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3
ВСТУП
Сучасна державна політика у сфері освіти в Україні спрямована не на отримання
дитиною певної суми знань, вмінь і навичок, а на розвиток її творчого потенціалу,
прояв активності в отриманні знань, на створення умов, що відкривають дитині
можливість самостійних дій у пізнанні навколишнього світу. Впровадження
особистісно-зорієнтованої моделі освіти зумовлює необхідність розвитку дітей у різних
сферах їхнього життя, це виразно відобразилось у Базовому компоненті дошкільної
освіти в Україні. Концептуальна основа цього державного документа — єдність
природних законів буття людини, довкілля, Всесвіту. Тож нам, практикам, вже сьогодні
треба докласти певних зусиль, щоб зробити перехідні кроки, які допоможуть
наблизитися до особистісно-зорієнтованих технологій оновлення освіти. Досягти
успіху у цьому напрямку педагогам допоможе програма "Цікавинки самостійного
пізнання світу".
Програма "Цікавинки самостійного пізнання світу" спрямована на формування у
дітей з порушенням зору обізнаного правильного відношення до природних явищ та
об’єктів, які оточують дитину і з якими вона знайомиться в дошкільному дитинстві;
спрямована на набуття навичок практичної взаємодії з навколишнім світом, що
забезпечує становлення світогляду дитини, її соціалізацію.
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,).
Під час складання програми враховувались психофізичні та вікові особливості
дітей. Це важливо, тому що діти з порушенням зору мають недостатні уявлення про
предмети та явища навколишнього. Через порушення зору вони погано бачать та
виділяють конкретні ознаки та якості предметів: їх форму, величину, колір та
просторове розміщення. В зв'язку з цим, важливо в період дошкільного віку навчити їх,
користуючись неповноцінним зором, правильно виділяти важливі ознаки та якості
предметів. Там, де неможливо отримати зорову інформацію, необхідно активно
включати в процес обстеження збережені аналізатори. Для реалізації цієї мети велике
значення має елементарна пошуково-дослідницька діяльність дітей. Але вона буде
результативною і стане способом самостійної пізнавальної діяльності дитини тільки
при наявності мотивації і особистої зацікавленості дитини.
Систематичне використання прийомів пошукової діяльності приводить до того,
що вона стає способом самостійної пізнавальної діяльності дитини з порушенням зору.
Мета програми: формування у старших дошкільників з порушенням зору
уявлень про живу та неживу природу, їх взаємозв’язок, про людину та її рукотворний
світ засобами пошуково – дослідницької діяльності.
Завдання програми:
1. Навчання дітей правильній взаємодії з природою.
2. Формування уявлень про взаємозв’язок живої та неживої природи, про сезонні
зміни в природі.
3. Розширення знань дітей про людину та її рукотворний світ.
4. Збільшення практичного досвіду дітей з порушенням зору на основі
теоретичних знань.
5. Навчання дітей самостійно робити причинно-наслідкові висновки.
6. Формування у дітей впевненості в собі і своїх силах.
7. Полегшення адоптації дітей з порушенням зору до соціальних умов життя.
8.Збагачення осередків пошуково-дослідницької діяльності в групах.
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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.
Пошуково – дослідну діяльність проводять:
1. У доброзичливих та позитивних умовах, за наявність яких відповідає
дорослий.
2. Без оцінювання відповідей, бо не існує єдиної вірної відповіді.
3. Кожна дитина має свою власну думку.
4. Підготовку до пошуково–дослідної діяльності проводимо разом з батьками.
Пошуково – дослідницька діяльність проводиться вихователями та вчителямидефектологами(тифлопедагогами) в групах компенсуючого типу для дітей старшого
віку з порушенням зору 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. Кількість занять в
навчальному році – 32. Кожне заняття з використанням пошуково – дослідної
діяльності має свою тему, мету, завдання, обладнання.
Структура пошуково – дослідницької діяльності:
1. Постановка мети, формулювання вихідного припущення на основі раніше
набутих знань і життєвого досвіду.
2. Змістовне планування роботи з предметом дослідження, перехід від гіпотези
до певної схеми організації дослідної роботи.
3. Власне пошуково-дослідна діяльність, збирання емпіричних даних, тобто
активність кожної дитини і вихователя.
4. Аналіз, підведення підсумків.
Всі теми програми "Цікавинки самостійного пізнання світу" ускладняються за
змістом, задачам та способам реалізації. Особа увага приділяється формуванню
цілісного погляду дитини з порушенням зору на природу та місто людини в ній.
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РОЗДІЛ 1 ТЕМАТИЧНЕ ТА ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОШУКОВОДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ В СТАРШІЙ
ГРУПІ
1.1 Тематичне планування пошуково-дослідницької діяльності
Кількість
№
Тема
занять
Жива природа
1.
Сезонні зміни.
2.
Живе - неживе.
3.
Висаджування цибулі.
4.
Екскурсія до весняного парку (сезонні зміни).
5.
Рослини, що оточують дитячий садок.
Нежива природа

1
1
1
1
1

1.
Рух сонця по небу. Сонячний годинник
2.
Смак води. Розчин.
3.
Вода. Стан і якість води.
4.
Легкі предмети плавають, а важкі – тонуть.
5.
Властивості глини. Змішуваність речовин.
6.
Сніг. Під снігом життя. Лід.
7.
Як виникає луна?
8.
Повітря містить воду.
9.
Земля, що обертається.
10.
Живі тіні.
11.
Сонце, повітря, вода – їх значення в природі.
12.
Зимовий вітер.
13.
Зміна дня і ночі.
14.
Подорож до парку (сезонні зміни).
15.
Вода, проходячи через пісок і камінці очищується чи забруднюється?
16.
Темний космос.
17.
Вода нікуди не зникає.
18.
Сонце – не завжди приємне.
Людина та її рукотворний світ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.
Повітря навколо нас. Повітря є всередині нас.
2.
Скло, його якості й властивості. Родичі скла.
3.
Сила.
4.
Перевірка зору.
5.
Магніт, його якості й властивості. Примусовий маршрут.
6.
Кольорова дзиґа.
7.
Густина.
8.
Диво-зачіска.
9.
Подвійне відображення.
Всього

1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
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1.2 Перспективний план пошуково-дослідницької діяльності
Тема
Мета
ВЕРЕСЕНЬ
Показати
рух
сонця
по
небу;
визначення
Рух сонця по небу. Сонячний
місцезнаходження сонця; виготовлення сонячного
годинник.
годинника.
Повітря навколо нас. Повітря є Уточнити уявлення дітей про те, що повітря складова
всередині нас.
життя людини, воно є скрізь.
Тема
Мета
ЖОВТЕНЬ
Навчити дітей визначати прикмети осені, закріпити
Сезонні зміни.
знання про сезонні зміни; виховувати дбайливе ставлення
до природи.
Закріпити вміння дітей знаходити предмети, виготовлені
зі склу, визначати його якість (прозорість, структуру
Скло, його якості й властивості. поверхні,
товщину)
і
властивості
(крихкість,
Родичі скла.
водонепроникність,
теплопровідність);
упізнати
предмети, виготовлені із фаянсу, фарфору. Порівняти їх
якісні характеристики і властивості зі склом.
Розширити знання дітей про воду та її властивості (вода
Смак води. Розчин.
не має смаку, вода-розчинник); ввести поняття розчин.
Закріпити поняття про те, що живі організми здатні рости,
Живе - неживе.
а неживі - ні.
Тема
Мета
ЛИСТОПАД
Ознайомити дітей з поняттям "сила" як явищем, котре
виникає між двома об’єктами. Дати уявлення про те, що
Сила.
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.
Тема
Мета
ГРУДЕНЬ
Ознайомити дітей на прикладі глини з властивістю
речовин - змішуваністю. Формувати уявлення про спосіб
Властивості глини. Змішуваність виявлення властивості "змішуваність". Спонукати дітей
речовин.
до самостійного виявлення цієї властивості в групі
подібних
речовин
за
допомогою
предметноперетворювальних дій.
Визначити, звідки береться сніг, для чого він (чи
Сніг. Під снігом життя. Лід.
корисний); 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
Повітря містить воду.
кмітливість, спостережливість.
Тема
Мета
СІЧЕНЬ
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Розвивати вміння відрізняти зміни в природі у зв’язку зі
Подорож до парку (сезонні зміни). зміною пори року; збагачувати знання дітей про зимові
явища.
Живі тіні.

Зрозуміти, як утворюється тінь, її залежність від джерела
світла і предмета, їх взаємного розташування.

Сонце, повітря, вода – їх значення в Визначити необхідність поєднання сонця, повітря, води
природі.
для успішного розвитку і росту рослин.
Зимовий вітер.
Тема

Визначити напрямок вітру; знайти відмінності між
осіннім і зимовим вітром.
Мета
ЛЮТИЙ

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

Висаджування цибулі.

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.

Земля, що обертається.
Уявити, як Земля обертається навколо своєї осі.
Тема
Мета
БЕРЕЗЕНЬ
Вода, проходячи через пісок і
Визначити, що відбувається із водою, яка потрапляє в
камінці
очищується
чи
ґрунт, що може очистити воду.
забруднюється?
Познайомити з проявом статичної електрики і
Диво-зачіска.
можливістю зняття його з предметів.
Розширити знання дітей про кольори та їх властивості,
Кольорова дзиґа.
учити проводити спостереження та досліди; розвивати
практичні навички, спостережливість.
Познайомити дітей з властивістю "густина", формувати
уявлення про спосіб виявлення "густини". Розвивати
Густина.
уміння
шляхом
експериментальної
діяльності
встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.
Тема
Мета
КВІТЕНЬ
Екскурсія до весняного
(сезонні зміни).

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
Подвійне відображення.
(зворотна орієнтація).
Темний космос.
Дізнатися, чому в космосі темно.
Тема
Мета
ТРАВЕНЬ
Рослини, що оточують дитячий Визначити, для чого будівлі обсаджують деревами, яку
садок.
користь дають дерева.
Сонце – не завжди приємне.
Визначити, що сонце не завжди приємне.
Вода нікуди не зникає.
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РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ В СТАРШІЙ ГРУПІ
2.1 Організація пошуково-дослідницької діяльності
Вересень 1. 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, в обідню пору і ввечері на майданчику звернути увагу дітей на
положення сонця.
- Погляньте, де наше сонечко? Чи видно його? Яка зараз частина доби?
- Як точніше можна визначити час? Які бувають годинники?
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 вчяться користуватися сонячним годинником.
2. 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:
- Діти раніше ми з вами довели, що повітря є навколо нас. А навіщо воно людям?
- А чи можемо ми обійтися без повітря? Пропоную на короткий час закрити носик і рот
рукою, а потім вдихнути і відчути, як це приємно.
- А чи є повітря всередині нас? Подуйте в трубочку. Що з’явилося?
- Вдихніть повітря через ніс, видихніть його через рот. Ви змогли його побачити?
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?
Жовтень 1. Сезонні зміни.
Мета: навчити дітей визначати прикмети осені, закріпити знання про сезонні зміни;
виховувати дбайливе ставлення до природи.
Хід:
- Поверніть обличчя до вітру. Який вітер: холодний чи теплий?
- Погляньте на небо. Чому хмари рухаються?
- Погляньте на сонечко. Чи змінилося воно восени? На вулиці холоднішає. А як ми з
вами відреагували на це? Перша прикмета осені – прохолодна погода.
- Погляньте на цей листок, а тепер озирніться довкола. Що сталося з рослинами?
Що означає слово "листопад", чому це відбувається? Листопад – друга прикмета осені.
- Діти, а коли ви ходили по садочку, чи помітили ви якихось комах, жуків, метеликів?
- Як ви гадаєте, де вони поділися? Зникають комахи – це третя прикмета осені.
- 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.
2. Скло, його якості й властивості. Родичі скла.
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.
Обладнання: скляні стаканчики, фаянсові келихи, фарфорові чашки, вода, фарби,
дерев'яні палички.
Хід:
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Діти згадують про властивості скла, перераховують його якісні характеристики.
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. Поставити їх на сонячне місце. Дерев'яними
паличками постукати по чашках. 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,
харчові барвники, ложка, ниточка, пластилін, олівець.
Хід:
- Діти, у вас на столах є чашки з водою. Спробуйте на смак. Яка вона?
- Вкиньте грудочку цукру у воду, розмішайте, яка на смак тепер вода? Чому?
- Давайте вкинемо у воду шматок солі. Добре розмішайте. Яка вода на смак? Чому?
- Отже, ми дізналися, що вода смаку не має. Від чого залежить смак води? Чому?
Ми зробимо перенасичений соляний розчин, надлишки солі будуть збиратись у
кристали на будь – якому предметі. Опускаємо ниточку у склянку з розчином і ставимо
в дослідний куточок для спостереження, впродовж 1 місяця.
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. 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 та відмітимо
місце їх перебування, намалюємо лінію. Тепер я їх штовхну. Чи на однакову відстань
вони перемістилися? Чому? Чи можна зробити так, щоб автомобіль перемістився ще на
більшу відстань?
- Спробуйте штовхнути автомобіль сильніше, ніж я. Давайте зробимо висновок.
- У нас є пластилін. Натисніть пальцем легенько на його поверхню. Що з ним
відбулося? Тепер натисніть поряд з цією вм’ятиною сильніше на пластилін. Чи
однакового розміру залишилися вм’ятини на пластиліні після першого та другого
натискання? Чому? Чи можна зробити вм’ятину ще глибшою? Давайте зробимо
висновок, від чого залежить глибина вм’ятини?
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? А тепер торкніться до першої склянки. Яка в ній вода? Яка в
інших? Чи можна тепер сказати, що вода в склянках однакова? Чому?
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- 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? Чому?
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?
- Погляньте: всі легкі предмети 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. Подивися, що це? Що потрібно зробити, щоб побачити?
Діти виконують в парі наступні завдання: "перевірити" зір, відмітити відстань, з
якої стають видно предмети на картинці, визначити, у кого найгостріше око. Діти
міркують про проблеми незрячих людей і про те, як вони спілкуються, читають, як їм
можна допомогти. Проводять гру "Поводир". Обговорюють, як важко орієнтуватися
людям, якщо вони позбавлені зору. Як відноситися до сліпих людей?
- Назвіть причини, із – за яких може зіпсуватися зір? Як можна допомогти своїм очам?
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 предметно – перетворювальних 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? Глина складається з окремих часток, крупинок. Тепер давайте до глини
додамо води. Що відбувається з частками глини? Чи розчинилися частки глини у воді?
- Чи знаєте ви ще які – не будь речовини, які можуть об’єднуватись з іншими та
утворювати суміш? Випробуйте всі речовини та знайдіть ті, які здатні утворювати
суміш. Зробіть висновок про те, які речовини утворюють суміш.
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? Запросимо Сніжинку до себе в групу.
Що сталося з нею?
- Діти, у мене на столі у тарілочці ще щось лежить. Попробуйте визначити, що це із
заплющеними очима. (Лід). Що ми можемо про нього сказати?
- А я скажу, що це – вода! Я права, чи ні? Залишимо цей шматочок льоду в кімнаті і
подивимося на нього через годину. Що сталося? Де ж подівся лід?
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- 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?
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? Де можна почути луну? Давайте перевіримо де вона буває, а де її
бути не може.
Спочатку діти вимовляють яке не будь слово в порожній акваріум або велику
скляну банку, відро. Чи є в нім луна? Заповніть місткості тканиною, гілочками, сухими
листочками, вимовляйте звуки. Чи повторюються вони в цьому випадку?
Грають з м’ячом: відбивають його від підлоги, від стіни; від крісла, від килима.
- Як скаче м'ячик? 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?
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?
- Перед вами є баночки. Наберіть повітря в легені і випустіть його в банку, потім
швиденько закриваємо банку кришкою. Що ми бачимо на стінках банки? Це вода?
Перевіримо? Візьмемо тканину і протремо баночку із середини. Вона намокла. Отже, в
повітрі є вода.
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:
- Чому ми одягли теплий зимовий одяг? Якщо ми скинемо шапки, шарфи і рукавиці,
що будемо відчувати? Погляньте на небо. Який колір має небо? Хмари?
- Одна з головних прикмет зими – сніг. Погляньте, де лежить сніг? Який сніг? Що
прикрашає дерева взимку?
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? Чому? Якщо посунути до стіни фільмоскоп, що станеться зі
світловою плямою? Дорослий демонструє збільшення і зменшення світлової плями,
наближаючи фільмоскоп до стіни і видаляючи від неї. Що відбувається?
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. Чому так сталося?
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4. Зимовий вітер.
Мета: визначити напрямок вітру; знайти відмінності між осіннім і зимовим вітром.
Хід:
У холодний ясний зимовий день сильний вітер підіймає в повітря сніг і вздовж
дороги стелиться хурделиться. Якщо в цей час падає сніг і кучугури швидко ростуть,
слід перечекати негоду. 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, скоч, 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 рухаються. Чому так виходить?
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?
- 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? Чому? Знову перекрутимо глобус. Що змінилося? Яка частина
доби зараз у хлопчика?
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:
- Сьогодні ми з вами будемо висаджувати цибулю. І хоч за вікном мороз і холод наша
цибулька буде рости. Чому?
- Ви помітили на ній маленькі корінчики? Ось цю частинку ми будемо ховати в землю.
А яка земля нам потрібна? Висадити цибулю у ящик із ґрунтом та 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? Земна куля постійно обертається.
Дорослий показує готову модель, роблячи пояснення. 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.
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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? Яка вода стікає в велику пляшку? Як ви думаєте,
чому?
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.
- Чи буває волосся таким, якщо воно мокре? Якщо воно сухе?
Дорослий пропонує дітям перед дзеркалом причесати волосся.
- Що відбувається з волоссям? Повторюють досвід. Чому одяг іноді прилипає до тіла?
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 семи
кольоровий круг та зубочистку, протисніть зубочистку через центр круга Поставте
зубочистку на стіл гострим кінцем і почніть обертати.
- Що ви бачите? Чому так виходить? Видиме світло складається з суміші 7 основних
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 причино – 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.
Наливаємо до слоїка півсклянки холодної води та додаємо кілька крапель
харчового барвника. Перемішуємо гарненько усе ложкою, щоб барвник повністю
розчинився. Додаємо чотири столові ложки олії і спостерігаємо за результатом.
Повільно додаємо також чотири столові ложки сиропу.
- Що ж відбулося з трьома рідинами в слоїку? Чому?
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? Сонце стало краще зігрівати дерева, кущі, землю і що змінилося?
- Пригадайте, кого ми не змогли знайти в траві восени? Нахиліться до землі.
Роздивіться, хто з’явився у молодій травичці? Яких комах ви знаєте?
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- Куди подівся сніг, лід? Що з’явилося замість них? Струмочків багато, вони
розтіклися далеко, щоб напоїти землю, щоб травичка росла, зеленіла, був гарний
урожай. Якщо закрити очі, що ми почуємо? 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, зараз ми відправимося у мандрівку з ось цією краплиною. Як ви думаєте, звідки,
упала краплина? А хочете дізнатися, як вона туди потрапила?
- Яка вода в калюжі? Беремо посудину і нагріваємо в ній воду. Що бачимо?
- 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.
Розповісти про кругообіг води в природі.
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, 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? Через
два дзеркала?
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?
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?
- Ось зараз ми з’ясуємо, а чи треба взагалі саджати дерева? Наклеїмо паралельну
кольорову смужку між вікном та підвіконням, на двох вікнах. Через деякий час зняти.
- Розглянемо смужки, який папірець посвітлішав? Який папірець брудний? Як ви
думаєте, чому?
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.
- Отже, сонце може бути і шкідливе. А як воно може зашкодити нам? Що робити, щоб
уникнути цього?

15
2.2 Організація куточків пошуково-дослідницької діяльності
ОРГАНІЗАЦІЯ КУТОЧКІВ ПОШУКОВО- ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Компонент
Компонент обладнання
Компонент, що
дидактичний
стимулює
1
2
3
Старша група
• Схеми, таблиці, • Матеріали за розділами: "Пісок, • Міні-стенд "Про що
моделі 3 алгоритмами глина, вода", "Звук", "Магніт", хочу дізнатися завтра";
виконання дослідів;
"Папір", "Світло", "Скло", "Гума";
• особисті блокноти
• серії картин із • природний матеріал: каміння, дітей
для
фіксації
зображенням
черепашки, тирса і листя дерев, мох, результатів дослідів;
природних
насіння, ґрунт різних видів тощо;
• картки-підказки "Що
співтовариств;
• дріт, шматочки шкіри, хутра, можна, що не можна".
•
книжки тканини, пластмаси, дерева, пробки
пізнавального
тощо;
характеру, атласи;
• технічні матеріали: гайки, скріпки,
• тематичні альбоми;
болти, цвяхи, гвинтики, шурупи,
• колекції;
деталі конструктора і т.д.;
•
міні-музей • різні види паперу: звичайний, картон,
(наприклад,
наждачний і копіювальний папір тощо;
"Годинники бувають • барвники: харчові і нехарчові (гуаш,
різні",
"Вироби
з акварельні фарби тощо);
каменю").
• 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.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
ЗМІСТ І МЕТОДИКА ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ
Діагностична робота проводиться в два етапи.
I етап: Констатуючий експеримент.
Терміни проведення: вересень.
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 пошуково-дослідницьку діяльність.
II етап: Контрольний етап експерименту.
Мета етапу: визначити рівень сформованості навичок дослідницької діяльності
дошкільників з порушенням зору на кінець навчального року.
КОНСТАТУЮЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ.
Завдання констатуючого експерименту:
1. Провести діагностику рівня сформованості пошуково-дослідницької діяльності дітей
з порушенням зору.
2. Узагальнити отримані результати.
3. Встановити типові труднощі, які відчувають діти з порушенням зору при оволодінні
навичками і вміннями дослідницької діяльності.
4. Намітити основні шляхи подолання виявлених недоліків і вдосконалення методики
навчання проведенню пошуково-дослідницької діяльності дошкільнятами.
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).
Таблиця 1
Показники
Діагностичні методики
Методика "Маленький дослідник"; індивідуальна
1. Ставлення дітей до пошуковокарта показників відношення до пошуководослідницької діяльності
дослідницької діяльності.
Спостереження вихователя, індивідуальна карта
2. Рівні оволодіння дітьми пошуковопоказників оволодіння дітьми пошуководослідницькою діяльністю
дослідницькою діяльністю (за Івановою А.І.).
3. Рівень розвитку допитливості, Анкета для вихователя "Вивчення пізнавальної
пізнавальної активності
ініціативи"
4. Рівень знань про предмети і об'єкти Діагностика на основі показників рівня
живої і неживої природи
оволодіння дітьми програмою
5. Ставлення батьків до пошуковоАнкетування батьків
дослідницької діяльності дітей вдома
1. Методика "Маленький дослідник".
Розроблена методика "Маленький дослідник" передбачає вибір картинок, зі
схематичним зображенням зони пошуково-дослідницької діяльності та інших зон
предметно-розвиваючого 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.
2. Рівень оволодіння дітьми пошуково-дослідницькою діяльністю.
З метою виявлення у дітей старшого дошкільного віку сформованості умінь і
навичок пошуково-дослідницької діяльності ми розробили показники рівня оволодіння
дітьми з порушенням зору пошуково-дослідницькою діяльністю. За основу взяли
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зведені дані про вікову динаміку формування навичок всіх етапів пошуководослідницької діяльності (А.І. Іванова) (таблиця 2).
Таблиця 2. Показники рівня оволодіння дітьми пошуково-дослідницькою діяльністю
Високий рівень
Самостійно бачить проблему. Активно висловлює припущення.
Виділення проблеми
Висуває гіпотези, широко користуючись аргументацією і
доказами.
Самостійно планує майбутню діяльність. Свідомо вибирає
Планування
предмети і матеріали для самостійної діяльності відповідно до їх
якостей, властивостей, призначень.
Діє планомірно. Пам'ятає про мету роботи протягом всієї
Реалізація
діяльності. У діалозі з дорослим пояснює хід діяльності.
Доводить справу до кінця.
Формулює в мовленні досягнутий результат або ні, помічає
неповну відповідність отриманого результату гіпотезі. Здатний
Рефлексія
встановлювати різноманітні тимчасові, послідовні причинні
зв'язки. Робить висновки.
Середній рівень
Бачить проблему іноді самостійно, іноді з невеликою підказкою
дорослого. Дитина висловлює припущення, висуває гіпотезу
Виділення проблеми
самостійно або з невеликою допомогою інших (однолітків або
дорослого).
Бере активну участь при плануванні діяльності спільно з
Планування
дорослим.
Самостійно готує матеріал для експериментування, виходячи з
Реалізація
їх якостей і властивостей. Проявляє наполегливість в досягненні
результатів, пам'ятаючи про мету роботи.
Може формулювати висновки самостійно або з навідних питань.
Рефлексія
Аргументує свої судження і користується доказами за
допомогою дорослого.
Низький рівень
Не завжди розуміє проблему. Малоактивний у висуванні ідей
Виділення проблеми
щодо вирішення проблеми . Насилу розуміє висунуті іншими
дітьми гіпотези.
Прагнення до самостійності не виражене. Припускається
Планування
помилки при виборі матеріалів для самостійної діяльності через
недостатнє усвідомлення їх якостей і властивостей.
Забуває про мету, захоплюючись процесом. Тяжіє до
одноманітних, примітивних дій, маніпулюючи предметами.
Реалізація
Помиляється у встановленні зв'язків і послідовностей (що
спочатку, що потім).
Рефлексія

Утруднюється зробити висновок навіть за допомогою інших.
Міркування формальні, псевдо логічні, дитина орієнтується на
зовнішні, несуттєві особливості матеріалу, з яким він діє не
вникаючи в його справжній зміст.

3. Рівень розвитку допитливості, пізнавальної активності.
Для оцінки вивчення рівня розвитку допитливості, пізнавальної активності
провести анкетування вихователів (таблиця 3). Основою послужила анкета "Вивчення
пізнавальних інтересів" (В. С. Юркевича)
Таблиця 3. Анкета "Вивчення пізнавальних інтересів"
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№
1

Питання
Як часто дитина довго займається в
куточку пізнавального розвитку,
експериментування?

2

Що вважає за краще дитина, коли
поставлено питання на кмітливість?

3

Наскільки
емоційно
дитина
відноситься до цікавого для неї
заняття, пов'язаного з розумовою
роботою?

4

Чи часто ставить питання: чому?
навіщо? як?

Можливі відповіді
а) часто
б) іноді
в) дуже рідко
а) міркує самостійно
б) коли як
в) отримати готову відповідь від
інших
а) дуже емоційно
б) коли як
в) емоції яскраво не виражені (в
порівнянні з іншими ситуаціями)
а) часто
б) іноді
в) дуже рідко

Бал
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1

Виявляє цікавість до символічних
"мов":
намагається
самостійно а) часто
5
5
"читати" схеми, карти, креслення і б) іноді
3
робити щось по них (ліпити, в) дуже рідко
1
конструювати).
а) часто
5
Виявляє цікавість до пізнавальної
6
б) іноді
3
літератури
в) дуже рідко
1
30-22 балів – потреба виражена сильно;21 -18 балів – потреба виражена помірно;
17 і менше балів – потреба виражена слабо.
4. Рівень знань про живу і неживу природу.
Для визначення рівня знань про живу і неживу природу провести опитуваннядіагностику за розділом "Екологічна освіта. Вступ до природознавства" програми
"Дитина в дошкільні роки"; наук. керівник К.Л. Крутій[5, 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.[16, С.63-93].
5. Ставлення батьків до пошуково-дослідницької діяльності дітей вдома.
З метою зацікавлення батьків даною проблемою та залучення їх до навчальновиховного процесу провести анкетування батьків.
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?
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?
КОНТРОЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ.
Терміни проведення: травень.
Умови: дітям пропонуються завдання, використані в констатуючому
експерименті. Завдання виконуються індивідуально.
Методи: спостереження, аналіз діяльності, метод математичної обробки даних.
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