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Кузнецова Наталя Володимирівна поглиблено працює над проблемною темою
"Формування у дітей з порушенням зору інтересу до пізнання світу засобами пошуководослідницької діяльності на основі технології Марії Монтессорі".
Як результат самоосвітньої діяльності, Наталя Володимирівна узагальнила
педагогічний досвід роботи з проблемної теми: розробила перспективний план пошуководослідницької діяльності для кожної вікової групи та конспекти дослідів з визначенням
мотивації, що сприяє формуванню у дітей інтересу до пізнання світу. Розробила парціальну
програму "Цікавинки самостійного пізнання світу".
Важливу роль у підвищенні фахового рівня педагога відіграло поступове оволодіння
комп’ютерними технологіями, що дало можливість розробити та створити власне портфоліо,
що висвітлює зміст роботи тифлопедагога та власні професійні досягнення.
В міжатестаційний період Кузнецова Н.В. працює над підвищенням свого фахового
рівня шляхом активної участі в роботі внутрішньосадкової творчої групи "Оптимізація
освітнього процесу на основі особистісно-зорієнтованого підходу шляхом впровадження
елементів технології Марії Монтессорі": є співавтором розробки алгоритму організації
занять з використанням елементів технології Марії Монтессорі.
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Кузнецова Наталя Володимирівна співпрацює у тісній взаємодії з лікаремофтальмологом, музичним керівником, фізінструктором, вихователями та батьками. Вона
систематично знайомить батьків, педагогів із змістом корекційно-відновлювальної роботи,
надає консультативну допомогу з питань корекції зорових порушень дошкільників в умовах
сім’ї.
Відзначається високою загальною культурою, моральними якостями, користується
повагою дітей, колег, батьків.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Державна політика у сфері освіти в Україні спрямована
не тільки на отримання дитиною певної суми знань, вмінь і навичок, а й на розвиток
інженерного мислення, її творчого потенціалу, прояв активності в отриманні знань. Це чітко
відображено у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. Концептуальна основа
цього державного документа — єдність природних законів буття людини, довкілля, Всесвіту.
Важливу роль в оновленні змісту освіти та зміні ролі педагога відіграють інноваційні
технології.
Однією з таких технологій, яка використовується в нашому садочку є педагогічна
технологія Марії Монтессорі. Чому саме на ній зупинився наш вибір? По-перше: ця
технологія має корекційну спрямованість, що дає змогу оптимізувати роботу з дітьми з
порушенням зору. «Чи можна вважати інклюзивним навчальний заклад зі спеціальними
групами/класами? Оскільки інклюзія – це неперервний процес підвищення участі кожної
дитини в навчальному процесі та зменшення кількості випадків виключення з нього,
навчальні заклади зі спеціальними (компенсуючими) групами/класами частково можна
називати інклюзивними»[14, с.11]. По-друге: технологія М. Монтессорі є моделлю
особистісно-зорієнтованого підходу, що є основою гуманізації сучасної освіти, де надається
перевага інклюзивній освіті, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей та забезпечує
однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими
потребами.
Великої уваги М. Монтессорі надавала «Космічному вихованню» метою якого є
формування в дітей цілісного сприйняття картини світу. Монтессорі розуміла необхідність
зберігати й підтримувати дитяче сприймання світу як єдиного цілого, доводячи, що вже у
дошкільному віці дитина має здобути певну об’єктивну інформацію про навколишній світ.
Діти з порушенням зору, що відвідують наш дошкільний навчальний заклад
комбінованого типу, мають недостатні уявлення про предмети та явища навколишнього.
Через порушення зору дошкільники погано бачать та виділяють конкретні ознаки, якості
предметів: їх форму, величину, колір та просторове розміщення. В зв'язку з цим, важливо в
період дошкільного віку навчити дітей, користуючись неповноцінним зором, правильно
виділяти важливі ознаки та якості предметів. Там, де неможливо отримати повну зорову
інформацію, необхідно активно включати в процес обстеження збережені аналізатори:
слуховий, дотиковий, нюховий тощо. Для реалізації цієї мети велике значення має
елементарна пошуково-дослідницька діяльність, систематичне використання якої сприяє
формуванню самостійної пізнавальної діяльності дитини.
За використання пошуково-дослідницького методу навчання виступали такі класики
педагогіки, як М. Монтессорі, Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо, К.Д.
Ушинський та багато інших.
Доведено, що пошуково-дослідницька діяльність сприяє розвитку мислення (З.І.
Калмикова, І.С. Якиманська), активізації пізнавальної і творчої діяльності (М.О. Данилов,
М.І. Махмутов, М.М. Скаткін,), розвитку самостійності, ініціативності, самоконтролю і
активності особи в діяльності в цілому (М.В. Кларін, В.Г. Маралов,). Проте можливості
пошуково-дослідницької діяльності у навчально-виховному процесі та корекційновідновлювальній роботі з дітьми з порушенням зору використовуються недостатньо. Таким
чином, виникає протиріччя між розвитком самостійності, ініціативності, самоконтролю та
активності дітей з порушенням зору та недостатнім використанням потенціалу пошуководослідницької діяльності в цьому процесі.
Новизною цього досвіду є комплексне використання елементів раніше відомих і
сучасних методик дитячого експериментування, систематизація та адаптація практичного і
діагностичного матеріалу саме для дошкільнят з порушенням зору в системі інклюзивної
освіти.

6
Враховуючи рівень теоретичної і методологічної розробленості цієї проблеми та її
практичну значущість, ми визначили об'єкт і предмет дослідження.
Об’єкт дослідження – пошуково-дослідницька діяльність дошкільників з
порушенням зору.
Предмет дослідження – педагогічні умови, методи та прийоми організації пошуководослідницької діяльності дітей з порушенням зору за допомогою технології Марії
Монтессоріі в системі інклюзивної освіти.
Таким чином, вивчення вищезазначених аспектів досліджуваної проблеми, важливість
її теоретичної обробки та експериментальної перевірки зумовили вибір теми
дослідження: «Організація пошуково-дослідницької діяльності дошкільників з порушенням
зору за допомогою технології Марії Монтессорі в системі інклюзивної освіти».
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній
перевірці педагогічних умов, методів та прийомів організації пошуково-дослідницької
діяльності дітей з порушенням зору за допомогою технології Марії Монтессорі в системі
інклюзивної освіти.
Відповідно до мети, об’єкту та предмету дослідження сформульовані такі основні
завдання дослідження:
1. Вивчити стан проблеми у психолого-педагогічній, методичній літературі.
2. Уточнити сутність поняття «пошуково-дослідницька діяльність».
3. Визначити критерії та виявити рівні сформованості пошуково-дослідницької
діяльності дітей з порушенням зору у дошкільному навчальному закладі комбінованого типу.
4. Визначити педагогічні умови, методи та прийоми організації пошуководослідницької діяльності дітей з порушенням зору за допомогою технології Марії
Монтессорі в системі інклюзивної освіти.
5. Експериментально перевірити та довести ефективність впливу педагогічних умов,
методів та прийомів організації пошуково-дослідницької діяльності дітей з порушенням зору
за допомогою технології Марії Монтессорі в системі інклюзивної освіти на розвиток
самостійності, ініціативності, самоконтролю та активності цих дошкільників.
В основі дослідження покладена наступна гіпотеза: ми вважаємо, що організація
пошуково-дослідницької діяльності дошкільників з порушенням зору за допомогою
технології Марії Монтессорі в системі інклюзивної освіти відбуватиметься успішніше при
наступних умовах:
1. Насичення предметно-розвивального середовища спеціальним Монтессорі
матеріалом для пошуково-дослідницької діяльності.
2. Спрямованість педагогічних зусиль на заохочення дітей з порушенням зору до
пошуково-дослідницької діяльності, що дасть змогу задовольнити потреби дошкільників у
пізнанні навколишнього.
3. Врахування індивідуальних типологічних особливостей дошкільників та їх
ситуативного стану.
4. Розроблення та впровадження в корекційно-відновлювальну роботу з дітьми з
порушенням зору перспективного планування пошуково-дослідницької діяльності.
5. Залучення батьків до навчально-виховного процесу..
Для розв'язання поставлених завдань були використані наступні методи:
- теоретичні: вивчення стану проблеми у психолого-педагогічній, методичній
літературі; теоретичний пошук (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення даних); аналіз
педагогічної документації з метою вивчення педагогічного керівництва пошуководослідницькою діяльністю дітей з порушенням зору; моделювання, порівняльний аналіз
варіативних програм виховання дітей дошкільного віку, навчальних методичних посібників
тощо з метою виявлення педагогічних умов, методів та прийомів організації пошуководослідницької діяльності саме для дошкільників з порушенням зору;
- емпіричні: цілеспрямовані та систематичні спостереження за навчально-виховним
процесом у дошкільному навчальному закладі з метою обґрунтування педагогічних умов,
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методів та прийомів організації пошуково-дослідницької діяльності дошкільників з
порушенням зору за допомогою технології Марії Монтессорі в системі інклюзивної освіти;
анкетування вихователів, батьків; застосування діагностичної методики; статистичний аналіз
результатів проведеного дослідження, здійснений за допомогою кількісної обробки
отриманих даних з метою доведення ефективності визначених педагогічних умов, методів та
прийомів.
На початку проведення педагогічного досвіду нами виділені очікувані результати:
1. Підвищення інтересу та пізнавальної активності дітей; збільшення їх практичного
досвіду на основі теоретичних знань.
2. Прояв самостійності у встановленні причинно-наслідкових зв’язків.
3. Сформованість у дітей впевненості в собі і в своїх силах.
4. Легке протікання соціальної адаптації дітей з порушенням зору.
5. Збагачення осередків пошуково-дослідницької діяльності в групах.
6. Створення зон «Космічного виховання» в старших групах.
Адресність досвіду: використовується вихователями та вчителями-дефектологами
(тифлопедагогами) в групах компенсуючого типу для дітей з порушенням зору під час
групових занять, індивідуальних корекційних занять, гурткової роботи, на прогулянці.
Можливо використовувати у групах загального призначення, у групах з інклюзивною
формою навчання під час групових занять, індивідуальних занять, гурткової роботи, на
прогулянці.
Практична база проведення дослідження: дослідження проводилось в дошкільному
навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №81 «Бірюсинка». Адреса:
69095м. Запоріжжя, вул. Казача 2,телефон: (061)787-46-21.Email:biriusynka@ukr.net
В дослідженні приймали участь 14 дітей контрольної групи, 14 дітей дослідницької
групи.
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ МАРІЇ
МОНТЕССОРІ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
1.1.Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні
Мета інклюзії в освіті полягає у ліквідації соціальної ізольованості (виключення),
що є наслідком негативного ставлення до поняття різноманітності. Відправною точкою цього
поняття є переконання, що освіта є одним із основоположних прав людини і основою для
більш справедливого суспільства.
На міжнародній конференції ООН з питань освіти, науки і культури «Інклюзивна
освіта: шлях у майбутнє», яка проходила у Женеві у 2008 р., відмічалося, що
запровадження інклюзії в освітній сфері є не другорядним, а центральним питанням для
забезпечення високоякісної освіти і створення більш інклюзивних суспільств.
Інклюзивна освіта – термін, який вперше прозвучав у Саламанкській декларації про
принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами, яка
була прийнята на Всесвітній конференції з питань освіти осіб з особливими потребами у
червні 1994 року. Саме цей документ і став першим міжнародним документом, який
наголосив на необхідності проведення освітніх реформ у напрямі інклюзивної освіти. У
зверненні до всіх урядів наголошується, що пріоритетним з точки зору політики та
бюджетних асигнувань має бути «реформування системи освіти, яке б дало змогу охопити
навчанням усіх дітей, незважаючи на індивідуальні відмінності та труднощі; законодавчо
визнати принцип інклюзивної освіти, який полягає в тому, що всі діти перебувають у
звичайних школах, за винятком тих випадків, коли не можна вчинити інакше; всіляко
заохочувати обмін досвідом з країнами, що мають інклюзивну систему навчання; сприяти
участі батьків, громад, громадських організацій осіб з інвалідністю в процесах планування та
прийняття рішень, що стосуються задоволення особливих навчальних потреб; всіляко
сприяти розробці стратегій діагностування та визначення особливих потреб у дітей, а також
розробляти науково-методичні аспекти інклюзивного навчання; значну увагу варто
приділити підготовці педагогів до роботи в системі інклюзивної освіти».
В основі терміну «інклюзивна освіта» лежить соціальна модель розуміння
інвалідності, яка трактує інвалідність, як поняття, яке еволюціонує, і є результатом взаємодії,
яка відбувається між людьми, які мають порушення здоров`я, і бар`єрами, що існують у
зовнішньому середовищі і яка заважає їхній повній та ефективній участі в житті суспільства
нарівні з іншими. Соціальна модель розуміння інвалідності стала альтернативою медичній
моделі розуміння інвалідності, яка в першу чергу була спрямована на корекцію розвитку осіб
з особливостями психофізичного розвитку чи осіб з особливими потребами.
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку
дискримінацію учнів, але в той же час створює відповідні умови для отримання якісної
освіти для таких дітей. Інклюзивна освіта визнає, що всі діти можуть повноцінно навчатися,
а їх відмінні особливості гідні поваги та є джерелом навчального досвіду для усіх учасників
навчально-виховного процесу.
Інклюзивна освіта – це освітня технологія, яка передбачає навчання й виховання
дітей з особливими потребами у звичайному навчально-виховному закладі, де створені
відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.
Одночасно інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та
навчальне середовище до потреб учнів, які відрізняються своїми навчальними
можливостями.
Як розуміти поняття «інклюзивний навчальний заклад»? Насправді, усі заклади
системи дошкільної, загальної средньої, професійної та вищої освіти повинні бути
інклюзивними, тобто забезпечувати максимальну участь в освітньому процесі для всіх його
учасників, у тому числі для дітей, осіб з особливими потребами. Оскільки в Україні
інклюзивна освіта все ще знаходиться на етапі свого становлення, інклюзивними
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навчальними закладами називають ті, в яких навчаються діти з порушеннями розвитку в
інклюзивних групах/класах.
Чи можна вважати інклюзивним навчальний заклад зі спеціальними групами/класами?
Оскільки інклюзія – це неперервний процес підвищення участі кожної дитини в навчальному
процесі та зменшення кількості випадків виключення з нього, навчальні заклади зі
спеціальними (компенсуючими) групами/класами частково можна називати інклюзивними –
діти з особливими освітніми потребами мають більше можливостей спілкування зі своїми
однолітками, доступу до типової навчальної програми, ресурсів місцевої громади тощо в
порівнянні з перебуванням у спеціальних навчальних закладах чи навчаючись удома.
Для України інклюзивна освіта є педагогічною інновацією і в той же час вимогою не
лише часу, а й з моменту ратифікації Конвенції ООН про права інвалідів – одним із
міжнародних зобов`язань держави.
ЮНЕСКО розглядає інклюзію як динамічний процес, який полягає в позитивному
ставленні до різноманітності учнів у навчальному середовищі, сприйнятті індивідуальних
особливостей розвитку дитини не як проблеми, а як можливостей для розвитку. Тому рух у
напрямі інклюзії – це не тільки технічна або організаційна зміна, але і певна філософія в
освіті.
Таким чином, для розуміння інклюзії мають значення чотири ключові аспекти:
1. Інклюзія – це процес. Її слід розглядати як неперервний пошук ефективних способів
врахування питання багатоманітності. Інклюзія навчає співіснувати з відмінностями, які
розглядаються як стимул для заохочення дітей і дорослих до навчання.
2. Інклюзія спрямована на виявлення й усунення бар`єрів. Вона передбачає збір,
узагальнення і оцінку інформації з великої кількості різних джерел з метою вдосконалення
освітньої політики і практики, заохочення дітей і дорослих до навчання.
3. Інклюзія створює умови для присутності, участі та досягнень усіх учнів. Термін
«присутність» означає місце навчання дітей і те, наскільки регулярно вони його відвідують.
Термін «участь» описує якість їхнього навчального досвіду і тому вимагає врахування думок
тих, хто навчається. Термін «досягнення» стосується не лише результатів тестів чи
екзаменів, а охоплює також результати навчання в межах усіх навчальних планів і програм.
4. Інклюзія вимагає підвищеної уваги до дітей «групи ризику», для яких існує
вірогідність виключення чи низької успішності. Йдеться про моральний обов`язок вести
ретельне спостереження за групами учнів, які за статистикою найчастіше потрапляють до
«групи ризику», і, за потреби, вживати заходів для забезпечення їхньої присутності, участі та
досягнень у системі загальної освіти.
Інклюзія як освітня концепція постійно розвивається, і є вкрай важливою для
формування політики й стратегій, спрямованих на усунення причин і наслідків
дискримінації, нерівності та виключення.
Важливим для розуміння інклюзії в освіті є інструмент моніторингу «Індекс інклюзії»,
який був розроблений у 2006 році британськими вченими Мелом Ейнскоу та Тоні Бутом за
участю групи британських педагогів, батьків, працівників управлінь освіти, учених і
представників громадських організацій людей з інвалідністю. На сьогодні «Індекс інклюзії»
перекладений на 34 мови і використовується у 15 країнах світу. У 2011 році «Індекс
інклюзії» був перекладений на українську мову і, після його апробації, був схвалений для
використання у дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах
України Науково-методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
В Україні проблеми інклюзивної освіти досліджують такі вчені як А. Колупаєва
(автор першого в нашій державі монографічного дослідження з інклюзивної освіти), В.
Бондар, А. Заплатинська, М. Кавун, Ю. Найда, Т. Сак, М. Сварник, В. Тищенко та ін. Їх
теоретичні та методичні праці присвячені питанням інклюзивної освіти дітей шкільного віку.
Однак, цей процес має починатись із дитячого садка. Зокрема, окремі аспекти даної
проблеми відображено в працях І. Білецької, Л .Білецької, О. Завальнюк. На їхню думку,
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відсутність інклюзивної освіти у дошкільному віці призводить до втрати часу, необхідного
для надання оперативної комплексної допомоги дитині у сензитивний період її розвитку.
На сьогодні немає спільної узгодженої термінології категорій дітей з інвалідністю
та/або особливими освітніми потребами як на міжнародному, так і на національному рівні.
Так, в українському законодавстві використовуються різні терміни: «діти/люди з
порушеннями розумового та/або фізичного розвитку», «діти/люди з неповносправністю»,
«діти/люди з розумовою відсталістю», «особи з особливими потребами», «діти з
особливостями психічного та фізичного розвитку» тощо.
Проте, керуючись засадничими принципами соціальної моделі розуміння
інвалідності та останніми документами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і
науки України у сфері інклюзивного навчання, пропонується до використання термін «діти
(учні) з особливими освітніми потребами». Даний термін — special education needs (SEN) —
також широко використовується країнами-членами Організації економічного розвитку та
співпраці й ураховує дітей, які мають труднощі в навчанні, що пов’язані з порушеннями
психофізичного розвитку, та дітей із соціально вразливих груп.
Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві
в цілому.
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1.2.Аналітичний огляд психолого-педагогічної літератури з теми педагогічного
досвіду
Дослідницька діяльність як одна з умов розвитку особистості розглядалася і вивчалася
багатьма дослідниками.
В XIX ст. О.Я. Герд, М.М. Стасюлевич, Т. Гекслі висували теорію про те, «що
дослідницька діяльність сприяє формуванню у дітей готовності до самостійної розумової
діяльності, створенню атмосфери захопленості вченням, доставляє радість дітям від
самостійного пошуку та розвитку»[9, с.58].
М.Г. Чернишевський, М.О. Добролюбов розглядали дослідницьку діяльність як,
«пізнавальне ставлення до світу, засноване на потребах»[36, с 137].
Таким чином, в XIX ст. психологічною основою активності дитини визначаються
його здібності, прагнення і потреби до діяльності. Громадські працівники - демократи
розглядали активність дитини в пізнанні навколишнього світу як природну властивість, яка
визначає соціальні і естетичні прояви. Вельми характерним для психолого-педагогічної
думки XIX століття був розгляд особистості в її взаємозв'язку з суспільством. Скрізь на
першому плані - особистість, її мета, її дійсність, її моральний зміст, детермінований
суспільними відносинами.
В XX ст. Ж. Піаже- швейцарський психолог і філософ вводить в науку термін
«експериментування». Він проаналізував значення цієї діяльності для дітей та підлітків,
довів, що гідність дитячого експериментування полягає в тому, що воно дає реальні уявлення
про різні сторони досліджуваного об'єкта, про його взаємозв'язки з іншими об'єктами.
Експериментування виступає як метод навчання, якщо застосовується для передачі дітям
нових знань, може розглядатися як форма організації педагогічного процесу. Разом з тим,
експериментування є одним з видів пізнавальної діяльності дітей і дорослих.
Б.П. Йосипов, М.О. Данилов, М.М. Скаткін висували теорію, «що дослідницька
діяльність формує самостійне перенесення знань і умінь в знайому ситуацію, бачення
завдання в знайомій ситуації, виявлення нової функції і структури об'єкту, самостійне
комбінування відомих способів діяльності з новими, альтернативний підхід до пошуку
вирішення проблеми»[9, с.127].
М. Монтессорі спостерігаючи за розвитком своїх учнів помітила, що все нове
приваблює дітей не лише зовні (розглядання їм було замало). Їх цікавлять властивості речей
та предметів. Саме для задоволення потреб дитини у розвитку власних відчуттів та для
можливості досліджувати навколишнє середовище вона створила унікальні матеріали, які
надають дитині змогу проводити дослідження та пізнавати навколишнє, експериментувати,
зіставляти поняття розміру, форми, величини, довжини, товщини, об'єму, смаку, кольору,
ваги, запаху, температури тощо [2, с.135-136].
Представники педагогіки і психології XX століття звертаються до особистих
особливостей дитини, конкретизують етапи її розвитку відповідно до біогенетичних законів.
Відмічають, що прагнення дитини до розвитку лежить в її природі.
Таким чином, різні за глибиною і значенням думки вчених XIX - XX ст. заклали
основу системного вивчення розвитку дослідницької діяльності у дітей і її використання в
педагогічному процесі.
Нині дослідницька діяльність розглядається вченими з позиції структурності,
системності, єдності свідомості і діяльності, діяльності і особи та являється своєрідним
проявом природного, соціального і індивідуального. Окремі аспекти дитячого
експериментування отримали відображення в роботах М.Н. Подд'якова, А.Н. Подд'якова,
О.В. Дибіної, И.Е. Куликовської, Н.Н. Совгир, О.І. Савєнкова, А.І. Іванової.
Проаналізувавши і узагальнивши свій досвід дослідницької роботи в системі
дошкільної освіти, М.Н. Подд'яков дійшов висновку, що в дитячому віці провідним видом
діяльності є експериментування. «Фундаментальний факт полягає в тому, що діяльність
експериментування пронизує усі сфери дитячого життя, усі дитячі діяльності, у тому числі і
ігрову. Остання виникає значно пізніше за діяльність експериментування» [26,с.6].
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В сучасній педагогіці і психології в Україні проблема дитячої пошукової діяльності
посідає значне місце. Питаннями організації нескладного експериментування в природі дітей
дошкільного віку займались такі вітчизняні науковці, як Г. Бєлєнька, С. Єлманова,
Н. Лисенко, З. Плохій, Н. Яришева.
Праці В.К. Котирло, Л.Г. Подоляк розкривають механізм формування самостійності в
дитячій діяльності, особливості розвитку ставлення дітей до пошуково-дослідницької
діяльності, оціночних відносин.
Педагогічні дослідження в Україні останніх років (В.О. Павленчик, Г.В. Бєлєнька,
M.A. Maшовeць, H.M. Kот, Н.Б. Кривошея) розглядають нові аспекти виховного впливу
трудової діяльності дітей на формування позитивних взаємовідносин дітей в спільній
діяльності під час експериментування.
Будь-який прояв дослідницької діяльності пов'язаний з його пізнавальною стороною,
але не будь-яку пізнавальну діяльність можна назвати дослідницькою. Дослідники проблеми
(Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, Н.Ф. Добриніна, О.К. Дусавицький, О.М. Леонтьєв, А.К.
Маркова, Н.Г. Морозова та ін.) умовно розрізняють наступні стадії розвитку дослідницької
діяльності, спрямованої на пізнання навколишньої дійсності:
- цікавість - елементарна стадія виборчого відношення до будь-якого предмета,
обумовлена чисто зовнішніми, часто несподівано відкриваючими дитині сторонами і
обставинами. О.М. Леонтьєв зазначив , що дитина з'являється на світ, вже володіючи
певними задатками, з «готовністю сприймати світ» і «здатністю набувати людські
здібності»[19, с. 53].
- допитливість - як цінний стан особистості, активне бачення світу, що
характеризується прагненням дитини проникнути за межі того, що спочатку угледілося і
сприйнято. Звідси починають закладатися основи логічного мислення. На цій стадії
дослідницької діяльності, як правило, проявляються сильні емоції здивування, радості
пізнання, захвату, задоволеності діяльністю;
- власне дослідницька діяльність - характеризується підвищеною стійкістю, ясною
виборчою цілеспрямованістю на пізнаваний предмет, цінною мотивацією, в якій головне
місце займають дослідницькі мотиви. Саме на цьому етапі дитина осмислено приймає
пізнавальне завдання.
Життя в дошкільному дитинстві, на думку М. Монтессорі, відповідає стану
«психічного ембріона», а дитина в цей період подібна до «сухої губки», що вбирає вологу.
Для того щоб ці знання привести відповідно до наукового логічного пізнання, необхідно
здійснювати цілеспрямований і педагогічно-організований процес.
Аналіз проблеми розвитку дослідницької діяльності в психолого-педагогічній
літературі дозволили зробити наступні висновки:
1. Дослідницька діяльність перебуває в прямій залежності від середовища, що оточує
її, і не може розвиватися позасоціально. Громадські залежності, стосунки, що утворюються в
процесі пізнання дитиною навколишньої дійсності, є поживним середовищем розвитку
дослідницької діяльності.
2. Дослідницька діяльність дитини, як і інші якості особистості, не є вродженими.
Розвиток дослідницької діяльності дошкільника йде по ланцюжку: цікавість - допитливість,
пов'язана з дослідницькою діяльністю - дослідницька діяльність до процесу і результату, що
обумовлює дослідницьку активність особистості на рішення дослідницьких завдань, яка
реалізується в ході цілеспрямованої і педагогічно організованої діяльності.
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1.3.Організація пошуково-дослідницької діяльності дошкільників з порушенням
зору за допомогою технології Марії Монтессорі в системі інклюзивної освіти
Одним із пріоритетних напрямів роботи нашого дошкільного навчального закладу
комбінованого типу є корекційно-відновлювальна робота з дітьми з порушенням зору. З
метою оптимізації та гуманізації даного напряму роботи та освітнього процесу взагалі,
протягом декількох років педагоги нашого колективу вивчали різні інноваційні технології, в
тому числі й педагогічну технологію М. Монтессорі. Саме на ній зупинився наш вибір. Поперше: ця технологія має корекційну спрямованість, що дає нам змогу оптимізувати роботу з
дітьми з порушенням зору. «Чи можна вважати інклюзивним навчальний заклад зі
спеціальними групами/класами? Оскільки інклюзія – це неперервний процес підвищення
участі кожної дитини в навчальному процесі та зменшення кількості випадків виключення з
нього, навчальні заклади зі спеціальними (компенсуючими) групами/класами частково
можна називати інклюзивними»[14, с.11]. По-друге: технологія М. Монтессорі є моделлю
особистісно-зорієнтованого підходу, що є основою гуманізації сучасної освіти, де надається
перевага інклюзивній освіті, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей та забезпечує
однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими
потребами.
Марія Монтессорі розробила концепцію «Космічного виховання» дитини. Під
«Космічним вихованням» розуміється весь навколишній світ в його різноманітті та єдності з
людиною. В основі лежить ідея пізнання світу, місця і ролі людини в природі та культурі. Це
дозволяє дитині знайти гармонію як всередині себе, так і з навколишнім світом і людьми.
Малюк не хоче чекати, коли йому піднесуть відомості про тварин, дозволять робити дослід з
фізики, а про зірки розкажуть на уроці астрономії лише в школі. Йому вже зараз, в п'ять-сім
років все це цікаво. Свої запитання про навколишній світ він не ділить з предметів: ботаніка,
зоологія, астрономія. Тому що в один і той же день його в однаковій мірі займають
спостереження за Сонцем і поведінка кішки. Зрозуміло, дорослі поки не в змозі відповісти на
кожне запитання дитини. Наше завдання - дати йому розумові та почуттєві інструменти для
самостійного пізнання світу. Тоді, в більшості випадків, малюк може обходитися без
дорослої опіки і контролю.
Останнє тісно пов'язане з практичним перетворенням об'єктів природи, які набувають
характеру експериментування, нескладної пошуково-дослідницької діяльності.
Аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури сприяв вивченню сутності
поняття «пошуково-дослідницька діяльність»- це діяльність, що забезпечує формування
наукового світогляду у дітей, розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей
дошкільників (активність у самостійному пошуку, ініціативність тощо), формування у них
навичок самостійної дослідницької діяльності, застосування теоретичних знань у своїй
практичній діяльності, розширення наукової ерудиції. На думку науковців, до основних
понять, які характеризують пошуково-дослідницьку діяльність, можна віднести дитяче
експериментування, досліди та спостереження. Всі ці компоненти взаємопов'язані між
собою.
Термін «експеримент» визначається як науково поставлений дослід, спостереження
за об'єктом в спеціально створених умовах, що дозволяє слідкувати за перебігом явища та
багаторазово відтворювати його.
У науковій літературі спостереження трактується як діяльність, самостійно
організована особою - спостерігачем. С. Рубінштейн розглядав цей процес як результат
усвідомленого сприймання об'єкта чи явища, в ході якого розвивається мислення дитини.
Спостереження включається у проведення дослідної роботи з дітьми і є одним із основних
структурних компонентів досліду.
Термін «дослід» у психолого-педагогічній, методичній літературі розуміється як
спостереження за явищами природи, яке проводиться в спеціально створених умовах.
Пізнавальні завдання досліду повинні бути ясно і чітко сформульовані, їх вирішення
потребує аналізу, зіставлення відомих і невідомих ознак. В ході досліду діти висловлюють
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свої припущення, порівнюють, зіставляють, висловлюють судження, роблять висновки
(додаток 4).
Класифікують досліди за різними принципами: за характером об'єктів,
використовуваних в експерименті: досліди з рослинами, з тваринами, з об'єктами неживої
природи, досліди об'єктом яких є людина; за місцем проведення дослідів: в груповій кімнаті,
на ділянці, в лісі і т.д.; за кількістю дітей: індивідуальні, групові, колективні; з причини їх
проведення: випадкові, заплановані, поставлені у відповідь на запитання дитини; за
характером включення в педагогічний процес: епізодичні (що проводяться від випадку до
випадку), систематичні; за тривалістю: короткочасні (5-15 хв.), тривалі (понад 15 хв.); за
кількістю спостережень за одним і тим же об'єктом: одноразові, багаторазові, або циклічні;
за місцем в циклі: первинні, повторні, завершальні і підсумкові; за характером розумових
операцій: констатуючі (що дозволяють побачити якийсь один стан об'єкту або одне явище
поза зв'язком з іншими об'єктами і явищами), порівняльні (що дозволяють побачити
динаміку процесу або відмітити зміни в стані об'єкту), узагальнюючі (експерименти, в яких
простежуються загальні закономірності процесу, що вивчалися раніше по окремих етапах);
за характером пізнавальної діяльності дітей: ілюстративні (дітям все відомо, і експеримент
тільки підтверджує знайомі факти), пошукові (діти не знають заздалегідь, який буде
результат), рішення експериментальних завдань; за способом застосування в аудиторії:
демонстраційні, фронтальні.
Розглянемо структуру досліду яка має багато спільного зі структурою спостережень.
Пошуково-дослідна діяльність складається з таких етапів: постановка мети,
формулювання вихідного припущення на основі раніше набутих знань і життєвого досвіду;
змістовне планування роботи з предметом дослідження, перехід від гіпотези до певної схеми
організації дослідної роботи; власне пошуково-дослідна діяльність, збирання емпіричних
даних, тобто активність кожної дитини і вихователя; аналіз, підведення підсумків.
В нашому дошкільному закладі елементарна пошуково-дослідницька діяльність
проводиться у певній системі (додаток 1) з використанням наступних методів та прийомів:
експеримент (додаток 4), спостереження (додаток 6), праця (додаток 1), поетапна фіксація
результатів (додаток 5), дидактичні ігри (додаток 7), ТЗН, евристичні бесіди, показ,
пояснення (додаток 6), порівняння, зіставлення, створення проблемних ситуацій, створення
пошукових ситуацій (додаток 2), активізація знань і досвіду дітей (додаток 2),використання
художнього слова(додаток 8).
Розглянемо використання цих методів та прийомів під час різних етапів
пошуково-дослідницької діяльності.
На першому етапі аналізуємо природне явище в зв'язку з тими питаннями, які
виникають у дітей з порушенням зору під час їх різноманітної діяльності: ігрової (додаток
6), трудової, на спеціальних заняттях(додаток 2) тощо.
В результаті формується пізнавальна задача, як правило, проблемна. Задача
висувається педагогом, але може висуватися i самими дітьми. Вона повинна бути чіткою та
ясно сформульованою. Задача потребує встановлення причин явищ, зв’язків та відношень
між явищами природи. Рішення пізнавальної задачі потребує спеціального пошуку: аналізу,
співвіднесення відомих та невідомих даних. В результаті аналізу діти з порушенням зору
виказують судження - припущення про причини того чи іншого явища або його результати.
Наприклад, під час ігор в пісочниці діти будують різні будівлі. Педагог пропонує
побудувати басейн. Коли будівля готова. Наливають воду. Вода швидко проходить крізь
пісок. Дітей це засмучує. Педагог використовує цю ситуацію для того, щоб поставити перед
дітьми з порушенням зору пізнавальну задачу: «Чому вода не затримується в піску? Що
треба зробити, щоб побудувати басейн?». Пізнавальні задачі педагоги ставлять дітям з
порушенням зору у певній послідовності. Спочатку ставляться прості задачі, в яких наслідок
витікає з причини. Після встановлення загальної закономірності явищ педагоги показують
дітям окремі випадки її проявів. Так, після засвоєння дітьми з порушенням зору знань про
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вплив температури повітря на стан води важливо показати, що сніг тане від будь - якого
джерела тепла (сонце, приміщення, камін, тепло людини).
Наступним етапом пошукової діяльності являється обговорення висловлених дітьми
припущень та вибір способів їх перевірки. Обговорення умов пошукової діяльності
проходить під керівництвом педагога. Всі умови в елементарній пошуково-дослідницькій
діяльності повинні бути порівняні. Та лише одна з них, яка впливає на результати пошуководослідницької діяльності, повинна бути виділена, показана дітям з порушенням зору та
обміркована ними. Перевірка припущень являється важливим етапом елементарної
пошуково-дослідницької діяльності.
Пошукова діяльність проходить як тривале порівняльне спостереження, з метою
встановлення причин природних явищ, зв’язків та відношень або як короткотривале
спостереження. Короткотривале спостереження використовується для встановлення якостей,
властивостей різних об’єктів природи для їх розпізнання. Оскільки в тривалому
порівняльному спостереженні результати перенесені в часі на потім, необхідна фіксація
деяких окремих найбільш характерних етапів пошуково-дослідницької діяльності в
малюнках – схемах, календарях погоди, календарях природі, щоденнику спостережень,
картинках, фотографіях(додаток5).
Якщо задача вирішується в процесі короткотривалого спостереження, обговорення
результатів елементарної пошуково-дослідницької проводиться відразу: з дітьми
аналізуються умови протікання пошуково-дослідницької діяльності, порівнюються
результати, робляться висновки.
Під час елементарної пошуково-дослідницької діяльності довготривалого характеру
педагог підтримує інтерес дітей з порушенням зору до спостереження за змінами, повертає їх
до усвідомлення того, навіщо був проведений дослід.
За наявності у дітей з порушенням зору великого досвіду, сформованого шляхом
наочно-практичних методів, ознайомлення з природою, педагоги використовують для
перевірки припущення та рішення пізнавальних задач евристичні бесіди. Евристична бесіда
припускає встановлення причин різноманітних природних явищ за допомогою міркувань.
Педагог керує ходом міркувань та спрямовує думку дітей.
Наприклад, під час прогулянки, при відлозі (у січні) педагог звертає увагу дітей з
порушенням зору на те, що на гілках кущів висять гірлянди крапельок води. Пропонує їм
здогадатися, що відбулося та чому, куди подівся сніг, який діти бачили на гілках вранці?..
«Сніг розтанув, тому що сонце світило сьогодні. Ось i з'явилися крапельки» - кажуть діти.
Педагог спростовує ці відповіді. Але пропонує пригадати: «Вчора сонечко теж світило, а сніг
танув?». «Ні, вчора сніг не танув» - пригадують діти. Діти здогадалися, що причиною
танення снігу виявилось загальне потепління. Педагог пропонує подивитися на термометр
так вони переконуються. Що на вулиці значно потеплішало.
Педагог, коли організує пошуково-дослідницьку діяльність, допомагає дітям з
порушенням зору засвоювати не тільки загальні закономірності природних явищ, але й
бачити їх конкретні прояви.
Заключним моментом елементарної пошуково-дослідницької діяльності являється
формулювання висновків на основі отриманих результатів. До самостійного формулювання
висновків дітей спонукає педагог. Коли дитина спостерігає, мислить, вивчає, зіставляє, то
знаходить істину або бачить, що для відкриття істини необхідні нові спостереження,
необхідне читання та експериментування.
Якщо діти з порушенням зору роблять неправильні або недостатньо чіткі висновки,
педагог допомагає їм усвідомити протиріччя, які виникли, добиватися чітких та конкретних
висновків. Цьому допомагають додаткові спостереження, досліди або евристичні бесіди.
Важливо, щоб кожне помилкове припущення про причини явищ природи, за якими
спостерігають, було спростовано, щоб дітей підвели до правильного розуміння сутності того
чи іншого явища.
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Під керівництвом педагога, а після самостійно діти з порушеннями зору починають
виділяти пізнавальні задачі в будь – якій діяльності пов'язаній з навколишнім світом.
Активно висловлюють припущення, використовують їх для перевірки раніше засвоєних
знань, формулюють висновки.

17
1.4.Педагогічні умови організації пошуково-дослідницької діяльності дітей з
порушенням зору за допомогою технології Марії Монтессорі в системі інклюзивної
освіти
Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей з порушенням зору за
допомогою технології Марії Монтессорі в системі інклюзивної освіти буде ефективною за
наявності наступних педагогічних умов:
1.Насичення предметно-розвивального середовища для пошуково-дослідницької
діяльності. 2.Спрямованість педагогічних зусиль на заохочення дітей з порушенням зору до
пошуково-дослідницької діяльності, що дасть змогу задовольнити потреби дошкільників у
пізнанні навколишнього. 3.Врахування індивідуальних типологічних особливостей
дошкільників та ситуативного стану. 4.Розробка перспективного планування пошуководослідницької діяльності та його впровадження у навчально-виховний процес, в корекційновідновлювальну роботу з дітьми з порушенням зору. 5.Зв'язок з сім'єю.
Розглянемо ці педагогічні умови докладніше. Жоден з видів дитячої діяльності не
може повноцінно розвиватися суто на вербальному рівні, поза предметного середовища.
Діяльність можна здійснити лише за умови, що у дитини є відповідні об'єкти і предмети,
необхідні для дії. Тому предметно-розвивальне середовище, осередки пошуководослідницької діяльності в молодших групах, зони «Космічного виховання» у старших
групах - найважливіша умова розвитку дитини (додаток 3).
Матеріали в осередку пошуково-дослідницької діяльності та в лабораторії зони
«Космічного виховання» розташовані в певній логічній послідовності від простого до
складного, з урахуванням як взаємозв'язків між предметами і явищами, так і інтересів
дитини. Весь матеріал яскравий, привабливий, різноманітний. Самі, здається, складні теми
представлені настільки доступно й захоплююче, що викликають неймовірний інтерес і
захоплення у дитини з порушенням зору. А у дорослого непідробне здивування від того, як
просто і зрозуміло можна розповісти про дуже серйозні речі. Звичайно, в першу чергу
дитину цікавлять властивості різних речовин і предметів. Так як дітям з порушенням зору
цікаво отримувати знання через свої органи почуттів, через свої відчуття, вони дуже люблять
експериментувати. Це дає педагогу можливість познайомити малюків з чотирма стихіями,
першоосновами світу: землею, водою, повітрям і вогнем. Вивчити властивості води. А як
цікаво самому зробити дощ. З'ясувати, як народжується звук. Створити веселку. Перевірити,
які предмети притягуються магнітом, які ні, та багато іншого. Важливо щоб в постановці і
проведенні дослідів діти з порушенням зору були активними учасниками.
Матеріали, що знаходяться в осередку пошуково-дослідницької діяльності та в
лабораторії зони «Космічного виховання», розподіляються за розділами: «Пісок і вода»,
«Звук», «Магніти», «Папір», «Світло», «Скло», «Гума», які розташовані в доступному для
вільного експериментування місці і в достатній кількості, повинні відповідати рівню
розвитку дітей групи. (додаток 3). Маючи в груповій кімнаті навіть мінімальну кількість
об'єктів педагог цілком спроможний створити атмосферу зацікавленості серед дошкільнят з
порушенням зору, збудити їхні пізнавальні інтереси, викликати бажання опікуватися
найменшою рослиною чи твариною.
Поштовхом до початку експериментування може послужити подив, цікавість,
висунуте прохання або проблема. Чомусик, Незнайко - казкові персонажі, які дивуються,
запитують, роблять відкриття разом з дітьми. Казкові персонажі маленькі, а молодшому
можна передати свій досвід і відчути свою значущість, що зміцнює в дитині з порушенням
зору позицію «Дорослого». У молодших групах ігрові персонажі в процесі спільної
діяльності, під керівництвом педагогів, моделюють проблемні ситуації. Згодом діти вчяться
самостійно ставити мету, висувати гіпотези, продумувати способи її перевірки здійснити
практичні дії, робити висновки. Цікаво було спостерігати, як діти ставили перед собою
Незнайку розповідали йому, як правильно посадити цибулю, або що може потонути у воді, а
що не тоне. Також у групах для заохочення дітей з порушенням зору до пошуководослідницької діяльності можуть бути полички надлишкової інформації. На них
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виставляються різноманітні предмети. Наприклад, при вивченні прозорий - непрозорий,
ставляться прозорі та непрозорі склянки. Діти залучаються до пошуково-дослідницької
діяльності, самі роблять висновки. Таким чином, дитина отримує ті результати, які були
заздалегідь визначені дорослим.
У процесі усвідомленого, ділового ставлення дітей з порушенням зору до природи
керівна і спрямовуюча роль належить педагогу, який виступає для дітей не тільки як носій
знань, а й як зразок для наслідування способів, дій, прийомів, функцій (додаток 9). До
завдання педагогів входить так організувати дітей з порушенням зору, щоб шляхом
самостійних відкриттів, розв'язання проблемних завдань, наочно — перетворюючих дій вони
одночасно оволодівали як новими знаннями, так і уміннями та навичками їх самостійного
набуття. Марія Монтессорі доводить, що дорослий не повинен що-небудь робити за дитину,
але, проте, може всіляко допомагати йому діяти самостійно. Шляхом такого пізнання
природи під керівництвом педагога здійснюється досить глибока самостійна діяльність дітей
з об'єктами та явищами, відбувається їх різноплановий аналіз, порівняння, зіставлення, тощо.
Ефективність роботи педагога залежить від врахування індивідуальних типологічних
особливостей дошкільників з порушенням зору та ситуативного стану. Дошкільники ще не
здатні чітко диференціювати своє «Я» і світ навколо, суб'єктивне та об'єктивне. Через
недостатній досвід спілкування з довкіллям вони роблять поверхові узагальнення, а
причинно-наслідкові зв'язки встановлюють лише з допомогою дорослих. Перші стосунки зі
світом формуються в системах «дитина - дорослий», «дитина - одноліток». Молодші
дошкільнята з порушенням зору переносять людські форми взаємин на об'єкти природи.
Відсутність чітких обмежень між «людським» і «нелюдським» призводить до
антропоморфічного (олюдненого) осмислення світу, а відтак дітям цього віку притаманне
сприймання об'єктів природи як суб'єктів. При цьому суб'єкти природи для них не рівні за
своєю самоцінністю з людиною, що пояснюється відсутністю досвіду та не сформованістю
пізнавальної сфери дитини з порушенням зору. Такі самі причини зумовлюють особливості
мислення дошкільняти, який вважає, що всі об'єкти і явища довкілля, у тому числі і
природного, виготовлені людьми для задоволення власних потреб і підлягають людській
волі. Це є причиною прагматичного сприймання світу природи молодшими дітьми з
порушенням зору. Наприкінці старшого дошкільного віку прагматизм поступово руйнується.
Дошкільники з порушенням зору емоційно чутливі до навколишнього, у тому числі й
до природи. Слід зауважити при цьому: їхнє ставлення до природи є емоційно насичене, а не
емоційно спрямоване. Діти старшого дошкільного віку сприймають ідеї, знання вихователя
про навколишнє середовище порівняно швидко і, сприймаючи їх часто на віру, стихійно
включають у власний досвід. Більшість висловлювань дітей з порушенням зору, їх оцінка ще
не є результатом їх роздумів, хоч то безпосередньо спостережуваних ними явищ.
Висловлювання дитини: «Мені подобається милуватися природою» або «Природа прикрашає
наше життя» - результат наслідування дорослого. В дошкільному віці діти з порушенням
зору лише навчаються виокремлювати естетичні інтереси до результату та усвідомлювати
його значення для інших.
Дошкільний вік є сенситивним для становлення базових основ психіки та розвитку
особистості., «активне залучення до гри та навчання кожної дитини й безумовне прийняття
кожної дитини такою, якою вона є»[13, c.11]. Отже, організовуючи дослідницьку діяльність
дітей з порушенням зору в системі інклюзивної освіти, варто обов'язково враховувати
індивідуальні типологічні особливості дошкільників та ситуативний стан.
Розробка перспективного планування пошуково-дослідницької діяльності та його
впровадження у навчально-виховний процес, в корекційно-відновлювальну роботу з дітьми з
порушенням зору є наступною педагогічною умовою організації пошуково-дослідницької
діяльності дітей з порушенням зору за допомогою технології Марії Монтессорі в системі
інклюзивної освіти (додаток 1).
Зміст перспективного планування пошуково-дослідницької діяльності відповідає
таким основним принципам і правилам: врахування індивідуальних типологічних
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особливостей дошкільників з порушенням зору та ситуативного стану; від простого до
складного, від знайомого до незнайомого, спираючись на наявні у дітей знання і досвід за
допомогою технології Марії Монтессорі; врахування особливостей певної пори року;
доведення експерименту до кінця; повторення дослідів для уточнення, поглиблення знань
про той чи інший об'єкт або явище; підсумок результату досліду; виховання дбайливого
ставлення до речей, що оточують, до природи з використанням позитивних прикладів
поведінки дорослих і малюків.
Пошуково – дослідницька діяльність проводиться вихователями та вчителямидефектологами (тифлопедагогами) в групах компенсуючого типу для дітей з порушенням
зору від 3 до 7 років та у групах з інклюзивною формою навчання під час групових занять
(10 – 12 осіб), підгрупових занять (6 осіб), індивідуальних корекційних занять (1 – 3 особи),
на прогулянці (10 – 12 осіб), 1 раз на тиждень. Тривалість діяльності не більше 30 хвилин,
залежить від віку, від якості уваги та поведінки дітей. Кількість занять в навчальному році –
32. Кожне заняття з використанням пошуково – дослідної діяльності має свою тему, мету,
завдання, обладнання.
В залежності від віку дітей, всі теми перспективного планування пошуководослідницької діяльності ускладняються за змістом, задачам та способам реалізації. Особа
увага приділяється формуванню цілісного погляду дитини з порушенням зору на природу та
місто людини в ній.
Відомо, що жодне виховне або освітнє завдання не можна успішно вирішити без
плідного контакту з сім'єю і повного взаєморозуміння між батьками і педагогом. В
індивідуальних бесідах, консультаціях, на батьківських зборах через різні види наочної
агітації треба переконувати батьків в необхідності повсякденної уваги до дитячих радощів і
прикростей, заохочувати прагнення дитини пізнати нове, самостійно з'ясувати незрозуміле,
вникнути в суть предметів і явищ.
Батьків ознайомили з осередками пошуково-дослідницької діяльності у групах,
запропонували ознайомитись з фондом довідкових посібників та інформаційного матеріалу
для батьків у рамках дослідження.
Були розроблені тематичні підгрупові консультації для батьків: «Значення пошуководослідницької діяльності для дітей», «Організація домашньої лабораторії», «Як допомогти
маленькому дослідникові», «Відповідаємо на дитячі питання», «Виховати допитливих
дітей».
Запропонована картотека елементарних дослідів і експериментів, які можна провести
дома. Наприклад, «Кольорові крижинки» (лід можна побачити не лише взимку, але і у будьяку іншу пору року, якщо воду заморозити в холодильнику), «Кольорова вода», «Салют в
молоці».
На батьківських зборах були запропоновані ігри, в яких використовуються результати
експериментування, наприклад «Секретне донесення» (написати лист молоком на білому
папері і потримати його над парою або пропрасувати праскою; написати його лимонним
соком, проявивши декількома крапельками йоду). На батьківських зборах обмінювались
досвідом з даної теми дослідження.
Разом з батьками були проведені екскурсії до парку «Перемоги», спортивні розваги.
Тільки через дію дитина з порушенням зору зможе пізнати різноманіття
навколишнього світу і визначити власне місце в ньому.
Виявляється, аби малюк щось вивчав, його не треба карати або заохочувати, досить
лише створити йому для цього необхідні умови. При вільній і спокійній роботі у дитини з
порушенням зору виникає природна внутрішня потреба освоювати і пізнавати світ довкола
себе. Головне завдання дорослого - допомогти дітям з порушенням зору навчитися
зосереджуватися на цікавій для них роботі. Завдяки такому комплексному підходу робота з
дітьми з порушенням зору має більш позитивні результати.
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Вважаємо, що саме такий обґрунтований системний підхід до комплексного
вирішення питань розвитку пізнавальної сфери дітей з порушеннями зору дав змогу досягти
вищих рівнів розвитку цих дітей.
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РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ПО ВИЗНАЧЕННЮ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
У
ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ МАРІЇ
МОНТЕССОРІ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
2.1.Зміст і методика методологічної роботи
Методологічна робота була проведена в три етапи.
I етап: Констатуючий експеримент.
Мета етапу: виявити початковий рівень сформованості пошуково-дослідницької
діяльності у дітей з порушенням зору для визначення методів і прийомів, за допомогою яких
можливо буде формувати і розвивати навички та вміння дослідницької діяльності за
допомогою технології Марії Монтессорі. Спроектувати, організувати і провести роботу
спрямовану на створення педагогічних умов організації пошуково-дослідницької діяльності
дітей з порушенням зору за допомогою технології Марії Монтессорі.
II етап: Формуючий експеримент.
Мета етапу: на основі виділених вище педагогічних умов, а також результатів
констатуючого експерименту спроектувати, організувати і провести роботу спрямовану на
формування у дошкільників з порушенням зору інтересу до пізнання світу засобами
пошуково-дослідницької діяльності на основі технології Марії Монтессорі.
IIІ етап: Контрольний етап експерименту.
Мета етапу: визначити рівень сформованості навичок дослідницької діяльності
старших дошкільників з порушенням зору на кінець навчального року.
КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ.
Місце і терміни проведення експерименту: дослідження проводилось в
дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №81 «Бірюсинка».
Адреса:69095м. Запоріжжя, вул. Казача 2,телефон: (061)787-46-21.Email: biriusynka@ukr.net
В дослідженні приймали участь 14 дітей контрольної групи, 14 дітей дослідницької
групи віком 5-6 років та вихователі цих груп; вересень 2015р.
Методи дослідження: спостереження, індивідуальне опитування, аналіз діяльності
дітей, анкетування батьків, метод математичної обробки даних.
Зміст експерименту: нами були визначені показники і підібрані діагностичні
методики (таблиця №1, додаток 11).
1. Методика «Маленький дослідник».
Розроблена методика «Маленький дослідник» передбачає вибір картинок, зі схематичним
зображенням зони пошуково-дослідницької діяльності та інших зон предметнорозвиваючого середовища (куточок розумних книжок, куточок творчості, ігровий куточок).
Вихователь пропонує дітям здійснити з чотирьох один вибір: «До тебе прийшов маленький
дослідник. З чим би ти порадив йому позайматися»? Відповіді фіксуються в протоколі
цифрами 1, 2, 3,4. За перший вибір зараховується 4 бали , за другий - 3 бали, за третій - 2
бали, за четвертий - 1 бал.
Результати дослідження показали, що переваги дітей на початок експерименту в
експериментальній
та
контрольній
групах
розподілилися
наступним
чином:
Експериментальна група: 1 місце – ігровий куточок (40%). 2 місце – куточок творчості
(25%), 3 місце – куточок розумних книг (20%), 4 місце – зона пошуково-дослідницької
діяльності (15%).Контрольна група: 1 місце – ігровий куточок (43,5%), 2 місце – куточок
творчості (30%), 3 місце – куточок розумних книг (17%), 4 місце – зона пошуководослідницької діяльності (9,5%).Провівши діагностику з двома групами дітей, ми отримали
наступні результати, відображені в діаграмі № 1 (додаток 11).
2. Рівень оволодіння дітьми пошуково-дослідницькою діяльністю.
За основу взяли зведені дані про вікову динаміку формування навичок всіх етапів
пошуково-дослідницької діяльності (А.І. Іванова) (таблиця 2, додаток 11).
За виділеними рівнями вихователями проводилося спостереження за рівнем
оволодіння пошуково-дослідницькою діяльністю дітей з порушенням зору. Критерії
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оцінювання сформованості пошуково-дослідницької діяльності: низький рівень – 1 бал;
середній рівень – 2 бали; високий рівень – 3 бала.
Виходячи з отриманих даних, маємо наступні результати, що вказують на
сформованості пошуково-дослідницької діяльності по групах дітей: Експериментальна
група: високий рівень – 10,3%, середній рівень – 46,8%, низький рівень – 42,9%. Контрольна
група: високий рівень – 4,8%, середній рівень – 39,7%, низький рівень – 55,5%. Для
порівняння приведемо результати у вигляді діаграми№ 2 (додаток 11).
Діти мають низький рівень оволодіння пошуково-дослідницькою
діяльністю.
Пізнавальний інтерес дітей нестійкий, вони не завжди розуміють проблему. При виборі
матеріалів для самостійної діяльності допускають помилки через недостатнє усвідомлення їх
якостей і властивостей. Часто діти забувають про мету, захоплюючись процесом, тяжіють до
примітивних дій. Міркування формальні.
3. Рівень розвитку допитливості, пізнавальної активності.
Для оцінки вивчення рівня розвитку допитливості, пізнавальної активності проведено
анкетування вихователів, які на основі спостережень за поведінкою дітей в природній
обстановці і бесід з батьками дітей вибрали відповіді на питання анкети (таблиця 3, додаток
11). Основою послужила анкета «Вивчення пізнавальних інтересів» (В.С. Юркевича)
Експериментальна група: потреба виражена сильно – 15%, потреба виражена помірно
– 49%, потреба виражена слабо – 36%.Контрольна група: потреба виражена сильно – 17%,
потреба виражена помірно – 48%, потреба виражена слабо – 35%.Рівень розвитку
допитливості, пізнавальної активності за підсумками констатуючого експерименту
(експериментальна і контрольна групи) відображений у діаграмі №3 (додаток 11).
4. Рівень знань про живу і неживу природу.
Для визначення рівня знань про живу і неживу природу ми провели опитуваннядіагностику за розділом «Екологічна освіта. Вступ до природознавства» програми «Дитина в
дошкільні роки»; наук. керівник К.Л. Крутій[6, С. 172-176] та за розділом «Ознайомлення з
навколишнім світом» програми «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від
народження до 6 років»; укладачі Вавіна Л.С., Бутенко В.А., Гудим І.М.[28,С.63-93].
На підставі індивідуальних карт обстеження ми вивели загальний рівень знань кожної
дитини в експериментальній і контрольній групах: Експериментальна група: високий рівень
– 10%,середній рівень – 45%,низький рівень – 45%.Контрольна група: високий рівень –
8,5%,середній рівень – 49%,низький рівень – 42,5%.Для порівняння приведемо результати у
вигляді діаграми № 4 (додаток 11).
За результатами виявленого рівня знань про живу і неживу природу встановлено, що
відсутні точні і повні знання про властивості повітря, глини, скла та ін., частково знають про
їх призначення. Діти погано виокремлюють суттєві особливості предметів і об'єктів живої і
неживої природи, роблять помилки при групуванні предметів.
5. Ставлення батьків до пошуково-дослідницької діяльності дітей вдома.
З метою зацікавлення батьків даною проблемою та залучення їх до навчальновиховного процесу провели анкетування батьків (додаток 11).
В результаті обробки анкет ми визначили, що тільки 30% батьків цікавляться цією
проблемою, надаючи їй велике значення для розвитку пізнавальної діяльності своїх дітей,
45% батьків особливо не надають пошуково-дослідницькій діяльності велике значення у
розвитку пізнавальної сфери своїх дітей, 25% батьків відносяться до пошуководослідницької діяльності своїх дітей як до деякої розваги дитини і не більше.
Таким чином, за результатами констатуючого експерименту ми виявили, що діти з
порушенням зору не виявляють цікавість до пошуково-дослідницької діяльності, віддаючи
перевагу іншим видам діяльності; у дітей з порушенням зору відсутній ряд навичок і
необхідних компонентів для експериментування (уміння ставити мету, вибирати необхідний
матеріал, планувати свої дії з матеріалом із спрямованістю на результат); пізнавальний
інтерес виражений недостатньо; діти мало знають про властивості і якості матеріалів неживої
природи.

23
Аналіз констатуючого експерименту показав, що потрібна робота по розвитку
пошуково-дослідницької діяльності старших дошкільнят в процесі формування уявлень про
навколишній світ, діяльність дітей з порушенням зору має бути організована і спрямована на
розвиток самостійності і творчої активності дитини дошкільного віку.
ФОРМУЮЧИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ.
Терміни проведення: жовтень 2015 року - квітень 2016 року.
Свою роботу по формуванню пошуково-дослідницької діяльності на основі технології
Марії Монтессорі у старших дошкільнят ми проводили згідно рекомендованому
перспективному плануванню під час групових , індивідуальних корекційних занять, на
прогулянці (додаток 1).
У січні 2016 року ми провели проміжну діагностику для виявлення рівня розвитку
пошуково-дослідницької діяльності та здійснення корекційної роботи з розвитку
компонентів дослідницької діяльності.
Проміжна діагностика показала, що у дітей вже формується стійкий пізнавальний
інтерес. Діти проявляють активність в пошуку рішення, багато дітей стали ставити питання
типу: «А навіщо…», «А чому…», «А що буде, якщо…».Але і залишилися труднощі в
побудові гіпотези. Діти не могли зробити висновків, не помічали помилок, важко було у
виразі власної точки зору, обговоренні рішення. У зв'язку з цим ми проводили корекційну
роботу.
Корекційна робота полягала в наступному:
1. Індивідуальна робота з дітьми.
Дітям повторно пропонувалося виконати ті ж завдання; простіші завдання; різні
дидактичні, розвиваючі ігри типу: «Знайди пару», «Від крапки до крапки». До групи були
придбані кожній дитині зошити для розвитку логічного мислення, вони так само
використовувалися для корекційно- індивідуальної роботи з дітьми.
Читання художньої літератури з подальшим її обговоренням, різні бесіди з дітьми,
складання творчих оповідань. Усе це проводилося для формування уміння дітей з
порушенням зору міркувати, узагальнювати свої розповіді, робити висновки.
Спостереження в природі: «Яка у нас зараз пора року?», «А як ви здогадалися?», «Чим
голуб відрізняється від інших пташок?» та ін. Діти добре на спостереженнях в природі
доводили свою точку зору, класифікували дерева і чагарники, чагарники і квіти.
2. Взаємодія з батьками.
Були розроблені тематичні підгрупові консультації для батьків: «Значення пошуководослідницької діяльності для дітей», «Організація домашньої лабораторії», «Як допомогти
маленькому дослідникові», «Відповідаємо на дитячі питання», «Виховати допитливих
дітей», запропонована картотека елементарних дослідів і експериментів, які можна провести
дома. Батькам запропонували ознайомитись з фондом довідкових посібників та
інформаційного матеріалу для батьків у рамках дослідження.
Разом з батьками були проведені екскурсії до парку «Перемоги», спортивні розваги.
Корекційна робота проводилася до квітня 2016 р.
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2.2.Результати методологічної роботи
КОНТРОЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ.
Терміни проведення: травень 2016 року.
Умови: дітям пропонуються завдання, використані в констатуючому експерименті.
Завдання виконуються індивідуально.
Методи: спостереження, аналіз діяльності, метод математичної обробки даних.
Провівши діагностику, ми отримали наступні результати, відбиті в діаграмах за
кожною діагностичною методикою, проведеною з двома групами дітей:
1. Ставлення дітей до пошуково-дослідницької діяльності. Методика
«Маленький дослідник».
Експериментальна група: 1 місце – ігровий куточок (37%), 2 місце – зона пошуководослідницької діяльності (29%), 3 місце – куточок розумних книг (18%), 4 місце – куточок
творчості (16%).Контрольна група: 1 місце – куточок творчості, 2 місце – ігровий куточок
(32%), 3 місце – зона пошуково-дослідницької діяльності (16%), 4 місце – куточок розумних
книг (11%).Діаграма № 5 Ставлення дітей до пошуково-дослідницької діяльності (додаток
11).
2. Рівень оволодіння дітьми пошуково-дослідницькою діяльністю.
Експериментальна група: високий рівень – 52,1%, середній рівень – 33,3%, низький
рівень – 14,6%. Контрольна група: високий рівень – 25,4%, середній рівень – 40,5%, низький
рівень – 34,1%. Діаграма № 6 Рівень оволодіння дітьми пошуково-дослідницькою діяльністю
(додаток 11).
3. Рівень розвитку допитливості, пізнавальної активності.
Експериментальна група: потреба виражена сильно – 37%, потреба виражена помірно
– 40%, потреба виражена слабо – 23%. Контрольна група: потреба виражена сильно – 21%,
потреба виражена помірно – 47%, потреба виражена слабо – 32%. Діаграма № 7Рівень
розвитку допитливості, пізнавальної активності (додаток 11).
4. Рівень знань про живу і неживу природу.
Експериментальна група: високий рівень – 32,5%,середній рівень – 50%,низький
рівень – 17,5%.Контрольна група: високий рівень – 22%,середній рівень – 51,5%,низький
рівень – 26,5%.Діаграма № 8Рівень знань про живу і неживу природу (додаток 11).
5. Ставлення батьків до пошуково-дослідницької діяльності дітей вдома.
В результаті обробки анкет ми визначили, що вже 57% батьків цікавляться цією
проблемою, надаючи їй велике значення для розвитку пізнавальної діяльності своїх дітей,
21,3% батьків особливо не надають пошуково-дослідницькій діяльності велике значення у
розвитку пізнавальної сфери своїх дітей, лише 11,7% батьків відносяться до пошуководослідницької діяльності своїх дітей як до деякої розваги дитини і не більше.
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ВИСНОВКИ
Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних прав на
освіту для всіх дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей з
інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих груп.
Реформування освіти в напрямі інклюзії підтверджується численними змінами в
законодавстві України, практичною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів та
узгоджується з основними міжнародними документами у сфері забезпечення прав дітей,
зокрема зі статтею 24 «Освіта» Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю».
Оскільки інклюзія – це неперервний процес підвищення участі кожної дитини в
навчальному процесі та зменшення кількості випадків виключення з нього, навчальні
заклади зі спеціальними (компенсуючими) групами/класами частково можна називати
інклюзивними – діти з особливими освітніми потребами мають більше можливостей
спілкування зі своїми однолітками, доступу до типової навчальної програми, ресурсів
місцевої громади тощо в порівнянні з перебуванням у спеціальних навчальних закладах чи
навчаючись удома.
Головне достоїнство застосування методу експериментування в дитячому садку
комбінованого типу полягає в тому, що в процесі експерименту:
- Діти з порушенням зору отримують реальні уявлення про різні сторони
досліджуваного об'єкта, про його взаємовідносини з іншими об'єктами і з середовищем
існування.
- Йде збагачення пам'яті дитини з порушенням зору, активізується його розумові
процеси, оскільки постійно виникає необхідність здійснювати операції аналізу і синтезу,
порівняння і класифікації, узагальнення і екстраполяції.
- Розвивається мова дитини з порушенням зору, оскільки їй необхідно давати звіт про
побачене, формулювати виявлені закономірності та висновки.
- Відбувається накопичення фонду розумових прийомів і операцій, які розглядаються
як розумові уміння.
- Дитяче експериментування важливо і для формування самостійності, визначення
мети, здатності перетворювати будь-які предмети і явища для досягнення певного
результату.
- В процесі пошуково-дослідницької діяльності розвивається емоційна сфера дитини з
порушенням зору, творчі здібності, формуються трудові навички, зміцнюється здоров'я за
рахунок підвищення загального рівня рухової активності.
На підставі проведеної роботи ми змогли переконатися в тому, що діти дуже люблять
експериментувати. Це пояснюється тим, що їм властиво наочно-дієве і наочно-образне
мислення, і експериментування, як ніякий інший метод, відповідає цим віковим
особливостям. У дошкільному віці він є провідним, а в перші три роки – практично єдиним
способом пізнання світу.
Експеримент показав, що діти з порушенням зору стали активніше, проявляли
ініціативу, творчий інтерес, захопленість пошуково-дослідницькою діяльністю, з бажанням
шукали способи вирішення проблеми. В процесі пошуково-дослідницької діяльності у дітей
удосконалювалися здібності порівнювати, аналізувати, формулювати визначення понять.
Діти з порушенням зору стали проявляти більшу самостійність при проведенні
дослідів, можуть міркувати з приводу перспектив своєї діяльності і передбачуваних
результатів.
Дошкільнята стали уважнішими один до одного і до себе, проявляли співпрацю,
намагалися знаходити причину своїх удач або помилок.
Зважаючи на досягнуті позитивні результати у формуванні і розвитку навичок та вмінь
дослідницької діяльності у дошкільників з порушенням зору за допомогою технології Марії
Монтессорі, вважаємо, що технологія М. Монтессорі є шляхом до оптимізації пізнавальної
діяльності дітей. Ми прагнемо вчити не всьому, а головному, не сумі фактів, а цілісному їх
розумінню, й не так дати максимум інформації, скільки навчити орієнтуватися у її потоці,
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вести цілеспрямовану роботу з посиленню розвиваючої функції навчання, організовувати
навчальний процес за моделлю особистісно-зорієнтованої взаємодії, за якою дитина не є
об'єктом навчання, а є суб'єктом освіти.
Досягнута позитивна динаміка розвитку самостійності, ініціативності, самоконтролю
та активності у старших дошкільників з порушенням зору під час пошуково-дослідницької
діяльності за допомогою технології Марії Монтессорі доводить ефективність розроблених
підходів і дозволяє намітити напрями подальшого вивчення проблеми : наступність процесу
організації пошуково-дослідницької діяльності дітей з порушенням зору за допомогою
технології Марії Монтессорі і в різні періоди дошкільного дитинства.
Хочемо додати, що цей педагогічний досвід можна рекомендувати використовувати
вихователям та вчителям-дефектологам (тифлопедагогам) в групах компенсуючого типу для
дітей з порушенням зору, педагогам груп загального призначення та педагогам груп з
інклюзивною формою навчання.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Перспективний план пошуково-дослідницької діяльності в другій молодшій групі
ВЕРЕСЕНЬ
Тема

Мета

Діагностування дітей.
Сонце. Пограємо із сонечком.

Визначити, які предмети нагріваються краще (світлі або
темні), де це відбувається швидше (на сонечку або в тіні).

Властивості піску.

Познайомити із властивостями піску (складається з піщин,
пухкий, дрібний, легко сиплеться, пропускає воду, на піску
залишаються сліди, ліпиться, мокрий темніше сухого).

ЖОВТЕНЬ
Тема
Вітер.
Ігри
султанчиками.

Мета
з

віялами

Неслухняна водичка.

й Познайомити дітей з одним із властивостей повітря-рухом;
рух повітря-це вітер.
Продемонструвати властивість води розливатися в різних
напрямках, утворювати плями, литися цівкою.

Навчити дітей розрізняти суху і вологу землю, формувати у
Земля суха і волога. Чи потрібна
дітей уявлення про залежність рослини від вологості ґрунту:
квіточці вода?
без води рослина жити не може.
Продемонструвати, що усі ми схожі один з одним, але разом
з тим у нас є відмінності.

Ми схожі – ми різні.

ЛИСТОПАД
Тема

Мета

Кольорова водичка.

Вчити дітей визначати і називати основні ознаки води, її
властивість набувати кольору відповідного барвника (чиста,
брудна, кольорова). Вчити встановлювати найпростіші
зв’язки і взаємозалежності в стані речовини.

Рослини не ростуть, коли холодно.

Встановити залежність рослин від тепла.

Повітря навколо
соломинкою.

нас.

Обережним будь!

Ігри

із Ознайомити дітей з тим, що нас оточує повітря, його можна
відчути й побачити. Повітрям дихають люди.
Пояснити дітям, що наше життя і наше здоров’я – це
найголовніше. Вчити дотримуватися правил безпечної
поведінки.

ГРУДЕНЬ
Тема
Сніг-сніжок.
Лід. Замерзлі калюжі.
Підгодуємо пташок.
Смачна водичка.

Мета
Вчити дітей розрізняти і називати ознаки снігу.
Продемонструвати перетворення снігу у воду.
Продемонструвати перетворення води в лід.
Ознайомити дітей із змінами в житті птахів, що сталися з
приходом зими. Визначити, який корм полюбляють
синички, горобці.
Продемонструвати дітям, що смак води залежить від
розчинника.
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СІЧЕНЬ
Тема
Мета
Великі і малі сліди. Сніг чистий чи Визначити від чого залежить величина слідів на снігу,
брудний?
розвивати вміння розрізняти поняття чистий-брудний.
Папір, його якості й властивості.

Вчити знаходити предмети, зроблені з паперу, визначати
його якості (колір, гладкість, товщину, здатність вбирати
вологу) і властивості (мнеться, рветься, ріжеться, горить).

Лід - вода - лід.

Продемонструвати перетворення льоду в воду і навпаки.

З чого виготовлений наш одяг

Дати знання про те, що будь-яка тканина створена з ниток,
ознайомити з якостями та властивостями тканин (товщина,
ступінь міцності, м'якість, мнеться, ріжеться, рветься,
намокає, горить).

ЛЮТИЙ
Тема

Мета

Кольорові льодинки.

Дати уявлення про те, що люди можуть самі створювати лід.

Тоне – не тоне.

Розвивати вміння розрізняти вагу предметів.

Гаряче відчуває.

Холодно.

Шкіра

Для чого людині очі?

все Навчити дітей визначати температуру речовин і предметів,
показати, що шкіра відчуває дотик, різницю температур.
Визначити чи потрібні людині очі.

БЕРЕЗЕНЬ
Тема

Мета
Продемонструвати, що рослини швидше квітнуть в теплі,
ніж на холоді.

Весняні гілочки.

Звідки капає вода? Чому під
Формувати знання про те, що лід і сніг на сонці тане, що на
деревами сніг тане довше, а на
сонці сніг розтане швидше ніж біля дерева.
рівному місці – швидше?
Навчити знаходити предмети, зроблені із глини, визначати
Глина, її якості й властивості.
якість глини (м'якість, пластичність, ступінь міцності) і
властивості (мнеться, б'ється, розмокає).
Чистота – запорука здоров’я.
Дати знання, що чистота – це запорука здоров’я.

КВІТЕНЬ
Тема

Мета

Чи рослинам сонце потрібне?

Продемонструвати необхідність сонця для росту рослин.

Вчити знаходити предмети, виготовлені з деревини,
визначати її якість (твердість, структуру поверхні; товщину,
Деревина, її якості й властивості.
ступінь міцності) і властивості (ріжеться, горить, не б'ється,
не тоне у воді).
Повітря є в предметах. Повітря має Продемонструвати наявність повітря в предметах,
запах.
продемонструвати, що повітря має запах.
Для чого людині вуха?
Продемонструвати значення слуху.

ТРАВЕНЬ
Тема
Потреба
ґрунті.

рослин

у

Квіти живі і штучні.
Діагностування дітей.

Мета
поживному Дати дітям уявлення про те, що у не підживленому ґрунті
рослини погано живуть.
Дати дітям уявлення, що в природі є живі об’єкти і є
штучні.
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2. Перспективний план пошуково-дослідницької діяльності в середній групі
ВЕРЕСЕНЬ
Тема
Діагностування дітей.
Повітря.

Вода – лікар.

Мета
Закріпити знання дітей про те, що повітря є скрізь.
Познайомити дітей з роллю вітру в житті рослин,
формувати уміння порівнювати насіння рослин.
Розширювати знання дітей про властивості води, дати дітям
знання про те, що овочі, фрукти, різні продукти у своєму
складі містять воду. Вода – чарівний лікар, вона забирає з
нашого тіла безліч бактерій, бруд, допомагає зберегти
здоров’я людині.

ЖОВТЕНЬ
Тема

Потреба рослин у воді.

Метал, його якості й властивості.
«Сонячні зайчики».
Визначення температури повітря.

Мета
Сформувати у дітей уявлення про залежність стану рослин
від вологості ґрунту (без води рослина жити не може),
розпушений ґрунт сприяє кращому проникненню повітря і
вологи. У разі нестачі води листки стають м’якими,
опускаються, висихають.
Вчити знаходити предмети з металу, визначати його якість
(структура поверхні, потопаючий, прозорість), властивості(
крихкість, теплопровідність).
Сформувати у дітей уявлення про те, що «сонячний зайчик»
- це промінь сонячного світла, відбитого від дзеркальної
поверхні.
Ознайомити дітей з термометром, його призначенням.

ЛИСТОПАД
Тема

Пісок та глина.

Скло, його якості й властивості.

Мета
Продовжувати знайомити дітей із властивостями піску та
глини, зробити порівняльну характеристику глини і піску
(колір, дотикові відчуття), дати поняття про пісочний
годинник; створити цілісне уявлення про пісок та глину, як
про об'єкт неживої природи.
Вчити знаходити предмети, виготовлені зі склу, визначати
його якість (прозорість, структуру поверхні, товщину) і
властивості (крихкість, б'ється, тоне у воді).

Закріпити з дітьми знання про основні властивості води,
поняття, що вода – це рідина. Продемонструвати
Вода. Температура води залежить
властивості води: ллється цівкою з посудини з носиком, і
від температури навколишнього
кількома цівками з посуду, що має два і більше отворів.
середовища.
Дати уявлення, що температура води змінюється залежно
від температури навколишнього середовища.
Для чого людині язик?

Познайомити дітей з будовою і значенням
поуправлятися у визначенні смаку продуктів.

язику,
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ГРУДЕНЬ
Тема
Лід – твердий, важкий, крихкий.

Пластмаса, її якості й властивості.

Сніг – пухкий, розсипчастий.

Легкий – важкий.

Мета
Дати дітям поняття, що лід – це вода, яка замерзла. Він
твердий, важкий, крихкий, форма льоду залежить від форми
посудини, в яку наливають воду.
Вчити знаходити предмети, виготовлені з пластмаси,
визначати її якість (прозорість, структуру поверхні,
товщину, ступінь міцності) і властивості (легка, різного
кольору, не тоне у воді).
Продовжувати вчити розрізняти і називати властивості
снігу: пухкий, розсипчастий. З’ясувати, чому сніг рипить
під ногами. Закріпити з дітьми знання про те, що від тепла
сніг тане.
Сформувати у дітей уявлення про те, що предмети мають
вагу, яка залежить від матеріалу і розміру. Встановити
залежність ваги предмета від його розміру.

СІЧЕНЬ
Тема
Вода.

Магніт, його якості й властивості.
Сніг вбирає брудне повітря.
Звідки береться голос?

Мета
Поглибити у дітей знання про різні стани води: рідкий,
газоподібний, твердий. За допомогою дослідів перетворити
сніг на воду, воду на лід, воду на пару. Визначити
характерні властивості води.
Ознайомити дітей з магнітом, допомогти визначити якими
властивостями магніт володіє у воді і на повітрі( клейкість,
здатність приклеювати і приклеюватися, притягувати
залізо).
Довести дітям, що сніг вбирає з повітря частинки куряви і
кіптяви.
Підвести до розуміння причин виникнення звуків мови, дати
поняття про охорону органів мови.

ЛЮТИЙ
Тема
Лід (ожеледиця).
Вітер.
Гума, її якості й властивості.
Снігова вода.

Мета
Ознайомити дітей з явищем ожеледиці.
Формувати і у дітей уявлення про вітер як рух повітря.
Вчити визначати напрям руху вітру.
Вчити знаходити предмети, виготовлені з гуми, визначати її
якість (структуру поверхні, товщину) і властивості
(щільність, пружність, еластичність, водостійкість).
Довести дітям, що снігова, тала вода більш придатна для
росту і розвитку рослин.

БЕРЕЗЕНЬ
Тема
Потреба рослин у світлі.
Повітря.
Вода.
Для чого людині ніс?

Мета
Формувати уявлення про те, що рослини не можуть жити
без світла.
Закріпити уявлення про те, що зміни в житті рослин
залежать від температури повітря.
Закріпити знання про те, що вода є розчинником.
Познайомитися з особливостями роботи носа, визначити по
запаху предмети.
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КВІТЕНЬ
Тема

Мета

Продовжувати ознайомлювати
дітей з властивостями
ґрунту: у ґрунті є повітря. Ним дихають корені рослин. Дати
Ґрунт. Потреба рослин у поживному дітям уявлення про те, що не у всякому ґрунті рослина
ґрунті.
росте, розвивається, що для того щоб рослина добре росла,
її слід періодично підживлювати, висаджувати у поживний
ґрунт.
Продовжувати розширювати знання дітей про те, що
Повітря.
повітря є скрізь навколо нас, його містять такі матеріали, як
пісок, земля, цеглина, пінопласт.
Поглибити знання, що вода, яка нас оточує не завжди чиста,
Очищуємо воду.
але ми можемо її очистити.
Ознайомити дітей з утворенням тіні від предметів ,
Тіньовий театр
встановити схожість тіні і об'єкта, створити за допомогою
тіней образи.

ТРАВЕНЬ
Тема
Веселка.
Сонце. Рух сонця по небу.

Мета
Познайомити дітей з кольорами веселки. Отримати
помаранчевий, зелений, фіолетовий, блакитний змішанням
двох кольорів.
Показати рух сонця по небу та залежність між висотою
сонцестояння й кількістю його тепла.

Діагностування дітей.

3. Перспективний план пошуково-дослідницької діяльності в старшій групі
ВЕРЕСЕНЬ
Тема

Мета

Діагностування дітей.
Рух сонця
годинник.

по

небу.

Сонячний Показати рух сонця по небу; визначення місцезнаходження
сонця; виготовлення сонячного годинника.

Повітря навколо нас. Повітря є Уточнити уявлення дітей про те, що повітря складова життя
всередині нас.
людини, воно є скрізь.

ЖОВТЕНЬ
Тема

Мета
Навчити дітей визначати прикмети осені, закріпити знання
Сезонні зміни.
про сезонні зміни; виховувати дбайливе ставлення до
природи.
Закріпити вміння дітей знаходити предмети, виготовлені зі
склу, визначати його якість (прозорість, структуру поверхні,
Скло, його якості й властивості. товщину) і властивості (крихкість, водонепроникність,
Родичі скла.
теплопровідність); упізнати предмети, виготовлені із
фаянсу, фарфору. Порівняти їх якісні характеристики і
властивості зі склом.
Розширити знання дітей про воду та її властивості (вода не
Смак води. Розчин.
має смаку, вода-розчинник); ввести поняття розчин.
Закріпити поняття про те, що живі організми здатні рости, а
Живе - неживе.
неживі - ні.

ЛИСТОПАД
Тема
Сила.

Мета
Ознайомити дітей з поняттям «сила» як явищем, котре
виникає між двома об’єктами. Дати уявлення про те, що
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сила визначає якість дії одного об’єкта на інший і
вимірюється зміною чи не зміною об’єкта, на який
впливають.
Навчити розрізняти стан і якість води (холодна, тепла,
Вода. Стан і якість води.
гаряча, чиста, забруднена).
Закріпити поняття про те, що всі предмети мають вагу.
Легкі предмети плавають, а важкі –
Легкі – плавають, а важкі тонуть. Спонукати дітей
тонуть.
обстежувати предмети на дотик.
Виявити залежність бачення об'єкту від відстані до нього.
Виявити можливість часткової компенсації зору іншими
Перевірка зору.
органами (наприклад, пальцями), як можна позитивно і
негативно впливати на очі.

ГРУДЕНЬ
Тема

Мета
Ознайомити дітей на прикладі глини з властивістю речовин
- змішуваністю. Формувати уявлення про спосіб виявлення
Властивості глини. Змішуваність
властивості
«змішуваність».
Спонукати
дітей
до
речовин.
самостійного виявлення цієї властивості в групі подібних
речовин за допомогою предметно-перетворювальних дій.
Визначити, звідки береться сніг, для чого він (чи корисний);
Сніг. Під снігом життя. Лід.
визначити, що лід – це таж сама вода; розвивати
кмітливість, бажання дізнатися нове.
Підвести до розуміння причин виникнення луни.
Як виникає луна?
Закріплювати знання про неживу природу.
Визначити, чи містить повітря воду; розвивати кмітливість,
Повітря містить воду.
спостережливість.

СІЧЕНЬ
Тема

Мета
Розвивати вміння відрізняти зміни в природі у зв’язку зі
Подорож до парку (сезонні зміни).
зміною пори року; збагачувати знання дітей про зимові
явища.
Зрозуміти, як утворюється тінь, її залежність від джерела
Живі тіні.
світла і предмета, їх взаємного розташування.
Сонце, повітря, вода – їх значення в Визначити необхідність поєднання сонця, повітря, води для
природі.
успішного розвитку і росту рослин.
Визначити напрямок вітру; знайти відмінності між осіннім і
Зимовий вітер.
зимовим вітром.

ЛЮТИЙ
Тема

Мета

Продовжувати знайомити дітей з властивостями магніту.
Магніт, його якості й властивості. Формувати уявлення про спосіб виявлення магнітної сили.
Примусовий маршрут.
Спонукати дітей до самостійного виявлення цієї властивості
магніту за допомогою перетворювальних дій.
Зміна дня і ночі.
Висаджування цибулі.
Земля, що обертається.

Визначити, чому змінюється день на ніч, і навпаки;
розвивати здатність досліджувати, бажання дізнаватися
щось нове.
Вчити помічати зміни під час росту рослин; визначити
складові, які потрібні для успішного розвитку і росту;
виховувати працелюбність; спостережливість.
Уявити, як Земля обертається навколо своєї осі.

БЕРЕЗЕНЬ
Тема
Вода,

проходячи

через

Мета
пісок і Визначити, що відбувається із водою, яка потрапляє в ґрунт,
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камінці
очищується
забруднюється?

чи що може очистити воду.
Познайомити з проявом статичної електрики і можливістю
зняття його з предметів.
Розширити знання дітей про кольори та їх властивості,
учити проводити спостереження та досліди; розвивати
практичні навички, спостережливість.
Познайомити дітей з властивістю «густина», формувати
уявлення про спосіб виявлення «густини». Розвивати
уміння
шляхом
експериментальної
діяльності
встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Диво-зачіска.
Кольорова дзиґа.

Густина.

КВІТЕНЬ
Тема
Екскурсія до
(сезонні зміни).

Мета
весняного

парку Вчити виявляти сезонні зміни в природі, узагальнювати їх,
помічати в навколишньому середовищі ознаки весни.
Дати поняття про те, що вода в природі проходить певний
круг, перетворення води, випаровування.
Виявити особливості дзеркального відображення (зворотна
орієнтація).
Дізнатися, чому в космосі темно.

Вода нікуди не зникає.
Подвійне відображення.
Темний космос.

ТРАВЕНЬ
Тема
Рослини, що оточують дитячий
садок.
Сонце – не завжди приємне.
Діагностування дітей.

Мета
Визначити, для чого будівлі обсаджують деревами, яку
користь дають дерева.
Визначити, що сонце не завжди приємне.

4. Перспективний план пошуково-дослідницької діяльності в підготовчій до школі
групі
ВЕРЕСЕНЬ
Тема

Мета

Діагностування дітей.

Явища неживої природи.

Закріплювати знання дітей про явища неживої природи
(дощ, туман, роса, веселка). Формувати уявлення про
причини виникнення туману – охолодження повітря вночі,
роси та дощу – випаровування води, веселки – гра світла в
крапельках дощу.

Продовжувати знайомити дітей з тим, що повітря прозоре, є
скрізь навколо нас, ним дихають люди, тварини, рослини, і
Повітря та його властивості. Кому воно є важливою умовою життя. Узагальнювати знання
потрібне повітря?
дітей про чинники, які призводять до забруднення повітря, і
ті, які допомагають його очищувати (дощ, сніг, зелені
насадження тощо).

ЖОВТЕНЬ
Тема
Сезонні зміни.

Мета
Формувати у дітей вміння визначати прикмети осені,
закріпити знання про сезонні зміни; виховувати дбайливе
ставлення до природи.
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Сипкі речовини та їх властивості.
Багато – мало.
Найдрібніші живі організмі.

Розширювати уявлення дітей про властивості сипких
речовин на основі дослідів (розглядати через лупу річковий
пісок, сіль, цукор, крупи, пересипати у різні посудини,
розчиняти у воді).
Виявити залежність кількості рідини, що випаровується, від
розміру листя рослин.
Виявити, що в продуктах є найдрібніші живі організми,
яким для зростання потрібні певні умови (тепло і волога),
холод не дає організмам розмножуватися, і продукти не
псуються.

ЛИСТОПАД
Тема

Мета

Вода – безцінний скарб.

Розширювати уявлення дітей про властивості води (чиста,
прозора, без запаху, без смаку). Закріплювати знання дітей
про воду як одну з умов життя людини, її втратою під час
дихання і потребою поповнення ресурсів організму.

Продовжувати вчити дітей впізнавати та називати тканини
(ситець, сатин, шерсть, капрон, драп, трикотаж);
Тканина, її якості й властивості.
порівнювати тканини за їх властивостями; розуміти, що ці
Світ тканин.
характеристики обумовлюють спосіб використання тканини
для пошиття речей.

Тверді тіла. Твердість.

Ознайомити дітей на прикладі каміння, деревини, металу з
властивістю матеріалів - твердістю. Формувати уявлення
про спосіб виявлення твердості (визначення сталості
матеріалу; натискання матеріалом на інший матеріал; опір
матеріалу цій силі; зупинення дії сили натискання;
відсутність змін матеріалу, збереження тієї самої форми).
Спонукати дітей до самостійного виявлення цієї властивості
в групі подібних матеріалів за допомогою відповідних
предметно-перетворювальних дій.

Продовжувати розширювати знання дітей про необхідність
Сонце, волога, тепло – це для
певних умов для нормального росту рослин (сонячне світло,
рослин добро. Загадкові зміни
тепло, вода, поживний ґрунт); дати уявлення про зернятка
листочків.
хлорофілу.

ГРУДЕНЬ
Тема
Сонце світить та не гріє.

Сірниковий телефон
Замерзання рідин.
Далеко – близько.

Мета
Розширювати уявлення дітей про неживу природу,
пригадати, що сонячне світло потрібне для життя людей,
тварин, рослин, особливості сонячного світла в різні пори
року. Закріплювати знання дітьми народних прикмет,
прислів'їв.
Познайомити з простим пристроєм для передачі звуку на
відстань.
Познайомити з різними рідинами, Виявити залежність
температури замерзання рідини від її щільності.
Познайомити дітей з тим, як віддаленість від Сонця впливає
на температуру повітря.

СІЧЕНЬ
Тема
Сезонні зміни.

Мета
Формувати у дітей вміння визначати прикмети зими,
відрізняти зміни в природі у зв’язку зі зміною пори року;
збагачувати знання дітей про зимові явища, виховувати
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дбайливе ставлення до природи.
Продовжувати вчити дітей впізнавати та називати різновид
металів (алюміній, сталь, жерсть, мідь, бронза, срібло),
Метал, його якості й властивості.
порівнювати їх властивості; розуміти, що характеристики
Світ металів.
металів обумовлюють способи їх використання в побуті й
на виробництві.

Який буває вітер?

Поглиблювати знання дітей про вітер як рух холодного і
теплого повітря. Формувати вміння дослідним шляхом
визначати силу й ознаки вітру (бриз, ураган, шквал,
хуртовина тощо). Закріпити знання правил поведінки в
надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із сильним вітром.

Збереження тепла й холоду.

Ознайомлювати дітей з властивістю окремих речовин
зберігати тепло і холод на основі дослідів (пляшки з теплою
і холодною водою загортати у різні тканини – хутро, шовк,
бавовну, синтетику, і робити висновки).

ЛЮТИЙ
Тема

Мета
Розширювати знання дітей про різні стани води (рідкий,
газоподібний, твердий) шляхом її нагрівання та
Різні стани води.
охолодження. Формувати вміння визначати характерні
особливості води. Закріплювати розуміння важливості води
для життя живих істот.
Продовжувати знайомити дітей з властивостями магніту.
Магніт, його якості й властивості.
Виявити дії магнітних сил Землі. Розуміти взаємозв'язок
Земля – магніт.
земного тяжіння і ваги предмета.
Повітря при охолодженні та при Виявити, що повітря при охолодженні звужується, а при
нагріванні.
нагріванні розширюється (займає більше місця).
Довести, що кип’ячена вода втратила свої властивості і не
Чи п’ють рослини кип’ячену воду?
придатна для рослин. Виховувати інтерес та дбайливе
ставлення до живої природи.

БЕРЕЗЕНЬ
Тема

Мета
Познайомити з процесами очищення води різними
Фільтрування води
способами.
Продовжувати вчити дітей впізнавати та називати речі,
зроблені з різного виду пластмас (поліетилен, пінопласт,
Пластмаса, її якості й властивості.
оргскло, целулоїд); порівнювати їх властивості; розуміти,
Світ пластмас.
що від якісних характеристик пластмас залежать способи їх
використання.
Формувати у дітей уявлення про те, як можна багаторазово
Передача сонячного «зайчика».
відбити світло і зображення предмета, тобто побачити його
«Розвідники».
там, де його не повинно бути видно.
Формувати уявлення дітей про ґрунт як природну суміш
гумусу, глини, піску, здатну пропускати повітря.
Продовжувати знайомити дітей з властивостями ґрунту
Ґрунт його склад й властивості.
(сухий – розсипається, вологий – ліпиться, від сонячного
тепла прогрівається). Підвести до розуміння того, що для
росту рослин потрібен прогрітий, а не мерзлий, як взимку,
вологий ґрунт.
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КВІТЕНЬ
Тема
Сезонні зміни.
Як побачити і почути електрику?

Мета
Формувати у дітей вміння визначати прикмети весни,
відрізняти зміни в природі у зв’язку зі зміною пори року;
збагачувати знання дітей про весняні явища, виховувати
дбайливе ставлення до природи.
Зрозуміти прояв статичної електрики і можливість зняття
його з предметів.

Продовжувати вчити дітей впізнавати та називати різні види
паперу (серветковий, туалетний, гофрований, писальний,
Папір, його якості й властивості.
обгортковий,
креслярський),
порівняти
їх
якісні
Світ паперу.
характеристики і властивості. Зрозуміти, що властивості
матеріалу обумовлюють спосіб його використання.
Що потім?

Систематизувати знання дітей про цикли розвитку усіх
рослин.

ТРАВЕНЬ
Тема

Мета
З'ясувати, що предмети з різних матеріалів нагріваються поЯк не обпектися? Теплопровідність
різному (теплопровідність матеріалів). Виховувати дбайливе
матеріалів.
ставлення до свого організму.
Як виникає гроза?

Діагностування дітей.

Формувати уявлення про грім та блискавку як літні явища
природи та прояв електрики. Пояснити причини виникнення
грози (тертя двох тканин, камінців пластмасовим
предметом; розчісування волосся гребінцем).
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Додаток 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТАРШІЙ ГРУПІ
Вересень
1-2. Діагностування дітей.
3.Рух сонця по небу. Сонячний годинник.
Мета: показати рух сонця по небу; визначення місцезнаходження сонця; виготовлення
сонячного годинника.
Обладнання: Стержень (паличка) із загостреним кінцем, великий аркуш паперу,
фломастери.
Хід:
Вранці на майданчику звернути увагу дітей на положення сонця.
- Погляньте, де наше сонечко? (Виглядає із-за верби).
- Чи видно його? (Ні, частину).
- Яка зараз частина доби? (Ранок).
Такі ж запитання повторюємо в обідню пору і ввечері.(В обід сонце видно добре, воно
над майданчиком, а ввечері видно лише частину, але сонце вже за будинком).
- Як точніше можна визначити час? (По годиннику).
- Які бувають годинники? (Механічні, пісочні та ін.).
Дітям розповідають про те, що раніше час визначали за сонцем і сонячному
годиннику. Дорослий пропонує зробити сонячний годинник по алгоритму: накреслити на
аркуші паперу рівний круг, точно в центрі закріпити кілочок і впродовж дня на колі робити
відмітки і ставити цифри відповідно до часу. Діти вчаться користуватися сонячним
годинником.
4.Повітря навколо нас. Повітря є всередині нас.
Мета: уточнити уявлення дітей про те, що повітря складова життя людини, воно є
скрізь.
Обладнання: прозорі стакани і трубочки, тарілки з водою.
Хід:
На столах у кожної дитини є прозорі стакани і трубочки.
- Діти раніше ми з вами довели, що повітря є навколо нас. А навіщо воно людям?
(Щоб дихати, жити).
- А чи можемо ми обійтися без повітря? (Ні).
- А давайте перевіримо. Пропоную на короткий час закрити носик і рот рукою, а потім
вдихнути і відчути, як це приємно.
- А чи є повітря всередині нас? Давайте теж провіримо. Подуйте в трубочку.
- Що з’явилося? (З наших легенів, ми видихнули його).
На столах у дітей тарілки з водою. Вихователь пропонує відчути повітря.
- За допомогою яких частин свого тіла ми можемо відчути повітря? (За допомогою
носа, рота).
- Вдихніть повітря через ніс, видихніть його через рот. Ви змогли його побачити? (Ні).
- Давайте зробимо те саме, але над тарілкою з водою. Ви щось помітили?
- Рух повітря ми називаємо вітром. Чи можемо ми побачити, що на дворі вітер? (Так,
гойдаються дерева, квіти, шумить листя).
Під час прогулянки розширити та закріпити знання про вітер. Продемонструвати
поліетиленовий пакет. Запитати, що в ньому є. Запропонувати «набрати» повітря в пакет.
Повітря зібралося в пакеті, про що свідчить повітряна «подушечка», що утворилася в пакеті.
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Жовтень
1.Сезонні зміни.
Мета: навчити дітей визначати прикмети осені, закріпити знання про сезонні зміни;
виховувати дбайливе ставлення до природи.
Хід:
Під час прогулянки вихователь пропонує дітям подивитися на зміни. Що відбулися в
природі. За кожну «знайдену» прикмету збирається по одному листочку чи іншому предметі.
На вулиці слід звернути увагу дітей на стан повітря, вітер.
- Поверніть обличчя до вітру. Який вітер: холодний чи теплий?
- Погляньте на небо. Чому хмари рухаються?
- Погляньте на сонечко. Чи змінилося воно восени? (Наголосити, що сонце таке ж
яскраве, лагідне, але зовсім не так гріє).
- На вулиці холоднішає. А як ми з вами відреагували на це? (Наділи теплий одяг).
- Ми з вами відкрили першу прикмету осені – прохолодну погоду, - і щоб її не забути,
візьмемо ось цей листочок. Вихователь підіймає листок і звертає увагу дітей:
- Погляньте на цей листок, а тепер озирніться довкола. Що сталося з рослинами.
(Листя стало жовтим, обпадає, трава засохла)
Звертаючи увагу на зміну забарвлення листя на деревах і кущах, підвести дітей до
розуміння явища листопаду
- Що означає слово «листопад», чому це відбувається?
- Пройдіть по листочках, прислухайтесь як вони шарудять під ногами. Отже, листопад
– це друга прикмета осені. (Беремо ще листочок).
- Діти, а коли ви ходили по садочку, чи помітили ви якихось комах, жуків, метеликів?
- Як ви гадаєте, де вони поділися?
- Усі комахи взимку ховаються, хто під кору дерева, хто далеко в землю, щоб не
замерзнути. Зникають комахи – це третя прикмета осені. Для неї також візьмемо листочок.
- Скажіть чи помітили ви в небі зграї птахів? Куди вони летять і чому?
- А чи всі птахи відлетіли? Які залишились?
- Птахи відлітають у вирій – це четверта прикмета осені. Для неї теж є листочок.
2.Скло, його якості й властивості. Родичі скла.
Обладнання: Скляні стаканчики, фаянсові келихи, фарфорові чашки, вода, фарби,
дерев'яні палички.
Мета: закріпити вміння дітей знаходити предмети, виготовлені зі склу, визначати його
якість (прозорість, структуру поверхні, товщину) і властивості (крихкість,
водонепроникність, теплопровідність); упізнати предмети, виготовлені із фаянсу, фарфору.
Порівняти їх якісні характеристики і властивості зі склом.
Хід:
Діти згадують про властивості скла, перераховують його якісні характеристики
(прозорість, структуру поверхні, твердість, крихкість, водонепроникність, теплопровідність).
Дорослий розповідає про те, що і склянки, і фаянсові келихи, і фарфорові чашки є
«близькими родичами». Пропонує порівняти якості і властивості цих матеріалів.
Налити в три ємності підфарбовану воду (міра прозорості).
Поставити їх на сонячне місце (теплопровідність).
Дерев'яними паличками постукати по чашках («дзвінкий фарфор»). Узагальнити
виявлену схожість і відмінності.
3.Смак води. Розчин.
Мета: розширити знання дітей про воду та її властивості (вода не має смаку, водарозчинник); ввести поняття розчин.
Обладнання: чашки з водою, грудочки цукру, сіль, ложки, скляна ємність, тепла вода,
сіль, харчові барвники, ложка, ниточка, пластилін, олівець.
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Хід:
На столах у кожної дитини є чашки з водою.
- Діти, у вас на столах є чашки з водою. Спробуйте на смак. Яка вона? (Без смаку)
- У кожного ще є грудочка цукру. Вкиньте її у воду, розмішайте, яка на смак тепер
вода? (Солодка) Чому?
- А ще є на столах у вас сіль. Давайте вкинемо у воду шматок солі. Добре розмішайте.
Спробуйте на смак. Яка вона (Солона) Чому?
-Отже, ми дізналися, що вода смаку не має. Від чого залежить смак води? Чому?
Насправді коли ми розчиняємо сіль у воді, здається, що вона зникає, але вона
розпадається на часточки, які ми побачити не в змозі. Якщо створити певні умови, то
часточки знову зберуться разом та стануть видимими. Ми зробимо перенасичений соляний
розчин, коли сіль уже не буде розчинятись, її надлишки будуть збиратись у кристали на будь
- якому предметі, ми використаємо нитку.
Наливаємо теплу воду у склянку.
Розчиняємо в воді 7-8 столових ложок солі.
Прив'язуємо один кінець ниточки до олівця, а інший до шматочка пластиліну.
Опускаємо ниточку у склянку з розчином і ставимо в дослідний куточок для
подальшого спостереження, впродовж 1місяця.
(Сіль перетворюватиметься на кристали і осідатиме на ниточці, чим більший термін
спостереження тим більші і гарніше будуть кристали).
4.Живе - неживе.
Мета: закріпити поняття про те, що живі організми здатні рости, а неживі - ні.
Обладнання: зерна пшениці, квасолі, камінці різної форми, дерев'яні кульки, ящичок з
землею.
Хід:
- Діти, сьогодні ми з вами перевіримо, чи можуть всі предмети, що є навколо нас
рости чи ні.
- Ось перед вами є зерна пшениці, квасолі, а ще камінці різної форми, дерев'яні
кульки. Давайте перевіримо, що буде рости, а що – ні. (В підготовлений ящичок з землею
садимо зерно, камінці та кульки).
- Для нормального росту їх треба поставити на освітлене місце та поливати.
Через кілька днів перевіряємо, що проросло, а що – ні.
Листопад
1. Сила.
Мета: ознайомити дітей з поняттям «сила» як явищем, котре виникає між двома
об’єктами. Дати уявлення про те, що сила визначає якість дії одного об’єкта на інший і
вимірюється зміною чи не зміною об’єкта, на який впливають.
Обладнання:два іграшкові автомобілі, фарба, крейда, пластилін у формі бруска.
Хід:
- Перед вами два однакових іграшкових автомобілі.
- Давайте помітимо їх, нанесемо цяточки на один автомобіль та відмітимо місце їх
перебування, намалюємо лінію.
- Тепер я їх штовхну. (Вихователь штовхає, наприклад, автомобіль із цяточками
легше, а без - сильніше).
- Чи на однакову відстань вони перемістилися? (Автомобіль із цяточками
перемістився на меншу відстань).
- Як видумаєте, чому вони перемістились на різну відстань? (Вислухати припущення
дітей).
- Сила, з якою я штовхнула автомобілі, була різною. Із цяточками автомобіль я
штовхнула легше, а без цяточок -сильніше.
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- Чи можна зробити так, щоб автомобіль перемістився ще на більшу відстань? (Треба
штовхнути його ще з більшою силою.)
- Спробуйте штовхнути автомобіль сильніше, ніж я. (Вихователь пропонує декільком
дітям штовхнути один автомобіль від накресленої лінії з більшою силою)
- Давайте зробимо висновок: від чого залежить відстань, на яку переміщується
автомобіль? (Від сили, з якою ми його штовхаємо) .
- У нас є пластилін. Натисніть пальцем легенько на його поверхню.
- Що з ним відбулося? (На поверхні з'явилася вм’ятина).
- Тепер натисніть поряд з цією вм’ятиною сильніше на пластилін.
- Чи однакового розміру залишилися вм’ятини на пластиліні після першого та другого
натискання? (Після другого натискання вм'ятина глибша).
- Як ви думаєте, чому після другого натискання вм'ятина стала глибшою? (Тому що
ми приклали більшу силу).
- Чи можна зробити вм’ятину ще глибшою? (Треба натиснути ще сильніше).
- Давайте зробимо висновок, від чого залежить глибина вм’ятини? (Вона залежить від
сили, з якою ми натискаємо на предмет).
2. Вода. Стан і якість води.
Мета: навчити розрізняти стан і якість води (холодна, тепла, гаряча, чиста,
забруднена).
Обладнання: три склянки з водою різної температури, грудочки глини .
Хід:
Перед дітьми стоять три однакові склянки з водою.
- Чи однакова в них вода? (Так, ззовні однакова).
-А тепер торкніться до першої склянки. Яка в ній вода? (Тепла) Яка в інших?
(Холодна, гаряча).
- Чи можна тепер сказати, що вода в склянках однакова? Чому?
- А тепер подивіться скрізь склянку, ви мене бачите? (Так). Чому? (Бо вода прозора).
- Спробуйте кинути у склянку грудочку глини. Подивіться тепер, ви бачите скрізь
склянку? (Ні). Чому? (Бо вода брудна, каламутна і крізь неї не видно).
3. Легкі предмети плавають, а важкі – тонуть.
Мета: закріпити поняття про те, що всі предмети мають вагу. Легкі – плавають, а
важкі тонуть. Спонукати дітей обстежувати предмети на дотик.
Обладнання: папір, дерев'яний брусок, пластикова кришка, камінець, грудка
пластиліну, залізне колесо, ємкість з водою.
Хід:
- Діти, ось перед вами є багато різних предметів. Виберіть собі будь-який.
- Який він – легкий чи важкий?
- Давайте перевіримо: будуть ваші предмети плавати чи ні? (Діти по черзі кидають
предмети у воду і зазначають предмет плаває чи ні).
- Погляньте: всі легкі предмети (Папір, дерев'яний брусок, пластикова кришка)
плавають. Чому?
- А важкі: камінець, грудка пластиліну, залізне колесо – потонули. Чому?
4. Перевірка зору.
Мета: виявити залежність бачення об'єкту від відстані до нього. Виявити можливість
часткової компенсації зору іншими органами (наприклад, пальцями), як можна позитивно і
негативно впливати на очі.
Обладнання: картинки із зображенням предметів, пов'язки на очі.
Хід:
Дорослий пропонує дитині закрити очі, піднести впритул до особи лист із
зображенням предмета.
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- Подивися, що це? (Не бачить).
- Що потрібно зробити, щоб побачити? (Відсунути чимдалі від особи).
Діти виконують в парі наступні завдання: «перевірити» зір, відмітити відстань, з якої
стають видно предмети на картинці, визначити, у кого найгостріше око (бачить на великій
відстані).
- Щоб побачити предмет, потрібно як би охопити його поглядом; важко розглянути
предмет, якщо він дуже близько або далеко.
Діти міркують про проблеми незрячих людей і про те, як вони спілкуються, читають,
як їм можна допомогти.
Проводять гру «Поводир» ( одній дитини зав'язують очі, інша веде її між
предметами).
Дітей ділять на дві групи: дітям першої групи зав'язують очі, діти другої групи
вибирають собі пару з першої групи, тихо підходять до них, і ті повинні обстежувати особу,
зачіску, одяг, упізнати голос, назвати ім'я. Обговорюють, як важко орієнтуватися людям,
якщо вони позбавлені зору.
- Як відноситися до сліпих людей? (Потрібно піклуватися про них, допомагати в їх
діях).
- Назвіть причини, із-за яких може зіпсуватися зір? (Читання в темряві, низькі нахили
при малюванні, проведення багато часу біля телевізора і так далі).
- Як можна допомогти своїм очам? (Робити гімнастику для очей).
- Поясніть, чим вправи корисні?
Грудень
1. Властивості глини. Змішуваність речовин.
Мета: ознайомити дітей на прикладі глини з властивістю речовин - змішуваністю.
Формувати уявлення про спосіб виявлення властивості «змішуваність». Спонукати дітей до
самостійного виявлення цієї властивості в групі подібних речовин за допомогою предметноперетворювальних дій.
Обладнання: глина(в грудках, сипкій формі), вода, крейда, камінь, пісок.
Хід:
- Глина – матеріал, який дає нам природа. Навіщо потрібна глина?
- Погляньте, як я легко відриваю шматочки глини від великої грудки. Попробуйте і ви.
Яка вона?
- Давайте розглянемо, у якому стані знаходиться ця глина?(Суха).
- Вона складається з окремих часток, крупинок. Тепер давайте до глини додамо води.
- Що відбувається з частками глини? (Частки глини подрібнюються.)
- Давайте перемішаємо глину з водою. Чи розчинилися частки глини у воді? (Вони
стали меншими, але їх видно.)
Глина змішалася з водою, але залишилась такою, як і була.
- Чи знаєте ви ще які-небудь речовини, які можуть об’єднуватись з іншими та
утворювати суміш?
- За допомогою яких дій можна виявити спроможність речовин змішуватися з
іншими?
Випробуйте всі речовини та знайдіть ті, які здатні утворювати суміш.
- Які речовини не змішалися з водою? (Камінь).
- Які речовини утворили суміш? (Крейда, глина, пісок).
Зробіть висновок про те, які речовини утворюють суміш. (Речовини, які при
перемішуванні об’єднуються, але не змінюються. Кожну з них можна в суміші побачити.
Вони через деякий час осідають на дні ємності.)
- Яку користь може принести людині знання цієї властивості?
- Якої шкоди природі та людині може завдати ця властивість матеріалів, якщо її
неправильно використовувати?
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2. Сніг. Під снігом життя. Лід.
Мета: визначити, звідки береться сніг, для чого він (чи корисний); визначити, що лід –
це таж сама вода; розвивати кмітливість, бажання дізнатися нове.
Обладнання: тарілочка із льодом.
Хід:
- Діти, давайте розглянемо сніжинку. Яка вона? (Біла, красива, ніжна…).
- Запросимо Сніжинку до себе в групу.
- Що сталося з нею? (Розтанула і перетворилася на краплинку)
- Діти, у мене на столі у тарілочці ще щось лежить. Попробуйте визначити, що це із
заплющеними очима. (Лід).
- Що ми можемо про нього сказати? (Твердий, холодний, мокрий).
- А я скажу, що це – вода! Я права, чи ні?
- Давайте перевіримо. Залишимо цей шматочок льоду в кімнаті і подивимося на нього
через годину. (Через годину).
- Що сталося? Де ж подівся лід? (Розтанув).
- Отже, лід – це вода, яка на холоді, морозі перетворюється на лід.
- А тепер ось цю тарілочку ми винесемо на двір і там залишимо на ділянці на деякий
час.
- Що сталося? Чому?
- Як ви думаєте, чи потрібний сніг?
- Давайте розгорнемо сніг. Що ми бачимо? (Під снігом маленькі пагінчики трави).
- От наш сніг вкрив травичку, ніби ковдрою і мороз не може дістатися до неї.
(Розповісти. Що якби не було снігу всі дерева і рослини при сильному морозі – замерзли, а
сніг їх захищає).
3. Як виникає луна?
Мета: підвести до розуміння причин виникнення луни. Закріплювати знання про
неживу природу.
Обладнання: Порожній акваріум, відра пластмасові і металеві, шматочки тканини,
гілочки, м'яч.
Хід:
- Діти, що таке луна? (Явище, коли сказане слово, пісенька чується ще раз, неначе
хтось повторює їх).
- Де можна почути луну? (У лісі, в арці будинку, в порожній кімнаті).
- Давайте перевіримо де вона буває, а де її бути не може.
Кожна дитина вибирає місткість і матеріал для її заповнення. Спочатку вимовляють
яке-небудь слово в порожній акваріум або велику скляну банку, відро.
- Чи є в нім луна? (Так, звуки повторюються).
- Заповніть місткості тканиною, гілочками, сухими листочками, вимовляйте звуки.
- Чи повторюються вони в цьому випадку? (Ні, луна зникла).
Грають з м’ячом: відбивають його від підлоги, від стіни; від крісла, від килима.
- Як скаче м'ячик? (Добре відскакує, повертається в руки, якщо ударяється об тверді
предмети, і не повертається, залишається на місці, якщо ударяється об м'які предмети).
- Так само відбувається із звуками: вони ударяються об тверді предмети і
повертаються до нас у вигляді луни.
- Чому в порожній кімнаті луна живе, а в заповненими м'якими меблями - ні? (Звук не
відбивається від м'яких предметів і не повертається до нас).
4.Повітря містить воду.
Мета: визначити, чи містить повітря воду; розвивати кмітливість, спостережливість.
Обладнання: банки з кришками, шматочки тканини.
Хід:
- Діти, як ви думаєте, повітря, яким ми дихаємо, містить воду чи ні?

45
- А хочете дізнатися? Перед вами є баночки. Зараз нам треба бути дуже вправними і
робити все дуже швидко. Наберіть повітря в легені (глибоко вдихніть) і випустіть його в
банку, потім швиденько закриваємо банку кришкою. Що ми бачимо на стінках банки?
(Виступили краплинки). Це вода? Перевіримо? Візьмемо тканину і протремо баночку із
середини. Вона намокла. Отже, в повітрі є вода. (Подібні досліди можна провести із льодом,
кульком поліетиленовим).
Січень
1. Подорож до парку (сезонні зміни).
Мета: розвивати вміння відрізняти зміни в природі у зв’язку зі зміною пори року;
збагачувати знання дітей про зимові явища.
Хід:
Сьогодні ми вирушимо в подорож до парку.
- Чому ми одягли теплий зимовий одяг?
- Якщо ми скинемо шапки, шарфи і рукавиці, що будемо відчувати? (Холод).
- Погляньте на небо. Який колір має небо? Хмари?
- Одна з головних прикмет зими – сніг. Погляньте, де лежить сніг? (На землі, деревах,
кущах).
- Який сніг?
- Що прикрашає дерева взимку? (Сніг).
- Узимку гілки на деревах та кущах стають крихкими від морозу, їх легко можна
зламати, тому слід бути обережними, тому, що навіть узимку рослини живуть, вони не
ростуть, а тихо відпочивають. (Огляд дерев).
2. Живі тіні.
Мета: зрозуміти, як утворюється тінь, її залежність від джерела світла і предмета, їх
взаємного розташування.
Обладнання: фільмоскоп (діапроектор або ліхтарик).
Хід:
Діти розглядають фільмоскоп, (діапроектор), його пристрій.
- Що станеться, якщо включити фільмоскоп? (З'явиться круг світла).
- Чому? (Тому що промені світла проходять крізь отвір).
- Якщо посунути до стіни фільмоскоп, що станеться зі світловою плямою? (Вона
зменшиться і стане чіткішою).
Дорослий демонструє збільшення і зменшення світлової плями, наближаючи
фільмоскоп до стіни і видаляючи від неї.
- Що відбувається?(Пляма світла - це промені світла, які пройшли крізь отвір; коли
наближають лампу до стіни або видаляють від стіни, кількість променів не змінюється, адже
не змінюється отвір, але змінюється відстань (шлях) до екрану, проходячи яке промені світла
розсіюються).
Діти вчаться створювати на стіні зображення (тіні) різних об'єктів за допомогою
комбінацій різних положень рук і пальців (голуб, заєць, собака та ін.). Дорослий розповідає
історію за допомогою тіней.
3.Сонце, повітря, вода – їх значення в природі.
Мета: визначити необхідність поєднання сонця, повітря, води для успішного розвитку
і росту рослин.
Обладнання: чотири однакові рослини, скляний ковпак.
Хід:
Одну рослину помістити в темному місці, другу – залишити без води, третю – накрити
скляним ковпаком, а четверту залишити на підвіконні, щоб у неї вдосталь було світла, і
повітря, і води. Через деякий час порівняти рослини.
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- Чому так сталося?
- Отже, для нормального росту і розвитку рослин треба, щоб було сонце, вода і
повітря. (Тим, рослинам, з якими проводили дослід слід негайно допомогти – полити,
перенести ближче до світла).
4. Зимовий вітер.
Мета: визначити напрямок вітру; знайти відмінності між осіннім і зимовим вітром.
Хід:
У холодний ясний зимовий день дорогою «біжать» снігові струмені. Сильний вітер
підіймає в повітря сніг і вздовж дороги стелиться хурделиться.
Якщо в цей час падає сніг і кучугури швидко ростуть, слід перечекати негоду.
У хурделицю йти або їхати важко. Чому?
- По чому видно в яку сторону дме вітер?
- Як можна визначити ще напрям вітру?
Лютий
1. Магніт, його якості й властивості. Примусовий маршрут.
Мета: продовжувати знайомити дітей з властивостями магніту. Формувати уявлення
про спосіб виявлення магнітної сили. Спонукати дітей до самостійного виявлення цієї
властивості магніту за допомогою перетворювальних дій.
Обладнання: 2 магніти, поле для гри, 2 трубочки, скотч, 4 скріпки, заготовка з
машинками, 4 кубика.
Хід:
- Сьогодні ми з вами будемо досліджувати властивості магніту. Спочатку виріжемо
машинки із заготовки.
- Приєднаємо до днищ кожної машинки скріпки.
- Встановимо поле для гри на 4 кубиках.
- Прикріпимо скетчем до кожної з трубочок магніти.
- Встановлюємо магніти під картоном на рівні старту, де стоять автомобілі та
починаймо гру. Рухайте магніти по контурам дороги. Машини почнуть рухатись.
(Діти парами по черзі пробують рухати машини ззовні картонного поля магнітами що
знаходяться знизу картонного поля).
- Чому так виходить? (Магнітна сила магніту, проходячи через картон притягує
стальні скріпки, прикріплені до автомобілів, змушуючи їх дотримуватись руху магніту).
2.Зміна дня і ночі.
Мета: визначити, чому змінюється день на ніч, і навпаки; розвивати здатність
досліджувати, бажання дізнаватися щось нове.
Обладнання: лампа та глобус, лялька.
Хід:
- Діти, як ви думаєте, чому після дня завжди наступає ніч, а після ночі – день? (Для
цього дослідження потрібна настільна лампа та глобус).
- Ось наш маленький помічник – хлопчик - мізинчик нам допоможе в цьому.
(Помістити ляльку на одну сторону глобуса).
- Сонце – це буде наша лампа, а земля це глобус.
- Коли хлопчик близько до лампи – в нього день – бо яскраво світить сонце (лампа),
все добре освітлене.
- А тепер перемістимо наш глобус, він перекрутиться.
- Чи бачить хлопчик сонце? (Ні). Чому?
- А ось знову перекрутимо глобус. Що змінилося? Яка частина доби зараз у хлопчика?
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3. Висаджування цибулі.
Мета: вчити помічати зміни під час росту рослин; визначити складові, які потрібні для
успішного розвитку і росту; виховувати працелюбність; спостережливість.
Обладнання: цибуля, ящик із ґрунтом, баночки з водою, лопаточки, палички, лійки.
Хід:
- Малята, сьогодні ми з вами будемо висаджувати цибулю. І хоч за вікном мороз і
холод наша цибулька буде рости. Чому? (Бо в кімнаті тепло, світло).
- Ось погляньте на цибульку. Ви помітили на ній маленькі корінчики? Ось цю
частинку ми будемо ховати в землю.
- А яка земля нам потрібна? (Спушена, вигріта, зволожена).
Пропоную кожній дитині посадити цибульку. Звертаю увагу, що її слід поливати.
Висадити цибулю у ящик із ґрунтом, а іншу поставити у баночки з водою.
- Де краще проростає цибуля?
- Чому?
Кожен день фіксуємо ріст цибулі.
4. Земля, що обертається.
Мета: уявити, як Земля обертається навколо своєї осі.
Обладнання: пластилін, тонка загострена паличка.
Хід:
- На що схожа наша планета за формою? (На кулю).
- Земна куля постійно обертається. Як це відбувається, можна представити.
Дорослий показує готову модель, роблячи пояснення (кулька - це земна куля, паличка
- вісь Землі, яка проходить через центр кульки, тільки насправді вона невидима). Дорослий
пропонує дітям розкрутити паличку, утримуючи її за довгий кінець.
Березень
1. Вода, проходячи через пісок і камінці очищується чи забруднюється?
Мета: визначити, що відбувається із водою, яка потрапляє в ґрунт, що може очистити
воду.
Обладнання: пластикова пластмасова пляшка, ножиці, річкові камінці, лійка, пісок,
брудна каламутна вода.
Хід:
- Для цього досліду необхідно взяти пластикову пластмасову пляшку розрізати на дві
частини – більшу і меншу.
- Спочатку у меншу частину, яка схожа на лійку наберемо більших річкових камінців,
а потім насипемо дрібніших, а ще зверху – пісок.
Встановимо лійку на більшу частину пляшки і потрохи будемо лити брудну
каламутну воду.
- Чи зразу стікає вода? (Ні, вона затримується в лійці).
- Яка вода стікає в велику пляшку? (Чистіша).
- Як ви думаєте, чому? (Бо пісок і камінці – це своєрідний фільтр для води).
2. Диво-зачіска.
Мета: познайомити з проявом статичної електрики і можливістю зняття його з
предметів.
Обладнання: Пластмасовий гребінець, повітряна кулька, дзеркало, тканина.
Хід:
- Діти, давайте з'ясуємо, чому іноді волосся стає неслухняним (стирчить в різні боки).
- Чи буває волосся таким, якщо воно мокре?
- Якщо воно сухе?
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Дорослий пропонує дітям перед дзеркалом причесати волосся, енергійно проводячи
гребінцем, підняти гребінець на деяку відстань над головою.
- Що відбувається з волоссям? (Воно електризується і піднімається вгору).
Повторюють досвід, заздалегідь натираючи гребінець шматочком тканини.
- Чому одяг іноді прилипає до тіла? (Він треться об тіло, отримує «електрику» при
гладіні, стає наелектризованим).
3. Кольорова дзиґа.
Мета: розширити знання дітей про кольори та їх властивості, учити проводити
спостереження та досліди; розвивати практичні навички, спостережливість.
Обладнання: зубочистка, диск з тонкого картону забарвлений у 7 кольорів веселки.
Хід:
- Сьогодні ми з вами будемо досліджувати властивості кольорів.
- Візьміть семикольоровий круг та зубочистку, протисніть зубочистку через центр
круга, гострий кінець зубочистки має бути направлений униз.
- Поставте зубочистку на стіл гострим кінцем і почніть обертати.
- Спробуйте обертати круг швидко потім повільно. Що ви бачите? (Кольори ніби
змішуються).
- Чому так виходить? (Міркування дітей).
- Видиме світло складається з суміші основних кольорів – червоного, помаранчевого,
жовтого, зеленого, блакитного, синього, фіолетового – семи кольорів спектру. Однак якщо
змішати всі сім кольорів, то ми отримаємо білий колір.
4. Густина.
Мета: познайомити дітей з властивістю «густина», формувати уявлення про спосіб
виявлення «густини». Розвивати уміння шляхом експериментальної діяльності
встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.
Обладнання: холодна вода, харчові барвники, олія, маленький скляний слоїк, сироп чи
рідкий мед.
Хід:
- Сьогодні ми з вами спробуємо робити «рідкий бутерброд», який гарно виглядає, але
який не можна скуштувати. І ми дізнаємось про ще одну властивість рідких речовин густину.
1. Наливаємо до слоїка півсклянки холодної води та додаємо кілька крапель харчового
барвника. Перемішуємо гарненько усе ложкою, щоб барвник повністю розчинився.
2. Додаємо чотири столові ложки олії і спостерігаємо за результатом (вода опиниться
знизу).
3. Повільно додаємо також чотири столові ложки сиропу.
- Що ж відбулося з трьома рідинами в слоїку? (Сироп опиниться внизу слоїка).
- У нашому слоїку утворилось три шари рідин, жоден з них не змішався з іншим.
Чому? (Припущення дітей).
- Густина – це маса тіла, що міститься в одиниці його об'єму. Олія має меншу густину
ніж вода, тому вона на поверхні. Сироп навпаки, має більшу густину, ніж вода і олія, тому
осідає на самому дні. Ось такий утворився «рідкий бутерброд».
Квітень
1. Екскурсія до весняного парку (сезонні зміни).
Мета: вчити виявляти сезонні зміни в природі, узагальнювати їх, помічати в
навколишньому середовищі ознаки весни.
Хід:
- Давайте поглянемо один на одного, на людей, які йдуть по вулиці. Що змінилося?
Чому змінився одяг? (Бо стало тепліше). Це перша ознака весни.
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- Сонце стало краще зігрівати дерева, кущі, землю і що змінилося? (З’явилися
бруньки, маленькі листочки). Це друга ознака весни.
- Пригадайте, кого ми не змогли знайти в траві восени? Нахиліться до землі.
Роздивіться, хто з’явився у молодій травичці? (Комахи).
- Яких комах ви знаєте? (Це третя ознака весни).
- Куди подівся сніг, лід? Що з’явилося замість них? (Струмочки).
- Струмочків багато, вони розтеклися далеко, щоб напоїти землю, щоб травичка росла,
зеленіла, був гарний урожай. Це наступна ознака весни.
- Якщо закрити очі, що ми почуємо? (Спів птахів). Яких ви знаєте птахів?
2. Вода нікуди не зникає.
Мета: дати поняття про те, що вода в природі проходить певний круг, перетворення
води, випаровування.
Обладнання: каструля з кришкою, вода, газова горілка.
Хід:
- Діти, всі ви дуже любите мандрувати. Ось зараз ми відправимося у мандрівку з ось
цією краплиною.
- Як ви думаєте, звідки, упала краплина? (З неба, з хмари).
- А хочете дізнатися, як вона туди потрапила?
- Уявіть жаркий літній день, на вулиці після дощику залишилася калюжа. Яка вода в
калюжі? (Брудна, тепла). Беремо посудину і нагріваємо в ній воду. Що бачимо?
- Виходить пара. Якщо ми накриємо посудину кришкою пара буде торкатися її
поверхні і будуть утворюватися краплинки, які потім знову стікають у посудину.
- Так само і в природі. Краплинки під дією сонячного світла нагріваються і
випаровуються, потім піднімається вгору і там зустрічаються з безліччю таких самих
маленьких краплинок. А от коли їх збереться багато – йде дощ і краплина знову потрапляє на
землю.
3. Подвійне відображення.
Мета: Виявити особливості дзеркального відображення (зворотна орієнтація).
Обладнання: дзеркала, схема подвійного відображення.
Хід:
Діти розглядають своє відображення в дзеркалі, обговорюють зворотну орієнтацію
зображення (те, що було ліворуч, знаходиться справа), повну схожість об'єкту і
відображення.
- Назвіть букви, відбиті в одному дзеркалі і в двох дзеркалах, повернених один до
одного.
- Що відбувається з буквами, коли вони відбиваються в одному дзеркалі?
(Відбувається зворотна орієнтація).
- Що відбувається з буквами, коли вони відбиваються через два дзеркала? (Орієнтація
зображення і об'єкту співпадає).
4. Темний космос.
Мета: дізнатися, чому в космосі темно.
Обладнання: ліхтарик, стіл, лінійка, затемнена кімната.
Хід:
- Діти, давайте з'ясуємо за допомогою досвіду, чому в космосі темно.
- Покладіть включений ліхтарик на край столу.
Діти знаходять промінь світла і намагаються простежити його, підносять руки на
відстані приблизно 30 см. від ліхтаря. Бачать, що на руці з'являється круг світла, але між
ліхтарем і рукою його майже не видно.
- Поясніть чому? (Рука відбиває промені світла, а так їх майже не видно).
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Діти роблять висновок: хоча в космосі постійно від Сонця йдуть промені світла, там
темно, оскільки немає нічого, що могло б відбити світло. Світло видно тільки тоді, коли він
відбивається від якого-небудь предмета і сприймається нашими очима.
Травень
1. Рослини, що оточують дитячий садок.
Мета: визначити, для чого будівлі обсаджують деревами, яку користь дають дерева.
Обладнання: дві червоні смужки паперу, клей.
Хід:
- Діти, сьогодні ми проведемо ще дослід. Для цього ми визначимо, чи перед кожним
вікном нашої кімнати ростуть дерева. Що можна сказати про це вікно? (Воно закрите
деревами).
- Ось зараз ми з’ясуємо, а чи треба взагалі саджати дерева? Наклеїмо паралельну
кольорову смужку між вікном та підвіконням, на двох вікнах (Яке захищене деревами і на
інше - незахищене). Через деякий час зняти.
- Розглянемо смужки, який папірець посвітлішав? Який папірець брудний? Як ви
думаєте, чому? (Бо листя дерев поглинають бруд, пил, захищають від прямих сонячних
променів).
2. Сонце – не завжди приємне.
Мета: визначити, що сонце не завжди приємне.
Обладнання: огірок, кілька стебел бур’яну.
Хід:
- Діти, усі ви любите гратися на дворі, коли світить сонечко.
- Як ви думаєте, сонце завжди приємне? А чи може воно зашкодити?
- Візьмемо один із овочів – наприклад, огірок, кілька стебел бур’яну і залишимо їх під
прямим сонячним промінням. А що станеться з ними – побачимо в другій половині дня.
(Бур’ян висох, огірок зморщився і підсох теж).
- Отже, сонце може бути і шкідливе.
- А як воно може зашкодити нам? (Обпечеться шкіра, з’являться пухирці).
- Що робити, щоб уникнути цього?
3-4. Діагностування дітей.
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Додаток 3
ОРГАНІЗАЦІЯ КУТОЧКІВ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЯ КУТОЧКІВ ПОШУКОВО- ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Компонент
Компонент обладнання
Компонент,
що
дидактичний
стимулює
1
2
3
Друга молодша група
•Книжки
•Пісок, глина;
•На
видному
місці
пізнавального
•набір гумових і пластмасових іграшок вивішуються
правила
характеру;
для ігор у воді;
роботи з матеріалами,
•тематичні альбоми; •матеріали для ігор із мильною піною; доступні дітям цього
•колекції:
насіння •барвники: харчові і нехарчові (гуаш, віку;
різних
рослин, акварельні фарби тощо).
•персонажі,
наділені
шишки,
камінчики, •Елементарні прилади і обладнання:
певними
рисами
колекції «Подарунки •лупи, ємності для води, «ящик (Чомусик, Незнайко), від
зими (весни, літа, відчуттів»
(чарівний
мішечок), імені яких моделюється
осені)», «Тканини».
люстерко для ігор із сонячним проблемна ситуація.
зайчиком, контейнери з «кіндерсюрпризів» 3 отворами, всередину
поміщені речовини і трави з різними
запахами;
•мотузки, шнурки, тасьма, котушки
дерев'яні, прищіпки, пробки тощо;
•насіння бобів, квасолі, гороху.
Середня група
• Книжки
• Пісок, глина;
• На видному місці
пізнавального
• набір гумових і пластмасових вивішують
правила
характеру;
іграшок для ігор у воді;
роботи з матеріалами,
• тематичні альбоми;
• матеріали для ігор із мильною піною; доступні дітям цього
• колекції: насіння • барвники - харчові і нехарчові (гуаш, віку;
різних
рослин, акварельні фарби тощо);
• картки-схеми про шишки,
камінчики, • насіння бобів, квасолі, гороху;
ведення експериментів
колекції «Подарунки • деякі харчові продукти (цукор, сіль, (заповнює вихователь):
(зими, весни, літа, крохмаль, борошно);
ставиться дата, дослід
осені)»,
«Тканини», • лупи, ємності для води, «ящик супроводжується
«Папір», «Ґудзики»;
відчуттів»
(чарівний
мішечок), малюнками дітей;
• міні-музей
люстерко для ігор із сонячним • персонажі, наділені
(«Камені», «Чудеса зі зайчиком, контейнери з «кіндер - певними
рисами
скла» тощо).
сюрпризів» з отворами, всередину (Чомусик, Незнайко), від
поміщені речовини і трави з різними імені яких моделюється
запахами;
проблемна ситуація.
• мотузки, шнурки, тасьма, котушки
дерев'яні, прищіпки.
Старша група
• Схеми, таблиці, • Матеріали за розділами: «Пісок, • Міні-стенд «Про що
моделі
глина, вода», «Звук», «Магніт», хочу дізнатися завтра»;
3алгоритмамивиконан «Папір», «Світло», «Скло», «Гума»;
•особисті блокноти дітей
нядослідів;
•природний
матеріал:
камені, для фіксації результатів
•серії
картин
із черепашки, тирса і листя дерев, мох, дослідів;
зображенням
насіння, ґрунт різних видів тощо;
•картки-підказки
«Що
природних
•дріт,
шматочки
шкіри,
хутра, можна, що не можна».
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співтовариств;
•книжки
пізнавального
характеру, атласи;
•тематичні альбоми;
•колекції;
•міні-музей
(наприклад,
«Годинники бувають
різні», «Вироби з
каменю»).

тканини, пластмаси, дерева, пробки
тощо;
•технічні матеріали: гайки, скріпки,
болти, цвяхи, гвинтики, шурупи,
деталі конструктора і т.д.;
•різні види паперу: звичайний, картон,
наждачний і копіювальний папір тощо;
•барвники: харчові і нехарчові (гуаш,
акварельні фарби тощо);
•медичні
матеріали:
піпетки
із
заокругленими
кінцями,
колби,
дерев'яні палички, мірні ложки, гумові
груші, шприци без голок;
•інші матеріали: дзеркала, повітряні
кулі, олія, борошно, сіль, цукор,
кольорове і прозоре скло, свічки;
•половинки мильниць, форми для
льоду;
•збільшувальне
скло,
пісковий
годинник, мікроскопи;
•фартухи,
нарукавники,
гумові
рукавички, ганчірки.

Підготовча до школи група
• Схеми, таблиці, моделі
3
алгоритмами
виконання дослідів;
•
серії
картин
із
зображенням природних
співтовариств;
• книжки пізнавального
характеру, атласи;
• тематичні альбоми;
• колекції;
• міні-музей (наприклад,
«Годинники
бувають
різні»,
«Вироби
з
каменю», «Космос»).

• Матеріали за розділами: «Пісок, глина,
вода», «Звук»,
«Магніт»,
«Папір»,
«Світло», «Скло», «Гума»;
• природний матеріал: камені, черепашки,
тирса і листя дерев, мох, насіння, ґрунт
різних видів тощо;
• дріт, шматочки шкіри, хутра, тканини,
пластмаси, дерева, пробки тощо;
• технічні матеріали: гайки, скріпки,
болти, цвяхи, гвинтики, шурупи, деталі
конструктора і т.д.;
• різні види паперу: звичайний, картон,
наждачний і копіювальний папір тощо;
• барвники: харчові і нехарчові (гуаш,
акварельні фарби тощо);
•
медичні
матеріали:
піпетки
із
заокругленими кінцями, колби, дерев'яні
палички, мірні ложки, гумові груші,
шприци без голок;
• інші матеріали: дзеркала, повітряні кулі,
олія, борошно, сіль, цукор, кольорове і
прозоре скло, свічки;
• половинки мильниць, форми для льоду;
• збільшувальне скло, пісковий годинник,
мікроскопи, компас;
•
фартухи,
нарукавники,
гумові
рукавички, ганчірки.

• Міні-стенд «Про що хочу
дізнатися завтра»;
• особисті блокноти дітей
для фіксації результатів
дослідів;
• картки-підказки «Що
можна, що не можна».
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Додаток 4
БАНК ДОСЛІДІВ
ПОВІТРЯ
Дослід 1. Мета: повітря навколо нас і в предметах.
Дорослий перевертає склянку вверх дном і повільно опускає її в банку з водою. Що
відбувається? Чи попадає вода в склянку? Чому ні? обговорює з дітьми ці питання,
вислуховує їх гіпотези.
Підводить до висновку: в склянці є повітря, воно не пускає туди воду.
Дослід 2. Мета: побачити повітря можливо лише у воді,
Педагог пропонує дітям опустити склянку в банку з водою, але тримати його треба не
прямо, а під нахилом. Що з'являється у воді? Звідки взялися бульбашки повітря?
Висновок: повітря прозоре, невидиме, побачити його можна лише у воді.
Дослід 3. Мета: вітер - це рух повітря.
Проводити дослідження слід в холодну погоду. Відчиніть двері на вулицю. Запаліть 2
свічки. Тримайте одну свічку вгорі, а другу - внизу біля щілини. Діти визначають, куди
нахиляється полум'я свічок (полум'я нижньої - спрямовано всередину кімнати, а полум'я
верхньої - зовні). Чому так відбувається? У нас в кімнаті тепле повітря. А воно піднімається і
вилітає через щілину вгорі. А з вулиці до нас залітає холодне повітря, Воно летить внизу.
Отже, вгорі рухається тепле повітря, а внизу - холодне, Там де рухається і зустрічається
тепле і холодне повітря, з'являється вітер. Вітер – це рух повітря.
Дослід4. Мета: сила вітру.
Опустіть вітрильники на воду. Діти дують на них, вітрильники пливуть. Що
відбувається вітрильниками, коли вітру не має? А якщо вітер сильний? Починається буря і
вітрильник може затонути.
Дослід 5. Мета: сила вітру.
Приготуйте на столах мисочки з водою для кожної дитини. В кожній мисочці - своє
«море». Червоне, жовте, чорне. Діти - це вітри. Вони дують на воду. Що утворюється? Хвилі.
Чим дужче дути, тим більші хвилі.
Дослід 6. Мета: сила вітру.
Використайте віяло, зроблене самими дітьми. Діти махають віялом над водою. Чому
з'явились хвилі? Віяло рухається і ніби підганяє повітря. Повітря теж починає рухатися.
Дослід 7. Мета: утворення приємного вітерцю.
Помахаємо віялом перед обличчям. Що ми відчуваємо? Для чого люди
винайшли віяло? Чим ми замінимо віяло в нашому житті?
Дослід 8. Мета: полум'я забруднює повітря.
Запаліть свічку. Що бачать діти? Горить полум'я. Чи може воно забруднювати
повітря?
Потримайте над полум'ям свічки скло. Через певний час ви помітите, що скло знизу
потемніло, вкрилось шаром сажі.
У багатьох дітей в квартирі газові плити. Всі діти бачили, як горить газ у плиті.
Як діти вважають, для чого треба провітрювати кухню?
СНІГ І ЛІД - ВОДА!
Дослід 1.
Зберіть снігову крупу і розгляньте її будову. Вона складається з дрібних кристаликів
снігу, інею. Чому не рипить крупа під ногами? У що вона перетворюється від нагрівання? Чи
можуть з крупи утворюватися сніжинки? Чому? Як утворюється крупа зі сніжинок?
Дослід 2.
Поклади кольоровий папірець під грудочку снігу і під шматочок льоду. Яку різницю
ти помітиш? Який сніг на дотик? А лід?
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Дослід 3.
Стисни сніг і лід. Яка різниця?
Дослід 4.
Кинь льодинку на підлогу. Що станеться? Як назвати таку властивість льоду?
Дослід 5.
Потримай сніг і лід у руці. Що сталося? Що раніше змінилося - сніг чи лід?
Синтез.
Що спільного між снігом, льодом та водою? Чим вони різняться?
ВОДА ПРИ НАГРІВАННІ ТА ОХОЛОДЖЕННІ
Дослід 1.
Налий повну пробірку забарвленої чорнилом води і закрий корком з щільно
підігнаною трубочкою. Вода зайде в трубочку. На її рівні наклей на трубочці смужку паперу.
Опусти пробірку в гарячу воду. Що ти помітив? Чому вода піднялася в трубочці?
Дослід 2.
Опусти цю пробірку в холодну воду або в сніг. Спостерігай за рівнем води у трубочці.
Що ти помітив? Чому рівень води знизився? Від нагрівання вода не тільки теплішає, а й
розширюється. При охолодженні вода стискається. Ось чому вода по трубочці піднімається
при нагріванні й опускалася при охолодженні.
ВОДА -РОЗЧИННИК
Дослід 1.
Поклади в склянку з водою солі і розмішай. Що ти помітив? Солі не стало видно.
Вона розчинилася у воді. Розчиняється у воді і цукор. Які ще речовини розчиняються у воді?
Дослід 2.
Візьми лійку і поклади в неї фільтр. Фільтром може бути вата або промокальний
папір. Лійку з фільтром умісти в порожню склянку. Наливай у лійку розчину по скляній
паличці, щоб він випадково не потрапив між фільтром і стінками лійки. Розчин пройде крізь
фільтр, тобто профільтрується. Покуштуй профільтровану рідину. Чи можна сказати, що сіль
зникла?
Дослід 3.
Поклади в склянку з водою кілька кристаликів марганцевокислого калію і розмішай.
Що сталося з кристаликами? Якого кольору стала рідина?
Профільтруй рідину і скажи , чи змінився її колір? Який висновок можна зробити з
цього досліду?
Дослід 4.
Поклади в склянку з водою річкового піску, глини. Якою стала вода від цих речовин?
Профільтруй воду. Що ти помітив? Що залишилося на фільтрі?
Синтез.
Розчинні у воді речовини проходять крізь фільтр, а нерозчинні – залишаються на
ньому. Які речовини розчиняються у воді?
Вода, яка тече поверхнею або просочується крізь землю, не буває чистою. На своєму
шляху вона зустрічає багато різних речовин і розчиняє їх. Якщо в 1 л води розчинилося не
менше 1г речовини, таку воду називають мінеральною, або лікувальною. В Україні багато
джерел з мінеральною водою в Трускавці, Моршині, Сваляві, Миргороді, під Харковом та в
інших місцях. Біля мінеральних джерел будують санаторії, будинки відпочинку. Найбільше
значення води в тому, що вона розчиняє поживні речовини, які потрібні для живих
організмів. Живі істоти живляться розчиненими у воді речовинами. Тепер зрозуміло, яке
значення має вода для живої природи.
У струмки, що утворюються на вулиці після дощу і танення снігу потрапляють з
поверхні землі не тільки частинки ґрунту, а й увесь бруд, який з неї змивається, особливо
взимку. Струмки вливаються в річки, озера, ставки. У цих водоймах вода ще й
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забруднюється від того, що в них купаються люди, заходять у воду тварини, а біля міст у
воду потрапляє каналізаційна вода.
Якщо подивитися на краплину води в мікроскоп, що збільшує предмети в багато разів,
то побачимо дивовижну картину. Скільки різних живих істот - мікробів буде. лише в одній
краплині води. Не всі мікроби, що у воді шкідливі. Але серед них є такі, що спричиняють
різні захворювання. Кількість мікробів швидко збільшується в теплій воді. Вони гинуть,
якщо воду прокип'ятити. Тепер зрозуміло, чому треба пити кип'ячену воду?
Воду, яка надходить в будинки з водопроводу, очищають у спеціальних басейнах.
ВОДА – РІДИНА
Люди щодня використовують воду: вмиваються, п'ють, спостерігають як іде дощ, тече
річка.
Та виявляється, не так просто все в природі. Вчені знають, як багато таємниць вона
зберігає і прагнуть розгадати їх, виявляючи все нове і нове про воду.
Досліди з водою.
Дослід 1.
«Візьми» воду в руку. Чи можна це зробити?
Дослід 2.
Налий води на стіл. Що станеться? Яка властивість води спостерігається?
Дослід 3.
Візьми пляшечки різної форми. В одну налий води. Якої форми набула вода?
Перелий цю воду з однієї пляшечки в іншу. Що з нею станеться? Як змінюють свою
форму тверді тіла? А як змінює свою форму вода?
Дослід 4.
Якого кольору вода? Поклади в склянку з водою кольорові палички, або ґудзики. Чи
можна їх побачити крізь воду?
Дослід 5.
Порівняй воду з молоком, кавою, чаєм. Що спільного між ними? Чим вони різняться?
Синтез.
Вода - рідина. Вона легко змінює форму, ллється, розтікається. Чиста вода прозора і
не має ні смаку, ні запаху.
ПЕРЕТВОРЕННЯ РІДИНИ В ПАРУ
Мета:
Ознайомити дітей з явищем переходу рідини в пару і навпаки: при нагріванні лід
перетворюється у воду, вода під час кипіння - в пару, а пара охолоджується і перетворюється
у воду. Дати пояснення, що стан речовин у природі залежить від умов їх існування і
доцільної діяльності людини.
Розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами,
пізнавальну діяльність. Виховувати стійкий інтерес до об'єктів і явищ природи.
Дослід 1.
Вихователь, нагріваючи воду в прозорій посудині, спонукає дітей спостерігати й
аналізувати процес кипіння. На склі, яким накрита посудина, утворюється пара - дрібні
краплини води. Про те, що це краплини води, діти можуть дізнатися в такий спосіб: пробірку
чи колбу, де кипить вода накрити промокальним папером або серветкою. Мокра пляма –
підтвердження припущення. Від охолодження, різних поштовхів або подиху (можна
покласти скло вертикально в більшу, ніж його площа посудину) краплини збираються в
тоненькі цівочки і падають вниз на стіл, вкритий тканиною чи папером. Воду, що збігла зі
скла в посудину можна перетворити в лід. До висновку діти доходять самостійно.
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Дослід 2.
Сушіння лялькової білизни за різної погоди: теплої, вітряної, тихої, похмурої,
морозної. За яких умов білизна висохне швидше? Чому, чим дужчий мороз, тим швидше
висихає білизна? Чому влітку випадають рясні дощі? Чи завжди дощ супроводжується
вітром? Чому? Коли дощ називають «курячим» або «сліпим»? Чому взимку випадає дощ?
Чому влітку інколи іде сніг?
Формуванню елементів наукового світогляду сприяє пояснення народних прикмет і
прислів'їв.
Дослід 3.
Дві однакові прозорі посудини наповнити порівну водою (помітки зробити на початку
досліду). Під час прогулянки виставити їх на добре освітлене місце, по цьому одну щільно
закрити. Наприкінці прогулянки проаналізувати зміни, що сталися в посудинах - закритій і
відкритій. Чому рівень води різний?
Звідки утворилися на покришці краплини води? Чому стає нижчим рівень води в
басейні, обладнанім для гри з водою? У відкритих водоймах тоді, коли довго стоїть суха
жарка погода? Як повертається вода на землю? Що для цього потрібно? Для закріплення
матеріалу доцільно використовувати кадри діафільмів «Кругообіг води в природі», «Вода
служить людям».
СНІГ
Мета:
Формувати уявлення про те, що сніг узимку, як і дощ влітку, утворюється з
випаруваної води. Розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між
явищами неживої природи. Вчити виділяти характерні ознаки. Виховувати допитливість.
Дослід 1.
Розглянувши будову сніжинок за безвітряної погоди, простежте їх перетворення у
воду від подиху на руку, рукав. Чому сніг рипить?
Проаналізуйте будову сніжинок з протоптаної стежки і незайманого місця.
ГРАД
Завдання.
Пояснити, що град - це різновидність опадів, які випадають на землю з хмар.
Градинки бувають різної величини, випадають разом з дощем. Їх супроводжують
вітер, гроза. Розвивати вміння аналізувати явища, виділяти їх характерні ознаки.
Різновидність опадів - цікавий момент для спостереження. Треба відібрати доступну
наукову інформацію і передбачити можливі варіанти її ускладнення у порівняльних
спостереженнях.
Дітям слід розповісти, що град, як і сніг утворюється з води. Це заледенілі грудки
снігу леденіють тому, що рухаються усередині великих хмар, наштовхуються на краплини
води. Від того градини стають більшими, важчими. Град випадає лише з купчастих дощових
хмар. Цим він відрізняється від інею. Градинки стають тверді тому, що не встигають швидко
розтанути. Випадання супроводжується грозою, але не під час кожної грози випадає град.
Град - небезпечне явище у природі. Він знищує посіви в полі, ламає гілки молодих дерев,
кущів, пагони кукурудзи, соняшнику. Діти можуть спостерігати наслідки випадання граду,
коли на ділянці уважно обстежать фруктові насадження, овочі, квіти.
Дослід 1.
Під час випадання граду розглянути його зовнішній вигляд, відновити в пам'яті всі
властивості льоду (слизький, холодний, твердий). Розколоти градинку, аби переконатися, що
її основу творить сніг; простежити танення граду в посудині – він у теплому приміщенні
перетворюється у воду. Накрити ґрунт на доступному місці фанерою, цупким папером. Де
швидше розтануть градинки? Який звук супроводжує їх випадання?
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ІНІЙ
Завдання.
Дати дітям пояснення інію. Показати, що іній - це кристалики водяної пари, які
утворюються в морозному повітрі. Він може випадати і в хмарну, і в ясну погоду,
затримуючись на всіх предметах, рослинах, ґрунті. Його утворення залежить від їх
температури. Повітря повинно бути теплішим, ніж поверхня цих предметів. Розвивати у
дітей спостережливість, уміння аналізувати і порівнювати явища природи.
Посилаючись на знання дітей про суть випаровування води як умови для утворення
опадів, педагог показує їм значно складніший механізм одного з поширених явищ природи утворення інію. На відміну від снігопаду і хуртовини, випадання інію не пов'язане з
хмароутворенням. Явище цікаве для порівняльних спостережень. Це перша і дуже суттєва
ознака в його поясненні.
Друга - процес випадання інію не залежить від вітру й не регулюється ним.
Третя - інієм можуть вкриватися абсолютно всі предмети та об'єкти природи, доступні
для обстеження. І останнє - іній може утворюватися на сніговому покриві, що є досить
цікавим явищем для спостереження. Педагог пояснює його сутність: іній утворюється тоді,
коли температура повітря вища, ніж температура предметів та об'єктів, що їх спостерігають
діти. Тоді краплини водяної пари, що є у повітрі, на поверхні цих предметів раптово
перетворюються на кришталики льоду. Ось чому їх розміщення нерівномірне, хаотичне.
Потрібно звернути увагу дітей на будову кришталиків, порівняти будову сніжинок з інієм.
Дослід 1.
Морозної погоди, напередодні потепління, закрити один чи декілька предметів,
рослин, розташованих поряд. Чому на них не утворюється іній?
Діти аналізують самостійно.
Дослід 2.
Запропонувати перевірити з чого утворилися кришталики інію, якщо його обережно
зняти з поверхні предметів і помістити в тепле приміщення.
ПІСОК І ГЛИНА
Розглянемо пісок і глину та їх властивості. Порівняємо їх. Для цього проведемо
досліди.
Дослід 1.
Візьми грудку сухої глини. Помацай її. Візьми пісок. Зроби те саме. Яка між ними
різниця?
Дослід 2.
Помий пісок і глину водою. Що сталося з ними? Спробуй зліпити пісок і глину. З чого
ліпити легше? Чому?
Дослід 3.
Потри піском і глиною скло. Яка різниця? Повільно насипай пісок і глину в воду. Як
падають їх частинки? Порівняй величину піщинки і частинки глини.
Синтез.
1. Пісок складається з твердих піщинок. Вони бувають різної величини: одні більші,
інші дрібніші. Піщинки нічим не скріплені між собою. Тому пісок сипкий. Колір піщинок
неоднаковий: жовтий, сірий, білий. Його можна побачити на урвистому березі річки, в яру.
Білий пісок трапляється рідше, з нього роблять скло.
2. Глина складається з дрібнісіньких як пил частинок, скріплених між собою. Щоб
відокремити ці частинки, треба розтовкти суху грудочку глини або розмішати її у воді.
Мокра глина липне до рук, вона в'язка. З неї добре ліпити. Глина також буває різного
кольору: світло-коричневого, жовтого, білого, червоного, сірого, чорного. Найчастіше
трапляється світло-коричнева глина. Її можна побачити в канаві, в ямі, в яру, на урвистому
березі річки. З глини роблять посуд, пластилін. Вона входить до складу деяких фарб. Пісок і
глина йдуть на виготовлення цегли.
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3. Земля складається з твердих тіл - каміння, піску, глини.
Тверді тіла мають певну форму, яку важко змінити. Вони жорсткі на дотик.
Усі тверді тіла мають вагу. Кожне тверде тіло займає певне місце. Там, де ляже
камінь, не можна покласти другого, не пересунувши першого. Усі тверді тіла з часом
змінюються.
ҐРУНТ
Біля яру, крутого берега річки або котлованів можна бачити, що різні шари землі
мають різний колір. Верхній шар, темний, називається ґрунтом. У ньому розростається
коріння рослин, живуть різні комахи, черв'яки. Опале листя, рослини і тварини, що відмерли,
перегнивають, з них утворюється перегній, який і надає ґрунту темного кольору. Нижче під
ґрунтом, залягає шар піску і глини, а ще нижче - каміння. Може бути і навпаки, як скажімо, у
гірській місцевості, де під тонким шаром ґрунту відразу залягає каміння. Щоб дізнатися, з
чого складається ґрунт, треба провести досліди.
Дослід 1.
Замісити грудочку ґрунту, і розкачати його, зробивши кільце. Якщо в ґрунті багато
піску. Кільця з нього не зробиш. Такі ґрунти поширені недалеко від берега річки або моря.
Якщо кільце з ґрунту згортається, але тріскається. Це означає, що в ґрунті є глина і пісок, але
більше піску. Якщо кільце не тріскається, то в ґрунті більше глини.
Дослід 2.
Нагріти ґрунт на вогні у консервній баночці. Потримати над ним скло або дзеркало.
Чому на них з'явилися краплинки води? Які висновки можна зробити?
Дослід 3.
Прожарити ґрунт. Чому над ним з'явився димок? Як змінився колір ґрунту? Чому?
Дослід 4.
У склянку з водою вмістити грудочку ґрунту. Про що свідчить цей дослід?
Дослід 5.
У три лійки, вставлені в пляшки покласти трохи вати. У першу насипати ґрунту з
більшим вмістом піску, у другу -з більшим вмістом перегною, в третю - ґрунт, в якому
переважає глина. Налити в кожну лійку води.
Синтез.
Який ґрунт найкраще пропускатиме воду? Чому?
ЗНАЧЕННЯ ҐРУНТУ ДЛЯ РОСЛИН
Для чого рослині потрібен ґрунт? З нього рослина коренем вбирає поживні речовини,
розчинені у воді. Проникаючи корінням углиб ґрунту, вона міцно закріплюється в ньому і її
нелегко звалити вітром або змити водою. Ґрунт дає рослині тепло. Сонце нагріває ґрунт і він
поступово віддає своє тепло, зігріваючи рослину. У ґрунті є вода, без якої не може існувати
жодна рослина. У ньому містяться поживні речовини, без яких рослина теж не може жити.
Нарешті. В ґрунті є повітря, яким дихає коріння рослин.
Найродючіший ґрунт - чорнозем. Від інших він відрізняється тим, що містить багато
перегною, який забарвлює його в темний колір. У степових районах України перегній залягає
шаром завтовшки 1 м. і більше. У чорнозем легко проникають вода і повітря, в ньому добре
зберігається волога.
Ґрунти, що містять багато піску, - світлі, в них мало перегною, вони легко
пропускають воду і швидко висихають.
Погано пропускають воду ґрунти, в яких багато глини. Коли вони висихають, то
вкриваються твердою кіркою, яка погано пропускає повітря. Ґрунтом називають верхній
пухкий родючий шар землі, в якому ростуть рослини. У ґрунті живуть черв'яки, комахи та їх
личинки, кроти, землерийки і багато інших тварин. Вони поїдають рослини, перетравлюють
їх. Рештки їжі їх шлунку потрапляють у ґрунт і здобрюють його.
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У ґрунті оселяються дрібні організми (мікроорганізми), які можна бачити під
мікроскопом. їх дуже багато. Вони спричиняють подальші зміни перегною. У перегної
містяться різні речовини. З нього утворюються солі, дуже потрібні для живлення рослин.
РУХ ВОДИ В ҐРУНТІ
Дослід 1.
Насиплемо сухої землі у вазон або в бляшанку з-під консервів з отворами у дні.
Поставимо вазон на тарілку з водою. Через певний час ґрунт зволожиться аж доверху. Якщо
замість вазона або бляшанки взяти для досліду широку скляну трубку, то можна спостерігати
за рухом води.
Вода в ґрунті може рухатися не тільки вниз і в боки, а й знизу вгору.
Піднімається вона найдрібнішими проміжками між частинами ґрунту, які називаються
капілярами. Вода прилипає до стінок капілярів і ніби повзе вгору. Чим тонші капіляри
ґрунту, тим вище ними піднімається вода.
Коли немає дощів, рослини живуть завдяки воді, яка піднімається з глибших шарів
ґрунту. Якщо капіляри ґрунту доходять аж до поверхні ґрунту, вода піднімається ними
випаровується в повітря. Такий ґрунт швидко висихає. Розпушуючи ґрунт, ми порушуємо
капіляри, і тоді вода не може вільно підніматися вгору. В пухкий ґрунт краще проникає
повітря, необхідне рослинам.
Після великого дощу або поливання на ґрунті утворюється кірка. У ній теж багато
капілярів. Ґрунт, вкритий кіркою, швидко висихає. Щоб зберегти дощову воду в ґрунті, треба
якнайшвидше розпушити кірку. Пухкий верхній шар ґрунту захищає нижні його шари від
випарювання. Недарма кажуть, що одне розпушування замінює кілька поливів.
Навіщо і як обробляють й удобрюють ґрунт?
Рослини краще ростуть у пухкому ґрунті. У такий ґрунт добре проникають вода і
повітря. Щоб ґрунт був пухким, його переорюють плугом або перекопують лопатою. Великі
грудки подрібнюють. Але не слід надто подрібнювати ґрунт, перетворювати його на пил.
Обробіток ґрунту допомагає зберігати вологу. Це особливо важливо в посушливих
місцях, де дорога кожна краплина води. Обробіток ґрунту допомагає знищити бур'яни й
шкідливих комах. Чим більше у ґрунті перегною, тим він родючіший. Кожна рослина вбирає
з ґрунту корінням воду і розчинені в ній солі. Від цього ґрунт виснажується.
Щоб він не виснажувався до нього треба повертати поживні речовини, ввібрані
рослинами. Для цього ґрунт удобрюють. Найкраща пожива - гній: у ньому є всі поживні
речовини, потрібні рослинам. Від гною ґрунт стає пухкішим, краще пропускає до коріння
воду і повітря, добре прогрівається сонцем. У ґрунт вносять також мінеральні добрива.
ОХОРОНА ҐРУНТІВ.
Ґрунти може видувати вітер, змивати вода. Найкраще захищають ґрунт від
руйнування рослини. Пройшла злива. Потоки води мчать. Розмиваючи все довкола, зносять
ґрунт. А пригляньтеся, що робиться в лісі після зливи? Тут потоки води зустрічають на
своєму шляху перешкоди у вигляді дерев, кущів, трав'янистих рослин, моху, опалих листя і
хвої. Тому вода тут не розмиває ґрунту, а зупиняється і просочується в землю. Ґрунт захищає
від розмивання не тільки лісові, а й інші рослини - польові, лугові, степові. Щоб захистити
поля від сильного вітру, люди обсаджують їх лісовими смугами.
ВАПНЯКИ
Дослід 1.
Розгляньте шматочок мармуру, вапняку, крейди. Які вони на дотик? Колір? За
формою?
Дослід 2.
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Поклади на металеву пластину шматочок мармуру, вапняку, крейди і вдар по них
молотком. Проробимо це з мокрими вапняком і крейдою. Чи змінилися вони?
Дослід 3.
Який із вапняків найміцніший? Капнемо кілька краплин оцту на шматочки вапняку і
граніту. Що ви помітили?
Синтез.
Вапняки тверді. Найміцніший серед них мармур. Колір вапняків різний. На місці
краплини оцту на вапняках утворюються бульбашки. Це виділяється газ. Цим вапняки
відрізняються від інших корисних копалин.
Вапняки утворилися дуже давно на дні колишніх морів і океанів. Якщо їх розглянути
уважно, можна побачити рештки черепашок, морських тварин, скелетів риб.
Вапняки добувають у кар'єрах. Із них одержують вапно, без якого не обходиться
жодне будівництво. Мармуром оздоблюють будинки, станції метрополітену. З нього роблять
пам'ятники, статуетки.
Крейду використовують на будівництві. З неї виготовляють зубний порошок. Нею
пишуть на дошці.
ТОРФ.
Дослід 1.
Розглянь шматочок торфу, стисни його в руці і розламай. Що помітно?
Дослід 2.
З чого складається торф?
Дослід 3.
Поклади шматочок торфу в склянку з водою. Що помітно?
Дослід 4.
Забери торф із води і стисни його пальцями. Що відчутно?
Синтез.
Торф твердий, крихкий, бурого кольору. Складається з решток рослин, легший за
воду, здатний вбирати її. Якщо торф підпалити. він горітиме тьмяно. Утворюючи багато
попелу і диму. На болоті ростуть вологолюбні рослини: мох, рогіз, очерет, осока.
Відмераючи, вони падають на дно водойми. За малого доступу повітря рослини не
перегнивають. Вони залежуються і перетворюються на торф. Це відбувається дуже повільно.
За рік торфу додається декілька міліметрів.
Осушене болото називається торфовищем. У давнину торф копали лопатами. Тепер
його добувають машинами. Торф використовують як паливо, добриво для полів. З нього
виробляють горючий газ. Штучні тканини, картон, фарби, ліки.
Торфовища - це величезні природні скарбниці, їх треба використовувати по
господарському і оберігати від пожеж.
КАМ'ЯНЕ ВУГІЛЛЯ
Дослід 1.
Розглянь шматочок кам'яного вугілля. Стисни в ручі.
Дослід 2.
Поклади грудку вугілля у склянку з водою.
Дослід 3.
Поклади шматочок кам'яного вугілля на металеву пластину і вдар по ньому молотком.
Синтез.
Кам'яне вугілля - це тверда речовина чорного кольору. Крихка, важча за воду, яскраво
горить, виділяючи багато тепла.
Утворилося кам'яне вугілля багато мільйонів років тому. На заболоченій місцевості
росли велетенські рослини, їх росту сприяли сонце, тепле повітря, волога. Відмераючи
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рослини падали у воду, їх заносило піском, мулом. Поступово, без доступу повітря, рештки
рослин перетворилися на кам'яне вугілля.
Кам'яне вугілля залягає в землі пластами на різній глибині. Інколи воно залягає
неглибоко, майже на поверхні. У таких випадках його добувають відкритим способом - у
кар'єрах. Якщо кам'яне вугілля залягає глибоко в землі, будують шахти. У кар'єрах і шахтах
використовують спеціальні машини - вугільні комбайни, потужні екскаватори, транспортери,
електровози. Усі процеси добування і транспортування кам'яного вугілля механізовані.
Вугілля використовують як паливо на електростанціях, заводах, у домнах, для
виплавляння металу, ним опалюють будинки. З вугілля виготовляють пластмаси і гуму,
фарби, ліки, штучне хутро і спирт, бензин і смолу.
Самовіддано працюють шахтарі, щоб забезпечити країну цінною сировиною. Нелегко
працювати під землею. Тому робочий день шахтарів триває 5-6 годин. Для них збудовано
санаторії, будинки відпочинку, профілакторії.
ГРАНІТ
Дослід 1.
Розглянь різні шматочки граніту: який він на дотик? Якого кольору?
Дослід 2.
Стисни шматочок граніту в ручі. Що відчутно? Що можна сказати про його масу?
Синтез.
Граніт - дуже міцний і важкий камінь. Він складається з різних за формою та
забарвленням зернинок і пластинок. Білі зернятка – кварц, а блискуча пластинка - слюда, сірі
або рожеві - польовий шпат.
Більшість гір складається з граніту. Він зустрічається також на берегах річок, озер, на
рівнинах.
Граніт досить міцний. Але під впливом сонця, вітру, води та мікроорганізмів повільно
руйнується, перетворюючись на пісок і глину.
Граніт добувають у кар'єрах або в горах. Він добре шліфується. Після полірування
стає гладеньким, з гарним візерунком. Гранітом облицьовують стіни будинків, станції метро,
з нього виготовляють пам'ятники. Його використовують у будівництві, особливо там, де
потрібно застосовувати міцний матеріал.
З граніту будують фундаменти будинків, набережні річок, опори мостів. З відходів
граніту роблять бруківку. Дрібним гранітом викладають підлоги в крамницях, театрах.
ЗАЛІЗНА РУДА
Дослід 1.
Розглянь шматочок залізної руди і спробуй його розламати. Яка на дотик і на колір
залізна руда?
Дослід 2.
Піднеси шматочок магнітного залізняка до дрібних залізних предметів. Що помітно?
У природі зустрічається магнітний, червоний і бурий залізняк, який називається
залізною рудою.
Синтез.
Залізна руда - тверда речовина, бурого або червоного кольору, важка.
Магнітний залізняк має металевий блиск, притягає до себе залізні предмети
(демонстрування прикладів).
Залізну руду добувають у шахтах і відкритим способом - у кар'єрах. Є родовища руд і
на дні морів.
У спеціальних печах-домнах із залізної руди виплавляють чавун, а з чавуну - сталь.
Поглянь навколо, ти помітиш, що тебе оточує безліч предметів, виготовлених з
чавуну і сталі. Чи замислювався ти, скільки треба добути залізної руди, виплавити металу,
щоб зробити потрібні машини?

64
Доводиться багато докладати праці та коштів. Тому треба економно використовувати
родовища залізних руд, берегти все, що зроблено з металу.
Зберегти запаси залізних руд дорослим допомагають діти. Вони збирають
металобрухт, який переплавляється і знову йде на виробництво.
ТВЕРДІ ТІЛА
Дивлячись на крутий берег річки помічаємо, що шари землі різного кольору.
Жовтуватий - це пісок, червонуватий - глина, сірий і чорний - каміння.
Каміння є різного кольору: сірого, білого, чорного. Форма його теж різна: є каміння
кругле, плоске, овальне. Деякі камені мають гострі краї. Але всі вони тверді, їх можна
розбити тільки молотком. Які ще ознаки (властивості) має камінь?
Дослід 1.
Візьми камінь у руку. Зауваж, що він гладкий на дотик, холодний.
Дослід 2.
Стисни камінь у руці. Форма його не змінилася.
Дослід 3.
Проведи каменем по дощечці, склу, крейді, пластмасі. На всьому залишається слід, а
сам камінь залишається без змін. Камінь твердий.
Дослід 4.
Поклади камінь на терези. Шалька терезів нахиляється. Видно, що камінь має
вагу(масу).
Синтез.
Камінь - це тверде тіло, яке має колір, гладкий на дотик; має форму, якої не змінює;
має вагу; залежно від температури навколишнього середовища змінює власну температуру.
НАФТА
Дослід 1.
Розглянь і понюхай нафту. Який її стан, колір, запах?
Дослід 2.
Скропи нафтою папір, і воду у склянці. Що помітно?
Дослід 3.
Узагальни свої спостереження.
Синтез.
Нафта - масляниста рідина темно-бурого кольору, з різким запахом, легша за воду.
Горить кіптявим полум'ям і виділяє тепла більше, ніж кам'яне вугілля.
Вчені встановили, що нафта утворилася в землі з решток рослин і тварин.
Щоб добути нафту, бурять свердловини, у них вставляють труби, трубами нафта
піднімається вгору. Якщо вона перестає підніматися, її викачують помпами. Нафту збирають
у нафтосховища. Звідси нафтопроводами вона надходить на промислові підприємства.
Нафта дуже потрібна людям. З неї виготовляють бензин, гас, машинне масло, фарби,
пластмаси, ліки, гуму, тканини.
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Додаток 5
МАЛЮНКИ-СХЕМИ ФІКСАЦІЇ ОКРЕМИХ НАЙБІЛЬШ ХАРАКТЕРНИХ ЕТАПІВ
ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Малюнок 1. Необхідні умови для росту рослин.
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Малюнок 2. Вплив тепла та світла на ріст рослин.
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Малюнок 3. Значення води для рослин.
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Малюнок 4. Порівняння середовищ необхідних для проростання цибулі.
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Малюнок 5. Вплив температури на перетворення води з твердого стану у рідину.
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Малюнок 6. Стан води в різних умовах.
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Малюнок 7. Випаровування води в залежності від погодних умов.
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Додаток 6
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ МАЛЕНЬКИХ «ЧОМУЧОК» - ДОСЛІДНИКІВ
ПРИРОДИ.
Чи небезпечний грім?
Багато людей лякаються, коли чують грім під час дощу. Однак лякатися грому немає
сенсу. До того часу як його звук досягне вас, електричний розряд блискавки, яка і викликала
грім, вже давно згасне.
Чи треба боятися блискавки?
Мабуть, так. Бо відомі випадки, коли блискавки не тільки псували речі, а й убивали
людей. Однак якщо правильно поводити себе під час блискавки (не бігати по полю, не
ховатись під деревом, яке стоїть окремо), то шансу, що у вас потрапить блискавка дуже мало.
Коли на небі, під час дощу вночі, засяє яскрава блискавка, на мить стає світло, як
вдень. Звичайно, блискавки з’являються між двома хмарами. Іноді блискавка б’є із хмари в
землю чи в якийсь предмет на її поверхні, а іноді буває, що і навпаки! Під час розряду
блискавки в повітрі з’являються місця високого та низького тиску. Вони з силою
«зіштовхуються», і ми чуємо гуркіт, який називаємо громом.
Звідки береться град?
Град - це дуже цікаве явище, яке являє собою градини, велика кількість яких летить до
землі, із такою силою падають на Землю та різні предмети, що це приносить шкоду. Як
правило, град іде в теплу погоду, і часто разом із ним ідуть дощ, блискавка, грім. Він
утворюється, коли краплини дощу проходять через холодні частини атмосфери, і
замерзають. Одиночні краплини перетворюються, звичайно, на маленькі градини, але потім
із ними відбуваються дивні перетворення. Коли вона падає вниз, така градина може
наштовхнутись на зустрічний потік повітря. Тоді вона знову підіймається вгору - туди, де
краплини дощу ще не встигли замерзнути. Деякі краплини «прилипають» до неї, і тоді вона
знову спускається в холодні частини атмосфери, замерзаючи. Внаслідок цього розмір градин
стає більшим. Градина може зробити декілька таких «мандрівок», аж поки вона не стане
такою важкою, що повітря більше не зможе її тримати. Ось тоді вона і почне свій шлях до
землі. Іноді за град приймають суміш снігу із дощем, чи достатньо твердий різновид снігу.
Звідки береться вітер?
Інколи ми виходимо на вулицю, щоб отримати задоволення від ясної погоди. Однак
не встигаємо пройти і декілька кроків, як раптом здіймається вітер. І хоча ми його не бачимо,
проте добре відчуваємо на обличчі та руках, не маючи уявлення звідки він узявся. Вітер - це
рух повітряних мас над землею. Що заставляє повітря рухатись? Відповідь на запитання одна
і таж - зміна температури. Під час нагрівання повітря розширюється, стає легше і
піднімається вгору. На його місце рухається більш важче повітря. Це і є вітер!
Навіщо нам повітря?
Ми не можемо побачити повітря. Повітря - невидимка. Воно всюди: навколо нас і
високо в небі. У чистого повітря немає ані кольору, ані смаку, ані запаху, тому ми його не
помічаємо. Без повітря на землі не було б річок, морів, океанів, небо було б чорного кольору,
а на землю не впала б жодна краплинка дощу. Без повітря ми б змерзли, чи навпаки - нас би
спалили пекучі проміння сонця. Говорити, слухати нам також допомагає повітря, бо тільки в
повітрі може розповсюджуватись звук. Де нема повітря - там тиша.
Без повітря неможливо прожити навіть і п'яти хвилин. Воно потрібне для дихання
людям, рослинам, тваринам. Та й само слово «повітря» утворено від слова «дихати». Що ж
таке повітря? Чим ми дихаємо? Повітря - суміш різних газів: азоту, кисню, вуглекислого
газу. Найголовніший газ для людей і тварин, який є в повітрі, - кисень. Ми вдихаємо повітря,
яке багате на кисень, пропускаємо його через себе, а видихаємо вже не кисень, а вуглекислий
газ. Чому ж у повітрі не закінчується, якщо так багато людей ним дихають? А тому, що
кисень нам дають зелені рослини. Вони вбирають у себе вуглекислий газ, який видихають
люди, а виділяють кисень. Так і живуть допомагаючи один одному дихати, людина і
рослина.
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Що таке туман?
Тумани ми можемо спостерігати у безвітряну погоду в будь-яку пору року: влітку,
взимку, весною, восени.
Літні тумани - теплі. В туманні липневі ночі краще ростуть трави, овочі і ягоди. Їх так
і називають: «грибні» і «огіркові» тумани. Ввечері, після заходу сонця над річками, над
долами починає з’являтися димка молочного кольору. Поступово вона затягує все і ховає з
наших очей. Це народжується туман.
Вранці сонце і легкий вітерець розганяють туман, і він безслідно зникає. Особливо
часті тумани восени. Цієї пори в прохолодному повітрі багато маленьких водяних краплинок,
які піднялися над землею. У туманний осінній ранок на вулиці сиро і прохолодно. Невидимі
краплини води лягають на наш одяг, обличчя, руки, нібито ми ідемо крізь хмарку. Та це і є
хмарка, просто вона з’явилась над землею низько. Взимку тумани з’являються рідко, але не
зникають навіть удень. Туман утворюється так само як і дощ: тепле та вологе повітря
підіймається від нагрітої землі і зустрічається з більш прохолодним. Водяна пара із повітря
перетворюється в маленькі краплини води. Ці краплинки такі маленькі, що не падають, а
висять у повітрі, доки їх не прожене вітер чи не висушить сонечко.
Що таке «бабине» літо?
Так у народі називають здавна період м’якої, сонячної, теплої погоди, яка
встановлюється восени після короткочасних похолодань. З цими погожими днями ніби
повертається літо. Тривалість цього періоду чудової днини на початку осені в різні пори року
буває різна, як час його початку. Зазвичай це один - два тижні, що випадають на середину
вересня, але в інші роки це може бути і кінець вересня, або навіть і початок жовтня. У деяких
місцевостях «бабине» літо очікують до певної дати - 14 вересня.
Чому ранньою весною в лісі дерева іноді «стріляють»?
Це тріскається кора на стовбурах дерев, що нагріваються з одного боку сонячним
промінням і залишаються холодним з другого. Різниця температури створює велику напругу
в корі дерева, внаслідок чого вона де-не-де розривається сильним і різким звуком, що
нагадує постріл.
Як сніг може гріти землю і рослини, адже він холодний?
Сніг, що вкриває землю, схожий на ковдру: сам собою він тепла не дає, але
перешкоджає його втраті земною поверхнею, зменшує промерзання ґрунту, й сприяє
кращому збереженню коріння рослин. Завдяки тому, що між сніжинками є вільний простір, в
якому міститься повітря, сніг набуває теплоізоляційної властивості, особливо тоді, коли він
пухкий. Ясними морозними ночами поверхня снігу вихолоджується, завдяки
випромінюванню в атмосферу й у космічний простір, але на деякій глибині в снігу й під ним
температура під ним значно вища, ніж на його поверхні, і крім того, снігове покриття
перешкоджає зворотному випромінюванню тепла з поверхні землі.
Як тепер літні птахи дізнаються дорогу?
Різні птахи по - різному орієнтуються в дорозі. Деякі можуть добре розрізняти з гори
великі постійні орієнтири: узбережжя моря, гірські хребти, річкові долини, через які
пролягає їхній маршрут. Є птахи, які орієнтуються за сонцем, а є такі, які здійснюють переліт
у ночі й орієнтуються за зорями (наприклад, журавлі). Окремі види птахів здатні
орієнтуватись і тоді, коли за хмарами не видно ні сонця, ні зірок. Вони знаходять напрямок
польоту за магнітними силовими смугами магнітного поля землі, для цього в їхньому
організмі є своєрідний чутливий компас. Вчені вважають, що птахи мають трохи інакші,
порівняно з людиною органи чуття: вони бачать, чують і відчувають світ навкруг по іншому, ніж ми. Є птахи, чутливі до довгохвильових звуків, що випромінюють хвилі
морського приливу, інші - до ультрафіолетового випромінювання. Це дає змогу їм
орієнтуватися на місцевості в умовах. Що здаються нам недоступними.
Як виникають пухнасті гілочки на деревах узимку і як це називати: інієм чи
памороззю?
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Іній і паморозь - два різновиди твердих кристалічних опадів з морозяного повітря. На
відміну від звичайного снігу, їх випадання не пов’язане з хмарами і може відбуватися за
ясної погоди. Іній утворюється на поверхні ґрунту, трави, снігового покриву. Різних
предметів, що мають незначну теплопровідність, в ясну, тиху погоду, коли відбувається
сильне вихолоджування земної поверхні та її температура стає нижчою від температури
повітря. Водяна пара, що є в повітрі, на поверхні багатьох тіл з газоподібного стану
переходить одразу в твердий, оминувши рідку стадію; при цьому утворюються кристалики
льоду у вигляді шестикутних призм, пластинок і тупокінцевих голок. Іній може відкладатися
і на гілках дерев, але вони не є такі пухнасті і ошатні, як це буває під час іншого явища паморозі. Паморозь - утворюється під час осідання крижаних кристаликів на тонких і довгих
предметах, проводах електромереж, тощо. Це відбувається найчастіше під час туману,
слабкого вітру, з температурою повітря нижче 15 градусів. Кристалики льоду осідають на
предмети з навітряного боку, утворюючи пишну, красиву бахрому, надаючи ошатного
вигляду деревам, що стоять без листя в зимову пору. Під час сильного вітру і густого туману
взимку, що частіше буває в горах, паморозь може осідати й у вигляді снігових зерен.
Як мороз висушує білизну на вулиці?
Що сильніший мороз, то менше в повітрі водяної пари, тобто сухіше повітря. У
сухому морозному повітрі мокра білизна спочатку замерзає, вся вода перетворюється на лід,
який потім поступово випаровується з тканини у зв’язку з великою кількістю сухого повітря
Однак деяка кількість замерзлої води все - таки зберігається, що буває, коли білизна знову
потрапляє в тепле приміщення, де розмерзається і стає злегка вологою. За температури
повітря трохи нижче нуля, коли виморожування не відбувається, процес сушіння білизни
буде тривалим і мало ефективним.
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Додаток 7
РОЗВИВАЛЬНІ ІГРИ ПРИРОДОЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ
НАМАЛЮЙ ДОЩ
Мета: закріпити вміння дітей розрізняти та називати основний стан погоди: йде дощ,
похмуро, світить сонечко; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки: йде дощ - на землі
калюжі. Формувати вміння передавати в малюнку образи явищ навколишнього ритмом
мазків, ліній (осінній, літній, сліпий дощ). Розвивати та активізувати зорові функції у дітей,
співдружні дії рук та очей, дрібну мускулатуру рук.
Матеріал: білі аркуші паперу з зображенням хмаринок або сонечок, пензлики,
підставки під пензлики, фарби, вода, серветки.
Вік дітей: 4-5 рік життя.
Хід гри: в залежності від віку, дітям нагадують про різні види дощу. Після цього за
інструкцією педагога на аркушах паперу з намальованими хмарками діти малюють дощ.
РОЗФАРБУЙ ЗОБРАЖЕННЯ
Мета: формувати вміння дітей штрихувати в одному напрямку, не виходячи за контур
зображення. Закріпити вміння впевнено та вільно, без зайвого натиску вести пензликом та
олівцем по паперу. Розвивати зорову увагу, фіксацію погляду, кольоророзрізнення.
Матеріал: контурні зображення різних предметів (хмарки, сонечка, сніжинки,
камінчики, бурульки, листочки тощо).
Вік дітей: 4-7 рік життя.
Хід гри: дітям пропонуються контурні зображення різних об'єктів, складність яких
залежить від віку дітей. За інструкцією педагога, дитина розфарбовує або штрихує
зображення.
НАКЛАДИ НА КОНТУР КОЛЬОРОВЕ ЗОБРАЖЕННЯ
Мета: формувати вміння дітей співвідносити кольорове зображення предмету з його
контурним зображенням. Розвивати у дітей зорове сприйняття, увагу, мислення, кмітливість.
Виховувати стійку зацікавленість до об'єктів та явищ навколишнього.
Матеріал: контурне та кольорове зображення різних предметів, явищ природи
(сонечко з промінчиками, хмарки з дощиком, повітряні кульки, сніжинки, крапельки,
камінчики тощо).
Вік дітей: 4 - 5 рік життя.
Хід гри: діти розглядають предметне зображення та визначають його колір. Після
цього поєднують кольорове зображення з відповідним контурним.
СИЛУЕТ ТА КОНТУР
Мета: формувати вміння порівнювати контурні та силуетні зображення,
співвідносити їх з реальними предметами; розвивати аналізуюче спостереження,
бінокулярний зір, зорову увагу.
Матеріал: силуетне та контурне зображення різних предметів (хмарки, листочки,
крапельки, сніжинки тощо).
Вік дітей: 5 -7 рік життя.
Хід гри: разом з педагогом діти розглядають картинки з кольоровим зображенням
різних об'єктів. Після цього знаходять відповідні силуетні зображення, які потім
співвідносять з контурним. В залежності від мети гри, можна пропонувати дітям знайти
реальні предмети за силуетним та контурним зображенням.
ЗНАЙДИ ВЕЛИКІ ТА МАЛЕНЬКІ ПРЕДМЕТИ
Мета: формувати у дітей вміння розрізняти, виділяти та порівнювати величину
предметів (великий - маленький), шляхом прикладання та накладання, знаходити великі та
маленькі предмети (каміння, сніжинки, бурульки, листочки тощо). Виховувати у дітей
зацікавленість та дбайливе відношення до живої та неживої природи.
Матеріал: площинні зображення предметів різних за величиною (каміння, сніжинки,
бурульки, листочки, сонечка, крапельки тощо).
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Вік дітей: 4-5 рік життя.
Хід гри: діти визначають величину пропонованих об'єктів шляхом прикладання та
накладання, з послідуючим об'єднанням цих об'єктів у групи за величиною. В залежності від
мети гри діти можуть викласти ряд величин за зменшенням або збільшенням.
ДОБЕРИ ПАРУ
Мета: формувати вміння дітей знаходити два однакових предмета з групи однорідних
предметів (листочки, камінчики, хмарки тощо) за формою, кольором та величиною.
Розвивати фіксацію погляду, зорове сприйняття, активізувати та стимулювати зорові функції
у дітей.
Матеріал: групи однорідних предметів різних за формою, кольором, величиною
(камінчики, крапельки, листочки, хмарки тощо).
Вік дітей: 5-7 рік життя.
Хід гри: в залежності від мети гри, діти знаходять однорідні предмети за кольором,
формою, величиною.
ПОМІРКУЙ
Мета: формувати у дітей вміння самостійно знаходити рішення логічних завдань,
розвивати простежуючу функцію очей, окомір, аналізуюче спостереження та логічне
мислення. Виховувати зацікавленість до пізнання навколишнього.
Матеріал: лабіринти, загадки, ребуси.
Вік дітей: 6 -7 рік життя.
Хід гри: дітям пропонуються різні логічні завдання із попередньою словесною
інструкцією.
ВІД КРАПКИ ДО КРАПКИ
Мета: розвивати простежуючу функцію очей, фіксацію погляду, дрібну моторику рук,
творчу уяву; закріпити знання дітей про об'єкти живої та неживої природи; виховувати
любов до природи.
Матеріал: картки з червоними та зеленими крапками, фломастери, олівці.
Вік дітей: 6-7 рік життя.
Хід гри: дітям пропонується поєднати крапки створюючи якесь зображення.
ЗНАЙДИ ЧЕРВОНІ, СИНІ, ЖОВТІ.... СНІЖИНКИ, КРАПЕЛЬКИ, КАМІНЦІ
Мета: формувати у дітей зорові способи обстеження предметів: розрізняти та
називати основні кольори (червоний, чорний, помаранчевий, білий), деякі відтінки
(блакитний, рожевий), співвідносити сенсорні еталони кольору з кольором реальних
предметів. Виховувати любов до навколишньої природи.
Матеріал: площинні зображення сніжинок, крапельок, камінчиків різного кольору.
Вік дітей: 4-5 рік життя.
Хід гри: дітям пропонується визначити колір об'єктів з послідуючим об'єднанням їх у
групи за кольором.
ДОМАЛЮЙ ДОРІЖКУ, СОНЕЧКО, КАМІНЧИК...
Мета: формувати у дітей вміння передавати предмети навколишнього світу ритмом
мазків та ліній (доріжка, крапельки дощу), малювати предмети колової форми (сонечко,
камінчики, кульки). Закріпити вміння дітей розрізняти, впізнавати, називати кольори та їх
відтінки. Розвивати знаряддєві дії з пензликом та олівцем, дрібну моторику рук,
стимулювати зорові функції очей. Виховувати у дітей зацікавленість до об'єктів природи.
Матеріал: недомальовані зображення різних предметів, олівці, пензлики, підставки
для пензликів, фарби, вода, серветки.
Вік дітей: 5-7 рік життя.
Хід гри: діти разом з педагогом розглядають цілісне зображення об'єктів, які потім
треба домалювати. Після цього домальовують зображення. Діти старшого дошкільного віку
домальовують зображення без опори на зразок.
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ЯКОГО КОЛЬОРУ НАМАЛЬОВАНІ ПРЕДМЕТИ
Мета: формувати вміння дітей співвідносити сенсорні еталони кольору з кольором
намальованих предметів, розрізняти, впізнавати та називати основні кольори та їх
відтінки(червоний, жовтий, зелений, синій, коричневий, чорний, білий, помаранчевий,
блакитний, рожевий). Розвивати у дітей фіксацію погляду, зорове сприйняття, увагу та
пам'ять.
Матеріал: предметні та сюжетні картинки з зображенням різних явищ природи
(снігопад, дощ, листопад...), повітряних кульок різного кольору; сенсорні еталони кольору
(кольорові смужки).
Вік дітей: 4 - 6 рік життя.
Хід гри: дітям пропонуються кольорові еталони для співвіднесення з кольоровим
предметним (сюжетним) зображенням.
СКЛАДИ З ЧАСТИН ЦІЛЕ
Мета: формувати у дітей зорові способи обстеження предметів, розвивати аналізуюче
сприйняття складної форми, логічне мислення та кмітливість. Виховувати зацікавленість до
пізнання навколишнього.
Матеріал: зразки картинок, картинки поділені на 2, 3, 4, 6, 8 частин.
Вік дітей: 4 - 7 рік життя.
Хід гри: дітям пропонується розглянути зразки сюжетних та предметних зображень.
Після цього дитина складає це зображення з частин (кількість частин залежить від віку
дитини).
В залежності від мети гри завдання виконується різними способами:
а)виконання спираючись на зразок;
б)виконання без зразка;
в) виконання з використанням прийому накладання.
ЩО ПЛИВЕ, ЩО ТОНЕ
Мета: закріпити знання дітей про матеріал. з якого виготовлені різні речі (дерево,
скло, пластилін, метал, папір); формувати у дітей вміння встановлювати причиннонаслідкові зв'язки, розвивати збережені аналізатори, допитливість, спостережливість, логічне
мислення; активізувати зорові функції очей.
Матеріал: ємкість з водою, предмети, виготовлені з різного матеріалу (дерева, скла,
пластиліну, металу, паперу, гуми).
Вік дітей:5 - 7 рік життя.
Хід гри: педагог пропонує дітям розглянути предмети (кількість предметів в
залежності від віку) та визначити матеріал, з якого вони виготовлені. Після цього дітям
ставлять запитання: Що пливе, що тоне? Свої відповіді діти перевіряють практично: по черзі
у воду опускають пропоновані предмети.
ОБВЕДИ ЗА КОНТУРОМ
Мета: формувати вміння правильно користуватися олівцем, фломастером, під час
обвідки проводити лінію тільки в одному напрямку, додержуючись контуру обвідки, легко
натискаючи на олівець або фломастер. Розвивати кольоророзрізнення, дрібну моторику рук,
співдружні дії рук та очей, активізувати та стимулювати зорові функції очей.
Матеріал: зовнішні та внутрішні обвідки, олівці, фломастери, аркуші білого паперу.
Вік дітей: 4 - 7 рік життя.
Хід гри: в залежності від віку дітей пропонується внутрішня або зовнішня обвідка.
Педагог нагадує прийоми обведення (проводити лінію тільки в одному напрямі,
додержуючись контуру обвідки, легко натискаючи на олівець або фломастер). Діти
виконують завдання.
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Додаток 8
ХУДОЖНЄ СЛОВО
ВІРШІ
М. Познанська
Вітер, вітер пустотливий
Залетів до нас у сад
Оббиває груші, сливи
Трусить яблуні підряд.
П. Куліш - Зіньків
Чому потрібний дощ?
Бабуся каже: «Буде дощ!
Ще добре для городу».
А я кажу: «Нащо той дощ?
В криниці маєм воду».
Бабуся каже: «Без дощу
Не буде в нас водиці,
Не буде річки й ручаїв.
Не буде i криниці»
В. Поліщук
Дощ
Дощ іде, співа й ридає.
В ринві стукає вода,
Наче бондар набиває
Десь на бочку обруча...
Стуку - стуку - гучно звук!
Лічить, кида крапель стук
I розносить уночі
Ті плачі...
М. Матула
Сніжинки
Летять сніжинки, маються,
В танку кружляють - граються.
В примхливім вітрі - клубляться,
В куточках тихих - сурмляться,
Мерехчуть, мають - губляться,
До ніг пестливо - туляться
В лице торкають - ніжаться.
В імлі ранковій сніжаться.
І. Франко
сипле сніг
Сипле, сипле, сипле сніг
Мов метелики сріблисті,
Сніжинки біленькі, чисті
Тихо стеляться до ніг.
Сипле, сипле, сипле сніг
М. Вороний
Сніжинки
Білесенькі сніжиночки.
Вродились ми з води;
Легенькі, як пушиночки,
Спустилися сюди.
Ми хмарою носилися
Від подиху зими
І весело крутилися

Метелицею ми.
Тепер ми хочем спатоньки,
Як дітоньки малі,
І линемо до матінки До любої землі.
Але вітрець буйнесенький
Жене та крутить нас.
Не дми, не дми дурнесенький
Бо вже нам спати час.
Матуся наша рідна
Холодна і суха,
Бо дуже змерзла бідна,
Вона без кожуха.
Отож її нагріємо,
устелимо сніжком.
Мов ковдрою накриємо
Легесеньким пушком.
Нехай зимою злючою
Вона спочине в сні
Щоб зеленню пахучою
Прибратись навесні.
Щоб з ниви колосистої
Був добрий урожай Той долі променистої
Зазнає рідний край!
Н. Бондарчек
Морозенко
Морозенко бородатий
Ходить - бродить біля хати,
Та й у вікна загляда.
Ми запрошуєм погріться, Він не хоче, він боїться,
Що розтане борода.
Г.Демченко
Весняні струмочки
Цілу зиму спали,
на тепло чекали.
А тепер прокинулись,
Зразу бігти кинулисъ.
Дзвінко заспівали:
- Ми - струмочки весняні.
Ми - струмочки голосні.
Спішимо до річеньки.
Нашої б сестриченьки
Г. Кирпа
Прощай, сніжинко!
Прощай, сніжинко! Ти була красива.
Ще краща, як торік твоя сестра.
Ми ще зустрінемось на тую зиму.
А цій зимі уже пора... Пора.
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Б. Чепурко
Дощик
Скаче дощик по долині Зупинився на стежині...
Із сонечком подружився...
У веселку перелився.
Літній дощик молоденький Веселочка веселенька.
Ходять разом по діброві Мостять мости чорноброві.
Г. Усач
Грибний дощик
На тонких блакитних ніжках
Дощ зайшов тихенько в ліс
І питає тишком - нишком,
Ще який грибок підріс.
Та мовчать дуби й ялинки.
Мов набрали в рот води.
«Буди більше нам водички, Ти шукай собі, ходи...»
А дощу набридло нишком
Між деревами блукать.
Засвербіли в нього ніжки
І пустились танцювать.
Ходить дощик у таночку.
По травиці стриб та стриб.
Там, де тупне, З - під листочка
Визирає мокрий гриб.
Т. Коломіець
Вітрисько
- Чом, вітриську, розходився.
- Хазяйнуєш у садку?
- Це я в листі заблудився
- І дороги не знайду.
- А навіщо трусиш сливи?
- І некошену траву?
- Бо удався нелінивим,
Без роботи не живу!
- Ой, вітриську, робиш шкоду!
- Угамуйся хоч на мить!
- Краще геть піду з городу,
- В чистім полі буду жить! - Звісив з тину босі ноги.
- Свиснув - листя полягло.
- І за мить вподовж дороги
- Покурівся за село.
О. Пчілка
Снігова баба
Ну те хто з вас там бистріший.
То ідіть в садок скоріше!
Купи снігу там лежать!
Хлопці поклик підхопили.
Бабу з снігу враз зліпили,
Очі з вугілля всадили,
Рот із буряка зробили.
От так баба! Молодці!
Ну, дивуйтесь, горобці!

М. Рильський
...У небі вітер кучерявий
Колише теплую блакить,
І на землі гойдає трави,
І затихає, й знов шумить.
І раптом схоплює на крила
Хвилясті співи журавлів, І давня казка вічно мила,
Зринає крізь хвилястий спів.
М. Стельмах
Сонце стукає в віконце.
Ти не спи. Як сходить сонце.
Прокидайся - й на зарядку.
А з зарядки та й на кладку.
Через кладку, на ліжок,
А з лужечка та в садок.
Н. Забіла
Ще дощ іде, періщить злива,
Щенятко вимокло, як хлющ
А щиглик, щебетун щасливий,
Щебече, пурхнувши на кущ.
Т. Коломієць
Дощик
Крапа дощик - накрапайчик,
Барабанить в барабанчик,
Бубонить у бубонець,
Щоб усі ішли в танець.
К. Перелісна
Теплий дощик
Дощику, дрібненький.
Дощику, тепленький,
Просять тебе діти:
«Поливай нам квіти.
Щоб було в садочку
Гарно, як в віночку».
М. Чепурна
Вітри
Покотилось сонце за бори
В очереті спать лягли вітри Мабуть, натомились: он яку
Грушу обтрусили у садку!
П. Воронько
Поливала я порічки
Я носила воду з річки,
Поливала я порічки
Розцвітали кущики рясно,
Поспівали ягоди вчасно.
Я два тижні ягоди рвала.
Всіх подружок своїх пригощала.
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В. Щевчук
Пісенька дощу
Дощик, дощик, падає дощик.
В небі веселка ясна сія.
Садом, садом бігає хлопчик,
Струшує крапельки з гілля.
Дощик, дощик, падає дощик.
Сонце між хмарами вигляда.
Мружить, мружить дівчинка очки:
Сльози на щічках. А чи вода?
Дощик, дощик, падає дощик.
Падає дощик на сад і ліс,
В дощик, в дощик дівчинка й хлопчик
Мокрі й веселі біжать кудись.
А. Камінчук
Іній
Усі дерева в інеї У білому. У синьому
Ростуть димки над хатами
Стовпцями волохатими.
Гілки похитує вітрець,
Cнігyp сніжок покльовує.
А Морозенко - пустунець,
Нам вікна розмальовує.
О. Орач
Накликання дощу
В полі вихори метуть,
Cyховії - згуби.
Вже у нивоньки, мабуть,
Пересмали губи...
- Сонце. Сонце!
Не спікай
Нивку до нестями!
Хмарку ти пошли в наш край
З тихими дощами!
Небо, небонько, мерщій
посилай до на дощі!
Не сам, дощику, ходи,
інших дощиків веди!
Не йди, дощику, де косять.
Іди, дощику, де просять!
Не йди, дощику, де жнуть,
Іди, дощику, де ждуть.
Л. Куліш - Зіньків
Ну й бож снігу намело стало білим все село.
Біла стежка, біла річка,
Біла вишня і смерічка,
Біла хата, білі коні
Тільки носики червоні.

П. Воронько
Полотно
Сніг наткав полотна
Аж від лісу до вікна.
І сміється, задається:
- Ось така ширина!
А із того полотна,
Що від лісу до вікнa,
Не пошиєш і спіднички,
сніг того не зна.
Дощик.
Прилинули здалеку хмари.
Вони принесли теплий дощик.
Затанцював він по дахах,
Зашелестів по кущах. Вибігли
діти і весло заспівали:
«Іди, іди, дощику.
Зварю тобі борщ,
Щоб рясніший ішов дощ».
Є. Гуцало
Без дороги ходить дощ
- Звідки дощ іде?
- Із неба.
- Ще іде той дощ?
- Ще треба.
Без дороги ходить скрізь
Через поле, через ліс.
-А чи є у нього ноги?
- Та нащо дощеві ноги,
Коли ходить без дороги!
Л. Компанієць
Періщить дощик:
Хлюп-хлюп-хлюп,
Калюжі наче океани...
За ніч переодягся дуб Змінив зелене на багряне.
М. Вінграновський
Теплий дощик - срібнопад
Вимив нам сьогодні сад
Попід садом до калюжі
Йде гусак серйозний дуже.
Льоп, люп, ляп в гусака з - під лап При такому ляпі - льопі
лапи наболять.
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Д. Павличко
Вітер
Якось вітер ніс листок
І прикульгував що крок,
І що крок відпочивав,
І листок на землю клав.
Так сердешний занеміг,
Ніби ніс він збіжжя міх.
Важко дихав і сопів,
Аж упав нарешті в рів.
Я тоді листок підніс,
Але вітер, наче біс,
Хап його мені з руки
Тай у поле навпрошки.
І високо понад лан
Згинув хитрий вітрюган,
Свиснув, крикнув з - під небес
І листок у хмарі щез.
М. Чепурна
Струмочок
Через луг струмочок біг.
У траві спочити ліг;
Потягнувся на два боки Став, як річенька, широким.

П. Воронько
Перший сніг
Голуби злетілися біленькі, Мабуть, хтось їм хліба накришив.
То вночі пройшов сніжок легенький
І усе довкіл запорошив.
Не спурхне сніжок цей голубами,
Як весняне сонце припече.
Він струмком пов'ється між горами
І в далеке море утече.
І. Семенко
Біжить річка по камінню.
Біжить річка по камінню.
По твердому, по крутому,
По гострому, по слизькому,
Біжить річка дні та ночі Дороге каміння точить.
Біжить річка, поспішає.
Із каміння не звертає:
Бо камінне дно найкраще
Не замулиться нізащо.
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ЗАГАДКИ
1. Живе без тіла.
Говорить без язика.
Ніхто його не бачить
Тільки чує. (Вітер)

13. Є на світі кінь,
Всьому світу не вдержати.
(Вітер)

2. Без рук. Без ніг.
А двері відчиняє. (Вітер)

14. Довго немає мене - все в'яне,
А як прийду все оживає.
(Дощ)

3. Мене частенько просять, ждуть
А тільки покажусь - ховатися почнуть.
(Дощ)

15. Взимку білим цвітом сад зацвів
наче навесні.
(Іній)

4. Bін скрізь: у полі і в саду,
А в дім не попаде;
І я тоді лиш з дому йду,
Коли вже він не йде.
(Дощ)

16. Удень скло розбите.
А за ніч вставлене.
(Крига в ополонці)

5. Не сніг, не лід,
А сріблом дерева прикрасить.
(Іній)
6. У воді родиться, і води боїться.
Ні в огні не горить. Ні в воді не тоне.
(Лід)
7. Текло. Текло - тай лягло під скло.
(Вода й лід)
8. Біле, як сорочка
Пухнасте, як квочка,
Крил не має,
А гарно літає.
Що це за птиця,
Що сонця боїться?
(Сніг)

17. Прозорий, мов скло,
А не вставиш у вікно.
(Лід)
18. Надворі горою,
А в хаті водою.
(Сніг)
19. Срібна зірка, біла - біла,
На долоню теплу сіла.
І як сіла, той розтала Голуба водиця стала.
(Сніжинка)
20. Я падаю на ваші хати,
Я білий, волохатий,
Я прилипаю вам до ніг.
І називаюсь просто...
(Сніг)

9. Взимку вкрили ми навкруг
Ліс, дорогу, поле, луг.
А як сонце припече
Ми струмочком потечем.
(Сніжинки)

21. Хто фарбує без пензля?
(Мороз)

10. Без сокири, без клинців
Дідусь мости мостить.

23. Без дров, без огню,
А світить і гріє щодня.
(Сонце)

11. Коли немає - мене чекають.
Коли прийду - усі тікають.
(Дощ)
12. Гуляє в полі
Та не кінь.
Літає на волі
Та не птиця.
(Вітер)

22. Що у воді не тоне і в землі не гине?
(Лід)

24. Я на вигляд круглолице
Наче баня на дзвіниці,
Щирим золотом горю.
глянь на мене засліплю.
(Сонце)
25. Росте весною - тільки вниз
Любить крівлю і карниз.(Бурулька)
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26. Ніжна зірка, сніжно - біла.
На рукав згори злетіла.
Поки ніс її сюди.
Стала краплею води.
(Сніжинка)
27. Не кінь, а біжить
Не ліс, а шумить.
(Річка, вода)
28. Впаде з неба - не розіб'ється,
Впаде в воду - розпливеться.
(Сніг)
29. По широкім ріднім краю
Невидимкою літаю.
(Вітер)
30. Хто малюнок на вікні
Змалював цю ніч мені?
(Мороз)
31. Сереблясті доріжки
Від неба до землі.
(Дощ)
32. Із - під гірки. З - під крутої
Прокрадається норою
Тай до моря утіка
Через лози, по ярках.
(Річка)
33. Вибігла з джерела:
І лугами, і полями,
Та й дрімучими лісами Аж до моря ... добрела.
(Річка)
34. Літун - шелестун.
Замітайло - клопотун.
Усе листя полистав,
Усю хвою розчесав.
В усіх димах бруднився.
В усіх річках обмився.
(Вітер.)
35. Він і гріє і пече.
І як зайчик грається.
Схочеш взяти його - втече.
І мерщій сховається.
(Сонячний промінь)
36. Що сходить без насіння?
(Сонце)
37. Сиві воли усе поле затягли.
(Туман)

38. Білий камінь у воді тане.
(Сіль, цукор)
39. У воді росте, кохається,
Вкинь у воду - злякається.
(Сіль)
40. Рукавом махнув,
дерева нагнув.
(Вітер)
41. Живе - лежить, помре - побіжить.
(Сніг)
42. Що росте догори коренем?
(Бурулька)
43. Кули ступиш, всюди маєш,
Хоч не бачиш, а вживаєш.
(Повітря)
44. Росте вона додолу головою.
Росте вона холодною зимою.
А тільки сонечко засяє Вона заплаче, помирає.
(Бурулька)
45. Гарне, добре. Ласкаве,
На всіх людей дивиться,
А людям на себе
Дивитися не дозволяє.
(Сонце)
46. Коли небо нижче від землі?
(Калюжа)
47. Стоїть корито
повне води налито.
(Калюжа)
48. Тече, тече - не витече,
Біжить, біжить - не вибіжить.
(Вода)
49. Що таке: плине, і ллється,
Часом на камінь дереться.
Як нема все висихає,
Звір і птах помирає.
(Вода)
50. Що літає, крил не має,
Але крила підіймає?
(Вітер)
51. Летить, а не горобець,
Виє, а не звір. (Вітер)
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52. І шумить. І гуде,
горою йде.
(Вітер)
53. Прийшов хтось,
Та взяв щось.
Бігти за ним не знаю за ким.
Бо пішов туди Не знаю куди.
(Вітер)
54. Він - легенький, наче пил,
З неба він летить без крил;
Наче мох - м'який, м'який,
І холодний, і блідий:
З'їсть його весною сонце, Хто мерщій вгадає,
Хто це?
(Сніг)
55. Ой за лісом, за горою
Золота діжа сходить.
(Сонце)
56. Високо стоїть, одне око має
Всюди заглядає.
(Сонце)

57. Чекали мене і поля і сади. І все
І діти просили: «Іди!»
Пішов я. Поля пораділи,
І листям сади зашуміли.
І люди зробились веселі,
Лише поховались в оселі.
Неначе в піжмурки граються:
Покличуть мене - і ховаються.
(Дощ)
58. В небі хмара пролітала.
Білий пух порозсипала,
Він на землю міцно ліг,
Називають його ...
(Сніг)
59. Скатертина біла
увесь світ накрила.
(Сніг)
60. Ой за лісом, за пралісом.
золота паляничка печеться.
(Сонце)
61. Вдень у небі гуляє,
А ввечері на землю сідає.
(Сонце)
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ПРИСЛІВ'Я, ПРИКАЗКИ
1. Дощ у пору - золото.
2. Від дощу під борону не сховаєшся.
3. Кожному овочеві свій час.
4. Вода - не кума.
5. Водою воду не загатиш.
6. Мороз не велик, а стояти не велить.
7. Такий мороз, аж зорі скачуть.
8. Уночі тріщить, а вдень - плющить.
9. Буде погода, як не потече з неба вода.
10. Хто про землю дбає, вона тому повертає.
11. Добре ґрунт угноїш, урожай потроїш.
12. Не земля родить, а руки.
13. Багато снігу - багато хлібу.
14. Снігу багато - на добрий врожай.
15. Сніг мов з рукава.
16. Своя земля і в жмені - мила.
17. Бережи ніс у великий мороз.
18. Сонце - на літо, на зиму - мороз.
19. Як вересніє, то й дощик сіє.
20. Весною дощ парить, а восени - мочить.
2І. Як сіно косять, то дощів не просять.
22. Травневий дощ, як з грибами борщ.
23. Сонце блищить, а мороз - тріщить.
24. Зимове сонце, як мачуха - світить, та не гріє.
25. Сніг, завірюха - то зима біля вуха.
26. Зимою сонце крізь плач сміється.
27. Пропав, як камінь у воді.
28. Як напився, то до криниці спиною обернувся.
29. Не знаємо ціни водиці, доки не висохла криниця.
30. Тиха, як вода в криниці.
31. Не плюй у криницю, пригодиться води напитися.
РОЗПОВІДІ - ЗАГАДКИ ПРО ПРИРОДУ
Різнокольорові човники.
Мета: Розвивати у дітей вміння використовувати безпосередній досвід під час
вирішення словесного завдання.
Я прийшла на ставок. Скільки різнокольорових човників плаває на воді: жовті,
оранжеві, червоні! Всі вони прилетіли сюди з вітром. Прилетить човник, сяде на воду і
одразу попливе, їх багато ще прилетить сьогодні, завтра, післязавтра. Згодом човники
перестануть прилітати, ставок замерзне.
Розкажіть, які це човники плавають на ставку. В яку пору року їх буває найбільше?
Про що ви думаєте, коли спостерігаєте за ними?
Що тут трапилось?
Мета: Систематизувати знання дітей про явища неживої природи, закріпити
розуміння їх взаємозв’язку з життям живої природи.
Недалеко від річки жив заєць. Вночі він бігав лісом, обгризав кору молодих дерев, а в
день спав під своїм улюбленим пеньком на галявині. Прокинувся одного ранку заєць - і
бачить, що навколо вода, лапки його вже мокрі. Виліз він на пеньок під яким спав, а вода все
прибуває, прибуває. Вже половина пенька вже сховалась під водою. Пострибав заєць шукати
сухого місця в лісі, а коли оглянувся, то побачив, що пенька вже зовсім не видно з-під води.
«Звідки взялося стільки води?» - подумав заєць, але так і не міг здогадатися.
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Розкажіть діти, що ж тут трапилося? Про що ви подумали, коли уявили собі стільки
води і беззахисного зайчика? Як би ми змогли йому допомогти? Яка ще небезпека очікує
зайця навесні? А влітку?
Перші квіти
Мета: Закріпити знання про ранньовесняні явища в живій природі.
На лісових галявинах зацвітають перші весняні квіти. Вони такі ніжні, блакитні
шапочки на довгих тоненьких ніжках пробиваються з під снігу.
Чи знаєте ви, як вони називаються? Які ще весняні квіти ви знаєте? Як вони пахнуть?
Чи бачили ви на них комах? Як потрібно оберігати ранні квіти? Чому перші весняні квіти
з’являються не в кожному лісі? На яких галявинах ви бачили такі квіти?
Дивна крапелька.
Мета: Закріпити знання дітей про різні опади, їх сезонні ознаки; конкретизувати
уявлення про кругообіг води у природі.
Діти прокинулися рано-вранці одразу побігли на ділянку де росли красиві квіти,
пишні трави. На кожному листку і квіточці вони побачили великі, прозорі, як намисто,
крапельки води. Вони виблискувати, вигравали на сонці різними барвами «Що це таке?» здивовано спитали діти у виховательки.
А ви знаєте що це таке? Як називаються ці краплини? В який час вони бувають на
траві і квітах? Де ще ви бачили ви такі краплини, якого вони кольору? Який у них запах?
Коли це буває?
Мета: 3акріпити уявлення у дітей про сезонні зміни у природі, причино - наслідкові
зв’язки в живій і неживій природі.
На полях ще лежить сніг. Зима посилає на землю сніг, вітер, холод. Але день вже стає
довшим, дзвенять світлі краплі, біжать веселі струмки, сніг вже почорнів, почав танути. На
дахах «плачуть» льодяні бурульки, але бруньки на деревах ще не набубнявіли. Коли це
буває? Яка пора року вам найбільше до вподоби? За чим можна ще спостерігати у природі
навесні?
В літку.
Мета: Конкретизувати уявлення дітей про літні явища в природі.
Погода стоїть тепла. У садах цвіте бузок, жасмин, акація, а в лісі горобина. У повітрі
літає тополиний пух. У пишному вбранні стоять луки, лісові галявини. Щоразу стають
пишнішими і яскравішими букети: літніх квітів із дзвіночків, ромашок, волошок. У лісі
зацвіли суниці, але ягід ще немає. З пташиних гнізд вилітають перші пташенята - вони
вчаться літати.
Що ще відбувається влітку? За чим ви любите спостерігати? Які цікаві події
відбуваються у природі?
Чому дерева білі?
Мета: 3акріпити знання про сезонні явища в житті рослин: уточнити уявлення дітей
про залежність розвитку рослин від екологічних факторів.
Прийшла я до знайомого садівника у гості. Він повів мене до саду. На дворі весна,
сонечко пригріває, а дерева ніби снігом покриті - білі стоять.
Хто здогадався у який ми сад прийшли? Чому дерева були білі?
Чарівні льодинки.
Мета: Уточнити уявлення дітей про різні агрегатні стани води.
Мій знайомий лісник розповів мені про чарівні льодинки - бурульки. Був ранок.
Сонечко тільки підіймалось. Вийшов лісник на ґанок і побачив, що з даху звисають
бурульки, великі, прозорі, мов скло, льодинки. До обіду був лісник у своїх справах у лісі.
Сонце в цей час піднялося високо, яскраво світить. Повернувся лісник, сів на ґанок, на
сонечку гріється. Раптом йому за комір крап - крап, підняв він голову - нема бурульок.
Тільки крапельки води з даху крапають. Здивувався він, куди це бурульки поділися.
Подумав, похитав головою, так і не придумав.
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Що за крапельки? Звідки вони взялися? Куди бурульки поділися? Чи побачить їх
знову ввечері?
Де сніжинки?
Мета: Уточнити уявлення дітей про різні агрегатні стани води.
Оленці сподобалися сніжинки. Вона принесла їх у дитячий садок, подивіться, які вони
красиві! Але на рукавичках чомусь блищать крапельки води.
Куди зникли сніжинки?
КАЗКА ПРИРОДОЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ
Чиї фокуси?
Ганна Бєлєнька
Був собі на світі добрий чарівник Чудакса. Спочатку жив він у лісі, та потім
переселився ближче до людей. Обрав собі за помешкання яблуневий сад край села та й
зажив. А поряд з тим садом мешкала бабуся Настя, яка мала чудовий город. Росли там і
помідори, і огірки, і баклажани, гарбузи і морква, веселий горох і кучерява квасоля. Поміж
грядок з овочами насіяла бабуся лікарських квітів і трав. Тож під сонячним промінням
пишно зростали мальви і нагідки, пахла м'ята й чебрець, словом, не город, а казка! Ну як
туди не завітати чарівникові?
Ось він і навідувався туди, щоб прогулятися, помилуватися краєвидами та подихати
запахами цілющих трав. Чарівник був впевнений, що ніхто його не побачить, адже ходив він
майже безшумно і умів ставати невидимим. Та одного разу Чудакса і бабуся Настя
зустрілися.
Сталося це так. Чудакса рано вранці гуляв стежечками городу, на який бабуся
прийшла полити грядку. І не встиг Чудакса стати невидимкою, бо замислився, напевно, про
щось своє, чарівне. Тож, як то кажуть, ніс до носу зіткнулися вони біля грядки з помідорами.
—Ой, а ви хто? — запитала перелякана бабуся.
—Чаклун, — відповів Чудакса.
Від несподіванки він просто не встиг нічого вигадати, от і сказав правду. Бабуся Настя
уважно оглянула старенького сивого дідуся у капелюхі. І чомусь відразу йому повірила.
Тому сказала:
—Тоді начаклуйте мені щось.
—Що я можу вам начаклувати? Бажаєте палац? Чи стати володаркою моря?
—Та ні, не хочу. Для чого воно мені? — відповіла бабуся Настя.
—А чого ж ви бажаєте?
Бабуся замислилися. Дійсно, чого ж вона бажає? І раптом зрозуміла, що нічого такого
незвичайного! Життя довге прожила. Все у ньому було: і радість, і горе. Та все вже минуло.
Діти виросли, онуки підростають. Її люблять, у гості проїздять свіжим повітрям подихати та
молочком поласувати. Хороше їй і з ними. Хатка — не палац, а хороша — своя. Садок он
який пишний і город чи некращий у всьому селі. Ну чого ще бажати?
А знаєте, Чудаксо, — раптом примружила вона очі, — зробіть мені якесь диво на
городі. Хочу, щоб виріс у мене найдивніший і найсмачніший овоч. Такий, щоб ні в кого не
було! Щоб люди приходили на нього дивитися і чудувалися.
—Добре, — сказав Чудакса, — кажіть, який це має бути овоч?
Оскільки вони стояли біля грядки з помідорами, бабуся сказала перше, що спало їй на
думку:
—Помідор!
—Помідор, то й помідор, — відказав Чудакса і уважно глянув на грядку.— Бачу, що
червоні у вас є, рожеві теж, жовті і навіть коричневі. І великі, і маленькі... Яким же
помідором можна вас здивувати? Може хочете червоний помідор у жовту цятку чи жовтий у
зелену?
— Хочу! — аж підскочила бабуся Настя. — Дуже хочу! Ото всі здивуються у селі!
— Добре, — відказав Чудакса. — Нехай так і буде. Почекайте до осені.
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Потім Чудакса і бабуся Настя погуляли трохи у яблуневому саду, поговорили про
минулі часи, погоду, обмінялися думками про врожай і розійшлися.
Більше вони не бачилися, хоча бабуся часто навідувалася на те місце, де зустріла
кумедного чарівника. Не було його! Може, став він більш уважним і не дозволяв людям себе
бачити, а може, знайшов деінде місце для прогулянок. Не було і край!
На канікули приїхали до бабусі онуки, клопоту додалося, тож потроху й забула вона
про дивну зустріч. Аж ось наприкінці серпня, коли нічна прохолода почала нагадувати, що
осінь поряд, приніс онук з грядки два здоровенні помідори. Та не прості, а зовсім
чудернацькі. Один червоний-червоний з жовтими цятками, а другий жовтий-жовтий — із
зеленими! Ніби платтячка в горошок одягли ті помідорчики.
Сплеснула бабуся руками: «От тобі і Чудакса! Справжня чудасія!». Бігом побігла вона
до сусідки дивними помідорами похвалитися, а та розповіла іншій сусідці, а та ще іншій... І
пішла селом чутка про дивовижні помідори бабусі Насті. Люди приходили милувалися, про
сорт випитували, просили дати поласувати. Та бабуся нікому їх куштувати не давала. На
тарілочку поклала, листячком обгорнула — берегла. Та все про Чудаксу згадувала.
Одного разу зайшла вона ввечері до хати, а помідорчиків на тарілці немає! Лише
хвостики зелені лежать, а поряд внучок сидить, та й облизується, як кіт після сметани, —
смакота!
— Ой лишенько, — забідкалася бабуся, — що ж ти наробив! Немає в мене тепер дива.
І насіниночки не лишив! Може, я їх посадила б, виросли б такі ловкенькі та веселенькі, мені
на втіху, людям на дивину!
— Вони ж могли зіпсуватися, — виправдовувався онук, — он уже скільки днів
лежать, в'янути почали. У наступному році ще будуть, як схочеш, і багато, а не лише два.
—Як же вони виростуть, — не могла заспокоїтися бабуся, — це ж диво мені Чудакса
подарував!
—Не знаю, хто такий Чудакса, але таке диво і я тобі подарувати зможу, — відказав
онук.
Бабуся аж присіла з несподіванки. І що дивно, навіть замовкла. А онук їй пояснив, що
такі помідори він навчився вирощувати, ще як у дитячий садок ходив. Город у них там
невеличкий був, де росло декілька кущів помідорів поміж іншої городини. Вихователька
пояснювала дітям, як сонечко впливає на ріст і колір овочів. А щоб було зрозуміло, все
показувала. Тож коли помідорчик трішечки виростав, але був ще зеленим чи бурим, брала
вона липку стрічку, вирізала з неї кружечки, зірочки чи квадратики та й наліплювала на
помідори. А далі ті росли-підростали, достигали, набували потрібного кольору: червоний червоного, жовтий - жовтого. Коли приходила пора збирати урожай, відклеювала
вихователька разом з дітьми наліпки і вони бачили — під тими наліпками колір помідора не
змінився: як був зеленим, бурим чи жовтуватим, так і лишився! Адже сонечко під наліпку не
потрапляло, забарвити помідорчик не могло. Тими кольоровими помідорами діти дивували
батьків, а потім з'їдали їх з превеликим задоволенням.
— Ось так, бабусю, — закінчив свою розповідь онук, — не журися! Виростимо ми ще
з тобою кольорові помідори!
І дійсно, наступного літа красувалися у бабусі на городі помідори з наліпками по
боках, а восени пригощала вона сусідів дивовижними кольоровими помідорчиками: в
смужечку і крапочку, з квіточкою і посмішкою на червоному чи, дивлячись від сорту,
жовтому бочку. Розповідала про онука і пишалася ним. А сусіди гомоніли:
— Ото вже діти розумні ростуть! Чого лише не вміють і скільки знають ще з дитячого
садка! Це ж і вихователі у них які!
Щодо Чудакси, то його більше бабуся не бачила. Хоча впевнена, що він таки є і тоді
насправді розмовляв з нею. От тільки диво показав звичайне, земне...
А у вашому дитячому садку, діти, є город? Що ви там робите? Чого навчилися? І чи
можете здивувати ще чимось бабусю Настю?
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Додаток 9
ВИМОГИ ЩОДО ПОЗИЦІЇ ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОШУКОВОДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ МАРІЇ МОНТЕССОРІ
 Педагог Монтессорі спрямовує діяльність дитини, а не «засипає» її своїми знаннями,
розраховуючи на те, що дитячий розум сприйматиме їх на 100 %;
 Педагог починає роботу активно і поступово відходить на задній план, стає пасивним,
даючи змогу дитині вийти вперед і активно працювати самостійно, разом з тим, він завжди
з'являється біля дитини, коли вона цього потребує;
 Педагог не є головною дійовою особою навчального процесу: працюючи з дітьми, він
здійснює один із провідних принципів технології М. Монтессорі «Допоможи мені це зробити
самому».
Педагог повинен:
• досконало знати вікову психологію та фізіологію дитини, Монтессорі-метод;
• вміти користуватися методом спостереження;
• мати натхнення (віру в свою роботу), ентузіазм;
• бути добрим, вірити в дитину, її можливості навчатись і виховуватись; не оцінювати
дитину;
• бути послідовним, рішучим і твердим, коли цього вимагає ситуація.
Педагог має також дотримуватися визначених функцій:
 Педагог-посередник: забезпечує зв'язок між дитиною і розвивальним навколишнім
середовищем.
 Педагог-спостерігач: уважно спостерігає за дитиною і в потрібний момент надає їй
допомогу. На основі спостережень, за роботою кожної окремої дитини та всього класу
організовує навчально-виховний процес.
 Педагог-учитель: навчає дитину, проводить різні форми навчання.
 Педагог-організатор: створює підготовлене середовище, яке забезпечує засоби для
самонавчання та самовиховання дитини, піклується про порядок в організованому ним
середовищі.
 Педагог-дослідник: уважно спостерігає за дітьми і вміє оцінити рівень фізичного та
психічного розвитку кожної дитини.
 Педагог-захисник: стежить, щоб діти не заважали один одному, виконує місію
охоронця.
Педагогу необхідно:
 Краще пізнати самого себе.
 Переорієнтувати свою позицію.
 Позбутися впливу авторитарної системи.
 Вчитися шляхом взаємодії з дітьми.
 Розвивати свої творчі здібності.
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Додаток 10
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ, ЩО МАЮТЬ
ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ ЗДОРОВ'Я
Вихователям:
• по-доброму, турботливо ставитися до дітей з обмеженими можливостями здоров'я,
показуючи приклад ставлення до таких дітей іншим вихованцям, створювати умови для їх
гарного самопочуття і розвитку у дитячому садку;
• планувати і здійснювати індивідуальний підхід у всіх видах діяльності з урахуванням
діагнозу дітей з обмеженими можливостями здоров'я;
• залучати дітей з обмеженими можливостями здоров'я до ігор у маленьких підгрупах, до
загальних хороводних та імітаційних ігор, парних доручень, розвиваючи їх інтерес до
спілкування з однолітками і збагачуючи досвід таких дітей;
• учити дітей з обмеженими можливостями здоров'я мити, витирати руки й обличчя
рушником, знімати і надягати одяг, доглядати за ним, правильно сидіти за столом і
користуватися столовими приборами, складати іграшки на місце і підтримувати порядок,
розвиваючи навички елементарного самообслуговування та гігієни;
• співпрацювати з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я у практичних справах
(спільні ігри, трудові доручення, догляд за тваринами, рослинами тощо), сприяючи розвитку
пізнавальної активності, допомагати дітям через спільну діяльність освоювати нові способи
та прийоми дії;
• розвивати дрібну, артикуляційну та загальну моторику за допомогою пальчикової,
артикуляційної гімнастики, чистомовок, масажу, загальнорозвивальних вправ, ігор і завдань.
Учителю-логопеду:
• проявляти увагу до дітей, створювати умови для гарного самопочуття й активності;
• здійснювати комплексний мовленнєвий розвиток, включаючи у роботу з дітьми з
обмеженими можливостями здоров'я ігри та завдання на розвиток усіх компонентів
мовлення (фонематичні процеси, лексичний і граматичний лад, зв'язне мовлення);
• розвивати слухову функцію (немовленнєвий, мовленнєвий слух і фонематичні процеси),
зорово-просторову і рухову функції (загальну, артикуляційну, дрібну моторику);
• здійснювати розвиток розумової діяльності й емоційно-особистісної сфери.
Практичному психологу:
• приділяти особливу увагу психічному самопочуттю дітей з обмеженими можливостями
здоров'я, збереженню їхнього психічного здоров'я;
• підвищувати активність дітей та їхню самостійність через індивідуальні групові заняття,
спрямовані на розвиток навичок комунікативності;

93
• здійснювати інтелектуальний, соціально-психологічний й емоційно-вольовий розвиток
дітей.
Інструктору з фізкультури:
• здійснювати диференційований підхід під час підготовки до занять (планувати
індивідуальну роботу);
• створювати умови для гарного самопочуття дітей, що мають обмежені можливості здоров'я,
попереджувати їх стомлюваність;
• розвивати загальну рухову активність дітей, що мають обмежені можливості здоров'я;
• розвивати різні види самостійної рухової діяльності з урахуванням рухових можливостей
дітей, що мають обмежені можливості здоров'я;
• розвивати фізичні якості й рухові здібності: швидкість реакції, спритність, гнучкість, силу,
витривалість, координацію;
• формувати у дітей з обмеженими можливостями здоров'я базові вміння і навички у різних
іграх і вправах, елементи техніки виконання всіх основних видів рухів.
Музичному керівнику:
• створювати умови для прояву позитивних емоцій, гарного самопочуття дітей, що мають
обмежені можливості здоров'я;
• здійснювати індивідуальний підхід у роботі з дітьми (зменшувати навантаження, давати
посильні завдання);
• забезпечувати музичний розвиток, використовуючи у роботі рухливі ігри, ігрові завдання,
рухи під музику, хороводні ігри, спів, слухання музики;
• залучати дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, до святкових заходів, розваг,
театральної діяльності, розвиваючи їхні творчі здібності.
Забезпечення права і комфортних умов на освіту дітей з обмеженими можливостями
здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах, одержання освіти та участі в трудовій
діяльності громадян, що відносяться до категорії «осіб з обмеженими можливостями
здоров’я», є необхідною характеристикою демократичного цивілізованого суспільства.
Розвиток сучасних інформаційних технологій, науково-технічний прогрес і глобальні зміни
видів професійної діяльності різко розширили можливості соціальної інтеграції різних
категорій дітей з відхиленнями в розвитку, поведінці, обмеженими можливостями здоров’я
та особливими освітніми потребами. Люди, раніше приречені бути на утриманні держави,
стають повноцінними членами суспільства. Кардинальне вирішення проблем забезпечення
нормального розвитку і освіти даної категорії дітей вимагає суттєвих змін державної
політики по відношенню до системи спеціальної освіти.
Інклюзивна освіта – перший крок до визнання ціннісної значимості і поваги до особистості
кожної дитини, прийняття її індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого
повноцінного та гідного життя в суспільстві.
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Сучасне громадянське суспільство неможливе без активного залучення всіх своїх членів у
різні види діяльності, поваги прав і свобод кожної окремої людини, забезпечення необхідних
гарантій безпеки, свободи і рівноправності.
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Додаток 11
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТАБЛИЦІ, ДІАГРАМИ
Таблиця 1
Показники
1. Ставлення дітей до пошуководослідницької діяльності
2. Рівні оволодіння дітьми пошуководослідницькою діяльністю

Діагностичні методики
Методика
«Маленький
дослідник»;
індивідуальна карта показників відношення до
пошуково-дослідницької діяльності.
Спостереження вихователя, індивідуальна карта
показників оволодіння дітьми пошуководослідницькою діяльністю (за Івановою А.І.).
Анкета для вихователя «Вивчення пізнавальної
ініціативи»
Діагностика на основі показників рівня
оволодіння дітьми програмою

3. Рівень розвитку допитливості,
пізнавальної активності
4. Рівень знань про предмети і об'єкти
живої і неживої природи
5. Ставлення батьків до пошуковоАнкетування батьків
дослідницької діяльності дітей вдома

Таблиця 2. Показники рівня оволодіння дітьми пошуково-дослідницькою діяльністю
Високий рівень
Виділення
Самостійно бачить проблему. Активно висловлює припущення. Висуває
проблеми
гіпотези, широко користуючись аргументацією і доказами.
Самостійно планує майбутню діяльність. Свідомо вибирає предмети і
Планування матеріали для самостійної діяльності відповідно до їх якостей, властивостей,
призначень.
Діє планомірно. Пам'ятає про мету роботи протягом всієї діяльності. У
Реалізація
діалозі з дорослим пояснює хід діяльності. Доводить справу до кінця.
Формулює в мовленні досягнутий результат або ні, помічає неповну
Рефлексія
відповідність отриманого результату гіпотезі. Здатний встановлювати
різноманітні тимчасові, послідовні причинні зв'язки. Робить висновки.
Середній рівень
Бачить проблему іноді самостійно, іноді з невеликою підказкою дорослого.
Виділення
Дитина висловлює припущення, висуває гіпотезу самостійно або з
проблеми
невеликою допомогою інших (однолітків або дорослого).
Планування Бере активну участь при плануванні діяльності спільно з дорослим.
Самостійно готує матеріал для експериментування, виходячи з їх якостей і
Реалізація
властивостей. Проявляє наполегливість в досягненні результатів, пам'ятаючи
про мету роботи.
Може формулювати висновки самостійно або з навідних питань. Аргументує
Рефлексія
свої судження і користується доказами за допомогою дорослого.
Низький рівень
Виділення
Не завжди розуміє проблему. Малоактивний у висуванні ідей щодо
проблеми
вирішення проблеми . Насилу розуміє висунуті іншими дітьми гіпотези.
Прагнення до самостійності не виражене. Припускається помилки при виборі
Планування матеріалів для самостійної діяльності через недостатнє усвідомлення їх
якостей і властивостей.
Забуває про мету, захоплюючись процесом. Тяжіє до одноманітних,
Реалізація
примітивних дій, маніпулюючи предметами. Помиляється у встановленні
зв'язків і послідовностей (що спочатку, що потім).
Утруднюється зробити висновок навіть за допомогою інших. Міркування
Рефлексія
формальні, псевдо логічні, дитина орієнтується на зовнішні, несуттєві
особливості матеріалу, з яким він діє не вникаючи в його справжній зміст.
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№
1

2

3

4

5

6

Таблиця 3. Анкета «Вивчення пізнавальних інтересів»
Питання
Можливі відповіді
Як часто дитина довго займається в а) часто
куточку
пізнавального
розвитку, б) іноді
експериментування?
в)дуже рідко
а) міркує самостійно
Що вважає за краще дитина, коли
б) коли як
поставлено питання на кмітливість?
в) отримати готову відповідь від інших
а) дуже емоційно
Наскільки емоційно дитина відноситься
б) коли як
до цікавого для неї заняття, пов'язаного
в)емоції яскраво не виражені (в
з розумовою роботою?
порівнянні з іншими ситуаціями)
а) часто
Чи часто ставить питання: чому?
б) іноді
навіщо? як?
в)дуже рідко
Виявляє цікавість до символічних
«мов»:
намагається
самостійно а) часто
«читати» схеми, карти, креслення і б) іноді
робити
щось
по
них
(ліпити, в)дуже рідко
конструювати).
а) часто
Виявляє цікавість до пізнавальної
б) іноді
літератури
в)дуже рідко
30-22 балів – потреба виражена сильно;21 -18 балів – потреба виражена помірно;
17 і менше балів – потреба виражена слабо.
Діаграма 1 Ставлення дітей до пошуково-дослідницької діяльності
перше місце

40

друге місце

20

третє місце

0

експер. гр.

контр. гр.

Діаграма 2 Рівні оволодіння дітьми пошуково-дослідницькою діяльністю
60
високий
40
середній
20
низький
0
експер. гр.
контр. гр.
Діаграма 3Рівень розвитку допитливості, пізнавальної активності
60
сильно
40
помірно
20
слабо
0
експер. гр.
контр. гр.

Бал
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
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Діаграма 4Рівень знань про живу і неживу природу
60
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20

низький

0
експер. гр.

контр. гр.

Діаграма № 5 Ставлення дітей до пошуково-дослідницької діяльності
40

перше місце

20

друге місце

0
експер. гр.

контр. гр.

Діаграма № 6 Рівень оволодіння дітьми пошуково-дослідницькою діяльністю:
60
40
20
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високий
середній
низький
експер. гр.

контр. гр.

Діаграма № 7Рівень розвитку допитливості, пізнавальної активності:
сильно

40

помірно
20
0

слабо
експер. гр.

контр. гр.

Діаграма № 8Рівень знань про живу і неживу природу:
60

високий
середній
низький

40
20
0

експер. гр.

контр. гр.

98
Анкета для батьків:
1.Як Ваша дитина відноситься до об’єктів природи?
2.За якими об'єктами полюбляє спостерігати Ваша дитина? Як довго це триває?
3.Чи розповідаєте Ви дитині про явища природи? Що саме?
4.Ваша бесіда відбувається у формі діалогу чи монологу з Вашої сторони?
5.Чи проявляється дослідницька активність Вашої дитини. У чому?
6.З якими предметами і матеріалами полюбляє експериментувати Ваша дитина?
7.Чи продовжує Ваша дитина експериментування, розпочате у дошкільному закладі?
Якщо так, то як часто?
8.Чи показуєте Ви дитині «фокуси» або цікаві досліди з водою, снігом, льодом?
9.Якщо Ваша дитина досягає певного результату експерименту, чи ділиться вона
своїми відкриттями? У якій спосіб?
10.Як Ви гадаєте, які знання про природу отримає Ваша дитина у дошкільному
закладі?

