер багато роботи, | ти змолсешт нам допомогти вг{оратися 3 не1о.
1реба за погоэко[ днин|| припасти харчу на зиму. Але гляди, не
заб|гай далеко. .(ал| ду6ата ял1т|ти не ходи
отут збирайгор!тшки
та {пи1шки. А я пострибато у березовий- тай, по1шука|о там
грибонк|в.
Б|лка-мати виходить, а Б|лонка стрибае | роззираеться
довкола.
Б|лочка: - ,{кий гарний, барвистий став на1]1 л|с| ( !швштп-ься
веору). А небо яке чисте' блакитне! ([|рш0швляспться). А це що
виблискус на сонечку, мов ср|бло? 1а це }к лет]она павутинка!
|{острибато | я за нето. ( 3ншкас )'
|[1д л|ринну му3ику 3-за !цирми з'явля}оться Б!трець |
листочки (д!внатка у }ковтих' х{овтогарячих 1 нервоних
г!латтячках 3 листочками в обох руках). |[ертший.1{исток:
- /1истячко д!бове,
.[!истячко кленове
}1(овкне | спадас
?ихо |з г!лок.
.(ругий /[исток:
- Б|тер поз|хае,
Б купу тх згортас,
1{об п|ти 3 тим листям
||от!м у танок.
|[|д птузику вальсу виконуеться танок листочк|в з 3!.терцети.
3'являеться Б!лонка, невдоволено 3п{аху€ руко}о.
Б|лочка: - [адасте, ц|каво весь ттас стрибати навколо старо|
я]1'1ни | дуба? Бэке набридло слухати' як вони 1шарудять сво|м
в|ттям. 1(раще пострибато далеко_далеко' туди' куди полет|лтт ц]
барвист| листочки.
||ря:иуе 3а листочками на другий б|к галявини. 3-за тпирми
виходять гриби (д1ттт середньо| групи) й сп|ватоть п|снто
<,Боровик'>. Б|лочка у цей час весело стрибае м1этс нимрт.
Б|лочка: - Бану, недаремно с}оди посп|тшала! Фн ск]льки
'1
грибонк|в на6ачила * мамуся
1цене похвалила б 3а це.
€п|вае п|снто <,[риби>. А:к тут тути тшип|ння, й 3_3а 1ширми

ь'являеться зм|л (1граглка). Б|лочка 3ляка]{о в|дмахусться в!д
не{.

Б|лочка: - Аук-дук-дук! 1{о це? |!окрунена тоне}1ька
г1лочка без листя пов3е прям|с|нько на мене! }{раште поб!;ку
додо]!1у.

6трибае дал1. [риби й зм|я 3ника}оть.
Б|лочка (роззшраепт.ься): - Бсе тут нове для :иене й
незнайоме. $абуть, я перег|лутала верх|вки дерев' по яких
стрибала. Фй леле, заблукала! {ук-дук! 1!1аштусто, татусто, лтоб|
сестро}{ьки! ( 1ршслухосгпься). Ё|хто ш|ене не яуе|, ( [[.пшне ).
Ба галявину 3-3а 1пиртци виходить 3айчик.
3айчик: - Б1лонко, Б!лонко, чого ти плачетш?
Б|лочка (з1 сл1зьмц): - 8 заблукала, х|ба не бачилш?
(3аспоюо[втшшсь). А мохсе, ти 3нае1ш дорогу до старо| ялини?
3айчик: - )(|ба тут п1ало старих ялин? Ё|, не зна1о. А ти
сгтди соб| тихенько' бо зараз 1шаста1оть хитра [исиця й хиэкоокий
Бовк.
Б|лочка (птре:ппъянш):- ()й'.}1исиця ] Бовк
- то ду)ке
стра|шно. }{раще я перебуду н!нку тут, а вранц! спробуто в|днайти
свото р|дну ялину.
3айчик: - 1 справд|, залитшайся поки 1цо тут. А я поб|эку
додо}1у' 6о пдене чека}оть мапта | тато. (Бшб1аое ).
Б|лочка кладе хвостик п|д вулшко й засинас. 1з-за лширпти
3'явля1оться \{|сяць 1 зор|, 3а нип{и ступае Б|трець |з соп1лкото в
руках.
Б!трець сп|вас Б|лонц| <.$олисков}'>. |[от|ттт зор1 (д|внатка
легких сукенках з| ср|бнипти з|ронкашти, прикр|пленими
б|лих
у
до долонь) танц1о}оть п|д музику вальсу.
<,Бл]'тае'> €ова, пом|час с1!лячу Б|лонку.
6ова: * 9-гу-гу! Ан, вертихв|стко, на 1цое пт|сце зал|зла! $
тоб| оч| видряпато!
Б1лочка прокидаеться й береться навтьоки. €ова }кенеться

за не1о.

Б|лочка: - 1епер я оп|{нилася ще дал| в|д мо|х р1дних. $уди
мен| под|тися? Фнде экуравл1 про щось ро3мовля]оть. |{1ду

11ослуха}о' мо}ке' знадобиться.
|1|д музинний сушров|д з обох кут|в в|д центрально1 ст|ци
3али виб|гатоть на пальцях хлопчики-)куравлики й утвортототь

кл1оч. |[опереду - во}как. 1анцтототь: п|дстрибу}оть на прав|й
ноз|, зд|йп{а1очи руки чере3 сторони вгору; б|экать по ко.,|у'
к р и л ь \:,!12|,>, й 3 у п и 1] я }о т ь с я ш | в к ол о1ц
в и 1\{ а х у}очи
во}к ак
ттосередин|, Б|лонка п!дходить до них'
Б!лочка: - }1{уравл| ус| кринали...
<{

|[ертпгтй }*{траве.:ть

:
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холодн| дн| настали!
|!олились дотц! та й др|бн|,
|{ривели тумани ср|бн|,
6онце х1иарами 3акуте
1о зима надходить л1ота'
.(ругий }1{уравель:
- 1{о на:ш, б|дним' тут ро6иттт?
|11,о по|сти? ,{е з|гр|тись?
1реба зв|дси ут|кати,
?епла-сонечка 1шукати.
1рет|й }{(уравель:
_ }1(уравл|, ус| з6ирайтесь,
Б табунки :иал1 ладнайтесь!
$(уравл1 в|дл|татоть'>.
Б|лочка притримуе останнього штаха.
Б!лочка: - |!татшечко' 3а)кди' не в|дл|тай!
}1{уравель: - 9ого тоб|?
Б|лочка: _ .(ошомоэки }1е1{| перебратися надругий б|к ставка
й знайти стару ялину. ?ам моя р!дна дом|вка.
<,

|х, а мен| эк треба на них далеко лет|ти. ( 3ншкае ).
3'являеться Ёр1т, Б|лочка п!дб!гас до нього.
Б|лочка: - }0ротику, $ротику, допомо}ки тшен! шеребратися
чере3 ставок | знайти стару ялину.
1{р|т: - .[ пов|в 6и те6е околицями' але мен| н|коли:
посп|1ша}о збудувати соб1 п|д 3емле1о нове поме1шкання на 3иму.
[о Б!лонки та $рота ш|дходить |экачок.
1экачок: - Радэку тоб|, Б|лонко' даремно не хвил1оватися.
1{раще подбай про зим|влто. мо}ке, тийт1е знайдетп сво|х р|дних,
а соб| н!чого не вла1птуе1ш' от | замерзне1ш' коли вдарить моро3.
Б1лочка: - { не хочу ли111атися сама. [ен| так сумно!
1акачок: _ ?о ходи до мене )кити. Але тоб1 доведеться ро6ити
все' що я наказуватитт1у. Фт зараз я ла1]]ту}о соб| зимове
по1це1шкання. )(од|мо' покахсу' як це робиться.
Б!лочка (слс1епъься: - [|-х|-х|! {|ла купа листя суне по
3лама€1п

стеэкц|!

|акачок (обраэюено: - що тут см|тшного? Ану, наколтой | ттт
листячко!
Б|лочка: - 9 мене не1!1ас голок. 8 не зптоэку цього зробити.
|экачок: _ 1од| не хочу з тобото мати справу. ({0е 0ал1 й

зншкас ).

Б|лочка ( роззшростпься
- .[[1с вэке спить'

):

|[татпок немае'
Ёе нути |хн1й аквавий сп1в.

3-за травички виглядае
$упка лаг|дних грибк!в,

А зв!рята, просто

д'7во,

!{аче все в|долло |м,
Розумнень кт т а дб айлив\
.(о зими готу:оть д!м,
(€10ае п10 кленом, !т!.рел[п!.ячш в10 холо0у )'
8 теэтс вла{шту}о ось тут д!м.

3'являтоться сн|гур|.

|[ертпий €н|гур:
_ [рудонками у двор|

€!ли-впали сн|гур|.

|{ташлечки на зр|ст мал|,

Б капел:ош:ках модних вс!.
[ругт.тй 6н|гур:

- 9 норненьких

с1ортучках'

9 нервоних сорочках.

[ом1нким | св!тлишл днем
.(зв|нко п!снто заведеп{.
|!ертпий €н|гур:
- }1{овте листячко лехсить'
€н1г по ньому 1пелестить...

по зал| й розкидатоть сн!экинки.
н
€
|гур:
[ругий
- €н!г |з в|тром об!йнявся,
Б хату Б|лочки забрався.
€н|гур! (розолс):
- 3ав|вае, дме у хмари'
Ё|би куряву зд1ймае...
бн1гур! <,в!дл|татоть). Б!лочка |цулиться в|д холоду'
Б|лочка: _ €н|г, сн!г! .[к мен! дал| бути?
3'являеться 3айчик у б1лому ко}ку1пку.
3айчик: - Б!тато тебе, Б|лочко! ,[ таки знайгшов тво1о стару
ялину' Р|дня чекае' плаче за тобото. |!осп|тпаймо удвох' бо ставок
у}ке вкрився льодом' | ми пострибаепдо навпростець.
Б|лочка: - 1о це ти,3айяику? $,й не вп|знала тебе одразу.
1и був с|рий, а тепер 6\лий.
- Бс| щаслив| та весел|
|[осп|тпатоть до осел!.
| мен| в)ке час лет|ти,
|{рощавайте, лтоб| д|ти!
<..[!|татоть,>
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Бс! унасники вистави виходять до д|тей ! птаха:оть

[ти

рукап{и.
Баэкливиш: 1иетодоп1' що дае змогу виховател;о сум!сгто з

.

д!тьтци поглиблено пра.ц!овати над мовно}о спе1{1{ф|кото
укра|нських л!тературних твор1в, с з!став.тпення двох токст1в,
блутзьких за |деето та зм|стом. {е ::е т1льки ефективний зас|б

3алучення д|тей до укра[нсько| л|тературЁФ| творт19ст|, а
демонстрац{я д|тяти т1сного зв'язку укра|нського ! св|тового
словесного мистецтва.

т_т

,(ля реал|зац|т ознаненого методу вихователь добирае п'.ятьтаких твор|в. 1ак, у р|зних народ!в с ка3ки' схоэк| за
с1о}кето]и' характеропт 1 д|ями геротв. 1\{оакливе з!ставлеттня
твор|в, близькттх за |деето | зти|стом, за я{а1{рами' на11р!1клад'
укра|нсько| казки <,$азочка про }{орэкика> | рос1йсько: ка3ки
:1]|сть пар

<,Ёолобок); норвезько[ казки <,|{ир1г>, укра|нсько| тсазки

<.Рукавинка> | рос!йсько| казки <1еремок,> або казки Б.Б|анкт:
<,1ерепток'>; укра1нсьтсот казки <,3олотий {!еревичок> | казкгт
111.|{ерро <,|1опелтошт}1|>> ! }к!а1нсько! казки <,}{обиляча г0./{ова)

рос|йсько| казки <,1!1орозко>.
9 поданих для пор|вняння творах один - добре знайоми:_т
д|тяшл, а з 1нтши;ш вонтт знайоп1ляться на занятт1. Фск!льки ск)}кет
добре знайоптий д|тяпт, вихователь головну увагу мо}1{е ттрид!л::'ги
сум|снош:у з д|тьпти спостере)кенн1о 3а нац|ональними мовни\{и
особливостя}{и 1нтшого л|тературного тексту' 3а )канрови!у|и
особливостяп{и в|дтворення одн|е! худо?кньо| |де:. Фтэке,
кл1очовим моменто1ц цих 3анять е пор!'вняння двох текст].в |
спостере}кення 3а |х мовнипти особливостя]ши. Ёаприклад:
€тартша груг{а. ! ема:9итання укра|нсько1 казки <,3олотр:й
черевичок > . 3|ставлення 3 казкото 1[[арля |[ерро |{опелтош;ка,> .
]\/[епъа: вчити д|тей емоц|йно сприйптати образний злт]ст
ка3ки' в|днувати 1розу:и|ти под|бне й в1дшт1нне в побудов| с!ох{ету'
1

<.

доц|льн|сть тх використання в текст].
Р[апъер1ол.' |лтострац|: до казки <,|1опел}олпка>' аркугш!загот|вки < зобраясення д!внини . |1.0 3аня!т[т[я. - Би вэке 3наете
багато казок р1зних народ|в. 1!1оэкливо, хтось з вас пошт|тив' що у
р1зних народ!.в € ду}ке схоэк| ка3ки. Фдну казку з тих двох' 1цо
сьогодн| почуете' ви добре 3наете. 1-{то казкунаписав французький
казкар 11[арль |{ерро. А схоэка на не| укра!.нська народна ка3ка
на3ива€ться (,золотий черевичок,>. Би вэке 3догадалися' про яку
ка3ку |11арля |[ерро я вадд нагадала?
- ,{кото ви уявляете соб| маленьку |[опелто:пку, який вона
,>

мала ви1'ляд' коли поралася 3 посудом | коли була на балу? )(то з
геротв ц!е1 казки вапл був неприе1у|ним? |[оясн|ть' чо}ту.
|{ослухайте укра|нську ка3к} <,3олотий нереви.ток>.

€лухайте

ува}кно, пот1м ска}кете' чим схоэк|,

а

чим

в|др|знятоться ц1 ка3ки.
|{|сля вира3ного чита11ня ка3ки вихователь 3апро1]]уе д|тей

до обговорення: - 9им схоэк| ц| дв] казки? 9им вони

в|др|знятоться? .!{к ви уявляоте' схоэк! |!ошелтоштка та |аннапанна? Б ному схоэ*с| |х характери?
- |{ам'ятаете' коли ]-[опелтотшка прийтпла на бал, вона була
вбрана, як корол|вна. А як ви уявляоте соб| вбрання укра[нсько|
д|внинки? Фпитп|ть ||.
- |{ригадайте' якими словами починалась укра|нська казка.
Б текст| вам зустр|чалися ц|кав| висловл1ова}1ня. йштлося, що
$2$д <<не злтобила так д|внин}, |4о й просв|ту нема <(. [к ви це
зрозум|ли? [к сказати по-|нтшошту? (1ерп!ти не ш[огла' ненавид|ла,
)кити !й не давала' кривдила, обра}кала).
- |анна була роботяща, добра , а6а6ина дочка < н| до холодно|
води не береться>. ,[к це зрозум|ти? 8к сказати по-|нтшому?
(.[1едана, н|чого робити не вшт|ла, н!чого не хот|ла робити).
- ${кий момент у казц| ва1\1 сподобався найб1льтш?
8ихователь пропонус д|тяпт ро3глянути аркутп|-загот|вки,
знайти |[опелто:шку ! [анну-панну' домал1овати |м святкове
вбрання.
€пъараша ?рупа'|ема:9итання народнот казки <$азонка про
}(орэкика'>. 3|ставлення з рос!йсько}о казкото <,1{олобок'>.
!\/[етпа: продов}кувати вчити д|тей емоц!йно сприймати зм|ст
ка3ки' ува}кно ставу|ту!ся до казкового тексту' пом|чати виразн|
мовн| засо6и, в|днувати специф|нн|сть укра[нського фольклору.
!\[атпер[ал.' коло | куля для кон{но{ дитини, |лтострац|| до ка3ки'
атри6ути до театрал!зовано| гри за казко|о.
\!0 зоняптп!я. вихователь пропонуе д1тяпт в|дгадати
загадку:
1{руглий, св1экий | рум'яний,
,[ т|льки що з пен|.
Бт|к в|д д|да, вт|к в;,д6а6и,
9тену | в|д шталеч!!
Бихователь просить д1тей довести' що це 3агадка саме г!ро
$олобка, пригадуе ра3ом 3 ними деяк| еп|зоди ка3ки' головних
д!йових ос|б, пот|:и ка}ке: - 1ак, бану, гцо ви добре 3наете ка3ку
про $олобка. Але ця 3агадка' мо}кливо, про |нтшого ка3кового
героя. 3 укра[нського народу е ка3очка шро 1{орэкика' ду)ке схо}ка
1'4б

#.

-н-!||***&

на рос1йську ка3ку про колобка. ось послухайте тт ува}кно' пот|м
ска)кете' чим схояс1' а чип1! в1др|знятоться ц| казки.
. Бихователь читае казку про 1(орлсика, пот!м уточнтое' чи1у{
в|др|знятоться' чим схоэк| ц| казки.
- €хоэк! п|сеньки $олобка| $орэкика? 3асп|вайте
рос|йсько;о
!. укра1нсько1о мова1\{и.
- |{ригадайте' як звали зв|р|в в
рос1йськ!й казц| | як| в них
були пр!звиська? 3ашам'ятали' як |х звали в укра|нськ|й казц|?

]

(3айник-лапанчик' вовнику-братику' лисичко-сестричко'

ведмедоньку-паноньку). Би зрозум|ли ному ц| ка3ки так схоэ*с|?
Бо натп| народи - 6рати, в нас багато сп1льного. Ёав|ть деяк|
ка3ки дуэлсе схоэк|.
- |{ам'ятаете' як зак!нчилася рос|йська казка? Розкаэк|ть,
як вдалося врятуватися Ёорэтсиков|? .[ке зак!нчення вам б1льп;
до вподоби? 1!1оэкливо' ви 3ахочете придумати свое зак!нчення
казки?
Бихователь 3вертае увагу д1тей на коло та ку.'11о на стол|,
пропонуе знайти, хто 3 н}{х 1{олобок, а хто - $орхсик, довести'
чому вони так вва}ка|оть. 9кщо д|ти зац|кавлен] казко}о, мо}кна
3апропонувати пограти в одну з казок' п1дтриплати
театрал1зова1{у гру д|тей. Бихователь допомагас в|дтворит:л
д|алоги ка3ки про 1{оракика.
Фтэке, в робот| з д1тьшти ка3ка пос|дае одне з ч|льних ти!'сць |

використову€ться

д|яльност1.

в р|зних видах худо)кньо-мовленневот

Р1етодика чита1{ня д!тяпт худоэкн!х твор1в

3аняття 3 худо}кнього читання г!роводять в ус|х в|кових
групах. Ёа заняттях з розд|лу <,[удолсньо-мовленнева д|яльн|сть> д1тям чита]оть опов1дання та !нтп| }канри худоакньо|
л|тератури (пов1ст|, в|р:п1, байки | т. |н.) м'р|л,'''_етичнот

спря]иованост| й ро3ваэкального характеру, п|сля читання яких
не рекоменду€ться г{роводити в1дтвортовальну бес|ду.

[а

заняттях | в повсякденному экитт| д|тям читатоть

здеб|льштого твори укра:нських письменник|в, як! описутоть |
осп|вутоть р|дний край (певний рег|он )/кра[ни). |[одаемо коротк|
в|до:иост! про укра|нських письптенник|в1.
[|тей знайоштлять наса}!перед з творн1стто 1.|1|евче1{ка.
1арас [ ригорович 11|евченко - ве ликий укра|нс ьк ий пись1

Богутп А.1!1. 1\{овленневий компонент дотпк1льно| осв|ти. - Фдеса, 8рослав, 2004.

менник' народився 9 березня 1814 року. }кра|нський :г:п1:<г2ц
в|дзначае день народ}кевня |][евченка у березн| <,[1[евченковим
святом)). [][евченко'_ справд1 народний письменник, поет. його
на3ива1оть в )/кра|н| $обзарешл. 1ак називасться | його г{ер1ша

!

1',

кни)кка _ <}(обзар>>, 8$& € в кох{ному дотшк|льно1\1у заклад|, в
|1[евченко написав багато в|ртш|в, поем' опов!дань'
коэкн!й
!{1евченка написан| ус|тш в!дом| п|сн| <,Реве та стогне
Ёа слова";д4'|.
.{н|пр тширокий'>, <,[уми мот, думи'>
|]1евченко птр|яв про в!льне' ]цасливе }киття укра1т{ського
у в!ртп| <'3апов|т> ' Б!н лтобив р|дну
народу. €вот штр1| й'*'
'"*''в в|рлш|в: <'€в|тае'>, <'3а сонцем
природу' написав чимало
хмаронька пливе'>, <,[ече вода з-п|д явора'), (,|[о д|бров| в1тер
<,3оре мод вен|рняя,>, <'встала весна)), <€адок витшневий
"""!,
к'л'-х''й> та !н. 1.1[евченко осп|вуе образ матер1, матер|мучениц|, тшатер!-страдниц| ( }(атерина '> , Ёаймичка '> '
<,1!1арина'> | т. !н.).
1. '{евченко лтобив д|тей, зЁтв}кди ставав на 1хн1и захист' у
багатьох творах в|добразив {хн1 безправн|сть' сир!тств-о-, тяэкку
мово}о' 9 1861 р'
дол}о. \{р|яв поет 1 про осв1ту в 9кра|н1 р|дното
пер1шу
дитячу читанку
тох(ноукра|нський'>
<(Буквар
в!н написав
писав
1.11]евченко
нед!льних_1шк!л.
1цово1о
для
укра|нсько1о
с
}кра|н1
_
в
м]'стах
вс|х
9
в|н був | худо)кником.
*'р''",
вулиц!,
парки'
на3вано
|менетц
його
]!1евченку,
пай'ятники
навчальн| заклади, театри'
проспекти'
^ п'*''ано'|.|.11]евченка
на 9еркащин! у тш!ст| }|анев! над
[1{евченка йдуть 1 йдуть
.(н1пром на 1арасов|й гор|. ,(о тшогили
букети кв|т|в'
$обзарев|
Беликому
доросл| та д|ти, несуть
<'

<'

)1еся}кра|нка.в|домаукра|нськапоетеса'справ)кне
в|дома
- *осач. Ёародилася леся на Болин|, мама {| почала
в
9
рок|в
укра1нська письменниця - Флена |{ч|лка' '1{еся
,'-"''^в|р:п|, друкувати |х. А щоб ус| лтоди 3|1али' що д!'внинка- /1еся
.''"'""' Ё'д'*_" }кра|ни, || мама п|дписувала в|ртш|
л!с,
природу:
р|нку'
л1о6ила
л"""
укра|нську
}кра|нк!.
ду**
пр|звигце |]

по;!е, лтобила слухати розпов!д! стар1пих про русалок, водяник!в

та |нтпих ка3кових |с1от, як1 н|бито |снутоть у природ|. 3она
написала в|ртпатии красиву казку <./,{|сова п1сня'>, багато в|ртл|в
про природу: *Битпенька'>, <'1!1амо, |де вэке 3иш|а>>' <'[ощик>'
ясненький,1 , ]!{ 9р9 '1 , <'.1[|то краснее }тинуло ) , <'Ёа
* й;"йц,
3елено1иу горбонку'' ! т |н. Ба|ато твор|в написала.[{еся для д!тей,
друкувала {* у *урнал| <.(зв|ночок))' '1{еся 9кра|нка з6ирала
казки
дй'""; |гри { ''д'л' зб!рку <.[итян| 1гри, п!сн! йпов|т!в
Ёовоград-Болинського
й
.1{уцького
?''"',""його,
Болинсько| губерн||>. Ёа Болин! у тш|ст| /1уцьку |й спорудэкено
величний пам'ятник.
1,
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Флена |{ч1лка (Флена |[етр!вна 1{осаи_.(рагоманова)
народилася на |{олтавщин1'. {е штати
")-!ес1 $кра|нки. Бона

п1дтриштувала сво|о доньку в ;тоез|:, са]иа писала багато в|ртп1в
для д\тей (<Б1ла кицька>>' <,Бе3коне.]на п1сня,>, <,./!тол| лтол| ] т.
|н.), казок (,,}{{уравель та чапля'>, <.}(орхсик,>, <.$азка- 3еленого

гатФ'>

:

).
1ван Франко _ в!домий укра1нський лисьштенник' народився

на 3ах_|дн|й }кра|н|, в [аличин|. }1а його честь
м]сто
1вано-Франк|вськ, область - !вано-Франк|вськото. "''"^''
1вана Франка
назива}оть укра|нськи1\т ка3карем. Б|н написав багато ка3ок про
тварин' як| з|бран|_у зб!рник} <,1(оли ще зв!р! говорили,). ]/с|м
в!дом| його казки <Р]пка>, <,Фарбований лис',,.Бовй, <,/|исиця
|
осел>' <,3аець | |экак,> , <,[т4с 1\{[икита,> | т. 1н.
.11еон|д |ванович |л|бов народився на |{олтавщин|. 1.Франко
на3вав його найкращим укра|нськипт байкарем. Б|н написав
107
байок, як! ув|й:шли до золотого фонду укратнсько| культури.
.[{.|л1бов написав багато твор!в для д|тей- ц" **'*й, в|р:ш1,
3агадки (<,Беснянк&>, <,3и1шня п1сенька,>, <,|{татшка'>, <,1{отилася
тар|лонка>). .(рукував сво! твори у акурнал! <{зв{нок>. 9с]. його
твори для д!тей вир!знятоться теплото1о' ду1певн|стто,
щир|ст:о.
Арсеновин |рабовський народився на )(арк|вщин|
-(нин| |[авло
с. |рабовське €уусько| област|). Б|н написав багатЁ чудових
твор|в для д|тей (<.Бийтшла з хати стара мати,, *.(1тям,,
}(овалева п|сня,> , Беснянки > , ||1о"''й*,, , ,, Ёв|тень,>
, АФ
тпколи'>), г{ереклав укра|нсько,о мово!о твори
для д|тей з |нтших
мов.
}1ихайло 1!1ихайлович $оцтобинський народився Б1нн;тц1,
у
прац1овав учителе]\д' писав опов|дання для д|тей (<.(есять
роб|тник1в'>, 1васик та 1арасик>, <,Ав| к|зоч]и,, .,йро двох
цапк|в'>, <$линка>, .,)(аритя,). Б|н ува}кав' що дитяча кни)кка
мае бути п|друнником }киття. |!оховано }\{.$оц:обинського
у м.
9ернигов!.
<,

<.

<,

<,

<,

8к1в 1вановин 11{огол1в народився у м. Фхтирц| на
{арк1вщин|. Б|н ду}ке луобив р|дйу природу' написав багато
лфинних в1ртш|в для д|тей (.Фс|н{,,_ ,,з'*'""й
ранок>,
<',[{истопад'), 1РавенБ >, €теп,> тощо). {.фогол|в
степ' водяниймтлин, хутори' отари | т. !н. Б|н автор '"п1"}в'в
'|",у
в|ршта <[ей,
мене був коняка'',
<<

<<

що став п|сне:о.
Флександр Флесь (Флександр 1ванови.л }(андиба) народ|1вся
^
1а 6умщин|, в роки громадянсько| в1йни епт|грував
"' *'рд'''.
.(ля д!тей Ф.Флесь написав багато високоутайстерних
твор|в,
в|ртш|в, ка3ок' п'ес (<,,{линка,>, <,Бовченя>, <.Рак_н"б'рак,,
<,|рицев1 курчата), 1!1икита-коэкути'яка,), як|
у'1й-', д'
3олотого фонду драматург|1 для д|тей.
<,
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6тепан Басильович Басильченко (|[анасенко)' Ёародився в
1879 р. на ({еркаш1ин|' працдовав учителем, зав!дував дитячим
будинкотш. Ау'ке лтобив д1тей, написав для 11их зб|рку опов|дань
( < $алина,>, <,Ёеслухн яний !лечик'> та |н.).
|[авло [ригоровичт!ичина(1в91-1967) народився в с. |{!ски
на 9ерн|г|втцйн|, 3 дитинства лтобив малтовати' сп|вати. |[ертпа
зб|рка поез|й - <.6онячн| кларнети, (1918 р')' |{'1ичина ду}ке
,'''б'* р!дну природу й осп1вував у сво|х в|рштах для д|тей' Р1ого
на3иватоть_"''1вц"м укра1нсько1 природи, 9кра|ни. Ёаписав
багато в!ртш|в для д|тей: <[обридень тоб|, 9кра|но моя!'>,
<€лово>, 1д" не глянь - колоски'), <'А я у гай [Ф'(йт{&>>' <'[ат
1пумлять'), <,[ор л|сових дзв|ночк|в'>.
\{[аксим 1адейовин Рильський (1895-1964) народився в
}{иев|. |[|сля стиерт| батька )*сив у с!м'| в|домого укра|нського
композитора \4..}!исенка. |{рацтовав учителем у с|льських
|школах (викладав укра|нську мову та л|тературу), директором
|нституту мисте11твознавства' фольклору та етногр_аф!:. |[исати
в|ртп| ,''.''' у ран|{ьому дити11ств1. Бидав г{онад 100 книг, серед
багато в|ртл!в для д!тей (<,(ень ясний>, <3|р:п|>, <,€анчата
-\{аксишла>
"й*
| т. |н.).
д|да
Болодимир \{иколайовин €остора (1898-1965) народився у
1пахт' [онбас| (ст. ,{ебальцеве), 3молоду прац1овав на завод|, на
з'1 1 рок1в. 9 штатер| 6уло 7 д|тей, в|н допомагав |й прогодувати |х.
д|тей
[осйть рано почав писати в|ртп|, серед них багато для
(<[равнева п|сенька,>, <.Бесняний цв]т>, <Б|тнизн}, $Ё сонце'
лтоб|ть , < 9ервона зип1а,) ) .
Ёаталя .]]ьв|вна 3аб!ла (1903-1985) народилась у
|{етербурз|, экила в }кра|н|' пра1],1овала вчителькото, була
3
редакторо]у! }курнал} <,Барв|н66'>. Б|ртп! почала складати
здеб|льтпого
для д|тей
дитинства ' на|\исала понад 150 книэкок,
вот{а
доштк|льного в|ку. Б|ртш| поетеси 3ахопл}о1оть до:шк|льнят'
на3вати
мо}кна
творн|сть
1|
матер|.
1иово1о
роз1цовляе 3 ними
(.материнсько1о ш|снето'> - ц|каво}о, барвисто1о' ро3умното'
клоп|йото , д6айливоло (Б.Бинко). {ентральним героем || в|ртш1.в
е д!внатка 8ся | \{аринка. Ё.3аб1ла добре 3нала д!тей, [хн1
турботи, мр||, |нтереси' саме це й в|добра'кала у сво|х в|ртшах'
д!тей
[|ти | р|дна г{рирода в |т творах |дуть поруч. вона закликае
не т|л!ки лто6ити природу' а й обер|гати ||. [1.3аб|ла написала
з
ду}ке багато казок для д|тей (<9ар|вна хустина), <'|[ригода
!!'.бу"'м,, <,)(атинка на ялинц|>, <,|[!д дубом 3еленим>) | т. |н.).
|[латон \{икитовин Боронько (1913-1988) народився на
€уштщин|, у роки в|йни во}овав у партизанському загон|
€.ковпака. Фпубл|кував г{онад 100 книакок поез|й, написав багато
'>
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в|ртп|в для д]'тей дотшк|льного в|ку' як| вм|щен| в <,т{ц13цку>)

' що

багато раз!в перевидавалася.
Басиль Андр|йович €итионенко (1935-1963) народився на
|{олтавщин| в селянськ|й с|тц'1. ?я:кка невил|ковна хвороба рано
забрала його з х{иття' але в|н встиг ъ1алисати багато чудових
патр|отинних в|р:п!'в, у топ1у числ\ й для д|тей (зб|рка <,3е:цне
тянс]ння,>)' ка3ки <,|{одорохс у кра[ну навпаки), <,{аР |{лакс|й
та .1{оскотун>.

Басиль Флександрович €ухомлинський (1918-1970)
народився на $|ровоградщин! в селянськ!й с|:и'1. |{рацтовав
у{ителем' директором 1школи. {е в|домий укра[нський уненийпедагог. Ёаписав багато твор|в для д|тей (зб|рки <,|аряча
кв|тка'>,

<,1{уди посп!.тпали муратшки>).

3асил|вна 1(остенко (нар. 1930 р.) народилася на
|{итвщин| в учительськ|й с|шт'|, зак|нчила педагог|нний та
л|тературний 1нститути. ,(осить рано почала писати в|ртп|,
3окрема для д!'тей дотпк1льного в|ку (зб!рка <,Бузиновий цар> |
.}]|на

|н.).

Анатол|й [еорг|йовин 1{остецький (1'948 р.) народився в
1{иев| в с|м'| в.тител!в, прац}овав у видавництв| <.Беселка))' у
экурнал| <,Барв|нок>. }сто сво1о поетинну д|яльн|сть присвятив

д|тяти, вт|дав 30 книакок, зб|рки в1ртш|в та казок для д|тей (<А
ш1етелика1ц весело'>, <,Беснян| дарунки)), <,|{остука:? у :иое в|кно,>
| |н.).
Флег }0химовин Фран (}{отшар) народився 1940 р. в с. Благов|щенц| на 3ашор|акэк|, але дитинство пров|в на .(оненнин|, в

степах |[риазов'я. 3ак|нчив середн1о 1пколу та вступив на
|сторико-ф|лолог!чний факультет,(онецького шедагог|чного

|нституту. Ф.Фран багато подоро'куе по натп|й кра|н! | все не мо)ке
надивитися на || красу' :| нудових лтодей. А побачене й перехсите
виливаеться у в|ртшах його кни?кок <,|[одороэкник> (1965),
<3емля на виднокол|> (1968), <.|!ередчуття}) (1971), <,(олон|>
(\9т7), <,Ёаписи на сн!"гу'> (1981). Фстанн|м часом поет 3вертався
до творчост| д|тей, видав кни)кку для дотшк1льнят ((}куравликова
п|сня'> (1976)' зб|рку <Березнев| св|танки'> (1981).
€тепан [ригоровин |[утпик народивсь у 1944 р. у с.Б|ктор1в
[алицького району 1вано-Франк!всько| област| в селянськ|й с|м'|,
зак|нчив 1вано-Франк|вський пед|нститут (1964) та
л|тературний |нстлтут |:и. Ф.]\{.[орького (|972). |[рацловав у
редакц|| га3ети <.|[рикарпатська |{!&Б.{&>>' голово]о ради клубу
творно: |нтел|генц|т в 1вано-Франк|вську. Автор поетичних
зб|рок <,\4олод| громи>>' <3олотий т1к>, <,3адума г|р'>; кни}кок,
в1ртп|в для д|тей <,9ар1вне горнятко,) (у сп|вавторств1, 1971),

(1976)' <!]о.:т<;'п':т []()}|(:! ')
<1!|аленьке пта1шеня>>, <,1(а3ки 11|дг|р'я>
(у сп|вйвторств|' 19в1)-1 <3о;тотий
(1983), <,)(одили
''рй-*",
..''"'й, (19в6); пов1ст| <|[еро золотого штаха>) (1987)'
а "[ е Ё ерт -.( ом бр о в с ь к а - _1!1 ар|й к а |{| д г !
|
[4 ар !я о' *,
"" ""
Ёадв|рнянського
Фслави
Б|л|
р""*, (т':зв1_1963) народилася в с'

в с' 1топорах' вона
[итян! '' -''.ц,*| роки 1| пройтшлиприроди' <б самоук'
в1д
обдарованото
;;;"";6ула км!тливо'о'
про себе поетеса'
дитя |1!'дг|р'я"2 - напи1пе 3годо1\{
| в 1896 р'
класи
"'"*;й""*
початков|
два
!,отка л|сничого "^*!н''у"

й;;,.

екстерномскладае|спити"до1(оломийсько]эк!ночо1в|дд!лково|
)1ьв|всько| хс|ночо[
111коли. у 1896 р. усп|тшно складас |спити до
вчителька часто
сем!нар!| на вчителя народно[ [1коли' Ёародна
1школи в !нпту'
одн|е|
з
;;;;т*;*"ла з м|сця "'й|"ц", переходила
становищ|' !
{е травмувало' позначалося на матер|альному
наснагу'
поез|я приносила {й спок|й |
':''"*,Ёапередодн| пертпо| св|тово| в!йни 1!1'|[1дг!рянка
яка^3агуб\1лась у
п|дготувала зб|рку .,'""|й <$раплина кров|>'
1916
в
пера'
р' виходить
кида€
не
вогненному смер'л|, та вона
<6он на
п'еса
д|тей
для
в
1918
а
Бт1'"|д'"''" *м''и* в'силько'),

} сво|х творах поетеса пока3уе реальну д!.йсн|сть, вах{ке
л}обов'то говорить
п|днев!льне }киття трудящих' та з особливо1о

могил|> '

про

д!тей.

*-^ /п^-

на 1ерноп!ль1ванна Блаэккевин (1886_19?6) народилася
ласки'
1у[атеринсько1
щин| в с|м'| вчителя' ]!1айэке.не знала
9чилася
штат!р'
втратила
}киття
оск!льки в)1{е на четвертош!у роц1
в,(енис!вськ|й початков|й' пот1м т тегно_1]1::1",'1.у:'":

".'"р-у
;;";'/.'!дд!'*''!й

тшкол|'>' 3годопл екстерном склала 1спити у
Б|дтод! працювала
.]]ьв!вськ|й сем|нар|| на вчительський диплом'
на

народно1о вчителько1о' вихователько}о
€т!н|славщин| та 1ерноп!льщин|'

дитячого

садка

}20-хроках1.Блаяскевичпочинаолисатидля.д|тей.}

3а одно1о т1 кни}т(ки
видавництв! ]св!т дити\ту1>> виходять одна
(1920)' <'Бертеп>
п'ес, опов|дань, в|!тш!в: <€вятий }1иколай> король'> (1929)'
(1924). <'}[ила *"''й'"*'> (1925)' <'|{уштистий
у дяка>
Б"'о''""' запаттт'яталися тоним читачам п'сси <'1арас(1934)'
<'1вась-характерник')
(1923), <,} матцин д;;;' (1924),
*Б**' обмеэкувати вихователя шерел1ком
}вахсаемо, й
""
Б|н саш! у змоз|
худоэкн|х твор|в, ви3начених п-рограмото'
особливостей
вибрати, в|дпов|дно д' ];*'"" та ьди1|дуальних або п|д|брати
письменника'
д!тей свое: групи' твори певного
Фр|онтиром у вибор| твор|в для
казку'
фольклорн"и ''.Ёр1^",
читання'
читання виступа}оть означен! д}керела худо}кнього
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Робота з худоакн|м твором проводиться в к|лькох напряш{ах:
а) ознайомлення 3 дитячо}о книго}о на занятт|; б) бес|да про
1]ись1ценника' ознайоптлення 3 портрето1и пись}11енника'
окре]\{ими виданнями його твор|в; в) виставки твор|в укра|нських
пись1\{енник|в у куточку книги; г) л!тературн| ранки' вечори'
зустр|н| 3 дитячими письменниками.
Ё{асаптперед д|тей знайоштлять з укра:нським пись1иеннико1и-класиком 1.11]евченкоти. Ёаводи1цо конспект 3аняття на
тему <,[евченко
- велцкш1 поепт!кра[нш>.|
|у[етпа: ознайомити д!тей 3 великим сином укра|нського
народу
- 1.111евченком та окремими його твора1ци для д|тей;
виховувати |нтерес до укра|нсько: л|тератури. !ш0актпшнншй
мапъер1ал.' портрет ?.[.11]евченка' оздоблений рутпникопл,
зобраакення хати батьк!'в |||евченка, |.лтостроване видання в|ртш|в
поета для д|тей.
\10 заняпттпя: Розпов|дь вихователя б1.гля портрета 1.[ .11]евченка:
- Було це ду}ке давно. )/ б|дн|й селянськ|й родин| ]1|евченк|в,
яка }кила ось у так|й хат| (пока3уе малтонок), народився син'
якого на3вали 1арасошл. Р|с [арасик' допомагав батька1ц' але
найб!льтше л7обив 1шал1овати. 1{оли п1др1с' пот{ав учитисяв тшкол|.
Бчився дуаке добре. Але чере3 деякий т1ас помиратоть ?арасова
мати' а пот|м | батько. 1 ?арасиков| довелося ва}кко прац}овати'
щоб якось }кити. 3маленку в|н лтобив не т1льки малтовати, а й
т1исату! в|ртп|, а коли вир|с - став поетом. |{исав ]1|93ч9ц69 цр9
р|дну природу' про )['кра[ну, укра|нсъкий народ | його тя}кке
}киття.
9кра|нський народдуэке лтобить свого поета' якит? усе экиття хот|в, щоб лтоди 21<илу! в!льно, щасливо. 9 }{иев1 е пам'ятник
?арасов| 11193ч9ц16у, е його музей (показус |лтострац!|).|{оет давно
помер | лохований у [{анев| над .(н1пром' але в народ| в|н :киве
в|чно. }*(ивуть | його в1ртш|. Бони звунать по рад|о, [х унать д|ти у
тшкол| | в дитяних садках. }кра|нц| 1пану}оть свого улюбленого
поета' прикра1патоть його портрет ру1шника1ши, кв|тами.
€ьогодн| ми послухае:ио к|лька в|ртш1в 1[-1евченка й один з
них вивчи:ио напам'ять. 6|дайте бли:*сче до ш|ене' будетто ро3глядати мал}онки | слухати в|ршт1.
Бихователь читас в|ртп <,1ене вода з-п|д явора,>.

'.(ив.: 1,оротлковська 0., ||у0шк]на 1{. Розвиток укра|нського
,(отлк1льне виховання.-1 991.-ш!3.-с. 14.
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Ф|зкультхвилинка.
|[ов|домивтши' що багато в|ртп|в 1араса 1!]евченка
покладено на му3ику' вихователь вкл}очае грам3апис п|сень
<,Реве та стогне !н|пр тширокий...> або <,{умгт мо|, думи мо1"''>'
|{от|м д|т:т зауиутоть в|ртп поета <Бстала весна...').
Аналог|чно проводяться заняття-бес|ди з ознайомлення
д1тей з творн|стто .}1ес| )/кра|нктт, 1.Франка, 1!1.$оцтобинського'
Ё.3аб1ли та |н.
€л|д пам'ятати' що усш|х 3а11яття 3алея{ить в!д п!дготовки
вихователя до 3аняття. |{|д|брав1пи тв|р (опов|дання, казку'
в|ртш), вихователь мае дек|лька раз1в прочитати його вголос,
дотри1иу1очись засо6|в |нтонац|йно] виразност|. Робота над
мистецтвом худ0)кнього читання ма6 стати профес|йним
обов'язком ко)кного вихователя. письменник написав тв|р, а|
донести його зш:|ст до св|доптост! дитини - обов'язок вихователя.
1{об донести до д|тей 3адум автора, вплинути на тх.почуття'
пере}кивання' вихователь заздалег1дь докладно анал1зуе тв1р'
найб|льтп вдал| засоби вира3ного читання або
д'б'р'"
ро3пов!да}тня (|тттонац||, розстановку пауз, лог1нних наголос|в),
виробляе н!тку | правильну вимову ко}кного слова' фрази'
речення.
[отуточ'{сь до розпов|дання казки' вихователь мае добре
запам'ятати текст' щоб досл1вно передати 3ачин' ттовтори'
п|сеньки, образн| народн| вира3и. 6л!д визначити' як| слова та
с}рази потребутоть уточнення' пояснення' продумати прийоми,
час | м|сце |х пояснення' г{родуп1ати наочн|сть. ,(о 3аняття мо}кна
п|дготувати добре 1лтострован! дитяч| кни}кки' наб|р картинок
д' т"*"'у л|тературного твору. 1нод| потр!бно п|дготувати й д!тей
_
до _
розум|ння твору його зм|сту, лексики' образ|в.
1{об 3абе3печити повноц|нне сприймання д|тьми
л1тературного твору' потр!бно створити спок|йну обстановку'
.(|тей ро3садити так, щоб вони бачили вихователя' а вихователь
6ачив вс1х. !1тей молод1шот 1 середньо| групи доц|льно посадити
п|вколом у 2 ряди, а д|тей стартпо| групи - за столами, облинням
до вихователя.

?радиц|йна структура 3аняття склада€ться

1. Бступна бес|да морально-етичтто| (ни розваэкально|)

спря1!1ованост1, ттригадування присл|в'|в' прика3ок.
1

мовлен}1я

3 таких

складник|в:

!/ розд!л| використано матер1али з кн.: А.!\4 . Боауш:, 17.[1.0рлонова, }{.!.3еленко,
з навкол и ; : н! м
}1 ц хол е птова. \|етодика ро3витку р1длло| мови ! ознайом,'тен ня

Б.Ё.

у до1пк]'.тьному заклад| /3а ред. А.1!1.Богупл.

:

-

1{.:
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2. 9итання опов|дання (утоннення | пояснення сл|в).
Розглядання |лтострац|й.
3. |[овт'орне {]итання опов|дання.
4. Бес!7да пторально-етичного зм!сту (ни у зв'язку |з з:и|стом

пр()!{ и'['а ногс>

]

опов|дання).

5. 1гров1 ситуац![, присл|в'я' прика3ки. Биведення
морального правила.
} стартшошту дотпк|льношту в1ц| легк| й доступн| за зм]стом

опов|дання чита]оть один ра3' уточн}о|оть' поясн1ототь слова |
проводять бес|ду. Б ц|й груп| рекоменду€ться на одно1цу занятт|
поеднуват|4 читаъ1ня опов|дання (ти розпов|дання казки) |
читання в1ртша на одну тему. 1-{е дозволить 111ляхош1 спец|альних
вправ стимул}овати д|тей до з|ставлення р|зних худоэкн|х ясанр|в.
Ёаприклад; ({штпання опов|0ання ]|/['Ёосова <[1рко> гпо в!рсла
[/ . Боронька в|'ра в сн!:!скц,>.
3ав0ання.' виховувати друхсн1 взаемов|д носину|'
товариськ|сть, л1обов до зимових розваг; учитиви3начати засоби
емоц|йно| виразност1' опов|дання, в|ртпа, добирати рими.
/\/[опъер1ол.' загадки, присл1в'я про
""м'"| ро3ваги'
товари1шування.
/!0 заняптптя.3стулна бес|да про зимов| ро3ваги. 3агадки.
9итання опов|дання &[.Ёосова <[|рка,>. 3апитання: [кий тв|р
ви слухалу[-? 9ошту ви думаете, що це опов1дання? ,{к д|ти робили
г1рку? ]1},о в опов|данн| ска3ано про $остика? !{о зробив }(остик?

.[к моэкна назвати його вчинок? 1{о зро6или д|ти? 9им
зак|нчилося
опов|дання? 1{о 1цо}кна ска3ати про останн]'й вчттнок

$остика? 8к потр1бно грати? 8к ви граете на вулиц|? |!рисл1в'я:
<,.}1тобитш кататися' луоби 1санчата
*Аругу 3ав)кди
"'''ть,, <<[ра
допо:иагай>. 9итання в!ртша |{ .Боронька
у сн|экки>.
9точнення слова <,с}в|й>. 3апитання: 8кий тв1р я пронитала?
9ому ви думает€, 4Ф це в|ртп? |!овторне читання в|ртпа. .(!ти
назива}оть ритшутон| слова' добиратоть г{ари ри]цу}очих сл|в (до
сл|в сн1акинки' гра' 3има' сн|г). Робота над емоц|йното виразн|стто
речень: Фй, весела гра у сн|экки!,>, )(то г|рку п|ском посипав? > .
Биведення морального правила про друэкбу' товари1пування.
}сп|х 3аняття багато в чому 3алех{ить в|д його початку.
Баэкливо на початку 3аняття створити у д1тей |нтерес до {{итання
ни розпов!дання. 3 ц|ето мето|о 1широко використовутоть наочн|
прийошти, коротку вступну бес|'ду, гтрисл|в'я, прика3ки' загадки'
пока3 |лтострац|т, предмет|в' картини' |гра:пой | т. |н.
1ак, у :шолодтп|й груп| розпов!д| ка3ки мо}ке передувати
1грова ситуац|я, детцонстрац|я |гратлок, ре9ей, пов'язаних з
ка3ко|о або просто зац1кавлення' заохочення: <,3араз я
розпов1м
<,

<,

вам ду?1(е ц|каву |стор|то про... )(очете послухати?)' у стар1пих
групах перед читанням вихователь спрямову€ зусилля на
л|тературних знань д|тей' 1-{е моаке бути
"'"."*.'''ац|то
коротенька л1тературна в|кторутна чи вступна бес!'да'
кни}кку
[1тям стар1шого дотшк|льного в|ку |лтостровану
наступний
на
а
день
розпочати
мо}кна пока3ати напередодн|,
3аняття пов|до;илення1ут шро те' що зараз !шт пронита1оть кни}кку'
в як!й вони вчора ро3глядали картинки'
Ба;кливо в робот| з д|тьми стар1шого дотпк|льн'ого в|ку
сприяе
створ1овати проблБмн| ситуац|[ перед читанням книги' [е
ситуац!я
б|льтш глибокопту сприйманн}о.тексту' |1роблемна

викликае активну розумову д|яльн|сть у д|тей' Бнасл|док
створенняпроблептно[ситуац||уд|тейвиника€потребавнових
або ще нев1домих |пт способах д||' Розумно створена'
""."""*
посильна проблемна ситуац!я спрямовуе душ[ку ду1тин'7 на
активний по1шук в!дпов!д|, на розум|ння зв'язку' зале}кност| м|эк

явищами' п|дводить до самост|йних висновтс!в' !нод| проблемна
ситуац|я потр|бна для того' щоб викликати !нтерес до факту'
,''д|[, як1 описан! у книз|, та навчити д|тей правильно анал|3увати
|х. }1априклад, перед читанняп1 опов!дання /,['1олстого
1запитати
<,1{1сточка,> мо}кна поставити на ст|л т'ар|лку з сливами
якщо
трапиться'
шдо
<.$оли мо)кна [сти сливи? ,{к |дять сливут? А
опов|дання
з
к|сточку? |{ро це ви д|знаетеся
'р'*'"'''ути
.![.?олстого <$|сточка'>.
Бдалийпочаток3аняттяствор1оеуд|тей1'нтересдочитання
чи розг[ов|дання, сг{рямовус дитячу увагу на сшрийплання
худо}кнього твору.
|!|д час заняття н|що не }1а€ в!двертати увагу д1тей (н|хто не
повинен входити або виходгтти з к|мнати, сл|д у|{икату1 зайвого
шуму). } процес1 читання вихователь нас в!д насу в|дриваеться

в|дкниэккийдивитьсянад1тей.[есприяевстановленн}о

контакту !з слуханами, п|дсил|ос вплив худо}т(нього слова. ,(|ти
}кваво сприйматоть тв|р, вэке по-р|з]{ому' 3але}кно-в|д зтш|сту
твору' виявля1оть сво€ ставлення до того' що чу]оть' Фпов|дання
чи казка мо}ке викликати в д|тей экивий в|дгук - см|х' вигук'
здивування'

за11итання;

це й с св|дненням

того'

тщо д|ти

сприйматоть розпов|дь, розум|тоть ! пере}кива}оть |] зпд]ст'
} процес| читання або розпов1дання не сл|д в!двертати увагу
не
з
д|тей запитаннями або 3аува)кеннями' 8кщо хтось д!тей
слухае|завахсае!нтшим,виховательробитьб1льтштривалупау3у
на пильний
| зупиняе св|й погляд [1а дитин!; яктцо вона не реагуе
наприклад:
текстом'
3
погляд' мохсна заува)кення поеднати
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<11ослухай, Ёат]о, тт1<; лтобаяила д|внинка в л|с|,>, <,|!ослухай,
Андр!:о, :цо було 7ц;:..т; ! ,.
9 процес:! (1!.{'1'{11{{{'] ни розпов|дання знайомо| казки д1ти
п{олодтш()|'(; 74с;;:_:лс!.:ть:лот.о в|ку г{ри 1товторах мо}куть
промовлят!1

ра.]()м

;] 1]|{х()в:!'ге]]е1и

<;:с1;с:м|

]

окреп{|' слова, вирази (гуп-гуп)
|)'|д1{и' слова (<,$отиться колобок, *''''|"",

або додаватгт

а назустр|н

й<->му...> д|'ги навива}оть' якого зв|ра зустр1в колобок).

.(1т;т дотпк|льного в1'ку активно г{ере}кива1оть
под|:, що
в|дбуватоться 3 |хн|ми ултобленим героями. Бонйус1слуха]оть'
3атамував1пи подих' а коли напру}кення спада€ __ полегш]ено
з|тхалоть або д|ляться з товари1пами сво|ми вра}каннями.
Бесел|
гумористинн| твори виклика}оть у д{тей
р,д1"''у усм|тпку, а в
окремих ти|сцях - веселий см1х. ?ак! прояви внас.:л|док емоц1йного
впливу л|тературного твору забороттяти не сл|д,
це е св|дченням
того' 1цо вих()ватель зум|ла правильно 11ередати зм|ст твору.
9
процес| 1{ита1{ня нлт розлов|дання весь час потр1бно тримати
д|тей
п|д контролем' актив|зовувати |хнто увагу.
Фзнайо:цив1шись попереднь'-з
твором'
'{'*р'турним
вихователь продумуе прийоми пояснення
незрозум1лих сл|в.
]\{оэкна г{ояснити 1х заздалег|дь. Бапрттклад' п|д чаЁ
прогулянки
вихователь г{оказуе д|тям колосок' ро3\{ина€ в
| показуе
руц|
3ерна' пот|м розт}1рас зерно й показуе б'1''тпн'. т^т1 !''у:'ть
д|тей
до сприймання укратнськот народно| ка3ки ,,}{олосок,.
Ёезадовго до т{итання опов|дання Ф.[ваненко <Бурулька>
вихователь на прогулянц| зверта€ увагу д1тей на
довг| бурульки
п|д дахатии будинк|', .''""''.", й* вони
утвортототься. .(|ти
1пука|оть' де ще е бурульки' називатоть | з'ясову}оть значення
т1ього слова.
Ёезрозум|л| слова мо}кна пояснити 1 безпосередньо перед

читанням. ?ак, перед читанням ка3ки г.А*'д"р"""'

<.(тоймовочка) вихователь пов|домляе: <,8 прони''то
ка3ку
про малесеньку д1внинку' яку 3вуть .(тойпловонка>. ),/"{*
про3ових
творах' якщо до незнайомого слова легко д|брати синон|м або
поясн}овальне слово' незрозум|л{ слова пояснто1оться в
ход|
3астар|л| слова' без яких д|ти не мо)куть зрозум!тлт
:-1]':"".
3м1ст твору' пропуска1оться або зам1нлототься {н-имтт,
зрозум|лишти. 1ак, у казц| <,€олом'янийбичок,> текст <.(|д
слтэкив
на птайдан1 майданником' а баба сид1ла вдо}та' *"""й'11ряла>)
п'охсна г{рочитати таким чино}д: <{1д працтовав
роб1тником на
завод!, де гонять смолу' а баба сид|ла вдома' пря)ку
пря.7!а>>.
Блут'1'; слова та образн| вирази поясн}овати не потр|бно
:х д|ти
ма}оть засвотти з тексту.
|{!сля читання та розпов|дання худо*кн|х твор|в в
ус|х

в|кових групах проводять бес|ди за зм|стом худоакн!х твор1в' [е
,.п"таннями автора твору; б) у зв'язку з
так| видй 6ес|д: 11
"'
г) спря,'р'.''''""*; ') *'р.льно_оц|н}овального характеру;
худоэкттьо!
засоб|в
д|тьми
*!,'''* на з'ясува"''" р'"у*|ння
виразност| твору; д1 на розум!ння д|тьми хсанр|в твору' } стартп|й
одного
груп| проводять етичн| 6ес\ди, бес|ди 3а творами книги'>'
<'\{о|
бес|ди
уллоблен|
пись1иенника' узагальнтовальн|
письменник');
<1\:[о1 ултоблен| казки>, <,1!1|й улкэ6лений дитяний
структур1{
композиц|йно|
з'ясування
на
6ес|ди, спрямован|
творами
3а
характеру
дек|лькома'
шор|вняльного
бес{ди
твору''
так | р|зного )1{анру. Ёа однотшу занятт| рекомендуеться
"*
'д"'"',
поеднувати
дек!лька вид|в бес|д.
!{априклад, за з:ш|стом $'}шлинського <9м|й [очекати'>
(середня !рупа) доц|льно поставити запитання на в!дтворення
м0рально_
,'р3,'',"Б!о (ш{о трапилося з. п|вником?)'
,[к тшоакна
потонув?
(9ошту
п|вник
оц!нтоваль"'"'
<9м|й
',.р**'"ру
на3вати його пове!|нку? 9ому опов|дання на3ива6ться
вдома
се6е
(А
ви
ятс
11очекати ,) ); у зв'язку |з зм|стопт прочитаного
вами
;з
бувалтт
9и
р1зн|
поводити? 9и завэтсди вм'|ете почекати?
заптттання'
та
почекати?)
тр!:шки
пригоди' коли ви не вшт|ли
на розум|ння д|тьми засоб1в худоэтсньо| виразност|
"йр"*''."|
Ёаприклад: яки1ци слова}ти починаеться опов|дання?
'"Бру.
€каэк!ть ц" р"''""''" так, щоб вс| понултт' ким були брат 1 сестра?
,[к просила курочка ш|вника? |[опрос|ть дуэке добре' экал|бно'
. ур''','._я* кр11чав п|вник, коли об'|вся зелено{ стиородини?
''
"*
[олосйБ 1 хсал|бно г1ромовте ц! слова' '{кими словами
зак!.ннуеться опов|дання?'{к потр|бно пр.омовити останн€
опов!данн1 ска3ано цро
ренення? |[ригадайте' якиш[и словами в
щ' робйв п|вник у пол| (п|тшов, б|гав, стрибав' зогр1вся'
'",
сп|тн|в, поб|г пити).

! стартпому доптк|льному в|ц| на ко)кному.занятт1

з

худо}кнього читання сл|д вводити запитання на з'ясування
та
засоб|в худо}кньо| виразност!, композиц|йно| структури
опов|дання
читання
п|сля
Ёаприклад,
)канру худо)кньог'
'''ру.
1{о
1ц.ЁБсова <}1{ивит-т *''"'',*, д!тям пропону|оть 3апитання:
це
ви
що
думасте'
я вам прочитала, опов|дання чи ка3ку? 9ошту
|[ро
опов!дання?
що
опов!дання? $кишли слова1ци автор починав
говориться в зачин|? 8кими слова1ци автор описуе найголовн|лпе,
основне в цьо1!!у опов|данн|? (Фй-ой-ой!), А в яких словах
стало
г{1тсьменник т1ередае розв'язку? }(оли хло11чикашт усе
зр'зум[лим? 5[кими словами зак|н.иусться опов1д.ання? 9ому
Ё.Ёосов називас опов|дання <.}*(ттвий капел}ох'>?
г!рямо
''""й""''к
3ихователь [ро}1овля€ речення: <'Раптом капел}ох попов3
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на нього)' - 1 пропонуе д'тям сказати
це речення спочатку так'
щоб було 3розум|ло' коли саме капел}ох г{ог{ов3. |!от!м
хто
попов3; що зробив капелтох; на кого в|н поповз (роботанад
лог|чни:ш наголосолл).
- 8к ви ду1у1аете' д|ти, як| слова в
цьому
потр!бно
особливо вид|лити, про]шовити з наголосом? рененн|
8кипд р".'""""'
зак|нтуеться опов|дання? 8к потр|бно промовити
це речення'
щоб вс| зрозум|ли, що опов|дання1ак|нчилоея?
||одаемо приклад ще одного 3аняття 3 худо}кнього читання.
€тпортла ерупа. т{итання опов1дання ]ийколи г"р'"им"нк'
<8к ! 0олсовшлшсь>. |{ол|лог. Б!дверта
розмова.
Р1егпа: допомогти д!'тям усв|домити 1дето | зпт|ст
опов|дання,
в|днути негативне ставлення до экад|бност|, хитрув'""".
Бчити
розум1ти 3начення пр:асл|в'я, з|ставляти його |з сЁотм особистим
досв|дом, складати опов|дання за зм|стом присл|в'я. Бчити
д|тей
вести д|алог на запропоновану тему' стимул}овати в!дпов|д|м|ркуванн я. 1\[ атпер1ол: арку|л1, ол|вц|.
\10 зоняпъптя. Розпочинаеться 3аняття з пол|логу про
позитивн1 й негативн\риеихитрун|в: _ }сого 3 ка3кових
!еро:в ви
зна€те' що був ду}ке хитрим? т!,и добре вони
д|яли, ни дбали про
1нтших? 9и гарна л1одина' яка вм|е *и'ру'''"?
чому.
1нколи хитр1сть допо]иагае л:один! у скрутно}ту .(овед1ть'
становищ!. 9и
3наете ви про так| випадки? ?о яка хитр1сть
добра, а яка погана?
- |!ослухайте
ува}кно опов|дання г{ро двох хлопчик|в, пот!:т
ска)кете' чи допоп{огла хитр|сть одному 3 них.
|!|сля читання опов)'дання вихователь 3апро1пуе
д!тей до
в|дверто:. ро3мови:
- .[к сказати коротко' про
що йдеться в цьому опов|данн{?
8к би ви його назвали?
Розкаак!ть' хто 3 хлопчик|в почав хитрувати 1 чому.
Розка:к|ть, як €атпка було покарано Ёа його хсад|бн|сть
1
чи допомогла хитр|сть €аштков].
||ригадайте будь_який казковий тв|р, в якому геро:
постра)тсдали чере3 свото экад!бн!сть (казки <,!воо
экад|бних

ведме}|{ат>, <,.1{исичка

1

акуравель>).

Бихователь п|дсумовус, що коли л1одина починае хитрувати
3-аради корист1, така хитр1сть н|чого
доброго не приносить.
Ёедаршта народна :шудр|ст! св|дтить: <,[ке^тасту"';;;;
таке й
дякування>. |[едагог пропонуе д|тям пригадати |нтп| присл1в'я
такого эк зм!'сту, ви|1адтси з :х экиття колипро когось
так 1цо}кна
'
було 6 ска3ати. .(!ти тшоэкуть мал}овати
|л;о!трац;т д1-п|исл;в'я
та свое: розпов|д|. |1|сля сапдост!йно:
роботи ;""; ;;";;|датоть
|стор1: за присл1в'ям.

3 дитячо1о кни}1{ко}о'
була ктти.акка' '{1ти
стол|
,(ля цього"потр!бно, шд'б н' ко}кному
(за
цифф :"'"11:
стор!нки
допомогото
обкл1динку,
п1дписи 111д
та
"''"'д"',
окрем|
кни)кки'
речення
автора' на3ву
робота над його
*,'й"*'*и. 3 пронитаним реченням ведетьсявводять
поняття:
груп!
|нтонац|йно}о вира3н|стто' } стартп!й
)кести'
пау3и'
наголоси'
лог|нн!
3ав' я3ка, кульм!'нац!я, розв'язка'
м|м|ка.
(або укв ус|х в|кових групах вихователь на3ива€ автора
Ёаприктвору'
}канр' на3ву
ратнська, рос|йська... й'р'д"' *азка),
ка3ка <'1{оза-дереза''
народна
груп|
укратнська
мойд:п1й
]''д, у
-*1{орозець>]
груп| _ Ё'3аб1ли
середн|й
.'{'г.ь'и*! в|ртп
}
<'[сочка на свят|'>; в п!дготовн|й груп! ка3ка
''''"]1д'"""
"1рй'""""
л.гл|бов, байка <,Ёоник-стрибунець>' ненецька народна
т1льки
сл1д
}канр
його
та
автора
3нання
<3озуля> | т. |н. Бимагати
3 другого кварталу середньо{ групи'
та к|нцтвки до казок'
[|ти стар1ших груг[ ма}оть 3нати 3ачини
як| римутоться (у
слова'
вставляти тх до новй* , '"'*, добирати
творах)'
(у
про_зових
в|ргшованих текстах), еп|тети, синон!пти
кабан_|клан)'
(вовнику-братику'
3находити образн| !'р.",
повтори (лет!лй-лет|ли, далеко-далеко | т' !н')' використовувати
|х у самосттйних розпов|дях
3 метото актив!зац!| д!тей на заняттях 3як|худо}1сньо1
орган!нно
л1тератури використову1оть р!знотшан|тн1 прийоми'
по€дну1оться з бес|дото.1
герое1ц'
€еред них уявл}ований д|алог д|тей з л|тературним
героя'
3ашитанням
до
!з
звернутись
[итин! пропону}оть
мае
сама
тобто дитина
Б'ду*'', його й|дпов|дь най запитання'
|мен|
нього-в|д
на
дати в{дпов!дь
сформулто"''"
"н'''р'*''д,
"#й''"""
п!сля читання опов!дання \{'$оцтобинського
!арасиком:
"Ёр'".
,.1васик та 1арасик'' мож(на 3апропонувати д|алог.з
хоне рибку
в!н
що
;й;;; "*.".'" би-1араси*у, "}6'-.,обанив' би?> |[от|м
такий
тоб|_в|дпов|в
у 1васика?'А щов|н
порадив
ти
би
""'""''у'"
й;'" оудутоть' розмовля}очи з..1васиком: 1[оби ?арасик? та
д|'''.
т.р!""*'"!? А що йому в|дпов|в
1;;;;";

9 випускн|й груп! проводять 3аняття

|н.

"*'"'',

з л!тературними героями д1ти
зпт|нтототь. х!д под!й шогеро|в'
висловл1о1оть свое ставлення до
своему' да1оть оц|нку окремим вчинка]ц' А'"*], "-1{]]-1:
взаемов|дносинам' до того }к у них розвиваеться д1алог1чне
мовлення.
1

} таких уявл1ованих д|алогах

_ ]!1инск: Ёародная асвета' 1937'
.(ив.: !аллер }1А.3дравствуй, кт{ига'
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3начно п!двищуе активн|сть д|тей на 3анятт ях такий
прийом, як написання листа л|тературному герото. $охсна дитина
розпов|дас' що вона написала б герото { що йо:иу 3апропонувала.
Бихователь запису€' а пот1:и зачитуе лис|..(оц|льно в}ке до
3аняття 1цати текст такого листа 3 урахування1ш 3нань д|тей. 1ак,
ш[о?кна написати лист 1!1аксимов|, герото твору Б.€ухотшлинського
<,||штеничний колосок,>, 6а1шков!. * :'ерото опов|дання
!. 1кана
<)(оробрий €а'шко,>, Фленц| з опов|дання Б.Бовк <.[{|нива Фленка?
| та |н..
Ёаприклад' яким ш{о)ке бути лист до Фленки (опов|дання
Б.Бовк <,.}{|нива Фленка'>). <,[орога Фленко! |!ишлуть тоб! д|ти
старш:о| групи дотпк|льного 3акладу <,|1рол|сок>. .(|ти на:шо| групи 3ав)кди приходять до дитячого садка при.тесан|, вмит|, нист!',
3 носовими хусточка1ии' начищеними черевиками. Ёатш|
д|ти не
л]'нутоться пдити Р9ки, прибирати за собо:о |гратпки. Фксана,
1{атруся, |ринка вм|тоть сам! притпити!уд3ики, Флекса та Фрест
лрибили цвя1шки на ст|льчиках, 1арасик та Фрися навчилися
в'язати 11]карг{етки. А Рута та €оф1йка вм1тоть Би-и,''и. Ёатп]
д|ти працьовит|. .[{тоба Фленко! $и просимо тебе не л|нуватись |
3авх{ди пам'ятати на1ш нака3.
_ Бранц| са]у|а в1\1ивайся та прин|суйся!
- Бвенер1 штий взуття тачутсти иеревики!
- €ама вчися прати свот носов1 хустонки!
- Бчися ви|]1ивати та при1пивати1удзики!
- !{е забувайскладати п1сля гри |:'ратшкитау[итируки перед
тим' як с|сти за ст1л! Бе л!нуйся! |{ашт'ятай,
, ,'ар'д1 говорять
"*
"|[раця лтодину годуе' а л|нь - птарнуе!''
Блементи драматизац|т як прийом актив|зац|| д|тей
використову€ться в ус|х в|кових групах. Б|н буде доц|льним п|д
час читання твору 6.1\{артпака <Бусатий, стшугастий')' опов|дань
.[{.1олстого к|сточка >, 1!1.}(оцтобинського 1васик та ?арасик,>,
Б.€ухомлинського <,.1{едача подуш1ка,) | т. |н..
?ак, пронитавш]и опов|дання 1!1.}{оцтобинського <.[васик та
?араситс'>' вихователь прош|овляе: *А 3ара3 ми подивимось' як
?арасик хот1в витягти рибку 3 ко1шика в !васика> або <,33р23 цд
подивимось' як 8рттна провчила ледачу поду1шку,) (Б.€ухомлинський. <,.}{едача поду1пк3>). |[ропонуе д|тяпт по нерз!
роз|грати сценку 3 подутшкото. |!|сля читання опов|дання
Ё.3аб|ли <..[соччин садок)) д|ти гра:оть з 1гратшками, як 8ся.
|[рийом словесно: гри допо1\{агае д|тяти <ув|йти> в образ, в
('обстановку>, в як1й в|дбувалася под|я, висловити словами сво|
((

уявлення'

те' 1цо вони

<,

<.побачили'>'

<<почули>>' <<пере}т{или>>.

|!|сля бес|ди за зм!стом опов|дання.(.?кана <)(оробрий €а:шко,>
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вихователь 1[ропонуе д|тям уяв'11и' що вони ((шочули би')'
<побачили))' чи злякались 6и. [\ти висловл1о1оться про сво|
уявлення' в|днуття, настр|й, емоц|йний стан.
(ловесний 1цал1онок допомага€ д!тям краще уявити образ

геро|в, передати словами уявл:ован! риси героя, його зовн|шлн|й
вигляд' одяг' вираз очей. |{!сля 6ес|ди вихователь 3вертаеться до
д|тей: <,А якби вам 3апропонували нап{ал1овати Береду, яки:тт би
втт його намал1овали?> (| .Бойко <,Береда'>). ,(|ти словесно
описук)ть р|ст, волосся, емоц|йний стан, одяг' повед|нку Береди,
розпов!.датоть' якими б фарбами його намал1овали' поясн}о}оть'
чому. .(оц|льно 3апропонувати г{аралельно намал}овати о6рази
по3ит11вного | негативного геро|в.
.(1тяпт стар111ого дотшк|льного в|ку доступний | такий
гтрийом, як т{сихолог]'чний анал!з рис характеру та особистост|
героя. 1акпй прийотш мо}кна ввести на 3аняття 3а допомо1'о1о
3ашитання: про що говорять ц| слова? |[ро як! риси характеру 1\{и
д!знаептося з цих сл|в? }{априклад' до такого фрагтшенту:

: д'а | птен| поку1птувати, - нер|штут{е попросив хлопчик.
- Бона г1рка | кисла...
_ 1о н]чого, дай хон одну скибонку.
_ $аэку тоб|, що вона погана' * сказала Фленка | скочила з
шерелазу. (3а опов|данняш1 [!1.6теценко <,Агтельсинка>).
Або: _ 1-[о:ши д|знаештося про,(ядто 6тьопу з цих сл|в:
_
Аядя €тьопа став на будку 1 поэке>ка не стра|пна:
|[ростягас довгу руку
.(о гор|тшнього в|кна...
1{кий був,{ядя €тьопа?'> (6. }1|халк99. <.[ядя €тьопа'>)
|{рийотши худо)кнього анал1зу спрямову}оть д|тей на по1пук
в|дпов|дних сл1в, фраз, речень' в яких передаеться ставлення
автора до героя або казков!сть, гумор. Ёаприклад:
- .(|ти, як ви ду1цаете' сп|внувае автор 3еред1 чи 3асуд}куо
його? |[ригадайте слова' якип{и [.Бойко засуд'куе вереду.
- Ёу нав!що вереда
!{ам такий?
Ё|, не в1зьмемо тебе
1!1и

стоди:

Б дитсадонок нам не треба
3е-ре-ди!
|[от|м д|ти в|дтшукутоть слова' якими поет змальовуо д||
3ереди: вередував' репету€' кричить' верещить' галасу€' горлае'
ро3плакався; в|дзнанатоть |х емоц|йне забарвлення.
.[[|тературна в|кторина допомагае д|тям пригадати знайом|
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--:
твори' |х автора, назву' к|нц|вку. Ёаприклад' вихователь

-

3ачитуе: <,€идить Ромась на лавонц|' триш|а€ |[етрикову гру1шу
_
та й думае: <,| чого я так' як ||етрик' не здогадався зробити!'> 3
(Б.
}{улик
якого опов!дання ц| геро|? ]{о з ниу!и трапилося?
<.Ромасове яблуко | |!етрикова грушта'>). ,(|ти пригаду1оть на3ву'
автора' зм|ст опов!дання, анал|зу1оть його. )1|тературну
в|кторину моя{на провести з використання1!1 !лтострац|й.

Бихователь виставляе |лтострац|| до р!зних твор|в, д!ти
вп!знатоть [х геро[в, пригаду}оть автора' на3ву твору.

Фтэке, чим б|льтше р!зноплан|тних прийом|в буде
використано в робот| над зм{стом худо}кнього твору' тим

активн|тшими будуть д|ти, тим краще вони його засвоять.
)[' стартпих групах дотпк!льних заклад|в доц|льно провести

два-три заняття-розглядання дитячо[ кних{ки одного

письменника або к|лькох його видань. .(ля такого заняття
потр|бно мати тш|сть - в|с|м прим|рник|в одн|е[ кни)кки. 3аняття

проводиться 3 невеличко1о групко}о д|тей ( до 12 нолов!к). [|ти
сидять по двое 3а столапди. Бихователь пов!домля€' що сьогодн1 в
гостях укра|нська кни)кка 1 пропонус подивитись на не|.
Ёаприклад' ро3глядання зб|рки <'3а сонцем х]шаронька
плшве..)> з пъвор!в 7.[евченюа.
$етпа: ознайотцити д!тей 3 дитячо1о кни}ккото'
|лтострац|я]ци' портретами ?.{|1евченка (вп|знавання знайотиого
портрета письменника), його поез|сто; виховувати ллобов до
укра|нсько| поез||, повагу до письменътика' береэкливе ставлення
до кни}кки . !|/[апъер!ал.'портрет 1. ]]]93ч9цка' кни}кка <,3а сонцем
хш!аронька пливе...)) (!лтострац|| 1!1.}{омпанця).
*10 зонятпгпя. Рихователь показуе портрет 1.[[[евченка,
3апитуе' хто це' як| твори }}|евченка д|ти знатоть. .(|ти чита1оть
знайошт| в|ртп1: <,Бстала весна...'>, <'1€че вода з-п1д явора"'')'
|[ропонуе ро3глянути обкладинку книхски. |{ов|домляе :[ назву.
,(|ти розгляда}оть портрет 1\{олодого поета !.|[[евченка,
|лтострац!|. Бихователь читае в|ртп| <,6в|тае...'), (3а сонцем
хмаронька пливе...>, <3оре моя вен|рн8{...>>. Розгляда}оть ще
один портрет [11евченка. 3аунутоть в1ртш <,3а сонцем хмаронька
пливе...>. 3ак!нчуеться 3аняття читання1ц в|ртша <,3апов|т'>.
)/ випускн|й груп! мо)кна ро3глянути книхску <'Ёозак
|олота,>. [{а початку 3аняття вихователь розпов|дае д|тятш про
3апор|зьку 6|в, запор!зьких козак!в. |{ропонуе ро3глянути
обкладинку книги. .(!ти розгляда}оть зовн|тшн|й вигляд ко3ака
|олоти: вуса' оселедець' одяг' штаблто, ру111ницто. Бихователь

читае текст'
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читання супровод?{суеться ро3гляданням

постор|нкових !ллострац|й. 3ак!нчу€ться

.]апису п|сн| про козака [олоту.

заняття слухан!|'1м у

)/ кутонку \<ниги пер|одинно вла1штову1оть вис1авки
д'ттячих книг. Бони 1у!о)куть мати те}1атичний характер,
наприклад, до.(ня 8 березня, <,}кра|но:иоя, Батьк!вщино 1иоя>'
<1![ова р|дна, мова солов'|на>' мох{уть бути присвячен|

пись1!1е1|нику. 8ктцо виставку присвячено пашт'ят| письш1енника
або виставля}оться твори сучасника' в куточку книги вм|щулоть

портрет письменника, дитяв| кни}кки

|лтострац!|.

-

видання його твор|в,

9 стартпотиу до:пк|.льному в|ц! проводять л|тературн| ранки
та вечори' присвячен| творност! укра|нських письп{енник|в. ]![ета
|х
виховати лтобов до укра1нського слова' повагу та !нтерес до

нац|онально|
л|терат}Ри, закр|пити у д!тей знання худоакн|х
твор|в, актив!зувати мовлен ня' ви1\ ликати рад!с ний, 6адьортай
настр1й. "}[!тературн| ранки та вечори
свята нац1о- це своер!дн1
нально| книг|1' це пропаганда укра|нського
худо)кнього слова
серед батьк|в.
.11|тературн| ранки в }кодному раз| не ма}оть перетвор|оватися на самоц!ль. {е п!дсумок те1\1атичного читання худо:кн!х
твор|в. 1ак, протягом пер1пих двох квартал|в д|тям читалу|
твори ?.}1|93ч9ц6а' заучували в|ртш|, знайомили 3 портретам\цта
}киттсвим 1пляхо1ц }(обзаря, а в березн|, напередодн1 дня
народ}кення поета' проводять л!тературний ранок.
.[{|тературн! ранки присвячу]оть творчост| й сунасних

поет|в та письменник|в: Ё.3аб|л|, |{.Бороньку, [.Бойку,

м|сцевим поетам. 8кщо л|тературне свято присвячено творност|
м1сцевого пись1ценника, баэкано 3апросити його в гост|, на зустр|н
з д|тьми.
Ранки чи вечори проводять у зал1. 3ал прикра1ша1оть
портретом пись]шенника, укра!нськими ви\]1итими ру1шниками'
виставля1оть твори' |лтострац1:, декорац1| для |нсценування
твор1'в письменника. Б л|тературних святах беруть участь
доросл1 (прац!,вники дотпк|льного 3акладу), батьки, запротшен|
гост| та д|ти. [х проводять у дду3ичному супровод| (фортеп|ано,
6аян, народн!. укра:.нськ| птузинн| |нструтиенти). [|ти й доросл!
вдяга|оть укра|нськ| нац!ональн| костто:ии.
}1|тературн1 ранки та вечори буду:оться 3а тако1о
структуро1о:

* вступне слово вихователя про ,киття та д|яльн|сть

пись1шенника;

- ро3глядання портрета' книг;

_ бес|да про книги, знайом|' твори; л!тературна в|кторина;
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;,.

_ читання д|ть:ши в|ртп|в, розпов|дання ка3ок;

- участь дорослих (нитання в|ртп|в, сп|вання п|сень за
текстом письменника);
_ !гри д|тей, театрал1зац1я чи драп{ати3ац|я твор|в
пись}!енника;

!

- 1нсцен|зац|я твор|в письменника.
)11тературн| ранки проводять один-два рази на квартал
тривал!стто 30-40 хв. Баприклад' сценар|й л!тперапъурно2о
ранку, пршсвячено2о т!.ворчостп1 Ё.3аб[лц. [|[епто.' закр|пити у
д|тей знання твор|в Ё. 3аб1ли, виховати лтобов до укра|нського
слова. !\т[аптер1ол.' портрет }1. 3аб|ли, виставка дитячих книг'
1лтострац![, декорац|т до ка3ок <3айчикова хатка)), <,Рукавичка'>,
> .
< €орока-б!лобока
110 л1тперотпурно?о ранку. Бихователь в укра|нському
нац!.ональному косттом|, ведуиа - д|внэтттка ,[сочка у витпит|й
соронц| та в|нонку. Бихователь знайомить д|тей з ,{,сонкото,
написав багато
письменник|в
3апиту€'
хто 3 укра|нських
Ё.
3аб!ли,
портрет
|{оказус
опов|дань про,{сонку.
розпов|дае про
|! творн!сть. [|ти огляда]оть виставку книг"
)11тературна в|кторина за зм|стом опов|дань Ё.3аб|ли. {|ти
вп|зна:оть геро|в твор|в <,6орока-б|лобока'>, <,|[ро д1вниттку
1!1аринку | руду к|тпку>, <,!ванадцять м|сяц|в'>, <,|[ро [сонку'>.
.}1|тературна в!кторина проводиться у вигляд| |нсценування й
театрал|зац|[ твор1в (уривк|в) Ё.3аб1ли. !ал| д1ти чита}оть в!ртп|
!{.3аб|ли, драмати3у1оть ка3ку Ё.3аб|ли <,3айчикова хатка)).
€ценар|й л1тперапъурно?о ранку, пршсвяченоео тпвор+оспъ[
}|ес1 |кра[нкш, <<!о }[есшноао в!ночко>.1
Ёа центральн|й ст|н1 залу - портрет .!{ес1 }кра[нки,
прикра[шений укра|нськими ру11]никами, кв|тами. А|ти вдягнен!
в укра|нськ| косттоми.
Бихователь: -.(|ти, пригаду€те' ш!и 3 вами читали ка3ку про
горобника, який хот|в навчит\|ся ро3уму. 8к вона називаеться?
(<Б|да навчить,>). А хто написав цто казку? 1ак, казку <Б|да
навчить,> написала в|дома укра|нська поетеса.[[еся }кра[нка, А
як! ще твори.[{ес| ||/кра|нки ви знасте? 1ак, /{еся 9кра|нка писала
прекрасн| в|ртш|. А як називатоть лтодину' яка питше в!ртш|?
(|!оетоти або поетесото). )1еся )/кра|нка - це на1]та славетна поетеса.
1 сьогодн| я вам розпов|м про не| багато ц|кавого. 6лухайте эк,
,(авно-давно на
\

натл|т"д

укра1нськ|й земл|, на Болин|,

_
!ив.:.(отпк1льне вихова}{1{я.- 1991. ]{р2. - (.26-27.

\64

народилася хоро1па-прехоро1па д|вчинка. \{[ама назвала |! .}{есето.
3 дев'яти рок|в г{очала.[[еся писати в|р:п|, | були вони так] гарн|,

що тх стали друкувати..}[есине пр|звище було Ёосан. 1а щоб ус!
знали' що д|виинка ця родом з 9кра|ни, .[[есина 1цама - в|допта
письменниця Флена |[ч|лка_ п|дписувала |х |м'ятц.[[еся 9кра|нка'
Ауаке лхо6ила.[{еся укра|нську природу: л|с, р1.нку, поле. Разошт з|
сво[ми братами й сестрами ходи./{а до л|су, збирала ягоди' б|гала
до р|нки купат!1ся. А найб|льтпе лхо6ила.1[еся слухати розпов|д|
старих лтодей про русалок' водяник|в, !нтших ка3кових |стот, гцо
н|бито |снутоть у природ|. |1ам'ять пталенько| д|вчинктт м|цно
тр}1мала ц| нар|вн| опов1дання. 1 от, коли .[[еся виросла' вона
написала в|ртпами красиву ка3ку' яка називаеться <,[!|сова
п1сня

> .

А розпов|даеться

в ц|й казц| про л|сову красун}о \{авку та !:
друз|в. 1!1авка хсиве в дупл1 старого дерева | цто вербу сестрото
}1азивас. .![|с - це || р|дний д|м, вона л:обить усе в ньош{у: дерева'
травиц1о' кв|то.{ки, пта1шок' тваринок | казкових |стот. 1 вс| вони
лтоблять | обер|гатоть \{авку. 3 нето дру)кать Бодяник 1 н|акна
Русалонка' що }кивуть у л|совому озер|, | л|сова й шольова
русалки' | маленьк| потерчата' | суворий |[ерелесник, | страштн|
<1ой, що гребл! !ве'> | <.?ой, що в скал! сидить').
/{о л|су г1риходив с|льський хлопець.1[укаш:. Б|н теэк лхо6ив
природу | так гарно грав на соп|лц|, що 1![авка покохала його.
Бона вдягала на голову в|нок з кв]'точок' прикра1пала себе
калино}о й лгтстям, с|дала на сплетен| в!ти дерев |, гойдатонись,
слухала гру }1ука:ша.
<1воя соп|лка птас кращу мову' заграй мен1, а я

поколи11]уся>)'-

говорила

\{[авка. |[ослухайте

| ви п|сн:о соп|-

лочки (3вунить справ}кня соп|лка або уривок з балету
[.6корульського <,,[[1сова п|сня>' а хтось |з дорослих |м!тус гру
на соп|лц|).

[{оли ви п|дростете' то прочитаете <,л|сову п|снто> | д13наетеся' що сталося з \{авкото | .}{укатшем' а 3ара3 послухайте,
як лаг|дно сп|ватоть хлоп'ята_потерчата' що св!тяться вогникаш|и
на болот]:
Ёас птатуся поло}кила
1 шт'якенько постелила'
бо на р|ння, на катш|ння
настелила баговиння
| латаття:ц повкривала'
| тихенько засп|вала:
.[1тол1 - лтол!- л1олята,
засн|1ь, мо1 малята!'>
<,
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111о вам нагаду€ ця п|сенька? 1ак, колискову. А ось п|сенька
весняно| води:
3 г|р на долину
б|хсу, стрибато, рину!
1!1|сточки з6ивато, вс| гребельки 3рива|о'
вс! гатки, вс!. запруди,

]

що 3агатили л|оди' -

бо весняна вода,

як воля молода!
)(то уваэкно слухав' той зум|е в1дпов|сти' яка вона - весняна вода (111видка, дзв1нка, весела). 1ане сн|г ! дзвенять
струмочки на початку весни. Ёоли в1дступае зима' тод1 й сп1вас
весняна вода. А от наприк!нц| весни коли вэке л|то близько, у
'
природи |нтш| голоси. .[[|совик 3 ка3ки
.}1ес| 9кра|нки так
розпов|дае про цей нас:
Бхсе й сон-трава перецв!тат:*7 стала'
Фт-от зо3улька маслечко сколотить'
в нервон| черевички убереться
| лтодям одм|рятиме л|та.
Бэке з вир|то поприл!.тали гост|.
Фн хсовтими пу111инками в}ке плава}оть
на чист|м плес| каченятка дик|.
А от коли в1дсп|вае, в!дгоштонить красне л|те.{ко, яка шора

року г!риходить? (Фс|нь). 1ак, а восени часто йде дощик.

|{ригадайте в|ртшик <[ощик,>, який налисала
"[{еся )['кра|нка.
,(итина:
....(ивлтося ранкомв)ке 3аволочене серпанко1ц
с|реньке небо, дал| став
по1у!ало й дощик накрапати'
| вогким холодком до хати
зай:пов притихлий в|терець.
Бихователь:
.{,к гарно питпе поетеса про на1пу р|дну
укра:нську природу. .[!;обила вона ! поле, 1л|с, | все }киве _ д|внинкото п|дгодовув€1ла пта1шок. € в не| в|ртш про пта1шок' яким {.олодно
в3имку. )(то пам'ятае його?
,(орослий | дитина чита|оть в|ртп <,1\{апто, |де в}ке 3и]у1а... >.
Бихователь:
Би, :шабуть, пом1тили, що в цьому в|ртп1
ведеться розмова. -)(то ак тут розш[овляе? (1!1ати ! дитина). ?ак,
мати н|лсно 1 лаг|дно в|дпов!дае на запитання свое: :цаленько|
дитину1.

9

.]1ес| теэк

була добра | н|экна 1иати.

.71еся

дуэке || лтобила

|

про все розпитувала' а мама поясн}овала' вчила .[{ес:о читати'
166

_
казки, сп!вала п|сн!, а маленькити д|ткам
колисков!. 1 .[[еся }кра|нка, коли виросла' те}к склала колискову
<,1!1|сяць яснесеньк'1й,>, 0 композитор 'я' €теповий нашисав
му3ику
до не|. |{ослухайте уривок з ц|с| п|сн|'
д];'и слуха|оть пертлий куплет п|сн| у виконанн| дорослих'
визнача1оть || характер.
Бихователь розпов!дас про те' що у [\есиних 1ца1у1и | тата
було тшестеро д|тей: два хлопчики ! чотири д|вчинки' '1{еся була
батьки
другото дитино!о в с|м'т ! стар:шото серед д|внаток. А ще
1!1арусто, до якот ус| ставилися
*Б|
"'*'"увал'\д!внинку-сир|тку
теплото1о й н|экн|стто. Бс! д|ти 3малку вдягалися в
3 особливо}о
укра|нське вбрання, сп!вали укра|нських г{|сень. Ауэке часто.[[еся
ор''" | се1три були гостями в сус|д!в - простих селян' 6рали
'.!т
участь у народних святах' |грах. .1[еся ду)ке 1пвидко 3апам'ятовув'й. н.родн| п|сн|, ка3ки' як|_нула. |{!зн|тпе вона
спец|ально збирала народн! п|сн| та |гри, | записала |х понад
!тиса1у1' розпов|дала |й

двохсот.

9с1 сп|ватоть к|лька народних п|сень'

Бихователь говорить про те' що д|ти лтоблять сво|х
маленьких братик!в' сестричок | д!товок з ш|олодтшо| групи
дитячого садка' допомага}оть {м, ад}ке вони ще не все вм1тоть

молод1ши1ц'
робити сам|. ,(|ти розпов|датоть' як вони допомага1оть
Фт ! найа .1[еся дуэке лю6ила сестер | брат!в. 1(оли тттати
в|д'1здила, .11еся у родин| була молод1пим за мат|р' Бона й
годувала' | пестила, ! навчала |х нитати, мал}овати' витливати'
на фортеп|ано. Ёав|ть п!друнник |стор!{ склала для них' А
"р'й,
сапта в|д'|з д'1ла3 дому на л|кування' то' повернув1шись'
леся
коли
зав)кди привозила вс|м подарунки: книги та |гра!пки' корали чи
намисто' лист1вки або экука-скарабея, яким пот|м довго гралися
д|ти. Фсобливо старалася порадувати сироту 1!1арусто'
.!{еся господартовала вдома як доросла' а 1\далеча залтобки
допомагала |й. }с| д1ти в родин| 1(осач|в з1цалку привчалися до
прац!' ко}кна дитина мала св|й маленький городик' кв|тничок. А
що потр|бно, щоб овоч| й кв|ти добре росли? (А|ти в|дпов|датоть'
пригаду1оть' як прац1овали вл|тку на сво€му город|, кв|тнику)' А

ще .}1еся з| сво|ми братамгт й сестрами т[осадила садочок:
1![абуть, 3гадко1о про той садок |
яблуньки, гру1пки'
"*"""*".
51.€теповий на||исав до
компо3итор
0
стай в|ртп .Би:''*нь*!1,|,
нього 1\[узику.
,(|ти викону}оть хоровод <'Битпеньки)'
Бихователь: _ леся }кра|нка тя}кко хвор|ла, | |й доводилося
тривалий час }кити далеко в|д дом|вки, щоб л|кува1ися б|ля пторя.
х'', вас {здив з батьками до моря? |{ригадуете' яке воно? (.(!ти
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А теттер послухайте' як гарно написала про море
9кра|нка.
.(|ти | вихователька читатоть в|ршт|.
Бихователь 3верта€ увагу д|тей на вира3ну, о6разну мсэву
11оетеси' на еп|тети 1 пор|вняння' 3а допомого}о яких вона ог|исуе
море' небо. ,!|еся полтобила море. Бона вм|ла ц|нувати красу
природи | туа*сих кратв, та, як| 6 вони не 6ули гарн|, 3ав)кди
пам'ятала, щ' во,'.] укра:нка, сумувала за р|дни:тгкраем. .(е б
не ,кила .}1еся 9кра[нка, вона 3ав)кди серцем линула до р|дного
в|дпов|датоть).

.11еся

!

кра}о.

Бихователь: - А

1ци

на

як|:_д зештл|

экивемо? 1ак, ми }кивемо

на )['кра:н1. 1{е натша Батьк|вщина' наш]а р|дна земля' | ми з вами

теэк т| лтобимо. 1!1и - земляки славетно| поетеси .|1ес| }кра|нки, |
цим мо}кна пи1шатися' ад)ке |: зна:оть | лтоблять в усьому св|т|.
3 плат1вки линуть спок|йн| народтл1 мелод||. ]{|ти покла_
датоть кв|ти до портрета поетеси' вклоня|оться | виходять |з залу.

2.5. 1\{етодика проведення бес|д
на п|орально-етичн| теп[и

Бтичн1 бес!ди проводяться у до1ш|с1льному заклад| як
самост|йне 3аняття з д|тьми стар1пого долпк|льного в|ку та я1{
прийопт навчання п|сля читання худо)кнього твору 1цоральноетичного зм|сту в ус|х в|кових груг{ах.
Бтична бес|да-це орган|зована й ц1'леспрямована ро3мова
вихователя

з д|тьмтл на в|дпов|дну

вона |з запитань | в|дпов|дей.

ш!оральну тему; складасться

}1ета етичн о| 6 ес| ди-систематичне роз' яснення д|тя-ги норшт
| правил пторал|, допоп{ога в усв|дотиленн| ними морального
досв!ду, формування громадсько| думки' ро3виток критики |
са1цокритики в дитячопту колектив|.
1\{ораль худо)к}1ього твору найкраще 3асво}о€ться д|тьми в
етичних бес|дах п|сля |х читання. Б|до:шо, що дотпк!льники
вир|знятоться 3датн|стто до гтасл|дування. .(|ти насл|дутоть
товаритп!.в' дорослих, 1 геротв л|тературних твор|в. 3авдякгт
насл|дування1ц вони оволод!ва:оть правилами повед|нки,
засво}о}оть 1\{орально-етичн1 поняття та норпди сп|лкування.
|[роте т+асл|дування набувае усв|доптленого характеру' вони не
сл|по коп|тототь все' що хочуть ! банать, а вносять у сво| д||
минулий досв1д.
Бтична бес|да, яка проводиться одра3у п|сля читання

худо}кнього твору п|д кер|вництвом педагога' забезпенуе д|тям
11равильне ор|.ентування на 11оз11тивн| зразки повед|нки,
допо1цагае диференц|}овати )(ФРФ[1€,> 1 [Ф| &Ё€ >, усв|до:шит[, 1щФ
мо}кна насл|дувати' а що 3асудхсувати. 9 процес| таких етичних
бес|д у них форплуеться вм!ння у сво|й повед|нц| | вчинках
насл|дувати приклади хоро1ших лтодей' шо3итивних геро{в
худоэкн1х твор1в.
3 д|тьми стар111ого дот.пк!льного в|ку проводять бес!ди про
вчинки д|тей. 1ака етична бес|да пов'язуеться 3 певним }киттевим
фактом, конкретним вчинко1\{ д'1ти|7у{ (або груши д|тей). 1| метаро3'яснити суть морального вчинку' охарактери3увати повед|нку
д|тей, допомогти усв|домити сво| вчинки' правильно його оц1нити
й викликати в|дпов|дн1 тшоральн| в|днуття' як| виштагали б
схвалення чи засуд'кен}|я. Бтичн| бес\ди про конкретн' вчинки
д|тей формулоть св|доме ставлення до виконання правил
повед|нки.
Ёаступний тип етичних бес|д поеднуе обговорення зм|сту
худоэкн|х твор|в та повед|нки | вчинк1в д|тей. 3пт|стом цих бес|д
виступае з|ставлення вчинк1в л|тературних геро|в з повед|нкото
д|тей, на основ| ного фор:шу}оться у3агальнен| уявлення г{ро
норми | правила повед|нки лтодей, система моральних оц1нок.
} процес| етичних бес|д розв'язу€ться ц|ла низка 3авдань
}|орально-етичного виховання д|тей. €еред них:
- форптування у3агальнених
\{оральних уявлень про
<<

<<

несн|сть, правдив'сть' скромн|сть, дисципл!нован|сть,
колектив|3пт та

1ншл|

моральн| категор||;

- виховання адекватно| взаетцооц|нки та самооц!нки
в|дпов|дно до 3агальних норм | правил повед1нки;
- формування св!до:иого ставлення д1тей до виконання

11рав1{л

повед;нки;

- сг{онукання д|тей до

по3итивних ]цоральних вчинк|в.

Бтичн1 бес|ди ттод|лятоться на колективн|, групов| та

|ндив|дуальн!.
$олективн! бес1ди проводять з ус1ето групото' плану}оться
як самост1йне заняття з розд|лу <,)(удоакньо-мовленнсва
д|яльн|сть'>. Фр|ентовна тематика бес|д: <,Береэкливе став./{ення
до громадського птайна та особистгтх реней'>, <,9есн|сть |
правдив1сть ') , (, друа*сба 1 товари1шування > , < €кроптн!сть'> ,
<,9истота 1охайн|сть'>, <,9уйн|сть | уваэкн|сть,>, <,|[ро обов'язок |
в|дпов|дальн|сть>, <.|[ро с:и]'лив|сть | хоробр|сть,> | т. |н..
[рупов| бес1ди цроводять тод!, коли виникае необх|дгт|сть у
роз'ясненн| нор:и | правил морал| дек{лькоп{ д1тям. Ёаприклад,
вих0ватель пом!.тив, що дек|лька д|тей не дотриму1оться правил
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особисто| г|г!ени, неохайно поводяться з особистими речами'
|гратшкатии. 9 в|льний в|д занять час з ни1\{и проводять групову
етичну бес|ду Будь охайнипт . |рупов1 етичн! бес|ди штоэкуть бути
як планов|, так | позапланов!, тобто проводитись у раз|
необх|дност1.
1ндив|дуальн| етичн| 6ес|ди проводять у зв'язку 3 певним
вчинко1\{ дитини (позитивни1ц чи негативнитш) з урахування1и
!ндив1дуального п!дходу. 9сп1х тако| 6ес|ди багато в чому
3але}кить в|д того, чи вдасться виховател}о викликати дитину на
в|дверт|сть. [ля цього необх|дно добре 3нати свого вихованця'
особливост| характеру, його !нтереси, 3апити' р|вень морального
ро3витку. 1ематика |ндив1дуальних бес|д досить р|зноман1тна:
<1и ! тво| товарип]1,>, <1в|й друг'), <.1в|й обов'язок'>, <,.[к ти
ро3мовляе1п,>, <,|1равдив!'сть 1 чесн|сть'> | т. 1н.. 1ндив|дуальн!.
етичн| бес1ди ш|о}кна проводити щодня.
]['сп|х колективно1 бес|ди 3але}кить в1д правильно| [|
побудови. Бтична бес|да складаеться 3 трьох частин: 1) понаток
6естди;2) х|д (або основна настина); 3) прик|нцева частина.
1{оакна 3 цих 1{астин передбанае сво|о мету й будусться по_
р|зному, залех{но в1д моральних завдань, як| розв'язутоться у
процес| 6ес\ди.
|{очаток 6ес|ди мае на мет! викликати в д|тей !нтерес до
певнот морально-етично1 категор1|, зац|кавити тх певним
моральни1и фактом та 3осереди\и на цьому увагу. }{а понатку
6ес\ди використову}оться р|зноштан|тн| прийошти.
1ак, ети9ну бес|ду 1ио'кна ро3почати з вступно| бес|ди,
спря1цовано| на з'ясування розутш|ння д1тьпти 1!!оральних г!итань.
Ёаприклад, бес|ду про несн!сть | правдив!сть вихователь починае
3апитаннями: <,$ого ш|и на3иваеп{о чесним'|,> , <|{оли про л]одину
говорять' що вона правдива?>, <,Би розум!сте, що значить 6ути
чесни1и | правдив}11\{>, <<$ц на3ива}оть тих' хто говорить
неправду? > .
Бес|ду про друакбу | товари1пування мо}кна розпочати 3
таких 3апитань: <,1(ого 1ци на3иваеш1о другом?>, <,[11о мае робит:т
друг?), <,1{ого ми на3ивас}1о товари:пем?>, <,|[ро кого говорять:
в|н хоро:пий товари11]?,>, <,|{ро кого говорять: в|н поганий
товари1п> | т. |н..
Биховутони образн|сть дитячого мислення' етичну бес|ду
1\{о)кна ро3почати 3 опису конкретного факту ни под|[, розпов|д|
вихователя. |!рошонуемо дек|лька розпов|дей.
- <,Розпов|1ц я вам' д|ти, про один випадок, який стався у
стартш1й груш!. - !тти гралися на прогулянщ|. |[ройтпов дощ |
3алу\!лив калтоэк|. Фленка посковзнулася й упала в кал|охсу.
<,
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)(лопц|, як| 3находилу\ся пору{' почали голосно см|ятися. Фленка

не 1цогла сапта п|днятися - за6ила боляче кол|но. Ёа оч!
наверталися сльо3и' а поруч стояли д|ти | сшт|ялися. ?а раптом
б1ля д|вниЁ|ки оттцт1ився €ерг|йко, |: сус|д |з стартпо| групи. Б|н
11ахилився над не}о' подав Р}к}, запитав' чи не боляче тй, | допопл1г
очистити одяг. .{,к вчинив 6ерг|йко? 8к моэкна на3вати вчинок

товаритп|'в @ленки'/''

!нтпого ра3у вихователь 3вертаеться до д|тей: <,8 вам

розпов|ти про один випадок' який трапився з 1!1игцком' а ви добре
подушлайте' в чош[у в!н потшилився.

- }1итпко 1пвидко кроку€ дорого}о. Б|н посп|тпа€
на де|1ь народ}кення свого друга Флеся.

на гостини'

- ,{яденку' котра година? - 3апитав \{итшко пова}кного
перехо}кого, який 3 ни}\1 пор|внявся. 1ой с|!инився' д|став
годинник | поваэкно в!дпов|в: <,3а чверть п'ята.'>
\{[итпко спок|йно п|тпов дал|. &е не встиг в|н зробити к|лька
крок|в, як почув навздог|н: <.)(лопчику, 0 |4Ф треба сказати?'>.
- А що сказати? - не 3ро3у1ц|в 1!1итшко. -Ага, - 3догадався' дяку]о.
- Будь ласка! _ не3адоволено в|дпов|в перехоэкий,
похитав1пи голово]о. <,9отт:!} це в|н образився?') - г{одумав }[итшко,
- ад}ке я йотшу <<дяку}о'> сказав? {оч 1 не одра3у. 9ому в|н ще й
голово|о похитав? Ёеначе справд| я невв1чливий..."
Розпов|дь вихователя п{охсна зам1нити читанням в!рлша або
опов|дання (уривка) на в1дпов|дну моральну тему. Ёаприклад,
бес!ду про вв|.нлив|сть | нуйне ставлення до батьк|в та стар1ших
доц|льно ро3почати з читанням д!тяпт листаА..(орохова <.3 цього
| почнем>; бес|ду про см|лив|сть, винах|длив|сть та р|тшуи!сть _ 3
читання уривк|в опов|дання Б. Фсоево| <,Ёа берез| р|нки'' | т. |н..
Бтинну бес|ду мо}кна розпочати з розпов|дей д|тей про
банене, пере}ките' про |х д|яльн|сть' }киття' повед|нку.
Ёа понатку 6ес|ди про скромн|сть моакна 3вернутися до д|тей
1з запитання1ц: ((д|ти' пригадайте, як| твори ви знаете про
скротин|сть, як| дивилися к|ноф!льми?'> | т. |н.
8фективним тако}к е прийом актив!'зац|т минулих вра)кень
д1тей - це розглядання |лтострац1й' картин' уривк|в д1аф!льму
на в!.дпов|дну 1цоральну теш!у. 1ак, педагог 1шо}ке пока3ати
!л:острац|то до знайоптого д|тям опов|дання й запитати: "|ерой
якого опов!дання зобраэкений на картин|?> | т. |н.
}1ета основно:' частини 6ес|ди - роз'яснити д|тям
конкретний зм!ст певно| тшорально! категор||, норми чи правила
повед1нки; викликати в д|тей е:иоц1йн| пере}кивання та в|дпов|дне
ставлення до факт|в, явищ' що обговор1о}оться.
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Фсновна частина склада€ться 1з запитань та в1дпов|дей,
спря1иованих на анал|з | оц|нку вчинк|в л|тературних геро[в та
д|тей, з'ясування:цотив|в моральних вчинк]'в. Б етичних бес1дах
мо}куть використовуватися р|зн| типи 3ашитань' а саме:
- спрямован| на з'ясування розум!ння д|тьми основно: |де|
твору (<9ому герой 3али!11ився нев|доптий?'> - Ао <,Розпов!д| про
нев|домого героя>> €.\{артшака);
_ що передбачатоть з'ясування ставлення д|тей до певного
твору' об/рунтування ними свого вибору (<)(то з геро|в твору вам
сподобався | ному?>);
- як| д|: вимага|оть оц|нки вчинк1в ! повед|нки геро|в твору

свое:. оц|нки (.'{и правильно зробив
хлопчик?'>, "8к мохсна на3вати його повед|нку,>; <,9ому ти так

та обгрунтування
вваэкае:ш?

>

);

_ спрямован| на встановлення причин | мотив|в окремих
вчинк|в геро|в та |х об[рунтування;
_ що допо1цага1оть встановити зв'язок тц|эк зм|стом

прочита}|ого твору ! повед!'нки д!тей вдома' у гро]шадських тш|сцях
(<)(то в натп|й груп| вв|чливий?'>, <,$к ви дру}ките од}1ин 3
однипт?>, <,)(то в натп]'й груп| 3ав)кди говорить правду?'), (,$( ви

допо1цагаете дорослим' мен1пи1ш?> | т. |н.);

- спрямован| на у3агальнення моральв1{х знань 1 норм
повед|нки (.1{о о3начае <6ути хоро1пим другом?>, <,$к ви
розупл|ете скротин|сть!'>, <,||1о таке вв1чл:тв1сть?>);
_ як| допомага1оть д|тям
усв|доштити 3начення дотри1цання

норм | правил повед|нки (<9ому 3ав}кди потр|бно говорити
правду?>, <,[ля чого лтодин| потр|бен друг' това!!{[1?>>, <9ому
потр|бно бути уваакнттм | нуйним до |н:пих?> | т. |н.);
- спрямован| на розум|ння стосунк1в м|:к л1одь1ци на основ|
виконання (ни порутшення) норм тиорал| (<,,[{к ставляться до

брехливгтх д|тей?>, <,8к ставляться до ува}1{них | нуйних?'> | т.
|н.).

9 процес! бес|ди використовутоть розпов|д1-3агадки'
складен| педагогом | самими д|тьми. Ёаприклад: <,одного ра3у
вулице1о йш:ов д|дусь, спира]очись на велику палицто. Б!н був
старенький, в\дстарост| з!гнувся | т?тшов, дивлячись соб| п|д ноги.
Ёа зустр!н йотиу, п|днявтши голову до неба | щось там
ро3дивля}очись' б|г хлопчик. Б|н не пом1тив д|дуся | тптовхнув
його. !|дусь ду}ке розгн!вався на хлог{чика. Але хлопчик
нахилився до д|дуся | щось ска3ав йому. [|дусь подобр|тпав |
посм|хнувся. 1{о }к хлопчик ска3ав д|дусев|, що в|н перестав
обуртоватись?
Аналог|чно використовутоться й моральн{ задан|, як|
пропону}оться д!тям розв'язати впродов}|{ 6естди. Ёаприклад:
'>
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<|[етрик 1 Фленка йдуть пров|дати Романа, але не мо)куть знайти
будинок, в якому в|н +киве.
* .(оведеться когось запитати' - шл|ркуо Фленка.
- { зараз 3апита!о' _ сказав |[етрик | п|:пов назустр|н эк|нц|,
яка ъ1а6ли}\салася д0 них.
,{к пдае |{етрик звернутися Ао эк|нки?'>
1!1оэкна запропонувати в к|нц| 6ес:.ди д|тяшт гтригадати
пр11сл!в'я на в1дпов|дну те1цу. Ёаприклад, про прац1о (<.(|ло
майстра величае)), <,Без д|ла псуеться сила>>' <,1]{о пос|е1п' те й
по}кне|ш)>' <.Ёе одяг красить л}одину' а добр! сп!ави>>).
,{ля закр|плення прави.'т повед|нки мо}кна 3авер[шити бес1ду
1'рото. 1{априклад' тако1о' як ",(отшк|ль1{ята-вв|члив| хлоп'ята'',
в як]й вихователь складае розг{ов|дь, а д|ти хоро1ц вставля}оть до
не| вв|члив| слова:
<Фдного разу 1!1икола потхав до бабус|. Б автобус| в|н с!в б!ля
в|кна | з ц|кав|ст}о ро3глядав вул!тцто. Ёа зупинц| в автобус
зайтшла ак1нка з 1цаленьким хлог{чикопт. }[икола п|днявся 1 сказав
ак1нц|: <€|дайте...> (д|ти хороп{: <,Будь ласка!'>). }1(!нка зрад|ла |
вв1чливо подякувала хлопчиков|... (д|ти: <,(якуто!'>). Автобус
р|зко 3упинився. }4[икола ледве не впав | тптовхнув попереду
л|тнього чолов|ка. Б]'н хот|в образитись, але }[икола сказав...
(д1ти: <,Бибачте, будь ласка!>)>.
Бтична бес1да передбанае у3агальнення попередн|х знань,
уявлень д|тей, тобто мае у3агальн1овальний характер' тому
шотребус серйозно1 попередньо| п|дготовки як вихователя, так |
д|тей. $кщо у д|тей не буде попередн|х 3нань ! уявлень, бес|да гте
вдасться.
.(ля того щоб етинна бес|да давала позитивн| насл1дки,
необх|дно передбанити тематичне чита}1ня худоэкн|х твор|в на
певну моральну тему впродов)к певного часу (як на заняттях' так
! в повсякденному экитт|).
.(обре, якщо вихователь в}ке штае потр|бний л|тературний

матер|ал, вир1зки 3 газет' оформлен| в тематичн| папки

(наприклад <9есн1сть | правдив|сть'>, <|!ро скромн|сть>, (дру)кба | товари1шування) ! т. |н.) .
.(ля бес|д доц|льно п!д|брати чи скласти розпов|д| 3 прикла| негативно| повед|нки, моральн| задан|, загадки'
по3итивно|
дами
присл1в'я' в1ртп|. €л|д продумати' як використовувати худоэкн|
картини' 1лтострац||, д|аф|льми. Ёапередодн| бес|ди (за 3-4 дн|)
доц|льно г{ереглянути к|ноф|льми та д|аф|льшти на обрану теп1у'
обговорити [х за заздалег|дь накресленим планом.

3 групкото д|тей (за 7-10 дн|в)

(наприклад,

<,

?елефон >,

<

}

кратиниц|'>,

<,

готу}оть !нсцен|вки
} роздягальн|'>, Ёа вули_
<.
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-!!|>, <,!2 БФ(3&.г||>> | т. |н.), складен| вихователем' з }киття д|тей та
на основ! худоэкн|х твор|в. Ёаводимо приклад конспекту етично|

бес|ди.

!емо: 9уйн|сть, доброзинлив|сть, скро:шн|сть. 8тинна бес|да.
3ав0ання: уточнити уявлення д|тей про моральн| поняття
(нуйн|сть, доброзинлив|сть, скро:шн1сть), унити правильно
в'кивати ц| слова в :тов|; оц|нловати повед|нку товариш:|в | свото
власну. Биховувати скрошлн|сть, нуйн|сть, доброзичлив|сть.
{10 зонятптпя. Розлов|дь вихователя про один випадок:
.йтлли три эк|нки' несли ваакк| сумки. йазустр|н |м три
д|внинки, |хн| донки. |{ерш:а побачила мат|р | засм|ялася: <,Фй
ск|льки ти накупила всього - ледве несеш]!,> Аруга подивилася'
що в мами зайнят] обидв| Р}ки, | ка:ке <,А я хот|ла, щоб ти мене
3а руку в3яла' а ти он ск|льки несе1п!,) 1ретя д|вчинка з н|хсн|стто
подивилася на мат!р | каэке: <,1!1атусто, давай удвох будемо сумки
нести' я тоб| допомо)ку. '> .!{к мо}кна оц1нити повед!'нку цих
д|внат? )(то з них виявив нуйн|сть? ,[к| ви знаете твори про
нуйн|сть, доброзинлив|сть?,(|ти пригаду]оть твори' анал|3у}оть
повед|нку геро|в. 8к| ви 3наете твори про скромн|сть геро|в? А
тепер пригадайте' в яко}1у твор| геро[ вихваля}оть себе?
|[ригадайте, як| ви 3наете присл|в'я про нуйн|сть, скромн|сть,
доброзинлив|сть?
Анал|з ! оц!нка повед|нки д|тей групи. 1\{оральна 3адача:
<} старлш!й груп| захвор|ла д!внинка, вона ле}кала вдома | н!куди
не виходила ц|лих п|вроку. 8к повинн| 6ули д|яти д|ти ц|ет
групи? >
Биведення морального правила: <,|!отр|бно завэкди бути
скромни1ц' не вихвалятися' а краще зробити прие}лне |нтшим
л}одям' тод| тебе пова'катимуть | доросл|, | д|ти''.

]

2.6. Р1етодика роботи 3 худоэ|{н1:ии
|лтострац1ятши

латинського |1|ц{га1|о) _ экивий опис,
наочне або граф|нне зобраэкення явищ; мал}онок; пояснення'
1лтострац1я

-

(в1д

тлу1цачення 3а допомогото наочних приклад|в; зобраэкення' що
супровод'кус й доповн1ое текст.1
1лтострац1я - типовий олис, наот]не зобраэкення' галу3ь
образотворчого 1шистецтва (головни1ц чино1ш, граф|ки), пов'я3ана
з образното !.нтерпретац|ето зм1сту л|тературних | наукових твор|в.2
]/РБ: 9 \21/3а ред. й.|[.Баэкана. _ 1. 4 _ 1{.: Ёаукова думка' 1979. _с. 356
€оветский энциклопедический словарь / под. ред. А.|{рохорова. -_ 1!1.: €ов.
енциклоп.' 1982.' с. 697.

Фтэке, |лтострац|я - наочне в|добраэкення зм:сту л1тератур_

ного твору.
Б.€1икеева

у стат| <8знайомлення д|тей доштк]'льного в|ку
3начення |л:острац|й в робот| з д|тьми
в!ку,
ро3кривае методи ознайоптлення д|тей з
до:пк|йьного
|ллострац|ето. 3азнача€, 1{Ф сприймання твор|в зобраэкувально|
д1яльйост| ро3виваеться у д|тей при активно1цу вплив! педагога.
|{|д його кер!вництвом сприймання д|тей стае ц1леспря}цованим:
зобраэкення,
о3наки
що
характерн|
вони пом|ча}оть
в
ад}ке
предш|ет'
явище'
д1тей
характеризутоть цевний персона}к'
виникае не ли|ше |нтерес до зм|сту 1лтострац|й, але й до
зобраэкувальних засоб|в, як! використав худо)кник'1
€уттсва особлив!сть |лтострац|1 полягае в тому' що
худо}к;ик п|дпорядковуе сво| творн| завдання |дейнотшу зм|сту
л|тературного твору' який в|н |лтоструе' 1лтострац|я зайшлае
п!дйорядковане м|сце; пров1дним € худо}кн1й текст; вона
ро3крива€ зм|ст твору у всьо1иу обсяз1 й повнот|, пока3уе ро3виток
под|й, з:ш|ни, що в|дбува}оться у зв'язку 3 ро3гортанням с1о)кету.
[лтострац|я статична' вона зобра}ку€ окре}1| еп|зоди, г{ортрети
геро[в' картини природи. .[|ти отриму}оть повну уяву про 3м!'ст
твБру т;льки п|сл/ того, як в|н буде пронитаъ1'1й' } книз| для д!тей
взаемод!тоть два види п{истецтва: худо}кн€ слово (текст), що
вира}тсае |дейнийзм!ст у ц|лому, та |лтострац|я, що зобраэкуе його
як1 доступн| й зрозутш|л| д!тям; |лтострац|| м|стять
"''р'"",
с}о}кет' ш{о до3воля€ г{ока3ати не1сну}оний св|т, св!'т фантаз||,
уяви.
}1|хто 3 дорослих не нада€ такого значення зовн1ш]ньому
вигляду книги та |лтострац|ям що супровод}кутоть [| зтш|ст, як
дитина. Б|льпте того' дитина обирае книгу за 1у|алтонками. в|дтак,
пер1шим подае ') книгу дитин| - худоэкник. 3 однаково1о точн|стто
3апам'ятовуе текст |лтострац|й та зтц|ст л1тературного
д'''''
твору. Бона мо)ке забути зм|ст л|тературного твору' але
3апа1ц'ятовуе зобраэкення на мал1онках геро|в твор|в.
"''.**д,
Ёе маточи ще достатнього )киттевого досв|ду ' дитина не зав)кди
мо)ке самост|йно скласти конкретне уявлення про те' що
3авдяки сво|й наочност|
написано у книз!; саме
'л1острац|я
допомага€ [й у цьотиу
1лтострац|я роз1шир}ое уявлення про навколи1шн1и св1т'
з |лтострац!.ето> п|дкресл}о€

<(

ро3вивае спостере)клив|сть, вм|ння вид!ляти головне |
дру"'р"д"е. .(ивлйнись на |л|острац1т, дитина н|би подуптки д|е

'
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твору' пере)кивае 3а них. 1л:острац!т }к!1влять
дитяний розум по3итивни1ц11 уявленняп1и про л1одськ| внинки,
ро3вива}оть 3орову па1и'ять.
3а досл!дэкенняшти Ё.6акул1но|, д!ти дотшк|льного в|ку
здатн| досить тривало розглядати |лтострац1|. <Ао к|нця
доштк|льного в!'ку сприймання ста€' б]льтп дов|льним))' _ вван{ае
Ё. 6акул|на.1 Б1дтак, 3авдання]!1и розглядання }до}куть бути так|:
вид|литит|редмет' встановити його |ндив|дуальн| якост1, знайти
под|бност| з |нтшими предметами.
Фсновним зобрахсувальни1ц засобом |лтострац|й (тиалтонка)
е л|н|я, 1птрих' тон' а основними видами пдалтонк]в е л|н{йний,
св1тлот!нь овий т уптовний.
.[!|н]йни:? малтонок створ1осться 3а допомого1о граф|.тних
разо1!1 3 героя1ии

!

л|н!й, типу накреслень' замальовок' еттод|в. 31н легко
сприймаеться. 6в|тлот1ньовий мал|онок передас предмети'

образи в б|льтш реальному план|, за |х об'ошлом. }:цовн:дй малтонок
- це стил|зоване' спрощене площ]{нне зобраатсення.
.{1ти молод1шого дотшк1льного в1ку краще сприй}да}оть
умовне зобраэкення, оск|льки [х об]'знан|сть з р1зноптан|ттям

досить обштехсена. Розглядаточи мал}онок, д|ти передус|м
зверта}оть увагу на основн| форми того' п{о зобра:кене, детал1
форшл

3ал111ша}оться по3а |хньодо увагото.

.(|ти середнього | стартпого дотпк1льного в|ку вэке б|льгп
п!дготовлен| до сприймання св!тлот|ньових мал1онк|в, оск|льки
в них у>ке сфорштован| поняття про форплу ! кол|р.
.[{|н|йний п{ал1онок краще сприйматоть д|ти стар]!]ого
дотпк|льного в|ку. } цих мал}онках |м доступне спр:лйтшання як
об'ему, так { ритм|ки л]н|й.
$ниакков| мал}о1{ки використову}оть для оформлення
л|тературних твор|в. )(удоэкник , який оформляе дитячу кни}кку'
г1рагне 3а допомогото 1лтострац!й, |х розм|щення' зв'язку 3
текстом дог{омогти ]цаленьки}1 читат1ам глибште осм:тслттти |:'
з:и|ст. 1лтоструточи кни)кки для молод1ших дотшк|льник|в,
худо}кники зобрахсатоть ли1пе основне' суттеве' то}ду весь зм|ст
кни)кок дляних найчаст|лпе вт1лений в |ллострац|ях (це <<1(Ё!1}1{!(}1карти|{ки>). !лтострац|т для стар1ших д!тей м]стять вс1 вид:п
малтонк|в: л]н|йн|, св|тлот|ньов!, умовн|, - вони доповня}оть
текст кни'кки. Б|дтак, 3наче}1ня 1лтострац1й в розкритт| здц|сту
л|тературних образ|в ду}ке велике. Але дитяча |лтострована
кни}кка тиас бути не т|льки зрозум|лото' але й ц|каволо'
\
€акулшна 1{.[1 . Роль наблтодения в развитии детского рисунка
конференции по до1пкольному восгтитавито. _ 1!1., 1949 _ с. |2|.
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естетично}о' худо}кньото. Фсобливу роль у цьому в{д1грае кол1р.

/{итяна кни}кка з кольоровими насиченими |лтострац|япти
створ!ое ц|л!сне, яскраве вра)кення. 6л|д па1и'ятати, шдо

|лтострац1| € од}1и1ц в вид1в образотворчого ш1истецтва' а 3датн1сть
дттейсприй:шати тх, ро3виваеться п|д впливоп{ педагог|в. |{|д |хн|м

кер!вництвоти сприймання стае ц|леспря}1ованим' в д!тей

сттйкий |нтерес до зпл|сту !лтострац|й, до
вобраэкувальних засоб|в, що використовутоть худо)кники у сво|х
виника€

текст | розгляда1очи |лтострац||, д|ти
€лухатони
в них под|| 3а допомого}о слуху | зору.
в|добра}кен|
сприйтшатоть
1лтострац|[ конкретизутоть' уточн}о}оть обра3и, що вираэкен| в
худо)кньому слов|, допоп{ага1оть повн]1пе сприйняти тдейний
зпт|ст л|тературного твору. } дитяч!й книэкц| поеднуеться два
види мистецтва-худо}кне слово й |лтострац|я.
Бикористову1очи текст дитяно[ кни)кки в едност| 3 показ0м
|лтострац!й' вихователь збагаиуе уявлення д!тей г{ро навколи1пн€
}киття' роз1пир}ое |хн|й св|тогляд' т1оповн1оо 3апас 3нань'
ро3вивае тхнс мовлення. .(!ти дотшк|льного в|ку сприйма}оть
малтонок безпосередньо | конкретно. ?ому потр|бно дбати про
творах.

його предметн!сть | психолог|нну виразн|сть. Ёнихсков|
|лтострац|| матоть бути високохудоэкн|пти, добре виконанип{и
граф|нно, п|знавальъ{ими,
дина1\]т|чними'
достов|рними'

доступни]\{и розум|ннто

д|тей, педагог!нно ц|нними,

}киттествердними.
[ля д|тей видаеться чимало |лтострованих кни'кок' в яких
е яскрав| штал]онки. ,(1ти молодтшого до1шк|льного в1ку завхсди з
ц!кав|стто розгляда1оть !л1острац1| у книэкках' висловл|о|оть
вголос свое ставлення до зобраэкеного. вихователь г{овинен
п|дтриштувати ро3мову д|тей, вчити |х правильно розум|ти 3м|ст
|л:острац|й, висловлтоватись 3 г!риводу побаченого. €л|д
п|дтримувати !нтерес до |лтострац|| окреми}1и запитаннями'
репл|ками' спря1иовувати увагу д|тей на головне' сутт€ве.
Б|льтп|сть д|тей молод1шого дотшк|льного в|ку ще не вм|:оть
користуватися кни}кко1о' ро3гл ядати 1лтострац|т. [аким д1.тям

треба прищепл}овати навички правильного користування
кни}кко]о' виховувати спостсре}клив!сть' увагу, посидлои|сть.

Фкрем| д|ти нешравильно сприйматоть персг{ективне зобраакення

предмет|в' передачу рух|в персона)к|в на п{ал1онках. [ому
характер реагування молод1пих дотшк|льник|в на картинку
ви3начаеться [[ зшт!стоп{ 1тими худоэкн|тии засобами, якими вона
на них вплива€. Фднитш з прийом|в' 3а допоптого|о якого 1цохсна
1цаленьких д|тей |лтострац!сто, с прийом,
зац|кавити
реко1це|{дова11ий Р.[{уковсько10' коли д|тей молод1пого в|ку,
нептовби ставлять на м|сце 1'лтострованих персонанс|в.
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А. }1ковл|нево|, ?.1{ондратович'

3.€зикеево]

1шестир1нн| д|ти розушт|тоть |ллострац1то тод1,
' що
!!(]'|':!!!о1]лено 3в'я3ок зобраясеного пред]шета 3 тим образо:и,
| !

|.,||,:

1'!'|ми знаннями'

як| в:ке е в д\1тиЁ!74. !]е ознанас' що дитина
повинна вп|знати в зобр::;кеному знайопп1 предмети. Баакливо,
щоб д|ти вшт|ли вст€тновл}овати головний 3в'я3ок: хто (що)
зобра:кено, |х д11. {ей зв'язок - найголовн1тша у}!ова розутш!ння
:}

!

1лтострац1|.

()собливо ва}кко зрозум|ти д!тям зм|ст книги' якщо

в!дсутня в|дпов|дн|сть м|эк ти.у|' про що мовиться в текст|, 1ти]и,
що зобра-ткено. [ому перед вихователем сто|ть ва}кливе 3авдання *
домогтися повного розушл|ння д|тьшти того' про що розпов!даеться
| що намальовано у книз|. ,(ля того, щоб допомогти тти у цьому |
перев|рити, як д1ти розум|:оть |лтострац|то' вихователь ставить
д|тям 3апитання' поясн1о€ окрем!' незрозум|л| слова, вислови.
|!рактика засв|днуе, що сприйманн}о |лтострац|й потр|бно

вчити' поступово п1дводити до :х розум{ння. Розум|ння

|лтострац|1' як за3начае | ..]]тобл|нська, ви1иагае :
_ вп|знавання окремих предш!ет|в,
що склада1оть <(с}о}кетне
ядро)) вс|е| !лтострац||;

_ вид|лення по3и | шт|сцезнаход}кення коэкнот
ф|гури в
3агальному план|;
- встановлення зв'язк|в м1:к основЁ1ими предметатии |
насамперед просторових зв'язк|в;
другорядного анал|зу, тобто вид|лення деталей
|лтострац||: осв|тлення' тло' вира3и обличчя лтодей ] т. |н., як|
доповн}о}оть синтез | забезпенулоть усв|домлення всього стоэкету.1
,(ля д|тей долпк|льного в|ку вида|оться р|зноман|тн1 дитян1
кни}кки з р|зними ву!дами |л:острац|й.
}{ниэтски-картинки або книакки_1пирмочки з |лтострац|я:ии
да|оть прост|р для розвитку 1!1овлення | уявле1{ь д1тей.
Розглядаточи картинки |з зобра}кення]ц д1тей, мал1оки нер!дко
насл|дутоть тх. |[редмети | явища сприйматоться д|тьми молод1пого
дотшк|льного в!ку як реально |снутон|, 3 якими |м хочеться д\яти й
роз1!!овляти. 3 д1тьми молодтшого дотшк|льного в!ку ро3гляда}оть
|лтострац|: 1з зобрааке1{ням тих предтиет|в, як| отонутоть |х, назви
яких д|ти 1шало 3на}оть' чи погано вимовлятоть. {е здеб|льтшого
|гратпки, тварини' рослини' пред:у!ети побуту, одяг.
Ёоли )к 1цо}кна розглядати з д|тьпти |лтострац1|?
\
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€.1ихеева рекомендуе ро3глядати |лтострац|| п|сля читання
або розпов|дання всього твору' вона пи1пе: <|[!д час читання або
розЁов|дання не потр!бно в|двертати увагу д|тей |лтострац|ятии '> '
1

Ёр.х''ут'.'и особливост| дитячо[ псих|ки, д|ти дотпк|льного в|ку
не }до}куть одночасно слухати худо}кн1й тв|р | розглядати
|лтострац1| нерез нест|йк|сть уваги. Фднонасне ро3глядання
!лтострац!й та слухання твору викли11атиме гальу|ування то
3орових' то слухових сприймань, | ц|л|сне уявлення про зшт|ст
твору буде поруш1ено. Фтэке, 3а рекомендац!ями €'1ихеево|,
ро3глядати !лтострац|| найкраще п1сля читання ни розпов|дання
худохснього твору. |1роте, за досл|дэтсеннями Ф.€оловйово[,
окрем| !лтострац1| 1шо}кна розглядати п|д нас читання' за у1\1ови'
якщо тх моакна побачити 3далеку.
} кни*кках-картинках'
де мал1онок займае май;ке всто
стор!нку, а п|д малтонкош{ е п|дпис, тобто текст' !лтострац||
ро3глядатоться з одночасним |х показом, п|д час читання'
.!{кщо у кни}1сках |лтострован| литше окрем! еп|зоди,
найкраще показати д|тяшт |лтострац|| у процес| читання 3а умови'
якщо |лтострац|| велик|. А якщо 1цал}онки др1бн|, то п|сля
3аняття д!тям пропону}оть ро3глянути |х саштост1йно' $кщо
кни}кка склада€ться 3 окре1ших опов|дань ни в|ртш|в | коакен тв!р
мае !лтострац1то, читання мо)кна супроводити показом
|лтострац|й. Бихователь демонструе |лтострац||, нитае текст !
пот1тш 3нову пока3у€ |лтострац||. т{ниэкки з !л:острац|я:ши моакна
принести у групу 3авчасно' щоб д|ти 3 ни1у|и ознайомилися,

ро3глянувтпи !лтострац|т. |[|сля читання кни}кки мо'кна
повернутися до г{овторного розгляду |лтострац|й. Розгляд
|л:острац|й наприк1нц| занять 3ав)кди зб!гаеться з баэканням
дттей, а головне' поглиблтое розум|ння почутого' уточнтое окрем!,

мо}кливо' незрозум|л! м|сця худо)кнього твору'

повн]'тше

ро3кривас худоэкн| образи.

Браховутони досл|дхсення науковц|в, потр|бно

дотримуватися того' щоб 1лтострац!я сл|дувала за словом' а не
навпаки' |нактпе |л:острац1я моясе в|двернути увагу д\тей, ! зоровий образ не з|ллеться з| словом. Б|дтак, д|ти <,не почу!оть)) сл|в'
моэке бути
]цово1о педагога. Бинятком
не зац|кавляться
зац|кавлен|сть
викликас
д!тей.
книги'
обкладинка
що
стар1пого дотпк!льного в|ку реко1ценду€ться
д|тей
'(ля
читати один ! той самий худохсн|й тв!р, але з |лтострац|ятши р|зних
худо}кник|в. Ёаприклад, 1(отик | п1вник) (укр. нар' казка) з
<,

о
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тл:острац1'ями худоя{ник|в Б.}0авуна | ?.Ёостецько1. $охсний
худо}кник по-сво€му бачить зпт|ст твору | передае його р1зними
фарбатши, 1птрихами 1т. |н. Р|зн1 малтонки до одного | того самого
твору зац|кав"глтототь д|тей, сприятоть ро3витку уяви' 3осередхсеност| й у:и1ння пор|внтовати. Бихователь :иае реагувати на

коясне заувах{ення д|тег! щодо |лтострац|й, заохонувати вс].
висловл]овання. 6ловесний коментар вихователя до !ллострац|й
худохсник|в - це один |з засоб1в
д|тей д' р''й''',
розвитку в них оц!нних суд)кень. "'''йу*'""я
}(ниакков! |ллострац|| п{о}кна показувати до 3аняття, в ход|
його та п1сля 3аняття. Розгляду та бес1д| за |лтострац|ями мох{уть
бути присвячен| й спец|альн| заняття. Ёаприклад:
?е:па: 3чц:пося розаля0опъш [люсгпрац1[1 .
]\[епто: |{ривнати д1тей ува)тсно розглядати !'лтострац|:.,

!

рад|ти авторським знах|дкам. Фор:иувати впт|ттня
'''Ё;.'"',
емоц|йно й детально розпов|дати про |х зм!ст; 3нати
|мена
укра[нських худо}1сник|в-|лтостратор|в. Биховувати !нтерес до
|лтостровано| книги, худоакн!й смак.
|10 занятптпя.Р,стулна бес|да про екскурс!то до книгарн|:
1{о, д|ти, втц 6ачили у книгарн|? 8к| там с кттиги? )(то пиште
книги? {то малтое 1лтострац|| до книг?
|{оказ придбаних двох книг' пов!домленття назви' автора'
худо}кника-|лтостратора. 3вернення уваги на яскраве
офор:илення ко;кно| з книг.
Розглядання книги 3.1!1ельниченка

<(д|ло

майстра величне))

(худоэкники }{|на | Флександр $оваль). |[ов|домл*"н"
"'""и
твору' читання твору. Бес|да та ро3глядання 1лтострац1й.

Бихователь характери3уе використан| худо}тсником кольори й
в|дт|нки. .(|ти розпов|да:оть за зм!стом |лтострац|й.
{итання опов|дання Б.}1ельниченка <,Реве в|л на сто г|р,>.
|[ор|вняльна характеристика |лтострованого оформлення
обох книг:
- 8к] |лтострац1| вам б|льтпе сподобалися? 9ому?
*
!овед|ть сво}о думку.
* Ак 6и ви намалтовали персонахс|в. <,9сний
малтонок,) до
зм!сту ро3глянут}1х книг.
7е':па: бкладання розпов1дей за !.лтострац|япти ! цланом
вихователя в1дпов|дно до зм1сту опов|дань Ф.т{оцилегтка
<,Ёадходить ос|нь,>, <,}}(овкне листя>>, <,|]ертп| сн|акинтси'>.2
|

Б!:уан @.1. Розпов|дання за |люстрац|ями

с.39_40.
2

в

дотпк|льних нав{{альних закладах. _
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}точнити 3нання д|тей про р|зн| тгс:1;1с;7цг: ()(|(}!1|:
початок' середину, к|нець. 9чити складати розшов|дь в|д::ов|д*лсл
|у!егпа:

|

до з:ш|сту опов|дання за планом вихователя' дотриму}очись 1|о_
сл|довност| у викладенн| думки. Розвивати 3в'язне птонолог|чне
мовлення. |)[агпер[ол.. |лтострац|| до опов|дань Ф.}{ошиденка
Ёадходить ос|нь , }1(овкне листя > , |[ертп1 сн|}кинки > ;
|лтострац|т, лист|вки |з зобраэкенням р|зних пер|од|в осен|'
*'10 зонягпп1я. вихователь:
- [1ти, сьогодн| до нас над|йптов лист' а в ньому - ц1кав1
|лтострац|1, лист|вки веселого худо}кника Фл|вця-тиалтовця. Фсь
погляньте на них. .[к ви думаете' яку г{ору року зобразив
худоэкник? А ному ви дума€те, [4о 4е ос|нь?
- |[ригадайте опов|дання, як| 1ци 3 вами вчора'титали' '[к
{и могли б назви цих опов|дань п|д|йти до
>>

<,

<.

<'

".й'атоться?
"'",
цих |лтострац1й?

.(|ти добиратоть |л:острац|[.
- 11{о нав|тое вам ко)кен з м|сяц|в?
- 51кий настр|й виклика€ ко?кна |лтострац|я?
.(|ти розпов|датоть.
- А тепер в|дгадайте таку 3агадку:
$кий м|сяць трусить грутш! у садонку? (Бересень)
8кий тц|сяць гаптуе клену соронку? (}1(овтень)
А який м|сяць застеляе килимами землто? ()1истопад)
- |{одумайте | скаэк|ть, я|<ий 3 цих м|сяц|в вашт подобаеться

найб|льтпе | ноплу?

- |{ересядьте групкатци б|ля сво!х |лтострац|й-м|сяц|в'
Роздив|ться |х добре | пригадайте' яке опов|дання з тих' що ми
п!дходить до вашто| |лтострац|[' 3а
вчора читали'
''.йб!''"-"
зм1стом |лтострац|й потр!бно скласти розпов|дь 3а планом
(вихователь дае ко}кн|й груп| д|тей план за зм|стотш)'
1 група д|тей. Фпов|дання <(надходить ос|нь'>'
1. {ому гн|зденка стали пуст|?
2. 1урботи птах|в.
11 група д1тей. Фпов!дання <(}ковкне листя')
1. т{ому су1цуе клен?
2. 9ому )куриться 3олота бер|зка?
3. Фс!нн| кв[точки осен|.
4. Фстаннс прощання экуравл|в, диких гусей | качок'
111 група д|тей. Фпов|дання <|!ертш! сн|э*синки'> '
1. 9удове вбрання могутнього дуба.
2. 1]ертш| приморо3ки.
3. |[ертпа сн|хсинка.
вихователя |
.[|'!ти група1ии складають розпов!д| за планом
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Р
за 3м1стом 1лтост1;::гц|]|. !(о>тсна група д|тей почергово
розпов|дае
свое опов!дп!||!'|. !::п::| д1ти оц|нтототь, доповн}о}оть
!
розпов!дь.
пр_ом!аклслх м!;;с 1;с;зшов|дями п|сля пер1пого опов|дання _
гра
<,

:с:: 1 лл,гаштенята'>.
11с.:ля другого опов|дання

[ ['!'::лгп
!

- гра

<,.[{ис

|{|сля третього _ психог|мнастика;

9

ички'>

г!а

.

<<(ц!д6цнки'>.

к|нц| 3аняття д|тям ще раз пропону|оть пригадати вс|
ос|нн| шт|сяц1; подумати' чому так в|дбув^"'"""
у й;й;.
7е:по: €кладання розпов|д| за |лтострац|ями
до укра:нськот
народно| казки <,}{ривенька качечка').]
Р1етпс.. |{родовэ*сувати вчити д|тей складати
за

:

.
|лтострац|ями' творчо зм|нтовати !!нц1в*у *'"*".розпов|д|
РБ",'"а'и
зв'я3не мовлення. €ловник: починок' ку:к|лонка' веретенце'
коромисло' прясти' табунок. Биховувати берешсли'"
до книги. 1\[атпер1ал.'1ллострац|| до книакки
народно:
укра[нсько|"{.,'""""
казки <,}(ривенька качечка') (худо:кник-;лтойратор
Б.й'''""'тенко).
1, 0 з а н ятп тп я - |1рихо ди1 ь лист оно1п а | принос
ит ь бандероль
в'. д|тей сус|днього дотпй|льного
3акладу.
3.:'":т_11т,
Бихователь
пропонуе ро3глянути
|лтострац||
1

\д!!^99!Р9о4л!

пду]].и

с

,3 к0}1!н01

дитис|и

аоо

одна

на

двох
д|тей).
п!д псР1-{'}|!1ц'1'в01ш
кер|вництвом вихователя
/-\1 ' у| ||\д
.(1ти
вихователя переглядатоть
переглядатоть !лтострац||,
!лтостоатт!|^
на них зобра:кено. |!|Ёля р''""й!лйтрац;л
!лтострац|й
!у1зпов|лау1,,
коротко[ бес|ди вихователь пропону€ скласти
за
розпов|дь
|лтострац1ями, зм|нити к|нц|вку *'"*".
подумайте | склад|ть розпов1дь про те'
що було б,
- \|ти,
- 6а6а
якби
| д|д не спа]!илу! гн|зденка?
Розпов|дання д|тьми казки |з зм|ното к|нц|вки. }
раз1

у'

потреби, вихователь допомагае нав|дн'-'
сте}кить за правильн1стто побудови

за н|тк|стло,
речень'"',"'"""'",
зв'язн!стло мовлення.
_.(|ти, як ви
думаете' чому казка на3иваеться 1{ривенька
качечка,) ?
- Ёа альбомних арку1пах ви намалтоете все те'
вам найб|льтпе сподобалось | запам'яталося в казц!'. А на що
наступному
занятт| ви будете складати розпов|дь за сво|ми мал|онками.
(Биконання роботи д|тьми). |1|д"у*'* 3аняття.
Биб|р прийом|в кер|вн-ицтва ро3глядання1и |лтострац|й
3але}|!ить в|д тих 3авдань' як1 вир|тшу}оться
у зв'язку 3 показом
дано: книакково| ]лтострац|:. 1ому показ у середн|й | стартш1й груп|
!лтострац1й на сусп|льно-побутову тематику буде
<,

!стотно

|

Б!лан Ф.[. Розт:ов!дання за |лтострац|ями

с. б5.
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дотпк|льних навчальних закладах. _

в|др|знятися в|д показу кни)кок-картинок у молод1ших гру11ах' :]
допо1цогото яких д!тей вчать точно | правильно називати
1 явища. |[ри розгляданн1 |лтострац!й на сусп|льно''р"д*""
пБл|тинну, побутову тематику' увагу стар1ших дош.пк1льник|в
спрямову1оть на взасшлов|дносини л}одей' }хн1о прац1о'
в|дпочинок, геро|нн| вчинки. Белику роль у цьо1цу в!д!грае вшл1ла
постановка вихователем запитань. 3апитання т{а к1шталт:
<,Розкаэк|ть' про що намальовано>' - спонукатоть д!тей до узагальнення й передан! всього зм1сту |лтострац|[. 1ак| запитання
здеб|ль:пого ставлять стартшим д|тям.
,(1тям молод1пого дотшк|льного в|ку баэкано ставити
запитання на к1шталт <6каэк!'ть, що (хто) тут зобра;кений?> {е
на1птовхуе д|тей на вп|знання | називання предмет|в, |х якостей'
д|й, характерних ознак.
1[' процес| ро3глядання !лтострац!й вихователь спрямовуе
д!тей на вп!знаЁання речей, персонаэк|в (<Бп|знай, хто тде?'>,
<,|{ока}ки, де хто' ни що?,>), з|ставлення тексту з !лтострац|ями
(<3найди картинку до таких сл|в... , ; *'{к| слова п|дходять до ц|е|
йартинки? , ), оц|нтовання худон{ньо[ виразност| |лтострац|| ( < 11!о
тоб| подобаеться в картинц|?'" <9отшу тоб| подоба€ться картин_
ка?,> ), пригадування еп!^зод|в худоэкн|х твор|в за !л:острац!ето ! т'
|н.

3 |лтострац1ями моэкна проводити р!зн| дидактичн| !гри з
мето}о закр|йлення 3нань д|тей про зпт1ст худоэкн|х твор|в. !'е
|гри: <Ёу{и не п|дешт _ у казку потрапи1ш,), *ка3ковттй 6уди'
,'^''*,', |[ооери |л:острац|| до ц|е| казки'), <'Б!А кого прийтпов
лист? >. 1!1атер|ала1ци для цих |гор мо}куть бути |лтострац!! старих
кни}кок' кни)кки-1пирмочки' книэкки-!гра1пки'
} дотпк!льному заклад! використову1оть р|зноман|тний
|л:остративний матер|ал: книхсков| |лтострац||, сер1: |лтострац|й
*'р,"" худо}кник|в, лист|вки, фотограф!1, альбоми, хсурнальн|
|лтострац!|' плакати' 1\{ал}о11ки' д|аф|льми, д|апозитиви тощо'
бсобливе м|сце в робот| !з старлпими дотшк|льниками
займае ознайомлення ]х з роботами худо}кник|в-|лтостратор|в
казок | дитяних кних(ок.
}Ф.Баснсцов _ один !з в|дотиих |лтостратор!в дитячо|
кни}1ски. Б|н о автором своер|дного декоративяого ! экиттерад|сного стил1о в осрБрмленн| дитяних книг' його |лтострац|!
приверта}оть увагу не т|льки д1тей, а й дорослих' }{ародн1 казки'
п1сн|, усну народну творн|сть |л:острутоть худо}кники:
}Ф.Баснец'", в.Ё'ц"в, €.т{арутпин' .(|свими особами в |хн|х
|лтострац!ях виступатоть зв|р|, тварини' птахи. 1л:острац!| цих
худо}к}{ик|в вир|знятоться простотото й реальн|стто зобрахсеного.
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Бидаеться, н|6и мал|онки наповнен| }киттеви1ии
спостере}кеннями 3а }киво1о природою. 3 уяву д1тей входять' як
экив!, лаг|дн|, этсвав!, }киттерад|сн| зв1рята з ус!'ма |хн|ми
повадками. Ёелегко зобразити на 1ллострац1ях до худохснього
твору тварину' яка б ув|брала в себе вс| лтодськт риси. ?реба
зум|ти ду}ке тонко г{ередати || характер. ?ак, €.9арутшин е
автором худоэкн1х твор1в про тварин | худо>кником-

|лтостратором до них. €апте в цих дитячих кни}кечках

спостер|гаеться орган1нний взаемо3в'язок |ллострац|й з текстом.
)(удоэкник створив дитян| |лтострован| книэкки для найментпих
д|тей (*|!ро великих | маленьких)) тощо). Б|н о автором
!лтострац|й до кни}кок |нтпих г]исьменник|в, таких, як: <,||1д!ц
у
кл|тц|> €.}1аргшака, <,1!1итшка-бицтка,> Б.Б|анки | т. |н..
3иховател| стартших груп 1\датоть в доступн1й форм|
ознайомлловати д|тей з творн|стто цих худо)кник!в. ?ак, тшоакна
провести сер|то 3анять п|д назвото <Бчиптося ро3глядати
|лтострац|:'', <,[|1,о 3а диво ось ц| зв|р|!>, <,Розпов|д{ вих'в*'"'"
про мал1онки худо)1сник!в>. Ёаприклад, 3оняп[т!я нс[ т.ему <<що
за 0шво ось ц1 зв1р1!> у стартп1й груп|.
3ав0ання: познайомити д|тей з |л:острац|япли худо)кника
}Ф.Баснецова. 8икликати |нтерес до кни)кок' баэкання
ро3глядати :х. Бчити д|тей вп|знавати |лтострац|: 10.Баснецова.
!|[ отпер1ал.' книги з |лтострац|ятци }Ф. Ба"'''ц'1', сер|| з альбом|в
народних ка3ок.
{]0 зоняпъгп.: Р.ихователь чита6 уривки 3 книги ]1{о за диво
ось ц| зв|р|! > (/1.$удрявцева, 1!1., 19т 9,,пока3уе процес| читання
у
|лтострац!| 1Ф.Баснецова. Розпов|дь вихователй:,,худоэкник
сид|в у сво|й майстерн| 3а великим столом. Б|н працтовав. |!еред
ним лех{али пензлики, ол|вц|, фарби. 1{а п!длоз!., б|ля його н|г,
ле}кали аркутп| паперу.
_ 1ату, що це? _ запитала
донька худо}кника й п|дняла з
п!длоги арку1п.
- 1{от:т, - в1дпов|в худо}кник. Ё{а д|внинку дивилися велик!
зелен| он|, а сам к|т був син|й з цяточками.
_ ,{к1
дивн| коти' чому вони не схоэтс| на на!пого }1урника?*
запитала д|втинка?
?ому, що я мал1о1о ка3кового кота' - в|дпов!в худо}кник.
]/ казках вс! зв{р| дивн|, не так|, як насправд|.
- }Ф.Баснецов - добрий худо'кник' цродов}ку€ вихов€!т€ль.
- його
зв|рятка н|коли не сваряться' не обраэкатоть одне одного' вон}1
дру>кн|, працьовит!. Фсь сорока-б|лобока запросила на гостини
л|сових друз|в, а ось спить соб! котик у
л!экенку. ?ут
"'''*у
казковий к|нь. [рива | хв|ст у нього пухнаст|,
к5гнеряв1, не мо}1{е
<,
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встояти ]{оник на м|сц|, видаеться' що ось-ось в|н кудись поскаче'
эк вовки, листтц|, ведмед|, сердит| й зл| зв|р|, як| хитрулоть,
обдуртототь | нападатоть на добрих л1сових метшканц|в? 3вичайно,
вони такохс е | в шталтонках Баснецова. Без них не мо'кна о6|йтися
в ка3ках. 1!1алтоо Баснещов зв|рят | поганих, | хоротпих, ! злих, !

А де

добрих. Але худо)тсник намагаеться |х показати не ст!льки

стра1шниш|и, ск|льки сти|тшниш:и' то1иу картинки в нього 3ав)кди

весел|, яскрав|, гарн|. йому допомага}оть фарби. )(удо:кник знае,
як [х потр|бно поеднати' як ро3та1пуват14 на }1алтонку. 3найд!ть

на |лтострац|ях голубий кол1р, нервоний, зелений, аковтттй'>.

|[о завертшенн| заняття вихователь 3апитуе д!тей, 3 якими

мал}онкап{и' якого худо}кника вони позттайомилися; що }1о}кна

розпов|сти про тварин ! зв|рят' яких намал}овав худо}кник
}Ф.Баснецов; як| вони; як одягнут!; як! кольори роблять мал}онки
яскравип{и та |нтпе.

Ёа наступному занятт| вихователь знайотцить д|тей

з

Ёаводимо х1д такого 3аняття.
Бихователь по|{а3ус д|тяпт |лтострац||, виконан1
}Ф.Баснецовим' просить назвати автора' сказати' як| тцалтонки
|м запам'яталися' чим вони {шт подобатоться.
- €ьогодн| я познайомлто вас з роботами ще одного
худо}кника - €вгена 1вановича 9арутпттна.
9итае уривки 3 книги .11.$удрявц""91 <1|1о за диво ось ц|
зв!р|!> (м. 1979), супровод}ку]очи читання г|оказом малтонк|в до
*'"'к <.1еремок,>, <,3айчикова хатка'), опов|дань про зв|р|в,
написаних саш1им худо?книко1ш.
- )(удоэкник 9арутпин найб|льтше лтобив сшравэ*сн|х }кивих
зв!рят. !х було 3авх{ди багато у нього вдома: глапуги' |эканки,
ко1шенята' лисенята' цуценята |, нав|ть, зайната. Бс] вони
дру)кили м|эк собото. 9арутпин л|кував зв|рят, годував |х,

|лтострац|ями €.9ару1пина.

спостер|гав 3а ниш!и | малтовав |х. Фсь ному зв|р| на його ш1ал1онках
е таки]ии' якими в|н бачив |х насправд|. 1!1алята - лаг]дн| | весел|'
а доросл| зв|р| - серйозн| ! сильн|. 9арутпин 3нав про те' що д|тям
подобатоться р|зн! весел| !стор|! про зв|рят, 1 в!н став мал1овати
казки. Фсь хсивуть-по}кива1оть у л|с! коза | |! сештеро ко3енят' а
тут у сво|й хатц| э*сив с|рий зайчик. А ось тут вед:ш|дь розво}овався
зв|рята_малята' |{ро
в-теремку. &е найблиэкн| для {ару:пина
|
картинки
казки
власн|
сво[
до них намал}овав'
них в!н склав

-

.(ал| вихователь пока3у€ картинки-|лтострац|| до казок |
проводить6ес|ди за |х зтш!стом.
|{ри проведенн! настуцних 3анять' вихователь |{ропонуе
д|тям пор!внтовати мал}онки обох худо}кник|в, виконаних до
ошов]дань €.т{ару:пина'
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|

одн!е| 1 т|е| само[ казки, вчить д|тей ро3глядати |лтострац|т |
складати розпов|д! за |х зтш1стоти. |!1сля занять у в|льний нас д|ти
мал1о|оть на теми ка3ок' п|сень, опов|дань.
} дотпк|льних 3акладах часто використову}оть сер1| картин_
!лтострац|й до казок. 9 них худо)кники створто}оть барвист|
образи ка3кових персонаэк|в-птах|в, тварин' зв|р|в, над|лятони
|х лтодськи1ци риса1ии 1 характератии.
|[рийоми пока3у |лтострац|й (сер1й картин) залеэкать в1д
зм|сту | форм л|тературного твору. 8кщо казку читатоть вцер1пе'
то п|д нас бес|ди за т: зм1стом обов'я3ково ознайомлто}оть 3
|лтострац|ями. 9 молодтп|й груп| вчать д|тей ува}кно ро3глядати
|лтострац|| | вп|знавати на них геро|в ка3ки. )/ середн|й груп| вчать
розум|ти с}оэкет' описувати |лтострац||о 3а 3агтитаннями
вихователя. } стартп|й груп| д!ти матоть за допомогото |ллострац|й
в|дтворити в пати'ят| й олисати под|| в т|й посл1довност|, як{й
вони сприймали ка3ку. |{|д час ро3глядання сер|т |лтострац|й до
ка3ки ш|о}кна використати прийо:и складання колективно|
розпов|д| за зм|стош1 ка3ки. |!очаток розпов|д| складае
вихователь, а дал! продов)ку}оть д|ти _ за зм|стом сер|| |лтострац|й.
)/ стартших групах виховател1 використову|оть р|зн| види
роботи з сер|ями |лтострац|й до ка3ок: ознайомлення з сер|сто
|лтострац|й ще до початку 3аняття; приду]цування на3в до
ко}кного еп|зоду |лтострац|: в ход! заняття; пригадування |
розпов|дання еп|зод!в ка3ки за {лтострац|ями; перека3 казки 3а
сер|ето 1лтострац|й; проведення |грових л|тературних в|кторин
(,,3 яких ми казок?>, <,3в|дки я до вас прийтпов?,> 1т. |н.).
Биховател1 самост|йно 1 разом з д1тьми зг!дно програми
свое[ в|ковот групи ! з метото створення в д|тей |нтересу до р|зних
сусп|льних под|й роблять доб|рки |лтострац1й на р|зн| теми. 1ак,

наприклад' доб|рки |лтострац|й <,3 чого починаеться

Батьк1вщина))' <<про си1у|воли }кра|ни,> | т. |н. допомага}оть
проводити бес1ди з д|ть:ии на р|зн| теми. А доб|рки лист|вок,
вир|зок з га3ет' фотограф|й, плакати' марки ознайомлтототь
д|тей з д1.йсн|ст:о' народниш! мистецтвом' доповн}о|оть уявлення
д|тей про навколитшн|й св|т, экиття { працто укра|нського народу.
1лтострац1[ малого розм|ру, набори лист1вок, марок' д|апозитиви
показу!оть д|тям чере3 еп|д|аскоп ни д|апроектор. |{оказ
супроводх{у€ худоэкнс читання ни розпов|дання' бес|ду з д|тьми
на якусь тему' вступн| 6ес|ди при вивчен| напам'ять в|ршт|в,
складанн! розпов|дей, п|д нас пояснення незнайомих сл|в ! т. |н.
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2.7.Робота в куточку книги

}

фонд

-

коэкнотшу до:шк1льному заклад! штае бути св!й книэкковий
це книги для д|тей та виховател|в. ,(о дитячого кни}ккового

кни}кки-тширу!'и,
фонду ма1оть входити: кн!1}кки_картинки'
кни}кки-скриньки' клтиэкки_|гра1шки' кни'кки-з а6 ави; дитян|
кни}кки з |лтострац|япди; }курнали <,1!1алятко'1 , 4$1р3!ц911 '1 ,
<,|{|знайко>, <6онечко,> | т. |н.; набори лист|вок_!лтострац1й до
опов!дань' ка3ок; репродукц|| та сер!т |лтострац|й до казок.
9 книэкковому фонд| для виховател|в' кр|м дитяних книг'
ма1оть бути з|брання твор|в укра|нських | заруб|экних дитячих
письменник|в; хрестомат|йн| зб|рки для дотшк!льних заклад'в'
тематичн1 зб|рки дитячих твор|в, набори портрет!в дитячих
письменник|в та !лтострац|й до худо}кн|х твор!в.
9астина (б|льтпа) книг збер|гаеться в педагог|нному
каб|нет| до:пк|льного 3акладу, !нтша частина передаеться у в!ков!
групи вихователям та д|тяшт. $ниги, якими користуеться литше
вихователь, збер|гатоться у закритих шафах чи 1шухлядах. $ниги
для д!тей мають знаходитись у спец|ально в|дведеному
пост!йному шт|сц| групово| к|мнати - куточку книги. Фтэке,
куточок книги - це по_пер1ше' м|сце, де збер1га}оться книги' до

яких ди\ина в 6удь-який час мо}ке п|д|йти | взяти для
кни)кку' яка |[ 3ац|кавила; по-друге
_ це пост|йне, зрувне тш|сце для ро3глядання книг' :курнал|в,
!лтострац|й; по-трет€' це м|сце орган!зовано| роботи 3 книго|о
вихователя | д|тей, м!.сце для <(л|кування>) книг: п1дклетовання
сатцост].йного розглядання ту

окре1цих стор!нок, зашл|ни обкладинок' а тако}к для виготовлення

альбом|в' вла1птування те]иатичних виставок книг тощо. [е
тако}к м|сце для с|охсетно-рольово| гри <Б|бл|отека'>.
1(утонок книги влатштову1оть у кохсн|й в|ков|й груп|
доштк|льного закладу 3 мето}о виховання у д1тей |нтересу,
д6айливото ставлення до книг та закр|плення навичок
користування

не]о. Розглядаточикни!у!'

д|ти д|знатоться'

що таке

обкладинка' початок | зак|нчення книги' як потр|бно гортати
стор|нки. Биховна робота в куточку книги готуе д{тей до

:пк!льного навчання.
книги вла1штовутоть у 3ати1шно1у!у' добре
$утонок
осв|тленошту м|сц| груповот к1мнати. 1(ниги розм|щутоть на
в|трин|, поличках або в невелик|й тшаф|, ро3глядатоть кни}кки
на спец|альному столику. Ёа ст!н|, поруч з поличко1о або над нето,
мо}кна пов|сити репродукц|то з в|домо[ картини або !л:острац|то
до л!тературного твору. Б кутонку книги доц!льно пов|сити
портрет письш|енника' 3 творами якого д|ти вхсе об|знан{.
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Б|.! хс>:;;:':','-:; !' 1]иставля€
в куточку
тс1!:}!(!| |{[| ()|!()||!дання' дитяч| экурна_пи,
л::;(->!1:
|

{;!

книги добре |лтострован|
аль6оми з |лтострац|япли,
!!|)()д]иетних | стоэкетних картинок, з|браних у папц| або

!(.,!('с1] их

9

в альбом|.

молодшт1й груп| виставля€ться

|лтострованих

]

книхсок

3-4 прим|рники добре

(щоб розгл я.дату! |х ддогли одразу

к|льйа

д|тей). Ёа полиц| мо}куть 6ути2-3 на3ви знайомих д|тям кни)кок'

кни}кки-{пирмочки ии наб|р предметних картинок (!гратшки,
} ц|й груп| вихователь сам
сте)кить за порядком у куточку книги. 9 присутност| д1тей в!н
ро3ставляе кни}кки на поличках' ремонтуе |х, показуе д|тя:ш, як
гортати стор|нки, ро3гляда€ 3 ними |лтострац|:' 3апитуе' хто або
що намальовано' сте}кить' щоб д|ти брали кни}кки чис1иму[
руками.
} середн1й груп| вихователь виставляе на полинц1 3-4 назви
знайомих кни}кок (по 2 притш|рники), альбом з |лтострац|я:ии до
них, набори предметних картинок; 3аохочус д!тей п!дтри:шувати
мебл|, одяг' посуд, св|йськ| тварини).

порядок

у куточку'

привча6

|х берегти

кни}кки'

разом з д|тьми

виготовляе альбо:ц з картинками.
} стартп|й груп| в куточку книги виставляеться 4-5 кних{ки.
}(р|ти знайомих' мо}кна виставити 1лтострован| кни:кки, як|
вихователь плат{уе прочитати д|тям на найбли}кчо]\{у занятт|.
,(|тям да}оть доручення перев1рити 1|0рядок у куточку книги
(перед прогулянкото або в к!нц| дня), знайти потр|бну книгу тощо.
.(!"ти разо;и 3 вихователе]ц виготовля|оть альбом з |лтострац|ями
на теми: <,Ё{атш| ту1ами)), (1!|оя Батьк|вш1ина> ! 1. !ц..
} кутонку книги старгшо| групи треба мати невеличку
кни}ккову тпафу для збер|гання кни)кок. .(!тям ц|е| групи да}оть
для розглядання як знайом|, так | нов1 |лтострован| книэ+скрт. }
штаф1 збер1гатоть дитян| }курнали |[|знайко,1 , 1, $др3]ц911 ,1 ,
<,€онечко,>, <,1!1алятк@>>, !€1!1&1}1чн| альбоми з |лтострац|ями.
} стартш{й груп| 3апочатковуеться чергування д|тей у
куточку книги. 9ергов|, за баэканням д1тей, видатоть кни]кки {3
<,

тпафи, ремонту]оть [х, сте}кать 3а порядком. {]е сприяе

вихованн}о в д|тей в|дпов|дальност]. 3а доручену справу' виробляе
звичку берегти й тпанувати книгу. Баакано провести екскурс|то
до б|бл{отеки. 3ихователь 3вертас увагу д|тей на те' як акуратно
розм|щен! книги на полицях' 3аува)ку€, ||{Ф пронитан| книти
читач! поверта}оть чистими, то]\{у що дбайливо поводяться 3
ними.
} ц|Ёт груп| вла1штову}оть виставки кни}кок на тему ,.Ёатп|
ултоблен| кни}кки | картинки'" а тако)к виставки' присвянен|
творност! окреш|их пись]шенник|в (Ё.3аб|ли, 1.|11евненка, .}{ес!
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}кра|нки та |н.). .(|ти протягом к|лько.х дн!в у години !т'<;1> 71<>б:т1>::
}оть для виставки книти, !лтострац|[, картинки' Ёа в.иста{]}{у
прац|вник|в дотшк|льного закладу' батьк|в' д|тей
""''рБйу'.ть
;'''Ё"х 1ру''. Ё' д'ру'."нням вихователя д|ти ро3пов!да}оть
в|дв|дуванапт (стисло) зм!ст виставлених книг'
й' т"му виставки вла1птову!оть л|тературно-тиу3ичн|
зд|бностей
ранки: це с![рияе розвитков! тво-рних л|тературни;с
1.1[]евченкоприсвячений
бути
мо}1{е
};тета" )1|тературн"й ран'к
дитячому письменнику або як]'йсь тем| (<3има,>,
"у.'.""'*у
"|,
<Бесна>, <,}сна народна творн|сть'>)'
Ёа л!тературному ранку' присвяченому письменнику'
прикра1па.'" и'", .''р'р"', д|йи чйтатоть в!р:п|, спьають п]сн|'
о!р"й; в|ртшован! тексти читатоть для д|тей доросл|' .(|ти моакуть
;нй"нувати л|тературн| твори; мо}кна пока3ати д!аф|льм'
к!ноф|льм на в|дпов|дну тему. .[!|тературн! ранки вла1птову1оть
2-3 рази на р!к.
2.8. 1!1етодика роботтл 3 [1оетичним|{ твора]у1и
у ло:шк!льному заклад|
|{оетичне слово (в|ртп|, пот|тпки, 6айки) займае ч!льне м|сце
в робот| до:пк{льного 3акладу
Фсо6ливост| сприймання д|тьми шоетичних твор1в 1 методи_
ку 3аучування в|ртш|в з д|тьми дотттк|льного в|ку досл|дэтсували

Б.ву"й"'ова, Р.}куковська' Ё'1(ирста, )1'|[анкратова' €'1и_
хеева' €.Фльорина

та !н..
3аклад| в|ршт| чита}оть д|тяпт для сприйман-

!7 дотшк!льноп{у

на слух та роботи за [х зм!стом над виразн|стто мовлення'
в!ртп| напам'ять' драматизу}оть' |нсценутоть, .роз|гру_
""'..'''{
Бть тх зм|ст. |[оез|я пос|дае ду'ке ва)кливе тш|сце в экитт| д74тину7
не т|льки тому' що це один 3 найефективн|:пих засоб]'в засвоення
мови свого народу' смислово| систематизац|| сл|в, а передус|м як
спос|б 3адоволення нагально| потреби !нтелектуального | духовособистост|. Бисоко оц|нтовав значення поез|] для
"р'"''ння
м|льйони
"Б"'
д;теи дитячийпоет Ёорн|й 9уковський: <"'е серед нас
т{я

|стот, як| вс| до од!1ого г{алко ллоблять в|рпт|, захог!л}ототься ними'
без них о61йтися. !,е - д|ти, особливо тцаленьк!. 3-пом|'эк

*йу',

""
натхненний поет - це найр|дште явище' диво свое!
дорослих
а
в|тнизни, серед д!тей 99% - ттоети' "' Б|ртш| для.них - ноРм?
л}одського 1цовлення' природне висловленття 1хн:х почутт1в 1
думок').1
|

т!уковскшй 1[. Фт двух до пяти. _ €обр. соч. в 6т. - т" 1.

1965. _

с.323.

-

}[.: {уд. литература'
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3а традиц|йно:о методико}о ознайотилення дотшк|льник|в з
худо}кньо}о л|тературо|о' одним з обов'язкових фронтальних чи

групових вид|в л|тературних занять вва}калося 3аучування
напа:и'ять в|ртп|в. Але досл|д)кення шсихолог|в довели' 1цо
3аучування напап{'ять - процес глибоко |ндив|дуальний,
пов'я3аний з осо6ливостями пам'ят|, етиоц|йно[ сфери коакно[
дити\|у1' топлу його не мо}кна пристосувати до колективнот форшли
орган|зац|| занять. }{аполягати на цьо]цу * насилувати дитячу
природу. 6унасний п1дх|д до цього питання' який ор|ентус
вихователя на орган|зац|то 1ндив1дуальних форм навчання для
заучування д|тьми в|ртп|в, видаеться нам б|льтп гушланним |
доц|льним.
€приймання та худо}кн!й анал|з поез|[ як вахслив1
компоненти естетичного виховання й л!тературно-мовленн€вого
ро3витку матоть займати ч|льне м|сце в робот| з долпк|льн|4ками,
|{ризнанення тако| роботи - виховувати худо}кньо-естетичне
сприймання образно[ сутност|, тшелод1йност|, ритму' краси
поетичного слова' в|днуття вира3ност| тшовних засоб!в, як|
нада!оть

яскравого

унаочнення

в|ртпованипл образам.

|!оетичн! твори в доштк|льному 3аклад| моэкна використовувати 3 р|зното пдето|о. {е птоэкуть бути л|ринн1 3аняття'
спрямова!{1 на розвиток поетичного слуху' поглиблення естетич_
них почутт|в д|тей. Ёа |нтших 3аняттях вихователь 1цох{е

використати |нтелектуальний та креативний потенц|ал

поетичного тексту' покласти його в основу ц|каво: розвивально[
гри. А акарт|влив1 в|рш:| сприя}оть розвитку здатност|
до:пк|льник|в розум|ти гумор.
Розглянемо коротко ко}кен з цих вар1ант|в занять.
Ёа занятт| пертпого виду вихователь особливу увагу
прид|ляе л!ритн|й атмосфер|. {ей вид занять |нтегруе му3ику'
}кивопис' л|тературу. {ентрально1о ланко}о цього по€днання е
1иистецтво слова' то}ту баэкано, щоб поетичн| образи

в|ртпованого тексту знайтпли своер|дне в!добра}кення в

репродукц|ях

картин' му3ичних творах' дитячих мал!онках.

Белике значення на цих заняттях нада€ться правильно
орган|зован1й мовленнев|й робот! - худо}кньому анал|зу образ_

тексту (нерез конкретн| запитання' що
виявля|оть ступ|нь усв1домлення значення виразних мовних
засоб|в, доб|р пор|внянь' уточнень, побудова синон|м|чних
ряд|в, по1шук антон|:и!чних пар | т. !н.).
}(р|м того' сучасна методика роботи з л!тературни1у1и
твора1ци пропону€ орган|зовувати заняття' на яких в1ртп ш!о}ке
с\ати спонуко|о до ц|каво: гри' вико}{ання д|тьми |нтелектуально[ будови в|ртшованого
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роз!груван"" .'"'*ог|чнйх
розпов!дь
!лтострац!й для мал}овання 3а темо1о' йтворча
в!рп]а'
характер
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допомо}куть д!тям глибтпе в|днути
п|днесення' привер|{уть д|тей до
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за6езпечат"
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рад!сний емоц|йний

7д!тей
""""]*]'"
його чере3 сприйняття
в|днутй
{м
допомогти

в1ртпа'

Актив|зуватисловниковийзапасемоц|йно-оц|н}овальнок)
тепленький'
лексико1о: дощику' в|ночок, кв!тонки' др|бненький'

хмарка; п!двестй до усв!домлення
:^у.:','.''
""":1]ч.ч
крапель
кв|т1в'
загот!вки, фланелегр'ф 1"кр'н' зобраатсення
дощу, трави' хмарок)'
в коло на
/[0 зонятпп!я' в'1хователь ро3сад?кус дттей лло теплий
килимку
,'й""'"

|

пропонуе 3апл1ощити оченята й уявит:||' що

п|дставити

йому

обличчя'

долоньки;

у1цитися

цього еттоду)'
крапельками (вихователь керуе ро_з|груванням
в|ртп про
послухати
|
ст!льчик
на
|[от|м 3апро1шуе с|сти зрунно
в!ртш 1{атерини |1ерел|сно{
дощик. Бихователь вира3но читае
<1еплий дощик).
постуг1ово викладае
Биставляе фланелеграф' а на ньому
хмарку' крапельки Аош{}' траву'
рядки
!тр' щ' д|ти просять догт1и:<? (повтортое остант{1
8Ё }
<'|&РЁФ'
.[к
ви
кв|ти)'
розум!ете:
в|ртпа | н! трав|
сама
"""''Б'"'
д!ти не в!дпов!да}оть' вихователь
?,[кщо
";'".""у'?
;;;;;;";' .,3"'"'', красиво' !ад|сно> ' |1от|м повтор1о€ в!рш: ще
ра3' пропонуе д1тям розпов|дати разом)'
кв!ти нап'1оться дощику'
[о6рийд'щ'й, д|ткам рад!сно'
на папер|' як |де
! стане садок *р'","'*' ,(авайте намал1оемо Б|зьм|ть сут'нтй
маленьк|'
дощик - др|бненький, крапельки
малтойте' а я п]е раз
ол!вець, намалтойте кв|ткам дощик' Би
прочита|о цей в|ртп'
:1ндивз|дуально
1{адал|, у продов)к двох тиэкн|в' вихователь
з кох(но1о дитино1о вивчае в!ртп напам'ять'
1етяни 1!1асенко
!\[оло0ъшо,ру""' т"*'':с'у*'"ня в|ртпа
<Ёовор!нна'>. [ворч| 3авдання'емоц!йний настр1й'
]\[етпо: ву1кликату| у д1тей рад!сний
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пов'я3аний 3 новор|чниш|и святами' допомогти в|дчути його нерез
сприйняття в|ртша. Актив|зувати словниковий 3апас е:иоц|йнооц|нтовально}о лексико}о : яли\тка, сн|экок
' прикраси.
3баганувати слов|\ик прикш!етника;ци' 1цо означатоть
якост|
реней. ||родовхсувати вчитт1 д|тей в|дпов|дати 2-3 реченнями.
Бикликати 1нтерес до сп|лкування за теп1о}о. Р1 атпер[ал:
складальна картка <,.ялинка> | детал| до нет, новор|тн| прикраси'
атрибути.
1 !0 з анятпптя. Бихователь пропону€ мал|окаш| ро3дивитися
новор!нн| ялинков| святков| прикраси в зал|, груп|, запро1пу€' до
розмови про свято' новор!.нн| косттоми' подарунки, спогади або
мр||; заохонуе д1тей висловл1оватися' допомагае побудувати
речення. Бихователь ставить д1тей в коло' наче б|ля ялинк;1|'
вира3но читае в1ртп.
- 3а в|концем' на вулиц|, в пол| сн|экок ле}кить' холодно' а
нам рад|сно, бо у нас свято' на1па ялинка така красива. ,(авайте
:| похвалимо. Бихователь демонструе конструкц|то: <,,{линка, ти
така...,> (красива' чепурна' 3елена' гарна' весела' найкраща),
3аохочуе д|тей повторити, додати свое слово.
- '[ка в нас ялинка? 9ого багато на г|лках?
- |{о роблять д|ти 6|ля ялинки?
- 5{кий веселий в|ртшик! |{ослухайте його 1це
раз.
- .(ив!ться, як| ялиночки е
у вас. |{отр|бно [х прикр асити. $,{
буду називати' чим прикра1пати, ави це зробите.
,(ал| вихователь керу€ виконанням 3авдання. Б|н називае
слова' наприклад' <(3елен| кульки)) , <блискун| л|хтарики>,
<(черво!{| бурульки'> допомагае д|тяшт знайти ц| детал|, повторити
слова. }{оди 3авдання' виконано' вихователь ще раз вира3но читае
в|ртш, який пот|м вивчае |ндив1дуально 3 ко)кно1о дитино}о.
€ере0ня 2рупа.9итання в!ртша Ф.Флеся <,Фй, нав|гцо мен|
листя...,> ||сихолог|чний етюд. ?ворн| 3авдання. .[!ексичн|
вправи.
]\[егпа: вчити д|тей емоц1йно в|дгукуватися на образний
зм|ст |. поетинну форму в|ртша. 3баганувати образний словник
д|тей словами: листячко 3олоте' сонне дерево' сонечко. Розвивати
мовленневотворн1 зд|бност|: сп|вв|дносити тему з] зм|стом в|ртпа.
Бчити д]тей в}кивати худо}кньо-поети.тн1 вира3'т в сатшост|йних
розпов1дях. 1|[аптер1ал: ]луострац|| осен| пер|одт эковтня й
листопада, музинний 3апис твору |[.9айковського <,.[{истопад,>;
фарби, пен3лики' аркутп| для 1цал}овання.
х'а

3оняп!!т'я.

Аля

створення

л|ринного

настро}о

вихователь прикра1пае групу ос1нн{ш: букетошл з листя' вкл}очас
нар|вну ш{у3ику |{.9айковського. 3апротпуе д!тей до бес!ди, п|д
1.92

час яко| 3'ясовуе, який настр|й викликала му3ика' пропонуе
в|дгадати, веселим чи не дуэке буде 3аняття.
_ |!ослухайте' я прочита1о вау1 в|р:п, а ви в|дгадаете, хто м|г
так сказати (Ф.Флесь).
Фй, нав!що мен! листя,
Ёоли вэке 1де зитша,
$оли холодно в}ке стало
1птатпок н|де нема.
$раще скину я листочки
1 тихесенько 3асну...
Буду спати, буду )кдати
€онце, рад|сть | весну.
- 8к ви думаете' чому так сумно промовляе дерево?
- |{ро який пер|од осен| цей в|р:п?
- Розкаэк{ть' яким ви уявляете дерево: веселим' сумним чи
сонним. Бихователь пропонуе д!тям роз|грати психолог|чний
еттод <,{ерево спить'): <,Б!тер, листячко в|дриваеться, сумно. Фсь
! остаттн|й лист в|д|рвався. [ол| г|лки. Б{тер. )(олодно. €умно.
)(очеться спати>.
|1|сля зак!нчення ет1оду вихователь ще ра3 читае в|ртп.
|[ропонуе вибрати з дек|лькох |лтострац|й ту' яка п!дходить
тексту'
пояснити' чому са1ие цто вибрали.
до
Бихователь виставляе |лтострац|т р!зних пер|од|в осен|.
- .[к ви вва}каете' яким було на:пе дерево в эковтн|, якими
слова1ши мо?кна ска3ати про це? (}1{овтим, красиви1\{' ос|нн|м,
золотипл).

*.[ке дерево наприк1нц| осен|? (|оле, суш|не' сонне' пороэкно).
5!к би воно 1цогло говорити' що воно ска3ало би нам?
-_,{авайте
намал|о€мо сонне дерево в пол|. 9и весел| кольори
ви в|зьмете? Би малтойте | слухайте ще ра3 цей сумнийкрасивий
в|ртш.

€ере0ня 2рупо. т{итання в|ртш!в 1етяни 1(олом|ець ! Бориса
9епурка <,{ощик'>. )1ексична робота. 1!1алтовання 3а текстом
в|ртпа.

Р1етпа: вчити д!тей емоц1йно в!дгукуватися на образний
зм|ст | поетинну мову в|ртпа. 3баганувати образний словник д|тей

словами: пустунець' накраг{айник, поливайко, веселка.

Розвивати творн! зд!бност| д]тей, вчити в)кивати худо}кньолоетичн| вира3и в самост|йноп{у розпов!данн|, вчити складати
сто:кетн| творн| розпов|д| 3а темо}о. 1|[апъер1ал.' зобраа*сення
с0нечка' веселки' листки для 1\{ал1овання' ол|вц|, 1иу3. запис твору
<,!ощик>.
|'10 занягптпя:Р,есело вам чи сумно' колийде дотцик? 9отшу,
поясн|сть.
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ж_ [е тотиу, що ви з ним ще не добре знайом!. ,{ощик вл|тку
ш[олоденький, веселий, пустунець, лтобить гратися. 5т шронитато,
а ви ска}кете' ц{о робить дощик. (9итае в|ртп 1'}(олом|ець
<,[отцик'>)

- !1акрапай'тик - це про сла6кий чи с'{ль11у|й дощик так
сказано? )(то эк в|н, коли барабанить? 1!1о:ке, барабанько> ?
<,

!

}{оли лле, подивае? (|!оливайко).
* )(о.{ете, я вам прочита}о веселого в1ртпа про дощик?

||ослухайте штузику ува'кно' це про на1ш дощик чи н|?
Бихователь виразно чита€ в!ртш, а пот1м дао мо}клив|сть

-

послухати музинний тв|р; пропонуе д!тям висловитися
(Б.9епурно <,(ощик>).
_ |[ро який дощик йдеться у

в|рпл|? .{,кими словами ще про

нього мо)кна сказати?
3 сонечком? !то з вас
- 1!,о бувас, коли дощик дру}кить
тод! було?
ва1и
весело
чи
бачив веселку? |[ригадайте'
<'1!1остять мости
ка)куть:
в|ртш|
так
чош!у
зрозум!ли,
Би
у
норнобров!>? у кого е 6рови? Беселка те)к 1шае таку форм},51Ё
брБви д|втини? ,{,к красиво сказано! Башт сподобалось?
Ёамалтойте про це картинку' але ран!тпе розкаэк!ть' про що ви
мал}оватимете.
3а бааканням вихователь |ндив|дуально з д|тьшти вивчае
в|ршт| напам'ять.
€пъартла 2рупа.9итання в|ртпа 1вана Франка <'Бесна>'
.1!ексична робота.
]\[етпа: допомогти д|тям в|днути рад!сть кв|тува земл!,
н|;кне в|днотпення до весни. Бчити д!тей розум|ти й в!дтвортовати
у своету!у мовленн| образн| вислови 3 тексту' збаганувати словник

Бмоц|йно-оц!н:овально1о лексико|о: прикметниками, як|
визнача1оть якост| (багатокольорова' ясна), вчити д|тей добирати

синон|ми, пор!вняння до заданих сл]в. Р[атпер1ол.'|лтострац|[, що
зобраэ*сутоть р!зн1 пер!оди весни' складальна картка <,3етиля
весно}о,), детал! до не|.
\[0 заняпътп8'! <3и зна€те чотири пори року. [ка з них
найхолодн1тпа? (3има). 8ка найбагаттпа' але водночас | сумна?
(Фс|нь). ,{,ка пора найвесел|тша, найтепл!тпа? (/1!то).
- 3найд|ть одне слово, ш{об ска3ати про весну' яко}о вона €
(прекрасна).
свое обличчя сонечку'
- |{|д!йд|ть до в1кна, п|дставте
як при€мно щ|нкам,
св|тло,
яке
тепле
в|дчуйте'
оч|,
закрийте
поспд!хн|ться.
€ядьте | послухайте нудовий в|ртш 1вана Франка <'Бесна>'
(9итае в|ртш).
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- €каэк|ть, що

ви в|днували, коли слухали в1ртп?
яку весну йдеться? 3найд|ть в|дпов!дну картину весни.
Бихователь спонукае д|тей при висловлтованн| використовувати слова 3 тексту в|ртша, допомага€ [м у цьому.
- .[к ви зрозу:и!ли, що 3емля рад|с весн!?
_ |{ослухайте в|ртш!
ще ра3' уяв|ть, як поступово одягалася
3еш|ля у весняне вбраттня.
|||сля читання в{ртпа вихователь пропонуе д|тяпт ра3ом
скласти картку <,3е:шля весното>. 11]е раз читае рядки в|ртша й
обговортое |х з д!тьми, 3'ясову1о.{и, як| о6рази викликатоть у них
поетичн| рядки.
_ ,{к сказати |нптишти слова1!1и <,|1овно гомону'
розмови |
п|сень у чагарнику'> (птатшки сп|ва:оть, щебенуть, рад| весн!).
_ }(в!туну 3емл}о пор|внтототь з д|внино1о в!нку.
у
Ауэк"
красиве пор|вняння. €пробуемо сказати про це красиво сам|. ,[к
1шо)кна назвати кв|туне дерево' 3 чим його пор{вняти? (Ёане
багато у:етелик|в сидить на г1лках, наче величезний букет).
- }{а що схо:тс| розкв|тл|' луки? (}1ате килимок постелили'
нане фарбо1о все заштал:овали).
|{едагог п|дводить п|дсумок: красивий св|т навкруги стане
б|льтп
красив|тшитт[' як1що навчи]у1ося красиво про все це
ще
розпов|дати.
(пъарт:ло ?рупа. т{итання в!ршта
,(тиитра |[авличка <,Фс!нь>.
?ворн| завдання. |[сихолог|тний еттод <,6коро сн|г>.
]\![епъо: вчити д1тей еплоц|йно сприймати образний зм|ст
поетичного твору' в|днувати спок|'йний сум ос|нньо| природи;
усв!до:илтовати 3начення вира3них 1иовних засоб|в (пор|внянь,
еп|тет|в), в|дтвортовати !х у власному мовленн|. Бправляти д!тей
в добор| о3начень' пор|внянь, синон|м|в до заданого слова.
Р|оптер[ал.' 1лтостращ|| з зобршкенням листопадово| осен|.
\!0 зонятпт'я. - [|ти, увахсно роздив|ться цей ос|нн|й
пейзаак. 8к| понуття викликае у вас цей краовид? 1!1оэкна про небо
на картин| ска3ати' що воно прозоре? 9ому, поясн|ть. |!розоре _
це о3нача€ чисте. [ день тод| ос|нн|й не похмурий, а ясний,
сонянний, золотий. ]!1о:кна на3вати його веселим' чи ще й тротшки
сумним? Розкаэк|ть про ватп| почуття.
- |1ослухайте, як про це ска3ав у своему в|ртп| !митро
|1авличко (нитае в|ртп <,@9]ц5'1;.
- Розкаэтс!ть' яку ос|ннло картину ви уявляете соб|? Бесело
ва1и, чи сумно? (Бихователь допомагае д|тяпт побудувати
розпов|дь в|дпов|дно до поетичних | граштатичних правил).
- .[к ви зрозум|ли' що 3а нитка над полем <<.{38€Ёй[Б, 8}(
струна')? 8к про птатпиний клин мо)кна ска3ати |нтшими
_ |[ро
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слова}ди? Ёа що це схоэке? (Ёане в неб| намал}овали трикутник;
схо}ке на величе3ний кутонок' на таку суху г|лонку).
-,{к ви зрозум|ли слова <(3а)курилась кв|тка'>? ,{к сказати

1тоникла' 3асохла' пропала).
Бихователь пропону€ д|тям роз|грати ет}од ((скоро сн|г,>.
- Би рад|ете' що скоро буде сн|г? 9ому не рад|е ос|ння
кв|тка? 9яв]'ть себе такото останньо]о кв|точкото. )(олодно,
}кахливо |й одн|й. Б!тер дмухае' гол|вку нахиля€' свистить'
торгае' боляче б'е дощиком.
Ёоли д|ти завмиратоть у поз| захсурено| кв|тки, вихователь
тихо ще раз 1{итае вира3но цей в1ртш.
- )(от|ли 6 ви стати шоета}ди й навчптися так красиво
розпов|дати про все навкруги? !авайте спробуемо навчитися
обирати влунн| слова. |{одуплайте' як мо}к]{а ска3ати про ос|нне
лу!стя, на що воно схо)ке? ,{ке воно? (,[к метелики; як красивий
килим; наче хтось фарби порозливав).
Бихователь мо'ке 3апропонувати д!тям' використову1очи
трафарети <<листя)) , зро6ити на великопту папер| 3а допо1цогок)
по-|нтпому? (нахилилася,

!

фарб | губки
1['

яскравий

ос|нн|й

килу!м.

стартп!й груп! д!тей знайомлять з л|тературниту! }канром

-в|рлп, вчать до6ирати рими до сл|в. Ёаприклад' читання

народного

в|ртша <,)(одить гарбуз

по городу>>.

/'10 занятптпя.3ихоъатель ч}1тае в!ртп | 3апитус в д|тей: $!кий худоэкн!й тв|р я ва1и прочитала: ка3ку, опов1дання ни в|ршл?
|{оясн|ть, чо1\{у ви так ува)каете.
€алшко: _ {е в|ртш, 6о тут все риш[уеться.
Бихователь: - [ей тв|р в!ртшований.3верн|ть увагу' як
при€мно' лаг|дно, красиво 3вучить в|н. Б!ртш| майэке 3ав}*сди
римован|. )(то питпе в|ршт|?
Ал|са: _ |!оети.
Бихователь:-А цей в|ршт склав народ. {е гумористичний
в|ртш, за його тексто}1 ми будетшо 3 ва1у1и грати. (9итае <,)(одить
гарбуз по го!о{}.т>).
3ихователь:-А зараз ми 3 вами будешто поетами' будемо
до6ирати рими до сл|в, що я запропонуто: ог|роики Руслана: - Фг|ронки _ листочки.
Бихователь:
-'(иня Фксана: - 6иня.

Бихователь:-(ини €ерг!й: -(интт-вони.

Бихователь: - |[ригадайте, як!. рими п!д|бран! до цих сл!в у
твор|?
Флена: _ Фг|ронки _ су\ни й дочки. ,(иня - господиня.

Бихователь: - А ще в|рлп| ритм!нн|' 9 них е в|дпов|71:тий
ритм' який моэкна в!дстукати. 3араз 1ии це | зробитио. ,!{ нитаттитиу
уривок | в!дбиватиму долонями ритм. А тепер давайте разом. А
як ще мо'кна в:.д6ити ритти?
|!окаак|ть.
}Фля: - Ёогами. |{альчикашти. А ще ол|вцем...
- .(|ти, послухайте ще раз в|ртш <.)(одить гарбуз по городу)) '
ми будемо грати за його зм|стом на л|тературно1цу веиор|.
€пъарт::а арупа.9итання та худоэкн1й анал|з поез|т $атерини
|!ерел|сно: <.|[рол|сок'>. 1ворча розпов|дь. }1ал:овання.
[|[етпа: продов}кувати розвивати поетичний слух д1тей,
ум|ння в|днувати й усв!дотил1овати' в1дтвор:овати образн| мовн1
засоби. 3правляти д|тей у добор| о3начень' пор|внянь, метафор
при опис| картини природи; актив|зуватгт д|есл|вну лексику:
гнеться' тремтить' сто|ть, росте. |[|двести д1тей до усв|домдення
значення метафори, переносного 3начення сл|в. Р1оптер1ал:
зобра;кення прол|ска' невеличк! стиуэкки тонкого блакитного й
зеленого паперу' тоненький др|т (8-10 спл), аркутш для 1иалтовання'

ол|вц|.

/!0

занятпт[я: _ [|ти, в|дгадайте' про яку кв|тку йдеться в
<,3адзвонив
загадц1:
синенький дзвоник на стебл|. |!оскакав
зелений коник гто земл1'>.

- !1(о 3а д3воник д3вонить? ?ак, це прол!сок. А чи
3догадалися ви, що то за зелений коник г{оскакав по зе:шл|?
1равинка п1тпла зелен|ти, розбудив || прол|сок. Бихователь
виставля€ 1лтострац!то, на як|й зобраэкено прол|сок, уточн}ое' що
кв|тка маленька' тенд|тна, але ду}ка й см|дива, бо не бо|ться
мороз!в | сн1гу. Бихователь вира3но читао в|ртп $атерини

|{ерел|сно| |1рол|сок > .
_ )(то
ро3ка}1се про прол|сок, л|сову кв|тонку? |{ромовляйте
ватш1 слова н|;кно, 3 поваго}о до його см|ливост1, тиухсност|. $,кий
в|н? (Бислухавтши дитян| в|дпов|д1, вихователь п1дводить |х до
<,

утворення метафоричного вислову' спонука€

до складання
под|бних вислов|в).
- А ще я хочу доповнити, що прол|сок' наче розв1дник,
прийтшов лод|1витися' чи мохсна вс|м |н:пипт кв|ткам вэке
виходити. А як ви ш1о}кете про нього ще сказати? (1!1аленький
дзв|нонок; весна нап1исто блакитне ро3сипала; блакитн1 вогники;
хтось фарбу розбризкав на б|лому). .[кщо д|ти потребутоть
допомоги' вихователь використовуе п|дказку, нав!дн| 3апитання.
Бихователь пропонус д!.тяпт уяви1и себе маленькиш{и
шрол|сонкатши (скласти долоньки в куланки). {е шлаленьке
3ернятко. Ёад зештлето в|три й морози (д|ти зобраэкутоть це
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кшт|шл|кото). }{в1тка росте' проглянула кр|зь сн|г, побанила
св|т, гнеться в|д в!тру, тремтить в|д тшорозу, але стотть' росте.
Ёаприк1нц| еттоду вихователь ще ра3 читас вира3но в|ртп.
Разом 3 педагогом д|ти мо:куть зробити прол|ски 3 дротика'
сму}кок паг|еру: зеленим папером обгортатоть др|т, на к|ннику
якого намоту1оть блакитного паперу. 1{оли у коэкно[ дитини е така
кв|тка, вихователь стиш!ул}ое творчу розпов|дь на тешту <.€пить
весна. )(то [| розбудить? '>. 1!1оакливий вар|ант казки: спить весна
в тепл!й свотй хатинц|, спить, чекае свого насу. Бэтсе зипту потр|бно
проганяти' а вона спить. Фсь | послали рослинн| зернята прол|сок
розбудити вес}{у' под3вонити 1й в д3воник' щоб прокинулась.
Бихователь допомагае д|тям побудувати :х розпов|д|, заохонуе
вс!х д|тей брати участь у складанн| казки. |||сля заняття мо}кна
записати найкращ1 |стор|! до кни}кечки' що д|ти зроблять сам|.
€пъарш;а 2рупа.9итання | худоэкн|й анал|з поез1| 1!1акситца
Рильського <,[{овор|нна ялинка'> | Болодиштира 3айця "3имовий
гриб>.
Р|етпо: продов}кувати вчити д|тей емоц|йно сприймати
образний зм|ст | худоэкнто форму поез|т, в|дтувати характер
твору' яки1у!и засобатци його передано. Розвивати вшл|ння
сл!в,
в|дт|нк|в
зм!стових
3начення
усв|домлтовати
використовувати найб|льшл влунн| вира3и. Р[ а пъер|ал.' ш|ал1онки
|з зобраэкенняш[ засн|экеного дня' новор|нно| ялинки' атрибути
новор|нного свята. [1оро0ш 0о ораан1зац1[: заняття краще
проводити у дн! новор|чних | р|здвяних свят (грудень-с|нень).
110 заняптгпя. Бихователь 3вертаеться до досв!ду д|тей,
3аохочу€ {х до розшов|д1 про сво| новор|нн{ спод|вання, в!днуття,
спогади. .[кгцо 3аняття проводяться перед святом' вихователь
ш!о}ке 3апропонувати д|тям ро3глядати новор|нн| прикраси,
готувати групу до святкового вбрання. ,[кщо свята вэке пройгшли,
вихователь створ}ое ситуац|то <,€кладання у велику коробку
новор|вних г!рикрас). ц1о пов|льну роботу, в як1й залтобки
в|зьмуть участь д|ти, педагог супроводакуе бес|до}о про новор|нн|
свята.
- |[ро ц}о пору року складено багато яскравих поез|й. Фсь
послухайте в|ртш 1\{[аксима Рильського <,Ёовор!"чна ялинка))'
пот|м ска)*{ете' як| шонуття цей тв|р у вас викликав (9итае в|ртш).
_ Акий це в|ртш 3а характером? .[к ви це зрозум|ли?
(Рад|сний, бо йдеться про свято). $к| кольори у }{овор|чного
свята? |{ригадайте' як 11ро це ска3ано у в|ртш|. .[к| ще кольори ви
1цо}кете пригадати?
- €еред 3имових поез|й е багато таких' в яких розпов|даеться
цро красу 3и1иового л|су, тенд1тн1 сн|экинки. 6лухае:п такий в|р:п

голосо1ц'

]
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уявляешл' яка красива 3и1ша. Але я вам 3араз прочита|о не

<:вятковий в|ртп ! не л|ринний. |1ослухайте, ят<ий. Ёаписав його
[}.3аець. (9итае в|ртп <,3итшовий гриб>.)

- .[ бану, що ви см|стеся. 9ошту вам см|тпно? Розкаак|ть.
_,[к ще мо}кна ска3ати про ц}о поетичну |стор|то, яка вона?

(6ти|тпна, казкова' весела). 1ак, це в|ртш-экарт.
_ Розкахс|ть' яки1ц л|сом йтшов А1д 1!1ороз

' як ви його соб|
уявлясте. Ёа що були схоэк! дерева, зе1!!ля' весь л1с?
_,[кими |нактпими словами мох{на сказати про засн|экений
пеньок? 3 чим пор|вняти? 1{о м!г би подумати старий д|д про
засн|экену ялинку' про засн|экений кущик? Акий в|ртш ви ще ра3
хот|ли би послухати?
Фдним з вар|ант|в занять 3 використанням поетичних твор|в
мо}тсуть бути заняття <,€луха}о' уявля1о' малто|о> для д|тей
стартпого долпк|льного в|ку. {ей вид 3аняття дае 3могу по€днати
р|зн| види дитячот творност!.
Бихователь так на1\{агаеться орган|зувати мовленнсву
роботу, щоб допошлогти д|тям через сприйптання вира3них мовних
образ|в в|ртпа в|днути, в|дтворити яскраву мальовничу картину
природи. €лово допомо}ке б|льтп виразн|тлим зробити мал}онок'
а 3а допомого}о яскравих фарб ду\тина 3датна глибтше в|днути
образн|сть худо)кнього слова' що в ц|лошту сприяе розвитков|
поетичного слуху' естетичного смаку дотпк|льнят.
|{оради до орган|зац|т таких 3анять: унасник|в 3аняття мае
бути не б|льште чотирьох; ефективното е |ндив!дуальна форпта
проведення занять; п|д.тас заняття вихователь 3аохочуе д!тей
послухати в1р:п, разом з д|тьми обговорбе його образний зтш|ст,
милуеться

красо}о

слова'

пропонуе

наш!ал}овати

те' що ко)кен

уявив соб| п1д час слухання. Ба пер1пих етапах навчання

вихователь радить' що мо)кна в|добразити в мал}онку, а п|зн|тпе
ди|ина сама знаходить в|дпов|дн! засоби вира}кення сво|х
понутт|в, емоц|йного стану' уявлень. .[к приклади наведе1шо
моэклив| вар|анти 3анять цього виду.
(пъартшо ?рупа. [н0шв10уальне 3онят[т[я. 9итання в!ртпа
,(:шитра Фнковича <,.{,блуко'>. 1!1алтовання на тему.
!\/[атпер!ал.' матер!ал для мал[овання (фарби або ол|вц|,
фортшу паперу ди1ина обирае саптост|йно).
\!0 зонятптпя. Б|дгадай загадку: <,Бесното _ цв|т, восени Ёа дерев| гойдаеться, 9ервонобокиш! на3иваеться>).
* 1ак, це яблуко. 1и лтобитш, яблука? ,[к| вони на стшак? А
ще як|? (€тианн|, солодк|, кисленьк1, соковит!, хрустк|, м'як1 або
тверд!, запатпн|, аротшатн|). 8к| яблука тоб| б1ль:пе подоба:оться?
9ервон| ви зелен!, а' мо'ке' хсовт|; велик|, кругл| чи овальн|?
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3аплтотц он|, послухай, про що я тоб| прочита1о' уяви соб|
таку картину, а шот|м' якщо :у!атиме1ш баэкання, натшалтоемо |[.

-

Бихователь чита€ в1ртл ,(митра Фнковина

[н0шв[0уальне 3анят[1т!.я. 9итання

<,,{,блуко'>.

в|ртпа Анатол]я

}{ам|ннука <,Береза розвива€ться'>. мал}ова}{ня на тему.
!|[атпер1ал 0ля малювання: за вибороти д!'тей, плат|вки

:

<,|олоси л|су'>.

810 зоняпъпъя.Рихователь запро1пуе дитит1у п|д|йти до
в|коненка, п1дставити обличчя сонечку' 3акрити он!, в!днути
теплоту | затитпн|сть. |[от|ттт пропонуе послухати в|ртп про л!сову
спробувати
уяви\у! т| соб|.
<,Береза ро3вива6ться>>.
А.}(ашт1нчика
9итае в|ртш

картинку'

-

|!ро яку пору року цей в|ртп?

|11о ознанае береза

розвиваеться? (/1истячко на н!.й росте).
- $оли я читала тоб! в|ртп, як| ти чув звуки на л|сов|й
галявин1? 9и в|днув, як там тепло | затитпно?
-т{и6ачив ти' як сонячн1 промен1 св|тять кр1зь листя' наче
сонечко у зелен|м в!'нонку?
.(ал| вихователь ще раз пита€ в|ртш, вкл1очае 3апис голос1в
л|су, а дитина мал1ое те' що уявила.
[н0шв[0уальне 3анят!т[я. 9итання в|рлпа |1авла |ичини
<,.[1истя падае>>. 1\{[алтовання за темо}о.
|\[ атпер|ал.' фарби, пап!р для 1цал}овання.
\10 заняпътпя.3ихователь п|д час прогулянки 3вертае увагу
д1'тей на те, як в|дриваеться листячко в|д г|лки, як дощем пада}оть
листя' як п|дн|мае | кру:кляе |х в!тер. |{от|тц при нагод|
вихователь 3аохочуе одного або дек|лькох д|тей послухати в|ртш
про ос|нь 1 намалловати те' г{ро що почу}оть. Разом з д|тьми в1н
добирае фарби, якими будуть мал1овати ос|нне листя' в|тер,
<,.}{истя
лис1к'7 паперу. 3ихователь читае в|ртп ||авла|пчини
падас>>.

- 9и веселийцей

наче

в!ртш?

[о якото буде твоя картина?

- 1{о ти нама.'1}ое1п? 1!1оэке, як в|тер крутить'
танц}ос 3 ни1ш на одн]й н|экц!, а листя падае'

крутить ]|истя'

падае.
[н0шв10уольне ( нш 1н0шв10уально-2рупове ) заня!т[т0я.
в|ртша Анатол|я 1(ашт|ннука <,1н|й'>. 1!|алтовання 3ими.
1|1отпер!ал 0ля ;усалювання 3а вибором д|тей.

9итання

*10 зан.ятптпя.Рттхователь запро1шуе д|тей, що хочуть

мал1овати красивий

зимовий пейза:к, допоп{ага€ |м вибрати

фарби, кол!р паперу: - 8к ви вва}ка€те' на якому арку:п| краще
буде видно |н|й: на б|лому чи на синьотшу? ,[кишт кольоро1\[ будешто
1иал1овати ди1шок' |н|й, сн|г? Ёедартиа ка}куть' 1цо 3има 200

найкрасив|лпа пора Рок}, все таке нарядне' б|ле. Фсь послухайте,
як г{ро це написано у в|ршт|. 11итао в|ртш.
_ 8ка стотть погода: тихо чи в1тер? 8к ви це зрозум!ли?
- 1{ого ми на}цал1оемо нервони:и?
-_ Би запам'ятали, як н]'акно на3вали у в|ртп| \{ороза?
8 ще ра3 вап4 почитато в|ртш, а ви слухайте | :цалтойте те,
що почуете серце1ц.

н0шв10уально-2рупове 3онят[тпя. т{итання в|ртпа .1{|д!|
$удрявсько[ <Ёадзвичайна клумба'>.
||[агпер1ал.' намальована ран!тпе клумба кв|т|в _ р|зних за
кольором (баэкано, щоб на великому аркутп| паперу), ол!вц|.
.&|0 заняптпъя' Бихователь пропонуе дек1лькоти д|тятц
[

розглянути

мал1онок клумби,

3догадатись' як| кв!ти

намальовано' милуеться разом з ними кольорами, кв|тами.
- )(то мо}ке зав!тати до ц|ет клумби? ,(ля ного? (1!1уратпки'
метелики' а*сунки). |[ослухайте казковий в!рш про надзвинайну
клумбу (9итае в|ртп).
- Би уявили соб!, як при0}1но було ц|й летточ|й малеч| на
клумб1? Ёаче в них був 6анний день' купальня. |11,о вони там
ро6или? Розкаатс|ть про це ц|каво, весело. А тепер давайте
намал1осп{о 1цаленьких <купальник|в'> у кв|тах на надзвичайн|й
клумб|, як вони там купа'оться. |{ос.гтухайте в|ртш ще раз, уяв|ть,
як поступово одягалася 3е1у1ля у вес|нне вбрання.
Ё1аступним вар|антом 3аняття на основ| поетичних текст|в
с використання в|ртш|в-экарт!в. }1{арт|влив| в|ртш|, в|ртш1_роздуми
допо1цага1оть розвинути виразн|сть, тонн!сть, влунн|сть
мовлення' а тако}к сприя1оть становленнто поетичного с1цаку'
вихову}оть |нтерес до краси укра|нського худо}кнього слова.
[удоэкньо-образна поетична форма цих в|ршл|в спонукае ди1ину
до усв1домлення |нтелектуального' лог!чного 3авдання чере3
осмислення 3начення мовних образ|в. Але завдяки экарт|влив|й
ситуац!| д|ти сприйматоть |х залтобки' весело' як гру' поетичн|
}карти. {1 фрагменти чудово доповн}о}оть р|зноман|тн|
колективн1 заняття з будь-яко| д!яльност!, охсивлтототь побутов|
моменти' п|дн1матоть настр|й будь-коли' прикраш]а:оть дитян|
ро3ваги. Бони е прот|едевтико}о сприйптанття й усв|домлення
д!тьми народно| сшт]хово1 культур}1.

|[оради до орган|зац|| поляга}оть у то}ду' що для

ви1{ористання цих поез|й необх1дна 71оброзинлива' при€мна
атмосфера в груп|, вихователь, який п!дтримуе до6рий настр|й
д|тей, де1\{онструе 1м багат| птохсливост! культурного прояву
веселого настро|о' зац|кавлтое лог|чним 3авдання]ц' заохочуе до
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активнот ро3мови. |1ропонусмо моаклив| вар1анти використання
в1ртп|в-забавок' в|ртш1в-экарт|в.
[ршаор1[с Бойко <*! слоно болшпъь но2о'.
!,оц!льн[стпь вцкорцст,.ання: якщо виникла суперетка'м{эк
д|тьми через б1йку; або якщо д|ти знайомляться або закр|шл1ототь
поняття про величини] дляусв|домлення з|ставлень. Бихователь
читае в|ртш:
]/ слона болить нога
€лон сьогодн| тпкутильга:
|осттовав комар у нього'
Ёаступив йотшу на ногу.
|!от|шт мо}кна 3апропонувати вправу на 31ставлення:
<,3устр|лися слон ! комар | стали одне одного хвалити: - 1'1
такий..., а ти зовс|м...> (д!ти допо1иага}оть). Бихователь мо}ке
3апропонувати д|тям зобразити м1м|кото, )кеста1ци' ходо1о' як
комар в!ддавив слонов| ногу.

якого кота мо}кна вкрасти хвоста? 1!1о:ке ще й прил|пити чу}кого
хвоста?

3аунування в|ртп{в плану|оться вихователеш1 як

|ндив|дуальн| заняття (до трьох д|тей одшакового р|вня розвитку)
один ра3 на тиЁсдень у ранков1 години, на прогулянц| ни у другу

половину дня. Бихователь читае в|ртш (один або два рази)

прог!онуе

Бикористову}оть

читання' п|дказування слова' зак|нчення

!|ти

прийотии сп|льного
рядка в|ртша д|тьми

|.

знайошт| в!ртш|.

|{оетичн| твори використовутоться | з птетото лексично[
роботи з д|тьми. 1ак, Ё.$ирста провела досл|д}*сення щодо
використання поет1тчно| спадщини [ар|йки |!|дг!рянки в
лексичн|й робот| з д|тьтии стар1пого дотшк|льного в|ку.1
Анал|з лексики твор|в \{ар|йки |{1дг|рянки засв|днив, шдо
основний масив сл|в, який с}{лада€ лексичну тканину поез|й,

[ено0!1 !сан <[[росень,).

налехсить до категор|| 3агальновх{ивано| та емоц!йно забарвлено[
тшар1в робить мову

лексики. Бикористання означених лексичних

твор|в поетеси просто|о й доступно|о для розути|ння

дотшк|льник|в, а р|знопланов|сть у семантичному в|днотпенн|
в|дпов|дае вимогам розвитку мовлення | мислення д|тей.
,(|алектиз1ци нарахову}оть тш|н|мальну к|льк|сть приклад1в |
в}киватоться поетесо1о у випадку особливо| ситуац|т для створення
м|сцевого колориту' |ндив|дуал|зац]| мови персонаэк|в. 9м|ло
використовутоться 1!1ар|йкото |[!дг|рянко:о й образн| вирази. 1х
небагато, але вони в1дзнанатоться зм|стовн1стто, влунн|стто,
барвист|ст:о, легк|ст1о для 3апам'ятовувння.
)/ зв'язку з цим
поез!я 1!1ар!йки |[!дг|рянки за сво|ми худоэкн|пти особливостями
п{о)ке слугувати ефективни:и засобопд збагачення словника д|тей
емоц|йно забарвлено1о лексикото, образними вира3ами.
3апочаткову}очи формувальний експери1цент' автором було
розроблено дидактичну модель ко1шплексно| роботи за поез|ятии
&1ар|йки |[|дг|рянки (в аспект!. ро3витку словника).
Ёа пертшо,шу етал| (в|дб|рково-анал|тичний), в|дпов|дно до
двох програ1иних тем <Ёавколо р|дно| п!и!о.(и>>, <,9кра|нськ|
обряди | традиц1[>, було в|д|брано 22 тъорп 1!1ар1йки |[|дг|рянки,

- в|ршт.

9итае

3апитання:- 1{ого б ще м|г лобачити ведмедик в руна1?
(Бухса, рибку). {ого в]н злякався? 111о допомогло зрозум|ти

ведме}катков!, що в|н пошлилився? }(умедний ведмедик! ! т. |н.
Анатпол1й 1[ а:ш1нну к € :п1хопъа>
!оц1льн!ст'ь вцкоршсп!ання: коли д!ти регочуться без
причини; до ро3мови про }карт' про см|тшне; як початок творно|
<<

розпов|д|; перед вправо}о' зм|ст яко: полягае в поясненн|

Ёшрстпа [{.Р. 1\{етодика використання поети.тно! спадщини 1!|ар|йки |[1дг|рянки
лексиян!й робот! з д|тьми стартпого до;|лк|.:тьного в1ку: Автор. дис. ... канд. пед.
наук. _ Фдеса' 1997.
|

- {е

!

обов'язково матоть знати автора' поета' | назву в!ртпа.
3 д|тьтии стар:по| групи один-два ра3и на р|к проводять
вечори поез|т, на яких д1ти нитатоть' драмати3у1оть | !нсценутоть
т. |н.

!оц1льн[стпь вшкоршст!'ання: як дог!овнення до ро3мови про
ведмедя; коли д!ти крутяться перед дзеркалоп{; на ветер| ро3ваг;
коли е баэтсання пож{артувати; п|д час психолог!чного ет1оду
я!,>
<,3найоштся, це
Бихователь зац|кавлтое д1тей розглядання:ц себе у дзеркал|
(кого бачать д|ти, яке облин.{я, пос:ш!1пка, он|, настр|й). Робить
пока3у€ тоб| тебе таки1ш' який ти е.
висновок
- д3еркало
,[кщо
немае д3еркала' як }цо)кна себе побачити? ()/ в|кно,
скло' у вод|, темних окулярах).
1!1аленьке вед1у|е}катко цього не 3нало. Фсь як все було.

значення сл|в.
Ё|т питас у кота:
- ![о таке спд|хота?
}{!т коту в1дпов|да:
- 111тука ця не проста.
[е коли у кота птитш! викрадуть хвоста.
|||сля розпов1д| мо}ке в|дбутися така ро3мова:

дитинт повторити.

в

эк в
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зд|йснено 1х лексичний :" тиорфолог|чний анал|з, вид!лено
тематичн| групи кл}очових сл|в | образних вираз|в, складено
словничок сл!в з нац|онально-культурним зм1стом.

:

! ру еш1 ет!ап (первинно-ознайомл}овальний) був розрахованпй на 3-4 заняття ! передбачав розпов|дь вихователя про )киття
| творн[сть поетеси' читання |{ твор|в, слухання грамзапис|в,
в|льну ро3мову з д|тьми 3а 3м!стом прочитаного' |гри|нсцен1зац||. Робота розпочиг|алася сер|€то спец|ально розроблених автором 3анять п|д 3агальнок) назво1о <,3найо:цтеся, лтоб|

А|ти'> й вистуг{ала складово1о частино}о ком[лексного
ознайомлення стар1ших дотпк|льник|в 3 письменниками р1дного
кра1о.

| регп|й ет[ап (репродуктивно-творчий)
- стри)кневий етап
досл|дакення. Б|н передбанав використання твор|в 1!1ар1йки
|[1дг1рянки як поетично| основи (робоного матер|алу) для
вир|тпення 3агальних | спец1альних 3авдань с./]овниково| роботи.
Було складено перспективний план роботи з в|д|браними
поетичнип{и твора1\{и та ро3роблено технолог|то роботи за
в|ртпованиш[и текстами в аспект| ро3витку словника д|тей, у так|т?
посл|довност|: розвиток поетично] спостере}кливост!;
забезпечення те1цатичного 3асвоення кл1очових сл|в | образних
вираз|в; використання системи лексичних |гор та в11рав' спрямованих на закр!плення поетично[ мови твор!в; створення у]цов
для використання лексики | образних вираз|в у р!зних видах
д!яльност| | повсякденному сп|лкувантл1.
|1а чегпвер!т!.ол[у етпап| (д|яльн|сний) поетинн1 твори
1!1ар|йки |1|дг|рянки, в!дпов|дно ! [| в|р:шоване слово'
використовувалися у ход1 святков}1х ранк1в, венор|в поез|т,
л|тературних в|кторин' поетичних хвилинок.
у процес| досл!дясення було визначено ефективн1
педагог|нн! умови розвитку словника д|тей засобамрт поетичних
твор!в. €еред них: ц|леспрямоване збагачення поетичного
досв|ду, емоц!йного фонду для сприймання поетичних твор|в;
рац|'ональне планування роботи з в|ртшовани1ши фортшами в
аспект| розвитку словника впродов}к року; наявн1сть
ор|ентовних тематичних словник|в; комг{лексттий п|дх1д у
використанн| метод|в ознайо:илення д|тей 3 довк|ллям | прийом|в
словниково! роботи; удосконален1;я навичок в}кивання лексики
й образних вираз|в у словесних |грах та вправах; в|добраэкення
зм|сту г{оетичних твор|в в |гров1й | продуктивн|й д|яльност|;
створення
емоц|йно
активного
по3итивних
стимул|в
використання шоетично| мови твор|в у нових ситуац|ях

сп|.тткування.

3а експериментальними

дани!\!{и

було виявлено деяк|

'генденщ|! розвитку словника д|тей засобами твор|в !|ар|т"тки
[|1дг1рянки; пояснення 3начень сл|в за принци|1ом п|дведення 1х
до родового поняття; активне вх{ивання таких частин ш1ови' як

д|еслова, прикметники | шрисл|вники; влучне використаг|ня
емоц|йно забарвлетлот лексики | образних вираз1в; р!ст нестандартних в!дпов|дей з використанням поетично| птови твор!в;
3ш{ен1шення к|лькост| повтор|в у в|дпов|дях на 3апитання за
зм|сто_ч в|ргш!в; зб|л ьтшення 3агально| к|льност[ сл!в у розпов|дях
д|тей; самост|йтт| худоэкньо-мовн| прояви в р!'зних видах
д|яльност| | повсякденному экитт|.
} досл|дакенн1 встановле1{о' що в основ| збагачення словника д!тей засобами поетит{них твор|в ле]кить безпосередн|й нуттевий досв1д ди1и|1и; ефективн|сть 3асвоення поети{1нот 1иови
твор|в зале}кить в|д р1вня розум|ння д|тьми лексичного 3начення
сл!в ! образних вираз1Б, ]4Ф становлять:х канву; темпи 3асвоення
лексики ! образних вгтраз1в обумовлтототься р|внем розвитку у
д|тей поетичного слуху' |ндив|дуальних особливостей
1!1овленневого ро3витку; м|цн|сть 3асвоення лексичного
матер|алу стар1шими дотшк|льника1\1и 3але'кить в!д р!вня
активност| д|тей в шроцес! його використан|{я в р1зних видах
д|яльност| | повсякденноп{у сп|лкувагтн|.
Фтэке, в дотпк|льному заклад! використову}оться
р|зноман|тн|

види роботи з г{оетичними

твораш!и.

2.9. Розвиток словесно| творност! на

л!тературних 3аняттях

худо)кньоФдним з найвааклив]111их компонент;в
мовленнево| д|яльност1 е словесна творт|сть д'тей, в як]й вони
п1д впливом л1тературних образ!в, естетичт1их цере)кивань
в|дбиватоть сво| уявлення' емоц|йний стан' худоэкн| фантаз|т.
?ворн! мовленнев! завдання входять до зм|сту р|зних вид|в
л|тературних занять. Бихователь' врахову}очи наявн1сть
еле1центарних л|тературних уявлень та п{овний досв|д д|тей,
пропонус |шт скласти ка3ку 3а в|ртшетш або опов|данням' в|дпов|дно
тетии в!'дотшо1 казки, 3а опорниш[и слова1ши то1цо. 1ака форма

використання л|тературних твор|в сприяе розвитку

1\{овленневотворчих зд|бностей, поглибл:о€

худо)кньо-естетичне
сприйштання' сприяе форптуванн1о активно| творно| позиц!| до
твору. 8к в|дзнанатоть фах!вц|, в онтогенетичноп1у план! ц! дитян|
вигадки мо}кна вва}кати л|тератур11и\1и прототипа1ци'
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специф|т{1|ими

вид'в
мистецтва'
для словесних
<<передестетично]о) д1яльн|стто, бо в них в|добра}}{аеться коло уявлень |

.

|нтерес|в д|тей, спряш|ован|сть |хн|х л|тературних переваг
(|.Бойко, Ё. 3аб|ла 1{.9уковський, €.}1арлпак). Ёа цей вид
дитяво: твортост| вплива€ худо}кня л|тература' чере3 що
створен| д|тьми твори охопл}о]оть численн1 л|тературн| мотиви.
|{сихологи | педагоги доводять' |цо у дотпк!льнят
величе3ний творний природттий потенц|ал який за р|знитии
'
причинами не 3авя{ди реал|зуеться повн|стто. 1отту
дуэке ва}кливо
створити таку ситуац|то, яка б сприяла бурхливому сплеску
дитяно[ фантаз|т, атмосферу творчого натхнення, зац|кавити
д1тей :у:оэклив|ст}о створити сво}о |стор!то. 11{о для цього
потр|бно? Ёасамперед зац|кавлен|сть педагога' доброзинлив|сть,
в|ра у творн| зд!бност| д|тей. |!о-друге, правильно обрана тема
майбутнього твору. 3она мае п1дтптовхувати дитину до розвитку

с}о}кету' мати багатовар|антн| припущення.9удовим

стимул1овальним
чинником
е
для творно[ розпов|д|
використання невеличких римованих |стор|й. 3 одного боку,
образн| поез|[ збудэ+сутоть уявлення' 3 другого' в них багато
недо1у!овленого' що дитин| хот|лося б домислити. 1ворна
розпов|дь 3а мотивами знайомих казок' опов|дань - це такохс
ваэкливий стимул розв}1тку мовленневотворчих зд|бностей.
[ли6окий вплив худо}кнього твору на ештоц1йно-чутт€ву сферу
дитини' поява яскравих уявлень пород}кутоть нов| образи, дитина
виявля€
щ!лкотш г{риродне баэкання <<пограти)) 3 героя1ци
ултобленого твору на вербально:иу р|вн|.
1{е один 3 мо}кливих вар|ант|в таких 3анять _ складання
|стор1й на тему' 3апропоновану вихователем або самото ди1и1!'о\о.
3ахоплен|сть' не3винайн|сть, казков|сть фор:иултовання те1ци
творно: розпов|д1 збуд;кутоть дитячу фантаз|то, забезпенутоть
усп|х 3аняття.
)/ цьому зв'язку вихователь мае добре проду1у1ати орган|зац|:о д|тей на такому занятт|. Б|домо, що мовленневотворча
д!яльн|сть * глибоко |ндив|дуальний прощес, тобто в коакно|
дити1|и св|й темп, св|й особистий творний тплях, особистийр|вень
мовленневого ро3вит1\у, ! топту найефективн|тлий зас|б

орган|зац1[ - !ндив|дуальний тип 3аняття (максимальна
к|льк|сть - четверо д!тей ор|ентовно одного р|вня розвитку).
.[кщо у складанн| творно| розпов!'д1 бере унасть б|льтша к|льк!сть
д|тей, вихователь 3аохочуе |х до сп|льного складання твору.
1{оэкна дитиЁ{'а висловл|ое сво}о пропозиц|}о щодо початку'
ро3гортання с}о}кету' зак|нчення. Фбговорення допомагае обрати
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найкращ|й вар|ант. 1!1овленневотворча д!яльн!сть д|тей 1цо}ке
доповнтоватися 1шал}овання1ц на теш1у твору чи ре?тсисерсько:о або
рольово}о гро|о 3 1.гра:шками.
}сп|х творно[ розпов!д| тако}к 3але}кить в1д граштотного

1иетодичного кер|вництва дитячиму{ розпов|дями. Ёе ш1охсна
нав'язувати дитинт свое бачення' примуш]увати повтор1овати
готовий 3ра3ок. 1нактше така надп1|рна оп|ка буде гальштувати
процес самост!йного складання мовленневого висловл1овання.
Бихователто краще пос|сти позиц|то мовленн€вого тла' на якому
буде розгортатися мовленн€ва активн|сть дитини. це мо}тсе
вира}катись у п|дтримц!' дитяного висловл}овання' п1дказкото
слова' к|нця фра3и, нав|дним запитання1ц' наре1пт| псих|чно:о
п1дтримкото. |[едагог, у раз1 необх|дност| моаке допомогти дитин|
побудувати розпов|дь' використову1очи структурно-лог|нну
схему (методика .}1.111адр|но|): }1(или-були соб!... Фдного ра3у...
Раптошт... 1а ось тод|... ! стали вони...>).
Ёфективним сти]иулом при складанн!' дитиното
самост|йного твору мо}ке бути сп|ль}1е мовлення (вихователь
починае' а ди"!и11а продов}куе ренення). {{ей прийом доц|льно
використовувати не т|льки в ш!олод1пому в|ц|, коли у д|тей ще
немае навички побудови зв'я3ного висловл1овання' а й у робот1 з
д|тьми, як| в|днуватоть труднощ| в шобудов| самост|йного
ш|дкази' спонукання'
висловл}овання. Бфективн| прийоми
в запас! дек|лька
повинен
мати
а
€
ти
вихователь
доповнення.
готових мо}кливих вар|ант|в розвитку с}о}кету' щоб п|дтриштати
дитину в складний тиотцент. |!опередня лексико-граматична
робота за темо1о чи текстом допомо}ке актив!3увати необх|дний
словниковий 3алас.
збереэкення т1родукт|в дитяно|
Баэкливий тцо1у1ент
- 3апис !
творност!. .(обре, якщо в груп! ведеться )курнал_книга дитячо{
творност|, куди збира|оться найкращ! твори' мал1онки' 3агадки'
апл|кац||. .(итян| ка3ки' опов!дання мо}кна тако}тс оформити у
вигляд1 маленько| книэкки-сатиоробки. |[одоба|оться д|тяпт
са:цост|йно випущен| га3ети' складен| з твор|в малток|в. 3 ними
знайомлять батьк|в вихованц|в, д|тей з !н:пих груп.
|{ропонусшто дек1лька вар|ант|в проведення творчих
л|тературних !гор.
<-1еретпворш в1ртш на ко3ку>.
!емо: €кладання творно| розпов|д| за в!ртпепл [ригор|я
9убая <)(марка йтшла на |тценини'>.
Р7епъа: вчити д|тей складати розпов|дь на те1шу в|ртпа,
в|дтвортоточи }канров!. особливост| казки' використовувати
<,
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рг
{}:|сог)и мовно1 в]{ра3ност|.

зд]бностей д|тей.

€прияти

1\![опъер1ал..

розвитку 1иовленневотворчих

великий арку{п цаперу' фарби,

ол|вц|, арку:ш1 паперу для ко)кного.

8[0 зоняпттпя. 3ихователь ра3ом з д!тьми пригадуо' яке

небо, коли йде дощ, який настр1й у д|тей, чому. |{от|тш
на ве-'|икому папер| намал|овати фарбами дощов| хмари"''*'..у'
й

!

'

дощ.

}{ерулони роботото, вихователь пропонуе нап{ал[овати велитс|
с|р|

| маленьк| **'р*". 9йтае в|ртш |ригор1я 9убая.
)(марка йтшла на [менини
до сестрички' до хмарини.
Б подарунок дощ несла'
й ненароком ро3лила.
.(ал| творна робота 1!1о}ке ро3виватися 3а таким сценар|е:ш:
придумаемо' як 3вали маленьку хмаринку' як
3вали -.(авайте
тт стартпу сестричку. |1|сля в!дпов1д|
д|тей
3апитуе:
"й*'"й"'"
А моэке то молод1ша сестричка була |менинницело?
,{{к| ще подарунки п{огла подарувати хмарц| сестринка?
.(авайте складемо казку й по.тнемо тт
чином. <[есь у
далекому неб| адсила невеличка хмарка. |[''*"*
звали...,>. Бихователь
}иох{е допомагати д|тя:и, використову1очи структурно-лог|нн5т
схему: <'1 ось одного ра3у... Раптошт стар1па хп1аринка... ?од1
вона... >.
)/ процес| складання казки д|ти моэкуть 1цалтоваттд сво:
казков! |стор||. |{|сля зак|нчення роботи, д;"
р'".''в!датоть
складен! |стор||.
7е;па: €кладання творнот розпов1д! за в1ртшетш |{етра Ребра

величезн| хмари

<,€оняхи'>.
!\[епта: вчити д1тей складати самост|йну
розпов|дь 3а темо]о
в|ртпа, передавати веселий настр!й в|ртпованого тексту' жсанров|

особливост|
1\[

отпер1ол.'

ка3ки.

Розвивати

обр'зн"

*'"'""й,

якщо немае мо}кливост| 1постер|гати

д|тей.

сонях' вихователь використовуе зобра}кення сонях|в,
''ййр,д""*
а тако}к

кольо-ровий пап|р для апл|кац|| на

*

?€пл}:

<<€оняхи>>.

пр'п'нуе в!дгадати загадку: Ёа
сонечко я схоэкий,-Бихователь
| соне9ко лтоблто. 3а сонцем поверта|о
10

гол|воньку

за

нятп

тп

я..

сво|о>); проводить

<,

бес|ду

про те' хто 3

бачив

д|тей
соняхи' як| вони, де ростутъ, чи подобатоться ц|
рослин,{.
|[ропонуе зробити апл|кац|то соняха' до}1овляеться, як1
детал1
потр|бно вир|зати, яку середину зробити. /{истячко потр!.бно

[]рикле}овати т]льки за один к1нець, тод| гол!'вка соняха буде
схо)ка на природну. Бихователь читае в|ртп |{етра Ребра. ду}ке
}{а город|, в гарбузинн|,
€оняхи, 1иов хлопчаки'

)1овлять сонячне пром|ння
Б зодот| сво[ штапки.
3:ц|ст п1дготовчо\6ес|ди т\{охсе бути таки:ш: * .[к ви ввашса€те'
чи весел! хлопчаки-соняхи? Б яку гру вони гратоть? )(то ак !хня
штатуся? 11!о |ти говорить сонечко? 1!1о*кливо, воно те}к хоче
погратися?.(авайте складемо сонячну ка3очку про те' як тралися
соняхи |з сонечко:ц.
!е;по: €кладання творво{ розпов!д| за в|ртшепт .[!еон|да
|[овха <$(абка'>.
]|[епъа: вчити д|тей складати ка3кову розпов|дь, шередавати
настр|й, с1о)кет в!рлпа, використовувати мовн] засо6и виразност|.
Р[отпер1ал.' зобраэкення або |гратпка ;кабки, |лтострац|| про
ос|ннто природу.
*!0 занятпптя. 3ихователь використовуо |лтостращ||,
3аохочу€ д|тей поговорити про те' як зм!нилася природа восени'
якими яскрави1ци стали дерева' * наче прикра1шен| для ос|ннього
балу.
-$ке вбрання одягли 6ер|зки, клени? А дуб, наче в якоп{у
капелтос1?... Бихователь п1дсу1у|ову€: - Бсе стае яскрав!1м'
красиви1\1. А ось экабка }куриться.
}{{ур:тлась п!д ос!нь малесенька экабка:
потетцн1ла у соняха 1шапка'
- 9эке
1 эковтими стали листочки у клена'
-- я тще й
А
дос! 3елена-зелена.
складемо ка3ку про экабку, яка збиралася на
- ,(авайте
ос|нн!й бал до л|су | чо1иусь сумувала. Бихователь пропону€ д|тям
вигадати' як ш1о)кна прикрасити вбрання ;кабки (бротпку з
листика' намисто з крапельок Ао|{}, капел|о1пок з грибка).
[ема: €кладання казки за' в|рштем Б.бтрутинського
<,1аемниця>.

А4етпа: вчити д|тей складати вира3ну л|ринну ка3ку за
темо|о в|ртпа, використовуточи штовн! засоби вира3ност| для
в!дтворення крас'1 ос|нньо| природи. Р|атпер!ал.' |лтострац|[
л|тньо| та ос|нньо| природи, ол1вц| та аркутш| паперу.
\]0 зонягппт.я.Р.ихователь заохонуе д|тей до бес|ди про л!.то,
3а ]цо лтоблять його д|ти, про те' який вигляд ма€ природа вл|тку.
Разо:и 3 вихователешт д|ти ро3дивля}оться |лтострац|:. ||оступово
педагог п|дводить |х до запитання' куди ховаеться л|то восени |
взитшку? Бислухавтши д|тей, в|н пропонуе послухати в|ртш

Б.6трутинського <,1асмниця'>.
Бес!да за зтш|сто;ц в1ртпа мо}ке бути такото: - 1!1оэкливо, 1
ттасправд| 3и1иу€ л|то в сосн|? ,!к ви ду1цаете' як воно 3 деревоу|
домовилося? |[ро що просило? 1}{о воно робить у дерев1 всто зиму?
,(авайте складемо про це ка3ку <!е зимуе л|то'>. |[очн|ть ка3ку
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(''|('||;!|\!!!: (<0дного
})|!:|\'' |'',,!!|

1!{}

поро31 в}ке стояла

ос|нь, л|течко

|'()м0вило"' )' ! !"'1'1' 1' ;, ш{Фб ка3ка вий!лла н;}т{на, 1р'"""'.
11ритадайт..,|',!!\! !./!(,||1!' щоб
розпов|сти, як сумуе л1течко 3а
теплом' (:||/('|'! :: .1, 71<:1-:ев1.
!!

1

: ; т

[(::;г;с:: м())!сс народ}}(уватися

м||.|| |()|||(||.\.

'|'с'"мш:

]

<

водночас

на мовному

р|вн|

й у

€кладання л!ринно| казки за в!ртшем |.)(имича

!}с:рбов| котики)).

$еупа: вчити

д|тей складати самост1йно розпов|дь 3а темо]о
в|ртша, передавати його характер'
настр|й, этсанров| особливост1

казки' Розвивати образн|сть *'"_'""""
верби з мохнатими котиками, ол|вц|, й;теи. $
пап|р,

|{.

9айковського

|!0

<,.}11отий

зонягпп!я.

>

Бтпе р1а'л :

!;'''.,*,

*у".,'...'! !"'ру

-1и6ачиливи' як одразуп|сл я3имина верб1
з'явля}оться маленьк1 пухнаст; котики?
Бихователь пропонуе

д|тям увахсно |х розди-ви\ися' 3апро1пуо
до розмови, п!.дводить
думки' для чого верб| ц1 пухн."'1 }кмутики-. |{ропонуе
скласти
п1д зимову му3ику'
як холодно деревам у
уявити,
:]:,":1{
1?'"у
л1с1' але як вони з нетерп|нням
чека}оть на весну й тепло:
- €клад|ть казку про стару вербу * *',''й]"
1Ё!о"""'*',
як ст|йко вкуп| пере}кили вони 3имову
холоднечу' як маленьке
вербенятко хоче якцайтпвидтше набрунити
брун ьки, випустити
листячко' а стара верба не дае. |лочй{ть
*."*у
зима._|1овернулася до нас весна' але
"о"" ; п|тпла
холодно ще'й,
в л|с|... >.
7елуа: €кладання экарт|вливо| казки
за в1ртпем }{.3аб|ли
<Б|лий котик)). Бикорист'""" й""]овано:
модел|.
Р1епъа: вч'1ти д|тей складати посл1довно'
вира3но ка3кову
{стор|то за темото | зм|стом
в|добраэкати кумедн|сть
ситуац||, використовувати виразн!
";рй''
мовн| заЁов". й
для
коакно| ди\ини арку1]]'
"-,$р!ал:
розд|лении на три частини,
ол|вц!,
!гратпковий котик.
1!0 занятптпя. Бихователь знайомить
д1тей з гостем _
котиком' пропонуе похвалити його, сказати
йому
щось приемне.
(Бихователь допомагае д|тям правильно
будувати
висловл|овання: <\итакий..., в тебе таке...'
як ти вм|епт..., мен|
подобаеться... > ).
- !|ти' ви котиков1 зробили прие1ине' в]н вам в!ддянить.
@сь,
послухайте' яка ц|кава.|стор1я про маленького
б|лого
котика.
9итае
до

в|ртп }1.3аб]ли <,Б]лий^котик

,.

.|[!тературн| 1гри 3а мотивами знайомих
д|тяшл казок
мо}куть бути складово}о
частиното 3анять

3

худо}тсньо|л1тератури,

:.у^"_т]." проводитись окремо' як :иовленнев|. заняття на
л1тературному
матер|ал1. } них мо)ке брати
у"."']
2\о
"|"еличка

група д|тей, щоб коакна дити1{а п{ала мо}клив|сть проявити сво1о
|н|ц|ативу' творчу активн|сть, плоэклив!сть бути понутото. )(она
вихователь | повинен штати дек|лька вар|ант|в розвитку с}о}кету'
проте в!н не мо)ке стри1!!увати |н|ц!ативу д|тей, наполягати на
б!льтл досконалому власношлу вар|ант|. [оловне' чого в|н мае
досягти _ викликати в д!тей |нтерес до словесно| твориост|,
дозволити коэкн!й дитин| в|днути задоволення в1д саштост!йно
вимовленого слова, знайденого образу. 6аме тому педагог
схвал}о€ будь_яку, хоч найтцентшу сшт|ливу самост!йну пропозиц|то,
прагне п1дхопити |[, спробувати розгорнути. |{едагог пост|йно
п|'дкреслто€' як чудово д|яти разом' як ц|каво щось вигадувати'
тобто в!н стиштултое дитяч| твори| прояви. Ёаведемо дек|лька
те1цатичних г[ропозиц|й щодо таких 3анять:
!,о казкш [1[ерро <.т{ервона 1шапочка>).
- 1!1аленька д|внинка в л|с| в небезпец|. .{,к захистити || в1д
вовка? Ёехай [й допо;ло'куть нар|вн| чоб|тки. 3в|дки вони
взялися? 1!1оатсливо {й хтось подарував? .[к стала д|яти 9ервона
111апочка, коли отримала нар|вн| чоб!тки? ,(авайте пом|ркуемо
над ново1о ка3ко1о <9ар|вн| чоб|тки для 9ервоно| [1]апочки'>.
!,о казкш <[|олобок>.
_ |[ригадайте, як1 зв|р!' зустр|чали }(олобка, що в|н |м казав.

Розкаак|ть' як лисинц\ вдалося о6дурити хвалькуватого
1{олобка? 1\{ен! ду}ке 1шкода його. ,(авайте зшл|нипто казку !

врятуемо $олобка. )(то атс йому пло;ке допомогти? }1оаке, горобц|?
|х багато в л|с|? 1!1охсливо, вони бачили' як 3устр1лися $олобок !
лисичка? |оробц| були друзяпти 1{олобков1 чи саш:| хот!ли його
з'|сти? .(авайте придуш1ас1!1о нову казку <[оробц| | колобок>,
нехай вона зак|нчиться весело.
казкш <,|!ан Ёоцькш[+>.
!о
_ |{ригадайте казкову |стор!'то, в як|й к|т виявився
стратшн|тшим 3а вовка | ведмедя? ]{о эк було дал|, коли зайцев!,
вовков|, ведмед}о' кабану вдалося втекти з| званого о6|ду? .[к ви
ввахсаете' що вир|тпив |[ан 1(оцький, чого в!н м|г п|ти до нар!вного
л!су, що хот|в попросити у найголовн|ш1ого нар|вника? 1{о
сталося дал|? ,(авайте складемо казку <'|!ан $оцький у нар|вному
л|с|

'>

.

[о казкш <,}!шсцчка
- |[ригадайте, ному

1

}$уравель,>.

г{осварилися $исичка | }1(уравель? 9к
ви вва}каоте' хто 3 них б|льтше винний? 9отиу? Бо св|домо
продов}кив сварку. Але друэкити б|льтш приемно' н|эк сваритися,
бо н! до кого й зав|тати.
}[оакливо, нехай лисичка та ]куравель помиряться?'{к вони
це вир|тлили? 1!1оаке з кимось з них ско|лось лихо? |11о трапилося?
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на допо1ио|'т'/ /(;;:*;:!!':'с) складем0

! )!(.у1.л:твель помири;|и('.'|

ка3ку

<,8к .[!исичка

.

!с; козкш <, Р1т! ,
Би д<>б1тс !|;|м''!1':!сте' хт0 допомагав
д|дов| тяг,ти р1пку?
8к ви- вв:!}!(;!("|'('' '!()му '!'ак ва}кко було
|1 витягти?й'й'''.'',
д|д
та т?о:'с; л|<:м [': гт:::с:т 'г1льки вва}кали,
щ' р!пка, а насправд| було
''
:з:пм|<:':'п' 1>!'т;ки на город|
у д|да вйр|с косм|чний корабель, який
був т'1..::ьки схо}ким на
р!пку. А *'Ёй д;д його витягнув... 1{о тод|
було!..
лсст

:

)

.

.(авайте складемо незвичайну ка3кову пригоду.

видом

мовленневотворчих !гор на
*,_^__ 1'".упним
л]тературному
матер|ал| моэке бути складання творчо|
розпов|д|
на запропоновану вихователем тему.
|!ерпту
3аняття
вихователь орган!зовуе так
";";;;;
щоб
д1тям,
ви1{ористову}очи св|й особистий
досв|д,
тиг{ових
явищ' поринути у св|т :ир|й ! фантаз|#.'с''"]й1!
"|д|рва'й;;;й
педагог
ро3глядае реальн| тили' образи, наприклад' окремо
кози | л|така.
1{оли д|ти пригадатоть все'
що Б'ни ,н'-ть про реальн1
мохсливост| цих тип|в, вихователь
пропонуе незвинат?ну
ситуац|то: <'(о3а в л1таку>. |[ротонуе
.б";;й;;;|1: <9ому
д|тяй
ко3а могла опинитися в л|таку? $уди
воналет|ла? 9ий | який був
л1так? 111о могло трапитися п|д-нас подоро:к|?
Б обговоренн!
беруть у!]асть вс1 бй:кало.'{,
сво! пропозищ|| щодо
продовя{ення с|о}1{ету, пот|м
"'"ййто|оть
обираетьс"
1ак
поступово д|ти складатоть колектив}1у
1стор1то,"'й*р,щий.
.'"{й}"" моя{е
н.а_1\дал}овати ка3ку'
домислит!4остаточно
11 товари1пам' виховател1о'
"';а "'р;'"{, р?",'":"'"
батькам.
|[ропонуемо декйькатем д.,|я йворнот
<.8к пром!борщик .[{исинц!,>, <,}соза' розпов|д|:
::-11_''р"в
д1вчит{ка,), <,.{1внинка 1 новор1нна '{,,'*у,,'
ялинка>
маленького мура1пика в казковому л|с1>,,,эку*_,'р..|вник>,
' <,|{ригоди
<,3ачарован| кв|ти,>, <,|{Ригод"
водити трамвай>.
'"?",''го песи1{а, який ум|в
<'€кла0оння козково| !спъор![ про 0швну
сшлу
а,ор,#.иклад'

'

д'"'*"!'']

.з',.р'''".

14епта: 9ерез стимульован|

лексико-граматичн1 та лог|чн|
вг{рави п1дготувати д|тей
до самост|т;ного
розпов|д' 3а опорним и словами. Розвивати творчу
""";;;;;;творнот

уяву, здатн!сть
до багатовар!антного розв'язання проблемного
завдання.
Форштувати зв' язн|сть,^ л_от|нну_ !'!";д""н1сть
самост1йного
висловл}овання дитини. Р|апъер1ал:
ластик,
наб|р предметних карток (суйиця, !уд3ик, гуд3ик, скр|пка,
в|дро,

пта1пка' пир|г, кип]еня' к|т, |;как), аркушл1
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дда{шина'

"'""ру, '"!"й1.

! цього 3аняття два ва}кл1'1вих
творно| розпов|д|. 1{об
та
складання
бес|да
етична
складена д|тьми ка3ка мала певний тиоральний зтш!ст, потр|бно,
гцоб етинна бес|да передувала процесу творчого ро3пов1дання.
.}{ексичн| вг{рави в пер:ш|й частин! 3аняття датоть 3могу
актуал|зувати необх|дний словник для виконання творчого
завдання.
\10 занятпптя. Ба початку заняття вихователь г{ропонуе
висл|в: <',[ собото
д|тяшт ви3начити' як вони розупл!тоть
_
мо}ке так про
лтодина
коли
3адоволений'>, <,,{ пи1па|ося собото'> '
такий
вира?кае
л\оди11и
т|ло
як
пригадати,
себе сказати. |[росить
по3ото'
показати
|{ропонуе
способ1в.
яких
стан' за допош1ого}о
}кестами' м!м|кото такийстан (плен| розгорнути' голову п!дняти,
на обличч| успл!штка 3адоволення). Аналог|чно д|ти демонструтоть
протиле)*сний стан пригн|веност|, пере}1сивання сорому'
обговорто:оть ситуац||, коли так1 в|дчуття трапля}оться.
Бихователь доходить висновку' що в|д гарних вчинк|в л}одина
наче стас б|льтпото, а поган| вчинки роблять || нав|ть зовн|тшньо
мен1шою. |1ропонус д!тям прослухати в!рпл:
Ёрих|тний-крих|тний хлопчик
,{ля крих|тно:'-крих!тно| пта:шки
Ёа крих|тно1иу-крих|тнотиу блтодц|
$рихту смачну прин|с.
|]татшка ска3ала: <.6пасиб|>,
Белике_велике спасиб|,
1аке величезне спасиб|,
що хлопчик одра3у п|др!с.
3апитання: <,9ошту в|д подяки пта1пки хлопчик тр11пки
Фраон1зац1йн1 проце0урш:

1\1оп{ецти

п|др|с?

>

/[ексико-граматичн| вправи: 0об1р сцнон]м]в до слова

<{крих'тний , якиймен:ший за скр!пку, ластик' гуд3ик на соротц|;
0о6ср пор1внянь дона3ваних сл|в-синон|м|в; скла0ання речень т1ро
1цо}кливост1 д!'й такого крих|тного хлопчика'
,>

|{|дготовка до творно| розпов!д!: проектування стохсету за
допоп{ого1озапитаньвихователя:якмоглотакстатися'що
хлопчик зробився таким маленьким? ]{охсливо, в|н вчинив 1цось
погане? т11о тшогло статися? ,{к тепер повернути йоплу св|й

справэкн|й вигляд? ,{{к1 добр! вчинки в|н пт!'г зро6ити? 1и
допомогло це хлопчику повернути св|й зр|ст? |!\о хлопник
зрозум|в у свое1цу акитт|? 1кий корисний, хоч | ск'гладний урок

в|н отримав?
$олективне сто)кетоскладання 3а опорни1ии словап{и у
вигляд! предт\[етних карток: вихователь посл|довно в|дкривас |х
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г
перед д1тьми' спрямову1очи розвивати с|о'кет в!.дпов|дно
до
опорних сл|в.
1!1алтовання д{тьми |л:острац|й до окремих еп1зод!в

створеного с|о)кету. 31дтворення казки 3а

1иал}онка]у1и.

6кладання кни'кки-розкладанки.
3агальний етичний висновок вихователь робить
ра3ом
д]'тьми.

3

складнихситуац|яхбуттяякодинзнайоптимальн|тпихспособ|в
на проблему. 1!1ал| )каг1ри см!хово! культури народу

2.10. Формування почуття гу1иору в долшк1льнят
Фсновним 1иистецьким засобом формування в
дотпк|льника
по3итивного сприймання довк|лля та самого себе с гумористинн|
твори' зм!ст яких надае дитин| 3ра3ки багатов|койо| народнот
см|хово: культури'
.здорового л}одського глу3ду' по111уку та
знаходхсення внутр|тпньо|
особист|сно| сили для подолання
негод. Адэке складн| хситтев| проблеми мох{е
розв'язувати ли1пе
оптим|стична' впевнена в соб|, по3итивно нала1птована л}одина'
{1ка з будь-яко: негативно| ситуац|| мо}ке зро6ити по3итив.
9м|ння поставитися 3 гумором та!рон|ето д'.руд"'щ1'1 злидн|в
е о3нако1о оптишт|зму й морального 3доров'я н|роду.
€м|хова традиц1я на1пого народу доводить'
що почуття
гумору е одн|ето з найваэтслив|тших характерних особливостей
укра|нського :центал|тету. Б народному гумор| виявля€ться та
величе3на й св1хса, невичерпн а сила, яка
дае право дивитисъ \ на
др|'бне, | на велике певно}о м|рото 3гори вни3' пом'яктшувати
ненависть презирством' 3ахоплення | схилення _ |рон|е:о, горе _

над|ето.

.(итинство _ рад|сна пора в

э+ситт| л|оди11и'

начебто посм|хаеться тоб| назустр|н. [умору

коли весь св|т

,р"'''.""1

якост1,

сп|взвунн| з емоц|йну[ми потребами маленьких
д|тей, |х
экиттелтобн1стто, бааканням порад1ти
ра3ом' прагненням
_
до
в|дкриття

нових' неспод|ваних гра!ей буття.
Ёавнити д|тей розум|ти см|тпне та виявляти почуття гумору
немо}кливо без унаст1 мовлення' тош1у 3авдання виховання
почуття гумору в дотшк|льному в|ц| обов'я3ково вкл}оча€
мовленневий коддпонент. 3а св1дненнями
фах|вц1в (спец|альних
досл|дэкень' присвячених ро3витку почуття гумору д1тей, на
}{саль' мало), д|ти стартпого дотшк|''н'г' в;"у
за
"пЁ[оатсн!
допо1\1ого}о простих комед|йних мовленневих засоб|в
передавати
морально-п|знавальний зшт|ст худоэтсн|х твор|в (картин,
опов|дань, казок) та реальних }киттевих ситуац|й, св|дка:ии
або
учасника}ди яких {м довелосябути.
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в робот| з дотшк|льника1ии
Ба;кливо 3астосовувати
_ )карти' анекдоти'
л|тератури
см!хово]
твори
р1зноман!тн|
образн|
в|р:п|-экарти,
,'.д'*у.'''в! казйи, экарт|влив| казки,
д|тям
вихователь
допомагае
.рй"''{"'" та прика3ки. 6початку
мо)кна
як
приклад|'
власно1шу
на
пока3уе
зрозуш:1ти см!ш]не,
п|дводить д|тей до
реагувати на сш!}|цне. |{оступово педагог
засоб|в створення
використання
еле1центарного
св|домого
см|тпного, 3аохочу€ по}*сартувати' вчить 3астосовувати }карт у
реагування
а в р|зних
доречно 3астосову}оться не т|льки на 3аняттях'
не т!льки
слово
Буд""""* ситуац|ях' причому влучно д|бране
зн|мае
атмосферу'
забарвлену
створтое АР}жн},
''''й'"""'
сприяе
)карт'
формувана й привнае д|тей ц|нувати
"'''ру*"""",
н;о оптим|стичного ставлення до )тсиття. Ёаведемо приклади
3астосування экарт|в та веселих л|тературних ! фольклорних
текст|в в робот! з доштк|льника1у1и'
[нпъеаровоне 3онят[т[я <'Беселш1 ярмарок''
Р1етпа: Бчити д!тей розум|ти см|тшне в л|тературних творах
та зобра>*сеннях; показати способи адекватного реагува1{ня на
*.р'й. 3аохонувати д|тей до сум|сних хсарт!в' п1дтримувати
|нтерес до гу1цористичних твор!в. !\[ отпер[ал.' ;карт|влив| мал:онки' пап|р, ол|вц|.
8!0 зонягп!т!.я. -,(|ти, давайте поговоримо про те' що таке
см!х для л|одиъ|и. }яв!ть соб! дв1 картини' на яких зобраэкено
веселку' сонечко' кв|ти, крапельки, птах|в' 1|льки однакартина
р!знокольорова' барвиста' 8ка
с!рого кольору' а друга "1*р'"',
б|'"-" подобаеться? 9ому? Би, напевне, пом|тили' що коли
мимовол| з'являеться
"й
день сонячний, ясний, у вас на обличч|
экиття лтодей теэк
усм|:пка. Без гумору, см!ху, )карту'_усм|тшки
пропадае' коли
краса
!тае с|рим' 1{евиразним - н|яким' Ёав|ть
л|одина втрачае здатн|сть см!ятися'
плеч1' Р}ки'
- €пробуйте показати таку л}одину: || облиння'
голову'
п|дн|м!ть
веселе'
голову. А тепер пригадайте щось
о'{|'
ва:л|
заблищали
як
Б!днуваете,
р']"р^''" плеч|.легко'
приемно'
вам
Би
усм|хаотеся'
р'"*"р"'"|лися щ!нки.
хочеться птахо1и злет|ти в небо' .{!ти, хочете повеселитися?
будемо не
3апротшуто вас на ярмарок. 1|льки купувати ми та1ц
не
ярмарку
сало' ол1то, фрукти. Ёа цьошлу веселому
1стор||
'''.'|,
а!{екдоти'
дотепн|
купу1оть' а м!нятоть }карти' гуморески'
на тщирий | веселий см|х.
Бихователь пропонуе д!тям послухати весел! в|ртп|'
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п|двоцить до думки' що см!х _ могутня сила проти
недол|к1в: похвальби, брехн|, л|нощ!в. х"''"*у"''ы;б'ус|ляких
ледачу
л}одину мо}1сна не 6|тти, не карати _ з не| мо?кна
?од| [й стане соромно' | вона
'''*.р'у'''".
'!'''р'""'""".
| .Бойко. )(валилася
редька
Редька в медов1 скуп€|лась
1 в|дразу 3апи1палась.
Бихвалялася вона:
- Ау'к" 3 медо1и я смачна.
)(р|н понув це | гука:
А без меду ти яка?
1.€|човик. ,11! 8!
)(то танцтое гарно' д|тки?
_ я| _ 1!1итпко о3вався
1пвидко.
А найкраще хто сп!вае?
_ я! 3нов
руку п!дн|мае.
А найб|льтший хто хвалько?
.(|ти крик ну лп : 1!1и1пко!,>
_ 3апрогшу}о вас
пограти у веселу гР} <,)(то найуваэкн| тлттй,>.
|{ослухаемо, що кахсе кйун: !д|т", слухайте
ува)кно | знайд|ть
у в|ртпах, як| я читатиму' те' чого не мон{е бути насправд|>.
|{едагог читае н1сен|тниц!-.
3лет1в п|вень на хл|вець,
3н!с нотири купи яець.
Ёакрився крильцем'
1 назавтра з яйцем.

} сестринки

[\то6и
Рипадатоть зуби.
1 говорить .[!тоба:
_ ,{, тепер беэкэкуба!

}{ороль на корону коп!йку копив'
а зам|сть корони корову кут1ив.
_ ,(|ти, давайте зав|таемо до <,к!'мнати спл|ху> | пограемо у
веселу гру <,1\4[авпенята | дзеркало'>. ,(ля цього потр|бно а розд|ли-

- гравц| одн|е| з них будуть д3еркалом, |нтл! мавпочками. ,(|ти ста}оть одне навпроти одного. ((мавпочки))
почина|оть кривлятися перед дзеркалом' а д3еркало повтор}ое
|хн! кривляння. ]/ кого вийде см|штн|тше.
|{от|м вихователь мо}ке запропонувати д|тям послухати
;карт|влив| !стор!| з д|дусевого ко|пика | разом повеселитися.
3ак!нчити 3аняття мо)кна мал}ованням стц|тпних малтонк|в до
3агадок' як| загадуватиме педагог' | наступно1о виставкото
малтонк!в-экарт|в.
тися на дв| команди

<,

|{онад

л1сошт

|[итання для контрол1о

1. Ёазв1ть форшти орган!зованого навчання худо)кньо_

мовленнево| д|яльност!..
2. Р-:ке м|сце зайптае книга в *китт| маленько| дитини?
3. Розкрийте функц|| худоэкньо[ л!тератури.
4. Базв|ть види 3анять ознайомлення 3 худо}кньо}о л!тературо]о та фольклором.
5. €фортшултойте загальну мету 3анять для ознайомлення 3
фольклорними творами.
*6. Розкрийте посл|довн!сть етап!в ускладнення зм|сту
роботи на 3аняттях ознайомлення з фольклорното творн|стто'
5. €труктура 3анять з худохснього читання та розпов|дання'
}складнення в методиц| проведення занять в р|зних в|кових
групах.
6. Бимоги | принципи щодо вибору л|тературних твор{в для
д|тей.
*9. Фсновн1 вимоги до зм|сту бес!д за зм|стом л|тературно[
творност|. Бтичн! 6ес|ди.
10. Фрган|зац|я лексично| роботи на р|зних видах 3анять з
худо}кньо-п1овленнево| д|яльност|.

черепаха пролет|ла 1пвидкокрила'

А малесенька комаха проковтнула крокодила.

г|рська бурхлива р|нка потекла;з йря вгору'
синичка невеличка п|дняла на крилах гору.
- Роз|бралися' де правда' д* в"г.дк'? за йЁ вам нагорода.
1{оэкн-ому _ по бублику. |[ропо"у.
щ" од}ту веселу гру. ]{ля не:
потр|бн| пап1р | ол!вц|. }(оли ви намал1оете черепаху'
яка летить
1

1

у вир|й,

| комаху,

що ковта€

крокодила'

впевнена:

ва1ш стане

весело' 1!1оэкна позмагатися' в кого см|тпн1тпий *''''"Бй
вийде.
_ Фсь тут прода}оться
весел! скоромовки. Би пам'ятаете' для
чого скороптовки? [{об д|ти вч'тлисян|тко, правильно
вимовляти
3вуки' А тут скоро1иовк]]1, .{€ й
духсе см|тпЁ|,
Б{р"*'*'"
добря_ч} порц|:о см1ху 1 корисну
я3ика.
для свого ''й
1{лава котика катала
Ёа калинов|м в|зку.

"йр''у

}{олотилось' калатало

1{риве колесо в п|ску.
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д!'

* 1 1. (:тециф|ка занять
з ознайомлення з поез|ето.

|2. €ловесна творн|сть як компонент
мовденнево:
д!яльност|.

* 13. [арактеристика
метод|в

:

1

худо}кньо-

прийом|в кер|вництва

словесно}о творт1стто д|тей.
\!. 1" навчити д|тей розу:и|ти см|тшне?
15. }{(анри см|хово[ ку'ьйури народу в
робот| з дотшк!льниками.

16. 1{о таке казка?

17. 8к1 хсанров| особливост| казки?
18. 8к| види казок ви знаете?

19. ,{,к| форми та методинн| прийоми
роботи 3 казко1о у
Р1етодинний коментар. .(ля зал|ку обов,язково
потр|бно
вм|ти в|дпов|сти на 4 запит,',"", позначен1 * (8
б.), а та]оэк на 3
3апитання за вибором студента (6 б.). 1!1.к"йм'й,"'
!]'"*;"."
6ал|в _ |4.
|{рактиин| завдання
1.0працтовати статт:о Ё. Б. [авритш. $
ласкав]' лапи. .{итята мовленнева твори! добрий вовк' у мене
виховання. - 2001. - }Ф12. -с.13-16.
"'"7 7 .(отшк|льне
2. |{роанал1зувати конспект заняття ознайо:илення
3
малими фольклорЁ1ими формами для
старшто| групи;
д1тей
ви311ачити методи | прийоми навчання.
3. Б|дпов|дно до поданих конспект|в занять <,€лухато,
уявлято' мал|о1о) розробити конспект 3аняття за сатцост1йно
д!браним текстом.
4. Фр|енту}очись на подан| конспекти занять'
розробити
бес|ду для заняття 3а текстом казки <,1{олосок>.
5. ?ворне завдання: скласти казку 3а опорното
схемо|о:
дотпк1льному заклад|?

хлопчик
риб

м'яч

\
6. 1ворне 3авдання: скласти л|ринну ка3ку
за з:и|стом в|ртша.

7- [|6рати до присл|в'|в каз1и, 1дето яйих
висловити тако}о коротко|о образно:о
формото.
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було

б

]1

;!
{!

8. ,{!брати не мен1ше 5 экарт|вливих твор!в'
9. '{к! типи 1цоделей ви використали 6и для 3аняття 3
читання ка3ки .[1ес| 9кра!нки <,Б|да навчить'>. 6твор|ть таку мо_
дель.
10. €клад!ть розгорнуту анотац|то казок, поданих у зб|рках
(за вказ!вко1о викладана) за тако!о схемо}о: на3ва ка3ки' мета
в|кова група' словник' 1!1ояслив| форшти роботи з
"'*'р""'*ння'
певно}о ка3кото.
11. Розроб|ть сценар!й венора розваги }{а одну !з запропонованих тем: <(у нас на гостинах ка3ка>, <,Ёа гостинах } 1(&3}€}1>>,
<,1{азка д1дуся |[анаса>, <,|!одороэк у вар!вний св|т ка3ки)) '
12. 3роб|ть пор|вняльнттй анал|з завдань, 3м|сту роботи з
казко1о' викладених у вар|антних програмах виховання д|тей.
1!1етодинний коментар. Фбов'язковими для зал|ку за даним
*
вибором
розд|лом е 3 завдання з позначкок) та 2 завдання за
студента.
1!1аксимальна к|льк|сть бал!в - 8.

-!
Ё.Бодолога 3азнача€' що артистичн| зд!бност|-це
осо6ливий р!вень прояву спец|альних зд|бностей д|тей'_що
3абе3печу€ |й усп|х у виконанн! твор|в мистецтва р13них'"г:]-1

| виконання компо3иц11 на р13них
виконання ролей у
|нструштентах'
декла1у!ування'
йу'й..*'*
виставах тощо)'
театральних
.
:
- 'А*''рськ!
зд|бност| д|тей до:пк|льного в|ку-1{е такий

эканр|в (сп|ви, танц|, створення

!

!'ндив!да' який
р|вень прояву п"й*'''"|чних особливостей
худох{ньо_мовленнев|й
таусп|х
!нтерес
у
ст|йкий
!'оБ""""у' йойу
твор|в) та усп|тпне'
д!яльноЁт| (виразний переказ худоакн|х
1оэк' акторсьр'л"и у '".'р',,"но-|гров!й д|яльност!'
характерна
них
"'*'"'"'"
артистичних'
.(ля
к| зд|бнос'|
'''"'"но1о
"
шредмет| основному
тли6ина 3осеред)кення на своему
визнанена
бути
мо}ке
ними
м|>к
;;;;;;;"ому образ|. Р!зниця
мо)ке
актор
актор'
обов'я3ково
не
сп!в||днотпенням: артист виступати як артист (Ф.Аматьева)'
.[!.Биготський в|дзначав одномоментн!сть створення||

Ро3д1л 3

оРгАнт3Ац1я твАтРАльно-1гРовот тА
твАтРАльно-мовлвннсво[ дтяльностт
3.1. Биди театрал1зовано| д!яльност| долшк|льнят

} доштк|льн|й педагог!ц| для ви3начення д!яльност|,
що
пов'я3ана 3 театром' використову|оть дек|лька
терм1н|в:

€ 111видким ро3рядэкенням
дитино1о театрального образу, 1цо
Бо}нонас Ё.!{етлуг|на говорить про штоэклив!сть

<<театральна д|я-тьн|ст.ь> (.[|.Арте:шова), <<?еа?Ра']|3ована
д|яльн|сть > (А. Богутш), ., т".'р''ьн' - |гр,'. д!"''";" ть ,
(Ф.Аматьева)' ({театрал|зован^ ф., ("[{.Артемой),
";"р', "'
с}о}1{етами л1терат.урних_твор|в'' (то. й'сеЁко), *'"^'р'',"'мовленн€ва д|яльн1сть> (}1.[авритш).
?еатрально-п{овленн",. д1"л,н1сть - це вид худо}кньомовленнсво: д|яльност| дотпк|льник|в, пов'язаний'|з йрийманням | в|дтворенням засобам'''.'р''""'"''й"й{й' !уд''*";"
образ|в, нав|яних л|тературними творами' складанням
на ц|й
основ! власних сценар|:Б ] стоэкет]в. у,"'';
[л.ар'"*'".,
Ё.Бодолага, }{.Бетлуг|н!, ?.!оронова' Ё.1!1ихайлЁй',1п.с'р""кова) п|дкреслтототь природн!сть поеднання л|тературно|
|
театрал|зовано[ д|я-льн-остей, адэке д!йсн|сть
тексту' казков|сть образ|в, виразн|сть мовлення ';'*'р'.ур"'"'
спонукас_д!тей
до |нсценування' |;ипров!зац|: й виконання творчих 3авдань.
1еатрал|зована д|яльн|сть - це' власне' гра в театр <(для
себе>, п|дготовка та показ вистав <<для глядач1в,>. }
процес|

!Б..у'.;".

св1домого ставлен.ня до ви}(ористання засоб|в
в
литпе п|д впливом ц|леспрямованого навчання'
явиш{а'
'ор.""'"'|
що р13н1
реЁультат| ного д|ти почина1оть усв!допллтовати'
характер
зм1нтоточи
лиш]е
вираз'|\и'
1цо)кна
стан
ставлення'
;ч311т1;.^1-,"''::?;
рух!в, по3и' экест|в, м|м|кй, мелод!йн1сть
3аува;кимФ, 1{9 о6утдва автори ведуть мов]у про р13н1 уш!ови
_

формування

шро
переб|гу худо}кньо| д!яльност| д|тей: '!['3иготський
_
мохслив!сть
гР}, а Ё'Бетлуг!на про
!н|ц|ативну

'".'р.''!"',."у
р|вня т! опанування
д'"Ё"'" ""!д'*'!'
навчання.

в ситуац|! орган|зованого

1снуе та
1еатрал|зована д|яльн|сть у дотшк!льному в1ц1
засоб|в
найефективн|тпих
з
один
як
усв|домл:оеться педагогами
педагог!нноговпливунаро3витокособистост!дитини'що
мотивами'
використовуеться 3 певно1о метото | спонукаеться в образ'> |
дБ''*;,,,""к|в ум!ння <(входити
|[едагог р'"'"''"-/
й'г'
ус!ет театрал|зовано[ д!яльност!;
.,й;*у;"ти,
"''р'д'"*та виконавних д|й; ум|ння передавати
1цовленневих
уЁв|домлення
образу; здатн|сть
1.рЁ'"р"1 особдивост| будь_якого худо}кнього !грову
д1яльн|сть;
самост|йну
в
переносити отриман| уявлення
виявляти зац|кавлен!сть до театру як виду
зм!сту, !де|' худоэкн1х образ|в
"''р'''*"|ст!

театрал|зованот д1яльност| дотпк|льники знайомляться

3
особливим видом прац1 (актора, ре}кисера | т. |н.),
кращ1 л|тературн| форшти.
"'"''"''у,'"
. в 9кра|н! проблему ро3витку мовлення в театрал!зован|й
д1яльност1 досл1дэтсувала Ё. Бодолага.' Авф-Ё|]|у"'ур;
театрал|зовано| д!яльност|
"''''р'й'-с артистичй| л акторськ;
зд1бност|.

мистецтва; у"''дБйлен|сть

твор|в.
л|тературних
_--д:_'1ейрал|"'']''^
д|яльн|сть виступа€ як специф!чний вид
вид|в творност|' |{{'е
дитячо| .*'""','"'1, 'д"" " найултоблен|тпих
22\

1Бо0олааа 11.Ё. Бавчання
розпов!дання д!тей стар1пого дотпк1льного в|ку в
театрал|зован|й д|яльност|: Автореф. канд.
дис. Фдеса,2001.
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=!
€.Русова

мал|ок|в>.

довела

природн|сть

гра'вяк!йд|тичастовикористову1отьдлясво|хзабавзм|стта
словесн| вира3и тих ка3ок, опов!данБ, !{Ф !м добре знайом|'
€.Русова ви3начила два 1шляхи ро3витку 1цовлення у процес1
|гор. ,[кщо д|ти. спец|ально готутоть рол!
;;;;;;;';аних

<<{!а1!|а1гт9нФгФ !нстинкту

!|ти щиро вкл1оча}оться у театрал|зовану д1яльн!сть,
сти:шульован| л|тературниму!, 1гровйтии, особйст|сними
1шотивами. )/ них 3'явля€ться потреба гр!,
у
що виникае п|д

:

досл|вно вивча1оть репл|ки л!тературних геро|в' це'

впливом л|тературного твору' а тако)к
в самовира}кенн|,
''''реба
сп!лкуванн|, п|знанн| себе нерез в|дтворення
р1зних образ|в. }
в|двертому' щиросердому ставленн| д' *уд'*",'"'
Ббр'''у,
вт|ленн! його в р!.зних формах театрал|зо"."'т
д|яльност| дитит1а
виявляе р|вень худо}кньо-естетичного сприймання' мовленневу
компетенц|:о, певн| знання' вм|ння, навички' здобут| не:о
ран|:пе
в умовах спец1ально орган|зованого навчання.
1етрал|зована д|яльн!сть е могутн|м засобом 1иовленневого
розвитку д|тей. |{|д нас
вистави' знайо:цства з
л|тературними творами за ''"р""''"ду
допомого}о театру вони отриму1оть
зразки правильного' красивого, емоц1йно забарвленого зв'я3ного

"''!Ё""":дь,
збагаченн!о словника до:пк!льник!в
на {| думку,
_ сприя€
л|тературними вира3а1ци' {ей 1плях надае
'ор'""й'и
др1"'''"'.ц![ б!льтш л|тературнот форми та краси' але перетвор}о€
драматичну

на

вправу

навчання

ш!ови'

,{ктцо

}к гра

3а власно}о
!р'"'д''"ся без попереднього 3аучування тексту'
творн!сть
д|тей' що
;Ё'"рйр"..ц|е:о, тод| розвиваеться.словесна
в малток|в
тплях
формуе
!,ей
прояв
3находить
у
"''й"''"*ладанн|'
того чи |нтшого моменту'
ум|ння з1{аходити слова' характерн| для
героя' полег1пуе для д|тей др'м'тизац!то б!льтпост| казок'1
таких вид|в
6""'""''' п|дставото для виокремлення
|гри на теми
|нсценування'
як
|гор,
драматизац!{,
театрал|зованих
свободи
м|ру
щодо
твор!в,^Б.Фейяевська вва)кае
точного
"!дЁй";"
,|'"р.'ур"ого тексту. 1ак, |нсценувант{я виш{агас б!льшт
в;дт!'рЁй"я л|тературного тексту; гр-а 3а зм|стотц твору припускае
певну-)1.Артемоварозр!зняетеатрал|зован|!гризалеэкнов|'двиду
дол}о творчих зм|н у текст1 за бахсанням д!тей'2
с}о)тсетно-рольового зм|сту' Бона пропонуе
основн| групи:
"р''/"''"циф!чного
фзпод|лит1]г театрал|зован! !гри на дв|
)[' перптому випадку
|гри-драматизац!|'
та
|гри
р"*"""р"'к!
<<голос за кадроп{'>' орган|3овуе
дут1]иъта як ре)кисер 1 воднонас
е
поле' акторами' виконавцями в яко1у!у
Б"*'р'''""'-|гро'е
_ сам|
сценаристи'
актори'
ре?кисери
випадку'
ляльки. Б !нтшому
собото цро те' хто чим
д|ти, як! 3а ходо1ц гри домовля1оться м1эк

мовлення' насиченого влучними образними виразами'

присл!.в'ями' прика3ками, фразеолог1змайи. |[|д нас с}ох{етнорольово| гри ро3виваеться д|алог|нне | монолог]'чне мовлення. )/
мовленневотворн|й д|яльност| д|ти вэкиватоть
р!зн| типи зв'я3них
висловл1овань для вир!лпення конкретних
|грових,
комун|кативних ситуац|й (м|ркування' пояснення, в|дтворення
ка3кових д|алог|в, складан|{я власних сценар!|в тощо1.'йовлецня
стае б|льтп зрозум|лим' виразним' граматично офортшленишт.
|ра
сприяе ро3витку с1оЁсетоскладання. )|' процес|. п|дготовки
й
показу вистави в д|тей ро3виваеться зв'язне
яке мае
емоц|йно забарвлений характер та передбача€ ''''''"*",
111ирокБ !'*'"."*"
вербальних | невербальних засоб|в виразност| (адй
доптк|льники
або в|дтвор1о}оть худо}кньо-мовленнев| сто>кети | тим засво1о|оть
норму в найвищому [| прояв|, або вправля1оться в самост|йному
складанн1 сю?тсету | _ дал| _ сценар|:о театр€1льно[ вистави).
Биди театрал|зовано| д|яльност| д1ш:к|льник|в 1шо}кна
класиф|кувати:
- за способом орган|зац|| (|ндив|дуальн|
чи колективн| |гри),
- за зм|стом театрал|зовано|
д|яльност| (|гри за с}о}кетами
л|тературних твор|в, |гри-драматизац|:, ;""цЁ"й!'"""|,
_ за
видами |грового матер|алу (театр ляльок, театр |гра1пок'
пальчиковий театр тощо).
3вернемося до анал|зу класиф!кац|й театрал|зовано|
д|яльност|, що |сну:оть у до:пк|льн|й педагог|ц|.
?ак, одн|е}о 3 пер1пих' хто системати3ував
ву!'ди
театрал|зовано| д!яльност|, 6улав!тчизняний педагогр|зн|
€.Русова,
яка вбачала в н|й ефективний зас1б розвитку }1овлення | творних
зд|бностей. Автор вид|ляла так| види драматизац||, як
руханка !

гру

буде-займатися'
-'--

хто яку роль виконуватиме'3

А.Богуй <Битоки мовленн€вого ро3витку д|тей
"р'"р.*|
в|ку, подано таку класиф|кац!то' яка вклточае !
дотпк|льного
'
д!яльност|,
;;;;а; орган|зай|т д;тЁи, ! зм|ст театрально-!грово|
мо}куть
| розма|ття л!тературних текст|в, 3а яки1ии|гри_дравид!ляе
Автор
вистави'
р'"|"ру"^''""

{

'"'ф.дьн!
|нсцен|вки худо}кн|х твор|в' |гри за стоэкей''й"-''д;т, |мпров!зац|[,
твор!в,
роз1грування пот!:пок' забавлянок'
тами л|тературних
п|сень.{

},[ьв!в _ $рак|в -!|ариэк'
Русова€.Ф.1еор|я ! практика дотпк1льного виховання._
1993.
2Фе0яевскояБ.,\4.9то и как читать и расска3ьтватьдо1пколь1]икам._й" ]/чпедиз'
|

19б5.
з
{

Артпе'лсова.//.6. ?еатр |

.

к''

Битоки мовленневог' р'з'ит*у

Фсв|та, 1997.
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гра'_

2оо2'

д!тей дошлк!льного в|ку / ){'кл. А'1!1' Богутп'-

1€:

223

{еяк| досл|дники ро3гляда}оть театрал|зовану

д!яльн!'сть
як !гри 3а сто)кетами л|тературних твор|в (Р.}1{уковська'

Б'3ахарненко, }0.$осенко) ти як тйорт1
рольов! 1гри (1.}1аркова).
1ак, 1.1!1аркова 3а3начао' що у творчих
родьових |грах, як1
виника|оть | розвиватоться п!д впливом зшт|сту
дитячих **''*'*,
д|ти комб|ну}оть уявлення в|д прослуханих твор!.в 3
уявлення]ии'
як]' вони .иа|оть про навколи.1'нто
д|йсн|сть
1г|'"'му
стоакет|. 3в'язок
твору '_'д"Б*у
в таких |грах менп:
" '_'*"''* '|тератур!ого
ст|йкий, | д|ти ма}оть
тшоэклив|1тьБ|добраэкати в одному |гровому
стоэкет| не ли1пе зм|стбудь-якого *''*рБ'"'го
твору' але й окрем1
еп|зоди з р|зних л|тературних д}керел, комб|ну:они
|х з
уявленнями про навколитпне з| свого особистого
1обто
д'"й|ду.
йдеться про с}о}кетоскладання як спос|б
оЁан;зац:т
д|тьми л|тературномовленн€вого
_ сто)кету' сценар!*о _
матер|алу"амост|*н'т
основи гри. Автор досл|дэкуе
цей вид |гор як <,гру для себе>, тобто
в ситуац|1, коли д!ти не спря1у[ову[оть 3усилля
на якнайкращий
виступ перед глядачами, не беруть на себе
й подв|йну роль
ще
автора' Бони гра1оть для себе,
щиросердо в!ддатоться !!ров|й

]

-

рол|.1

}{ороткий огляд наявних класиф|кац!й вид|в
театрал|зовано: д|яльност! дае 3могу оц|нити загальн!
п|дходи до вир!штення
ц|с| проблеми. |!роте, оск|льки йдеться про
розвиток мовлення
засобами театрального мистецтва' вва}каемо за
необх|дне
б|льтп

детально ро3глянути класиф!кац!то, ,.'р'!'"'"'""у
Ё.Бодолаго1о'

де враховано так| су{тев| моменти:
форма орган|зац||: а) моно-гра (|ндив|дуальна), процес|
у
яко[ дитина сама | сценарист, |
ре:кйсер, | викойа""ц" у"!* ролей;
б) колективна

-

гра'

п1д нас

д;'" ма|оть розпод|лити рол|,
"*Бт
ро3винути с|о}кет' д|брати кост1оми'
п|дготувати та показати
виста.ву. 1ндив!дуальна гра дозволяе краще
п1знати д'1тинудотшк|льника, знайти кл}оч до розум|ння душт| мал}ока' оск|льки
в так|й гр1 найб|льтп повно проявля1оться |ндив|дуальн|

особливост| дитпни, :.| особист!сн1 якост|,
водночас'к''"*'"""'
гра мае б|льтп1 потенц|йн1 моэкливост!
щодо прояву а ро3витку
творчих зд!бностей дитини;

* свобода в1дтворення тексту:
а) тонне в|дтворення
л|тературного

тексту, тобто досл|вна передача авторських сл|в,
3аучування тексту; б) в|льне волод|ння текстом'
яке дае дитин1
)(удоясественное творчество в
детском саду/|1одред.
|[росвещение, \974.
1
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моэклив1сть |мпров!зувати, зм|нтовати текст' додавати нов| под||,
вводити нов1 персона:к|. Але в будь_якоплу раз| ду!тина мае добре
волод!ти текстоту| (авторським' власнипл), оск!льки в1д ц,'!'
3але}кить як|сть в|дтворення тексту та як!сть мовлення. 3нання
тексту надае моэклив|сть в|льно <,в|дходити'> в|д нього'
зпд|н:овати його, по-своешлу !нтерпретувати, тобто виявляеться

т{удовим п1д/рунтям для ро3витку словесно| творност!

дошлк|льнят;
- адресн|сть: а) гра <,для себе> (ман|т:ултовання' ре}1(исерська гра); б) гра ((для |н1ших,> (показ вистав' |нсценування)' } ко)кнош|у з цих вид1в по-р!знопту проявля1оться особливост1 1\1овленневого ро3витку. |[1д нас пертпо| _ дит]1на майэке не в}кива€
розгорнутих речет{ь' ад}ке гра не розрахована на глядан|в, | тому

!гров! д|: не вимагатоть пояснень' уточнень. Ёер|дко с1о}кет
народ}куеться - на скритому р|вн|. 1ака д|яльн1сть не потребуе
спец|ально| п|дготовки. Ёавпаки' гра <,для |н:пих> е б|льтп

складното, б|льлп в|дпов|дально|о' вимагас спец|ально|
п|дготовки' репетиц|й; мовленнсве оформлення |де|, опис |

динапт1ка под!й ма}оть бути зрозупл|липти !нллим.

)/ подан|й класиф1кац|! тако;к враховувалась позиц1я
д|яльност|, мета ц|ет д|яльттост|,
пр|орлттетн|сть мовленн€вих
3авдань, виб|р птатер|алу, як|
дити11'\ в театрал|зован|й

зм|нтовалися на р|зних етапах д|яльност| (сприймання
театрального видов[!!]1, театрал!'зована [Р&, п1дготовка
театрально| вистави (репетиц|т).
Ё.Бодолага таким чином класиф!ку о вид'1 театрал|зовано|

д|яльност|:1
?рс| _' власне гра 3а своето сутт|о; п10аопъовка пте.аптрально[
вцс!т[авц - це вико}1ання р1зних вправ' репетиц|т, своор|дна праця.

1(оэкен з вид|в ви3начае пр|оритетн1сть *'"'"н""'и*
завдань. 1{оли д'\тит{а дивиться виставу' вона сприймае кращ|
3ра3ки т1равильного л!тературного мовлення' що сцрия€
подаль111о1иу розвитку власного 3в'я3ного мовлення. } процес1
театрал|зовано[ гри в!дбуваеться збагачення та актив|зац|я
словника д|тей, фортшування вм1ння самост|йно складати'
створ}овати власний с|о}кет' добирати необх1дне мовленн€ве
оформлення для реал|зац|| 3адуму' |дет. [отуточи театральну
в}1ставу' д|1\ина тако)к виконуе вправи' як! сприятоть
ро3витку
вира3ност! мовлення, а кр|пт того' засвотое сприйнят|
ран|лшБ
готов! мовленнев| форми.
\Бс;0олаео

Р.6. 1еатральна

абетк::. _ '4онетт.ьк, 2000. * с. 9_11
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(приймання

[!!дготовка

театрального

театра'тьно|

в

вистави

видовица
|1озиц!я дитини в театральн|й д1яльност!
1ворешь, актор'

режисер

[лядан' актор,
сценарист' директор

йета театрал|зовано| д1яльност!

|[р1оритетн!сть мовленнсвих 3авдань
3в'язне мовлення

Актив!зацй
словника

)/ театрал|3ованих ре}кисерських !грах, серед яких |гри 3
|гратшкашти та |гри-дра1шатизац![, дитина або виконус роль
ре}кисера та д|с 3а персонаэк1в-|гратшок' координуючи |х д1:, або в
сукупн|й д|яльност| 3 |нтшими бере на себе будь-яку роль. 1гридраматизац|| б|льтп складн|' оск1льки до1шк!льникам доводиться
сп!вв!дносити свот д!| з д|ями партнер|в.
Фтэке, театрал|зована д!яльн|сть у р|зних || проявах :шае

велик| потенц|йн| мохсливост1 щодо вир|1шення 3авдань
мовленневого розвитку дотлк|льник!в. |{риному ко}кен 3 вид'в
театрал|зованот д|яльност| дозволяе вир|тпувати конкретн|
3авдання' водночас 3абе3печу1очи величе3 н'7й т\о}итивний вплив
на 3агальний ш|овлен 11евий ро3виток дотпк!.льник|в.
театрал|зовано1 д|яльност| передбанае
Фрган|зац|я
формування в д|тей певних уявлень про театр | театральну
терм|нолог|то, що складае п|3навальний напрям спец|ального
навчання; створення сприятливих умов для |грово| д!яльност|,
спонукання д|тей до |:шпров|3ац|1' використання набутих 3нань у
гр!, що становить |гровий та сцен|чний напря}{, у процес| якого
в|дбувасться формування театральних д1й, елемент|в сцен|нно|
виразност!.
Фтэке, за Ё.Бодолагото' зм|стовими компонентатии театрал|зованот д!ядьност1 виступа}оть: п1знавальнш[с, ш{о надас 1у1о}клив!сть познайомитися з театро1\{' набути шевних 3нань про театр
та лтодей, як! та:ц прац1о|оть; 1еровш[с, який дозволя€ використовувати набут| знання у гр|; сцен1ннш1, п|д нас якого д|ти перетвор1о}оться на справ}кн!х актор|в.
3шт|стов| коу|цот{енти театрал|зовано1 д!яльност|

Биб!р матер!алу

Фланелещаф, тсатр
актор!в' ляльковий
театр, т!ньовий
театр та

1н.

-|[ялькового

теаФу' теащу

[11знавальний

(цен!чний
(ар':'ис'гичний

)

актор!в,
па]]ьчикового
теару' на
фланелеграф1
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т
$омплексний п|дх|д до театрал]'зовано| д|яльност| до3вол'1ть упорядкувати мовленневу роботу, врахувати специф|нн|сть
мовленневих 3авдань у ко}кному з напрям1в.
,(ля театрал!зовано| д|яльност| до:шк|льник|в застосову1оть

;

р|зн| види театру' 3але}кно в\д вшкоршст[оння 1аровоао тп'аптер!алу
та способу йоао розлс1щення.! дотпк|льн|й педагог|щ| виокрешллто_
тоть так| види театру: ляльковгтй, театр птар|онеток' цальт{иковий, театр на фланелеграф|, т|ньовий, - в яких використову}оть
так| матер|али, як 1грашлкт:, картинки' ляльки' кокони' топоту1ш-

ки' смикунчики' мар1онетки, фланелеграф, ф|гурки т]ньового
театру' <<}1{!18! т]н|'>, що мо}куть бути розм|щен| на екран| (театр
картинок' т|ней, <(}кивих т1ней'>), тширм! (театр паль9иковий, з
ляльками б|-ба-бо, кокон1в, ляльок' мар|онеток, сптикунник1в),
на стол| (театр ляльок' |гратпок, топоту1шок), на фланелеграф|
(фланелеграф).

види твАтРу
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[1а.пь,тиковий

мар1онеток

}{оэкен |з цих вид|в театру мае сг{ециф1нн!' потенц|альн1
мо)кливост! щодо ро3витку мовлення д|тей, ;хньот 1грово|
д|яльност1. 1ак, найб|льтш потенц1йним щодо складання сло}кету
виявляеться дра]цати.тний театр 1гратпок на стол!; для
в1дтворення складних ка3кових д|алог1в] ляльковий' пальчиковий театри' театр тшар|онеток. Фданелеграф, т|ньовий театр

мо}кна в|днести
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до моно-театру'

моно-гри,

в яких

мовлення

1]ере-

хс)дить на внутр|тпн1й р|вень. ?еатр кокон|в, топоту1шок'
с1иикунчик1в е дтхсе складни1и видо1ш' ад}ке вимагас високого
р|вня ро3витку уяви: ман!пултотоии, д!ти створю|оть певний
<;браз, а власне пдовленневий супров|д 3али1шасться по3а |хньото
уваго}о.

?еатрал1зована д1яльн|сть дотшк|льник|в мае певн|
особливост| в меэках ко}кного в|кового шер|оду. {е пов'язано з
р|зним р1внемл ро3витку мовлення, |грово| д|яльност1,
театральних д|й, сприймання л!тературних твор|в.
}1алтоки |нод| гратоть у театр ! запрошту}оть глядача1ци
дорослих або однол1тк|в, як| |:и потр|бн! литше як атрибут театру.
]\{алток|в не турбуе, нлт зрозум|ло й ц|каво глядачам те' що вони
пока3у}оть. .(|ти молод1пого дотшк|льного в1ку лтоблять входити
в образ, пере)кива1оть яскрав| хвилтовання' насл|дутоть
дорослих. Але |нтерес до такого роду д|яльност!' в них ще не
сттйкий' не довготривалий. Ё{едостатньо розвинуте й птовлення
молод1пих дотшк|льник|в: вони 1цо)куть повторити слова за
доросли}т' але самост|йно не створ1о}оть фрази. ?еатральн1 д!| в
них вира}1{а}оться в рухов|й активност|. Б |гров|й д!яльност|
малтокам необх|дне кер1вництво вихователя. .(|ти перева}кно
гра]оть шоруч. 1гров| д|| д!тей молодтшо| групи розгорнут| й
ф|ксутоться на основ| операц|[ д|:.
1{ер|вництво |грапттт в молодтшоп{у в|ц| передбанае
ц|леспряптований вплив тта згд|ст |гор д|тей, але без п1дм1ни |хньо|
|н|ц!ативи й самост|йност|, тт1о створ1ое умови для розвитку
творност|' допомагае пталтокап{ встановити позитивн|
взаемов|дносини.
'{кщо для д|тей трьох-п'яти рок|в ва)кливе суто перем|щення ф|гурок, тобто ман|пултовання 1гратпками та предмета1ц1{, 14Ф
стимултое |хнто мовленневотворну д|яльн|сть, то у стар111о1\{у
доштк|льнотиу в|ц| така театрал|зована творча гра переходить на
вербальний р|вень, коли для д|тей стае суттево]о сама наявн|сть
персонаэк|в' не3але}кно в|д |х рух|в на стох{етному пол|. } стартпих
доштк|льник|в |гров| д|! насто матоть символ|чний узагальнений
характер' збер!гатони ли1ше загальн] риси д|й, що т1адае дитин]
моаклив|сть 3а короткийчас програвати б|льтш| <<9&€ФБ1 в|др1зки>
под1й. 6тартпих дотпк|льник|в б|льтле ц|кавить ре3ультат |грово:
д1яльност!'. |гри носять колективний характер' довготривал|, з
м|цно складеним с|о}кетом' 3 виконання1\{ правил, як| пт|стяться
в рол| й обутшовлен| стоэкетом гри. |[ров|дни1\{ мотиво1ш гри у цьо]у{у
в|т1| стае п]знавальний 1нтерес, який виявля€ться в прагненн|
\/порядку-вати власн! уявлення про довк|лля.
,(о стартшо| групи д1'ти приходять у}ке 3 певни1ц заг{асом
229
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1грових ути|нь: будувати план-с1о}кет' ро3под|ляти рол!,
самост|йно готувати атрибути та декорац11, використовувати
способи колективного сп|лкування.
.{|ти стар1шого дотшк|льного в|ку ма|оть :цо:клив|сть
самост|йно орган|зовувати й зд|йснтовати театрально-|грову
д|яльн|сть' вони оволод|ватоть ум|нням усв|дошллено вибирати
засоби вира3ност| для самост!йно| театрал1зовано: д|яльност!
через худоэтсн|й анал|з л|тературного твору, образ|в геро[в;
опанову|оть ум|ннятш у3год}кувати власн1 д|| з д|ями унасник|в

гри' самост!йно й справедливо розв'язувати суперечки'

допомагати
усп1.хашт.

товари1шам, дбайливо ставитися

до |гор, рад|ти

)/ стар:пих дотпк|льник!в з'являеться |н:пе ставлення до
вистави. Бони прагнуть глибтше передати образ героя та пока3ати
власне ставлення до нього. !нод| д|ти враэка1оть виразн|стто
м|м|ки, )кесту' слова. } дотпк1льник|в 1пести-семи рок!в градра]иатизац|я стас виставо]о' в як|й вони гра!оть <<для гляда.{!'в>,
а не <(для себе'>' вона с н|би переходом до дра]у!атичного
мистецтва.

3алеэкно в|д в|ку д|тей зм1нтосться

театрал|зовано}о д1яльн|стто.

}

й

кер|вництво

педагог|ц! !снутоть р|зн| погляди

щодо рол| вихователя в орган|зац|[ дитяних |гор. Ё{а ду:ику
багатьох учених' гра - единий вид д|яльност|, в якому дитина
виявля6 незале:кн!сть в|д дорослих. Ёеобереэкне втручання
дорослих нер|дко при3водить до того' що гра 3гасас' перестае
викликати |нтерес д|тей. }{ауковц| в|дзнанатоть' що не сл1"д
втручатися у гру д|тей, що таке втручання шеретвор|ое || в
навчання, парал|зуе '> дитячу творн|сть ! самост|йну
вигадлив|сть.
)/ старптих групах б|льтп 1пироко використову|оться
прийоми опосередкованого педагог|нного впливу: орган|зац|я
предметно-|грового середовища' постановка г{еред д|тьми
проблемних 1грових 3авдань' допомога у плануванн| д|яльност|,
попередня мовленнева робота тош]о.
!|тей стар11]ого долпк|льного в|ку навча]оть складати
сценар|| до театральних вистав | театрал|зованих |гор. Ёавнання
д!тей дотшк1льного в|ку с}оэкетоскладання досл{дясувала
}{.Бодолага. Ёе:о була розроблена методика навчання д|тей
складати с|о)кети для театрал]'зованих вистав.
3а Ё.Бодолаго}о' вихователь почина€ !1роцес колективного
с1о}кетоскладання 3 пропозиц|й тцодо основно1 с:оэкетно| л|н||.
6по.татку за допо1цого|о 3апитань д|ти утвор}о|оть образи
персона}к|в, уявну картину под|й. Ёадал1 педагог пропонуе
<,
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3в'язно ра3ом (один починае фразу, другий продовэкуе)
розпов|сти про початок под|й. }1аступним етапо1!1 роботи е

обговорення за допомого}о 3апитань основно{ частини розпов|д!.
3-пом|ак висловлених д|ти обиратоть той вар|ант, який [м б|льтше
до вподоби. 1 знову д|ти завер1пу}оть цей етап проголо1шенням
ц1л!сно| розпов|д|. Аналог]чно в|дбуваеться робота над останньою

частиното твору. }{априк|нц| колективного с|о}кетоскладання
вихователь пропонус д|тятш ви3начити, який еп|зод твору вони
будуть |лтострувати. 3аняття 3авер1шу€ться складанням на основ!
кни}кки 3
|лтострац|й сп|льного твору' виготовлення1и
картинками до складеного с}о?кету' пока3ом с1о}кету.
,(|тей заохочують тако}к до розробки сценар|[в на основ|
комб|нування с1о}*сет!в. {я робота в|др|зняеться в!д попередньо|
тим' що с}о}кет д|тям 3адаеться в|д початку. 3апропонований
с1о?кет д|ти ма:оть збагатити' доповнити д|алогами' описом д1й
персонахс|в. пока}кемо' як будуеться така робота на приклад|
фрагменту заняття з розробки д|тьпти сценар|то. Ёаприклад,
складення с1о}кету ново: казки.
*10 заняпъпъя. |7|сля бес|ди про ултоблен1 дитян| ка3ки'
вихователь пов|домляе, що геро| одних ка3ок мо}куть ходити в
гост| до друго| ка3ки' тобто ка3ки :у!ох{на 3м|ш]увати, | пропонуе
поеднати казку <,.[{ев та 3асць>), в як|й д|д дутшав, тцо зайник
найбоязлив|тший, що в|н ус|х ботться' а насправд| 3аець був
розумний | перехитрив лева' з ((ка3ко1о про хороброго зайця).
- Розкаак|ть казку' що у вас вийтлу'ла.
,(|ти складали ка3ки' розпов|дали сво| вар|анти' обирали
найкращий вар|ант, пока3ували складений стохсет. Ёаприклад,
<,)(оробрий заець>).
.(|я 1. (.}{|сова галявина.

Ёа пн| сидить заець).
3аець: - Ё|кого я не боюся! Ёабридло мен| боятися! Фт не
бо:ось | все тут!
(Ёа галявин| збиратоться стар| зайц|, маленьк| зайната).
€тарий заець: _ [ей, ти ] вовка не бо|тпся?
3аець: -1 вовка не ботось, | лисиц!', | ведмедя! Ё|кого не ботося!
}}1олод| зайчата: - 1кий сти|тшний заець! 1ак не бувае!
(3айц| стрибатоть на галявин|, см|тоться).
3аець: - .{к попадеться штен| вовк, то я його з'|м!
€тарий 3аець: - $кий неро3умний заець.
[|я 2. ()1|с. 3'являеться вовк. 3упинився. |[рислухався.
1{ось почув. €тав п!дкрадатися).
Бовк: - Фсь 6и зайчика з'|сти. Фх, | голодний я. (3айц| не
бачать вовка' сшл1тоться, веселяться).
3аець: - блухайте ви, боягузи! €лухайте ! див|ться на мене!

я... я... я...
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(3аець побачив вовка. |||дстрибнув 3аець вгору | поб!г
т|кати. Бовк злякався, поб|г геть. Бс| зайц| цоховалися п|д кущ|).
6тарий 3аець: - 0н як налякав на1п 3а€ць вовка. ${к6и не
в|н, не бути на:и ?*сиви1ци.
1!|олод1 зайц|: - }1олодець!
3аець: - А як ви думали! 5{ н|кого не бо:ось.
А|я 3. (|{о л1су йде д|д. 3аець сиди1ь на пн!).
3асць: _ 8. саъттий хоробрий!
А|д: - Фтде тоб]! ?а ти такий боягуз, ти н|якого зв|ра не :и|г
н|коли сп|ймати.
3аець: - А кого ти боттпся?
А|д: -,1!ева.
3аець: _ 1ак я його тоб| сп]ймато.
(3аець б|акить л1сом. |{риб|г. 3упинився б1ля хаттси лева).
.}]ев: _ !11,о тоб|, зайнику-поб|гайнику, треба? 9и тебе хто
образив?
3аець: _ Ё|! Але в на1цому л|с| з'явився стратпний зв|р. Б!н
сидить у криниц| | н|кому не да€ наг{итися. Бс| зв|р| гинуть.
)1ев: _ А ну веди мене до криниц|. (1{риниця. .(о не| п|дходять
лев | заець. .11ев нахиляеться' придивля€ться).
.]]ев: _ |о-го-го! (./1ев протяга€ лапу у криниц!о, щоб д!стати
ворога. 6ердиться. 6трибае у криниц1о. Ёе моэке вил|зти).
3аець: - Ёу, що я казав? 8 сатций хоробрий, сатций сильни:_т!
8 самого лева вп|ймав!
9 результат| ц|леспря1цованого навчання д|ти навна1оться
са:цост!йно будувати д|алоги; самост|йно складати с}о}кети'
розробляти сценар|| | в|дтвортовати |х у п|дготовлен1й власнипти
силау|и та пока3ан|й вистав| одного з вид|в театру (лялькового,
пальчикового' театру |гратшок, театру картинок). ?ака робота
по3итивно впливае тта збагачення власних 1гор д|тей, вони
г[очина}оть са:ц1 легко зпц1нтовати с}о}кети. 6кладен1 д!тьми
с1о)кети ста1оть 3начно багаттпими, |гри трива}оть дов1ле'
п|двищуеться мовленн€ва активн!сть дотпк!льник|в.
3.2. Фргап!зац|я ! проведення театральних
вистав у до|шк!льно1}{у заклад1

.. [|ти дотшк1льного в|ку дуаке лтоблять театральн]' виставтт.
1х показутоть у ко}кн|й в|ков|й груп|, як на заняттях' так | в
повсякденнотт!у }китт|. Бикористання театр|в збаганус естетичне
сприймання д|тей, а:х унасть у них сприяс ро3витку виразно|,
образно| мови' мислет{ня 1 патц'ят|. Фрган|зац|я театральних
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!.!{став з д!тьми дотпк|льного в|ку ро3вивае у них творн1 зд|бност|,

|!оясн!овальне зв'язне 1иовлення при обттт1н1 душ1ками та навчае
()кладанн1о розпов|д| про побанене. [еро| театральних вистав
с:мот1|йно вшлива1оть на д|тей, ] д1ти сприйштатоть |х за реальних
1стот: перен{ива1оть ра3ом 3 ними' 3асуд}кують |х негативн|
вчинки' вчаться 6ачити ! розум|ти прояви друэкби, правдивост|,
хороброст1, винах|длттвост!, в3аемодопомог}1. 9 зв'язку 3 ци1\{ у
д|тей розвивасться вти|ння осмисл}ова1и явища навколи1шнього
,киття' в|дбуваеться 3асвоення норм 1 правил повед!нки.
Фтэке, театр не мо}кна розглядати ли1пе як розвагу, в|н ]цас
ва)кливе осв|тне | виховне 3начення. |сну:оть р|зн| види дитячих

театр|в, як1 використову}оться в робот! з д|тьми дотпк|льного
в1ку1: театр петру1пок' пальчиковтлй театр, наст|льний театр,
т1ньовий театр' фланелеграф. 3вивайно, в умовах роботи
доштк!льних заклад1в мо}кливе ли111е використання невеликих'
нескладних спектакл|в з допомого}о картинок, 1грашток' ляльок'

фланелеграфа тощо. Але ва}кливо' щоб

|х покази були

р|зноман|тними | системат ичниу1и.
Ёайпотширен1тпий - це театр |гратпок ! петрутшок. 9 театр|
!гратшок використовутоть звичайтт| дитян| |гратпки, тому г1ока3
театру |гратпок не вимагае в|д вихователя особливо| п|дготовки
й вртготовлення !'грового обладнання. Бикористову1очи звичайн|

|гралпки, вихователь мо}ке роз|грувати й пока3увати д|тям
невелик1 ц|кав! сценки. 9 театр| |гратпок мо}кна пока3увати
сценки за зм|стопт худоэкн|х твор|в або роз|грувати теддатичн1
сценки_спектакл! ( < 3устр|н ново: ляльки ' Ёезнайко)>

в|дгадайк0)):

(<Ёа гойдалц|,>,

}(атр\:ся'>, <.)(ворий зайник'').

<,

(<}{отик |
<,|р3 у схованки))'
111об показати д1тям виставу'

вихователь мае добре п|дготуватися: д|брати простий за
с1ох{етом сценар|й для пока3у д1тям, щоб мо;кна було без
ускладне}{ь г{ока3увати рухи й д|| |гратпок; п|дготувати |гратшки
розм1ротш до 30 см в|дпов|дно до реального сп1вв|днотшення м|эк
персона}ками (д1виинка б|льтша за вовка' ведпт|дь б1ль:ший за
зайця, ми1пка мен1ша в|д котика ! т. |н.). Баакано, щоб вс|
|гратлки 6ули з однакового матер|алу - дерева' пластмаси, м'як|,
пап'е-ма1ше тощо. 1(р|м !гратпок_персонаэ+с!в' мо}кна
в'1користати й |нтп| |граш:ки й предмети для офортшлення
!нтер'еру, декорац|й: шосуд' ст|л, ст|лець' ко1шик | т. 1н.. 1гратпки
для офортшлег]ня ма1оть в!дпов|дати за розм!ра1ци |гратшкатшперсона)кашт, щоб вед}{едик м|г с|сти на ст|лець' лягти у л|экко,
лялька - с|сти в п{а1шину ! т. !н.
1

!\ив. 1|аралтанен}со
Рад.тшкола' 19$6.

!.|!.' [|ора;поненко:!9.1. .}1яльковий театр д|тям. Ё.:
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:сратшниц!. Ёа полицях у краш[ниц| було багато р|зних ляльок.
Але ]й сподобалася та' 1цо стояла на сатц|й верхн|й полинц1.
- |!окаэк|ть,6удь ласка' мен| цто ляльку,- звернулася вона

1еатр |грашток показу|оть на стол|, руха1очи 1гратпкашли т
шро1цовля1очи 3а них' а д|ти сидять довкола. Баэкливо, щоб

1гратпки, як1 будуть потр1бн| виховател1о для пока3у' були в
певному порядку' в1дпов|дно до сценар|то. 1екст сценар|то
виховател}о потр1бно 3нати напа1у1'ять, щоб узгод)кувати його |з

до продавця. |[родавець в3яла в,1соку драбину, 3няла ляльку й
подала.
} ляльки було св|тле волосся' велик| блакитн| оч|, ро}кев|
щ!нки. Ёа н|й було роэкеве г{латтячко, б|л| 1шкарцетки, хсовт!
черевики' голубий бант. Ауэке сподобалася Фльз| 1ван|вн| ця
лялька. €ьогодн1 вона принесла || вам | розпов!ла мен|' як
куг{увала ляльку.
- ,!{к ми т| назвемо? ([|ти назива}оть Фленкото). Береэк|ть
ляльку' щоб вона 3ав}кди була охайното | гарното.
Розпов|даточи г1ро ляльку' вихователь легенько рухас ||,
дивиться на не|, розправляе платтячко, бантик тощо.
Ёадал| 1цо'кна перейти до показу нескладних театральних
д|й. 1ак, 3айчик, ведмедик або собачка мо}куть 3агадувати д|тям
3агадки; в|дгадувати' хто |х брав за лапку; розт\{овляти з д!тьми;
звертатися до них |з запитаннями або в1дпов1дати на 3апитання;
танц}овати, сп|вати, ро3пов1дати веселу пригоду | т. 1н.
,(ля д!тей середньо| групи пока3 вистав театру |гратшок
зд!йснтоеться як на 3аняттях' так 1 в другу половину дня як
розвага. }1етото таких занять € спонукання д!.тей до сприйняття
й розути|ння зшл|сту розпов|д|, ка3ки ни л|тературного твору 3а
допомого1о яскравих !.гратпкових образ|в.
Ёаприклад, ро3пов'0ання укро[нсько[ наро0нот юа3кц

п|дготовки. .{о пока3у
вихователь мас навчитися передавати через д[ в|дпов|дний стан
потутт!в персонаэ*с|в, 1х пере)кивання: зайчик рад|е - в1н стрибае;
якщо зляканий - |гратпка тремтить у руках вихователя' якщо
3дивований _ розводить ла1тки' якщо плаче - закривае мордочку
лапками | т. |н.
Ау'ке зрунн| ддя такого пока3у шт'як1 !гратпки. } них легко
рухатоться частини т|ла, вони красиво оформлен!, яскрав|,
об'емн|. 1римати |гра:пки потр|бно таким чином' щоб пальц|
були захован| п|д рукаш1и |граштки. 5{кщо !гратшки розмовля|оть
м1эк собо:о, то 1хн| обличчя ма1оть бути звернен1 одне до одного.
|[ри цьому |гратпка, яка про1\{овляе' легенько рухаеться' а якщо
припиняе розмову' стае нерухо1!!о}о. |{оказутоти виставу, сл1д
уникати зайвих рух|в, экест|в, дивитися на |гратшку; не потр|бно
затримувати в|льну руку на стол|. |[|сля вистави доц|льно дати
д|тяшл роздивитися ]'гра1пки' пограти 3 ними.
?еатр {гратпок особливо ш1ироко використовуеться в
молодлп|й | середн|й групах. )/ стартп|й груп| театр |гратшок
пока3у}оть у другу половину дня 3 мето}о ро3ваг' веселих |гор або
залуча1оть д|тей до сатиост!йного пока3у |гралшкового театру.
} молодпт1й | середн|й групах пока3 театру |гра:пок
планусться на 3аняттях з худох{ньо-мовленнево| д|яльност| з
мето}о закр|плення зм!сту худоэкн|х твор1в або ознайомлення з
новими !гратпками. 1ак, у молодшт1й груп| г{оказу|оть прост|
невеличк1 сценки' в яких д|свими особаути е |гратшки. |{очинати
роботу сл|д не 3 показу с1о)кетних сценок' а 3 простих розпов|дей
про якусь одну |граштку, тобто зд|йснтовати об|грування |гратшок
через розпов|д|-пока3и.
Ёаприклад , розпов10ь-покс'3 <,3устпр|ч ново[ ляльки> у друг|й
штолодтш1й груп| (.терез театр |грашток).
]\/[епъа: ознайомити д|тей з ново}о дидактично}о лялько1о
Фленкото, олисати:: зовн]лпн!й вигляд. 3акр|пити на3ву частин
т|ла, обличчя' одягу. Биховувати бере)кливе ставлення до
ляльки' баэкання з не|о гратися.
|[0 заняпъпъя.(тук у двер1. Бихователь вносить нову велику
ляльку. ]1ялька в]таеться з д|тьми.
<.{то ляльку Фльга 1ван1вна купила в Ёиев!. йтшла вона
вулице1о й по6ачила в1трину |гратпково| кратшниц|. <|!отр!бно
купити д|тям |граш:ки'>' - поду1иала Фльга 1ван!вна | зайтшла до
2з4
сво|шти руха}!и. 9се це вимагае попередньот

:

<,[[олосок>.

]\/[етпа: вчити д|тей слухати казку' розушт!ти казков| под||,
ситуац||, оц|нтовати повед!нку геро|в. [|[агпер1ал.' !гратшки,
колосок' ступа.
* |0 з оняптл1я. вихователь пока3уе д|тям колоски' ро3тирае
к|лька 3ернинок' ро3гляда€ з д!.тьшти боротшно, що утворилося.
-.{е ростуть колоски? )(то тх вирогцуе? 1-1!о шот|:ц роблять з

колоск]в? _ 3апитуе вихователь.
Ёа заняття приходять ми1шенята }(руть | 3ерть (|гратшки).
Бихователь 3апитуе д!тей, чому в ми1шенят так| дивн| ]птена?
Розпов|дае ка3ку' зд|йсн:оточи пока3 д|й за допомого1о |гратшок
(п|вника, тшитпенят). 3апитуе: <,,[к звали птитпенят? 9отиу? ,{,к1
вони були? |{кий був п|вник? 1{о в|н знайтпов? 1{о зробив !з
зерношт? ][1о сказав ш|вник 1ци1шенятам? 9ому п|вник не дав {м
пирога?
Бихователь пропонуе ще ра3' але в)+се 3а допомого}о театру
!гратпок пригадати останн|й еп!зод ка3ки' де ми1шенята'
зрозум1втши сво}о провину, п|тцли без пирога. 3апитуе в д|тей:
<,,[к ви думаете' якщо п|вник ще одного разу знайде колосок' як
'>
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повинн1 т]чу!77и\и м[11шенята?> 0бговорення зпт|сту
присл|в,!в:
*Б:тт|етп |сти, вм|й | заробити,>, <.хоче1п
|сттт калач: сидина
печ|)), <.|{раця л1одину годуе').
"*
|{оказ театру 1гратпок }1о}кна використовувати
й на
3аняттях 3 розвитку мовле1{1{я. Р{априклад'
друга ]иолод1{1а гру1]а.
]\![епъа: 3в'язне мовлення. }ч!тти
д;'Би
|грашлтси,
складати розпов|д| з 3_4 ренень. |ра:иатика. 3акр|йити
''''"у"'!й в}кивання
прийменника шт|атс, пор|вняльн11х ступен|Б прикметник|в
(б!'пьтша, ]иен1ша' вища' ниэкиа). пт апъер;а)'
н^''ф"'|гр'тш'к:
за:?чик, лисичка' велик| й мал1 тт1ралт|дки, *'"",*',
й атпини.
\!0 занятпгпя. \!а
приай'}
до
д|тей
зайник,
"'"'""'_
|грашлки. .(1ти назива}0ть
| опгтсутоть |грайки. 3,являеться
_г]исичка. 3ат]чик 3амету1шився. Бихователь:
<,3айчик 3лякався
лисички' хоче сховатттся в|д не| м1ак 1гратпками.> ,}{исинка
йде,
крадеться' тп}:кае зайника. €триб, стриб '_ сховався
зайтик. !е
сховався зайчик? (1!1|эк високок) 1 низькото п|ра:и1дка:ии).
А
тепер? ([4[1эк великото | маленько]о ма1шин€}ми;
! т. |н.
3аняття 3 розвитку мовлення в середн|й груп|.
]\/[епъа: 3в'язтте мовлен}|я. }.лити описувати
ляльку 3а
3разком вихователя.
€ловник. Б.тити добираттт сттттон1ми (ттрикметники,

д|еслова), збаганувати словник !птенник';;. Ё|!..*'"*..
3акр|пити в}кива}{ня роду 1меннтлк!в та
у3год}ке}|ня !менник|в з
прикметниками. !\[оптер|а:о.. лялька' ба6уся,
Фленка, }{атруся.
{!0 занятптпя. 3' являеться <бабуся>' |
Ёатртсто!,>. Биявляеться, що 1| ону1{],1 загубилися.
"у;;;;,.Фленко!
Бабуся
звертаеться до д|тей^ 3 проханням
допо\{огти зглайти д|внаток.
Бона |х описуе: <)/ Фленки б|ле волосся, блакитн]
оч|. Фленка
вдягнута в }ковту сукн|о з 1|0рнип1и гор0ш1инами'
3 чорним
ком|рцем та бантом на суктт|. Ё{а ногах :*совт| 1пкарпетки,
норн|
черев!1чки. }1а голов| великий:ковтит] ба:тт. (атрфя
н"рв'";л
сукенц| в норн1 горо1пини 3 чорним кошт|рцетш ;
' бантопт.
нЁрнипл
Ё{а ногах нервон| 1пкарпетк}1, норн|
ту(;ельки, н;т голов| нервоний
бант. > Бабуся с|дае | чекае. з'""'я.'|"я
Фленка. .,хт6 ц" йде,?,> 3апиту€ ба6уся. * Розкаэ*с1ть мен|,
д|ти, хто це йде, бо я в:*се погано
бану>.
.(|ти опису}оть ляльок.: спочатку Фленку, а пот|:ц }{атрусто.
Бихователь зверта€ увагу д|тей ,',, ,Ё','*.
3апитуе: <Болосся яке? Фч1 як1? €укня яка?> | т.д.
?еатр т1нет] мае сутт€ве 3начення для мовленн€вого
ро3витку д|тей. 9 театр| т|ней пока3у[оть знайом1 д!тям казкр1'
посдну1очи образи-ф|гурки 1з
текстош{.
"''''*, ухудонсн|шт
?еатр т]ней
йс|х в|кових групах. }
'використову|оть
молодтш|й ! середн1й групах ,'.
пока3у1оть знайоллу д1тям
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!{а3ку' гцоб утоннттти й поглибтдти розум|ння т| зпт{сту. 9 стартш|т}
ш|дготовн|й групах театр т!ней ттока3у}оть здеб1льтпого т друг1й
ттоловин| дня. )/ вс|х в|кових групах у театр| т|нет1 сл1д г:с'тказуваттт
л!т111е знайом] д1т'ям худоэкн1 твор11. 1в1р, з якиут д!ти вперш.те оз1{а_
]|омляться 11ерез театр т[ней, втрачас для них худо>кн|сть | в:траз_
н!сть, особливо в молодш1ому доштк!.пьт{0му в1ц!, бо д|тей б|льш:е
приваблтототь рухи ! д|| геро|в, н|эк зпт1ст твору.1
9сп|х пока3у театру т1нет_т 3але}кить в!д п1дготовк11 вихова^
теля, вибору твору. Ёайчаст|тпе з ц|е;о мето}о винор11сто-вук)ть
ка3ки. .} казках - ултоблетт! геро| д|тей, в них пдало опис!в, багатс>
|

!о

шоказу вихователь виготовля€ пред}]тети, як| будуть
т1н1 на екран розм|роти 40-50х80 см.
1{|мнату, де сидять д!ти, моэкна затемнити, а екран *
осв]титтт прикр|плено}о 3а ним }1а в!дсталт| \,5-2 м електрично}о
лап1пото. } сонячн| дн| мо)кна пока3увати театр т|ней,
користу1очись св|тло1\{ сонця. Ёкран сл!д влатштувати так, щоб
сонячне св|тло з в|тсна падало на екран з протилеэкгтого в|д
глядача боку (|з-за с11и]{и вихователя). Бихователь ма€
розпов!дати ка3ку так, гцоб на екран| не видно було планки, за
яку вихователь тримае силует' а рухи силует1в в|дттов|дали
слова]и вихователя. $азку потр|б:то 3нати напапт'ять, нитати :.|
вира3но' в!дтворловати голосоп{ роз1\{ову р|зних д|йових ос1б.
|[!д нас г{ока3у театру т!ней не потр|бно робити д|тям
3аува)кен-ня дисципл|нарного характеру' |{еред початко]ц
3аняття виховате./]ь :тов|доштляе д|тяшл, яку ка3ку вони слухатимуть ! дивитимуться в театр| т]ней. [1о зак|нченн! показу не сл|д
ставити д|тям 3апитання за зм]стом пока3аного твору' а сл1д дати

д|[.

вфкидати

|м моаклртв|сть переясити сво| почу.гтя. }{оли эк у д|тей ви}1ика1оть
;]апитання, потр|бно дати на гтих н!тку й тонну в|дпов|дь. {ерез
/]ва-три дн1 п|сля пока3у вихователь проводить з д|тьпти роботу,
спрямовану на закр|плення. } стартп|й | п|дготовн1й групах це
мон{е бути мал:овання за зм1стом ка3ки' бес|да ни розттов|дь д!те:?
про те' що вони 6анили, що найб|льтше сподобалось | чоп1у.
1еатр 11етру1шок д|став сво}о на3ву в1д популярного й
старовинного лялькового героя * |1етрутшки. 9 цьому театр| все
об'емне. .[[ялька-|[етрутшка одягаеться на руку | д!е над !1^1ир}1о}о.
,(ля театру петру1шок потр1бно мати 1ширму | коптплект ляльок-

петру1шок. {ей

театр ще на3ива1оть ляльковим

театром.

3|н вимагас серйозно| | довготривало| п|дготовки: виго-

товлення як ляльок' так | декорац1л1. 8к |х зробити

!

як| сшектакл|

|}|ещенко @..44. 1\4етодттка навчант{я
д1тей р1дно| мови ! грам:ттик|{. _ $.: Бишда
в:к.' 1972 -- с. 23 1.
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п|дготувати' ро3пов|даеться у пос|бниках.1 1-{е показ вистав 3а
зм|стошт добре в|доштих казок (,,?ерепток,)' <колобок,>, <,Бовк |
семеро ко3енят') | т. |н.) та спец|ально розроблених сценар|:в
(<|[отрутпен! друз|'), <<Бесел| котики,), (,)(то в не:шодан|,>,
|{етру:пка-пом]'чник'>, |!етрутшчин цирк') | т. |н.).
Бихователь мае навчитися добре водити ляльку-петру1пку
на тширпл|: спочатку пока3увати головку ляльки' пот|у{ || тулуб,
на р|вн| кол1н лялька мае рухатися весь нас. Ёерухо1ша лялька
д|тя:и нец|кава, вони втрача|оть до не| |нтерес. 1ому вихователь
мае вшл|ти рухати ляльки оботца рука]ши' 3нати текст напам'ять,
вм!ти свотм голосом |нтонувати голоси | передавати характерн1
особливост| лерсонаэк1в, узгод)кувати сво| рухи з му3ичниш1
супроводо1и' .1{яльковий театр або театр петру1шок показу1оть у
вс|х в|кових групах у другу половину дня як ро3вагу' тому тут
велике 3начення надаеться оформленнто й музинному супроводу
вистав. |!оказувати вистав'1 потр|бно окремо для молодтпих |
стар|пих д|тей. ,(|тя:и молод1шого дошлк|льного в|ку доступн|
прост| за зм|стом вистави, де !:ш все 3ро3ушт|ло; д||, як1.
в|дбуватоться' вони сприй:иатоть як справ}кне реальне }киття'
<,

]

<,

тому для молод1ших д|тей орган1зову}оть пока3 казок'
коротеньких опов|дань' сценок, в!рлп!в | нав|ть п|сень.

6тартпим д|тяти показу}оть л!тсратурно-музинн!

композиц11' 6айки, казки' л!тературн! твори.
1{р|м того' ра3ом з д|тьми стар:по| групи орган|зовутоть
показ театру петру1пок для мал1ок|в. )/ робот| з д!тьпли молодтпо|
| середньо| групи ляльки-петру1шки мо'куть використовуватись

у рухливих

1

дидактичних 1грах, с}орпризних у|оментах

!

ситуац|ях' на музичних 3аняттях | ро3вагах. Ёаприклад,
0ц0акгпшчна ?ра-ржва2а 3 му3цчншм супрово0о;ш <,[1о0арункш,>.
Р1агпер1ал: великий ко1шик' ляльки_петру1пки' п!вник,

небураптка,

!уси,

коза. Бедучий

- сн|говик

(|нтший вихователь)

лодивитись, як| подарунки над|слав д|д 1![ороз д|тяти.
6н|говик пропонус в|дгадати 3агадки. 3агадус 3агадку про
п!вника | д|стае 3 котшика п|вника-петру1пку' одягае на руку |
водить над краями ко!1]ика. |[|вник кукур|кас | просить 3асп|вати
про нього п|сеньку. Аналог|.дно з'явля1оться над ко1пиком1цир1ио}о !нтш| персонаэк|, про як| загадуе загадку €н|говик. .(|ти
насл|дутоть |хн| голоси' сп|ватоть про них п|сн|, чита}оть в|ртш|.
Р|зновидом театру петру1шок € пальт{иковий театр, або театр т1'яти
прог!ону€

пальц1в. ,(ля його пока3у використовуеть ли[1е головки

персонаэк!в, (набори), як1 одяга|оться на вказ|вний палець руки.
1|.1{.Ёаралтаненко,[().['1[оро11.аненко..11яльковийтеатрд|тям.
нова [ .Б. 1еатр для малток|в _
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|'оловки персона}к|в виготовля}оть 3 паперу' картону' (розм1р 47стш, !з китпенькото-трубонко}о для вказ|вного пальця на
.]воротному боц!), пап'е-1иа!пе, п|ношласту' кульок з наст!льного
матер|| тощо. Фстанн] три пальц1 (м|зинець, вказ|вний |
'""1"у,
велику1й ) вставлятоть у кост}ом-рукавичку' яку 1ши}оть з штатер!|
в|дпов|дно до образу персона)ку. .(ля показу |нсцен|вки, як 1 для
театру петру1пок' використову€ться тако){с 1ширма. 9 тцолодшл|й |
середн|й групах виставу показуе вихователь' а у стар1ш|й груп| до
театр, як | театр
вистави 3алуча}оть д|тей. |[альчиковий
3
мето1о
групах
в
розваги' .(|ти
петру1]1ок' використовуеться
ус!х
спектакл!
самост|йно
для
пока3увати
стартпо{ групи мо}1суть
1шалят.

Ёаст|льний театр - це театр !гра:пок з декорац|ями, як|
виготовлятоть сшец!ал|зован! фабрики |грашток' 1{е готов|
комплекти (фабринн|) наст|льного театру на тему народних
ка3ок | л|тературних твор!в, як| мо}кна придбати у крамницях'
}(р|м того, виховател1 ра3ом з д|тьми мо}куть | сам| виготовити
6|гурки персонаак!в ! декорац|й до будь-якого наст|льного театру
з цупкого паперу' картону або фанери | розфарбувати:х з обох
бок|в. Ф|гурки персонаэк|в у наст!льному театр| специф|нн|: вони
ма|оть певне незти|нне статичне поло)кення 1в б1льтшост| випадк|в

|х потр!бно зобраэкати у проф|ль. (ей вид театру одер}кав ще
назву картона)кний театр, оск|льки персонажс| виготовлятоть або

з картону, або з дерева. Бттстави наст|льного театру 1цо}*{уть
показувати як виховател| (у молодтп|й | середн|й групах), так |
сашт| д|ти у стар1ших групах. ,(ля показу наст|льного театру
потр|бно добирати в!дпов|дн1 л|тературн| твори (або складен|
,"*Б'^."''"м чи д!тьу|и). 8кщо в л|тературному твор! ни сцеттар|{
е м|сця, д|| яких картонн| персонаэк| виконати не мо}куть, то тх
просто 3ачиту1оть (ни розпов|датоть) без показу' 1 сапторобн|, |
спец|альн|
{эабринн| ф|гурки-персонаэк| та декорац|{ матоть
п|дставки, за допомого1о яких вони стоять на стол|-сцен|. 1{об не
було видно рук п1д час пересування ф|гурок' спереду сцени мо}кна
поставити однотонний бар'ер з картону висото1о 8 сшт як частину
декорац!т до вистави. Бихователь 1цае навчитися плавно рухати
ф|гурки по столу' у3год}кувати рухи з розпов|данням тексту' .{о
особлив|
розпов!дання тексту в картонах{ному театр! ставляться
героя'
певного
вимоги: потр!бно вм|ти передати манеру ро3]\1ови
пока3
орган|зувати
)ке практинно
пока3ати його характер.
або
'{к
п|вколоти
сидять
у два ряди
вистави наст|льного театру? .{|ти
перед столо1ц_сцено}о' 3а 3_4 метри до столу. 3а столом вихователь
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|!()|с1!:!ус виставу. Ёа стол1
розм|щуеться декорац!! | все необх!дне
21ля зд|йснення пока3у наст!льного театру.
|{оказувати
наст]льний театр можсуть ! дек|лька ос|б. "в'"!'".
1!1о}ке
супровод}куватися
му3ико]о' ш]умовими ефектами (голоси
пта1пок' туп|т коня' 1пум дощу тощо).
Розр!знятоть к!лька
театру: в одному
""];, наст|льного
театр! вистава йде на сцен|-тширм1,
в |ншто:иу-!1а сцен1, под'бн|й
до коробки (картонаакний театр)' а в площинному
театр! вона
виготовля€ться з двох частин картону.;
п'-р|""'пду
в них
пересува]оться | ф1гурки
,!
ру*'*',
'"р"',''*1"'
магн|ту' металевих стрихсн|в
*б' ,у""*'[
стр|нки картону.
[кщо |нсцетт|вка передбанае показ ус!х довго|
д'т? на
| т|е1
само| декорац!|, то використову]оть сцену-11]1{рму.
'""!"]_'д"'е|
8кщо
вистава
потребуе зм|ни декорац||, то мо)кна виготовити
кни)кку-1ш'1рму
3 картонними стор!нкапти' на яких
наклесн| декорац||. $н:тйку
розтш|тт1утоть по3аду 1пирмочки або в
|з зм|ното д|'-,
поступово горта|оть :1 стор|нки. центр|,
"""'*",
Ф|гурки для.'йщ'""'"'
наст|льного театру мак)ть бути
рухливими. .(ля цього вс| рухошт!
частигти виготовля}оть зйомнипди | прикр|пл}ототь
|х до тулуба за
дог'омого}о ]шеталевих 3аклепок. Рухомими персона}к!в-зв1рят
у
мо}!{уть бути

:

д''''*'"'.

голова'

лапи'

хв|ст тощо.

9 виставах картона'к]{ого театру мохс1:а використовув€}ти
як пло1цинн1, так 1об'епдн!
ф|гурки :терсонаэк|в' виготовлених 3
картону й паперу. /{воб|нн| об]емн]
й"',*,
3а
принщипом ялинкових |гратпок. |{ересу,'.'',"!
"'",''''',тоть
вони
3а
до|томого1о 11итки' дротика' вузько| стр1нки
**р''''у. 6цену
виготовля[оть 3 картону або
цупко: фанери у форпт| прямокутно1
коробки без боков|-1х частин. {ерез боков|
кра: коробтстт
зд|йснтоеться г{0ка3 вистав на п!длоз!
сцени. з.;;; частина
коробки слугу€ для декорац1|.
.(екорац|| виготовля1оть на
окремих 1пматах картону' як! пот|пт вставлятоть
у коробку-сцену.
1!1охсна використовувати й
рухому декорац|то.,"тт
тоть тод!, коли потр1бно перед''"
"й"ристову-"''д*ий рух персонахс|в
у
вистав].
у такому
випадку
декорац||
мал1ототь
на
к|лькаметров!й паперов1й
1 вставлятоть у задн}о ст|нку
"тр1нц1
сцени-коро6ки, як в екран саморобного
телев|зора. } потр |6ний
момент стр|нку пересуватоть,
щоб створити вра)кення 1пвидкого
руху шерсона}ку. }{апргтклад, ф|гурка_т.терсона}к повинна
рухатися
праворуч' а декорац|то тшвидко
рухатоть л|вор1'ч. .(Ёкорац|[
1

Аив. 1.6. [енов. ?еатр д;тя
2?ам само. €. 29.
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мо}кна виготовляти по-р|знош!у * як багатоскладову т11ирмутрилья'к' типу книхски на картонно1!1у кол!-вертутпц|, що
до3воляе |х тпвидко зтц|нтовати в ход| вистав!|.
111ирок! мо}кливост| для роботи з д!тьми дотлк|льного в1ку
з ознайомлення !х з худоэкн|тии л1тературними твораш!и дае
кни}кка-театр.1 1ак, [.|енов описуе три види такого театру:
- кни'кка-альбом (розм|ри |9х29 сшл) з наптальованиш|и у
процес! д!| малтонками;
_ кни}кка' в як|й всього чотири стор|нки (розпл|р 30х20 см),
на яких нап{альован| декорац||, а знизу на коакн]й стор|нц|
приклеена ки1пенька глибино:о 5-6 см, куди у процес1 розпов|д!
вихователь вставля€ картонн| ф|гурки д|евих ос|б;
- кни)кка 3 намальованими декорац|ями й рухлив'1ми
ф|гурками-персонах{ами. |!ерсонаэк1 руха1оться 3а рахунок
частин' скр|плених дротиками, як1 виступа1оть на 0,5 с}ш над
поверхне}о коэкно1 стор|нки (вертикально чи горизонтально).
€тор|нки оформлятоться в единий с}о}кет' з'сднутоться 1
пода1оться у вигляд|

кни}кки-театру

до не| яскравими обкладинками.

|з спец|ально

виготовлени:!!и

Биховател| тшо:куть використовувати означен! вттди
наст]льних театр1в з р|зното :шето|о як на 3аняттях' так | в
повсякденному }китт| як розваги.
Ёаприклад, 3аня/т!т!'я з ху0оэюньо-мовленнево[ 0]яльнос гп!
у друг|й молодш-:!й груп1.

|е:ша: |[оказ наст|льного театру <.Рукавичка>.
[|[етпа: закр!пити зм1ст казки' вчити в|дтвортовати
д!алог!нне мовлення' виховувати !нтерес до перегляду
наст|льного театру. 1\[атпер1ал: ф1гурки до наст!льного театру за
зм|стом ка3ки.
|10 заняпътпя. 3ихователь розпов|дае казку' пока3ус
та
3алучае
театр'
наст|льний
д|тей до в|дпов|дей
звуконасл1дування в ход!' розпов!д1. 3апитання п|сля пока3у:

)(то хсив у рукавичц|? ,{к

21<или

зв|р|?

111о

трапилось

з

рукавинкото?
€ередня група. 7елта: |{оказ наст1льного театру за казко}о
<{,\исиця | гуси'>.

]\[епъа: вчити д|тей сп|вв|дносити текст казки 3 руха1ци
персонаак!в наст|льного театру, емоц|йно сприймати худоэкн|
твори' в|днувати характер геро[в, авторську 1нтонац|то,
висловл}оватись у шроцес| переказу |{азки. Р[аптер1ол:
картона)кний наст|льний театр за зшт!стом ка3ки' декорац|[.
1.(ив. 1.Ё. |енов.1еатр для мальттшей. _

1!1.:
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т
8

нятп тпя. |7ок аз н:тст|.;тьного театру.
1]{о сказала ..'1исиця гусям? ,{{ке прохан
^Бес|да:
10

за

гуси? '[к вони перехитри

8к гуси

!

сп1в:л.тли

п|снто?

л'

нявисловили
лисиц,э? {ому лиЁиця не з,|ла гуски?

.(1ти сп1ватоть п|сн}о' звуконасл|ду:оть. Розпов|датоть
уривки казки.
€ередня група. |е,тса: |{оказ наст!льного театру <,Бедтиедик

хворий,>.

*10 занятпгпя: |1а стол| книакка-декорац|я: г|рка, лавка'
ведмедик. Бихователь розпов|дае текст |нсцен|йк'. п|"'"

розпов|д1 3апиту€

в д|тей: <,9ом} ведмедик захвор|в? Розкаэк|ть,

хто допом|г ведмедику>. |{рисл|в'я: *?оваритшев|

допомагай' товари1па 3авя{ди вирунай>.

зав*тсди

Бихователь: <,[то } в"дйеди*а товаритш? Бедмедик
великий, а зайчик який?,>
_- )/зимку холодно' мо)кна застудитись. Бип'емо гарячого
чато. 1 в)ке на стол| е ча|1]ечки. 9ай гаряний, в|зь:тц!ть
у руки
ча1шечки | дмухайте, щоб чай охолов.
[|ти д1иуха1оть на чай.
9астутоть ведмедика гарячим чаем.
Р1зновидатии наст|льного театру е магн|тний театр | театр
<<'кивих картинок,). Аля магн|тттого театру сцено}о
моэке бутй
коробка пря1\докутно;' форми 3 картону' в|дкрита з одного
боку
глядача1у1 | закрита до ни3у 3 трьох бок!в
чи кольорови1и
паперо1и.1 Ёайкраще <,п|длогу)) сцени '''"д"зробити скляно|о (скло
протерти мокри]ц п|ском чи на}кдачним папером
до матового

стану). Ф1гурки-персонаэк| виготовля}оться двоб|нними з
цупкого картону на п|дставц|, до яко| прикр1плтоеться металева
пластина чи голка. |{ерсона:к| будуть пересуватися будь-якому
у
напрям| в|д рух|в магн|ту, який вихователь водитиме
п|д
скляно]о <,п|длогото,> сцени. 9ерез матове скло глядан| не будут/
бачити рух вихователя' а педагог матиме 3могу банити, куди
п|дставити кусочок магн|ту для того' щоб
ф|гурка рухалася.
Фтхсе, персона)к| |нсцен1вок будуть рухатися' танц[овати'
виконувати д|1. 9ерез магн1тний театр в ус|х в|кових групах
мо}кна пока3увати сценар||, складен1 д|тьшли | вихователем:
розпов|д|-|нсцен1вки, за л|тературними твораш!и, в|ртшами,
казками' 3агадувати 3агадки, роз!грувати музинн| композиц||,
народн{ п1сн1 (<Ра зеленодду лу)кку>, <,Бесел! гуси>>, <,8к
на
тоненький .[Б0дФ$>>,
_<3айник>). Бихователь мо}ке використати
виставу [ .[енова <,1!1агн]тний цирк,> (акробат", *'Ё"'"р",
| .Б.
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вер1шники' дресирован| зв|р1 тощо).1 Бихователь ма€ навчитися
сво| рухи
*фу"'',
ф|гуркатши за допомогото шлагн|ту' у3год}кувати
з текстом' му3ичним супроводош!. 9 ш:агн1тному театр| мо)кна

3 паперу ]
1х виготовля1оть
й декорац!|.
використати
прикр|плто1оть
до коробки-сцени.
_
у коэкн|й в!кой1й груп! виховател! штоэкуть скласти св|й
Ёаприклад, у
репертуар показу вистав чере3 магн!тний театр'
опов]'дання' як
й
казки
так|
пока3ати
мо)кна
й'л'дшл;й груп!
-,,
три ведмед! '> , <'$урчатБ0') : (( Ёуронка !9ба '> '
< $олобок , ,
}(.9уковськ'го 1г[р' в€.{ш!е.{я>>. } середн|й грутл|: <"1[исичка<')(то сказа8 <<Ё8Б>>?>>, <'Рукавичка'>' }
! с!рий
"'в*",
"""'р'''*'
)/ сонечка на гостинах '
Ёоза-деРеза
груп|:
стартш1й
'>
'
<3им!вля зв|р|в>, <,1(олосок'> ! т. |н..
1еатр .экив| картинки> використову€ться в дотпк|льних
закладах у робот| з д|тьш:и раннього ! молодтпого до:пк|льного_
в|ку. |1ерсойаэк! - площинн| картинн! ф|гурки (без н!г)' Ёоги
пряш1окутн| ковпачки, зтпит| 3 тканини однотонного кольору
(розм|р г1ря}!окутника 2,5х5 см складеного наполовину)' '(ва
ковпачки однакового кольору одяга1оть на вказ|вний | середн|й
пальц| - це н!экки в чоб!тках. Ёа зап'ястя руки за допомого1о гуш|и
(аштенно|) прикр|пл1оеться
ф|гурка по тал|| персона}ку'
Ё|дцов{дно до с}о)кету, роз|груеться |нсцен|вка' .(|ти стар1ших
груп мох{уть сатиост|йно |нсценувати для малят в1дом| [м в|ртп|'
п|сн|, опов!'дання' казки' розпов|д|.
Бс| види театр|в р|вном|рно плану1оться в ко;кн|й в1ков|й
груп| впродов}к року як на 3аняттях з худо}кньо-мовленнево|
д1"','''"'|, так ! з тшетото розваги в самост|йн|й худоэкньомовленнов|й д|яльност| д|'тей.
<,

>>

<,

3.3. Ара:шатизац|я та !нсценувап11я худоэкн1х твор[в
1|ра-драматизац|я е самост|йним видом театрально_|грово[

д!ял,йо"!1 д]тей. Бона нагадуе театральну виставу, де д!тие
виступа}оть у рол| актор!в. ,(э+серелотш гри_драматизац||
худоэкн|й л|тературний тв1р, зш:|ст якого д|ти в1дтвор:ототь у гр|,
*'р.*тер!гройот д|яльност| д1тей ц|лком зале)кить в|д зм1сту

''!у
худо)кнього

твору.
Фтэке, дра1шати3ування означае ро31грування в ролях
худо}кнього л|тературного твору | в|дтворення характерних рис
1!ив. [.Б. [енов.!еатр для маль1ш]ей. _ м. :||росвещение, 1968' _ с'17
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його геротв |з зберехсет{ням посл|довност| авторського с}о)кету.
1гри-драматизат11| да}оть тширокий прост|р
в
д'"
творчих зд|бностей, самост|йност| й !н1тд|ативи."й""''"ння д|тей
.(рапт'.'"уточи'

д|ти

опанову|оть

мову:

розпов|да}оть'

декла,у!у]оть'

ставлять

запитання, в1дпов|да:оть тощо.1
Роль гри-драматизац1[ в розвитку творчих зд|бностей
д1тей
дот::к|льного в|ку дос-п1дэкувала Ё.!{ар''и''",**. Результати
досл|дэкення засв|дни{и, що гра-драматизац|я - д|яльн|сть' яка
вимагас в|д || унасник1в необх|дних зд1бностей,
уй|"' | нави9ок,
ад}ке в текст! худо}кнього твору' який драм*'и'ут''ь
д|ти, немае
вказ|вок щодо виконання ролей, |грових д1й. 1{|
д|т д|тям потр|бно
придумати' творчо вт|лити в ,киття 3а допо1шогото м|шт|ки, экест1в,
|нтонац1:, рух|в. .(ля цього потр|бн1 творн| зд|бност!, вигадка'
фантаз|я. !гри-драматизац1т не виникатоть спонтанно' вони
спочатку пропону}оться вихователем. [{раматизутони худоэкн|й
тв1р, д|ти ма]оть з|ставляти сво}о повед!йку з повед!нко:о
|нштих
уиасник!в гРи, } ход| д|й використовувати вс| птошслив| засоби
передан1 характеру свого персона}ку (|нтонац|то, :т1пл|ку,
А для цього потр|бно глибоко ,"*'",''' | знати худоэкн|йрухи).
тв!р.
[ оа-драматизац|я € завер1]1ення1ц г{роцесу сприт?мання
л|тературного твору. [либоке осмис./{ення з:и|сту *уд'*''"'"'
]-в9Ру е одн1сто 3 уптов його усп|тштто: драптат'''ц}|. 5^ д.''"*,
[1.$арпинсько:, у д1тей спостер|га€ться як повне
розум|ння зпт|сту
худо}кнього твору ! плану сво|х д|й у виконанн|
так !
в|дсутн!сть у.ги|нь 1навичок реал|зац|| рол| гр1.' ролей,
у
}{р|м того' одн| д|ти у виконання свое|
рол1 вносять
!н|ц|ативу, творн|сть, фантаз|то' вигадку' а |нтп] *
.]|и1пе за
1;-'.
вказ|вкото вихователя' вико1{у}очи його *'''*р"'"| 3авдання
у
зв'язку 3 вит{онанням в3ято: на себе рол|. 3''"'',
р'""''*у
творч,{х зд|бностей та |х прояву в |грах_дра:иатизац|ях,
Ё.}(арпттнська прог{онуе вчити д|тей: вира3но' голосно й ч!тко
ро3мовляти у гр|; зпт|нтовати теп{г{ мовлення' силу голосу;
дотримуватися певнот |нтонац1т, рух|в в|дпов|дно до взято| на себе
рол|; узгод}кувати мовлення' рухи | м1м1ку; не в|!вол|катися в1д
гри; в3аемод1яти в колектив1. }с] ц1 навинки д!ти набуватоть п|д
иас орган|зованого навчання з р|знтлх
розд|л1в .'р'"р'й, й ро6оти
в повсякденно1иу экитт|. 3нанну роль
у цьому в|д|гратоть 3аняття
3 вира3ного читання д|тьми в|ртш|в, розпов!.дання ка3ок'
опов|дань, а тако}к ро3глядання |лтострац1й кутонку книги
п|д
у
[ив' А- Бо:уса, 17. ()рла нова ' Б. }!цхолегпова.!{етодика розвитку р!дтло[ мови та
ознайотилення 3 навколи1т]тт!м у дотптс|льному заклад|. _ $:
Бттш1. штк., 1992.
! [1.€.
Ёарпннская.\удоэхестве}{ное слово в воспитаниедетей.__ [1[: |{едагогика,
|972. _ с.132_133.
1
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кер|вництвом вихователя, який 3верта€ увагу д!тей на
особливост| повед|нки певних геро|в худо}кнього твору'

зобрахсених на 1\1ал}онку, |хнло позу' рухи, пл|м|ку' [11об донести
до 1|те; особливост] мовлення певного персона?ку, потр|бно
орган|зовувати шерегляд д|аф1льм|в, д]апозитив|в, к|ноф|льти|втелепередач' слухання грамзаг{ис1в у виконанн1 артист1в
худо)кнього слова.
Алядосягненняусп|х|вугр|.драматизац|]велике3начення
мас створення |нтересу до не|. ,(ля цього орган|зову1оть
в|дв|дування театру ! перегляд спектакл!в у ньому'
й;д нас обговорення переглянутого 3агострто1оть увагу д1тей
на гр1 артист|в, |хньому одяз|, декорац|ях сцени. ,{кщо спектакль
оув орган|зований в долпк|льному 3аклад|, моэкна провести бес|ду
3
3 артистами 11ро |хнто працто. Ёа музичних 3аняттях' заняттях
голосом'
|нтонувати
вчити
сл!д
д|тей
*уд'*""'{ л|тератури
вт|лтовати"" , ,''"у,-"астр|й, дутшевний стан' характер геро|в' }

повсякденному а*ситт1 мо}кна планувати виконання

тренувальнихвправнак1]]талт:виконат11р1зно}о1нтонац1€1о
,'!""",*у 1{олобка (рад|сно, сумно' здивовано); зобразити зустр!н
1!1атпеньки 3 вед1у1едями; в|дтвор11ти голос хитро| лису|чки1
пока3ати як рухаеться ведшт!дь' вовк' заець' |[|д вшливош[
навчання д|тта поступово оволод|ватоть ум|ннятши й навинкатши'
необх|дними для гри_дра1\{атизац||, впевнено користу}оться
ними' удоскона.]|то}очи й п1двищуточи св1й р|вень творчих
зд|бносйей. 51кшдо д|ти молод1пого до1пк|льного в|ку виявлятоть
|нтерес до гри-драптатизац!1 ли1пе 3 приводу у'ласт| в н|й' то
стар1ших дотшк|льник|в уэке ц|кавить як|сть виконання ни\{и
виконання ролей
р'''и. } них ро3вива€ться вм|ння оц|нтовати
сво|ми товари1шами, формутоться навички самоанал1зу'
9 дойк|ль"''у заклад| проводять |гртт-драматизац|| за
зм|стом ка3ок' опов|дань | стоэкетних в|р:п|в, |х проводять у
вчать
р|зних в1ковтдх групах. } плолодтш|й | середн|й групах д!тей
<,)(удо:кньо-мовленнева
з
3аняттях
на
розд|лу
драматизувати
проводять як на
д1яльн]'сть,>. } стартш|й груп! |гри-драматизац1[
орган|зованих заняттях' так | в години розваг' ,{!"ти стартло|
групи мо)куть драмати3увати ка3ки для малят'
}сп|хгри-драш|атизац|]3але}китьв|дправильноговибору
л|тературного твору. 1ошту худоэкн|й тв|р для драматизац!1 мае
бутй в повному розум!нн| слова дра1цатичним твором' де д|| геро|в

ц|кав|, ]хн! йчинки повчальн|, ситуац|| конфл!ктн!' уй
л!тературному твор| повинн| мати пд!сце коротк| моттологи
д;алоги д:йових '"й. у гр|-драматизац|] в д|алогах ! тцовленн|
,'"р"'**й;в, ро.тт| яких виконутоть д!ти, допускасться в1дхилення
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в1д тексту худо}кнього твору. 8кщо худоэкн|й
тв1р написано не у
прозов|й, а у в|ртп-о-ван|й форм|, то сл!д ,'рй'р''уватись

|{отр|бно ро31шир1овати уяву д|тей 3а допош|ого|о 1н1пих
опису характерних
_
д)керел сшостерехсення в реальному экитт|,
Б"'бл"в'"тей геро|в твору через усну народну творн|сть (загадки'
!;рт''|, пр"*^"*й1' читання й|'"р''ур"их твор1в !нтших автор!в'
вЁ"тд., й|'"*" (<',[к ти розум!епл свото роль? $к ти || будепт грати
подобаеться в|н тоб!?
;;Ё-др;'атизац1|? [;кий тв|й герой? 9и
!1'й'*и як рухаеться тв|й персона}к')) | т' |н" }се це допомохсе
твору'
д1тям ув!йти в образ геро|в худо'кнього

авторського тексту. )(удохсн|й л|тературний тв1р, Ббраний
для
драмати3ац||, мае бути доступним для розуй|ння
д|тей. }
протиле}кноп1у випадку про драматизац|то не }]то'ке
6ути й мови'
ад)ке д|ти :иае н|би <про11}€?[?!:1>> образи твору
{"р""
поставити себе на тш|сце його геро:в. Ба:кано
""б",
довиратитак! твори,
в яких багато д|йових ос|б. {е дасть мо:клив|ст!
ох'пити у гр|_
драмати3ац|: б|льтпу частину д|тей групи.
Фтэке, гра_драматизац|я не потребуе спец1ального
тренування. .(|ти мо)куть в!дтворити с}оя{ет
твору' не
дотримуточись при ць9чу тексту. А якщо худо:*сн# тв|р
доступний д|тям, простий ! динам|нний, то и'"' *уд"йн| образй
легко запам'ятову}оться. Ёайчаст|тпе осново}о 1гор:драматизац|й
у молод1ш|й ! середн|й групах € народн| казки. в'"" легко
драмати3у1оться' у них яскраво показан! образи геро|в, наявн|
коротк| й виразн! д|алоги, гострота драматичних ситуац|й,
тпвидкий розвиток под|й, емоц|йна насичен|сть мови
худохсн|шти
засобашти виразност|. ?акими е ка3ки <,}(олобок,>,
,,{"р'*'*,,
<'Бовк.| семеро ко3енят)), 1{отик | п|вник,, *Ё1''й',,
<,,|Р1т
ведмед|> тощо. 9 молодтл|й ! середн|й групах
л|тературн1 твори 3 нескладни:ии |гровй:ии
'""'Ё""''ву1оть
1]е народн|
д|ями.
забавлянки, в|ртш| сучасних п'"'|,
.ц' д'"
моэтслив|сть в!дтвортовати |х зм|ст в особах.
"
.(ля того щоб орган13увати | провести гру-драматизац|то (як
заняття чи ро3вагу), потр|бно викликати |йтерес
д|тей'до
худо}|{нього твору' який буде драмати3уватися,
орган|зувати
глибоке осмислення його д|тьми. |{1д нас читання
казки' в|'ртпа
ни опов|дання вихователь використовуе
засоби
р|зноман|тн|
виразност| (паузи, наголоси' |нтонац||,
темп'
р"'й,
м|м|ку, }кести тощо) для п1дсил"н"я
"й'у "'''"у,
"моц|йного-".'рйй*'"""
д|тьми зм|сту худо}кнього твору. ?ака
майстерна розпов1дь
худо}кнього твору' виразн|сть 1 образн|сть м'в'е''н"
по3итивно вплинуть на дра]цатизац|то його
д|тьми. "й*'"''"'"
|{|сля читання чи ро3пов|дання худо}кнього
твору
вихователем д|ти переказу|оть його,
щоб краще запам'ятати
с1о)1{.ет' |{ри цьому не варто показувати
.''!й' и се6е
д|тя:и,
в|д !мен1 певного героя твору' щоб нБ
"*
са:иост|йност| д|тей. 9с| 3усилля сл:д"';";у;;;;творно[
Ёосер
на
спец|ально]шу ро3учуванн| сценар|то гри, а на
'д''' вне
ро3витку
д|тей
са:иост|йно[ творност| при виконйнн|
ролей | о6мисленн| зм|сту
худохснього твору.. Аля цього потр1бно пока3увати
за зпт|стошт
твору в|дпов|дний |лтостр
:иатер|ал - д!апози тиву!,
''ив,йй
д|аф|льми' картини' альбоми.

п|дготувати з д!тьми
д!' гри_дра]цатизац|| потр!бнохарактеризу}оть
певний

.три6у'и, елементи косттом|в, що

(вутшка | хвостик зай:чика, греб|нець п|внттка, 1шапочка
,'"р"'"'*
|
вовка' ведмедя' лисиц|, фартутпок, ко1шичок | нервону тшапонку
грит. !н.). Бони ма}оть неа6ияке 3начення для проведення
!грово[ атмосфери'
йр'й^.""'ц||, особливо у створенн| творно{
й атртт6ути
}(осттоми
вра)кення справ)кнього спектаклто'
!
по}квавлення
у гру' Б
рад|сть
д|тей' вносять
;а;;;';;'уя]у
одн|
беруть
д!ти:
ус!
3аняттях
на
участь
;!Ё"'":др.*ати..ц|ях
груп|
молодтш|й
}
|нпт|
другорядн|.
викону1оть головн! рол|,
грувихователь сам роз[од!ляе рол1 м|хс д!тьми. Фдну й ту сапту
в
новим
ко}кного
ра3у
драп{ати3ац!то моэкна проводити 2-3 рази,
складом
учасник1в.
складн1тш| й
} сйедн|й | старшт|й групах |гри-драматизац!|
половин|
дня у
в
як
друг|й
ро3вага
.'р'"'д"'"ся здеб|льштого
виготовлятоть
3
вихователем
}китт|.
ра3о1\д
.(!ти
повсякденному
яка роль
|'"'-*", атрибути, обговортототь' кош1у б!льтше з д|тей | керуточи
Бихователь'
п!дходить, колективно |х розпод1лятоть'
нагадуе й утоннтое текст худо}кнього твору' сл|дкуо' щоб
1\1о}ке в3яти на себе
"р''''
д!ти використовували точн| вира3и' подекуди
гр|_драматизац!| й
б*ру'"
охоче
у
участь
с''ртп|
д|ти
р'''.
в|ршт1'
"*у""
;;;;;;";'ь |н|ц|аторами гри'_,{рамати'у1очи казки'
н|би
твору'
д|ти користу}оться мово1о худо}кнього
образн|сть
й
''''"{д'""",
р|дно!
багатство
власно1о' | типт
".*"й '*Ё"'''.''
мови.
|[оряд з 1грами-драмати3ац|ями в дотпк!льному заклад1
твор|в'
використову}оть ще й ]йсценува}1ня за зм|стом худоэкн|х
авторського
в|дтворення
й
посл!довне
точне
1нсцен|зац|я - це
тут
л|тературного твору. на в!д:ш!ну в|д гри-драматизац!{'

<,

д:'''".'7,

3астосовуеться сйец1альне заучування з д|тьми зтексту'
т'."ц"";"'ц|хо л|тературних твор!в проводять ли1тте д|тьпди
стартпо! групи' здеб|льтпого п|д час г{роведення л1тературних
!нсцен!зац|[ певного
ранк|в, концерт|в' свят' 9 процес|
худо}кнього твору обов'язков' вик'ристову€ться декорац|я'
Б |нсцен|вц! здеб!льтпого е ведучий' якутй
]!"'*'*",

''риоуй.
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4. |!оясн|ть' чо1шу т|ньовий театр доц|льно застосовувати

х

;#:#; ;
й]]] !';;;; ;; # ; ;н#
1

не ран!ште стар1шого дотшк|льного в!'ку.

5. Фхарактеризуйте види театрально-мовленнево:'

*|*::""т1{:.""#]_1-,у;;;';;;';;;;;;;##;т;:"ъ'"?
Ё;;;::}у""1?.:*:::":-;й;;".;;?;;;;'-#;:";;#;;;;

:

д!яльност|.

6. Розкрийте роль театральних вистав у

худо}кньош1у
ду[тини.
розвитку
* 7. Роль гри-драп{атизац!т у збагаиенн| худоэкнього досв!ду
д|тей, ро3витку мовлення.

;;;;;;;;;;_;;#:;;;

ранки'
письменник!в тощо).
Ёаприкла д, 1нсцен!зоц1я казкш [{'3аб1лц

;::;ж];,-1']'|ч'''"'
курочку'>.

<<|/ро

п1вншка

3.0характеризуйте }{етоди | прийоми навчання

театрал|зовано| д|яльност|.
* 9. Розкрийте особливост| методу с}охсетоскладання' '{,к
реал!зувати розвивальн|, навнальн1 та виховн| ц|л! в процес!
театрально-мовленнево| д|яльност|?
10. у чому поляга}оть особливост| кер|вництва розробкото
сценар|1в д!тьми?
11. Ёазв|ть види |лтострац|й та прийоми {х показу.
|2. 1{^им в|др!зняеться драш1атизац!-я в1д |нсценуван}{я
худохсн|х твор|в?
}1етодичний коментар.,(ля зал|ку обов'язково вти|ти
в|дпов!сти на 4 запитання 3 по3начко}о *'та на 2 запитання за
виборошт студент|в. 1!1аксимальна к|льк|сть бал|в - 8.

!

!::::::::11ч'"*1для п!вника' курочки та 1нтпих д|йових
;:*::Р:у-::"ч::1'1:".ч,"у"";;;;';;;""";;;;;ъж;#т..ъ::
малтонк|в
(за к|льк|ст;о д|тей п!дгруп1).

у
;ъ"' ;'ъ. ; ;; л я с' щ о в г о с т 1 3 н о
в у
{:3 ::::
* ъ: : :::
но послух ати ||, щоб
;;' ;;;;;;1:
|{ерепов!дае.
Ё;"ж:##
|{|сля ф|зкультх вилинки ка3ку
|нсценутоть. €понатку
вихователь розпод|ляе
за
рол!.
допомого1о
карток:
_ 9 мене на стол|
кйр'ки,
|{ап{альовано геро|в казок.
€ картки | без мал:онк|в. т''т, "' """
]'тягне картку 3 малтонком'
виконуватиме цто роль' а той, хто
"!' витягне
картку без :шалтонка,
п1дка3уватиме слова. (Бихователь
мае подбати, щоб б|ля коэкнот
д|йово| особи був суфлер. х''
вихователем слова автора). "- д;!й" р'';, говоритиме ра3ом 3

ж1

1

;''""#}н*"*"*]?*,"'-:Р::,чр;;;;;;;;;Ё;;Ё;ж:
з,,.*',''.й;;;;

Бихователь

|{рактинн1 завдання

*1.Фпрац:овати статт1о [1 .Бодолаги <'Бас 3апро1пу€
театральна студ|я/ / .(отпк|льне виховання. |{ал|тра цедагога' -

с,,'"'"*?й'#;нж;*1"'щъъ11*#х:ъъж;]""13}"?]}'];
суфлери забуватоть слова'
персона}кам допомагатоть {*щ'
д1ти, як: пй'цт'}оть з вихователем.
Фтэке, .,'*,т:111]
сприя}оть кращому
запам'ятовуваннто д1тьми худоэкн|х
'" ;""ц"'.-у"'"ня
твор|в, вихову}оть
т

2000.

правильн|ст:о ви:иови.

рад|сний настр|й, ро3виватоть виразн|сть

стор.6-17.
*

<,]!1овленневий компонент дотшк|льно|
осв|1и,: 3аписати 3авдання' пов'язан! з театральното д|яльн|стто.
7. Биготовити ф|гурки для фланелеграфу за укра!нськото
народно}о ка3ко1о <$оза-дереза'>.

у програм| А.Богутп

образн|сть мовлення.

||итання для контрол}о
.

8. 1ворче 3авдання: розробити сщенар|й для дитячо|
постанови за з:ш|стом поданого тексту <} слона болить нога...,).
9. 6класти анотац|| до |лтострац|-й в дитяних книгах: в3ят1{
5 книг, вка.зати автора | назву книги' р!к видання, видавництво'
худо}кника, вид |лтострац!|, [| зм1'ст, коли | як || тцоэкна використа-

театрально -мовленнево:
д1я'/1ьност1'
д|яльност1.

} Розвед!ть
*:*::,'-и3начення
2.
поняттятя <театрально-|грова>
.,'";;;;;.;^.'9п!сдпоб(''|'
п|о-'-']^--с ть > .
'1ттттсря
а д;яльн|

тл

та (<театрально-

"'й"";;;;;";;; ;ьЁ#

у:*"^т" "
коэкно|?
",*у
* 3. Ёазв!ть
види театр|в для догшк|льнят.

3. 3аповнитита6лиц19 <,Биди театр|в'> за поданим 3ра3ком.
Фпрацтовати розд|л <)(удоэкньо_мовленнева д|яльн!сть'>

* 4.

бадьорий,

1

-]$4. -с.|2-]5.

2. Фпрацтовати розд|л 3 книги .11.Артеплово| <1еатр | гра'>,

;;

тивробот|зд!тьми.
10. €класт'1 т|лани-конспекти 3анять 3 використання1!!
.

{;
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|лтострац|:: а) з дитяно! книэтски; б) |лтострац|й-картин; в) |лтостра_

ц|й-лист{вок.

1!1етодинний коментар. Фбов'язково для зал|ку 3а поданим
розд1лом втш|ти виконати 3 завдання 3 по3начко1о *, творче
3авдання та одне завдання за вибором студента. 1!1акси:цальна
к|льк|сть бал|в _ 5.

Ро3д1л 4
мвтодикА оРгАн13Ац!! тА квР[вництвА
оБРА3отвоРчо- мовлвнневок)
д1яльн|стк) д|тви
4.1. 1!1етодика ро3витку 1иовлен11я у
процес! образотворто! д1яльпост!
Фбразотворчо_мовленнева д!яльн!сть - це вид худо}*сньомовленнево| д|яльност|, в як!й 1цовленн€в| д!{ п|дпорядкову1оться
мет| й зм|сту образотворт{от д!яльност| дитини для || збага9ення'
спрямування' стимул}овання ! коментарто'
Фбрази, створен! засобами кольору' л!н![' форшти' композиопосередкову}оться
ц|[, статоть ц|льними, яскрав!тпими' якщо
легко 1 природно
мал|онку'
в
мовленням. 1е, ного немае дитячому
{Ф1!1&'/{БФБуеться ) 3а допоту!ого1о
зам|щуеться' доповн}о€ться'
слова. €кладена дитино1о казка о)кивае' набувае додаткових
мо}кливостей вирахсення в |лтоструванн| !| зм!сту'
[ог|нно, що в п|дручнику з методики орган|зац|! та
будемо
кер|вництва худо}*сньо-мовленневото д!яльн|стто д|тей ми
образотворного
говорити про ро3виток мовлення д!тей засобами
<<

| про роль худо}кнього слова у збагаченн!

''"'"ц'",
образотворно{ д1яльност| д|тей.
€пособи поеднання зобраэкувально| д|яльност|

та

ш1о}*суть виступати в таких $огштах,
яксловеснемал1овання'якщопедагогчерезсприиш|ання
г{риклад
поетичного тексту' пейзаакно| л!рики пока3уе д!тям

ш1овлення' худо}*{нього слова
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худо}кн1'о!\)

(

)| !

|('у

лрироди' предмет!в та об'ект|в

ц!кавинки виставля!оть у р|зних
залах. ,(авайте, }!и те)к створимо дек - за роботу!
6удь.(ля оформлення <'музейнот зали> мо}тсна виокремити
проект
1ворн.ий
п|дв!коння'
наприклад,
який'куто''* *|м''.'и'
,,1т{узей Фсен|> ва}кко вставити т!льки у стандартн| заняття'
дек!лькох дн1в'
ро6ота тривае вг{родов}к дня !, нав!ть,обговорення
зм|сту
|1'"''|д'""!сть сушт|сн их д|ймо)ке бути такото:
доручень
заняттях-бес|дах розпод1л
,'.
_
'р"'й|'ованих
робити) - виконання (сушл|сн1 практинн| д|[)
[*'' щ' бу|е
оформлення (п|д кер|вництвом дорослого 3агального вигляду
вйсйавки1 - коментування (д|ти розпов|датоть про створене
батькам, |нтпипд дорослим' обм|нтототься вра}кенняпти)'
9астина 1. |[ортрет - пейзаэк - нат|орморт (худоэкня зала)'
_,(!ти, ви !!равильно визначили: музей - це колекц|я твор!в
мистецтва, як| ретельно збиратоть, збер1га1оть та пока3утоть
л}одям для краси. 1[' натпому музе| теэк буде багато краси' ад)ке
ос|нь - одна з найиар|вн|тших п|р року' } худоэкн|й зал| му3ето
|[ригадайте'
що
твори }кивопису'
будуть 3находитися
зобраэтсутоть на портрет|; пейзаэк1; натторморт!' 1ак' портрет хто головн|
ц" Ё'бр''*,"нн" оуд,-яких ос!б. Би вэке 3догадалися'
в|тер'
найчаст|:пе?
.(ошд,
о"ен!? {то восени 3аявляеться
му3е]о'
""йЁ"
на1шого
на1цал]оемо
|
для
ми
хмари. 1х портрети
!{об уявити' а пот|м намал|овати кольоровий портрет
ос!ннього в|'ру та дощу' послухайте спочатку поетичний портрет
Фсен!, створений }(атериното |{ерел|сното:
Б|тер плаче' в1тер в|о,
.(ощ ос|нн!й др|бно с|е}1(овкне листя' в'януть кв!ти,
€кр!зь калтоак| поналито.
6утшно в|тер вис,
[|лочки лама.
|[лануть х1\{ари сив! 6онечка нема.

дивови}к}1у п0ру року. Б музет ус|

довк|лля.
'|1]|{щ
Ёастул:|!им (:т;особом
|нтеграц!1 обра3отворно| | словеснот
тво1;'пост1 е ко]иентар зобраясеного'
коли вихователь спонукае
|

д|тей до вербал|зац1| власних худоэкн1х пере}киван",

:

,"1''"'*"""

думок' як1 знайптли в|добрах(ення в мал}онках' картинках'
репродукщ|ях, що були вибран| д|ть:ии. }1ер|дко процес!
у
мал1ованн я д\ти супровод)кутоть зобрахсувальн|
активним
д!т
]иовленням' неначе акомпану}оть соб|,
доповнто}очи те' що не
мо}ке в силу техтт|чних причин бути зобра}кене
на аркулп!,
стимул]о}оть сво| д||, розгорта}оть 1де:.
&1овленнев|

|'о''!

дотшк|льника мохсна визначити як 1птрих_мовле}{ня' д|т
що
будуеться 3а 3аконами, в|дм!нними в|д 3в,я3ного
висловл!овання.
|[осиленн:о |нтересу до худо}кнього слова
сприяе тако}к
|лтострування д|тьми власних 3в'я3них висловл|овань,
як| в|д
того ста}оть б|льтш виразними' повними.
&1етодика кер|вництва образотворчо-мовленневото
д!яльн1стто полягае у визначенн! вихователем пр1оритетних
л1н|й
заняття' усв!доптленн| того, що виступае основни}1
3авданням.
засобом, а що - допом|акттим. Ёа приклад|
комплексу 3анять тат{ого типу 11одас:цо сттособи розробленого
;тедагог!чного
кер1вництва вихователем д1япти
д|тей у прог1ес1 об!азотворно:
д!яльност|. Ёомплекс занять' який ттто:кна визна!{ити
як сум!сний
творнит? проект вихователя |
д|тей об'сднано 3агально}о на3вото
<,1!1узей

'>

.

Розпочати перт]]е |з занять вихователь
мо}ке тако!о бес|дото:
-,(|ти, чи 3амисл]овалися
ви над тим' чому восени так часто

йдуть дощ|, чому плаче Фс|нь? ]ии зац1кав ились|
запитали в не|.
Фс|нь нам пояснила' що }калку€ за тим'
що час ду}тсе 1швидко
плине' скоро | зовс1м ск!нчиться ос!ння пора
та г|очнеться холодна
3има' а в1д Фсен| й сл|ду не 3а.ли1шиться' н|що
про не| не
нагадуватиме. .(|йсно' гшкода'
що кох{ного дня на деревах стае
все мен1пе листя' кв1ти }кухнуть' коп{ахи
зас11на|оть' ховатоться
в щ|лини, а птахи в|дл|татоть за обр!й.
3розум|ло, 3а чим сумуе
Фс|нь.

Б|дтак, хочу вам 3апропонувати одну
!дето. Але
спочатку ска:тс!ть, нибуливи хоч коли в музе[? ц1каву
ви
там
бачили?
щ'
8к ви зрозу:ш|ли, для чого |снуе музей? ?ак, *у"ы
у
та експону}оться р|зн| дивовихсн!
'3"|!}'-'"""
рен1, твори мистецтва,
потр|бн|,
щоб лтоди милувалися ни1ии. .(авайте | шти з ва]\{и створипто
1\{узей
Фсен|, щоб зберегти в ньому все'
що нагадуватиме на1\{ про цто

|[ознанська
йдуть, | йдуть, | йдуть дощ!'
€тали чорними кущ|,
1 дерева норн! стали,
Бо листочки вс| опали.
Аоп{ найдовтп| нитки мас,
Ёебо й земл1о вмить сднае.
- 11{о сш!льного ви цоти!тили в цих в|ртшах? ?ак' сумний
настр|й.
1!1ар|я

11

!
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- 8к

ви зрозути|ли, що ос|нн|й дощ |де часто' рясно? 11{о про
це св1днить? 1 калтонс|, | поэкухле листя' понорн!л| дерева. 8кого

кольору фарби ви в|зьмете _ яскрав|, блискун|, св|тл| ни с|р|,
холодн!, темн|?
_ |{ригадайте,

яклттти слова1!!и ]иовиться

у в|ртпах про дощ'

що в|н робить? .(р|бно с|е, калтоак1 наливас, хш|ари плачуть.
Розкаэтс!ть, як 6и ви це на]иал}овали.
_ |{ослухайте в|ртп про
дощик | скаэтс|ть, про який до[цик у
ньому розпов|даеться, л|тн|й чи про ос|нн|й.
[алина 1арасенко

8к л:обл:о я танщ|овати'
[р|бот|ти | скакати,
1!1олоточком на.{е б'}о,
1з цеберця наче лл|о.

- ,[к ви 3догадалися' що л|тн|й? {ей дощик сумний ни
веселий?.(обер|ть !н:п! слова, 1{об сказати про такий до1цик.
Ёамалтойте на одн|й половинц| арку1па дощик' що танц|о€'
а на друг!й _ ос|нн|й дощик' який др|бно с|е мокроту.
- .(авайте складемо портрет ос|ннього дощу за допомого}о
сл!в. ,[кий в1н? (Баэккий, суттний, похтшурий, густий, рясний,
трпвалий).

Аощ

приемний,

ле!кий,

немо}кливий

без х]иар'

ва}кких'

до1цових'

суворих. Ёе забудьмо | про них.
- Фс|нн|й в1тер теэк не схоакий на л|тн|й в|тер-пустунець.
||ригадайте' якиш1 ви 3апа',['ятали л1тн|й в|терець? 1епленький,
н|экний.

€аме

тому л|тн|й в|терець

ви будете

мал1овати св!тлими кольорами.
- Фс|нн|й в|тер зовс|м не такий. |!ослухайте його поетичний
портрет' що в|н садд про себе розпов|дае.

[алина ?арасенко

нотшусь я, 1 л|тало, топчу луки | поля.
}{{овт| трави пригинато' лист зривато |з г|лля.
1

1о скирти, стоги ро3но1пу' то у сурми загуду'
1о в безсилл| заголотшу | до лану 11ришаду...
_ 8к, на ва1пу думку, яким голосом
розпов|дае про себе
ос|нн|й в|тер. .(авайте пограемо. €тавайте по к|мнат| в1льно.
)(тось, кого 1ци виберешто, буде ос!нн|ти в|тром. А вс| |нтш| будуть

р|зними деревами' кв!ткашти, хмарками' траво}о. Б!тер

д]у!ухатиме на все' що на зештл|. А ви не т|льки розка:к|ть, {4Ф 3
вами в|дбува€ться' а ще й 3а допо}иогото рух|в, хсест{в, м|шт|ки
покахс|ть, що в|днувае ос|ння природа.
- .(обер!ть слова' щоб сказати про ос|нн|й в|тер, який
Розка:к|ть, що в|тер робить у садках; у пол|; на вулицях.
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("|'!.()|)|{1'и
1!1оясна заг!ропонувати д!т'о:м
бзнайомлення

;;;;;;;д".

усв|домитй |х особливост'1:

допомо,.се д|тям

портрети не

м!<:;:п\|!.: !]('|)(|(:!|я' }ковтня'
].!, ]х |!|!у||уван}|я
з присл!в''!м

головних персон осен|, а трьох

"р"й"
горить' листям
!' й д'щ'к с|е>,1шсо"тень

+}!!{ !:с'1лс'с':;|с:,

3ем.,1к) 1!().]!()'|'||'|'|'|>'

зим! ворота в|дниняе>'
ми з вами'.лтоб| друз!' створили' ]|'об1лс:'
'''р'р"'
тако}к | ос!нн|й нат1орморт' Ёатторморт'буд"
якщо в натпопту *у""т
8 ос!нньому натторморт! це зобра:ке""" р:""й_/Б"дй"';", реней'
природи' погоди' 1оэк' давайте'
тих реней, щ'
згрупуемо
"''"уй'ьЁя'ос|нньот
спочатку 1х пригада€мо' а щоб легтше було ще ро6ити'
!х.
у два спосо6и'
[:о сум!сну д!яльн|сть мохсна орган!зувати
команд' запропонувати
п'-''йй","р'"д!'"'" д|тей на дек|лькатематичну
групу' |{от|м з
себе'певну
.о|"']
д""
коакн|й команд|
спочатку
розглянуть'
багатьох пр"д*"'""х картинок' як| вони
частина сум|сно|
сво|'
ли1ше
в!дберуть
команди
на3вуть'
'(руга
представлед|яльност| виявляетьсй в обговоренн! ре3ультату'
<,.[[истопад

Фс|нн|й

д1теи'
_т
отримуе велу1ку|у' арку1ш
д;'"ий спос|б - ко)кна команда
та 3авдання намал1овати на ньому

ного
-" - ко}кно}о командо1о

,''''"$]

ол|вц! або фломастери
слова'
д|ти обговортототь м|хс собото
сдова певно1

"ру""|с"]"атку
апот|м]хмалтототь..$,кщод!тивм|тотьписати'вонимо)куть
п!дписати сво{ тшалтонки'
-__д *..-"^ът:т:. светр'
Фс|нн!й одяг (куртка' плащ' 1шапка' |[арф' рукавиц1'
6,'и' неревики)'
комб!незо";. о";']"ЁБу?й с"утшов! чоботй' овоч| (капуста'
Фс|нн| рен! (парасолька' накидка)' Фс|нн! ! ягоди (яблука'
картопля' *'р*,",*оу-Ё"|, йибу'гдя)' ос1нн! фрукти туман' холод'
явища (дощ'
грутп|, с!{иву{, дин|,'йавуни)' Фс|нн!
хмари' листопад).
створити словесний ::1ч|й нат1ор- А тепер спробуемо
м'"му нат}орморт! куртка'
морт. Ёаприклад,

"'

"учч1,::-т::'

тепла1папочкатапарасолька'_це.ос|нновбраннядляд1вчинки.
або д!воний' €-пробуйте створити л|совий
,{, б назвала и'"'
'"'Ё"*
прогулянкову\й1: святко_
ос!нн|й нат1орморт 1 садовпй; овоневий;
тако)к
щ"др"й' сумний; запаслутвий|
вий; сманний натторморт; а
елемент!в ви його будете
яких
з
яскравий тощо. |[о:и|ркуйте'
складати.
лексично1 вправи
1!1оэкна 3апропонувати п!сля ц|е|
на3ву' '(ехто з
його
п1дписати
намал1овати св|й нат1орморт та
не 3мо)ке виконати завдання' 1{об
д|тей, мо)кливо' само-ст!йно
предмет|в_те]у'атично'
допомогти дитин! об'еднати дек!лька
м!ркування'
[{
до
розгорнутого
вклточити
дорослий мо}ке
2бб

наприклад: <<ти хоче1п скласти прогулянковий нат|орморт?
!авай пом1ркуомо. .[ка погода трапляеться найчаст|тпе восени?
1о що эк необх1дно для прогулянки в ос|нн|й день' напру|клад' у
парку?,[кщо йдегулятид|внинка, як ти вва}кае1]]' що у не: мо)ке
бути в руках?> (Букет ос|ннього листя' парасолька' тепла

;

лпапонка).
Фс|нн|й пей3аЁс теэк хот|лося 6 залптпиту! в на1шо]цу плузе|.
|1ер:п, н|эк ви, натш| лтоб| дру3!, почнете :цал}овати' пропону}о
в|дтворити його у сво|й уяв|. 1{раще скористатися для цього
словом' тобто розпов!сти, як | що ви з6иралися малтовати. А ще,

уявити красиву картину ос|нньо[ природи допомохсе л|ринна
поез|я $атерини |!ерел|сно{. 6пробуйте передати кольорами

тривогу бер|зки у холодний в|тряний день.
Фй, тшумить холодний в|тер.
Аах гуде.
}1(овте листячко тр|поне
!е-не-де.
А 6ер|зка г!лочкашли
Бся треплтить.
Фй, не рви ти' в|тре, коси
)(оч на пдить!
[рутий в|ртш поетеси зовс|м |нтпий за настрое1и лаг1днон!экний. |{ейзаэк те}тс ш!ас бути пов|льним' спок|йнидд.
3олота ос|нь
Б парках | садонках
Ёа дор|хски й трави
|!адатоть листочки
Буро-золот|.
.(е не глянь' навколо
1{илим кольористий,
Б|ти нап|вгол|,
Ёебо синс чисте.
1![етутпн| немае'
1и:па й прохолода.
Фс|нь золотая
?ихо-н|экно ходить.
- 1!1о>кливо, д|ти, у вас вш{е е ос|нн| пейза}к|, як1 ви ран1тше
мал1овали або знайтшли в х{урналах? 1од| 3али|паеться вибрати з
них найкращий | пояснити вс|:и, нотиу саме цей пейзаэк 3аслугову€
бути експонатом в музе|.
Фгляньте на1пу худо)кн|о залу. 1епер тут е ос|нн|й портрет'
нат!ор]у[орт, пейзаэк. 1ака краса! Фтэке, Фс|нь ш|о'ке не су1иувати'
що н|ного не 3алитпиться на згадку.
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({астина 2.
[е заховал ась ти' Фс|нь, у казках?'> (}(азкова зала)
_ 9 натшому музе[ Фс!нь зали1шиться не т!льки в :иал|онках'
<,

в1ргшах, розпов|дях.

8кщо ува}кно т|ридивитися' мохсна

|1ереконатися' що вона заховалась у 1{а1ших ултоблених ка3ках.
1'реба т|льки ![ там роз1шукати. ['авайте ра3о1ц спробуепло.

11ригадайте казку та' 1шо}кливо' у згадц! про вроэтсай, погоду,

ос!нн| природн! яви1ца ви | знайдете ос|нь.

1. 1[азгса [вана Франко <Р1пка,>. |!ати'ятаете, як
почина€ться казка? Р|пка виросла велика: <,3разу така' як
ми1]1ка' а пот|тш, як буряк, пот|м' як кулак' пот|м, як два' а
наприк|нц! стала така' як д|дова голова). 9ишт булизайнят| геро|
ка3ки' що вони ро6или? $оли це бувае? 1епер здогадалися' де

Фс|нь 3аховалась? ( 1/роэкай р|пи збиратоть восени).
2. !кра'[нсько наро0но казка <,!восшк-|елесш1{,>. |[ри_

гадайте, в яку б|ду потрапив 1васик. [ак, до в|дьми в полон.
|{ерехитрив 1васик в|дьмину дочку Фленку, сховався на явор!.
Фсь послухайте, я ваш{ 3араз нагада|о' як це було: <,|{обачила
в|дьма хлопчика та почала явора гри3ти; гри3е' гри3е та зубами
клацао. Бачить |васик, що неперелив'\у!, а)к тут' дивиться' летять
гуси. Б|н до них:
|уси, гуси, лебедята,
Б1зьтш|ть 1\{ене на крилята
1а понес|ть до батенька,
А в батенька |сти-пити
! хоротпе походити.
А вони ка}куть: - Ёатц н|коли, нехай тебе задн! в|зьмуть. _
1ак { полет|ли'>.
,{!ти, здогадалися' де Фс|нь заховалась' про яке ос|нне
явище згаду€ться в ц|й казц|? (||тахи восени летять у тепл| кра|).
3. |кра[нська котка <'1]внцю 1 0вос .]'сц!!!енят['>. |1а:и'ятаете,
п|вник-труд!вник знайтпов колосок' а пот|м його обмолотив' а
пот|м в!дн|с 3ерно до млина та намолов боротпна, | ,наре1пт1,
пир|экк|в нап|к? Би теэк вва)каете' що це в!дбувалося наприк|нц|
л|та та на початку осен|? Фт>ке, виходить' що ка3ка ця тако}к
ос!ння.
4. |юра[нська ка3ка <,Ёршвеньюа качечюо'. Ёагадато вам,
як починалася ця казка: <,Був соб| д1д та 6аба, та не було у них

д|тей. Фт вони соб1 суштутоть, а дал| д|д | каэке ба6э': - )(од|мо, бабо
в л|с по грибки! Фт ш|тпли; 6ере ба6а грибки, коли диву|ться' у
кущику гн|зденко, а в гн|зденку качечка сиди\ь>. |[ро як| ос|нн|
дари 3гадуеться в ц1й казц!, 3догадалися? Ёазв|ть, як| ос|нн!
гри6ки могли з6ирати в л|с| дтдтаба6а.
б. |кра[нсь!са ка3юа <[1ан Ёощьюшй,>.3вичайно, ви добре
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пам'ятаете |стор|то, як лисичка побралася з котош| та назвала його
пано1и $оцьким. Би легко знайдете Фс!нь у ц1й казц|, як1що
пригадаете' 3 як1дх ос|нн!х дар|в приготували зв1р| котов!
частування.
1!1оэкливо, ви й |нлп| казки пригада€те' в яких Фс|нь
3аховалася? ,(авайте намал1оемо |лтострац|т до цих ка3ок' але
так, щоб одразу видно було, що казков! под!| в|дбувалися восени.
Фтэке, як бачимо 3 наведеного прикладу' 1шовленнева й
образотворна д!яльност| в|дбуватоться в едност!', утвор|о}оть
едину тиакрод!яльн|сть.
9 сунасн|й методиц!, на в!дм|ну в!д вимог попередн|х нас|в,
процес сприйманцд } <<ог!!ац}овання> л!тературного твору
перестав бути литпе процесом слухання_говор|ння. |[озитивний
досв|д европейсько| науки | практики 6уло враховано у
в|тчизняних дотпк|льних 3акладах. Б|дтепер д!ти 3астосову1оть
р!зн| способи худоэкн|х д1й для в!дбиття сво!х естетичних
вра)кень' пере}!{ивань, фантаз|й: !л:острування еп|зод!в твору'
створення мальованих моделей, складання кни)кки-картинки за
основними под|ями в стохсетн|й л{н|| тощо. {| та |нтш| способи
застосування 3авдань 3 продуктивно! худоэкньо| д1яльност| у
процес1 сприйштання твор|в, безперенно, збаганутоть,
поглиблтототь цей процес' роблять с1о}кет б|льтш зрозум|лим,
|[ров|дтворення.
полегтцу|оть його 3апам'ятовування'
процес
на
якому
3аняття'
записом
ска3ане
|л:оструешло
фрагтиенту

сприймання л|тературного твору

супровод}кувався

продуктивно|о худо}кньото д|яльн|стто.
Бихователь починас 3аняття з розпов!д!:

_ Фдного разу маленька д|внинка опинилась

однанад
|
небо
т|льки
п|сок
не
подивись
Ёуди
одн|сенька в пустел|.
голово|о. €понатку д|вчинка перелякалась' ад)ке вона була така
маленька | беззахисна. <8 зовс|м одна! Ё|кого поруч немае))' _
б|дкувалася вона. &е раптошл трапилося таке' що переконало [|, вона не одна... Би ваке 3догадалися, д1ти, що в|дбулося?
Бихователь дае моэклив|сть д|тям висловити сво:
припущення' поступово й нев|дступно п|дводить до думки' що
хтось - це не обов'язково л}одина' а пустеля' як | л|с, степ - акив!
св|ти, в яких )кивуть ко1у!ахи' пта1шки' зв!р|. 1 потр|бно навчитися
розум|ти цей св!т, щоб одерэкати допо1\{огу чи надати !| тим, хто
цього потребуе. 1обто ця роз1у[ова 1цо}ке слугувати по1птовхо1ш до
м!ркувань про ти|сце л1одини у св|т|, до спостере}кень за'
наприклад' }киттяш1 мурап]ок' взаеш1ина1ии папуг' хом'ячк|в
тощо.
- |{ро >кивий св|т навкруги розпов]даеться й у в!ртш|

8олодимира Фрлова <,)(то в хат| экиве?>. |!ослухайте його,
спробуйте соб| краще уявити, про що йдеться в ц|й 1стор!|:
)(тось уголос сказав коло хати:
_ €хоэке, хата н|ким не зайнята.
3никли ме:шканц|, н|би назло.
|{|лий р|к, нане пустка' }китло.
_ 11{о ви? - тцось зацв|р|нькнуло в титп|.
_ Ё|сен|тниця! _ пискнули милп|.
- Ёеподобство! - [рош|овив }*сучок.
1 зухвал!сть! - додав павучок.
-_,{к
не соромно? 1{о за нахаба?! |!робурнала обурена экаба.
_ .[к у хат| н|хто не гуркоче'
,!{к сваритись ! битись не хоче'
,{,к естрада в ноч! не реве'
1о у хат| н|хто не экиве?!
_ Би зрозум!.ли, чому про таку хатку не мо}кна сказати
<(1{е3айнята> ? !авайте намал1оемо хатку' про яку йтшлось у в|ртп!.
Ёе забудьте хсодного з |т метпканц!'в.
|[|сля виконання завдання | розгляду мал}онк|в, |х
обговорення' педагог 3агальн}ое:
_ Фтхсе, якщо бути уваэкништ | слухати не т|льки себе, то
навкруги 1\{о}кна пом]'тити эхивий св|т, який 1ио}ке навчити тебе
багато чого корисного. 1ак, наприклад' тварини' птахи н|коли
не почина1оть сварку пер1шими. ,[кщо {м щось не подобаеться,
вони поперед}ка1оть про це рухат\1!и' по3о1о' здд|ното зовн1тшност|
тощо. }1аче говорять: <,Ёе ч|пай мене' я сердитий! 1и мен| не
подобаетпся!,>. А ви як поводитеся, хлоп'ята | д!внатка' коли
сердит| або коли вам не хочеться н! з ким ро3ш[овляти? Розкаэк!ть
нам. .(!ти розпов1.датоть.
9 дотшк1льному 3аклад| використовутоть й такий п{етод' як
розпов|дання д|тей за сво|ми |лтострац|ями до ка3ки. Ёа занятт|
3 худо}кнього читання чи розпов|дання вихователь чита€
опов|дання (ни розпов|дае казку), на занятт| з малтовання д|ти
(створто1оть 1лтострац||>' мал|ототь за зм|стом знайотцого
худо}кнього твору' а на занятт! з розвитку мовлення розпов|датоть
за сер!ето дитячих |лтострац|й.
.(1ти птоэкуть ш|ал1овати опорн| схеми на 3аняттях 3 ро3витку
мовлення' складати розпов!д! в|дпов|дно до схем 1 розпов|дати.
Ё1априклад ,,€кла0ш 1спъор1то но п[е.п1у 1 нолталюй,>.1
'
]\/[етпа: 3акр|пити уявлення д|тей про }канров! особливост|
твор|в. Бчити складати |.стор|:о на 3апроттоновану тему'

дотриму|очись ||. |[|двести до розум|ння того' що ко}кна
\
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ро3пов,'дь мае певну композиц|йну структуру: початок' середина'
зак|нчення. Розвивати вм|ння в!добраэкати под||, про як| йдеться
в розпов!д|, у власно1цу ту!ал1онку, [:[опъер1ол: аркутл| паперу,
под|лен| на три частиъ1и' кольоров| ол|вц|.
1[1 зонятпгпя. 8ихователь прог{ону€ д!тям пригадати' чи1ц
в|др!зняеться ка3ка в|д опов|дання. ,(ал| нагадус' гцо в коакн1й
казц|, опов|данн| е початок' середина' зак|нчення; пропонуе д1тям

скласти невеличку розпов!.дь за темо1о <,|{ригоди зайчика-

вуханчика)) та намал}овати т:, використову1очи подану модель.
!оц|льними 6удуть тако?к 1нтегрован| заняття, на яких
поедну}оться 3авдання з розвитку мовлення й образотворно|
д|яльност|. Ёаприкл ад, 1нтпе еров оне 3 оня|т|.п[я *у 0 о эю ншкш > .
Р[епъа: Бчити д!тей уявляти предмети на основ| |х
<,

схематичного зобра)кення' домальовувати його' складати

розпов!дь 3а власним малтонком.1 1\т[апъер|ол.' арку111 паперу з!
схематичним, фрагментарним зобраэкенням предш{ет{в (коло,
елемент вуха' кут' л!н|я тощо), кольоров| ол|вц].
1нспьрукц1я 0о вцконс[ння: вихователь г1ропонував д|тям
ро3глянути схематичн| зобраэкення на аркутп|, пом!ркувати' на
що вони схоэк| й домалтовати :.х. |[|сля цього вони складали
невеличку розпов!дь за власним 1шал!онкоти. }|априклад'
фрагмент 3аняття' гра <,)(уд9}кники').
Бихователь: - Фдин худо}кник вир!тшив наг{исати картину.
&е т!льки в|н починав ш{ад}овати, як йому хтось заваакав. 1ак !
3астала його н!ч. )(удоэкник був у в|дна|, адхсе вэке н]ч надвор|, а
картина ще не готова. 1ак ]' л|г спати 3асш[учений. .{авайте його
заспоко|мо й домал1оеш!о картину сам|. €понатку
ува}кно
роздив|тьс8, 1{Ф встиг намал1овати худо}тсник.
([|ти ро3глядали картину. Бихователь ставив 3апитання
до коэкно:. з деталей картини).
Бихователь: _ .[к ви вва}кает€, 149 це мо}ке бути? Ёа що ни
на кого це схоэке?
€атпко: - {е моэке бути хмаринка.
Флена: - А це - на ву1пка зайчика.
1(атя: _ А ось голки кол}очого |;качка.
5{рослав: _ А це мо)ке бути кущ.
€атпко: - ,[ бану дерево з г|лками, а 3а ним заховалася
лису!чка, т!льки мордочку видно | вуха.
1!1аксим: - Бгор! он сонечко.
Блад: - А це мо}куть бути кв!'ти.

в!зьметцо ол|вц! та домал!оемо
Бихователь: '(авайте
картину. ([|ти домальовутоть' хто тцо побанив).
Бихователь: _ А тепер давайте складемо розпов|дь за
картино1о' що вийтшла. .[ вам допо1!1о}ку: почну речення' а ви
продов)куватимете. Фдного разу на небо вийтпло...
.(|ти: _ сонечко.
Биховатедь: - Ёа галявин| з'явився...
,(!ти: - 3айчик.
Бихователь: - Б|н веселився...
.(|ти: - 6п!вав. 3бирав кв|ти.
Бихователь: _ 1а не пом|тив, $(...
.(|ти: - 3аблукав.
Бихователь: - А пдо було дал1? }(ого зайчик зустр|в у л|с1?
€клад|ть сво}о казку про зайчика та !нтших персона>к|в ц1о[
картини. |[ам'ятайт€, 1!Ф у коэкно| ка3ки е початок' середина'
зак|нчення.
3 д|тьми стар1шого доштк|льного в|ку проводять |нтегрован1
3аняття з розд|л|в )(удоэкньо-п{овленнева д!яльн!сть '> ,
<,Фбразотворче мистецтво)' <(Ро3виток мовлення'> | <,9кра[нське
народознавство'> до нац|ональних народних свят. Ёаприклад'
<\ ос Белш к0ень зу с гпр1натпш>> .1
]|1етпа: закр|пити знання д|тей про Беликодн| святков|
д|йства; ро3вивати в|днуття рит1\[у' форми' кольору; спонукати
творчо використовувати набут| 3нання; виховувати ллобов та
повагу до традиц|й укра|нського народу. €ловншк.' Беликдень,
писанка' паска' яйця, крамар.
|1опередня робота: ознайомлення д|тей з укра|нськими
обрядами п|д нас святкування Беликодня; навчання техн|к
ро3писування писанок (ттазки, тинки); вивчення в|ртп!в, п!сень,
танонк!в; п|дготовка кост:ом|в | оформлення зали; п|дготовка
матер|ал!в (яйця, фарби, пензлики }Ф 1-3, вода, паска).
\|0 заняуппя.
Бихователь:
_ 3нову сонце принесло
Бесняне тепло.
|[|д його проти|нняпт
<,

Бсе вэке о}кило.

1з трави 1 кв|т|в
1нуться килиу1и'
€онечко в садочку
Бавиться з д!'тьми.
[!1колаенко 3. 9ас Беликдень зустр|нати
.ю4 _ с. 28_29.
|

1
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Биходять двое д|тей, дивляться навкруги'

п"рйа д^'''а- - 1ака краса тут загадкова!
Аруга

дугту111а:

- |{е, друэке шт!й, не випадково'
.{о нас прийхшла весняна ка3ка'
(до глядав!в)

|[ослухайте {[, будь ласка'
.(|ти с|датоть'
} святково прибран!й св|тлиц| мама' тато !,{аринка.
]!1ама:

_,(оброго ранку' донечко'
Ёатпе лтобе сонечко!
,(аринка:
_'
[оброго ранку' мат|нко!
[оброго ранку, тату!
Ёезабаром в;ке Беликдень Боскрес|ння свято?
1ато:
- 6коро, скоро' 3али1пилось
Ё|лька дн|в некати.
1!1ашга:

_ |{исанки час мал1овати'

|{аски вип|кати.
,[ дато тоб! завдання'
!'онто-пом|ннице:
Б|зьми яйця в курнику'
Бороштно - в крамниц!'
1ато:
_ } корови попроси
1!1олочка с1цачного'
9 колод! набери
меду запа1шного.
1!1ама:

- Будем паску вип|кати,
|[исаночки мал1овати'
Бс| йдуть за ла1птунки'
Бедуна:
- йд",[,аринка, посп!тшае,
Ёин| справ багато мас,
Бо эк готуеться до свята'
11{об Беликдень зустр!нати' . _^
Биходять,{аринка | 1{орова'
,[аринка:

день до Бас' 1(орово'
6коро 6уде свято'
1ато й мама нака3али

- [обрий

1!1олока прохати'

$орова:

- А.м,(аринш! молока'

,[к його не дати'
1![алтовати писанки
Будетш ти до свята?
[аринка:
'
звинайно' ро3мал1о1о
-' т'*,
|[исанку чудову'
1{орова:

_ Ёамалтой тод|, будь ласка'

Ёа яйц| корову'
,[,аринка:

- [обре, пан|, намал1о}о'
Би ак така вродлива'
Без худоби нам' селянам'
|[росто немо}кливо'

в"р" *'"Б*о' дякус' Бс! йдуть

Бедуна:
_ Ётде [аринка, посп1!шае'
Ёин{ сшрав багато мае'
Бо хс готусться до свята'
11{о6 Беликдень 3устр1чати-'

3а ла1штунки'

та курчата'
в"*'дЁ{' Ёт-й"*' |ур*'
криниця))'

Биконутоть

народну п|снто <'|либока
ткоа|нську
!, --|
Биходить

[аринка'

!,аринка:

1паг1овне панство'
-' д|оорий день'

Ёезабаром свято!
1ато й мама наказали
Б вас я€ць прохати'
|[|вник:
- Аам [аринц| я я€ць'
.{к хсе [х не дати'
1!1алтовати писанки
Будетп ти до свята?
[аринка:
- Ёу аякэке! |[исанки
Бсе село мал1ое'
$урка:

21'3

-

Ёамалтот] тод|, .(аринко,

!]их курнат мантон]'х.
.(аринка:
- ?ак, гаразд' я намал1о|о
||ухнастих | пти.:1их,

Бо 6ез птиц1 на подв|р'1

|{росто не1шохсливо.
Бере яйця, дякус. Бс| йдуть за ла1дтунки.
Бедуна:

- йд".{аринка, посп|тпае,
Ёин| справ багато мае,
Бо ак готуеться до свята'
1{об Беликдень зустр|нати.
А у луз|, де колоди'

Бдэк|лки водять хороводи.
Бдак|лки викону|оть дов|льний танок.
Биходить .(аринка.
Бдэкола:
-Ао6рий день тоб|, .(аринко,
14детп далеко з хати?
.(аринка:
_ }1а:ута й тато наказали
]/ вас меду взяти.
Бдэкола:
- меду ми тоб1 да}!о'
,{тс його не дати,
]!1алтовати писанки
Буделп ти до свята?
,(аринка:
_ ?ак, мал1ое тту|санки
Ёоэкна господинька.
Бдэкола:
_ 8ктцо так' веселих бд:к|л
Ёамалтой, .{аринко.
.(аринка:
_
.(обре, пан|, намалтото
Бдэк|лоиок | кв|ти,
Бо малтототь залтобки
|!исанки вс| д|ти.
йдуть 3а ла1пту{{ки.
Биходять .(аринка та }{ратиар.
}(рамар:
- !обрий день, .(аринко!

)(очетп щось купити?

[аринка:
- [айте боротпна, будь ласка'
1!сто зам|сити.
}(рамар:
_ Аам я бороллна тоб1,
8к його не дати.
1!1алтовати

писанки

Будетп ти до свята?

[аринка:
_ Буду' пане' це

х( одна
традиц|й.
1з давн|х

-

1(рамар:

Ёамалтой тод|,,{аринко'
}(олосок пш:еяиц!.
,(аринка:
- Фй, вудово розпи1пу я
||исанку святкову'
Ёамалтото бдак!л, курчаток'
$олосок, корову.
йдуть 3а ла111тунки'
Биходять ма1ца' тато, ,(аринка'
,(аринка:
- Фсь, матус}о' я принесла
Бсе, що ви просили'
|[осп!тпала я додому
€к|льки мала силу|'
\{ама:
_ Фт спасиб| тоб|, дон1о'
Бсе зробила вчасно'
1ато:
_ Буд" в нас | добра паска'
йписанки прекрасн|'
,(аринка:
_ [ей-но, хлопц! та д|вната,
йд!ть нам помагати'
на якому
,[аринка та д!ти-глядач| п|дходять до "]:"-у' яйця на
пензлики'
заздалег|дь наготован| вода, фарби'
;;;;;";.;йах.,(!ти ро3мальову}оть яйця' сп!ватоть п!снто
<.|!исанка'>'.

3ихователь сте}кить за роботото д!тей' у раз! потреби

допомагае |м.
сво1о
|[!сля зак|нчення 1шал1овання писанок ко)кен пока3уе
265

|нтшим, ро3ка3уе' що на н1й зобра>тсено,
поясн1ое св|й виб!р.
сцену поверта}оться }1а1ша й тато

Ёа

!

;]

1![ама (виносить паску):

-

пасочка посп1ла,
.(обра, пи1шна' вс|м на диво.
1ато:
- А|тк:л, друз|в пригощайте,
3 Беликоднем |х в|тайте!
.(|ти п1дходять д.о гостей, пригот]1а1оть паско}о'
дару1оть
писан^ки. Биконутоть п|снто <{ай вас,
| в нас
у
Фтэтсе, образотворчо-мовленнева
";;;у;;;"ра3д).
-"11 р;'",,'д
д|яльн!сть
худо)|{ньо-мовленнево| д1яльност1. Б|дтак,
сл|д пам'я1ати' що на
ко}кному занятт| з образотворно[
д1яльност| вихователь пов[1нен
обов'язково ви3начити, кр|м'образотворчих'
мовленнев|
3авдання, а саме: збагачення словника'
розвиток образного,
Фсь

1

3в'язного мовлення' використання

3агадок' в|ртп|в.

9 результат1 зануреттня

";;;;;;';;| й!''''"'*,

д1тей в активну мовленневу
д1яльн1сть на заняттях з образотворчого мистецтва
у д!тей
формуеться образотворчо-}1овленнева
компетенц|я як к|нцевий

результат навчання.

Фбразотворчо-]цовленнева

ко]ипетет!ц|я

- це результат
худо}кньо-творно| д|яльност|
дитини, в як1й *,"'""Ё" плануе'
спрямовуе' супровод}1{у€' регултое й оц!нто"
.'р'ц"! ! ]1родукт
образотворення' яке' у сво1о чергу, збагануе
й
надае
образност1 мовленн1о дитини.
8к|сний р1ве.нь образотворчо-мовленнево|
';";;;".€компетенц1|
'
дитини' зумовлений, з одного боку, р{внем т| знань |
уя"''Б'',
щодо
способ!в образотворення та
р1внем_с4эормованих образотвориих
ум!нь 1 навичок, а з |нш]о"',знаходять самовиявлення в |т зобра*кувальн|й
'"'б'ст|снимитворност|.
"*!!'"*', щ'
||итання

для

ко!{тролк)

*1. Ёазв|ть види |нтегрованих
занять з

пр|оритетом
мовленневих завдань.
2. Ёазв1ть види |нтегрованих 3анять з пр]оритетом
образотворчих 3авдань.
'.3. Фхарактеризуйте вар|анти мовленневих завдань, що
3астос.ов]1оть в процес! образотворно|
д1яльност|
4. Розкрийте суть методу <,худо}кн1и к'мен|ар,),
ви3}{ач!ть
'.
"
'
його позитивн| й негативн|
рису|.
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5. Ёазв|ть засоби худо)кньо! виразност1 в л1тератур1 та

образотворчош1у мистецтв1.

*'6. Розкрийте роль продуктивно| кудожсньо| д!яльност| на
л!тературних 3аняттях.
9. Фхарактеризуйте матер1ал для худо'кньо{ творност|, що
3астосовуеться на л|тературних 3аняттях.
1!1етодинний коментар. ,(ля зал|ку обов'язково вм|ти
в!дпов|сти на 3 завдання 3 по3начко}о * та2 3авдання за виборошл
студента. \4аксимальна к1льк|сть бал!в _ 8.
|[рактинн| 3авдання
*'1

'!

. |{|д|брати 4'5 тем для !'нтегрованих 3анять

з

дотшк|льниками.
2. |{ридутиати с1о}кет з вар1антами образотворчих 3авдань
колективно[
роботи з д!тьми тшолодтпо| групи.
для
3. 6класти худоясн!й та д|ловий описи на теш|у <$расуня
3и:ца,>.

*4. Розробити мальовану модель за зм!.стом казок

<,3айчикова хатка>>, <,|{ан }(оцький'>.
*'6. Бизначи1и 11е мен1ше 5 вар|ант|в худо}кньо-образотворчих завдань за зшт!стом ка3ки <,1(отик | п|вник .
1!1етодинний коштентар. Фбов'язковим для зал!ку за поданим
*
вибором
розд1лошл е 3 завдання з по3начкото та одне завдання 3а
5.
бал]в
студента. 1!1аксимальна к!льк1сть
'>

худо}кньо1о л|тературото, тобто це р|зного роду музичн1 1гри'
зтш!стом яких с худоакн| тексти: |гри_драматизац11 у му3ич}1ош!у
супровод!, народн! хороводн! |гри |з сп|вом, д|алогами' рухами'
ди,".'; '.'*р"1 ви'с"!ави 3а ка3ками, роз|грування укра[нських
п|д музику та 3аняття у ]цузичношту супровод!'
;;;;д;';.'|"'""
т_{еи вид д|яльност| одерхсав на3ву <(1цу3ично-1цовленнева
основ| в1дтворення
д{яльн|"ть>, тобто д!яльн|сть, побудована на

зм1сту знайомих худоэкн|х твор|в у супровод! музики'
засобом творчого
роз!грування худо}кн|х образ!в, як! слугутоть
самовира)к ення д'1тини.
_ один 3 вид|в
Фтхсе, музично-мовленнева д|яльн!'сть

д|'"*,

Ро3д1л

5

худо?кньо-мовленнево| д1яльност|,

мвтодикА оРгАн|зАц|т й квртвництвА
му3ично_мовлвнневок) д|яльн1стк) дттвй
Фдним |з складник|в худоэкньо-мовленнево| д|яльност|
му3ична д|яльн|сть.
}1узинна д|яльн|сть д|тей дотшк|льного в|ку _ це
р1зн|
слособи й засоби п]'знання д|тьми му3ичного мистецтва (а йерез
_
нього довк|лля й сатиого себе), за допомого|о яких зд|йснтоеться
д|тей дош:к|льного в|ку виступа€

музинний

}

| загальний

розвиток.1

дотпк|льно1иу 3аклад1 зд1йсн]о}оться два види музинно1
д|яльност|. |{ертпий пов'язаний 1з залуненням д1тей до мистецтва
му3ики. 1]е слухання класично| ! сувасно| музики' 3аучування
п].сень | танц|в, оволод!ння елементарними навичками гри
на

музичних |нструментах. Фзначений вид д1яльност|

виштагае

певного р!вня ро3витку 1у1у3ичних зд|бностей.
1!1узинн| зд|бност| - це !'ндив|дуально-психолог|чн| властивост{ особистост|, що е передумово]о
усп1тшного виконання 1цузично| д|яльност|.

Б.?еплов ува}1{ас' що усп1х музинно| д|яльност|. 3але}кить
.
не т|льки в1д музинно[ зд!бност|, а в|д штузитно[ обдарованост|
л}одини' п!'д якото в|н розум|е <як|сно своср|дне .''.д'''"""
зд|бностей... > 2
[узинна обдарован|сть подекуди виявляеться досить
рано'
3-8
ще у
рок|в, | мо;ке спостер!гатися т1льки в окремих д|тей. Ёа
музичних 3аняттях присутн| вс| д1ти, у них вихову|оть лхобов
до
му3ики' п!.сень, танц1в, розвива}оть музинн| зд|бност|.
.(ругий

вид му3ичнот д|я.ттьност| пов'я заний з гро}о

1

Р о0ьс нов а @.11. 1\11узьткальное восшитание
до1пкольников. __ 1!1' : |{росвещение,
Бладос, 1994 _ с. 63.
2
7еплов Б.Р1. (пособности и одаренность._!4збр. трудь]. Б 2-х т.
|

|!едагогика, 1985. - с. 43.
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що

пов'язаний

3

вЁрбал1"ац|ето музинних образ|в (у р|зних типах висловл}овання),
яй сприйтша€ чи в|дтвортое дитина в р|зних способах му3ичнохудохсньоритм|нно! активност|. Формування культури
елементарного
[х
твор!в,
Б"'"'".."'го сприймання му3ичних
анал!зу немо}кливе без унаст! тцовлення' що 1ио)ке виступати в
образ!в' Боднонас створен!
р|зних 6ормах вербал|зац1| музичних
вт!лен! в будь-яких типах
образи,
вра)кень
худоакн!х
п|д
'пл",опт
|х яскравого
мох(ливост|
збагачу1оть
висловл!овань,
3в'я3них
вира}кення в танц!, сп|вах, музикуванн| тощо'
1{р|шт того' на ко}кно1иу музичному занятт| використову1оть
му3ично-дидактичн| !гри, як| обов'язково передбанатоть |
3авдання 3 ро3витку *'"л"''н" д|тей. 1!1узиино-дидактинн1 |грина збагачення й
це |гри п|знавального характеру' спрямован|
,*кр|''л"''ня 3нань' п'в'""',,их 3 музично1о д1яльн|стто'
актйв!зац!сто в словнику д!тей назв )канр|в музинних твор|в,
музичних !нструмент|в, нот, |гратшок ! т' |н' у супровод! му3ики'
Ёаприкла д, му3цчно-0ш0октпцчн1 1ерш Р1узшннш1 бу0шнонок'>'
<||ар[вн! мело0[!>.
А1[епто: закр!пити назви знак|в нотного стану (до, ре, м|, фа,
соль' ля' с|) та тшузииних |нструтиент!в (дзвоник, 6ара6ан' бубон'
актив|зувати словник д|тей'
трикутник,
-3ала
- 'х'а скришка),
оформлена у вигляд| корол!вського палацу'
эрш.1
} центр| - два трони. |[|д урочисту 1цузику входить |1а}к'
|[ахс: _ його Беличн!сть [(ороль €крипковий 1(лточ та 1|
Беличн|сть 1(оролева Р1узика!
|[|д мелод|}о падеграсу $ороль ! $оролева у супровод1 семи
нот3аходятьдо3али.1{ороль11(оролевас|датотьнатрон'анотки
|''.', обаб!ч. .1[унатоть фанфари' |[аэк |м|туе гру на суртш|'
<'

1

Роа [.||ригода у [€орол|вств|

с.29-3|.

6еминотк

а //

!отлк|льне виховання. - 2004.- ш'!6'-

Ёотка €!: _ 1|, хто хоче допомогти !м у скрут!,

|{аэк:

$орол|вство 6еминотка
Бас запротшуе на бал.
9 палац|, у тронн1й зал1
Рин| буде карнавал.
?о;тс }{ороль | $оролева
Ридали такий наказ:
<,Бс]х, хто му3ику 1]1ану€'
3апросити у палац>.
$ороль: _ .[]ихо сп|ткало

бу':'::

цто п1снто.

Ёаводимо приклад тце одн|е| дидактично-музично} гри'
гра для
Р1 зш+н1 лялькш' не в а ля1 кш -1 (1!1узинно-дидактична

корол1вство. Адэке бал мас
бути.веселим, рад|сн;лм, а в зал| луна|оть ли{ше
звуки смутку. 1!1о:
в|рн1 нотки, п|дкаэк!'ть'
що робийи?
Ёотки розводять рукайи й сумно схиля|оть голови.
Ёоролева: - {| музинн| звуки нагаду|оть плач.
|[ахсе, я вам
нака3у|о грати веселу музику.
||аак: _ Башта Беличносте, вибанте, але 1иоя
сурма мовчить.
$ороль | 1{оролева (разом): - Фй литшенько! )(то
;к нам
штое

у

д|тей нотирьох-1шести рок|в).

Р[етп-.' ро"виватй в д!тей звуковисотний слух' пам'ять'
закр!пл}овати
увагу; вчити розр|зняти напрям руху мелод![; звук|в (один'
к|льк|сть
та
ви3начати
слух
на
сприййати
вм;ння
два, три) ,'1д '''" 3вучання |нтервал1в та три3вуччя' ^€ловншк:
кольор|в, лялька_неваляйка' Ёорекщ!1н1
й"'''д1", звук'

"'""й ф|ксац|то зорово| Фтнк1|т|^-":р"'"
зав0ання.' розвивати
тренуванн1о 3орового анал1затора та ро3витков1 сенсорних

допотио;ке?

Ёотка Ао: _ [[ановн| Ёоролто к€ рипковий Ёлточ та
}{оролево 1\{узика! 9 натш|й зал| багато д1тей, як| лтобля|[1
-^"у'''"
му3ику' 1![оэкливо, вони 3арадять ватп1й б]д1.
!!р'оу'*'

А]ти,
врятувати в|д лиха 1(орол|вство €еминотку?
Ёотка Ре: - Фсь у цьомубудинонку (п!0хо0шпъь 0о
бу0шно+!сс'' що стпо[гпь непо0ал!к
) хсивуть музинн| ]нструменти. Ёоролева Фаль:пив1я 3ачаклувала |х | зробила |хн]
голо"и ледь
чутними' А до того }к вони не мо)куть вибратися
з| свого
будинонка' доки ви |х не вп|знаете.
1\[ у зш+но -0ш0 ок гпцчна ера !|[
у зцчнцй бу 0 шнонок > .
*10 ерш' Биховател" ,' буд""йком гра€ по нерз!
на р!зних
ди\ячих му3ичних !нструментах. 8кщо д''^'' правильно
на3вала його, цей |нструмент вручаеться |й.
Ёа допомогу д1тям
моЁсна використати 3агадки про му3ичн!
|нструменти, |!о зак|нченн| гри д|ти, як1 отримали;йструменти'
виконутоть на них му_
3ичну п'есу, вивчену заздалег|дь._ Ёотка 1\{! п1дходить до другого будинонка' на якому
зобраакений нотний стан.
Ёотка ]!11: - А в цьому будинонку хсивуть
р|зн1 мелод|т:
весел| й сумн1, тпвидк1 й пов|льн!, бадьор1
й н|йн|.
Ё1отка Фа: - ]х часто 3апро1пува.'{и
до корол|вського палацу,
щоб звеселити а6о пот1штити й'рй!"",*у родину.
}1отка./]я: _ Фт | сьогодн| :х запро сили т1акорол|вськ
ий бал.
1а нерез п|дступну королеву Фальлпив|''
не
моясуть
потрагтити до тронно[ зали.
"й"

з1|бностей; формувати вм|ння ор|ентуватись у.шт!кропростор|'

й отпер]ол, "1*_'''''щ иът11их ляльок-неваляйок р|зного кольору ;
!^р'"й 1з зобраэкенням нотного стану та набори р!знокол|рних
круэкевк|в-"'''* (за к|льк|ст:о гравц|в); тшузиин| !нструпленти:
тембру; фланелеграф
6Бртеп|ано, :шеталофон' д3воники р!-зного
|з зобршкенням нотного стану'
810 арш. |{ертпий вар|ант.

[|ттт сидять п!вколом. Ёоакен мае наб|р кольорових
круйенк|в-ноток. }1узинний кер!'вник пока3ус д|тям ляльок_
нБйаляйок та розпов|дае про ко}1сну 3 них' 3вертас увагу: ляльки

<
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мд:;<;':'п'

в|дпов|дно до характеру му3ики' ]}апп'];::с:
ува)кни1ии' рухатися
*
стри6айте, як зайненята' а п1д н1хсну мел<->':1!псл
весела му3ика
метелики.
як
круэкляйте'
Р[узш+но-0ц0октпшчна ?ра <!ор!вн1 мело0[['>' |{|д музику
р!зного характеру д|ти виконутоть в|дпов|дн! рухи'
п|сень
}.оо фш.&1узкер1вник грае початки знайомих мелод|й
3'явля€
ться
тх
правильно
уп|зна:оть,
про |граштк". я*щ' д|ти
сп|вае
з
|
кост}ом|)
ус|пта
в|дпов!дйому
разом
(дитина
;йалшйа
у

]/вага! 9вага!

ма1оть р|зн| |мена та кол!р убрання'

(шня-!о,аРе-3елена.
]у[1 - салатповс|, не п[емн&.
Фо - як сонце, эюовтпш1 за{счшк'
€оль

]я -

- орон]!сево, як м'ячшк'

неначе .мок' червона.

- роэкевцм 0звоном повно'
[|тйм пропону}оть вибрати кру}кечок-нотку'""::3
€1

як убрання ляльки' про яку ро3пов1дае 1цузичнии
нЁхаи послуха1оть голосок коэкно| ляльки (в|н
а
""Б;'Ёй".
в|дпов|дае певн1й нот!) та визначать' яка з них сп|вае високо'

кольору'
1

1

й'ова!.\!\узичн!ляльки-неваляйкл:/,//дош-|к[.:1ьне
_ с'2в'
вихова}1ня. _2оо4. _ ]$11

!;
{

1

1

1

271

!

-т
яка ни3ько. ]1|естир|чним д|тя:ш пропонутоть просп!вати 3вуки

разом 3 ляльками.
[ругий вар|ант.
[|тям розда1оть картки |з зобраэтсенням нотного стану |
набори круэкенк|в-ноток. .}!яльки-неваляйки викладен| на
фланелеграф| в|дпов|дно до кольору йназви(синя - до' 3елена ре...).
1!1узитний кер|вник гра€' ноту в низько1иу, а пот|м у
високому рег!стр! й пропонуе д|тяти в|днайти серед ляльок на
фланелеграф| тих, як| сп|вали низьки1\[ голосом' | тих, як| сп|вали
високим голосом. .(|ти в|днаходять тако}к кру)тсечки, кол|р яких
в|дпов|дае вбраннто неваляйок, | викладатоть :х на нотному стан!.
(на ниэкн|й та гор!тпн|й л|н|йках). Аля озвучення сп!ву ляльок
1ио}кна використати фортеп!ано' металофон або д3воники.
1рет!й вар|ант.
1!1узинний кер!вник грае мелод|то (на фортеп|ано,
плеталофон|), яка <<!}хае1Б€я}) вни3 або вгору. .(|ти просп|вутоть
т| на склад <<]!я>> й ви3нача}оть напря1у|ок руху. ,(ал! на нотно1иу
стан| виклада1оть кру}кечками рух шлелод1т.
9етвертий вар|ант.

;

}1узинний кер|вник розпов|дае д|тям, 1цо ляльки
приготували для них концерт | сп|вати1иуть по одн!й, удвох !
нав!ть утрьох. .(!ти тиатоть ви3начити, ск|льки ляльок сп!вае.
\{узинний кер1вник програе один звук, |нтервал або
три3вуччя (на дзвониках, фортеп|.ано, металофон|), а д|ти
в!.дгадутоть, ск!льки неваляйок сп|ва!оть.
9 коэкн|й в!.ков|й груп| один раз на м|сяць плану}оть музинн!
розваги' на яких закр|плтототься як худо}кньо-:цовленнев|
3нання' так | музично-естетичн| та рухов| вм1ння й навички.
Ёаприклад, ро3ва2о 0ля 01тпей 7прет!ьо2о року ]юш7птпя <,Фс1нн1й

лшст'очок на 2ост[цнах у ]палятп,>.1
Р[етпа: закр|пити 3нання д|тей про ос1нь та ос!'нн| явища;
спонукати чу11ати знайом| в|ртп| про ос|нь; виховувати6адьорий'
л|ринний настр|й. (ловнцк: ос|нь, листочки' бабинел|то, лелека,
кавун. !\[агпер!ал.' в|ртп|, п1сн!, ляльковий театр.
810 розвааш. |||д л1.ринну музику малята заходять до 3али.
Бедуна 3верта€ :'хнто увагу на офортшлення.
Бедуна:
_ Фс|нь в гост| зав|тала,
.[{истячко подарувала.
Фй яке }тс воно гарненьке

-

1олгпцково-8. Фс1нн|й листочок на гостинах у малят
2оо4. - ]ф9 _ с. 29-30.
1
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/

/ [отзлк|льне

виховання.-

1

| нервоне, | аковтеньке.
(

[1

10н|:пас лшстпонкш )

Фдин, два' три' чотири' п'ять _
9ас настав нам танц}овать.

[1ти викону|оть танок з листочка1ци ( на вшб|р
музкер[вншка ).
Бедуна: - 1!1алята, давайте зберетио великий букет |з ос|нн|х
листочк|в та прикрасимо на1пу залу.
[олос (з-за а:.;.шр:пш): _ Фй, ус| листонки позбирали' а про
мене й не 3гадали.
Бедуна: - !тти, хто це говорить?

|олос: - {е я! |[одив|ться на:шене!
|!|д веселу му3ику на :пирм1 з'являеться ос|нн1й.}1источок
(лялька-рукавинка).
.[{источок: _ }с| листочки з|брали, а ме1{е' мабуть, не
пом|тили, тому й не при€днали до свого чудового букета. ]!1ен! ак
одному су1шно.
Бедуна: - [1е переймайся, ос|нн|й "}[истонку. Ёа:п| малята
змол{уть тебе розваэкити. Фсь послухай, як| нудов| в|ртпики вони
вивчили про ос|нь. (.(|ти чита1оть в!ртл).
1 авло ({ убш нськш[о. Фс]нь.
|{рив|тно сонечко тце сяе
1, як ул|тку' гр|е'
А л|то вэке в|д нас т|кае _
)(олодний в1тер в|с.
1епъро [|ороль. Бабшне л[пъо.
бабине прий1шло'
Ёитку ср|бну т]ринесло'
3 то| нитки павуки
$илишток сплели легкий.
.}1|то

1

летить той килимок

|{онад г{олем на ставок.

Ёатпалко

[! оюла0. }7шстп'

.[[источок листочку листа написав'
1{о дощик пройптов | його покупав'
А як передати листа - ! не знае:
Ёа лип| потштово[ скриньки немае.

[онна \ ер1нь.

}||овпъень.

3 ясовтн! }т(овте сонце гр|е 1ак, що все навкруг ясовт|е.
${овт| кв|ти | листонки,
}{(овт! д!ти ;1 ог|ро.лки,
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|!роводиться гра 3 листочком. /{источок з'являсть()'! |'
р|зних к|нцях 1пир1ши 1 говорить; <,,{ тут>. Бедуна не встига(]
п!д|йти до нього' як в|н ховаеться. 1ак к|лька раз|в. 1!1ета гри
-

достиг лу\ ъ|а нас|ння,
пора ос!ння'
прийтшла
Бо

111о

Б. Борансъкш&. Бересень'
[о мороз!в ще далеко'
![1е у зелен! весь л|с,
1а за море вхсе лелека
1епле л|течко пон!с.
!|[

ар1я || ономаренко'

}!

елеюш'

лелеки'
Ёе лет|ть далеко'
}{е нес|ть на крилах л!то'
Бо за ним суму}оть д1ти'
в!ртп|' Фй' що це?
.}|источок: - [якуто вам''( малята' за гарн|
вшконуе п'есу
кер1внш'с
!т1узшн.н.ш&
3в!дки взялися
зав|тав до нас
"р;;;;;й?
м!й
друг
[ощик
м},оЁр","оео ),1)к'йе
.}{елеки,

а;й;;;
у гост1.

Ёаштирм|з'являетьсялялька-рчч"""11|."-"*:|1+'5:::;
|[онад
[ощик.
й"'"й.! 51 _ ос|нн!й
;(;;#;: ;;;;;;"|,п- 7"""'
_- : -:-^'.
! ^гопттаъ 1!
д:
,"", ЁЁ# }."*Ё""]#Ё',]
:: : 1"" "'
" 1,::11. : *'::кал}о}1с1'
!.'у":'. А ще мен! подобаеться ро6ити величезн1Ёе
будь таким
.}1источок: - 3ачекай, дру)ке ,[ощику.
про
гратися'.вони
з
тобото
будуть
бетп*е'ником. А то малята не
станетп
1
послуха€
1
ш
[|
ти
1![оэке,
тебе п!'сеньку вивчили'
лаг!дн!тшитп.

1;;;;;"'"утоть

".'*
)(то

п!снто про дощик (но.вшб!р

уу'^:э|:::");

ЁЁ;#:'ц;,';;;;;Б""'".[в.!,айен!дуэк::т#9:*:*з
з
у гру .соненко ! дощик'>

хон] йогратися д!тками
гри'
хоче з| мното грати' нехай ува}кно слуха€ умову

йорйий

|

'

_ $оли св|тить сонечко'

йти гуляти'
1упот1ти н|экками,
}{ав|ть танц1овати.
А як дощик накрат1ае'
[о малеча ут|кае.
|[арасолька - ось яка'
3аховае вс!х вона.
<€онечко
|1роводить""

1\4оэтсна

ра).
у*!-

"й'

|

дощик> (тшузика 1!1'Раухверге-

Бедуна: _ ой, д|ти, ми 3 вами гралися' а ]!источок десь
полет|в. ,(авайте його покличемо'
_
[|т'и (еукоюпъь): ]1источку; '}1источку|
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ро3веселити д|тей.
Бедуна: - Ёу й вит|вник ти, .[|истонку! )1едве-ледве тебе
знайтшли.
./|источок: _ .(оки ви грали' я з| свотм другом Б1терцем л|тав
до л|су й прин|с зв|дти ос|нн| подаруночки.
{| гарнесеньк| хустинки |[одарунок горобинки
.(ля ус|х, ус1х маляток _
! д|внаток, | хлоп'яток.
Будем 3 ними танц}овати'
3 п|экмурки з| мното грати.
Бедуна розда€ хустинки (з ними проводиться гра).
}{а веселу му3ику д!ти танцтототь, погойду|очи *у"'""*'*"
| повторто1очи прост1 танцловальн| рухи 3а ведучим. 1з зак]нчення]ш музики прис|дахоть | ховатоться за хустинки. .}{источок
тпукас [х.
.[[источок: _ Бесело грали з| мното хлопчики | д|внатка й
гарно ро3ва}кили 1цене. Бану, вони дру'кн|, весел|, 3на}оть багато
в|ртпик|в, п|сень та 1гор про ос!нь. 3а це я пригощу вс|х малят
кавунчиком.
1з-за тшир:ии 3'явля€ться ш1аленький кавунник.
Бедуна: -.(якуемо, тоб|, .}1истонку! Але цей кавунчик такий
маленький, що його не вистачить ус|м малятам поку1птувати.
|[отр1бно зробити так, щоб в|н тпвидтпе вир|с. 1{алята,
давайте,
покличемо €онечко.
.(1ти сп|ва:оть п|сеньку *Бийди, вийди, сонечко > (укратнська
народна мелод|я). }{а тпирм1 3'являеться €онечко. 3-за 1цирми
викочу€ть с я 6тльтллий кавун.
Бедуна: - Ёа:п кавунчик вир|с. А якщо ми покличемо
!ощик
| напо:.мо кавунчика, в|н стане ще б|льтпим.
.(|.ти викону}оть посп1вку <!ди, |ди, дощику') (укра|нська
народна :иелод|я).
1{авунник 3никае за 1пирмо1о. Бедуна 3аходить за не: й
виносить великого кавуна (бутафорського).
Бедуна: - |!одив!ться' малята' якого великого. кавуна }\{и
виростили. .(авайте розр|экемо його й подивимося' який в|н
усередин|.
Бедута виймае скибку 3 кавуна' а всередин!
- цукерки'
якими часту1оть ус|х д|тей.
/!о

Розвааадля д!тей середнього та стар1пого дотшк|льного в|ку
! енъ норо0 эю ення в с о0 очку в[0 знанае ]по'> -1
]\[епъа: 3алучити д|тей до святкового д!.йства; ъчити1х6ути
ува}кними, па1и'ятати про дн| народэкення д|тей свое| групи'
,|''', |х, брати участь у сп|льному святковому д|йств|' €ловншю:
день народ)кення' |менини, в|таетио, дарусмо' |менинник,
диводень' подарунки' свято.
!10 розвоец. 3ала прикра1шена мал1онками' ви1пивками'
поробками, як| виготовили д|ти в дарунок !менинникадл' Б|ля
ц""'р'''""о[ ст|ни - ст|льц| (за к!льк|стто !менинник|в), оформлен! у вигляд| трон|в.
,[!ттт заходять до залий1пикутоться у дв! колони'
Бедуна:
_ 9 нас сьогодн| свято незвичайне:
3!таем !менинник!в сво!х.
|[!д музику веселу та святкову
.(о зали ми запро1пуемо !х.
малят та бадьору музику !тценинники
г!|д
'плески
проходять по центру залий с!датоть на почесн| м!сця'
.(|ти виконутоть п|снто <,3 днем народ)кення>>'
.{ень народхсення в!дзнанасмо
1 чекаемо гостей.
_
Ау:ке радо !х зустр|наешто
|
1 дорослих,
д|тей.
|!рисп!в:
,(ень народэкення!,[ень народэкення!
<,

:

[е нудове, гарне свято!
,(ень народэкення!,[ень народэкення!
|[одарунк|в так багато!
Бс| в|татоться, об|йма1оться' _
Ёастр|й рад|сний у вс|х.
1!1р|| начебто збува:оться,
,{звенять п|сн| тут та сттц|'х.
|[рисп!в.
[1ти (по нерз1):
_ ]!1и в|тае:шо 1етянку,
,[рослава ! 1!1ар'янку,
|[!,астя зичимо [м щиро,
€онця, радост| та ш1иру.
Будьте ви 3ав}кди здоров|,
Будьте ви 3ав}кди красив|,

7п'о"'""" гг д"""

в садочку в|дзнанасмо

"ародя<ення
виховання. _ 2оо4. - ш!5. _ с.27,3о'31"
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{емн!, лаг|дн!., дбайлив|
й до роботи не л!нив|.

1менинникам сво:м
танок даруемо'
Разо:тт з ними' ра3о1у! 3 ниш1и
Бесело танц}ое1\[о.
[ меншннцкц 3а власнцлс баэюаннялс вшбшроютпь тпаночок
1!1и

1

3опро11!ую/пь 0о ньоао ус1х 01тьей.
.{|ти с|датоть на ст|льц|. до зали п|д н|экну мелод|то заходить

Бесна (вихователька або д!внинка-тпколярка).
Бесна:
_,[ шрий:пла до вас' малята'
1менинник1в в|тати
3 претудовиш1 гарним святом.
А хто }к у нас |менинники? [авайте поговоримо про них.
(Бесна п|дходить до ко)кного |менинника' а д|ти розпов|датоть
усе хоро1п€, 1цФ про нього зна1оть. Ёаприклад, 1\{[аринка весела'
мов дзв1но.ток, лаг|дна' товариська. Бона добра господиня'
зав)+сди допомагае ттерговим накривати ст|л, лтобить кв|ти тощо).
Бесна:

_.[_Беснанар|вна

1менинника1ц на свято
.(иво-кв|ти принесла.
,{|ти викону}оть танок кв!т|в або танок з кв!татци (на виб!р
музкер|вника).
Бесна: - Ёатш| |менинники 3'явилися на св|т у дивови}кну
весняну пору. Бся природа пробудэкуеться в|д зимового сну' рад|е
сонечку' теплу. |{олилшатоть сво| н|рки {экаченята, з барлогу
виходять ведмехсата. 1 метелики, так| н|акн| й гарн|, як натш|
!менинники' пурха}оть легко з кв|тки на кв|тку. 3они дарутоть
ус!м д|тям св|й танонок (Биконуеться танок кв|т|в та
|менинник|в).
Бесна: _ ]\{и поговорили про те' що натп! |менинники нудов| д|ти, ви |х ус| добре знасте. ,{, придумала для вас гру
<,8п|знай |менинника,>.
[1пъш сп[&юп0ь у коло,

у ценпър! - 0штпшно 1з зав'язонц:шц
очшма. [110 спок!йну лсузшку .]|[с[ля1т[а й0упъь по колу. [з
зак1нчення]|! ]пу3ш!сш 0штпшна, що ст.ояла в цент'р! юола,

//

.11'оштк!льнс

п]0хо0шпьь 0о 01тпей 1' й0унш по 1солу в!0 о0н1е[ 0шпъшнш 0о ]нш;о[,
новпо]у[оцкц на./па?а€т[ься знайтпц 1лсенцнншко. 3но1тшовтшш,
ра3о.м 3 нц./п вцхо0штпь 3 2рш. [ро повтпор!о€/пься сгп]лъкш раз!в,
ск[лькц но свягп1 1.гпенцнншк!в. [7 1сля зок1нчення арш 01пъялс, яю1
вп1знолц [:шеншнншю1в, на0астпься прово зосп!ватпц ра3о]п 3 нцмш.

2тт

[| 10

музшку 0о залш вхо0ятпь кроко0шл [ена тпо ({ебуратлко.
$рокодил |ена:
- Бс| малята у садку
1!1ене добре 3на1оть'

Бони й п|сеньку пло:о
Бесело сп!ватоть.
Аруэке в1рний 9ебуратшко,
.(|ставай-но 1пвид1пе ноти'
.{ тцаляток-оркестрант!в
|!ротпу стати до роботи,
Бо як| хс то |:шенини,
,[к не гра}оть музиканти?
|[ренудова це нагода
|[оказать сво[ таланти,
,(!ти_оркестранти викону|оть вивчену заздалег|дь
музичну п'есу.
Бедуна:
_ 9ас настав у фанти грати'
|[одарунки ро3давати'
Бо в садку про на1пе свято
3нали в}ке давно 1цалята.
|отували подарунки'
Битинанки | малтонки,
Бчили в|ртшики, п1сн|,
1{е й таночки запальн|.
1оэк |менинники ма1оть присудити'
.[котшу фанту що й коли ро6ити.
.(|ти гра:оть у фанти. 1менинники по терз1 признача}оть'
що мае виконати

кохсний

фант

(прочитату!

в|ртп,

засп|вати

п!сеньку, 3атанц1овати танець' подарувати малтонок або якусь
[нтпу свото роботу).

- [менинник|в

в!тайпто,

<!обрш1 0енъ'> 0ля ншх сп]ва[смо'

.(|ти сп1ватоть п|снто <,(обрий день)>.

- [о6рий, до6рий' добрий день,
!ля Ан0р1йюа 0обршй 0ень.
( [! ро с п1ву е т[ьс я 1лт' я 0 шпъшнш- !ме нш ннш к о )'
1

для мами, | для татка.

Бо нудове в них дитятко.
[о6рий, добрттй' добрий день.
.(обрий, до6рий диводень.
,(ля ус|х сьогодн| свято'

Бо в Андр!йка гарна дата.
|!рисп|в:
Будь багат'7й, як 3емля'
Будь красив|1й, як вес1{а.
Будь 1сонцем' | зорето,
1над|ето мое1о.

[о6рий, до6рий, до6рий день'
Аля Андр|йка добрий день.
,(обра п|сня, добрий см!х
1дарунк|в ц!лий м!х.
[о6рий, добрий, добрпй день'
[о6рий, до6рпй диводень.
,(ля ус|х сьогодн| свято'
Бо в Андр!йка гарна дата.
3есна: _ ||' мене для весняних |менинник|в

техс е подарунок.

Фдному я г[одару1о г|лонку ви1пневого цв|ту (одягае на голову
дитини-|менинника 1шапочку' оздоблену витшневим цв|том), тохс

в!н буде ви1пневим цв!том. [ругому - весняне тепле сонечко
(одягае 1шапочку соненка). 1ретьому _ дзв|нкий голубшй
струмочок (одягае тшапочку струш1очка), вс| разом погра€мо у гру
<,[ке коло 1пвид1пе збереться>.
[!овколо юо2юно2о 1тпеншнншка 01тпш у/пворюютпь коло. [[10
веселу л[у3шку 1;пенцннцк т!онцюс, а моляп|,о рухоюпься
п[0спършбо,]п навколо ньо?о або плескаюпь у 0олон1- [{о пьшху
спок![эну ]пу3ц!су 01пъш пршс10оюпъь 1 зоплтощуюп!.ь оч!, а
1лсенцнншюш знохо0ятпь соб1 [нал[ лг1сця у зол1. |з зак1нчення]п
му3ш!{ц 01пт.ш тшуюают'ь сво?о 1меншннцка (л уптворюют.ь нав,{оло
ньо?о коло. [! ерема2а€ пьа колсон0а, чш€ !соло 1швшош';.е зберепъься.
Бедуна:
_ 1менинник|в в|татоть
Ёатп| кухарчата
!{апекли вони смачних
|{ир|экк!в до свята
(}(ухарната вносять тац! з пир|хсками).
|{ригощайтесь малтоки!
|[ригощатоть |штенинник|в та вс|х д|тей пир|экками. )1унае
весела музика.
,(оц|льно орган|зовувати з д|тьми | свята укра[нського
фольклору, укра|нсько[ п|сн|, в яких беруть )гчасть' кр!м д|тей,
доросл| - виховател|, тиузинний кер|вник, батьки.
}{аводитшо сценар|й вечора укра[нсько| п!сн| для д!тей
стар|шого дотшк|льного в|ку за унаст! виховател|в ! батьк|в.
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Бе+1р

у

кро[нсь ко[ п[с

н1.1

вцклцкопц веселцй, 6о0ьорш.1 настпр1й; вцховуват!ц
укра[нсько[ норо0но| п1сн1, 0о укратнсько[ поез|[
( !.[ев+енко' Р1.Ршльськцй, Р.3ова0овцн ), укра[нськшх тпанц1в
1!1ета:

;стобов 0о
(

аопок ). €.:товник:

с ц.;'ьво

укро[нська норо0на п!сня, червона колшна

-

л | юр а[нш, к о 3 о к ш, !с о 3 ача]т[а, 1с е. !т! я? ш.
8,10 розвааи. 1]ентральна ст|на 3али прикра1пена велики1ц

в|нком, в|д якот'о розходяться р|знокол|рн! стр|нки (|хн| к|нц1
захован| п{д витпиван| укратнськ| рутпники' що 3виса1оть по
краях латптунк|в). |{о центральних кутках стоять букети
норнобривц|в, эковтого листя та горобини.

.(!ти, сп|ваточи п1снто <,9орна гречка) ' кривим танцем 3аходять
до 3али | статоть п|вколом. |[о обидва боки в|д них ста]оть ведул|.
|[ертпа ведуча: - [1]ановн! гост|, лтоб| д|ти! [и рад| в|тати
вас на венор! укра|нсько| п!сн|. Бо як без верби | калини ттема
9кра!ни, так | без п!сн| |! нема€. 9удово про цей вид мистецтва
ска3ав лоет Р[аксцла Рцльськшй.
Аруга ведуча:
- !{оли п!сн|:цого кра1о

|{ливуть у р|зних голосах'
1!1ен1 здаеться' що збирато

1{|дтощ|травиявлугах.
3 п|снях ! б|ль, ! даль походу'
1
1

экаль, | усм1х, ! лтобов.

гн!в великого народу'

| за народ пролита кров.
|{ертша ведуча:

3 перп:их дн|в натпого

нас оточу€
Ёаталочка для

?+сиття

н|экна, лаг|дна ш1атеринська колискова. €ьогодн!

ус|х матусь ! гостей виконае укра|нську народну п|сн:о <,|[ов!тшу
я колисоньку>. друга ведуча: - ,(е, як | зв|дки прийтшла до нас
народна п|сня? }(олись якась добра л}одина придумала слова'
склала до них мелод!:о, ! народилася п1сня. 1 була во1та така гарна'
що сп|вали [[ р|зн| л1оди. }!1андрувала п|сня од села до села'
зм|нтовалися трохи |! слова, мелод|я, | ваке н|хто не м|г пригадати
пер1шого автора' який приду1у!ав ц1о п|снто.
|[ертша ведуча: - € чимало твор|в, написаних в|домими
поеташ!и | композиторами. Бони стали таким1и популярними' що

тх прийма1оть 3а народн|.

Аруга ведуча: _ Фдну з таких п!сень у виконанн| д|тей
пропону€мо до ват]1о[ уваги. 6лова 1араса !|{евченка' му3ика
.[кова €тепового
|

<,3оре тшоя вен|рняя'>.

Рцбальська Ё. Бен|р укра|нсько! лтсн| / /.{отпк|льне вихован1]я. _ 2оо4- _

}г910. _
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,(|ти виконутоть п|снто <3оре моя вен|рняя>.
|[ершта ведуча: - |{|сня кликала на1пих во1н|в на боротьбу
проти ворог|в.
Аруга ведуча: _ 6ашле такото е п1сня .Фй у луз| нервона
калина)). .(авайте вс| разом засп|васмо т|.
.(!ти, батьки | виховател| викону:оть п|снто <Фй у лтз|
червона калина).
|[ертпа ведуча: * 9ервона калу|на - си1\[вол )['кра|ни. |!ро не:
сп|вали в п|снях | доросл|, | мал!. |[оптандруемо й ми ра3ом з
п]сне:о до л|су. '|ам б|ля куща калини посп|ваемо й потанц:оемо.
.(!ти викону1оть хоровод <,Фй е в л|с| калина') | с|дшоть на
ст]льц].
Ёа середину 3а]1и виходить д1внинка з г|лочкото калини й
читае в|ртп:
- Фсь калина над р|кото
3|ти стелить по вод!.
[то це щедро}о руко}о
1й намистенко над|в?
Росягтисте' про]ценисте'
Розцв|тае, як вогн|.
,{ай хои тр|штенки на1циста'
$алинонько, 1 мен|.
)(лопчик чита€ в|ртш <9ервон| кетяги калини>:
-- 9ервон1 кетяги калини
[орять вогнями ус|ма.
Без калини непла )/кра|ни,
Без народу кра|ни нема.
,(!внинка в костто;ц| калини читае в|ртш:
не
гру1па
| не слива,
-,{
$ - калинонька вродлива.
,{ сто:о в зелен|м лист1
1 нервоному намист1.
А ному я так прибралась?
Бо до свята готувалась.
.(|внатка викону}оть танець <,$алина>, а виховател1
сп|ватоть п|сн:о <|!охилилася калина)).
Аруга ведуча: _ 1!1арина гарна' як калина. €аште так
сп1васться в одн|й з укра:'нських народних п1сень. ,(|внина
шор!ввтосться з образом калини. А п1сн| про калину мохсуть бути
!. суптн|, ! весел|, як л1одська доля. Фдн|ело з них е п|сня <,9ервона
калина так рано розцв1ла>.
Рттховател] сц|ватоть п|снто <,т{ервона калина так рано
розцв|ла,>.
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|{ер:ша ведуча: _ Фдн|ето з найултоблен|тпих п|сень про
калину е п|сня <Фй у луз| калина стояла>. Бона веселого'

бадьорого характеру. .(|ти 3 3адоволенням послуха]оть || у
виконанн| дорослих.
Батьки | виховател! виконутоть п|снто <ой у луз| калина

стояла>>.

:

}кратнська народна п1сня - це |стор|я налпо{
козацьк| походи' мухсн!сть 1 сила во[н|в.
} наштому садочку п1дроста:оть справ}т{н| козачата. 3устр|найте
[х.
)(лопчики сп!ва:оть укра1нську народну п|снто <,Фй на гор|
та й :кенц| )1(Ё![Б>> ! перетпикову|оться у дв| колони.
$озачата (по нерз1):
- Ёеозор! степи )/кратни,
{ар|влив| .(н|пра береги €иня хвиля за хвил1о рине
}(р|зь розлог| кв|тчаст! лути.
1ати-то €|н 3апоро3ька стояла'
1!1ов орлине гн|здо серед скель'
Борогам-хи}какам не давала
}кра|нськ их т|алити осель.
1ак 1 ми, славних предк!в онуки'
.[к бувало на €|н| от!й,
€вое серце, | розу:ш' | руки
Б|ддатио Батьк|вщин1 свят|й (Ротшан 3авадовит).
$озак: _ )(лопц|!Адавайте 3аведемо на1ш танок, козацький!
}{озаки: - [авайте!
)(лопчики викочу1оть танець (пов3унец1'>.
|!ертла ведуча: - Фт як| см|лив| козачата! 1хн| п|сня ! танець
мухсн1, р|тпун|. Але е козацьк| п!сн! й л|ринного скла1у. 3араз у
виконанн1 виховател!в прозвунить ко3ацька п|сня <,1хав, |хав
,(руга ведуна:

-

зеддл|. Б н|й осп|вувалися

козак :и|стом>.

Биховател| виконутоть п|снто *1хав, |хав козак ти|сто:ут,>.
Аруга ведуча: - Б р|зних областях 9кра[ни п!'сн| на одн| й т|
хс сати| слова сп|вали по-р|зному. це зале}кало в|д багатьох
причин: навколи1шньо| природи' умов ?1<иття' а такохс в!'д
настро}о того' хто виконував цей тв|р.
)|' виконанн| дитяного 1шу3ичного оркестру та хору послухайте укра[нську народну п|снто <,Розпрягайте, хлопц|, коней> так, як [] сп|ва}оть на 9еркащин|.
,{|ти виконутоть п|снто <,Розпрягайте, хлошц!, коней>.

|[ертпа ведуча: 1!1и хсивемо на 1{и:втцин|. 1п!сн1 у нас тпирок!',
розлог|, як поля. Батьки | виховател| засп|ватоть, а д!ти послуха|оть
п!.сн:о <,Розпрягайте, хлопц|, коней,> так' як ш.- сп|ва:оть у нас.
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.(оросл| викону}оть п|снто <Розпрягайте, хлопц|, коней,>.
Аруга ведуча: - |{|сня супровод}кувала л}одину скр|зь: ! в
поход|, | в робот|. Ёевеличк| сцени 3 }киття ставали [х зшт|стом.
||одив!ться |нсцен|вку укратнсько:. народнот п1сн| <.Фй ходила
д1внина берехском>.
.(|ти |нсцену}оть п!снто.
|{ертпа ведг{а: - )/кра1нський народ славен сво|:ци }картами'
гумором. 1 вони теэтс знайтпли свое в|добраэкення у п|снях.
}1(арт1влива п|сня-танок <.||о дороз| }кук' хсук>> е одн|ето з т{их.
.(|ти викону:оть п|снто-танок <,|{о дороз1 }кук' }т(ук>.
Аруга ведуча: - А от таку )карт|вливу сценку п|дглед|ли
натп| виховател| й про не: засп|ватоть у п1сн! <,Фй п|д горо1о).
|[ертша ведуча: - 9вага! }вага! |!роводимо гру <Б|дгадай

мелод1то'>.
Бс1 присутн| слуха:оть уривок мелод|| укра[нсько! народно[

п1сн| й уп|знатоть |1. 3а коэкну правильну в|дпов|дь учасник гри
отримуе ф|плку. |[ере:иагас той, у кого буде найб|льтпа к|льк|сть
ф|тпок (спонатку гра1оть д|ти, пот!шт - доросл|).
Аруга ведуча: - .(итян| |гри й за6ави те}к не обходилися без
п|сн1. .(|ти, хто хоче грати у )куравля, ставайте у коло.
|{роводиться укра:нська народна гра <,3анадився
}куравель').
|[ерш-та

веду!|а:

-

}кра|нська

п|сня,

укра|нське

слово

?кивуть в|чно. 1нехай у вир1 укра:нських мелод|й крух{ля€

нехай

на1]1а

молод|сть.
,(1ти виконутоть < [опак'>' ш{узика | улака-Арте]\{овського.
Фтэке, взаеп{о3в'язок музично| й мовленн€во| д|яльност|
виховуе в д|тей естетичн| п|днесен| почуття' ро3вивае музинний !
поетичний слух' стимул1ос образне мовлення д|тей, актив|зуе
мовлення й худоакньо_мовленнсву д|яльн|сть.
}(|нцевипл результато1ц 1иузично_1\[овленнево| д|яльност| в
до:шк!льному заклад| мае стати сформована му3ично-мовленн€ва
компетенц|я у д|тей.
1!1узинно-мовленнева компетенц|я - це ва}клива складова

худо}кньо-мовленн€вот д|яльност|, що в!дбивае глибинну
ептоц1йно-чутт€ву' худо)кньо_образну едн|сть му3ичних та
мовленневих образ|в; взаемозбагачення' увиразнення як
музичних' так ! мовленневих способ!в образотворення д|тей.
)/ :иузинно- 1!1овленнсв|й компетенц!т в|ддзеркал1осться
р|вень особист|сного розвитку дитини, :[ худоэкньо-му3ична
навчен1сть' розвинен|сть та р|вень т[ мовленнсво-му3ичних

зд1бностей.
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||итання для контрол}о
*1. .(айте ви3начення му3ично-мовленнево[ д|яльност|.

2. Бизнач|ть м|сце 1у{у3ично-}довленнево| д|яльност| у

структур{ худо}1сньо-ш1овленнево[ д!яльност|.
*3. 3'ясуйте специф|ку планування музично-1цовленнсво:'
д|яльност|.
*4. Ёазв|ть в74дут му3ично-мовленнево! д|яльност|.
1!1етодинний коментар. ,(ля зал|ку обов'язково вм!ти
в!дпов|сти на 3 завдання з позначко}о *.
1!1аксимальна к|льк|сть бал|в - 6.

|!рактинн! завдання.
*1. Розробити тематутчний план музично-мовленнево[
д|яльност! на квартал для одн!е| з в|кових гР!п, вказати тему й
мету музично-мовленневого д|йства.
2. Розробити сценар|й тшузинно| розваги.
*3. Розробити текст 1у!узично-дидактично[ гри.
4. Розробити конспект |нтегрованого 3аняття з розд|л|в
.. 1!1узика'> ,
Розвиток мовленЁ8 ) : (( )(удоэкньо-мовленн€ва
<,

д|яльн|сть'>.

1!1етодинний коплентар. Фбов'язкови1\{ для зал|ку е 2 завдання з позначко}о * та 1 завдання за вибором студента.
1!1аксимальна к|льк|сть бал|в - 5.

Ро3д|л 6
сп1льнА РоБотА с1мт т^ д0!!!|с!.,|!,!!()|'()
3АклАду 3 Ро3вит!{у
худо}1сньо_мовлвнн€во1 д!яльност1 д1тшй
6.1. Фортши роботи 3 с|п1'с}о

} дотпк|льному заклад! дитина сп|лкуеться з книго1о'
картиною (|лтострац|ето), музинними творами в р|зноман|тних
умовах ! обставинах' але цей процес започаткову€ться в с!шт'|.
Б|дтак, ва)кливого 3начення набувае забезпечення :ц!цного
зв'язку дотпк|льного закладу з с|м'ето, батькапди дитини.
Фортии роботи педагог!в у цьо1шу напрям| мо)кна под!лити
на так|, цдо вплива1оть на формування елементарних худо]кньопедагог!чних уявлень батьк1в, правильного ставлення до дитяно[
творност!, худо;кньо[ котшун|кац|[ та на забезпечення батьк!в
способами 3астосування худо}кнього слова у вихованн| | розвитку
мал|ока.
Биховател! справедливо в|дзнача}оть' що перева}кна
б!льтл!сть сучасних батьк|в ду}ке слабко худо)кньо' 3окрема'
л!тературно, о6|знана' що виявля€ться в не3нанн! дитячих
л|тературних | фольклорних твор|в, |гноруванн| рол| книги в
ро3витку дитин'{' безпечному, необанному ставленн| до
мультимед|йно|, !нформац!йнот продукц||' яка впливае на
св!тобаченця мал}ока.
9астина батьк|в д|е за принципом - нехай книхсок буде
багато. 1ак| батьки без розбору закида}оть дитину все новими й
новими кни)кками, не ц|кавлячись ти1ц' що винесла дитина 3
прочитаного | чи виявила до нього |нтерес. [оросл! задовольня}оться тим' тцо 1цал}ок горта€ стор|нки, певний час не
в|двол|кас |х, дорослих, в!д серйозних справ. Боднонас диту'на
чере3 такийспос|б поступово 3викае ли1пе до 1пвидко| зм|ни нових
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вра}кень' 3орових подра3ник|в. 3а такого п|дходу д\титривалий

час не виявля}оть ст!йко| зац|кавленост| книгото' вони не мо}куть

сприйтшати на слух та розум|ти прочитане' не зосеред)ку}оться
на стоясет|. ?обто сприймання книги як забави натривалийчас
гальмуе фортшування в дитин| нитацько| культури.
1нтпа група батьк|в, не виявля1очи у власно1иу' дорос./|о1иу'
экитт| лтобов| до книги' взагал| |гноруе потребу диту[.ни в
худо)кньому слов|. 9 нситт] таких с1тцей нема€ акодно[ книги'
га3ети' ?курналу. .(руковану продукц]то зам|нтое телев|зор,
в!деомагн|тофон, у кращому випадку - комп'}отер. |{ритому
зац|кавлення книго1о настае ли1пе тод1, коли перед батьками
постае проблема навчити дити\1у читати. 1ак| батьки нер1дко
висловлютоть

сво:' претенз|:

виховател}о:

<<чоп{у в мое|

дитини

немае бахсання читати? 9ому в|н так вахско опановуе основи
грашлоти?'> 3 низьким р|внем власно| культури так| батьки,
здеб|льтшого, ц| факти не пов'язутоть.
€атце тому виховател! матоть оп|куватися не т!.льки
формуванням читацько[ культури д|тей, а й |хн|х батьк|в. Б
|нформац|йноплу куточку для батьк|в виховател| розм1щутоть
перел|к твор|в, 3 якими знайоддлять д1тей даного в1ку на
3аняттях'
тексти поетичних твор|в, 3агадок. приказок'
колисанок, л|вилок тощо' тщо д|ти 3аучу1оть на па1и'ять. Ёр1ш:
того' корисни1ци е написан| популярно!о мово}о :иетодинн|
рекош!ендац|| про те' як краще в у1у{овах с|ти'| створити худо)кньорозвивальне середовище, як1 книж{ки сл|д купувати для д|тей,
як знайомити 1!1ал1ок|в з л|тературними
й фольклорними
творами' як ро3глядати |лтострац1т. Биховател! заохонутоть
батьк|в до створення у груп1 худо}кнього' 3окре1ца' кни}ккового
фонду, який батьки й виховател| фор:иутоть 3 кни}кок р1зних
эканр|в, наст|льно-друкованих |гор 3а 1иотива}{и л|тературних
твор|в, набор|в худоэ*сн|х 1лтострац|й, дитяяо:' преси тощо.
Бедення 3агального каталогу' в|днуття близькост| |нтерес|в, яке
п|дтримуе вихователь, моаклив|сть брати кни}кки' |гри додому,
обм|нтовату|ся ними' - все це поступово фор:шус ст|йкий 1нтерес
батьк|в до друкованого слова, збаганус |хн|й л1тературний досв1д.
|[итання про роль книги в экитт| дитини, принципи в|дбору
л!тературних твор|в, особливост! худоэкньо-естети{1ного
сприймання д|тьми твор|в р|зних эканр|в :ца}оть займати ва}кливе
шт|сце в те:шатиц| батьк|вських (|ндив|дуальних та колективних)
консультац|й, збор!в' методичних годин.
3багаченнто л|тературного досв|ду батьк|в, фор:шуваннто
|нтересу до дитяно| книги' вихованн}о нитацько| культури сприяе
тако}к 3алучення батьк1в до л|тературних в|кторин, як| ш|о}куть
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проводитися як один 3 вид!в ро3ваг' а 1иох(уть пропонову|'.|'|'||(''!
д|тям та |хн|шт батькам як творче дома111не 3авдання' незви'л:тйпдс'
3магання с!'мей. .(ля цього педагог 1цо)ке розтш|стити у1шови
конкурсу' л|тературного 3магання в батьк|вському куточку'
д!тяшт | дорослим в3яти участь у змаганн|, а
"..'рой'нувати
в|дпов!д| до кросворду оформити яскраво' в ш!ал1онках'
1\[охсна 3апрог[онуватт1'
апл|кац!ях, поробках. Ёаприклад'
батькам ра3ом з д|тьми розробшпъш кросвор0 з |Ф--]2 сл|в за
творами одного 3 письменник1в або п1дготувати м&льовон'
тшара0ш за текстами укра{нських народних казок; придумати
заео0кш-карт.шнкш за зти|стошт присл|в'1в' прика3ок' скоро1цовок'
л1чилок.
,[кщо

л|тературна

в|кторина проводиться
1шохсна залучити до

у гру:т[

5!|{

о/(ин з

роботи в :к\:1;! 'ги
вид|в ро3ваг' батьк|в
змагатимутьс'| у
як1
батьк|в,
!
команду
створити команду д|тей
вар|антом
текст|в.
!
л|тературних
{|кавим
знанн|
фольклорних
тако| гри мо}ке бути гра <,,{ знато десять...'>. |[о нерз! дхти й
д'ро"'[ви*ону1оть завдання' набиратони для своет команди бали'
3а|данняшти мо'куть бути так|: пригадати 10 присл1в'1в, л|нилок,
3агадок' народних (авторських) казок, письменник|в, поет!в, як!
склада1оть твори для д|тей ! т. |н. 1ак| сп]"льн| венори ма1оть
неперевер1шене значення для д|тей | батьк|в, ада*се об'едну}оть'
зблиэкутоть |х стл|льно:о рад|стто, в|дкриттями' позитивни1ци
е1шоц|яш!и.

сум|сн|й робот| з батьками з
формування худо}1{ньо-мовленнсво| д|яльност! с неадекватне
ставлення до дитячо[ творност|. Фдн| батьки вбачатоть у власн|й
дитин! ген|я' в ко?кнош|у мал1онку' будов!, конструкц|т, складен|й
рим| банать сл|ди таланту. 3 одного боку, така увага й повага до
творност| мал1ока стимултос в нього !нтерес до творно{ д|яльност|,
в|ру у сво| моакливост|. Бодночас дит:*1на 1швидко губить
ор|ентири' попри все нап{агаеться здобути ре3ультат для
схва]!ення' виявдяе нетерпляч|сть до подолання труднощ|в, до
самого процесу тощо.
Б |нтпому випадку' батьки ти!н|м!зутоть будь-як| творн!
досягненн я диту!ни' |гнорутоть не т!льки |! здатн|сть створити
щось ц|каве, г|дне, а й взагал! са1иу потребу у творност!. Бдома в
таких д!тей в|дсутн| елементарн| утшови для власно| худоэкньомовленнево| твортост!: ол!вц|, фарби, дитян| кни)кки' пластил|н'
кольоровий пап!р, ноэкиц!. .(орослим така д!яльн|сть, |нтереси
вбачатоться пороэкн!.ми забаватци. $оэтсен мал}онок' складена
!стор|я, саштост!йна ду1цка вистц|тототься' принихсу1оться'
||оступово в д!тей формуеться ст|йке уявлення про свото
1нтшото ва)кливо1о проблелпото в

287

абсол|отну }|еспро,шо'кн|сть творити' низька самоощ|нка' 3никае
!нтерес до р|зних вид!в дитяно| худоэкньо| д|яльност| взагал|.

3авдання виховател1в полягас у формуванн1 в батьк|в

адекватно| оц|нки

продукт|в, ! самого процесу дитянот творност|.
!ля цього педагоги ма|оть сам| виявляйи ц|нн|сне ставленн'| до
творчих досягнень д1тей. |{опулярними в до1шк|льних закладах
е демонстрац|я :шалтонк].в; вироб|в 3 ллаетил!ну, паперу в
батьк1вських куточках. 9астина роб|т в|ддаеться батйам
додо1шу' а частина збер|гасться вихователями у сховищах, щоб
просте}кити зр|ст худохсн!х досягнень дит'1ни, €ховища ли!ше в
к|нц! 1{авчального року або всього терм|ну перебуванн я дитп\!ив
доштк|льному заклад! передатоться на з6еренсення батькапт, що
стае своер|дни}1 с|мейним надбанням.
[а экаль, б|ль:п|сть виховател1в демонстру}оть батькам
ли1пе образотворчу продукц|то д|тей. |{оза увагото батьк]в
зали11]а}оться способи спостерешсення | збереэкення словесно|,
музинно:. творност1 дотшк|льник|в. .(ля цього виховател}о
ва}кливо г{ривчити себе ф|ксувати 3а допомогото
фотозн|мк|в
найкращ! дитян| рухи на музичних 3аняттях' супров0дя{уточи
тх наступними пояснення1ши про ситуац|то, настрй, як|
ц1 творн1
д|| спровокували. Батьки виявля]оть >тсивий йтерес до таких
факт|в.
3арекоштендували себе рукописн| книги' альбопти,
що
створ}о1оться у груп!. вихователями сп|льно з д|ть:ии. Б альбомах
педагоги 3апису!оть за д|тьми ц|кав| висловл|овання'
ро3ду}1'{
вголос' складен| групо}о 1 поодинц| казки, опов|д1, вфтп|.
Ёа
занятт| вихователь створ!ос творчу атмосферу' спонукас
д!тей
до колективного с]охсетоскладання' п!сля чого пропону€ не
т|льки 3ат1исаттт в альбом нову казк!, а й про|лтострувати [:,
нам€1л]овати до коя{ного еп|зоду мал}онок' а пот]м п|дписати його.
1ак постушово ка3ка отримуо знанущий для д|тей | дорослих
презентабелъний вигляд. }венер| д|ти охоне розпов|да}оть'
перека3у1оть створену ка3ку' пока3у}оть 1лтострац||' пи1па]оться'
що все так чудово вийтпло. 3 часошт батьки почина|оть виявляти
|нтерес до рукописних кни}кок' просять пока3ати нов| здобутки,
ц|кавлятьс я осо6истим внеском коэтсно| дитину{в сп|льну справу.
|

Р!зцотиан|тн! творв| завдання' наприклад' створення
окремих кни}тсок-1\1алтоток д1тьми ра3ом з батьками сприя]оть

зблиакеннто д|тей, п|дтримутоть !нтерес до словесно| й худонсньо:

творност| великих | маленьких. 3 на1шого досв|ду"мохсемо

п|дтвердити, що доросл1 пи1патоться й рад!лот"
д!тей,
"' '"й-е|| ]нтшртпд
коли приносять зроблену вдо1у1а к1]и}кенку ! пре3енту1оть
д1тям у груп|. .(о святкових дат мо}кна 3апропонувати приду1!1ати
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рядки | офорптити |х ц|каво, яскраво.
в|ртшованого завдацня
багатовар|антного
|{очаткопт такого
в|ртш|, доримувати задан|

мо)куть бути так| рядки:
<Б день святого Балентина
Бану я таку картину...')
<9 святого }1иколая
€во|шт друзяш1 я баэкато...,>.
Ёе т|льки розвивальний, а й об'еднувальний ефект ]ца1оть

творн| 3авдання колективного характеру. Ёаприклад,

вихователь ра3о1у{ з д!тьми до1иовлясться про те' що до великого
свята ка3ок ко)кна родина' доросл| ! д|ти створять ра3ом яскравий
альбом |лтострац1й до найултоблен|штих 1са3ок. ,(|ти сам|
вир|тшутоть, до яко| ка3ки вони будуть мал1овати !лтострац|т.
|[ов!домля}оть про це батькам' признача}оть останн|й терм|н
виконання 3авдання. Альбом-полуфабрикат знаходиться весь
час у в1тальн|й к|тинат|, щоб батьки та д|ти мали мо}клив|сть
милуватись 1лтострац|ями, як! надходять в|д родин. 3авертпений
вар|ант альбопту обов'язково г{ре3ентуеться на свят|, батькати !
д|тятш по|менно оголо1шусться подяка.
1акого саш|ого 3начення набуватоть творн| проекти' в яких
на 3апро1]]ення вихователя беруть участь | д]ти, | батьки. 1ворний
проект як форма сп1вроб|тництва' сп1втворност| дорослих | д|тей
набувае останн|м часо}1 все б|льтшо[ популярност|. 1ворт1ц;
проект' як | |нтш| описан| вище форми сп|впрац1 дотшк|льного
3акладу 3 родинами' не мо)кна обддеэкити ра!цка1ци заняття. Бони
реал|зутоться певний нас у будь-яких формах 1 видах д;яльност|,
ста1оть' так би мовити' смислом х{иття д|тей у груп|. 3алунення
батьк|в до тако| роботи п|двищить [| знанущ|сть в очах мал}ок!в,
сприятиме зблиэкеннто педагог|в | батьк|в, батьк!в ! д!тей.
Ёоротко прокош1ентуемо методику реал|зац!| творчого
проекту \{узей осен| . } процесуальнош1у аспект| проекту мо)*{на
виокремити почс'!т[кову стпа0|ю, на як!й перед д!тьшти та
дорослими окресл}оеться генеральне 3авдання та обговортототься
поступов| кроки його виконання. 3 д|тьми вихователь проводить
вступну бес|ду, завдання яко| - мотивувати наступну творчу
д]яльн|сть' викликати |нтерес, сфорплувати в д|тей цочуття
в3аемо3алеэкност| й в|дпов!дальност! 3а загальний усп|х. 3
батька;ци вихователь проводить |ндив|дуальн|. 6ес|дишов!домлення, в ход| яких запро1пуе до сп|впрац|, поясн}ое' яко[о
конкретно 1шо}ке бути допомога' участь ко}кного. 1ак, педагог
3апропонував д|тятц створити 1\{узей осен|, розта1пувати його в
р|зних куточках групи' 3апросити на його в|дкриття батьк|в,
<,

'>

д|тей 1нтпих груп' сп|вроб|тник|в
дот.ттк|льного 3акладу. )/ вступн|й
бес|д| в|н заслух.'

.'р'.''"ф| щ'д' оформлення окремих
музейних кутонк1в,'"1
р'"Бм з д|тьлли розпод|лив обов,язки за
ко}1{ним. Ёа наст.упному'
робонолсу етпап!, що мо}тсе тривати
к1лька дн|в, на р|зних ;;;";
обставинах
в|дбуваеться збирання !нфорлгац1т,'''"'у.'ове
"'"".', в доматшн|х
визначення м1сця ко}{с|{ого нового елеу1ента|: оформлення,
в загальному
контекст| 3авдання. ?ак,
разом 3 вихователем д|ти виготовляли

картини' рамки для картин худохсньо|
3алу!-,;й;;;;.ли
ра3ом
батьками загадки-картин*и, л|д6иралитексти
з в1домих казок'
в яких <(заховалась') ос|нь або згадка
про не|, тобтБ оформляли
ка3кову залу. |!|.сля ко}кного |стотного
внеску' зм|ни вихователь
обов'язково п|дкресл}овав' як зм|нтоеться
загальна картина.
[!ршк|нцевшй е!т!ап
результат|в
проекту'
3окрема' '''''"'у.'"."
в|дкриттям "'р".*нтац'ето
му""й-Б""й,'""'
який
запро1шу1оться батьки,
р|дн|, д|ти |нтпих груп' сп!впрац|вники
дотшк|льного закладу. |{Ёдагог'пр''Б"у'
д|тям
розпов1сти про те' як створ}овалй експонати зал1в,
"и"'упй'иг|дами,
як | хто зробив
св|й внесок. |{резентац|я вилив''']""
свято.
?ворний
у
коли до нього п|д|йти правильно' н|коли проект'
не буде
нере3ультативно}о справо1о' коэкний
3адоволе1{ня в|д загально: справи' у""""й/ !;;;"'у в1днуе
п"рек'н.сться
у сво:й
спромо)кност1 творити.
з

6.2. 1}1етодика проведення свят !
ро3ваг
Бидатний знавець та ц|нитель
дитинства, дитяно| творност|
1{орн|й 9ук овс ький головн'й_']"'*
х арак теристико}о
дотшк|льного дитинства на3ива€
'то'
буття,
рад|сн!сть
яке йронизуе й
супровод}куе дитин! без видимйх
причин. ё.*. цй*_Ё.,у''"*
природ1{ого щоденного
щастя мойн.
енерг|йн!сть' притаманну маленьким .пояст7у!ту| надзвинайну
д|тям,
творно|
активност| в будь-як|й
"р/й"7й! способу
д|яльност| як едино мо}кливого
1снування, потребу в пост1йному
п|зна""| ;;;;;']'",
творчому освоенн|. Б!днуття
';'"'
оу''"_']"й"1Ё-*;',""
рад|сност|
лсиття дитини | экиття л:одей, як!
отонутоть |[, супроводэкутоть т:ро3виток. €аме тому в :китт!
3начення ма}оть свята. €вятков| доштк|льн";;;;;ъъ;;ер1пене
образи дитинства з|гр'ватоть
л}одину впродов}к всього шсиття'
п]дтримутоть у найтяакч| його
]иоменти. Фтаке, свята й
розваг! дотлтк1льЁик|в ] сцрава
надзвинайно серйоз-на й в'дпов|д*л,н'.
д' .'!' й}' ]"""';3ав}кди
присутн| батьки' 1]е сп|льн"
виховател|в.
"'".*''" };*"'"' 6'1'/{Ё, .;'"*;
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.(итян| свята й розваги викону1оть р|зноман1тн! функц|[,
найголовн!тшими 3 яких с так|: есг|еп!цчн4. ад}ке яскрав|сть
вбрання святково| э,али' отшатн| кост1отии д|тей, красива му3ика'
поетичне слово' повнота й глибина вра}кень | понутт|в, - все це
наповнтое' естетично в'1хову€ дт4т|7ну. } процес| л!тературному3ичних свят' а йдеться про свята в контекст| худоэкньо}довленнево| д|яльност|, реал|зу€ться коан!тпцвнс функц!я, адэке
по1пирення та
в|дбуваеться закр|плення, уточнення'
систематизац|я л|тературо3навчих уявлень д|тей, збагачення
л!тературно-худо}кнього досв|ду. [|нн|сть здобутих д|тьми
знань | уявлень ви3начаеться тим фактотш, що вони формутоться,
3асво}о}оться на активному ептоц|йно-креативно]цу тл|. Фднити з
призначень свят та ро3ваг е збудакення творчих сил' особист!сно1
активност| дитини, в1дтак, для реал|зац11 креагпшвно[ функц|[
необх|дним е створення дорослими умов стиш|улювання творчих
прояв|в, не обмеэкення' а схвалення дитячо| активност|. Ёер1дко
доросл| у прагненн] ч|ткого дотримання розробленого сценар1то,
не зали1па1оть д|тям экодно[ мо}кливост1 для активного
втручання поза д1ями, передбанени1ии сценар|ем. 1ому
дотпк|льнята ви1шу1пен1 ли:пе виконувати 1тризначен| |м рол| й
виявляти активн|сть у хсорстко обтцеэкених до3ах. 3а такого
п|дходу д|ти в|днува1оть невпевнен|сть, надшл|рну напруэкен|сть,
нав!ть тривогу' втрачатоть |нтерес до святкових д1йств.
Белике значення мае ко.гпа1 н|кагпшвно та
конп[окг|новст[с'новлювс[льнс функц|] свят' як| е одним з
ефективних способ|в ранньо| соц|ал|зац|т д|тей. Фб'сднан!
сп!льними шере)киваннями' вра]кенняш1и д|ти ма!оть моаклив!сть
в|днути себе частиното сп|льноти' оц|нити свое м|сце в н|й,
ви3начити позитивн| якост| сво[х товаритп1в. } програм] свят |
розваг обов'язкови1\{и }домента1ци е р1знотиан|тн| колективн| |гри,
3магання' сп|льн| командн| д|[, що збагану:оть емоц|йний,
почуття1ци
котиун|кативний
досв|д дит:*1ни соц|альними
колективно[ радост|, перемоги' колективно| сп|впрац|. Багато
хто з педагог|в, на1}1агаючись, щоб свято пройтпло бездоганно,
численн1 ра3и проводять репетиц|| |гор, змагань, в1д ного
втрачаеться природн|сть, глибина перехсивань. {е недопустимо'
якщо ми прагнемо до макси1цально| реал|зац|| розвивальновиховного потенц|алу свят.
Бваэкаемо за необх|дне ска3ати | про величе3не 3начення
вшховно| функц!: свят | розваг. 1 р|н не т|льки в тому' що педагоги
знайомлять д|тей 3 правилами етикету п|д час театрально|

вистави' в к!нотеатр|, на концерт|. .(отпк|льники вчаться
висловл1овати 11о3итивн! й негативн! понуття соц|ально
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прийнятими способами' вчаться бути стрим ану!у!и, вв!9;ливими,
елегантними. Б|дтак' роль по3итивного прикладу повед|нки
дорослих ма€ неперевер1шене 3начення.
)(арактери3у}очи свята й розваги в контекст| худолсньомовленнево| д|яльност|, виокреш1имо :х р!зновиди заленсно в!д
тематики' загадьно:' мети та способу орган|зац||.
7 е лса гп ц ч н | л | гп е ра п1. у р но- м у з ш н н ! с вя п! а здеб|л ьгпого
присвячу|оть творчост1 в|домих дитячих письменник|в, поет|в,
найуллоблен]'тшим л|тературним 1 фольклорним }{санра1и'
се3онним народним святам тощо. [о ц|е| групи нале?кать вечори
<€в|т сп|вуно| ду1ш|)' присвячений творност| .[!ес1 9кра|нки,
<,Ёаш] 1арас) - про }киття | творн!сть великого
укра|нського
поета' ка3кове свято <,}{а гостини до ка3ки'>, <,Бабусин! ка3ки,>,
<,[ля д|внат | хлоп''ят про зв|р|в та зв|рят,> .
<,|{оетичн_':}о сте}кинко}о до.[л!су,> - свято' в якому в
р!зних
куточках 1ш}з}!{ьс)| зали л|с поста€ перед д|тьшти у новому вбранн| 3}1мово1цу, л|тньотшу, ос|нньому, вес1нньому; через л|ринну
поез|то, поетичн]' ка3ки' елементи драмати3ац1|, хороводи
пока3уо сво]о дивну красу' 3ачаровуе' 3аколихуе, 6авить. [еро|
казкового л|су - ялинки' бер!зки, пта1пки' зв|р| - акив|, вони
зм|нтототься г1оступово 3 часоп1' зм|нтототься |хтт| думки' почуття'
г!раця' турботи, радощ|. 3а короткий час перед д|тьми постао
ц|л1сна картина Рок}, 3м|ни, як| переэкивас природа л|су. 1аке
свято ва}кливе передус|м в п|зттавальноп1у план|, насичу€ д!тей
г либокими г{ере}кивання:ути.
Ё!аступним р!зновидом дитячих свят с гпеагпрал!.3оване
01йспъво 3а л[от!.швомш л1тперо!т[урно?о /пвору, наро0но[ лееен0ш,
обря0у.
}(расива легенда про сн|гуроньку' збагачена л|ринно:о
поез|сто, танцями' сп|вами у виконанн] д|тей н|бито г{ереносить
тх у минув1шину. Ёац|онального колориту додатоть д|воне |
хлог{'яче вбрання, укв|тнане зеленими г|лочками, кв|тами
припт|'щення. Бсе це 3али1питься в дутш| д|тей надовго.
€таровинний обря0 3акосшчення 01вчатп, як1 вэке переходять
у стар1пому до:пк|льному в1ц1 (тп|сть-с1м рок1в) до самост1йного
дорослого }киття' насиченого праце!о для |нштих, турботами по
господарству, п|клування1!1 про близьких та р|дних, надихас
д|внаток на в|дпов|дальн|сть перед р|днитии, в3а€мо3алеакн|сть з
1нтпипти членами свое: родини, почуттям гордост|, г|дност!',
чис'готи' впевненост| у сво|х силах. Фбряду закосичення передуе
перев1рка готовност|, зр|лост| д!"внаток до ц|е| руб|экно| под!| в

хситт|:
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як навчилися

господар]овати, приймати гостей'

вир|тшувати нескладн| }киттев| проблеми' а тако)к сп1в::':'гт'
танц}овати'деклау|увати.3акосичу1отьд|внатокр|дн!матус|,япс|
впл|та1очи в к|ски стр!нку, 3ичать |м здоров'я, г!'дност1,

благополуння:

, позтг:шн!тттай
голова' ро3кв1таи краса г, добр|<,|[летись коса'
ро3умн|тпай голо

тшайдутша'>.|[от|штматус!,утворив1пиколонавкругсвотхдонечок'
вс|ляке лихо' хвороби, о6рази, щоб вони птинали [х
"'"'"'р''-ть
в останн|й частин\
у подаль|пому }китт1. 3акосичених д|внат1гри'
за6ави'святков|
свята в!та!оть хлопчики' р|дн|, виховател1'
виступи д!тей 3авер1пу|оть свято'
1гри_
Ауэие подобатоться д|тяпл святков! |гри-подор0)1{1'
в яких вони де1ионстру1оть свото тп[71:'с:"'''р'б'"ування'
товлен!сть' навчен1сть' компетентн!сть' 3деб|льлпого [:'1;иподороэк1 розвива}оться за с|охсетош|' шередбана1оть вико1{а1{н'1
подолання
д|тьми ни3ки творчих завдань' командних д1й' вид святаозначений
| випробувань. |[ро!л}остру€мо
'"р"-*'д
розвагикоротки]ивикладомстохсетно|л\нт\по0ороэк'!<,[[раш4е
брати участь д!ти р|зних
р!0ноао крс'1о>. } ньому мо}куть
вплив заходу' 1дея
'''',
виховний
посилить
ли1пе
в|кових груп, що
який
свята полягае в тому' що разом 3 молоденьким х{уравлико1у|'
в
подоро}к
у р|зн!
д|ти в|дправля}оться
нудьгував у р:дн'мй
""{"й;,

куточки планети' зустр|татоться з р|зними культурами'
!Ё.д'ц;"ми 1, нарештт|, поверта1оться додому' в 9кра|ну'

[|{о, як не гарно далеко' найкраще все )к таки вдома'
на л|таку' до
''Бр"*,''^''|,
кра|.
,Ёд"'*у
.{о далейо| |[|внон1.д|ти <'летять>
на
ай"р"*й д|1татоться на пароплав|, по Африц! руха}оться
пат{уасами'
чукча1\{и'
верблтодах. 3устр|на|оться з п|нгв|нами,
|нд|йцями' навча}оться в|татись' як це робиться в р|зних
танцк)вальн|
*у!''*'" св|ту, сп|вати п!сн1, повтор}овати
(г|овернувтпись) в
свята,
Ёаприк|нц|
народ|в.
р|зних
"й"**''',
}кра!ну, вони дру]кньо сп!ва}оть укра[нськ| п|сн|' ап:одуР]1
укра|нському танку' перекону}оться' що наитепл11ше
"''''',"''у
на дутп! ли1пе на Батьк|вщитт|'
!гри-випробування' т1а в|дм|ну в|д попереднього виду
з
д!й, не ма1оть загально| стоэкетно| л|н||, склада]оться
музичному
"""'*',й*
л|тературному'
тта
3магань
посл,.довних випробувань'
матер|ал|. 1ак, нашриклад' свя!по <,!1в+ап'о.а | хлоп'япъо, с' т!.с[ко1!{
час
!хн1 бапъьюш> дае йоаклив|сть д!тям ! дорослим на певний
проявами
специф|нними
<.обтц|нятися> по3итивами | негатива1\{и'
своет стат|' свого в!ку, краще в3нати' в|днути переваги' |нтереси
{'т''т групи. |[остушово Бедуний ра3ом 3 д|тьми ви3начас' хто так|
лтоблять, вм|1оть,
д!вната_,"хлоп'ята, эк!нки, нолов|ки, 1цо вони
3 названих груп
коэкн|й
Бияв.тлясться'
що
переваги.
нада|оть
чому

подоба|оться свот п|сн1, танц|, в!.ртп|, казки | нав!ть
|гри. Бсе
ска3ане д|ти й доросл|.п|дтвердхсу1оть виконанням
худохсн|х
номер1в, декламац1ето в|ртш!в,
и
тощо. 9
"л*м'н'амвс|цддрамати3ац1|
друг|й частин| свята ведунлай пропонуе
на короткий терм!н
з:ш|'нити рол| - д1внаткам
хлопчикам "'''" матуся1ши'
чолов!ками, нолов!кам _ хлопчиками,
а эк|нкам в|днути себе
}11аленькими д1вчатка]ши. хлопчики
- <,чолов|ки, й1ря-',""
спортивних змаганнях, розв'язу}оть складн| проблеми;
у
:т]:у] _ (1иатус|> пригаду]оть
д1вчатка
колисков1, намагатоться
вгамувати вередливих д|тлах|в; +тс|нки _ <д|внатка))
пригаду}оть
дитян1 ка3ки' в|р:ш!, вчаться водити хороводи' гра}оть
у д!вон|
|гри; чолов|ки-''хлопчики}) намага}оться якнайлпвидтпе
побудувати 3 конструктора буд|вл|о 3а 3разком'
з|брати па3ли'
п_ригадати л|тературн| твори, героями яких
е вовк | ведм|дь.
$|нщ1вка свята повертае все на сво[ м|сця'
допомагае д|йти
ва}кливого висновку - у ко}кного його
його м|с|я, вахска й
роль'
ва)клива' а друакба дорослих | д1тей
допомагас долати 6удь-як1
труднощ|.
. 3-попт|этс уллоблених дитячих ро3ваг одне 3 центральних
м1сць пос|дае театр як видовище, !т[еа!т[рс|льно
вцсп[с'во. !|ти з
найн|экн|тпого в|ку полтоблятоть дивитисяр!зноман|тн|
вистави,
.(ля маленьких д|тей
пока3
:::р:-"|""довища.
в1домих ка3ок за до]]омогото фланелеграфу,
"й'"'!йБ;;;''1гралпок,
лялькового театру. Бистави для найменш]их '*''ру
не ййуй, оути
тривали}1и, здеб!льтпого. д|тям пре3енту}оть
в'дом; ,"ф',
добре
забезпетуточи високий р|вень
активно1 унаст| д|тей
'*й.'",'"", героям'
у вистав|: мал|оки допоп{ага1оть
добрим
попередхса}оть
|х про небезпеку, 3аперечутоть 3лим-персона}кам.
Р;иди театр|в
для стар1ших дотпк|льнят ста|оть б|льтш складнимй. стартш|
дотпк|льники не т1льки охоче спостер1га]оть 3а
вони
полтоблятоть брати участь у виставах' причо1иу ";;;;;;;|в,
ставляться до них
як до в|дпов|дально[ прац1 для радост| |нш:их. |]останови
театрал|зованих вистав дотпк|льнйками ма]оть
ду}ке ва}кливе
виховне | розвивальне значення' яке виявляеться
у здатност|
д|тей брати участь у п!дготовц1 розваги для |нтпих
д|тей,дорослих
лтодей' .(!ти статоть спромо}кними виступати
не т|льки
глядачами, а й працтовати на рад|сть 1нтши:и.
Ау:ке подобалоться дотпк|льникам творн!. л|тературномовленнсв| |гри, ре3ультатом яких мо)куть бути
склад*1'| д1'"*"
казки' опов|д|, створен| д|тьми газети' ,и"т!в*и, бл!скавки
на
3апропоновану вихователем тему або за |н|ц|ативо:о
д|тей.
.(о розваг нале'кать такохс огляди птультф|льти|в, к|ноф|льм|в за мотивами л|тератур"'*
воренням ии об|грування:и.
'"'р;" ,""'"'}'""й}х 'б"о294

}1етодика проведення свят | розваг враховуе в|ков|
особливост| сприймання д|тьми видовишд, активно| унаст| у
сп|льних святкових под!ях. 1ак, для тшалток!в ро3ваги | свята
проводяться перева)кно у грушов|й к|тцнат|, в утиовах' до яких
г,виклу! д|ти, приному

бахсано,

щоб процес

святкового

вбрангтя

к|мнати в1дбувався в присутност| д|тей. !!ти переймахоться
святкови1и настрое!}[' терпдяче он1кутоть под|то, рад|тоть |й,
водночас не триво)каться в|д неспод{ванот ситуац1|, в|д
нев!домого. Ёе рекомендуеться вкл1очати до сценар|то образи,
персонаэк|, под||, як| могли б перелякати' ро3триво)кити' сильно
вра3ити д|тей _ мал1окам ще ва)кко контрол}овати сво[ емоц||.
.1{!тературно-штузинн| ро3ваги бахсано проводити не част1тпе
двох раз!в на м|сяць. } такому раз1 й доросл| мо?куть краще
п|дготуватися до [х проведення, ! д|ти скунити 3а рад|сното
под|ето, ба;кати, он!кувати т|. Белик| свята ма1оть стати для д|тей
значно1о под!ето, то1цу тх мае бути литпе чотири-п'ять у
навчальношлу роц!.
Аля стар1пих дотпк|льник|в, зале}кно в!д 3адуму'
п|дготовний етап мо}1сна зробити в|дкритити, тобто заохотити
д!тей взяти участь у п|дготовц! до свята або зробити свято
с}орпризом для д1тей. ,(остатньо досв!днен|' вони в}ке легко
адапту}оться до зм|нних обставин' встига1оть ц1л|сно сприйняти
святкове вбрання 3ал\{' здатн{ до культурного вирахсення
в!днуття цдастя' святковост!, уронистост| под||. Ёа в|дм|ну в!д
тшалток|в, стартп| дотпк|льники, он|куточи свята' фантазутоть'
уявля|оть птохслив! с1орпри3и' в!дтак, сам процес п1дготовки
виявля€ться 3начущим для емоц!йного ро3витку д|тей' 9
навчальному роц| плану1оть с|м-в!с|м 3начних свят.
€унасна 1цетодика наполягае на тому' щоб головним
критер|ем тривалост| розва}кальних заход1в був экивий |нтерес
та активн!сть д|тей. €вято чи ро3вага ма}оть зак|ннуватися 3а
дек|лька хвилин до того' як мал1оки в!днутоть втому' як почне
згасати !нтерес. 1обто зак|нчити краще на момент| п|днесення,
коли е легке в!.днуття }калкування 3а свято[, |{9 минае. 1од!
тривалий час д\4т'111а буде збер|.гати в соб| приемн| спогади'
рад!сно чекати наступного свята.
Бахсливитш в методиц| проведення свят 1 розваг е питання
про м!ру дитяно| свободи, сп|вв|днесення п|дготовленост| та
!мпров|зац1|. }(оэкен з педагог|в 3ав)кди мр|с подарувати д|тям
найкраще свято' ретельно готуеться до нього: розробляеться
сценар|й, проводяться репетиц|[, готутоться атрибути' кост|ош[и'
виготовля1оться декорац||; д|ти та доросд| вчать рол|' 1 це
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правильно' ад}1се вс| функц': свята мо}1суть бути реал|зован| л]1|ше
тод|, коли воно буде красиви]и у вс|х в|днотшеннях. Але !нод!.
власне бачення загального портрету свята 3ава)кае вихователям
1 музинному кер1вников| побачити за вс!шт цим 1цо е свято для
дитин!т..(оти|нантним

:

ста€

сам сценар|й,

в яко:иу все так чудово

продумано, той сенс, який сатш вихователь вкладае в нього. Бс|
детал!, посл|довн|сть д|й, в|дпрацьована до др!бниць, репетиц||
датоть тшоэклив|сть спод|ватися' що ко}кен з унасник|в ч|тко |
досконало знатиме сво| рол|. }|еспод|ван|й дитян|й реакц||,
|н|ц1атив1, активност| немае м|сця в такому суперп|дготовленош1у
1 суперрозробленому свят|. 3агальна краса' н|тк|сть, як|
врахса|оть глядан|в, безу:иовно на цьому свят! е. |{роте за
кул|сами

залитпа6ться

напру)кення'

яке переэкива}оть

н|чого не забути, н|де не помилитися.

д|ти, щоб

1{об цього не було, | на етап| п|дготовки, | на етап|
проведення ма}оть дом|нувати |нтереси д|тей. Ёа п|дготовчо1цу
етап| продумусться педагого1ш лиш1е 3агальна канва' готу1оться
ли1ше окрем| номери. Бахсано, щоб сто:*сет, сценар|й свята

передбатав неспод|ване втручання' непередбанен! зм|ни,
враховував |штпров!зац|йн| вкл}очення за баэканняти д1тей, тщо
дасть |м в|днуття справ)кн|х господар|в свята, р|вноправних з
дорослип{и учасник|в под1й. 1{оэкна дити\!а утае шост|йно

в|днувати свото особист|сну дощ|льн|сть | доренн|сть, в|диувати,
|нтересу рад|тоть, його схвал1ототь'
що тт активност|,
п|дтришлутоть' що |: святков|сть, уронист|сть, рад|сн|сть
задехсить в|д не1, а не просто !нтп| л1оди розва}ка]оть || за ||
пасивно: присутност! на свят|.
|{|двищеннто особист|сно! активност! коэкно| дитини
сприя1оть р|зноман|тн| форми роботи з аудитор|ето глядан|в,
яких ведучий заохонуе до унаст| у святкових под|ях. ?ак у д1тей
поступово з'являеться почуття власно: причетност|, корисност|,
з являеться осо6истий |нтерес, сенс свята для ко}кного. 1ак,
наприклад, у передбачен|й сценар|ем гр| пере:иогла команда чи
окрема ди1ит1'а. Бихователь пропонуе глядачам п|дтриматц тих'
хто програв, знайти для ътих слова вт|хи: <,[|ти, у зтиагатнн! так
3ав)кди бувае - одиът перемагае, |нтший програе. |1роте це не
прив|д, щоб сумувати, знев|р||т|4сь у соб|. ,(авайте спробуемо
п|дтримати Басилька, знайд1ть друэкн| слова' щоб в|н в|днув, що
:ши в|ри:шо в нього' що в|н все одно }долодець). Аля дитини' яка
впер1ше виступала прилтодно на свят! _ сп|вала, танц1овала чи
декла1иувала в1рлп|, педагог те)к на1цагаоться знайти слова

схвалення, п1дтримки' не пропустити
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ц1о

особисто для

не-т

ва)кливу под|:о, | знову 3вертаеться до д|тей: </(!':'г:, !!!/(!([)!1|() !|!!м
('!![)!!!|)!{!!'!
1!1ар!йка впертпе вистуцил11
секрет - сьогодн|
'!|(
як
!]()р()}!([|!}||.||!!'
актриса. [и з вами 6а9или, як вона готувалась'
*р."""е вбрання на н|й. 1!1и так рад|, що в не{ все дуаке дсэб1;с:

"*'
ву1йт]7ло..(авайте |й ще раз щиросердно поаплодуемо' мо}кливо'
хтось хоче ска3ати 1й компл!мент>. ,який це ц!нний,

ненав'я3ливий для д|тей урок ува}кного ставдення до |н:по|
лтодини| 3астшунену, обраэкену' ро3триво}*сену (а таке нер!дко
бувае) дитину 1цо)кна повер1{ути в по3итивну1й стан' при цьому
палучити!нтших д|тей до справи слухс|ння 1нтп|й л}один|' надату|
|м приклад ува)*(ного ставлення до !нтших. <'1нод| бувае так' що'
не зва}ка1очи на свято' у л}одини погаглий настр|й. ,{ив!ться,
€ерг|йко 3асмутився. .!,к би ви 3апропонували розвес(}лити його?
6кахс|ть: <,€ерг!йко, я б шд|г для тебе...>. Бихох;:ттс:ль п|дтрим9с
|н|ц|ативу дитини'вкл1очае [| номер ни д|то (погладити тто л'о.л:отз|,
поц|лувати, обняти тощо) у х|д свята' схвал1ое {| ш1ир!ст'ь, 7цс;б1л<;т'у.
Фт;ке, не потр!бно пускати сценар|й на само11.'1ив, оск1.г:ьки
гарним мо)ке бути литпе гарно п|дготовлене свято' нат'ом|стг'
дом|нувати при цьо1цу 1ца1оть !нтереси д1тей' €вобода дитини у
виявленн| сво|х почутт|в, власно[ активност|, |н!ц|ативи повинна
обмеэкуватися лу!177е правила1у1и етикету. 1ця робота обов'язково
мае прово дитися вихователями ! батьками в повсякденному
}китт!' а не ли1пе на святах.
3авдяки посл1довному педагог|нному впливу д14т'1на
по[1инае св|домо ставитися до вимоги збер|гати титшу п|д нас
вистав' святкових д|й, адэке виступ актора - це праця для радост!'
задоволення !н:пих лтодей. Б|диуття вдячност| спонукае мал1ока
виступ|в
щиро аплодувати' ува)кно | з поваго:о с1авлтися до
артист!в' свотх товаритш|в. |[овага до почутт{в ]'нлпих лтодей
поступово приводить ди1иъ\у до необх|дност| контрол1овати
власн| емоц!т. Фтэ*се, все' що дитутна до3воляс соб! робити
в!дпов|дно до засво€них нек) правил етикету' | е свободо:о. 1 якщо
не зава}ка}оть
д1| не суперечать загальноприйнятим правилам'
|нтшим, не пору1шу}оть сп1льних план!в' дорослий не повинен
л|м|тувати дитяче баэкання висловл1овати себе, свот почуття'
пере}кивання. ]/ протиле)кному випадку' педагог м'яко вказуе
ди1ин| на немо)клив|сть |[ д|й, переор|ентовуе |:' |нтереси'
с'прямування. 3овс!м не доц|льними виявля}оться <<Ри)(ФБЁ|
3аходи)) у процес| святкових урочистостей, проте пору1шення
правил ма1оть стати темо|о для обговорення' анал|зу п!сля свята.
у п!дготовку до свят сл|д залунати батьк!в. Бони }1о)куть
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допомагати готувати святков| атрибути' декорац|[' потпити
кост1оми' вивчу!ти з дитино}о театральну роль.

||итання для контролк):
1. .[к! форми сп|вроб|тництва до1цк|льного закладу | од|1ни
р
ви знаете?
2. 9п впливао' по-ватшому, в|к дитини на зм|ст |
форми
сп|впрац| педагог|в | батьк|в?
3. .$ко:о мо)ке бути тематика |ндив|дуальних консультац!й
батьк|в
з проблем орган!зац|| худо}кньо-мовЁеннево:.
для
д|яльност| дотпк|льник|в?
4. €формул:ойте моэклив| помилки у п!дход1 батьк|в
до
вибору дитяно[ книги.
5. }1азв|ть вимоги до в|дбору л|тературних твор|в
для д|тей,
як би ви пояснили [х батькам.
6. Розкрийте значення свят | розваг в хситт| дош:к|льник!в.
7. Бизнач|ть 1 розкрийте функц|[, як| реал|зу:оться в ход|
свят | ро3ваг.

8. Бизнач|ть види свят | ро3ваг' сп!вв|днес|ть |х з
мо}1сливостями певних пер|од|в дотшк|льного дитинства.
9. Фхарактеризуйте етапи п|дготовки 1 проведення

святкових заход|в.
10. Розкрийте ватпе розум|ння м|ри дитяно: свободи на свят|
в долшк|льному заклад|.
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