СУЧАСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Жовтень
Різновікові групи 3–5 років
ranok.com.ua
e-ranok.com.ua
pochta@ranok.com.ua
(057) 727-70-90

РОЗГОРНУТИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

УС І К Н И Г И Т У Т !

БАЗОВИЙ
КОМПОНЕНТ

С. М. Ванжа, Ю. А. Романова,
О. В. Христоєва

дошкільної освіти
iя
нов
а реда к ц

РОЗГОРНУТИЙ
КАЛЕНДАРНИЙ
ПЛАН

РІЗНОВІКОВІ ГРУПИ
3–5 років

Жовтень
Орієнтовний розподіл занять
на тиждень
Перспективний план на місяць
Комплекси ранкової гімнастики
та гімнастики після денного сну
Календарний план на кожний
день відповідно темі тижня

С. М. Ванжа, Ю. А. Романова,
О. В. Христоєва

БАЗОВИЙ
КОМПОНЕНТ

дошкільної освіти
нов
я
а р еда к цi

РОЗГОРНУТИЙ
КАЛЕНДАРНИЙ
ПЛАН

РІЗНОВІКОВІ ГРУПИ
3–5 років

Жовтень
Орієнтовний розподіл занять
на тиждень
Перспективний план на місяць
Комплекси ранкової гімнастики
та гімнастики після денного сну
Календарний план на кожний
день відповідно темі тижня

УДК 373.2.016
Р 64

Серія «Сучасна дошкільна освіта»

Р 64

		 Розгорнутий календарний план. Різновікові групи (3–5 років). Жовтень / Уклад.:
Ванжа С. М., Романова Ю. А., Христоєва О. В., — Харків: Вид-во «Ранок», 2019. —
128 с. — (Серія «Сучасна дошкільна освіта»).
ISBN 978-617-09-5586-2

У посібнику подано перспективний та розгорнутий календарний план організації навчально-виховного процесу у різновіковій групі з дітьми 3–5 років. Вони
складені за блочно-тематичним принципом, що забезпечує змістову цілісність,
системність, послідовність, ускладнення та повторення матеріалу протягом тематичного тижня.
Цей посібник можна використати як робочий календарний план, в який
необхідно тільки вписати: індивідуальну роботу, трудову діяльність, загартовувальні заходи, роботу щодо попередження дитячого травматизму та роботу
з батьками.
УДК 373.2.016

Разом дбаємо
про екологію та здоров’я
© Ванжа С. М., Романова Ю. А.,
		 Христоєва О. В., 2019
ISBN 978-617-09-5586-2
© ТОВ Видавництво «Ранок», 2019

2

Вступ

Сьогодні дедалі більшого поширення набуває комплектування різновікових груп.
Різновікова група має деякі переваги перед групою дітей одного віку, оскільки умови виховання в ній відтворюють умови виховання в повній сім’ї з кількома дітьми, чого позбавлені
багато сучасних дошкільнят.
У такій групі дитина не відчуває необхідності постійно порівнювати себе з іншими, щоб
«бути рівною», що за недосконалого педагогічного керівництва нерідко спричинює штучне
урівнювання. Виховання у різновіковій групі створює умови для набуття досвіду взаємодії,
розуміння іншого, вміння спільно гратися, вчитися, працювати.
У таких групах створюються сприятливі умови для спілкування молодших дітей зі
старшими. У цьому зв’язку особливого значення набуває цілеспрямоване формування мовлення дітей. Спілкування старших і молодших за віком дітей є також чинником комунікативного розвитку, виховання таких рис, як невимушеність, відповідальність; розвитку активності, самоконтролю поведінки.
Тому педагогічне керівництво навчально-виховним процесом слід спрямовувати на організацію спільного життя дітей, їхнє спілкування, взаємодію, які впливають на психічний
розвиток, сприяють формуванню товариських взаємин, вихованню гуманності.
Робота у таких групах має певну складність: вихователь повинен мати великий такт
і майстерність, знання специфіки роботи з різними віковими групами, вміння співвідносити програмові вимоги з індивідуальними особливостями вихованців, здатність розуміти
і бачити кожну дитину і всю групу.
Для більш ефективної організації навчально-виховного процесу у різновіковій групі представлений орієнтовний календарний план, який побудовано за блочно-тематичним
принципом, що забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та
повторення матеріалу протягом тематичного тижня. Під час складання цього плану були враховані рекомендації інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України
«Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 03.07.2009 р. № 1/9-455).
Перед планом на початку кожного місяця запропоновані: перспективний план, комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну.
Цей план структуровано за режимними моментами: ранок, навчальна діяльність, денна прогулянка, друга половина дня.
У розділі «Ранок» подано бесіди (спостереження) з метою та орієнтовними запитаннями, дидактичні та рухливі ігри з метою та ходом проведення. Ці форми роботи проводяться
з усією групою, починаючи з молодших, а старші доповнюють, узагальнюють.
У розділі «Навчальна діяльність» представлені орієнтовні заняття за такою формою:
тема, програмові завдання (навчальні, розвивальні, виховні), матеріали та обладнання, хід
у вигляді розгорнутого плану з добором художніх творів, різних видів ігор.
Розподіл занять відповідає наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 р.
№ 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину
у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».
Навчальний процес у різновікових групах здійснюється з використанням фронтальних, підгрупових та індивідуальних форм організації навчання. Загалом організація
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педагогічного процесу повинна бути зорієнтована не лише на загальні завдання виховання
(програми, методичні вказівки), а головним чином — на дитину, її потреби, інтереси, рівень
розвитку.
Під час фронтальних занять використовуються різні способи організації навчальної діяльності. Наприклад, першу половину заняття педагог працює з однією підгрупою, потім
включає решту дітей і вирішує спільні для обох підгруп завдання. Або навпаки: заняття розпочинає з усією групою, а потім молодші йдуть гратися, а старші далі займаються з педагогом. Ще використовується поточна форма, коли працює одна підгрупа, а друга доповнює результат її діяльності.
Є й інша форма організації навчання — заняття з певною віковою підгрупою. При цьому краще вдається врахувати індивідуальні особливості дітей, скорочується кількість організаційних моментів, завдяки чому підвищується змістова щільність заняття. Під час роботи вихователя з віковою підгрупою є можливість спілкуватися з кожною дитиною, тобто
здійснювати індивідуальний підхід. Тому результативність під час підгрупового навчання
значно вища, ніж під час фронтального.
Однак організація навчання за віковими підгрупами може бути ефективною лише за
умови участі в ньому помічника вихователя і чіткого розподілу обов’язків між ним і педагогом. Такий взаємозв’язок загальногрупових занять та занять із підгрупами дітей дає вихователю змогу правильно дозувати навчальне навантаження для дітей різного віку, попереджує
їхню стомлюваність, а також допомагає вирішувати специфічні для дітей окремих вікових
підгруп навчальні завдання.
Такі заняття, як «Ознайомлення із соціумом» та «Ознайомлення з природним довкіллям» проводяться фронтально — з усією групою, використовуючи поточну форму (одна підгрупа працює, а друга доповнює).
Заняття з розділу «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування» вихователь може проводити з усією групою (з різними завданнями для кожної вікової підгрупи),
але доцільніше проводити окремо з кожною підгрупою.
Також розвиток мовлення дітей педагог повинен здійснювати не лише на заняттях,
а й у повсякденній діяльності, під час режимних моментів, але це дає широкі можливості
для спілкування молодших зі старшими.
Заняття із логіко-математичного розвитку та художньо-продуктивної діяльності вихователь може проводити як фронтально з усією групою, але ставлячи різні програмові завдання для кожної вікової підгрупи, так і окремо з кожною віковою підгрупою дітей. Але
робота із закріплення знань дітей з математики відбувається під час індивідуальної роботи
та під час проведення дидактичних ігор.
Наприкінці занять з образотворчої діяльності вихователь залучає дітей кожної вікової
підгрупи до оцінки й аналізу робіт не лише своїх, а й інших дітей групи. Взаємоаналіз і взаємооцінка мають велике виховне значення. Молодші діти, з цікавістю розглядаючи роботи
старших товаришів, набувають певного досвіду у створенні образу. При цьому зростає авторитет старших дітей і відповідальність під час виконання роботи.
Заняття з розділу «Здоров’я та фізичний розвиток» можна проводити з усією групою
одночасно, але об’єднуючи дітей у підгрупи під час виконання основних рухів. Під час таких занять необхідна допомога помічника, який буде стежити за правильністю виконання молодшими дітьми уже знайомого руху, а вихователь навчатиме старших дітей нового.
Залежно від фізичного розвитку дитини вихователь тимчасово може перевести слабшу дитину із старшої підгрупи в молодшу чи навпаки. Під час виконання загальнорозвивальних
вправ збільшує дозування для старших або ускладнює вправи. Під час бігу діти біжать двома
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підгрупами в різних напрямках: старші по зовнішньому, а молодші по внутрішньому колу.
Рухливу гру на заняття вихователь добирає для обох підгруп, але з різним варіантом виконання, який відповідає віку дітей.
У розділі «Денна прогулянка» подано бесіди (спостереження) з метою та переліком
основних запитань і завдань дітям, дидактичні та рухливі ігри з метою та ходом проведення.
В ті дні, коли немає занять з фізкультури, представлені комплекси фізичних вправ на свіжому повітрі. А в ті дні, коли є такі заняття, закріплюються в індивідуальній формі вправи,
вивчені на занятті (необхідно тільки вписати імена дітей та назви вправ). Також рекомендована трудова діяльність в природі.
У розділі «Друга половина дня» представлені різні види ігор з метою та ходом проведення, етапи проведення сюжетно-рольових ігор. А ще запропоновано бесіди та художні
твори відповідно до тематики тижня.
Під час складання цього плану було опрацьовано велику кількість методичної літератури різних авторів та видавництв.
Цей посібник можна використовувати як робочий календарний план, в який необхідно, враховуючи індивідуальні особливості дітей певної групи та за потребою вихователя,
вписати:
— індивідуальну роботу (розділ програми чи напрямок навчально-виховної роботи,
імена дітей та завдання дітям);
— трудову діяльність (доручення, спільна праця із вихователем);
— загартовувальні заходи (назва, норми);
— роботу щодо попередження дитячого травматизму (форма роботи, тема, мета);
— роботу з батьками (форма роботи, імена дітей, з батьками яких ця робота планується, тема, мета).

Орієнтовний розподіл занять на тиждень
Дні тижня

Вид діяльності

Понеділок

1. Здоров’я та фізичний розвиток
2. Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

Вівторок

1. Художньо-продуктивна діяльність (музична)
2. Ознайомлення із соціумом
3. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

Середа

1. Здоров’я та фізичний розвиток
2. Логіко-математичний розвиток

Четвер

1. Художньо-продуктивна діяльність (музична)
2. Ознайомлення з природним довкіллям
3. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

П’ятниця

1. Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня
література)
2. Художньо-продуктивна діяльність (ліплення/аплікація)
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	Перспективний

Дні тижня
Понеділок

Теми
Вид діяльності

I тиждень
Тема тижня
«Що на нашому городі?» (Овочі)

Здоров’я та фізичний розвиток

Тема: «Подорож у країну
овочів»

Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

Молодша підгрупа
Тема: «Урожай на городі —
помідори, огірочки»
Старша підгрупа
Тема: «Намалюємо кавун бокастий і смугастий»

Вівторок

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

За планом музичного
керівника

Ознайомлення із соціумом

Тема: «Праця на городі»

Розвиток мовлення і культура
мовленнєвого спілкування

Молодша підгрупа
Тема: «Відгадування загадок
про овочі»
Старша підгрупа
Тема: «Що росте на городі?»
(складання описової розповіді
за схемою)

Середа

Четвер

Здоров’я та фізичний розвиток

Тема: «Веселі городники»

Логіко-математичний розвиток

Тема: «Порівняння предметів.
Квадрат»

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

За планом музичного
керівника

Ознайомлення з природним
довкіллям

Тема: «У саду чи на городі?»

6

план на жовтень
II тиждень
Тема тижня
«Хліб — усьому голова»

III тиждень
Тема тижня
«Осінні явища природи»

IV тиждень
Тема тижня
«В осінньому лісочку»

Тема: «Колосочки ми маленькі»

Тема: «Осінній вітерець»

Тема: «З ведмедиком
до лісу»

Молодша підгрупа
Тема: «Бублики»

Молодша підгрупа
Тема: «Дощ то капає, то
ллється»

Молодша підгрупа
Тема: «Осінній букет»
(штампування листочків)

Старша підгрупа
Тема: «Колосе пшеничний»
(малювання тичками)

Старша підгрупа
Тема: «Різнокольорові кульки»

Старша підгрупа
Тема: «Осінні дерева»

За планом музичного
керівника

За планом музичного
керівника

За планом музичного
керівника

Тема: «У пекарні» (розповідь-бесіда за ілюстраціями)

Тема: «Осінні явища природи»

Тема: «Життя дерев»

Молодша підгрупа
Тема: «Хліб — усьому голова» (складання розповіді за
сюжетними картинками)

Молодша підгрупа
Тема: «Якою буває погода»

Молодша підгрупа
Тема: «У гостях
у лісовичка»

Старша підгрупа
Тема: «Як хліб на стіл прийшов?» (складання розповіді
за сюжетними картинками)

Старша підгрупа
Тема: «Що буває восени?»

Старша підгрупа
Тема: «Осінь — золота
пора»

Тема: «Ми — маленькі
хлібороби»

Тема: «Спритний вітерець»

Тема: «Веселі пташенята»

Тема: «Порівняння предметів за шириною. Число 2
і цифра 2»

Тема: «Орієнтування в часі.
Порівняння множин предметів. Просторові відношення»

Тема: «Порівняння множин, орієнтування у часі.
Трикутник»

За планом музичного
керівника

За планом музичного
керівника

За планом музичного
керівника

Тема: «З лану до столу»

Тема: «Погода восени»

Тема: «Мешканці лісу»
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Дні тижня
Четвер

Теми
Вид діяльності
Розвиток мовлення і культура
мовленнєвого спілкування

I тиждень
Тема тижня
«Що на нашому городі (овочі)»
Молодша підгрупа
Тема: «На городі»

Старша підгрупа
Тема: «В гостях у казки
“Ріпка”»
П’ятниця

Розвиток мовлення і культура
мовленнєвого спілкування (художня література)

Молодша підгрупа
Тема: «Читання вірша
П. Мостового “Огірочки”»
Старша підгрупа
Тема: «Обігрування української
народної пісні “Ходить гарбуз
по город”»

Художньо-продуктивна діяльність (ліплення/аплікація)
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Колективне ліплення
Тема: «Ходить гарбуз по городу»

II тиждень
Тема тижня
«Хліб — усьому голова»

III тиждень
Тема тижня
«Осінні явища природи»

IV тиждень
Тема тижня
«В осінньому лісочку»

Молодша підгрупа
Тема: «Веселе чаювання»

Молодша підгрупа
Тема: «Вітер, вітер, вітерець» (звукова культура
мовлення)

Молодша підгрупа
Тема: «У казковому лісі»
(опис зайчика)

Старша підгрупа
Тема: «Він пахучий, він
духмяний»

Старша підгрупа
Тема: «Звуки природи»

Старша підгрупа
Тема: «Осіння подорож
до лісу» (опис тварин)

Молодша підгрупа
Тема: «Я — Колобок,
Колобок!» (обігрування
казки «Колобок»)

Молодша підгрупа
Тема: Читання вірша
М. Познанської “Вітер”»

Молодша підгрупа
Тема: «Заучування вірша
К. Перелісної “Золота
осінь”»

Старша підгрупа
Тема: «Переказ української
народної казки “Колосок”»

Старша підгрупа
Тема: «Вивчення вірша
М. Познанської “Ідуть
дощі”»

Старша підгрупа
Тема: «Вивчення вірша
П. Воронька “Їжачокхитрячок”»

Ліплення
Молодша підгрупа
Тема: «Веселий Колобок»

Молодша підгрупа
Тема: «Різнокольорові кульки» (колективна аплікація)

Молодша підгрупа
Тема: «Грибочки для білочки» (аплікація)

Старша підгрупа
Тема: «Калачі та бублики»

Старша підгрупа
Тема: «Капітошка» (ліплення)

Старша підгрупа
Тема: «Осінній віночок»
(аплікація)
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Комплекси гімнастики
Ранкова гімнастика «Веселі городники»
I. Шикування в колону по одному за зростом.
Ходьба на носках, руки на поясі.
Біг у середньому темпі, ходьба.
II.	Комплекс загальнорозвивальних вправ.
1. Піднімання палиці вгору.
Вихідне положення — основна стійка, руки внизу, палицю тримати за кінці.
1 — підняти палицю до грудей.
2 — підняти палицю вгору над головою (вдих).
3 — опустити палицю до грудей.
4 — опустити палицю вниз у вихідне положення (видих).
Повторити 6 разів.
2. Нахили тулуба в сторони.
Вихідне положення — ноги нарізно, палиця за головою на плечах.
1 — нахили тулуба вправо (видих).
2 — повернутись у вихідне положення (вдих).
3–4 — те саме вліво.
Повторити 6 разів.
3. Нахили тулуба вперед.
Вихідне положення — ноги нарізно, палиця ззаду за спиною, руки прямі.
1 — нахили тулуба уперед, одночасно відводячи палицю назад (видих).
2 — повернутись у вихідне положення (вдих).
Повторити 5–6 разів.
4. Перестрибування через палицю.
Вихідне положення — руки опущені вниз, палицю тримати за кінці.
1 — згинаючи праву ногу, перестрибнути через палицю.
2 — перестрибування у зворотному напрямку.
3–4 — те саме з лівої ноги.
Повторити 8 разів.
5. Стрибки через палицю.
Вихідне положення — основна стійка, руки на поясі, палиця на підлозі перед
ногами.
1 — стрибки через палицю, відштовхуючись обома ногами.
2 — стрибки назад через палицю.
Повторити 8 разів.
III. Шикування в колону по одному за направляючим.
Ходьба у повільному темпі з рухами рук.
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Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
I. Шикування в колону по одному за зростом.
Ходьба у середньому та швидкому темпі, ходьба на зовнішній стороні стопи,
як ведмедик.
Біг у середньому темпі, ходьба.
II.	Комплекс загальнорозвивальних вправ.
1. «Дощик накрапає» — піднімання рук угору.
Вихідне положення — основна стійка.
1–2 — підняти руки через сторони вгору, подивитись на руки (вдих).
3–4 — опустити руки вниз (видих).
Повторити 6 разів.
2. «Переступаємо через калюжі» — піднімання ноги, зігнутої в коліні.
Вихідне положення — основна стійка.
1 — підняти праву ногу, зігнути в коліні, руки в сторони (вдих).
2 — опустити ногу та руки у вихідне положення (видих).
3–4 — повторити те саме з лівої ноги.
Повторити 6 разів.
3. «Крапельки дощу» — піднімання рук уперед-угору.
Вихідне положення — основна стійка.
1 — підняти руки вперед-угору, зігнувши їх у ліктях (вдих).
2 — опустити руки вниз, вдаривши ними по боках (видих).
Повторити 6 разів.
4. «Парасолька» — вигинання спини вгору.
Вихідне положення — присісти з упором на руки, голова опущена.
1–2 — випрямити ноги, вигнути спину вгору, як тигр.
3–4 — присісти, повернувшись у вихідне положення.
Повторити 6 разів.
5. «Радіємо сонечку» — стрибки на місці на обох ногах.
Вихідне положення — основна стійка, руки напівзігнуті.
1–4 — напівприсідання (пружина).
5–8 — стрибки на місці на обох ногах.
Повторити 6 разів.
III. Шикування в колону по одному за направляючим.
Ходьба у повільному темпі на носках, як лисичка.
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Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
В ігровому куточку живе клоун Кльопа. Лежав він на полиці та й заснув.
Пролунав веселий дзвоник (вихователь дзеленчить дзвіночком) і розбудив Кльопу.
1. «Клоун прокидається».
Вихідне положення — лежачи на спині, руки вздовж тулуба.
1 — поворот голови вліво.
2 — повернутися у вихідне положення.
3 — поворот голови вправо.
4 — повернутися у вихідне положення.
Повторити 6 разів.
2. «Клоун потягується».
Вихідне положення — лежачи на спині, руки прямі перед грудьми.
1 — підвести руки за голову, витягнути носочки ніг.
2 — повернутися у вихідне положення.
Повторити 4–5 разів.
3. «Клоун розважається».
Вихідне положення — лежачи на боку, руки вздовж тулуба.
1 — лягти на спину.
2 — повернутися у вихідне положення.
Повторити 6 разів.
4. «Клоун робить гімнастику».
Вихідне положення — стоячи на колінах, руки на поясі.
1 — присісти на п’ятки.
2 — повернутися у вихідне положення.
Повторити 4–5 разів.
5. «Клоун поспішає до свого друга».
Вихідне положення — стоячи біля ліжка, руки на поясі.
Підскоки на обох ногах до іграшки.
Повторити 12 разів.
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календарний план
Тема тижня: «Що на нашому городі?» (Овочі)
Понеділок
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Бесіда «Чим щедрий наш город?»
Мета: розширювати й уточнювати уявлення дітей про овочі, закріпити узагальнювальне слово — овочі; розвивати спостережливість; виховувати допитливість.
Запитання: Яка пора року? Який урожай збирають восени на полях і городах? Як назвати ці плоди одним словом? З яких овочів можна приготувати
смачний салат?
Рухлива гра «На городі»
Мета: вправляти у ходьбі врозтіч, підлізанні під шнур; виховувати увагу, витримку.
Дидактична гра «Склади ціле»
Мета: поглибити знання дітей про овочів; вправляти в умінні складати ціле
із частин.
Хід гри
У дітей розрізані зображення овочів. Їм необхідно скласти малюнок і назвати
овоч.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Здоров’я та фізичний розвиток
на діяль- Тема: «Подорож у країну овочів»
ність
Програмові завдання:
— розучити комплекс загальнорозвивальних вправ;
— дітей молодшої підгрупи вчити стрибати у висоту з місця; вдосконалювати
вміння метати м’яч обома руками знизу в кошик; розвивати окомір під час метання м’яча у кошик;
— у дітей старшої підгрупи вдосконалювати вміння пролізати боком під шнуром, стрибати в довжину з місця з просуванням вперед;
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Навчаль- — розвивати вміння орієнтуватися у просторі, бігати врозтіч, не наштовхуюна діяль- чись одне на одного, розвивати увагу та вміння починати рухи за сигналом під
ність
час гри «Чия ланка швидше збереться»;
— розвивати координацію та красу рухів, орієнтацію у просторі;
— виховувати інтерес до фізичних вправ.
Обладнання (матеріали): м’яч, кошик, 2 стояки, шнур завдовжки 8–10 м.
План
I. Вступна частина
Ходьба у середньому темпі, на носках (25 с). Біг у середньому темпі (30 с).
Шикування в кілька колон із заведенням ланок.
Комплекс загальнорозвивальних вправ «Веселі городники»:
II. Основна частина
Молодша підгрупа
— Стрибки у висоту з місця по два рази поспіль — «дістаємо морквинку»
(6–8 разів);
— Кидання м’яча в кошик обома руками знизу на відстань 2 м (6–8 разів).
Старша підгрупа
— Пролізання лівим і правим боком під шнуром, натягнутим між двома стояками заввишки 50 см (4–5 разів).
— Після пролізання діти виконують 5–6 стрибків у довжину з місця, просуваючись уперед.
Гра «Чия ланка швидше збереться».
III. Заключна частина
Ходьба у повільному темпі.
Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (малювання)
Молодша підгрупа
Тема: «Урожай на городі — помідори, огірочки»
Програмові завдання:
— продовжувати знайомити дітей з ознаками круглої форми і технікою штрихування, вправляти в малюванні круглих форм;
— закріпити знання кольорів: червоний, зелений, коричневий;
— розвивати спостережливість, увагу, чуття кольору;
— виховувати інтерес до малювання фломастерами, бажання передавати зображення знайомих предметів на папері.
Обладнання (матеріали): ілюстрації, вірші, овочі округлої форми, аркуші
паперу з намальованим городом, фломастери.
План
1. Ігровий момент — вихователь заносить кошик. Що в ньому? Відгадайте!
Де ростуть овочі? Які ще овочі ви знаєте?
2. Мотивація: «Намалюємо овочі — буде у нас справжній город».
3. Обстеження овочів (помідора, огірка). Які овочі мають округлу форму?
Назвіть червоні овочі, оранжеві.
4. Нагадати прийом малювання круглих форм. Як ми малюємо круглі предмети (показати рукою в повітрі)? Показати прийом штрихування.
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Навчаль- 5. Самостійна робота дітей. Діти домальовують овочі на грядці. Індивідуальна
на діяль- допомога під час штрихування.
ність
Старша підгрупа
Тема: «Намалюємо кавун бокастий і смугастий»
Програмові завдання:
вчити дітей малювати з натури, засобом «по вологому»; формувати навички
зорової оцінки зовнішніх ознак зображуваного об’єкта; розвивати естетичне
сприйняття, зображувальну творчість малят.
Обладнання (матеріали): тонований папір, фарби, пензлі; малюнок кавуна або
муляж.
План
1. Ігровий момент — читання вірша «Красень кавун».
Вихвалявся кавун край городу:
Хто за мене кращий на вроду?
Хто за мене кращий, кругліший?
Хто за мене в світі смачнішій?
І квасоля, й огірки дивувалися,
На красеня кавуна задивлялися.
2. Розповідь вихователя про те, що кавун — це ягода. Які ще ягоди ви знаєте?
Як називається професія людини, яка малює картини? Якщо скласти всі ягоди на столі і намалювати їх, то така картина називається — натюрморт.
3. Мотивація: «Як справжні художники спробуємо намалювати свій натюрморт, використавши для цього наш кавун».
4. Розглядання кавуна: визначення кольору, форми, розміру.
5. Показ прийому малювання.
6. Самостійна діяльність дітей та індивідуальна допомога вихователя.
7. Підсумок. Загальна виставка дитячих робіт, обігрування вірша «Урожай»
В. Паронової.
Гарбузи і бараболя,
І капуста і квасоля,
І зелений кабачок,
І зубастий часничок!

Урожай хороший в полі,
Виросло всього доволі:
Є і морква, й буряки,
Помідори, огірки.
Денна
прогулянка

Розглядання натуральних овочів, порівняння за кольором, формою
Мета: закріпити знання дітей про овочі, їх колір, форму та особливості росту;
розвивати увагу, спостережливість.
Діти разом із вихователем розглядають зібрані на городі овочі.
Запитання: Які овочі ви тут бачите? Які вони на вигляд?
Кожен овоч діти уважно розглядають та обговорюють.
Наприклад, діти розглядають моркву: Якого кольору морква? Якої форми
морква? Яка вона на смак? Де росте морква?
Далі вихователь викликає наступну дитину, яка розповідає про інший овоч.
Дидактична гра «Осінні дарунки»
Мета: закріпити з дітьми ознаки осені та її дари; розвивати пам’ять, мислення, мовлення.
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Денна
прогулянка

Матеріали: різнокольорові листочки, овочі, фрукти, картина «Осінь».
Хід гри
Вихователь виставляє перед дітьми картину «Осінь», просить назвати пору
року, пригадати: які дари принесла осінь людям. Для підказки на столі розкладені овочі, фрукти, різнокольорові листочки.
Рухлива гра «Дістань овоч»
Мета: вдосконалювати вміння стрибати на двох ногах, просуваючись уперед;
розвивати спритність.
Фізичні вправи на свіжому повітрі: в індивідуальній формі закріпити вправи,
вивчені на занятті. _________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: запропонувати дітям зібрати врожай на городі.
Індивідуальна робота:______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
Друга
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сенсорна гра «Розбери насіння» (молодша підгрупа)
Мета: розвивати дрібну моторику пальців рук; вправляти в умінні розподіляти на дві групи за розміром — велике, маленьке.
Хід гри
У дітей мисочки з насінням різного розміру — квасоля, горох. Дітям необхідно його розподілити на дві групи.
Творча гра «Перетвори фігуру» (старша підгрупа)
Мета: вчити дітей створювати нові образи, перетворюючи геометричні фігури
на фрукти та овочі; розвивати дрібну моторику рук, логічне мислення.
Хід гри
Вихователь роздає дітям аркуші паперу з намальованими геометричними фігурами. Малюкам пропонується «перетворити» геометричні фігури на фрукти
та овочі.
Самостійна діяльність дітей (художня): гра «Допоможемо зайчатам» — добір
відповідних геометричних фігур.
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Друга
Сюжетно-рольова гра «Готуємо овочі на зиму»
половина Етап гри: екскурсія-огляд овочесховища.
дня
Мета: узагальнити, уточнити та розширити знання дітей про овочі; вчити їх
розрізняти за назвою та величиною; виховувати вміння грати разом.
Бесіда «Овочі необхідно чистити та мити»
Мета: дати дітям поняття про те, що овочі необхідно мити перед вживанням,
а деякі необхідно чистити; формувати культурно-гігієнічні навички; виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я.
Запитання: Де ростуть овочі? Якщо ми їх викопали із землі, як ви гадаєте,
вони чисті чи ні? Що з ними необхідно зробити перед їжею? А чи можна їсти
брудні овочі?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Рухлива гра «Знайди овочі»
Мета: вчити орієнтуватися в просторі; виховувати спостережливість, витримку.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Вівторок
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Спостереження за машиною, що привозить овочі у дитячий садок
Мета: продовжувати розширювати знання дітей про фрукти, про користь їх
вживання для організму.
Запитання: Яка машина під’їхала до садочка? Що привіз водій? Які овочі
розвантажують? Для чого потрібні нам овочі?
Рухлива гра «Дістань овоч»
Мета: вдосконалювати вміння стрибати на двох ногах, просуваючись уперед;
розвивати спритність.
Дидактична гра «Що зайве?»
Мета: учити дітей обирати із ряду предметів зайвий, пояснювати, чому він
зайвий; розвивати логічне мислення, уважність.
Обладнання (матеріали): картинки із зображенням овочів, серед яких одна із
зображенням квітки; цукерки та інше, набірне полотно.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям розглянути на набірному полотні картинки, знайти зайву із ряду овочів і пояснити, чому той або інший предмет зайвий.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (музична за планом музичного
на діяль- керівника)
ність
Заняття: Ознайомлення із соціумом
Тема: «Праця на городі»
Програмові завдання:
— поглибити та систематизувати знання дітей про те, що восени на городах
збирають овочі, заготовляють їх на зиму;
— дати знання про трудові дії, необхідні для вирощування врожаю овочів (садити, поливати, полоти бур’яни);
— збагачувати словник словами — назвами трудових дій на городі;
— виховувати повагу до людей праці.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): кошик з овочами, ілюстрація «Праця на городі».
на діяль- План
ність
1. Ігровий момент — діти знаходять кошик з овочами, розглядають їх. Де вирощують овочі? Хто вирощує? Для чого вирощують овочі? Які страви можна
приготувати? Як зберігають овочі на зиму?
2. Розглядання ілюстрації «Праця городників».
Запитання за змістом ілюстрації: Що роблять люди? Де збирають урожай? Хто їм допомагає? Як слід доглядати за городом, щоб виростити такий
урожай?
3. Дидактична гра «Назви овочі». Діти називають овочі та пояснюють, які
з них вживають сирими, вареними, які зривають, копають, зрізують.
4. Фізкультхвилинка «На городі».
5. Дидактична гра «Відгадай на смак» — поглибити знання дітей про те, які
овочі їдять сирими, а які вареними. Вихователь пропонує дітям заплющити
очі та скуштувати овочі. Діти з’ясовують, які овочі можна їсти сирими, а які
сирі не смачні — їх краще їсти вареними.
6. Підсумок. Хто працює на городі? Можна познайомити з прислів’ям: «Хто
працює, той і врожай збирає». Заучування прислів’я.
Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
Молодша підгрупа
Тема: «Відгадування загадок про овочі»
Програмові завдання:
— уточнити знання дітей про овочі;
— активізувати словник назвами овочів та їх основними ознаками;
— розвивати логічне мислення та увагу;
— вчити відгадувати загадки та впізнавати овочі на дотик;
— виховувати зосередженість та пізнавальний інтерес до природного
довкілля.
Обладнання (матеріали): кошик з овочами (буряк, морква, помідор, огірок).
План
1. Ігровий момент — вихователь демонструє кошик, накритий серветкою,
і просить дітей відгадати на дотик, які овочі в кошику.
2. Розглядання овочів: акцентувати увагу на їх кольорі, формі, де росте.
3. Фізкультхвилинка «На городі».
4. Відгадування загадок про овочі з використанням муляжів або їх зображень.
Я кругленький хлопчик,
В діжці ми їх засолили,
А тоді всю зиму їли.
Як у мишки хвостик,
Солоненькі та хрумкі
Червоненький я на вроду,
Хочу в борщик із городу. (Буряк.)
У пупирцях… (огірки).
Зелений чуб, червоний бік,
Я сама сиджу в коморі,
Смачний із нього чавлять сік.
А коса моя надворі. (Морква.)
Матусі варять з ним борщі,
Росте в городі на кущі. (Помідор.)
5. Підсумок. Чи сподобалося вам відгадувати загадки?
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Навчаль- Старша підгрупа
на діяль- Тема: «Що росте на городі?» (складання описової розповіді за схемою)
Програмові завдання:
ність
збагатити словник словами, що означають назви овочів; ввести узагальнювальні слова «овочі», «городні рослини»; вчити складати описову розповідь
про овочі за схемою; вправляти у відмінюванні дієсловом хотіти, складанні речень із займенниками та дієсловом хотіти, зі сполучником а; розвивати
уважність; виховувати вміння працювати за вказівкою вихователя.
Обладнання (матеріали): схема розповіді, набір овочів.
План
1. Ігровий момент — на підносі різні овочі. Вихователь загадує загадки. Діти
називають всі овочі. Як назвати одним слово все? Де ростуть овочі? Як називають рослини, що ростуть на городі?
2. Мовленнєва гра «Скажи яка (який)?» Вихователь пропонує взяти один овоч
і описати його. Капуста яка? (Біла, зелена, соковита, смачна.)
3. Знайомство з умовними знаками — для опису овочів.
Зразок опису: «Це — огірок. Він довгастий, світло-зелений, соковитий, смачний. Всередині огірка насіння. Огірок росте на городі. Це городня рослина —
овоч. Огірки їдять свіжими, солять, роблять з них салат».
4. Складання описових розповідей дітьми. (2–3 дитини).
5. Дидактична вправа «Я хочу моркву». Зміна дієслова за займенниками ми,
він, ти.
Денна
прогулянка

Спостереження за ростом овочів
Мета: закріпити знання дітей про овочі, особливості їх зростання.
Вихователь пропонує уважно розглянути, як овочі ростуть на грядці.
Звернути увагу на те, що деякі овочі ростуть в землі, а інші на її поверхні.
Дидактична гра «Овочі розглядай — потрібні обирай»
Мета: закріпити вміння дітей розрізняти овочі за зовнішнім виглядом та місцем зростання.
Хід гри
Дітям пропонується уважно розглянути овочі і розсортувати їх за заданою
ознакою.
Наприклад:
— Відібрати овочі округлої форми.
— Відібрати овочі, які ростуть на землі, а не в землі.
— Відібрати овочі, у яких «багато сорочок».
— Відібрати овочі, які не можна їсти сирими.
Дидактична гра «Що можна їсти сирим, а що вареним»
Мета: закріпити знання дітей про овочі, спосіб їх приготування; розвивати
логічне мислення, увагу.
У вихователя на столі тарілки зі шматочками вареної та сирої картоплі, буряка, капусти, гарбуза. Діти по черзі куштують овочі та висловлюють свої припущення. Вихователь допомагає їм дійти висновку в разі потреби.
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Денна
прогулянка

Рухлива гра «Перевези овочі»
Мета: вдосконалювати вміння ходити в одному напрямку, переходити від
ходьби до бігу.
Фізичні вправи на свіжому повітрі
Молодша підгрупа
Різні види ходьби. Кидання і ловіння м’яча обома руками знизу.
Старша підгрупа
Пролізання правим та лівим боком під шнуром, натягнутим між двома стояками на висоті 50 см від землі. Стрибки у довжину з місця, як зайчики, просуваючись уперед.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: запропонувати полити грядки на городі.

Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
Друга
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Гра-імітація «Город»
Вихователь пропонує під час гри імітувати дії, про які йде мова.
— Діти, уявімо, що всі ми — овочі на грядках. Як починають рости овочі?
Світить ласкаве сонечко, пригріває землю. Насіннячко, що посадили в землю,
полили. І ось спочатку виросло стебло, потім потягнулося до сонечка листя.
Подув вітерець: «Ш-ш-ш». Стебло нахиляється то в один бік, то в інший.
Сонечко пригріває все дужче й дужче. Дозрівають овочі, повертаються різними боками до промінців сонця.
Раптом на небі з’явилися хмари, упали перші краплі дощу. Раді овочі дощику,
підставляють боки крапелькам і червоний помідорчик, і зелений огірочок.
Хмаринки розсіялися, скінчився дощик. Стікають останні крапельки з овочів.
Вмиті та свіжі сидять вони на грядці й посміхаються сонечку.
Самостійна діяльність дітей (художня): гра «Намалюй, що росте на городі»
(вправляти малят в умінні малювати округлі та овальні форми).
Сюжетно-рольова гра «Готуємо овочі на зиму»
Етап гри: ігрова ситуація «Як потрапляють овочі до дитсадка».
Мета: розширити знання дітей про овочі, їх назви, де ростуть; закріпити знання про професію «водій»; розвивати діалогічне мовлення.
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Друга
Логіко-математична гра «Добери всі овочі за кольором»
половина Мета: закріпити вміння дітей правильно називати колір овочів; вправляти
дня
в умінні розподіляти овочі за кольором; розвивати логічне мислення, увагу,
зосередженість.
Хід гри
У дітей на столах картинки із зображенням різних овочів. Вихователь пропонує вибрати овочі певного кольору.
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Не спізнюйся».
Мета: вчити ходити та бігати врозтіч, спритність.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Середа
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Бесіда «Дарунки з городу»
Мета: учити класифікувати і порівнювати між собою різні овочі.
Запитання: Які ти знаєш овочі? Якого кольору огірок? Чим корисна морква?
Якої форми помідор?
Рухлива гра «На городі»
Мета: вправляти у ходьбі врозтіч, підлізанні під шнур; виховувати увагу, витримку.
Дидактична гра «Відгадай, що в руці» (овочі на дотик)
Мета: закріпити вміння дітей розрізняти та називати овочі за кольором, формою; виховувати інтерес до природи.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Здоров’я та фізичний розвиток
на діяль- Тема: «Веселі городники»
Програмові завдання:
ність
— повторити комплекс загальнорозвивальних вправ;
— з дітьми молодшої підгрупи закріпити вміння кидати та ловити м’яч обома
руками, стрибати у довжину з місця; розвивати швидкість, витриманість, орієнтацію у просторі, спритність під час вправ з м’ячем, увагу;
— з дітьми старшої підгрупи вдосконалювати навички ходьби по гімнастичній
лаві та стрибків у глибину, ходьби та бігу;
— розвивати витримку та орієнтування у просторі під час гри «Знайди і промовчи»;
— виховувати інтерес до фізкультури.
Обладнання (матеріали): м’яч, мотузок, дві гімнастичні лави, канат завдовжки 8–10 м.
План
I. Вступна частина
Шикування. Ходьба та біг по рівненькій та звивистій доріжці; зі зміною темпу
(25 с). Ходьба на носках та п’ятках (25 с). Біг у середньому темпі (30 с).
Комплекс загальнорозвивальних вправ «Веселі городники».
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Навчаль- II. Основна частина
на діяль- Молодша підгрупа
ність
— Кидання та ловіння м’яча обома руками знизу — «граємо з Чіполіно
у м’ячик» (6–8 разів).
— Стрибки у довжину з місця через мотузок (3–4 рази).
Старша підгрупа
Шикування в кілька колон із заведенням ланок.
— Ходьба по гімнастичній лаві, на кінці лави виконати стрибок у глибину
на килим (4 рази).
— Ходьба по канату, покладеному на підлогу, приставним кроком
(4–6 підходів).
Гра «Знайди і промовчи» (3–4 рази).
III. Заключна частина
Ходьба і вправи на відновлення дихання.
Заняття: Логіко-математичний розвиток
Тема: «Порівняння предметів. Квадрат»
Програмові завдання:
— закріпити знання дітей про геометричну фігуру круг, ознайомити з квадратом, зі способом складання фігури з окремих частин (старша підгрупа);
— продовжувати вчити обстежувати фігуру дотиково-руховим і зоровим способом;
— закріпити вміння порівнювати предмети, використовуючи метод
накладання;
— формувати довільну увагу, вміння слухати й розуміти запитання і пояснення вихователя, виконувати дії за його вказівкою;
— виховувати самостійність, прищеплювати позитивне ставлення до занять.
Обладнання (матеріали): іграшки їжачок та ведмедик, круг із намальованою
посмішкою, квадрат із сумним і веселим виразом «обличчя»; м’яч або іграшка мишеня; конверти з кругом і квадратом усередині; картка із зображенням
квадрата; квадрати, складені з двох-чотирьох частин; плоскі рибки,
велика й маленька, великий і маленький квадрати-акваріуми, предметні
картинки речей, іграшок, овочів та фруктів, які мають круглу та квадратну
форму.
План
1. Ігровий момент — прихід ведмедика та їжачка. Вони принесли фігури —
круг, на якому зображена посмішка, і квадрат із сумним виразом «обличчя».
— Що у їжачка? (Круг.) У нього гарний настрій? А у ведмедика — нова фігура. Ведмедик просить нас допомогти йому дізнатися назву цієї фігури.
2. Обстеження круга та з квадрата. Що заважає пальчику вільно пересуватися
по новій фігурі?
Запропонувати порахувати кути. Нова фігура теж «посміхнулася», згадала
своє ім’я — Квадрат. Що є у квадрата? А у круга є кути?
3. Дидактична гра «Що котиться, а що ні?». Діти групують предмети за формою (кругла, квадратна), знаходять у групі предмети визначеної форми.
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Навчаль- Вихователь пропонує дітям визначити, до якої геометричної фігури подібні
на діяль- малюнки на предметних картинках. Діти відносять картинку до тієї геометричної фігури, до якої вони подібні, та пояснюють свій вибір.
ність
Наприклад: «У мене яблуко. Воно подібне до круга. Яблуко котиться».
4. Фізкультхвилинка.
5. Гра «Склади квадрат». У кожного на столі картка із зображенням квадрата
і такий самий квадрат, що складається з двох-чотирьох частин.
Запропонувати скласти із частин такий самий квадрат, як на картинці.
6. Вправа «Утвори предмет». У кожної дитини на столі картки із зображенням
предметів з відсутніми круглими деталями (машинка без коліс, хвостики без
ягідок, промені без сонечка та інші). Запропонувати розглянути малюнки
і сказати, чого бракує і домалювати необхідні деталі.
— Що необхідно було домалювати машині? У якого транспорту ще ви бачили
колеса? Якої форми колесо?
7. Гра «Золоті рибки». Вихователь роздає дітям по дві плоскі іграшкові рибки.
— Яка з них більша? Що слід зробити, щоб це визначити? (Накласти одну
рибку на іншу.)
На столі у вихователя два акваріуми (два квадрати — великий і маленький).
— У який акваріум ми «запустимо» велику рибку? А маленьку?
8. Дидактична гра «Доріжка для ведмедика». Вихователь пропонує дітям побудувати доріжку для ведмедика, щоб він не заблукав у лісі. Для доріжки діти
будуть використовувати геометричні фігури — круги та квадрати, чергуючи
їх. Вихователь з ведмедиком стежать, чи правильно діти виконують завдання.
9. Підсумок. З якою фігурою ми ознайомилися? Чим відрізняється круг
від квадрата? Назвіть навколо предмети, схожі за формою на круг, а потім
на квадрат.
Денна
прогулянка

Розглядання овочів на грядках, які стиглі, а які ще достигають
Мета: закріпити знання дітей про умови росту рослин та вплив природних
умов на ступінь їх дозрівання; розвивати спостережливість, увагу; виховувати
дбайливе ставлення до людей праці.
Діти разом із вихователем розглядають плоди помідорів на кущах, визначають, які з них стигли, а які ще ні.
Запитання: Чому ви так гадаєте? Що треба рослинам, щоб вони швидше
дозрівали? А як треба доглядати за городніми рослинами? Хто доглядає за
ними?
Дидактична гра «Упізнай та назви»
Мета: закріпити вміння дітей називати овочі та їх колір; розвивати зорову
пам’ять, увагу.
Матеріал: «чарівний мішечок», овочі.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям по черзі витягти з «чарівного мішечка» овочі, назвати їх та їх колір.
Наприклад, дитина дістала моркву, вихователь запитує:
— Що в тебе? Яка вона? Якого кольору?
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Денна
прогулянка

Вихователь може запропонувати, не дивлячись у мішечок, знайти те, що він
скаже. По черзі грають усі діти.
Фізичні вправи на свіжому повітрі: в індивідуальній формі закріпити вправи,
вивчені на занятті. ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Хто швидше допоможе зібрати овочі»
Мета: розвивати в дітей окомір, впевненість, спритність; виховувати чуття
взаємодопомоги.
Трудова діяльність: запропонувати допомогти вирвати на городі бур’ян
та непотрібне бадилля.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
Друга
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Творча гра «Перетвори фігуру»
Мета: вчити дітей створювати нові образи, перетворюючи геометричні фігури
на фрукти та овочі; розвивати дрібну моторику рук, логічне мислення.
Хід гри
Вихователь роздає дітям аркуші паперу з намальованими геометричними фігурами. Малюкам пропонується «перетворити» геометричні фігури на фрукти
та овочі.
Самостійна діяльність дітей (художня): гра «Розфарбуй» — добір кольору відповідно до силуету овоча.
Сюжетно-рольова гра «Готуємо овочі на зиму».
Етап гри: спостереження за працею водія.
Мета: познайомити дітей з працею водія; розвивати вміння наслідувати дії дорослих; дотримуватись своєї ролі; виховувати шанобливе ставлення до праці
дорослих.
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Друга
«Вечір загадок від дідуся Панаса»
половина Мета: розширити знання дітей про овочі; розвивати логічне мислення.
дня
Круглий, червоний, немов світлофор,
Дуже смачненький вродив … (помідор).
Плакала-ридала Юля,
Коли чистила … (цибулю).
Червоний, хвостатий, солодкий на смак —
Всі знають, що зветься цей овоч … (буряк).
Ріже матуся на борщик із хрустом
Круглу та білу, велику … (капусту).
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Влучи у коло»
Мета: вдосконалювати вміння метати торбинки з піском в ціль; розвивати окомір і координацію рухів.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Четвер
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Бесіда «Що росте на городі?»
Мета: збагачувати уявлення малят про овочі, які вирощують у нашому краї.
Запитання: Який у тебе улюблений овоч? Яка морква на смак? Де ростуть
овочі?
Рухлива гра «По рівненькій доріжці»
Мета: вдосконалювати вміння стрибати на обох ногах, просуваючись вперед;
виховувати увагу, вміння узгоджувати свої рухи з рухами інших дітей.
Дидактична гра «Впізнай за описом»
Мета: вдосконалювати знання дітей про овочі: моркву, огірок, помідор; вправляти в умінні знаходити фрукти за описом; розвивати уважність, дисциплінованість».
Матеріал: муляжі фруктів.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям знайти той фрукт, який він опише.
Наприклад: «Кругле, жовте, з червоним бочком, буває кисло-солодким, росте
на дереві, корисне.
Дитина виходить, обирає серед муляжів яблуко, показує його дітям, а діти
знаками відповідають: згодні вони чи ні.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (музична за планом музичного
на діяль- керівника)
ність
Заняття: Ознайомлення з природним довкіллям
Тема: «У саду чи на городі?»
Програмові завдання:
— поглибити та систематизувати знання дітей про фрукти та овочі, де вони
ростуть, що необхідно для їх росту;
— вправляти в умінні впізнавати та називати декілька фруктів та овочів за
формою, кольором, смаком;
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Навчаль- — формувати узагальнювальні слова «фрукти», «овочі»;
на діяль- — розвивати логічне мислення, увагу;
— виховувати пізнавальний інтерес до природи.
ність
Обладнання (матеріали): два кошики з фруктами та овочами; макети городу
та дерева.
План
1. Ігрова ситуація: зайчик приніс осінні подарунки і просить розкласти
їх у два кошика, окремо овочі та фрукти, бо він не знає, як їх розпізнати.
Діти розкладають овочі в один кошик, фрукти — у другий та пояснюють свій
вибір.
2. Дидактична гра «Що де росте». Вихователь пропонує дітям по черзі підійти
до столу і взяти один овоч або фрукт, назвати його, визначити, де він росте,
та відповідно покласти на макет городу або повісити на макет дерева.
3. Фізкультхвилинка.
4. Читання загадок про овочі та фрукти.
Мовби на одній нозі
Він зростає на лозі.
Подивись скоріш в віконце —
Грона сповнені всі сонця!
Кожен скуштувати рад
Соковитий… (виноград).
Плакала-ридала Юля,
Коли чистила … (цибулю).
Ріже матуся на борщик із хрустом
Круглу та білу, велику … (капусту).
Довгий, зелений,
Добрий і солоний,
Добрий і сирий.
Хто він такий? (Огірок.)
Чи то жовта, чи то синя
Соковита господиня.
Чи то сонце, чи то злива —
Пригостить нас влітку… (слива).
Соковите, червоненьке,
Круглобоке, солоденьке... (яблуко).
Круглий, червоний, немов світлофор,
Дуже смачненький вродив … (помідор).
Червоний, хвостатий, солодкий на смак —
Всі знають, що зветься цей овоч … (буряк).
5. Підсумок. Назвіть одним словом, що росте у саду? А що на городі?
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Навчаль- Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
на діяльМолодша підгрупа
ність
Тема: «На городі»
Програмові завдання:
— закріпити знання дітей про овочі, уміння розпізнавати їх за зовнішнім виглядом і на дотик;
— дати уявлення, що овочі ростуть на городах (над землею і в землі);
— розвивати вміння аналізувати предмет, називати його колір, розмір, властивості;
— вчити складати коротенькі описи овочів за зразком вихователя;
— збагачувати словник назвами овочів, ввести узагальнювальне слово «овочі»;
— закріпити вживання іменників, що означають назви овочів, в однині
та множині;
— виховувати повагу до праці людей.
Обладнання (матеріали): кошик з овочами, тарілка з нарізаними овочами,
«чарівний» мішечок, овочі.
План
1. Ігровий момент — прихід ляльки Катрусі, яка принесла кошик із овочами.
2. Розглядання овочів, їх коротка характеристика, чим кожен з них корисний.
Запитання: Що Катруся принесла в кошику? Де ростуть овочі? Чим вони
корисні?
3. Складання описових розповідей про овочі. Вихователь пропонує розповісти
про овочі.
Зразок розповіді: «Це — помідор. Він червоного кольору. Помідор круглої
форми. Він дуже смачний. З нього роблять сік, готують борщ, салат. Він росте
на городі».
4. Фізкультхвилинка.
5. Дидактична гра «Чого не стало?». Вихователь розкладає овочі на столі
на серветці. Коли діти заплющують очі, вихователь ховає один овоч у кошик.
Діти повинні відгадати, якого овочу не стало.
6. Підсумок. Діти пригощають ляльку Катрусю смачним овочевим салатом.
Старша підгрупа
Тема: «В гостях у казки “Ріпка”»
Програмові завдання:
— вчити переказувати казку за ілюстраціями, використовуючи речення з однорідними членами;
— збагачувати словник прикметниками (велика-превелика), дієсловами (тягнуть-потягнуть), прислів’ям;
— вправляти в умінні добирати синоніми, виділяти звук [р] у словах;
— розвивати фонематичний слух;
— виховувати чуття колективізму, бажання допомагати товаришам.
Обладнання (матеріали): ілюстрації до казки «Ріпка», прислів’я, вірші; предметні картинки, в словах-назвах яких є звук [р], іграшки-персонажі до казки
«Ріпка».
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Навчаль- План
на діяль- 1. Ігровий момент — на дошці ілюстрації до казки «Ріпка».
ність
Бесіда за змістом казки: З якої казки ці герої? (Пригадати її зміст.) Хто
посадив ріпку? Яка вросла ріпа? Хто пішов тягти ріпку? Хто допомагав дідусеві тягти ріпку? Як звав дід бабку? Кого вони покликали на допомогу? Хто допоміг витягнути ріпку?
2. Діти обирають послідовно ілюстрації та відтворюють зміст казки.
3. Пояснення та вивчення прислів’я: «Добре там жити, де гуртом робити».
Діти повторюють прислів’я.
4. Мовленнєва гра «Ріпка яка?» Вихователь показує велику ріпку, запитує:
«Яка ріпка? Як про неї сказано в казці?» (Велика-превелика.) Показує картинку із зображенням маленької ріпки: «А ця ріпка яка? Як про неї можна
сказати? (Маленька-премаленька.)
5. Робота за віршем Й. Лози «Рак»:
Є рачата й справжні раки
В тихій нашій річці,
В зоряній водичці.
— Який звук найчастіше повторюється в словах цього вірша?
Запропонувати знайти предметні картинки в назвах яких є звук [р].
6. Підсумок. Яку казку ви сьогодні розповідали? Запропонувати вимовити її
назву так, щоб було чути звук [р].
Денна
прогулянка

Бесіда «Як можна зберігати овочі»
Мета: розширити знання дітей про овочі, спосіб їх застосування
та зберігання.
Вихователь пропонує пригадати, в якому вигляді діти їли овочі взимку.
Запитання: Як можна зберегти картоплю на зиму? А які ще овочі можна так
само зберігати? А чи можна так зберегти помідори, огірки? Чому? А як їх зберігають до зими?
Дидактична гра «Зваримо смачний борщ»
Мета: учити дітей обирати потрібні овочі для борщу; розвивати логічне мислення, уважність.
Матеріал: посуд (горщик, миска, ложка, глечик); муляжі овочів та фруктів.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям «зварити» українську страву — борщ. Діти називають посуд, у якому «варитимуть» борщ, та обирають його серед поставленого перед ними.
Викликані діти обирають серед покладених перед ними овочів та фруктів потрібні овочі для борщу і складають їх у горщик.
Діти по черзі обирають овочі, а решта дітей знаками показують: так чи ні.
Рухлива гра «Влуч у коло»
Мета: вдосконалювати вміння метати торбинки з піском в ціль; розвивати окомір і координацію рухів.
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Денна
прогулянка

Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Фізичні вправи на свіжому повітрі
Молодша підгрупа
Ходьба по звивистій доріжці. Стрибки в довжину з місця «через струмочок».
Старша підгрупа
Ходьба по гімнастичній лаві. Пройшовши лаву, виконати стрибок у глибину
на підлогу.
Трудова діяльність: запропонувати допомогти вихователю вирвати бур’ян на
городі та непотрібне бадилля.

Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
Друга
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Творча гра «Чарівна грядочка»
Мета: закріпити знання дітей про овочі та спосіб їх вирощування (над землею,
у землі); вправляти в умінні класифікувати їх за способом вирощування;
розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять; виховувати посидючість,
зосередженість.
Хід гри
Діти розглядають малюнки, на яких зображено овочі під час дозрівання
(на кущах, в землі, на стеблинках). Потім їм необхідно поміркувати та розподілити на дві групи за їх місцем зростання. Якщо діти вагаються, вихователь
допомагає навідними запитаннями.
Самостійна діяльність дітей (художня): гра «Домалюй картинку» (овочі).
Сюжетно-рольова гра «Готуємо овочі на зиму»
Етап гри: ігрова ситуація «Запросимо ляльку на обід».
Мета: поглибити знання про працю кухаря; закріпити знання про назви овочів; виховувати бажання допомагати дорослим.
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

32

Друга
Рухлива гра «Ми веселі діти»
половина Мета: вдосконалювати навички ритмічної ходьби та бігу; виховувати рішудня
чість та орієнтацію в просторі.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
П’ятниця
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Спостереження за машиною, що привозить овочі у дитячий садок
Мета: продовжувати розширювати знання дітей про фрукти, про користь їх
вживання для організму.
Запитання: Яка машина під’їхала до садочка? Що привіз водій? Які овочі
розвантажують? Для чого потрібні нам овочі?
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Ранок

Рухлива гра «На городі»
Мета: вправляти у ходьбі врозтіч, підлізанні під шнур; виховувати увагу,
витримку.
Дидактична гра «Овочі, фрукти»
Мета: закріплювати вміння дітей називати фрукти (овочі) та їх колір; розвивати зорову пам’ять, увагу.
Хід гри
На столі перед дітьми на тарілочках лежать овочі та фрукти, вихователь
по черзі викликає дітей і просить знайти той чи інший овоч або фрукт.
Дитина знаходить його, решта дітей знаками показують: згодні вони з вибором чи ні.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня
на діяль- література)
ність
Молодша підгрупа
Тема: «Читання вірша П. Мостового “Огірочки”»
Програмові завдання:
— продовжувати вчити уважно слухати віршований твір, відповідати на запитання за його змістом;
— закріпити знання дітей про овочі, уміння розпізнавати їх за зовнішнім
виглядом та на смак;
— вправляти в умінні складати коротенькі описи овочів за допомогою
вихователя;
— виховувати повагу до праці селян.
Обладнання (матеріали): «чарівний» мішечок, овочі, вірш П. Мостового
«Огірочки».
План
1. Розглядання ілюстрації «На городі». Що росте на городі?
2. Дидактична гра «Чарівний мішечок» (діти на дотик визначають, який овоч,
та описують його).
3. Розглядання огірка. Якої він форми? Кольору? Де ростуть огірочки?
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Навчаль- 4. Читання вірша П. Мостового «Огірочки».
на діяльДуже хитрі огірочки —
ність
Поховались під листочки.
Огірочки ми збираєм,
Під листочки заглядаєм.
Он малесенька Даринка
Назбирала вже корзинку.
Бесіда за змістом вірша: Де поховались огірочки? Скільки огірочків назбирала Даринка?
5. Підсумок. Запропонувати пограти у гру «Впізнай за смаком» (діти із заплющеними очима куштують овоч, називають його та знаходять його на столі).
Старша підгрупа
Тема: «Обігрування української народної пісні “Ходить гарбуз по городу”»
Програмові завдання:
— продовжувати знайомити дітей з городніми рослинами;
— вчити розпізнавати овочі за суттєвими ознаками, розуміти віршований
тест, відповідати на питання повними реченнями;
— збагачувати словник назвами городини;
— розвивати інтонаційну виразність мовлення;
— виховувати інтерес до природного довкілля.
Обладнання (матеріали): картинки до теми, маски до пісеньки «Ходить гарбуз
по городу».
План
1. Ігровий момент — вихователь загадує загадку, а відгадку виставляє на дошці. Де ростуть ці плоди? Як назвати їх одним словом?
2. Читання української народної пісеньки «Ходить гарбуз по городу».
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Ходить гарбуз по городу,
Питається свого роду:
— Ой, чи живі, чи здорові
Всі родичі гарбузові?

Обізвались буряки,
Гарбузові свояки:
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвалась жовта диня,
Гарбузова господиня:
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвався старий біб:
— Я піддержав увесь рід!
Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

Обізвались огірочки,
Гарбузові сини й дочки:
— Іще живі, ще здорові
Всі родичі гарбузові!

— Ой, гарбузе ти перістий,
Із чим тебе будем їсти?
— Миска пшона, шматок сала —
От до мене вся приправа.

Обізвалася квасоля,
А за нею бараболя:

Запитання за змістом: Назвіть родичів гарбуза. Що гарбуз запитував у своїх родичів? Яка була відповідь?
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Навчаль- 3. Повторне читання української народної пісні.
на діяль- 4. Обігрування пісні. Вихователь читає слова автора, а діти виконують ролі
ність
овочів.
Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (колективне ліплення)
Тема: «Ходить гарбуз по городу»
Програмові завдання:
— дітей молодшої підгрупи вчити ділити грудку глини на багато частин, скочувати шматочок глини коловими рухами, а також розкочувати її між долонями поздовжніми рухами;
— дітей старшої підгрупи вчити передавати основну форму овочів, характерні ознаки, ліпити всією рукою та пальцями; продовжувати вчити згладжувати
поверхню;
— закріпити раніше набуті прийоми ліплення (розкочування, скочування);
— розвивати спостережливість, дрібні м’язи пальців рук;
— виховувати старанність у роботі, повагу до праці, бажання трудитися, задоволення від виконаної роботи.
Обладнання (матеріали): овочі (картопля, помідор, морква), глина або пластилін, дощечки для ліплення, серветки, стеки.
План
1. Ігровий момент — прихід до дітей у гості Великого Гарбуза. Розглядання
книжки «Ходить гарбуз по городу». Хто родичі гарбуза? Як їх назвати одним
словом?
2. Мотивація: «Виліпимо героїв цієї гарної пісеньки».
3. Обстеження овочів. Якої форми помідор, гарбуз, буряк, цибуля? А огірок,
кабачок? Які ще овочі мають довгасту форму? Якого кольору овочі?
4. Нагадати прийом ліплення круглої форми, показ прийому ліплення предметів довгастої форми. Запропонувати дітям обрати улюблений овоч та зліпити
його.
5. Самостійна робота дітей. В процесі ліплення звертати увагу на використання різноманітних прийомів.
6. Підсумок. Аналіз дитячих робіт. Можна провести хоровод «Гарбузові родичі».
Денна
прогулянка

Піший перехід на город дитячого садка
Мета: продовжувати формувати уявлення про овочі, які ростуть на городі;
дати уявлення про те, що необхідно для росту рослин; виховувати допитливість та рухову активність дітей.
Діти підходять до городу, який розташований на ділянці дитячого садка,
в руках у вихователя кошик. Якою порою ми називаємо осінь?
Подивіться, який урожай різних овочів зібрали на нашому городі. Вихователь
дістає з кошика морквину.
Запитання: Хто знає, як називається цей овоч? А ви знаєте, як росте морква? А які ще овочі ростуть у землі? А що потрібно з ними зробити, перш ніж
з’їсти? А які овочі ще ми бачимо на грядці?
Вихователь загадує загадки, а діти знаходять цей овоч спочатку у кошику,
а потім на грядках і з’ясовують особливість зростання цього овоча — на землі
чи під землею.
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Денна
прогулянка

Виросла чимала голова строката,
Хустя намотала, що й не розмотати. (Капуста.)
— Знайдіть капусту у кошику і на грядках. Як вона росте: у землі чи під
землею?
Аналогічно проводиться бесіда про інші овочі.
В земляній сиджу коморі,
А коса моя надворі. (Морква.)
— Як росте цей овоч?
— А які ще овочі ростуть у землі?
— А що потрібно з ними зробити, перш ніж з’їсти?
Довгий, зелений, добре солений,
Нестиглий смачний. Хто він такий? (Огірок.)
Потім вихователь дітям старшої підгрупи пропонує пограти у гру.
Дидактична гра «Верхівки та корінці»
Мета: вчити розрізняти овочі та їх листя; закріпити знання про те, що в одних
овочів їстівні корінці, в інших — верхівки; розвивати уважність.
Матеріал: морква, буряки, редька, помідори, картопля, огірки та листочки названих овочів.
Хід гри
Вихователь роздає дітям листочки овочів, а у мішечку лежать овочі без листочків.
Вихователь: «Корінець, корінець, де твоя верхівка?»
Діти, у кого є листки відповідного овоча, піднімають його вгору. Ті, хто правильно виконав завдання, отримують овочі. Вихователь: «Верхівко, верхівко,
де твій корінець?». Гра триває.
Мовленнєва гра «Скажи лагідно» (молодша підгрупа)
Мета: вправляти дітей в умінні утворювати від заданих слів зменшувальнопестливі форми.
Хід гри
Вихователь пропонує назвати ласкаво заданий овоч.
Наприклад:
Помідор — помідорчик.
Морквина — морквинка.
Картопля — картоплинка.
Рухлива гра «Знайди овоч такого ж кольору»
Мета: вдосконалювати навички ходьби та бігу; розвивати спритність і вміння
діяти за сигналом.
Рухлива гра «Через струмок»
Мета: вчити ходити по опорі зі зменшеною площею; розвивати чуття рівноваги
та спритність.
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Денна
прогулянка

Трудова діяльність: запропонувати зібрати овочі для салату.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Конструктивно-будівельна гра «Паркан для овочів»
Мета: вчити дітей із будівельного матеріалу будувати паркан для овочів; розвивати дрібні м’язи пальців, мислення; виховувати інтерес до конструювання.
Хід гри
Лялька Наталка зібрала гарний врожай і не знає, де його зберегти.
Допоможемо Наталці — побудуємо паркан для овочів.
Діти разом із вихователем будують паркан з будівельного матеріалу.
Самостійна діяльність дітей (пошуково-дослідницька): дослід «Вода потрібна
всім» — ознайомити дітей із тим, що для росту рослин необхідна вода.
Сюжетно-рольова гра «Готуємо овочі на зиму»
Етап гри: ігрова ситуація «В гості до дітей завітала лялька».
Мета: розвивати вміння дітей розповідати про овочі; виховувати товариські
стосунки; вміння грати разом.
Мовленнєва гра «Смачний салат» (активізувати словник назвами овочів).
Мета: закріпити знання дітей про овочі, з яких можна зробити салат; формувати у дітей вміння послідовно та зв’язно будувати розповідь; розвивати логічне мислення, увагу.
Матеріал: тарілка для салату; муляжі овочів та фруктів.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям поміркувати, з чого можна приготувати салат.
Викликані діти обирають серед покладених перед ними овочів та фруктів потрібні овочі для салату. Потім розповідають, що з ними необхідно зробити,
щоб вийшов смачний салат (спосіб приготування).
Діти по черзі обирають овочі, а решта дітей знаками показують: так чи ні.
Можна загадати загадку:
Я салатик вітамінний,
І на смак я теж відмінний.
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Друга
половина
дня

Бурячок і огірок,
Капустинка і морквинка,
Квасолинка й картоплинка —
Все змішалось у мені. (Вінегрет.)
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Потяг»
Мета: вчити дітей ходити та бігати одне за одним; виховувати вміння узгоджувати свої рухи з рухами інших дітей.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Тема тижня: «Хліб — усьому голова»
Понеділок
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Спостереження за сонцем
Мета: сформувати в дітей знання про положення сонця на небі, про особливості цього явища; розвивати спостережливість; виховувати інтерес до цього явища природи.
Запитання: Де перебуває сонце? Чи гріє вересневе сонце? Чи гріє воно так,
як влітку?
Рухлива гра «Ти лети, лети, чарівна квітко»
Мета: удосконалювати вміння утримувати рівновагу.
Дидактична гра «Нагодуй півника зернятками»
Мета: формувати уявлення про поняття «один», «багато».
Хід гри
Запропонувати дітям намалювати зернятка для півника. На синій тарілочці
одне зернятко, а на червоній — багато. Скільки зерняток намалювали на синій? Скільки на червоній?
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Здоров’я та фізичний розвиток
на діяль- Тема: «Колосочки ми маленькі»
ність
Програмові завдання:
— повторити комплекс загальнорозвивальних вправ;
— дітей молодшої підгрупи вчити ходити приставним кроком по дошці, покладеній на підлогу; вдосконалювати вміння прокочувати м’яч по підлозі обома
руками;
— з дітьми старшої підгрупи вдосконалювати вміння бігати з максимальною
швидкістю та підлізати під шнуром грудьми вперед;
— вдосконалювати навички ходьби та бігу врозтіч під час гри «Кольорові промінці»;
— розвивати координацію рухів, рівновагу, спритність, окомір під час прокочування м’яча одне одному;
— викликати бажання рости здоровим.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): м’яч, дошка, 2 стояки, шнур 10–12 м, прапорці різна діяль- ного кольору та різнокольорові смужечки для кожної дитини.
ність
План
I. Вступна частина
Ходьба у середньому темпі; з підніманням високо ніг. Біг у середньому
темпі (35 с).
Комплекс загальнорозвивальних вправ «Веселі городники».
II. Основна частина
Молодша підгрупа
— Прокочування м’яча по підлозі (12–16 разів).
— Ходьба по дошці, покладеній на підлогу лівим та правим боком, руки на поясі (3–4 рази).
Старша підгрупа
— Біг на дистанцію 10 м з максимальною швидкістю парами;
— Пролізання під шнуром, натягнутим на висоті 50 см. За крок до шнура діти
напівприсідають і в цьому положенні пролазять грудьми вперед. Потім підводяться і 4–5 разів стрибають на обох ногах (5–6 разів).
Гра «Сонечко і дощик».
III. Заключна частина
Ходьба у повільному темпі по звивистій доріжці.
Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (малювання)
Молодша підгрупа
Тема: «Бублики»
Програмові завдання:
— заохочувати дітей до малювання;
— вчити дітей проводити лінії, замикаючи їх в округлі форми, та відтворювати колір предмета;
— закріплювати вміння правильно користуватися пензлем і фарбами;
— розвивати окомір, увагу;
— виховувати посидючість.
Обладнання (матеріали): папір, гуашева фарба жовтого кольору, пензлі, бублики, вірш Г. Бойка «Бублики».
План
1. Ігровий момент — до дітей завітала лялька Тетянка. Вона запросила в гості
подружок і хотіла пригостити їх бубличками, але з нею сталася пригода.
Читання вірша Г. Бойка «Бублики».
Ой смачні, ой смачні бублики у Тані:
Медяні, запашні, з маком, ще й рум’яні!
Медяні, запашні Танечка поїла,
А для нас і для вас дірочки лишила.
Запитання: Які були бублики у Тетянки? Які Тетянка поїла бублики? Що лишилося для нас?
2. Мотивація: «Допоможемо Тетянці, намалюємо бублики, щоб вона пригостила подружок».
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Навчаль- 3. Пальчикова гра «Спечем, спечем хлібчик».
на діяльСпечем, спечем хлібчик
А тобі — в печі палити,
ність
Дітям на обідчик.
А тобі — дрова рубати,
А малому — замітати.
Найбільшому — хліб місити,
А тобі — воду носити,
Тільки хліба напекли —
Танцювати почали.
Це робота нелегка —
Витинати гопака.
4. Показ вихователем прийомів малювання бубликів. Звернути увагу дітей
на те, щоб лінії замикались в одну округлу форму.
5. Самостійна діяльність дітей. Індивідуальна допомога.
6. Підсумок. Гра «Пригостимо ляльок чаєм». Вихователь пропонує дітям накрити стіл та пригостити ляльок чаєм. Важливо стежити за правильністю виконання завдання, за потреби допомагати дитині, коментуючи свої і її дії; активізувати словник за допомогою навідних запитань.
Старша підгрупа
Тема: «Колосе пшеничний» (малювання тичками)
Програмові завдання:
— вчити дітей зображувати колосок засобом «тичкування»;
— формувати вміння передавати свої враження від спостереження;
— розвивати художні здібності та естетичні почуття дітей.
Обладнання (матеріали): колосок, аркуш паперу, жовта фарба, тички, пензлі,
клейонки.
План
1. Ігровий момент — діти в групі знаходять колосок. З якої казки він потрапив? Що можна зробити з колоска? Де росте колосок? Як називаються люди,
які вирощують хліб?
2. Мотивація: «Давайте хліборобам за їх тяжку і добру працю зробимо
подарунки».
3. Розглядання будови колоска. Нагадати техніку малювання тичками.
4. Самостійна робота дітей. Індивідуальна допомога.
5. Підсумок. Виставка дитячих робіт. Зібрати роботи і передати хліборобам.
Денна
прогулянка

Досліди з ґрунтом
Мета: поглибити знання дітей про властивості ґрунту; розвивати спостережливість, увагу, пам’ять, логічне мислення.
Вихователь пропонує дітям взяти до рук суху грудочку землі та розглянути її.
Запитання: Якого вона кольору? Яка на дотик? На що вона схожа? Що з нею
станеться, якщо її розім’яти? Як ви гадаєте, чи можуть рости рослини у такому ґрунті? Що станеться з зернятами? Що треба зробити, щоб він став вологим?
Розглядання картини «Сівалки сіють»
Пояснення вихователя: люди сіють зерно навесні і дбають про те, щоб посіяти
його у вологу землю.
Коли зерно проростає, його поливають дощі, гріє сонечко.
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Денна
прогулянка

Словесна гра «Скажи навпаки»
Мета: вчити добирати слова-антоніми.
Вихователь пропонує дітям дібрати протилежні за значенням слова.
Наприклад: кислий — солодкий.
Орієнтовні слова: великий, працьовитий, чорний, маленький, солодкий, повний, холодний, високий, тонкий.
Трудова діяльність: запропонувати полити рослини на майданчику та
у квітнику.
Фізичні вправи на свіжому повітрі: в індивідуальній формі закріпити вправи,
вивчені на занятті. _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Не наступи»
Мета: вдосконалювати вміння ходити, переступаючи через кубики; розвивати
спритність та орієнтування у просторі.

Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
Друга
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Бесіда «Хліб — усьому голова»
Мета: довести до відома дітей, що хліб — це цінний продукт харчування, святиня народу; виховувати бережливе ставлення до хліба.
Запитання: Для чого вирощують колоски пшениці? Які страви можна приготувати із зернових культур? Який продукт вважають головним на столі?
Розповідь вихователя про значення хліба у житті людей. Вивчити вислів:
«Кожну крихітку — в долоньку»
Самостійна діяльність дітей (пошуково-дослідницька): гра «Маленькі пекарі» — дослідницька робота з борошном і водою.
Сюжетно-рольова гра «Печу, печу хлібчик»
Етап гри: розглядання ілюстрацій «У хлібопекарні».
Мета: поширювати знання дітей про те, як випікають хліб у хлібопекарні.
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Друга
Читання української народної казки «Колосок»
половина Запитання: Що знайшов півник? Що він з ним зробив? А що потім було?
дня
Що ще, крім борошна, необхідно для випікання пиріжків? Як йому допомагали мишенята? Який можна назвати півника? А мишенят?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Діти і віти»
Мета: розвивати навички ходьби і бігу у різних напрямках.
Самостійні ігри: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Вівторок
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Спостереження за станом погоди
Мета: вчити дітей самостійно визначати зміни в стані неживої природи; розвивати спостережливість.
Запитання: Якого кольору небо? Які зміни відбулися цієї пори в повітрі? Яка
настала пора року? Яка погода вранці? В яку погоду краще збирати врожай
пшениці?
Рухлива гра «Я із квіткою біжу»
Мета: розвивати швидкість, вміння орієнтуватися у просторі.
Дидактична гра «Що спочатку, а що потім?»
Мета: закріпити знання дітей про послідовність процесу виготовлення хлібу;
розвивати пізнавальну активність.
Хід гри
На лаві перемішані картинки. Вихователь пропонує розкласти їх по порядку
і розповісти про послідовність виготовлення хліба.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (музична за планом музичного
на діяль- керівника)
ність
Заняття: Ознайомлення із соціумом
Тема: «У пекарні» (розповідь-бесіда за ілюстраціями)
Програмові завдання:
— познайомити дітей із працею пекарів, ознайомити з давніми традиціями
випікання хліба, дати знання про піч;
— вчити цінувати працю, берегти хліб, поважати людей, які його вирощують;
— виховувати повагу до людей праці.
Обладнання (матеріали): хліб з сіллю на рушникові, ілюстрації до теми.
План
1. Ігровий момент — вихователь зустрічає дітей хлібом і сіллю, пригощає
дітей. Розповідь про давню українську традицію.
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Навчаль- Вихователь читає вірш:
на діяль«Хліб, як сонце»,— каже мати,
ність
«Хліб, як сонце»,— каже тато,
«Хліб, як сонце»,— кажуть люди.
Хліб, як сонце,— завжди буде.
Здавна існує традиція зустрічати гостей хлібом-сіллю. Хліб — це святиня
нашого народу. Для чого ж нам потрібен хліб? Чим пахне хліб?
Пахне хліб, як тепло пахне хліб
Любов’ю трударів і радістю земною,
І сонцем, що всміхається весною,
І щастям наших неповторних діб —
Духмяно пахне хліб.
2. Розповідь вихователь про роботу пекарів (з показом ілюстрацій).
Запитання: Люди якої професії випікають ці вироби? Де продають хліб
та булочки? Як називається магазин, де продають хліб? Як треба поводитись
із хлібом?
А ви знаєте, як у давнину випікали хліб? У кожній хаті була піч, нею обігрівали житло, в ній варили їжу, випікали хліб. Піч тримали завжди в чистоті.
Із нею пов’язано багато повір’їв і звичаїв. Випікання хліба — тривала і складна праця. Спечений хліб клали на чистий рушник. А коли починали їсти, хліб
хрестили.
3. Фізкультхвилинка «Печу, печу, хлібчик».
4. Дидактична гра «Хто знає найбільше виробів з тіста». Діти передають одне
одному м’ячик і називають вироби.
5. Дидактична гра «Спечи коровай» (молодша підгрупа). Діти складають розрізні картинки паляниці або короваю.
6. Читання твору «Хліб — як сонце» (старша підгрупа).
Ще змалку мене привчали поважати звичайну паляницю. Чому? Я вважаю,
паляниця — це витвір тяжкої праці багатьох людей. Навіть у маленькому її
шматочку — частинка крові, поту, думки агрономів, колгоспників, шоферів,
пекарів, продавців та інших. Ось чому хліб, паляниця — це наше найдорожче
багатство.
Поважати паляницю — це поважати тих, хто брав участь у її виробництві. Але
ж є ще одна причина того, що хліб (паляниця) вважається найдорожчим багатством: він — символ добробуту, достатку людського життя. Є хліб — є життя,
немає хліба — немає життя, є тільки існування. Багато зусиль для того, щоб
життя сучасної людини було повноцінним, прикладають хлібороби. Ось чому
хліб та велична хліборобська душа увічнені в творах українських
поетів і письменників.
Запитання: З чим порівнюють хліб? Чому?
7. Підсумок. Читання і пояснення прислів’я: «Піт на спині — хліб на столі»,
«Хочеш їсти калачі — не сиди на печі», «Буде хліб — буде пісня».
Запропонувати вивчити прислів’я: «Хліб — усьому голова»; «Кожну крихітку
в долоню».
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Навчаль- Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
на діяльМолодша підгрупа
ність
Тема: «Хліб — усьому голова» (складання розповіді за сюжетними
картинками)
Програмові завдання:
— поглибити уявлення дітей про хліб та борошняні вироби, про те, що хліб —
це цінний продукт харчування, святиня народу;
— розширити знання про працю хліборобів;
— розвивати мовлення, артикуляцію, збагачувати словниковий запас малят,
активізувати вживання прикметників;
— продовжувати вчити дітей відповідати на запитання;
— формувати в дітей вміння будувати за допомогою дорослого невеличкі розповіді;
— виховувати бережливе ставлення до хліба.
Обладнання (матеріали): ілюстрації до теми, таця з хлібобулочними виробами.
План
1. Ігровий момент — на столі лежить паляниця, прикрита серветкою.
Вихователь пропонує дітям відгадати загадку.
Хоч не солодкий,
Та дуже смачний,
Хоч невеликий,
Проте дорогий.

Сядемо обідати —
Він на столі.
Люблять його
І дорослі, й малі.

2. Розповідь вихователя про хліб (з показом ілюстрацій).
«Хліб смачний, ситний та гарний, із хрумкою скоринкою. Хліб нам завжди потрібен: і до сніданку, і до обіду, і на вечерю. Більшість страв ми їмо з хлібом.
Хліб створений працею багатьох людей: хлібороби виростили зерно в полі, потім
з нього змололи борошно, а пекарі спекли з борошна хліб. Ох, і гарний хліб!».
Бесіда за змістом розповіді вихователя: Який хліб? Коли нам потрібен
хліб? Які страви ми їмо з хлібом? Що робили хлібороби? Що робили пекарі?
3. Фізкультхвинка «Печу, печу хлібчик!».
4. Складання коротеньких розповідей дітьми про хліб, за сюжетними картинками та допомогою вихователя.
5. Вивчення прислів’їв: «Хліб — усьому голова»; «Кожну крихітку в долоню».
6. Підсумок. Пригостити дітей шматочками хліба або пиріжками.
Старша підгрупа
Тема: «Як хліб на стіл прийшов?» (складання розповіді за сюжетними
картинками)
Програмові завдання:
— розширити знання про працю хліборобів;
— продовжувати вчити дітей відповідати на запитання, відгадувати загадки,
складати логічну й послідовну розповідь за малюнками;
— активізувати словник дітей; учити добирати слова-антоніми; прикметники
до запропонованих іменників;
— виховувати шанобливе ставлення до хліба, посидючість.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): ілюстрації до теми, таця з хлібобулочними виробана діяль- ми, предметні малюнки за темою «Хліб».
ність
План
1. Ігровий момент — на столі лежить паляниця, прикрита серветкою.
Вихователь пропонує дітям відгадати загадку.
Він пахучий, він духмяний,
Пишний він, м’який, рум’яний,
Чорний він бува і білий,
А буває підгорілий,
Що це? (Хліб.)
— Хліб — усьому голова. Хліб є найважливішим продуктом харчування, він
необхідний для життя і здоров’я людини.
2. Складання розповіді за ілюстрацією «Як хліб на стіл прийшов».
Діти розглядають ілюстрацію, складають колективну розповідь. За потреби
вихователь ставить навідні запитання.
3. Словесна гра «Скажи, який».Вихователь пропонує дітям розглянути предметні малюнки і до кожного іменника дібрати прикметники. (Наприклад: зерно — маленьке, беззахисне; хліб — духмяний, смачний.)
Орієнтовні слова за темою: зерно, хліб, булка, борошно, колосок, тісто, хлібороб, трактор, піч.
4. Словесна гра «Скажи навпаки». Вихователь пропонує дітям дібрати протилежні за значенням слова.
Орієнтовні слова: великий, працьовитий, чорний, маленький, солодкий, повний, холодний, високий, тонкий.
5. Фізкультхвилинка.
6. Дидактична гра «Запитання — відповідь». Вихователь пропонує дітям дати
відповіді на запитання чіткими, повними реченнями.
Запитання: Де можна купити хліб? Як називається такий магазин? Який
хліб продається в магазині? З чого випікають хліб? Звідки береться борошно?
7. Робота з предметними малюнками. Вихователь пропонує дітям знайти
предмети, у назві яких є звук [ч]. Під час виконання вправи вихователь стежить за правильною вимовою звуків.
8. Підсумок. Гра «Скуштуй на смак і скажи, як». Діти сідають за столи і куштують свіжий хліб, після чого кожна дитина відповідає на запитання вихователя
«Як вам на смак?» словом «смачно» (стежити за чіткістю вимови звука [ч]).
Денна
прогулянка

Розглядання хлібобулочних виробів
Мета: поглибити знання дітей про послідовність виготовлення хлібобулочних
виробів; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати повагу до людей
праці, шанобливе ставлення до хліба.
Діти разом із вихователем розглядають хлібобулочні вироби: хліб, пиріжки,
здобні булочки.
Запитання: Чи однакові ці вироби? А чим вони різняться? А чи знаєте ви,
як ці вироби прийшли до нас на стіл? Що необхідно зробити, щоб отримати борошно? А що потім роблять з борошном?
Діти за допомогою вихователя пригадують та розповідають про послідовність
виготовлення хліба.
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Денна
прогулянка

Дидактична гра «Хто знає найбільше виробів із борошна»
Мета: поглибити знання дітей про хлібобулочні вироби; розвивати логічне
мислення, пам’ять; виховувати бережливе ставлення до хліба.
Матеріал: предметні картинки із зображенням хлібобулочних виробів та декілька зайвих.
Хід гри
Вихователь пропонує вибрати картинки із хлібобулочними виробами і розповісти, які вони на смак.
Фізичні вправи на свіжому повітрі
Молодша підгрупа
Прокочування м’яча обома руками по підлозі одне одному, відстань між якими 1,5 м. Ходьба по дошці, покладеній на підлогу, правим та лівим боком,
руки на поясі.
Старша підгрупа
Біг з максимальною швидкістю. Стрибки у довжину з місця, як зайчики, просуваючись уперед.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «З купини на купину»
Мета: удосконалювати вміння стрибати в довжину на обох ногах; розвивати
спритність.
Трудова діяльність: запропонувати виготовити пасочки з піску.

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Конструктивно-будівельна гра «Засіки для пшениці»
Мета: розвивати конструкційну діяльність дітей, закріплювати вміння робити
споруди, використовуючи будівельний матеріал.
Хід гри
Розглядання ілюстрації «На току». Запропонувати дітям вибрати потрібний
матеріал для роботи і зробити засіки для пшениці.
Самостійна діяльність дітей (художня): розглядання серії сюжетних картинок
«Трактористи», «Сівалки сіють», «Хлібне поле», «Збирання урожаю».
Сюжетно-рольова гра «Печу, печу хлібчик»
Етап гри: ігрова ситуація «Допомагаємо бабусі випікати пиріжки».
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Друга
Мета: закріплювати знання про виготовлення хліба, розвивати інтерес у грі,
половина формувати позитивні взаємини.
дня
Вивчення вірша М. Познанської «Паляниця»
Мета: вчити дітей запам’ятовувати невеличкий віршований твір.
Як їсте ви паляницю,
Калачі смачні їсте,—
Не забудьте уклониться
Хліборобові за те!
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Знайди собі пару»
Мета: удосконалювати навички ходьби і бігу; виховувати увагу та вміння орієнтуватися у просторі.
Самостійні ігри: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Середа
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Спостереження за машиною з написом «Хліб»
Мета: вчити дітей впізнавати хлібну машину серед інших, закріпити знання
про значення хліба у житті людини.
Запитання: Що привезла машина у дитячий садок? Як виглядає хлібна машина? На чому лежить хліб? Для чого потрібен хліб?
Рухлива гра «Знайди, де сховано»
Мета: учити орієнтуватися в просторі; виховувати спостережливість,
витримку.
Дидактична гра «Хто назве найбільше виробів з борошна»
Мета: поглибити знання дітей про хлібобулочні вироби; розвивати логічне
мислення, пам’ять; виховувати бережливе ставлення до хліба.
Хід гри
Діти передають м’ячик одне одному і називають різні вироби з борошна.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Здоров’я та фізичний розвиток
на діяль- Тема: «Ми — маленькі хлібороби»
Програмові завдання:
ність
— повторити комплекс загальнорозвивальних вправ;
— з дітьми молодшої підгрупи закріпити навички ходьби і бігу по опорі з обмеженою площею та підлізання під дугу в упорі стоячи; розвивати вміння орієнтуватись у просторі, своєчасно реагувати на команди вихователя, а також
рівновагу під час виконання основних рухів;
— дітей старшої групи вчити шикуватися з однієї колони в кілька із заведенням ланок; вдосконалювати вміння ходити по колоді та метати торбинки
на дальність;
— розвивати спритність, швидкість, витриманість, уміння виконувати рухи
за умовним сигналом;
— вдосконалювати навичку бігу під час гри «У ведмедя у бору»;
— виховувати уважність, бажання займатись фізкультурою.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): дві скакалки, дуги, колода, по одній торбинці на
на діяль- кожну дитину (вагою 100 г).
План
ність
I. Вступна частина
Ходьба зі зміною темпу; на внутрішніх і зовнішніх сторонах стоп. Біг у середньому темпі (30 с).
Комплекс загальнорозвивальних вправ «Веселі городники».
II. Основна частина
Молодша підгрупа
— Ходьба та біг між двома скакалками, покладеними паралельно на відстані
20 см (4 рази).
— Пролізання під дугами (відстань 2 м одна від одної) в упорі, стоячи на колінах (3–4 рази).
Старша підгрупа
—Шикування в кілька колон із заведенням ланок.
— Метання торбинки з піском на дальність правою та лівою рукою (6–8 р.).
— Ходьба по колоді. На кінці колоди зійти.
Гра «У ведмедя у бору».
III. Заключна частина
Ходьба у повільному темпі по звивистій доріжці, вправи на вентиляцію
легенів.
Заняття: Логіко-математичний розвиток
Тема: «Порівняння предметів за шириною. Число 2 і цифра 2»
Програмові завдання:
— закріпити вміння дітей порівнювати предмети за шириною способом накладання, вживати слова широкий, вузький;
— дітей старшої підгрупи продовжувати вчити порівнювати предмети за кількістю, співвідносити число з цифрою; ознайомити з числом 2 і цифрою 2;
— розвивати пам’ять, увагу, уяву;
— виховувати самостійність, організованість, дисциплінованість.
Обладнання (матеріали): іграшкові їжачок і ведмедик; «річка», «мости»
з паперу різного кольору й ширини: синього — вузький, жовтого — широкий;
картки із зображенням широкої й вузької річок, великий і маленький кораблики; демонстраційний: три смужки, різні за шириною, довгий мотузок, барабан, паличка, числові картки із зображенням одного, двох предметів; картка з цифрою 2; дві картки із зображенням яблук, дві — груш; роздавальний:
картки з цифрами 1, 2; картки з двома горизонтальними смужками; два червоні та два жовті кружечки, кольорові мотузки.
План
1. Ігровий момент — гра «Подорож». Вихователь демонструє свою розповідь
на дошці.
Їжачок та ведмедик вирушили до фруктового саду. Дорогою вони побачили
річку, через яку було перекинуто два містки: синій і жовтий. Їжачок запропонував ведмедикові перейти річку по синьому містку поруч із ним, але вони
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Навчаль- не змогли вдвох поміститися на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти
на діяль- річку по жовтому містку — і друзі успішно дійшли до фруктового саду.
— Як ви думаєте, чому друзі не помістилися на синьому містку?
ність
— А чому вони змогли пройти по жовтому містку?
Запропонувати порівняти мости. (Вихователь накладає синю смужку
на жовту.)
— Який місток вузький? Який — широкий?
2. Робота з роздавальним матеріалом. Скільки яблук зібрав у садочку їжачок?
А скільки груш зібрав ведмедик? Чого більше: яблук чи груш? А як ми будемо
порівнювати? (Способом накладання.) Скільки яблук залишилося? На скільки яблук більше, ніж груш? Що треба зробити, щоб яблук і груш стало порівну? (Додати одну.) Тепер яблук і груш стало порівну, по два. Таким чином
утворилося число 2. А це цифра 2, якою позначається число 2.
3. Фізкультхвилинка.
4. Гра «Поклади стрічку в коробку» (молодша підгрупа). Вихователь просить
дітей розкласти смужки-стрічки по коробках відповідно до їх ширини і пояснити свої дії.
Наприклад: Я покладу в широку коробку широку стрічку, а у вузьку коробку
— вузьку стрічку.
Гра «Кораблики». На столах у дітей картки із зображенням двох річок, широкої та вузької; два кораблики, великий і маленький.
— Якою річкою попливе великий кораблик? Чому?
— Якою річкою попливе маленький кораблик?
5. Робота з цифрою 2 (старша підгрупа). Вихователь пропонує провести
по цифрі пальчиком, не відриваючи його від аркуша. Потім за допомогою довгого мотузка викласти цифру 2.
Гра «Не помились». У кожної дитини картки з цифрами 1 і 2. Вихователь пропонує дітям послухати, скільки разів він ударить наличкою по барабану, і показати картку з відповідною цифрою. Потім вихователь показує числову картку із зображенням одного чи двох предметів. Діти показують картку з відповідною цифрою.
6. Підсумок. Якого кольору містки були прокладені через річку? Чому їжачок
і ведмедик не змогли пройти по синьому містку? Яке завдання сподобалось виконувати? З якою цифрою познайомились? На що схожа цифра 2?
Денна
прогулянка

Розглядання пшеничних колосків
Мета: розширити знання дітей про злакові культури — пшеницю; розвивати пізнавальний інтерес до природи; формувати бережливе ставлення
до хліба.
Діти розглядають колосок пшениці. Вихователь пропонує його описати.
Запитання: Який колосок на вигляд? Якого він кольору? На що схожий?
Де він росте?
Мовленнєва гра «Колосок який?»
Мета: збагачувати словник дітей прикметниками.
Хід гри
Вихователь пропонує розказати про колосок. Який колосок?
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Денна
прогулянка

Можна прочитати вірш М. Сингаївського «Колосе пшеничний».
Колосе пшеничний,
Набирався соків,
Ти наш хліб одвічний.
Сонцем наливався,
З доброї зернини
Повний і високий —
Ми тебе ростили,
На добро пишався.
Від землі щоднини
Колосе багатий,
Набиравсь ти сили.
З доброї зернини.
Потім діти розглядають зернятка пшениці, а вихователь розповідає, як
із зернят утворюється мука.
Трудова діяльність: запропонувати подрібнити зерна за допомогою камінців.
Дидактична гра «Що спочатку, а що потім?»
Мета: закріпити знання про послідовність процесу виготовлення хліба; розвивати пізнавальну активність; виховувати шанобливе ставлення до праці хліборобів.
Матеріал: набір сюжетних картинок із зображенням етапів поступового приходу хліба до столу.
Хід гри
На столі перемішані картинки. Вихователь пропонує розкласти їх по порядку
і розповісти про послідовність виготовлення хліба.
Фізичні вправи на свіжому повітрі: в індивідуальній формі закріпити вправи,
вивчені на занятті. _________________________________________________
________________________________________________________________
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Підбіжи до квітки, яку я назву»
Мета: вдосконалювати ходьбу та біг; виховувати увагу та вчити орієнтуватися
в просторі.

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
Творча гра «На що схожий колосок?»
Мета: розвивати логічне мислення, вміння добирати порівняння, знаходити
схожість з іншими речами.
Хід гри
Запропонувати дітям розглянути колосок, назвати, з яких частин він складається; сказати, на що схожий колосок.
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Друга
Самостійна діяльність дітей (художня): розфарбовування колосків, домальополовина вування частин, яких бракує.
дня
Сюжетно-рольова гра «Печу, печу хлібчик»
Етап гри: ігрова ситуація «Пригощаємо пиріжками друзів».
Мета: розвивати у дітей вміння реалізувати ігровий задум.
Читання оповідання Ш. Амонашвілі «Хліб».
Тітонька Марія працює у школі прибиральницею. Вона добра, любить дітей,
до всіх така ласкава. Але сьогодні вона дуже розсердилася на Сашка.
— Як ти міг хліб викинути? Це ж хліб! — обурювалася вона.
— Що ж тут такого? Подумаєш, хліб! — здивувався Сашко.
Запитання: Де працює тітонька Марія? Чому вона розсердилася на Сашка?
Як необхідно було вчинити Сашкові? А як ви ставитеся до хліба?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Не запізнюйся»
Мета: учити дітей ходити та бігати у різних напрямках; розвивати спритність,
увагу.
Самостійні ігри: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Четвер
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Бесіда «Чому пшеницю називають золотом»
Мета: узагальнити і систематизувати знання дітей про хліб.
Запитання: Без чого не обходиться сніданок, обід, вечеря? Як слід ставитися
до хліба? Чому?
Рухлива гра «Дістань квітку»
Мета: удосконалювати вміння стрибати на обох ногах; розвивати увагу, спостережливість, спритність.
Дидактична гра «Назви хлібобулочні вироби»
Мета: поглибити знання дітей про хлібобулочні вироби; розвивати логічне
мислення, пам’ять; виховувати бережливе ставлення до хліба.
Хід гри
Вихователь пропонує вибрати картинки із хлібобулочними виробами і розповісти, які вони на смак.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (музична за планом музичного
на діяль- керівника)
ність
Заняття: Ознайомлення з природним довкіллям
Тема: «З лану до столу»
Програмові завдання:
— розширити і закріпити уявлення дітей про послідовність процесів вирощування хліба; про те, що хліб — найцінніший продукт харчування, що для його
отримання потрібно докласти багато зусиль;
— вчити цінувати працю хліборобів; берегти хліб;
— виховувати повагу до людей, які вирощували хліб.
Обладнання (матеріали): ілюстрації до теми, таця з хлібобулочними виробами.
План
1. Ігровий момент: вихователь ставить на стіл кошик з хлібобулочними виробами. Що у мене на столі? З чого зроблені? Де я їх взяла?
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Навчаль- Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл пона діяль- трапив м’який запашний хліб. Без хліба ми не можемо прожити жодного дня.
Хліб завжди берегли, на його честь складали пісні, вірші, прислів’я. Звідки ж
ність
до нас приходить хліб?
2. Розповідь вихователя на тему «Звідки приходить хліб?» (із показом
ілюстрацій).
А як називають людей, які вирощують хліб? Так, це хлібороби. Вони працюють для того, щоб ми з вами їли смачний і духмяний хліб, і тому ми повинні
поважати цих людей. А які ще професії належать до хліборобської праці?
Робота за картиною «Трактори на полі». Що ви бачите на ній? Що робить
трактор? Людина якої професії працює на тракторі?
Робота за картиною «Сівалки сіють». Люди сіють зерно навесні і дбають про
те, щоб посіяти його у вологу землю.
Коли зерно проростає, його поливають дощі, гріє сонечко.
Робота за картиною «Хлібне поле». Ось таке поле влітку. Спочатку зерно буває
зеленим, а потім достигає і стає жовтим. А про що ця загадка?
Золотавий та вусатий,
В ста кишенях сто маляток. (Колосок.)
А коли збирають хліб?
Потім вихователь пропонує розглянути, яка ж сільськогосподарська техніка допомагає людям збирати зерно: розглядання картини «Комбайн молотить
зерно».
3. Читання вірша М. Познанської «Хлібороби».
Хлібороб в колгоспнім полі
Нам вирощує врожай.
Пшениці шумлять на волі,
Де початок їм, де край?
А їсте ви паляницю,
Калачі смачні їсте,—
Не забудьте уклониться
Хліборобові за те.

Честь і слава хліборобам,
Що живуть в моїм селі!
Хлібороби хліб нам роблять,
Знайте ви про це, малі.
В пору літню, в час осінній,
Навесні — в гарячий час —
Косять, жнуть вони і сіють,
Лан орють у котрий раз.

4. Підсумок. Що нового ви дізналися? Чи змінилося у вас ставлення
до хліба?
Завершити заняття прислів’ям «Хочеш їсти калачі — не сиди на печі».
Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
Молодша підгрупа
Тема: «Веселе чаювання»
Програмові завдання:
— продовжувати формувати в дітей уявлення про предмети найближчого оточення, уточнити поняття про чайний посуд (назви, призначення);
— вчити дітей утворювати кличну форму іменників, узгоджувати слова в реченні-звертанні;
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Навчаль- — поповнити активний словник дітей словами: чайник, блюдце, чашка, скана діяль- тертина, цукорниця;
— розвивати мовлення, комунікативні навички;
ність
— виховувати доброзичливість, чемність та охайність.
Обладнання: іграшковий столик, стільці, іграшковий чайний сервіз,
скатертина.
План
1. Ігровий момент — вихователь повідомляє дітям, що вона отримала листа
від іграшок, вони збираються до дітей у гості на чаювання. Вихователь пропонує зустріти гостей і накрити стіл.
2. Гра «Підготовка до зустрічі». На окремому столику підготовані необхідні предмети: скатертина, чайний сервіз, стоїть іграшковий столик,
стільчики.
На що ми будемо ставити чашки? А чим треба накрити стіл? На чому будуть
сидіти наші гості? Що потрібно для чаювання?
3. Дидактична гра «Чайний посуд знають всі» (ознайомити дітей із назвою
чайного посуду, його призначенням). Діти розглядають чайний сервіз.
Що це? (Чайник.) Для чого потрібен чайник?
Що це? (Чашка.) Для чого потрібна чашка?
Що це? (Блюдце.) Для чого потрібне блюдце?
Що це? (Цукорниця.) Для чого потрібна цукорниця?
Що це? (Чайна ложка.) Для чого вона потрібна?
4. Гра «Серверуємо стіл» Вихователь заохочує дітей до сервірування столу.
Під час виконання завдання вихователь активізує мовлення дітей, ставлячи
запитання: «Що ти робиш? На що ти ставиш чашку? Якого кольору чашка?
Що можна пити з чашки? Де будемо набирати цукор? Чим будемо набирати
цукор у цукорницю?» та ін.
5. Фізкультхвилинка.
6. Прихід гостей, привітання. Діти чують стук у двері — це прийшли гості.
Діти зустрічають ляльку, ведмедика та інші іграшки. Вихователь пропонує
дітям запросити їх до столу.
Ведмедику, проходь до столу!
Катрусю, будь ласка, сідай на стільчик!
Зайчику, ми раді тебе бачити!
7. Підсумок. Діти пригощають іграшок чаєм. Сюжетно-рольова гра
«Чаювання».
Старша підгрупа
Тема: «Він пахучий, він духмяний»
Програмові завдання:
— продовжувати удосконалювати звуковимову, зокрема вимову звуків [ч], [у];
— збагачувати словник дітей;
— вчити правильно вживати (вимовляти) слова — назви посуду, утворювати їх від слів — назв страв; будувати діалог в уявній сюжетній ситуації
«У крамниці»;
— вдосконалювати навички діалогічного мовлення;
— виховувати бережливе ставлення до хліба.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): ілюстрації із зображенням хлібобулочних виробів,
на діяль- посуду, предметні малюнки (зображення гаманця, прапорця, гребінця, комірця, хлібця, стільця, олівця, лисиці, мильниці), лялька.
ність
План
1. Ігровий момент — читання вірша Є. Бандуренко «Звідки береться хліб?».
Запитав у Зіни Гліб:
— Звідкіля береться хліб?
Розвела руками Зіна:
— Звідкіля ж? ж? Із магазину.
Вихователь пропонує дітям проаналізувати вірш і відповісти на запитання:
«Чи насправді хліб приходить до нас із магазину?» Діти за ілюстраціями розказують шлях хліба з лану до столу.
2. Дидактична гра «У крамниці» (розвивати фонематичний слух, вимову
звука [ц]).
Вихователь читає віршик-загадку.
Знають і дорослі, й діти:
Якщо треба щось купити,
То обслужить як годиться
Магазин, або… (крамниця).
Запитання: Хто працює у крамниці? Як називається професія людини, яка
продає товар? Що продається в крамниці?
Вихователь показує дітям картки, діти називають слова, чітко вимовляючи
звук [д]. Потім вихователь запитує дітей, які речі з тих, що зображені на картинках, ми можемо придбати у крамниці, а які ні.
3. Фізкультхвилинка.
4. Дидактична гра «У крамниці “Хліб”». Діти розподіляються на пари. Одна
дитина з пари — продавець, інша — покупець. Діти грають у гру почергово,
пара змінює іншу пару. Вихователь стежить за тим, як діти будують діалог,
за граматичною правильністю побудови речень, узгодженням слів у роді, відмінку, числі.
5. Пальчикова гімнастика «Квасимо капусту».
6. Дидактична гра «Чим пригостить нас Марічка?» (вдосконалювати вимову
звуків [ч], [ц]). Вихователь показує ляльку Марічку та розповідає, що вона вирішила запросити нас у гості, щоб розважити, розвеселити та пригостити.
А пригощати вона буде тільки стравами зі звуками [ч] та [ц].
Слова: печиво, чай, кава, паляниця, хлібець, чебурек, компот, бублик, булочка, тістечко, шоколад, салат, оселедець, цукерки.
7. Мовленнєва гра «Усьому своє місце». Вихователь розповідає про те, що деякі зі страв, якими пригощала дітей Марічка, потрібно покласти в спеціальний
посуд.
Ми покладемо цукерки в… (цукерницю).
Салат будемо насипати в… (салатницю).
Акуратно нарізаний оселедець покладемо в… (оселедницю).
Духмяний хліб покладемо в… (хлібницю).
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Денна
прогулянка

Спостереження за травичкою
Мета: розвивати спостережливість, увагу, інтерес до живої природи, вміння помічати сезонні зміни в природі; формувати бережливе ставлення до живої природи.
Вихователь підводить дітей до галявини, де росте багато травички.
Запитання: Якого кольору трава? Якого кольору вона була влітку? Чому жовтіє трава? Чи вся трава на майданчику посохла?
Потім знаходять зелененьку травичку, розглядають її та слухають пояснення
вихователя, як виросла травичка з насінини.
Дидактична гра «Що спочатку, а що потім?»
Мета: закріпити знання дітей про фази росту рослин; формувати бажання спостерігати за рослинами.
Обладнання: комплекти малюнків, де зображені фази росту злакових: зерна — паростки — колосся — зерна.
Хід гри
Діти викладають послідовність росту злакових та обґрунтовують свою
відповідь.
Потім діти розглядають хлібні злаки та відгадують загадки.
Маю жовтий вусок,
Запашний колосок.
Буде з мене мука
Й паляниця м’яка. (Пшениця.)
Що то за твір,
Що не людина, не звір,
А має вуса? (Ячмінь.)
Що в полі половіє,
Коли вітер віє? (Жито.)
Трудова діяльність: запропонувати полити травичку, щоб вона довше була зелененькою.
Фізичні вправи на свіжому повітрі
Молодша підгрупа
Ходьба на носках та біг між двома мотузками, покладеними паралельно на
відстані 20 см одна від одної.
Старша підгрупа
Метання торбинки з піском із-за голови на дальність лівою та правою рукою.
Ходьба по колоді.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Денна
прогулянка

Рухлива гра «Дожени мене»
Мета: вдосконалювати вміння дітей виконувати рух за сигналом і біг по прямій; вчити орієнтуватися у просторі, виховувати увагу.

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Творча гра «На що схоже пшеничне поле»
Мета: розвивати фантазію, творче мислення, вміння добирати порівняння,
помічати схожі якості.
Хід гри
Запропонувати дітям розглянути ілюстрації пшеничного поля. Дібрати словаепітети до слова «поле» (велике, безкрає, жовте). Висловити думки
з приводу того, на що схоже пшеничне поле.
Самостійна діяльність дітей (мовленнєва): повторити з дітьми прислів’я про
хліб.
Сюжетно-рольова гра «Печу, печу хлібчик»
Етап гри: читання вірша М. Познанської «Чим пахне коровай».
Мета: розвивати пізнавальну активність, виховувати шанобливе ставлення
до хліба і праці.
Бесіда про український звичай — зустрічати гостей хлібом-сіллю
Мета: познайомити дітей із традиціями українського народу; виховувати бережливе ставлення до хліба.
Розповідь вихователя про звичай українського народу зустрічати гостей хлібом з сіллю.
Як ви гадаєте, як такий звичай характеризує наш народ?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Друга
Рухлива гра «Мій веселий дзвінкий м’яч»
половина Мета: удосконалювати вміння стрибати на обох ногах; розвивати спритність,
дня
увагу.
Самостійні ігри: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
П’ятниця
Ранок

Ранкова гімнастика «Веселі городники»
Бесіда «Вироби з тіста»
Мета: закріпити знання дітей про тісто, його властивості та різноманітність
виробів, які можна з нього приготувати.
Запитання: Що це? Тісто яке? Що можна приготувати з тіста? Хто вдома
найчастіше готує вареники? Як ви допомагаєте?
Рухлива гра «Карусель»
Мета: учити дітей переходити з ходьби на біг, уповільнювати та прискорювати
темп бігу та ходьби;ь розвивати швидкість, уміння узгоджувати рухи
зі словами.
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Ранок

Дидактична гра «Розкажи який»
Мета: закріпити вміння дітей складати описові розповіді; розвивати спостережливість, увагу.
Хід гри
Вихователь пропонує обрати якийсь хлібобулочний вибір та скласти описову
розповідь про нього. Батон який? Паляниця яка?
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня
на діяль- література)
ність
Молодша підгрупа
Тема: «Я — Колобок, Колобок!» (обігрування казки «Колобок»)
Програмові завдання:
— вчити будувати зв’язні речення за допомогою ілюстрацій, використовуючи
пряму мову;
— збагачувати словник образними виразами (зайчик-лапанчик, вовчик-братик, ведмідь-набрідь, лисичка-сестричка), дієприкметниками, дієсловами;
— розвивати інтонаційну виразність, силу голосу, темп мовлення;
— виховувати оцінювальне ставлення до персонажів казки.
Обладнання: ілюстрації до казки «Колобок».
План
1. Ігровий момент — на дошці ілюстрації до казки «Колобок». Герої якої
казки прийшли до дітей у гості? Запропонувати пригадати казку, звернути
увагу на те, звідки взявся Колобок.
2. Дидактична вправа «Який?». Діти пригадують, якими словами названо
в казці Колобка (зайчика, вовчика, ведмедика, лисичку)? Яку пісеньку співав
Колобок?
3. Дидактична вправа «У кого, який голос?». Яким голосом звернувся зайчик
до Колобка? (Діти відтворюють тоненький голосок і швидкий темп мовлення зайчика.)
Потім пропонує відтворити голос вовка, ведмедя, лисички, пригадати пісеньку Колобка.
4. Фізкультхвилинка.
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Навчаль- 5. Гра «Подорож Колобка» — стежити за тим, щоб діти відповідали на запина діяль- тання повним реченням. Як починається казка? Звідки з’явився Колобок?
Що сталося з Колобком? Кого він першого зустрів? Кого потім зустрів
ність
Колобок? Як закінчується казка?
6. Підсумок. На яку фігуру схожий Колобок?
Старша підгрупа
Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня
література)
Тема: «Переказ української народної казки “Колосок”»
Програмові завдання:
— вчити дітей слухати казку, розуміти казкові події, ситуації, оцінювати поведінку героїв;
— продовжувати знайомити дітей із жанром казки;
— виховувати любов до праці, бажання працювати та допомагати іншому.
Обладнання (матеріали): колоски пшениці, ілюстрації до казки.
План
1. Ігровий момент — вихователь звертає увагу на мишеня. Воно сумує, тому
що одне, саме. Пропонує послухати казку про двох мишенят.
2. Пригадати казку «Колосок» з демонстрацією ілюстрацій.
Запитання за текстом: Що знайшов півник? Що він з ним зробив? Що запропонували мишенята? Куди він поніс зерно? Що там отримав? Як він пік
пиріжки? Чому мишенята не стали їсти пиріжки?
3. Гра «Оціни героїв» — діти розглядають колосок, оцінюють поведінку мишенят і півника. (Мишенята ледачі, півник працьовитий.)
4. Фізкультхвилинка.
5. Переказ казки дітьми (3–4 дитини) за ілюстраціями.
6. Підсумок. Пояснити зміст прислів’я: «Хочеш їсти калачі — не лежи
на печі».
Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (ліплення)
Молодша підгрупа
Тема: «Веселий Колобок»
Програмові завдання:
— вчити дітей ділити шматок тіста на декілька частин, скочувати шматочки
між долонями коловими рухами, охайно користуватися тістом;
— закріпити поняття «круглий»;
— розвивати уміння слухати вихователя й акуратно виконувати завдання;
— виховувати посидючість.
Обладнання (матеріали): казка «Колобок», солоне тісто, стеки, дощечки для
ліплення, серветки.
План
1. Ігровий момент — пригадати разом з дітьми казку «Колобок», акцентувати
увагу на формі Колобка, його кольорі.
2. Мотивація: «Зліпимо для бабусі і дідуся Колобка, щоб вони не сумували».
3. Показ прийому ліплення круглої форми, повторити колові рухи руками.
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Навчаль- 4. Самостійна робота дітей. Індивідуальна допомога підказками, порадами,
на діяль- емоційна підтримка.
5. Підсумок. Розглядання колобків, вибрати найбільш вдалого.
ність
Запропонувати обіграти казку «Колобок».
Старша підгрупа
Тема: «Калачі та бублики»
Програмові завдання:
— вчити дітей колективно ліпити вироби, застосовуючи знайомі прийоми
ліплення: скочування кулеподібної форми, розплющування її, загинання
та прищипування;
— розвивати окомір, увагу;
— виховувати посидючість, бережливе ставлення до хліба.
Обладнання (матеріали): солоне тісто або пластилін, дощечки для ліплення,
серветки.
План
1. Ігровий момент — до дітей завітала лялька Тетянка. Вона запросила в гості
подружок і хотіла пригостити їх бубличками, але з нею сталася пригода (читання вірша Г. Бойка «Бублики»).
Ой смачні, ой смачні бублики у Тані:
Медяні, запашні, з маком, ще й рум’яні?
Медяні, запашні Танечка поїла,
А для нас і для вас дірочки лишила.
Запитання: Які були бублики у Тетянки? Які Тетянка поїла бублики? Що лишилося для нас?
2. Мотивація: «Допоможемо Тетянці, зробимо різні хлібобулочні вироби, щоб
вона пригостила подружок».
3. Частковий показ і нагадування прийомів ліплення.
4. Самостійна діяльність дітей, індивідуальна допомога.
5. Підсумок. Запропонувати дітям розповісти, що вони виготовили. Потім
діти накривають на стіл і пригощають ляльок чаєм.
Денна
прогулянка

Екскурсія до хлібного магазину
Мета: поглибити знання дітей про професії людей найближчого оточення; вчити вирізняти особливості професії продавця; розвивати увагу, слухове сприйняття, пам’ять.
Діти разом із вихователем приходять до хлібного магазину, розглядають прилавки, порівнюють хлібні вироби.
Запитання: Як можна назвати всі ці вироби одним словом? У якому магазині
вони продаються?
Мовленнєва гра «Розкажи, який»
Мета: закріпити вміння дітей складати описові розповіді; розвивати спостережливість, увагу.
Хід гри
Вихователь пропонує обрати якийсь хлібобулочний виріб та скласти описову
розповідь про нього.
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Денна
прогулянка

— Батон який?
— Паляниця яка?
— Коровай який?
Звертають увагу на те, поводиться продавчиня щодо покупців: привітна,
доброзичлива, спокійна.
Трудова діяльність: запропонувати купити собі булочку.
Рухлива гра «Через струмок»
Мета: вчити ходити по опорі зі зменшеною площею; розвивати чуття рівноваги
та спритність.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Гра-інсценівка казки «Колосок»
Мета: розвивати у дітей виразність інтонації, міміки, рухів; розвивати творчі
здібності, вміння перевтілюватися на певний образ.
Хід гри
За допомогою ілюстрацій пригадати зміст казки. Повторити слова півника
і мишенят. Обирання ролей та інсценування казки.
Самостійна діяльність дітей (мовленнєва): читання віршів про хліб.
Сюжетно-рольова гра «Печу, печу хлібчик»
Етап гри: ігрова ситуація «В хлібному магазині».
Мета: формувати культуру спілкування між продавцями і покупцями.
Читання вірша І. Блажкевич «Смачний хлібець»
Петрик, Павлик і Ганнуся
До лісу ходили.
Грибів кошик назбирали,
Ноги натомили.
Посідали спочивати
Та й хлібець виймають,
Ножем крають на три скибки,
Сіллю посипають.
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Дивно стало Петрусеві,
Що в житті нічого
Він іще не їв ніколи
Такого смачного.
— Нащо,— каже він по хвилі,—
Матусі варити?
Чи ж не краще та щоднини
Смачно хліб солити?

Друга
Запитання: Куди ходили діти? Чим вони посипали хліб? Чим сподобався
половина хліб Петрусеві? Як ви гадаєте, чому хліб смачніший із сіллю?
дня
Бесіда про бережливе ставлення до хліба
Мета: закріплювати вміння берегти, цінувати і любити хліб, поважати людей,
які його вирощують.
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Рухлива гра «Мій веселий дзвінкий м’яч»
Мета: удосконалювати вміння стрибати на двох ногах, вміння діяти за сигналом вихователя.
Самостійні ігри: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Тема тижня: «Осінні явища природи»
Понеділок
Ранок

Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Бесіда «Як я провів вихідний день»
Мета: Вчити дітей відповідати на запитання вихователя повними реченнями,
розвивати зв’язне мовлення.
Запитання: Де ти був у вихідний день? В які ігри грав? Як допомагав дома
батькам?
Рухлива гра «Знайди собі пару»
Мета: розвивати вміння орієнтуватися в просторі, вміння бігати парами.
Дидактична гра «Осінні явища»
Мета: поглиблювати знання дітей про осінні явища в природі, розвивати вміння називати ознаки осені.
Хід гри
Діти розглядають картинку і розказують, які осінні явища на ній намальовані.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Здоров’я та фізичний розвиток
на діяль- Тема: «Осінній вітерець»
ність
Програмові завдання:
— розучити комплекс загальнорозвивальних вправ;
— з дітьми молодшої групи закріпити вміння кидати та ловити м’яч обома
руками, повзати в упорі стоячи на колінах; розвивати спритність, окомір,
координацію рухів під час виконання основних рухів та вміння орієнтуватися
в просторі;
— з дітьми старшої групи вдосконалювати вміння метати із-за голови мішечок
з піском у горизонтальну ціль та повзати по гімнастичній лаві;
— розвивати увагу і спритність;
— вдосконалювати навички стрибка в довжину з місця під час гри «Не замочи
ніг»;
— виховувати уважність.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): дуги, м’яч, 2–3 гімнастичні лави, по 2 торбинки з
на діяль- піском вагою 100 г, великий обруч.
ність
План
I. Вступна частина
Ходьба у середньому темпі; на зовнішній стороні стопи. Біг у середньому
темпі.
Комплекс загальнорозвивальних вправ «Осінній дощик».
II. Основна частина
Молодша підгрупа
— Повзання в упорі, стоячи на колінах, по підлозі під двома дугами на відстань 2 м (3–4 рази);
— Кидання і ловіння м’яча обома руками — «граємо з ведмедиком» (6–8 разів);
Старша підгрупа
— Перешикування у колону парами.
— Метання торбинки у горизонтальну ціль на відстані 2,5 м правою та лівою
рукою.
— Повзання по гімнастичній лаві на колінах з упором на руки (4–6 підходів).
Гра «Не замочи ніг».
III. Заключна частина
Ходьба у повільному темпі на носках та у повільному темпі з рухами рук.
Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (малювання)
Молодша підгрупа
Тема: «Дощ то капає, то ллється»
Програмові завдання:
— вчити малювати довгі та короткі похилі лінії; вправляти у малюванні пензлем;
— закріпити вміння малювати посередині аркуша, заповнюючи усю його площину;
— розвивати охайність під час роботи;
— виховувати бажання малювати.
Обладнання (матеріали): пензлі, гуашеві фарби, аркуші паперу із зображенням хмаринок та дерев.
План
1. Читання віршика М. Познанської «Йдуть дощі».
Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі.
Стали чорними кущі,
І дерева чорні стали,

Бо листочки всі опали.
Тільки дуб стоїть у листі
І калинонька в намисті.

Що сталося з рослинами від дощу?
2. Мотивація: «Давайте намалюємо, як дощик поливає рослини».
3. Розглядання сюжетної картинки «Іде дощ». Показ прийому малювання.
4. Самостійна діяльність дітей. Індивідуальна допомога підказками, порадами.
5. Підсумок. «Як гарно дощик поливає всі рослини — дерева, кущі» — розглядання дитячих робіт.
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Навчаль- Старша підгрупа
на діяль- Тема: «Різнокольорові кульки»
ність
Програмові завдання:
— вчити дітей малювати предмети круглої форми, зафарбовувати зображення, не виступаючи за контур;
— закріпити знання кольорів та вміння проводити вертикальні лінії олівцем;
— розвивати спостережливість, увагу, чуття кольору;
— виховувати старанність у роботі, посидючість.
Обладнання (матеріали): ілюстрації із зображенням кульок, аркуш паперу,
гуашева фарба, серветки, пензлі, олівці.
План
1. Ігровий момент — до групи залітає повітряна кулька. Мовленнєва гра
«Кулька яка?». Як кульки летять на вітру? Чи подобається вам, як летять
кульки?
2. Мотивація: «Намалюємо кульки і подаруємо їх вітерцю».
3. Розглядання повітряної кульки. Яку форму має кулька? Якого вона кольору? А ще якого кольору бувають кульки? Для чого потрібна ниточка?
4. Показ прийому малювання кульки та ретельного зафарбовування.
Нагадати, що ниточку для кульки треба малювати олівцем.
5. Самостійна робота дітей. Індивідуальна допомога, стежити, щоб діти правильно тримали пензлики та олівці.
6. Підсумок. Розглядання різнокольорових кульок. Який настрій викликає їх
яскравість? Запропонувати подарувати їх вітерцю, щоб він поніс їх високо
до неба.
Денна
прогулянка

Спостереження за змінами погодити, як гойдаються гілки дерев
Мета: формувати вміння дітей спостерігати за природними явищами восени,
виявляти прикмети осені; вчити розуміти та помічати осінні погодні зміни
в природі.
Вихователь пропонує дітям звернути увагу на верхівки дерев, з’ясувати, чому
вони гойдаються.
Запитання: Який сьогодні вітер, хто може розказати? Що він робить?
Давайте спробуємо визначити, звідки дме сьогодні вітер.
Можна прочитати вірш К. Перелісної «Вітер взяв сопілку в руки».
Вихователь ще раз пропонує уважно поглянути довкола і розказати, що гойдається і «танцює» під осіннім вітром.
Трудова діяльність: запропонувати зібрати букети з опалого листя.
Фізичні вправи на свіжому повітрі: в індивідуальній формі закріпити вправи,
вивчені на занятті. _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Вітер кружляє листочки»
Мета: вдосконалювати навички ритмічної ходьби та бігу; виховувати рішучість та вміння орієнтуватися в просторі.
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Денна
прогулянка

Дидактично-рухлива гра «Листочки»
Мета: закріпити назви дерев, закріпити вміння розрізняти їх за формою
листків.
Матеріал: осіннє листя.
Хід гри
Вихователь роздає дітям листочки (кленові, каштанові, тополині).
Потім дає команду: «Повіяв вітер, і листочки розлетілися по майданчику» —
діти розбігаються в різні боки.
«Аж ось вітер вщух, листячко опустилося на землю» — діти зупиняються,
присідають.
Вихователь «збирає» листочки, піднімає кленовий листочок і каже: «Повій,
вітре, і принеси мені кленові листочки» — діти з кленовими листочками підбігають до неї.
Вихователь запитує, з якого дерева листочок. І так далі з іншими листочками.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
Друга
половина Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Творча гра «Вітерець та деревце»
Мета: розвивати у дітей вміння перевтілюватися у заданий образ, мімічні
рухи; удосконалювати координацію рухів.
Хід гри
Вихователь читає віршовані рядки, а діти виконують відповідні рухи, імітуючи гойдання дерев у вітряну погоду.
Осінній вітер налетів —
Додолу віти всі схилив.
Гілки гойдає вітер,
Осінній гість сердитий.
Туди-сюди, сюди-туди,
Він хилить клени і дуби,
Шумить і завиває,
Ось-ось когось зламає…
Самостійна діяльність дітей (музична): гра на музичних інструментах — шумовий оркестр.
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Друга
Сюжетно-рольова гра «Лялька захворіла»
половина Етап гри: екскурсія-огляд медичного кабінету.
дня
Мета: розширити уявлення дітей про працю лікаря; збагачувати словник дітей
назвами медичних професій; виховувати самостійність, повагу до людей.
Досліди з вітрячками
Запропонувати дітям взяти в руки вітрячки і визначити, звідки дме на них
вітер. Коли вітрячок крутиться повільно? А коли сильніше?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Наздожени листочок»
Мета: вчити бігати по прямій; виховувати вміння швидко орієнтуватися та рухатися, не заважаючи одне одному.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________

72

Вівторок
Ранок

Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Спостереження за змінами в стані живої та неживої природи
Мета: розкрити зміст лексичного значення слова жовтень; сформувати знання про період «золотої» осені, її характерні ознаки; розвивати спостережливість, допитливість, образне уявлення та зв’язне мовлення; виховувати естетичні смаки дітей.
Запитання: Яка зараз пора року? Які зміни відбулись з приходом осені?
Як ви гадаєте, чому другий місяць осені називається жовтнем?
Рухлива гра «Сонечко й дощик».
Мета: вчити дітей ходити та бігати врозтіч; розвивати швидкість і спритність.
Дидактична гра «Розумний м’яч»
Мета: закріпити знання дітей про форму і колір різних предметів; розвивати
швидкість реакції.
Хід гри
Діти стоять у колі, вихователь по черзі кидає їм м’яч і називає слово. Дитина
повинна швидко назвати форму і колір названого предмета і повернути м’яч
вихователеві.
Наприклад:
— Сонечко — (жовте);
— Ялинка — (зелена);
— Кубик — (синій).
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (музична за планом музичного
на діяль- керівника)
ність
Заняття: Ознайомлення із соціумом
Тема: «Осінні явища природи»
Програмові завдання:
— формувати в дітей уявлення про пори року, їх послідовність;
— вчити розпізнавати і називати ознаки осінньої погоди;
— ознайомити з характерними ознаками осені (дощ, листопад);
— розвивати увагу, спостережливість;
— виховувати естетичне відчуття краси природи восени.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): ілюстрації із зображенням осінніх явищ природи.
на діяль- План
ність
1. Ігровий момент — вихователь загадує дітям загадку про осінь.
У садах, лісах блукає,
В жовті шати одягає,
Золотисту стелить постіль —
Жде сестрицю білу в гості. (Осінь.)
Вихователь звертає увагу дітей на те, що восени змінилась погода.
2. Бесіда за ілюстрацією «Осінь».
Запитання: Якого кольору стало небо? Як гріє сонечко восени? Якого кольору хмари?
Коли плачуть хмари? Які їхні сльози? Що піднімає листочки із землі і кружляє у повітрі? Який буває вітер?
Вихователь розповідає дітям про явище в природі — листопад.
3. Фізкультхвилинка.
4. Читання вірша А. Житкевича «Листопад».
Осінь, осінь, листопад,
Жовте листя стелить сад,
За моря, в краї далекі
Відлетіли вже лелеки.
Хмари небо затягли,
Вітер віє з-за гори,
Ходить осінь листопадом,
Жовте листя стелить садом.
5. Дидактична гра «З якого дерева листочок?». Вихователь пропонує назвати виставлені дерева, а потім знайти їх плоди та листочки (ілюстрації із зображенням дерев: ялинки, горобини, каштана, липи, клена).
6. Підсумок. Дидактична вправа «Звуки осені». Діти за допомогою музичних
інструментів відтворюють «звуки осені». Вихователь по черзі грає на музичному інструменті і пропонує послухати, як звучить металофон або музичний
трикутник.
Що нагадують ці звуки? Що нагадують звуки шумових інструментів?
Вихователь пропонує дітям відтворити звуки осені.
Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
Молодша підгрупа
Тема: «Якою буває погода»
Програмові завдання:
— вчити дітей розрізняти й називати стан погоди, називати компоненти природного довкілля та їх якості;
— вправляти в умінні правильно вживати іменники в однині та множині;
— формувати чітку вимову звуків, зокрема звука [ш] з різною силою голосу;
— розвивати мовлення, поповнювати словниковий запас дітей;
— виховувати пізнавальний інтерес до природного довкілля.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): ілюстрації із зображенням природних явищ (дощ,
на діяль- сніг, сонце), аудіозаписи шуму дощу, сильного вітру.
ність
План
1. Ігровий момент — спостереження за погодою через вікно.
Запитання: Який сьогодні день? Яке небо? Що ми на ньому бачимо? Чи є на
небі хмарки? Запропонувати пофантазувати і уявити, на що схожі хмаринки.
Якого кольору хмаринки? А щоб у нас стало світліше та тепліше, треба, щоб ізза хмаринок вийшло… (сонечко).
2. Промовляння заклички «Вийди, вийди, сонечко!».
3. Розглядання ілюстрації із зображенням сонечка.
Запитання: Яке сонечко? Навіщо потрібне сонечко? Що воно дає? Сонечко
світило-світило і раптом висушило землю, квіти, травичку. І всі рослини зажурилися, бо схотіли пити. Хто може їм допомогти? Кого ми покличемо?
4. Проспівування пісеньки-заклички «Іди, іди, дощику!».
Слухання аудіозапису шуму дощу. Що це таке? Для чого потрібен дощик?
У нас земля була сухою, а тепер стала… (мокрою).
А якщо дощик не припиняється, то кажуть, що погода… (дощова).
5. Прослуховування аудіозапису вітру. Що ж це відбулося?
Запропонувати дітям показати, як вітер шумить (спочатку тихо, потім голосніше й голосно).
6. Розглядання, ілюстрацій на яких зображено, як іде сніг. Якщо дуже-дуже
холодно, то з неба іде не дощик, а пухнастий, білий… (сніг).
Читання віршованих рядків.
На поля, на лужок —
Вже не видно стежок.
Забіліло усе…

Сипле, сипле сніжок,
Сипле, сипле сніжок,
Сипле, сіє, трясе

7. Підсумок. Який стан погоди вам подобається найбільше?
Старша підгрупа
Тема: «Що буває восени?»
Програмові завдання:
— збагачувати знання дітей про осінні явища природи (похолодання, листопад, дощ, мряка, туман, калюжі);
— закріплювати поняття «слово», «звук»;
— вдосконалювати вимову приголосних у різних позиціях, перевірити уміння
розрізняти звуки на слух та правильно їх артикулювати;
— розвивати фонематичний слух, артикуляційний апарат;
— виховувати уважність, слухову пам’ять.
Обладнання (матеріали): м’яч, ширма, папір, таз, вода, молоток.
План
1. Ігровий момент — загадка про осінь.
Дрібненький дощик сумно плаче,
І листячко жовтогаряче
З дерев поволі опадає.
Яка пора це наступає? Що буває восени?
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Навчаль- 2. Мовленнєва гра «Назви осіннє слово» (погодні явища). Вихователь кидає
на діяль- м’яч, а дитина називає осіннє слово.
ність
3. Дидактична вправа «Скажи слово, щоб почути звук…» Вихователь називає
звук, а діти придумують слова та інтонаційно виділяють заданий звук.
4. Дидактична вправа «Впізнай дію на слух». Вихователь за ширмою переливає воду, шелестить папером, стукає молотком тощо, а діти відгадують дії і повторюють звуки (звуконаслідувальні слова).
5. Гра «Пливи, човнику». Паперові човники діти пускають в індивідуальних
мисках, дмухають на них. Вихователь стежить, щоб був глибокий вдих і плавний видих.
6. Читання вірша М. Познанської «Вітер».
Вітер, вітер пустотливий
Залетів до нас у сад,
Обриває груші, сливи,
Трусить яблуні підряд.
Який звук ви чуєте найчастіше у віршику? (Звук [р].) В яких словах є звук [р].
Інтонаційне виділення звука. Робота над інтонаційною виразністю вірша.
7. Підсумок. Які явища природи відбуваються восени? Чи подобається вам
осінь? Чому?
Денна
прогулянка

Спостереження за станом погоди: «Чому гойдаються гілки на деревах?»
Мета: розвивати спостережливість, допитливість; допомогти з’ясувати, що
гілки гойдаються від вітру.
Запитання: Чому гойдаються дерева? Який сьогодні вітер? А який буває вітер?
Вихователь читає вірш К. Перелісної «Вітер».
Скільки їх лежить в траві,
Вітер! Вітер! Вітерець!
Ой, який ти молодець —
На стежках, у кропиві
Скільки зразу збив з гілок
І в куточку між кущів…
Грушок, яблук та сливок!
Тільки що ж ти наробив?
Нащо з листям позривав?
Нащо гілку поламав?
Хочеш яблучка — зривай,
Тільки гілки не ламай.
Запитання за змістом вірша: Про що розповів вам вірш, який ви щойно
прослухали? Чи може зашкодити сильний вітер деревам та кущам? Яким чином вітер може зробити це?
Фізичні вправи на свіжому повітрі
Молодша підгрупа
Різні види ходьби зі зміною темпу. Біг у середньому темпі. Стежити, щоб діти
під час бігу не наштовхувались одне на одного.
Старша підгрупа
Метання торбинки з піском із-за голови в горизонтальну ціль (обруч, покладений на підлогу). Повзання по гімнастичній лаві на колінах з упором на руки.
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Денна
прогулянка

Рухлива гра «Дожени мене»
Мета: вчити бігати по прямій; виховувати вміння швидко орієнтуватися та рухатися, не заважаючи одне одному.
Трудова діяльність: запропонувати зібрати осіннє листя і сплести вінок.
Дидактична вправа «Яка погода?»
Мета: збагачувати словник дітей прикметниками.
Хід вправи
Вихователь пропонує дібрати відповідні прикметники до запропонованих висловів.
— Якщо йде дощ — погода…
— Якщо сильний вітер — погода…
— Якщо холодно та сиро — погода…
— На небі жодної хмаринки — погода…
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Гра-імітація «Що може розповісти небо»
Мета: закріпити осінні явища природи, вміння відповідати на запитання вихователя, зв’язне мовлення; розвивати творче мислення, вміння висловлювати свої думки.
Хід гри
Вихователь пропонує переглянути різні види фотографій неба: чисте, перед
грозою, вечірнє небо. Чи можна, дивлячись на небо, сказати, якою буде погода? Яке небо на цій світлині? Про що говорить це небо?
Самостійна діяльність дітей (художня): розглядання альбому на тему «Осінні
явища».
Сюжетно-рольова гра «Лялька захворіла»
Етап гри: ігрова ситуація «Лікар завітав до ляльки Оленки».
Мета: розширити знання дітей про приміщення; розвивати монолітне та діалогічне мовлення; виховувати чуття взаємодопомоги.
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Друга
Бесіда «Яка погода?»
половина Мета: розвивати уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явидня
щами природи.
Запитання: Яка пора року? Що відбувається восени в природі? Що сталося
з рослинами — деревами, квітами? Чи змінився одяг людей у цю пору року?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Осінній хоровод»
Мета: вправляти дітей у ходьбі по колу; розвивати увагу, пам’ять, мовлення,
колективні рухи, вміння слухати вихователя.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Середа
Ранок

Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Бесіда «Хмаринки»
Мета: сформувати у дітей поняття про хмари, їх рух; розвивати спостережливість, зв’язне мовлення; виховувати пізнавальні інтереси дітей.
Запитання: Якого кольору хмари? На що вони схожі? Коли плачуть хмари?
Які їхні сльози?
Рухлива гра «Діти в лісі»
Мета: вдосконалювати навички ходьби та бігу; виховувати увагу; розвивати
спритність.
Дидактична гра «Одягни ляльку на прогулянку»
Мета: учити дітей вживати у своєму мовленні слова-узагальнення (одяг, взуття); класифікувати одяг та взуття; розвивати зорову пам’ять, уважність, логічне мислення.
Обладнання: лялька; ляльковий одяг, відповідний до пори року.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям допомогти ляльці одягнутись на прогулянку.
Спочатку діти називають одяг, потім називають послідовність одягання й одягають ляльку.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Здоров’я та фізичний розвиток
на діяль- Тема: «Спритний вітерець»
Програмові завдання:
ність
— повторити комплекс загальнорозвивальних вправ;
— з дітьми молодшої групи закріпити вміння прокочувати м’яч по підлозі обома руками та ходити між щаблями гімнастичної драбини;
— з дітьми старшої підгрупи закріпити вміння стрибати у висоту з місця та
пролізати під дугою боком;
— розвивати увагу, вміння орієнтуватися у просторі, окомір, спритність, координацію рухів та вміння діяти за сигналом вихователя;
— вдосконалювати навички ходьби та бігу під час гри «Вітерець-пустунець»;
— виховувати інтерес до фізичних вправ.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): гімнастична драбина, м’яч, 2 стояки, шнур 8–10 м,
на діяль- 3–4 листочки, 3–4 дуги заввишки 50 см.
План
ність
I. Вступна частина
Шикування. Ходьба на носках зі зміною темпу; руки на поясі (20 с). Біг парами у середньому темпі.
Комплекс загальнорозвивальних вправ «Осінній дощик».
II. Основна частина
Молодша підгрупа
— Ходьба з переступанням через щаблі гімнастичної драбини, покладеної
на підлогу — «крокуємо через місточок» (3–4 рази);
— Прокочування м’яча по підлозі обома руками одне одному, як білочка горішки (12–16 разів);
Старша підгрупа
— Підлізання під дугу лівим та правим боком — «осінній вітерець бавиться
з гілочками та листочками» ( 6–8 підходів).
— Стрибки у висоту з місця — «до листочка» (6–8 підходів).
Гра «Вітерець-пустунець».
III. Заключна частина
Ходьба на носочках з рухами рук у повільному темпі з підніманням та повільним опусканням рук через сторони.
Заняття: Логіко-математичний розвиток
Тема: «Орієнтування в часі. Порівняння множин предметів. Просторові відношення» (вперед-назад, вгору-вниз, праворуч-ліворуч).
Програмові завдання:
— продовжувати вчити дітей порівнювати групи предметів за допомогою прийому прикладання; складати ціле з окремих предметів;
— закріпити вміння розпізнавати частини доби: ранок, день, вечір, ніч;
— з дітьми старшої підгрупи закріпити поняття «більше на один», «менше
на один», «порівну», «стільки», «скільки»; вчити визначати напрями: впередназад, вгору-вниз, праворуч-ліворуч;
— виховувати увагу, спостережливість.
Обладнання (матеріали): іграшки — їжачок і ведмедик; малюнки на тему
«Прогулянка в лісі»; картки із зображеннями ялинки, дуба, квітів, лисички,
зайчика, сонця, хмарок; шаблони трьох шишок, трьох листків; картки з вертикальною смужкою посередині і зображенням листка ліворуч від смужки; шаблони листків, розрізаних на частини; картинки з малюнками ранку, дня, вечора, ночі.
План
1. Ігровий момент — у гості завітали їжачок та ведмедик, які жваво розповідають про свою прогулянку до осіннього лісу.
2. Вранці вони прийшли до осіннього лісу та побачили там багато великих
та маленьких ялинок. Стежкою пішли вперед і посередині галявини побачили
могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки, ліворуч виднівся пеньок,
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Навчаль- на якому сидів зайчик. У небі яскраво світило сонечко та пливли маленькі білі
на діяль- хмаринки. Унизу, під дубом, хитра лисичка вирила собі нірку. У лісі було тепло і затишно. Але сонечко стало сідати, почало сутеніти, і друзі вирішили поність
вернутися додому.
3. Гра «Картина осіннього лісу». На столі лежать картки із зображеннями
ялинок, лисички, зайця, пенька, дуба, квітів, сонця, хмар. На дошці запропонувати відтворити картину лісу — молодші діти розкладають картинки,
а старші пояснюють.
— Які дерева побачили звірята? Скільки їх? Яке дерево побачили посередині
галявини? Що було праворуч дуба? Що — ліворуч?
— Хто сидів на пеньочку? Де перебувають сонечко та хмари? Скільки ялинок?
Багато чи одна? Знайдіть на картині місце лисички.
4. Фізкультхвилинка.
5. Гра «Шишки й листя». Їжачок і ведмедик гуляли осіннім лісом і назбирали
листків і шишок. Вони ніяк не можуть вирішити, хто з них зібрав більше.
Вихователь викладає на дошці вгорі три листки, під ними — дві шишки.
— Подивіться на дошку, що ви помітили? Скільки бракує шишок? (Шишок
менше, ніж листків, на одну.)
— Скільки листків? Що слід зробити, щоб листків і шишок було порівну?
Скільки тепер листків і шишок?
6. Гра «Збери ціле». На столах у дітей картки з вертикальною смужкою посередині й зображенням листка ліворуч від смужки; такі самі листки, розрізані
на 2–3 частини (для дітей старшої підгрупи 4–6 частин).
Запропонувати зібрати такий самий листок з окремих деталей.
7. Гра «Що спочатку і що потім?» (закріплення знань про частини доби).
— Коли звірята вирушили до лісу? Коли повернулися? Чому ви вирішили, що
вони повернулися ввечері? Чому на вулиці стало темно?
Молодша підгрупа
Вправа «Підкажи слово». Вихователь пропонує дітям підказати слово для закінчення речення.
Діти прокидаються вдома — це…
Діти у садочку роблять ранкову гімнастику — це…
Граються на прогулянці — це…
Сідають обідати — це…
Вечеряють у садочку — це…
Діти йдуть додому — це…
Діти вдома лягають спати — це…
Дітям сняться цікаві сни — це…
Старша підгрупа
У кожної дитини на столі картки з малюнками ранку, дня, вечора, ночі.
Запропонувати розглянути їх, назвати та розкласти в необхідному порядку.
З якої частини доби починається день?
Після виконання завдання можна запропонувати дитині розказати, що вона
звичайно робить вранці, вдень, ввечері, вночі.
8. Гра «Чарівний листок». У кожного на столі аркуш паперу, усередині якого — листок з будь-якого дерева, намальований восковою свічкою. Вихователь
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Навчаль- пропонує дітям зафарбувати цей аркуш. Під час зафарбовування з’являється
на діяль- відбиток листка.
9. Підсумок. Що звірята побачили в лісі? Що сподобалося робити на занятті?
ність
Денна
прогулянка

Спостереження за хмарами на небі
Мета: продовжувати формувати вміння дітей спостерігати за природними явищами восени, розуміти та помічати осінні погодні зміни в природі.
Вихователь пропонує дітям підняти голови і поглянути на небо.
Запитання: Розкажіть, яке воно сьогодні? Чи є на небі сонечко? Як ви вважаєте, хто закрив собою веселе сонечко, чому його не видно? Як називається такий день, як сьогодні, коли все небо вкрите сірими осінніми хмарами, сонячний чи хмарний? Що люди беруть з собою в дорогу в такий день? Як ви вважаєте, для чого вони це роблять?
Можна загадати загадку:
Темні, сірі, волохаті,
Мов клубки великі вати,
Низько небом попливли,
Дощ та мряку принесли. (Хмари.)
Запропонувати дітям паличками на піску намалювати хмаринку, яка найбільше сподобалась.
Дидактична гра «Приємно — неприємно»
Мета: формувати уявлення про осінні явища природи, знаходити приємні
та неприємні їх сторони; розвивати мислення, увагу.
Вихователь називає прикмети осінньої погоди, а діти коментують свої враження від них, називаючи відповідні слова «приємно» або «неприємно».
— Тихий день.
— Вітряний день.
— Хмарна погода.
— Сонячний ранок.
— Темні хмари.
— Сильний вітер.
— Холодна мряка та інше.
Вихователь читає вірш І. Кирпи «Дує, дує вітер» і пропонує «потанцювати»
немов листочки на майданчику.
Дує, дує вітер,
Дує, задуває,
Жовтенькі листочки
З дерева зриває.
Фізичні вправи на свіжому повітрі: закріпити в індивідуальній формі вправи,
вивчені на занятті. ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Денна
прогулянка

Рухлива гра «Злови м’яч»
Мета: удосконалювати вміння кидати та ловити м’яч; виховувати увагу
та спостережливість.
Трудова діяльність: запропонувати зібрати опале листя та гілочки
на майданчику.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Гра-імітація «Подорож вітерця»
Вихователь пропонує уявити себе вітерцем і вирушити у подорож. Діти піднімають руки вгору, зображуючи вітерець.
Вітерець дорогою поступово перетворюється в сильний вітер — діти імітують
прискорений рух. А тепер — в ураган і знову — у теплий легкий вітерець.
Вітерець дякує вас за подорож. Доторкніться ніжно одне до одного, як би це
зробив ласкавий вітерець.
Самостійна діяльність дітей (музична): гра на музичних інструментах.
Знайомство із сопілочкою.
Сюжетно-рольова гра «Лялька захворіла»
Етап гри: спостереження за працею медичної сестри.
Мета: познайомити дітей з працею медсестри; розвивати вміння наслідувати
дії дорослого; дотримуватись своєї ролі; виховувати шанобливе ставлення до
праці дорослих.
Бесіда «Вітер-вітерець»
Мета: сформувати у дітей поняття про вітер; ознайомити з його особливостями
залежно від пори року.
Запитання: Яка зараз погода? Яке повітря? А яке повітря було вдень?
Пригадайте, яке воно було влітку? Поміркуйте, від чого це залежить?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Друга
Рухлива гра «Потяг»
половина Мета: вчити дітей ходити та бігати одне за одним; виховувати вміння узгоджудня
вати свої рухи з рухами інших дітей.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
Четвер
Ранок

Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Ігри з вітрячками
Мета: розвиток мовленнєвого дихання; з’ясувати, коли вітрячок крутиться повільно.
Запитання: Чи бачите ви вітер? А відчуваєте? Що може допомогти розпізнати вітер?
Рухлива гра «Вітер кружляє листочки»
Мета: вдосконалювати навички ритмічної ходьби та бігу; виховувати рішучість та вміння орієнтуватися в просторі.
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Ранок

Дидактична гра «Що зайве?» (розмір предметів)
Мета: учити дітей визначати зайвий предмет за розміром; розвивати логічне
мислення, уважність.
Обладнання: предмети різного розміру.
Хід гри
Ведмедик Михась засмучений, адже він ніяк не може визначити зайвий предмет. Давайте йому допоможемо!
Діти на наборному полотні розглядають предмети і визначають, що зайве
і чому, порівнюючи за розміром.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (музична за планом музичного
на діяль- керівника)
ність
Заняття: Ознайомлення з природним довкіллям
Тема: «Погода восени»
Програмові завдання:
— уточнити та розширити у дітей поняття про осінні явища в природі;
— розвивати спостережливість за сезонними змінами в природі;
— збагачувати словник словами, які означають назви осінніх явищ;
— виховувати уважність, зосередженість.
Обладнання (матеріали): ілюстрації із зображенням осінніх явищ природи,
картина «Осінній день», вірш Я. Щоголева «Осінь», предметні картинки.
План
1. Ігровий момент — читання уривка з вірша Я. Щоголева «Осінь».
Листя пожовтіле
З дерева летить.
Хоч би де замріла
Квіточка одна;
Тільки червоніє
Ще горобина.

Висне небо синє,
Синє, та не те;
Світить, та не гріє
Сонце золоте.
Темная діброва
Стихла і мовчить;

Далі вихователь пропонує поглянути у вікно і підтвердити слова автора.
2. Бесіда про осінні явища з використанням ілюстрацій.
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Навчаль- Запитання: Яка пора року зараз? Яке осіннє сонечко? Яке повітря восени?
на діяль- Що сталося з деревами? А з квітами? Що ще відбувається восени?
ність
3. Фізкультхвилинка.
4. Розглядання картини «Осінній день». Як називається картина? Чому? Яке
небо? Що ви бачите на землі? Чому стоять калюжі? Яке листя? Що робиться із
листям? В чому одягнені люди? Яка погода?
5. Дидактична гра «Що буває восени». Вихователь пропонує дітям вибрати
картинки і пояснити, що з цим об’єктом буває восени.
Дерева — жовтіють, голі, без листя.
Листя — жовтіє, червоніє, опадає.
Небо — похмуре, сіре, йде дощ.
6. Підсумок. Діти слухають аудіозапис дощу та вітру (різної сили).
Запропонувати повторити, як виє вітер, з різною силою голосу.
Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
Молодша підгрупа
Тема: «Вітер, вітер, вітерець» (звукова культура мовлення)
Програмові завдання:
— вправляти дітей у звуконаслідуванні шуму вітру;
— розвивати силу голосу і мовленнєве дихання; увагу, зосередженість;
— виховувати естетичний смак.
Обладнання (матеріали): листочки з різних дерев (засушені), вірш К. Перелісної «Вітер взяв сопілку в руки», аудіозапис шуму вітру.
План
1. Ігровий момент — читання вірша К. Перелісної «Вітер взяв сопілку в руки»
(вихователь акцентує увагу на тому, що вітер зриває листя).
Вітер взяв сопілку в руки: — Ду-ду-ду!
Хто зі мною потанцює у саду?
Захиталися жоржини: — Може, й ми!
Тільки ти нас над землею підніми!
— Шкода часу,— вітер каже.— Підіймать?
Видно, вам не доведеться танцювать!
Тут як зірвуться листочки із дубка,
Із вербички, із берези, із кленка,—
Як закрутяться у танці угорі
І низенько над землею, у дворі.
Вітер кинувся за ними: — Ой, ду-ду!
От хто вміє танцювати до ладу!
2. Дихальна вправа «Подмухай на листочки» — розвивати мовленнєве дихання.
3. Слухання аудіозапису шуму вітру.
4. Дидактична вправа «Як виє вітер» (у-у-у… — з різною силою голосу); листочки шелестять (ш-ш-ш…).
5. Підсумок. Заучування чистомовок: бі-бі-бі — виє вітер у трубі; ру-ру-ру —
вже немає вітру.
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Навчаль- Старша підгрупа
на діяль- Тема: «Звуки природи»
ність
Програмові завдання:
— збагачувати уявлення дітей про природне довкілля;
— вчити чітко відповідати на запитання;
— розвивати логічне мислення, фонематичний слух;
— вдосконалювати звуковимову; дати уявлення про звукову сторону
слова;
— виховувати посидючість, вміння слухати.
Обладнання (матеріали): аудіозапису «Звуки природи», кленовий листочок,
репродукція картини І. Левітана «Золота осінь», листя різних дерев.
План
1. Ігровий момент — слухання аудіозапис «Звуки природи».
Запитання: Які звуки ви чули? Які ще звуки ми чуємо? З чого утворюються
слова? За допомогою чого утворюються звуки мовлення?
2. Дидактична вправа «Звуки осені». Вихователь читає вірш, діти промовляють відповідні звуки.
Пригадаймо, друзі, вмить,
Як осінь листячком шумить? (Ш-ш-ш.)
Як вітер стиха повіва
І наші вітрячки гойда? (С-с-с.)
3. Дидактична вправа «Звук заблукав». Вихователь пропонує дітям назвати
звуки, які заблукали.
Невідомо, як це стало,
Як це звуки заблукали.
Скочили не у свій дім,
Стали разом жити в нім.
Наприклад: Бощик ([д] — дощик); усінь ([о] — осінь); хітер ([в] — вітер);
мистя ([л] — листя); гуман ([т] — туман); фонце ([с] — сонце); переза
([б] — береза).
4. Фізкультхвилинка.
5. Читання вірша К. Перелісної «Золота осінь».
В парках і садочках
На доріжки й трави
Падають листочки
Буро-золотаві.
Запитання: Куди падають листочки? Які вони?
6. Мовленнєва вправа «Який, яка, яке?». Вихователь ставить дітям запитання, стимулюючи відповідати словами-ознаками, добираючи якнайбільше
ознак.
Наприклад: Осінь яка? Листочки які? Дощ який?
7. Підсумок. Запропонувати пригадати і відтворити «звуки природи» (листячко шумить, свистить вітер.
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Денна
прогулянка

Спостереження за вітром
Мета: продовжувати формувати у дітей вміння спостерігати за природними
явищами; вчити розпізнавати напрям вітру.
Вихователь звертає увагу на верхівки дерев, в яку сторону вони схиляються
від вітру.
Запитання: В яку сторону вони нахиляються? Як ви гадаєте, з якої сторони
дме вітер? Що ще може робити вітер?
Досліди з вітрячками
Запропонувати дітям взяти в руки вітрячки і визначити, звідки сторони дме
на них вітер.
Гра-імітація «Осінній вітер»
Вихователь читає віршовані рядки, а діти, піднявши руки з розставленими
пальцями, хитаються із боку в бік, імітуючи гойдання дерев у вітряну
погоду.
Осінній вітер налетів —
Додолу віти всі схилив.
Гілки гойдає вітер,
Осінній гість сердитий.
Туди-сюди, сюди-туди,
Він хилить клени і дуби,
Шумить і завиває,
Ось-ось когось зламає…
Як ви гадаєте, чи приємно деревам стояти під осіннім вітром?
Дидактична гра «Назви частини дерева»
Мета: закріпити назви частин дерева (коріння, стовбур, гілля, листя); виховувати любов до природи.
Хід гри
Вихователь показує дерево, а діти називають його частини: коріння, стовбур,
гілля, листя.
Рухлива гра «Хто збере більше стрічок»
Мета: вдосконалювати вміння стрибати на обох ногах угору; розвивати
спритність.
Фізичні вправи на свіжому повітрі
Молодша підгрупа
Ходьба з переступанням через щаблі гімнастичної драбини, руки в сторони.
Метання великого м’яча обома руками знизу в кошик з відстані 2 м.
Старша підгрупа
Пролізання під дугою лівим та правим боком. Стрибки у висоту з місця, намагаючись дістати предмети.
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Денна
прогулянка

Трудова діяльність: запропонувати згребти опале листя, закріпити вміння користуватися граблями.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Творча гра «Осінні листочки»
Мета: вчити дітей створювати осінню композицію засобами обривання листочків; спонукати дітей відображати своє ставлення до світу засобами художньої
діяльності.
Хід гри
Розглянути осінні дерева за вікном. Якого кольору листочки? На що схожі дерева з такими листочками? Запропонувати дітям одягнути дерева в різнокольорові наряди.
Самостійна діяльність дітей (художня): гра «Склади букет з листочків».
Сюжетно-рольова гра «Лялька захворіла»
Етап гри: ігрова ситуація «Лікар завітав до хворої Оленки».
Мета: поглибити знання про працю лікаря; закріпити знання про його дії;
вчити дітей відтворювати ці дії в грі; допомагати одне одному.
Гра «Знайди такий же листочок»
Мета: вчити дітей знаходити схожі між собою листочки; називати дерево,
з якого впав листочок.
Хід гри
Вихователь роздає дітям листочки (кленові, каштанові, тополині).
Потім дає команду: «Повіяв вітер, і листочки розлетілися по майданчику» —
діти розбігаються в різні боки. Потім він повідомляє: «Ось вітер вщух, листячко опустилося на землю» — діти зупиняються, присідають. Вихователь «збирає» листочки, піднімає кленовий листочок і каже: «Повій, вітре, і принеси
мені кленові листочки» — підбігають діти з кленовими листочками з іншими
листочками.
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Друга
Рухлива гра «Не наступи»
половина Мета: вдосконалювати вміння ходити, переступаючи через перешкоди;
дня
розвивати спритність та вміння орієнтуватися у просторі.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
П’ятниця
Ранок

Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Бесіда «Де гуляє вітерець?»
Мета: вчити дітей називати явища живої природи.
Запитання: Що таке вітер? (Рух повітря.) А яке повітря зараз? Чи може бути
вітер у кімнаті? Чому? А який вітер на майданчику?
Рухлива гра «Знайди свій будиночок»
Мета: вчити швидко орієнтуватися у просторі; вдосконалювати вміння ходити
та бігати врозтіч; виховувати увагу.
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Ранок

Дидактична гра «Коли це буває?»
Мета: закріплювати знання дітей про частини доби, дії людей уночі, удень;
розвивати уважність.
Хід гри
Вихователь показує дітям картинку частини доби і пропонує сказати, що вони
можуть робити в певний час.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня
на діяль- література)
ність
Молодша підгрупа
Тема: Читання вірша М. Познанської “Вітер”»
Програмові завдання:
— уточнити знання дітей про листопад (восени часто дме холодний вітер, вітер
зриває листочки, листочки падають на землю);
— вчити розрізняти листочки клена, берізки; розуміти зміст віршованого
тексту;
— розвивати пам’ять, увагу;
— виховувати любов до природи, естетичний смак.
Обладнання (матеріали): паперові листочки жовтого, зеленого і червоного
кольорів, розрізані навпіл.
План
1. Ігровий момент — спостереження за листопадом. Чому дерева за вікном
хитаються?
2. Читання вірша М. Познанської «Вітер».
І хустиночку в Марусі
На голівці розв’язав,
Свиснув дівчинці у вусі
І нічого не сказав.

Вітер, вітер пустотливий
Залетів до нас у сад,
Обриває груші, сливи,
Трусить яблуні підряд.

Запитання: Куди залетів вітер? Що він обірвав у саду? Що натрусив? Що він
розв’язав у Марусі? Що ще він зробив дівчинці?
3. Дидактична гра «Склади листочок». Діти отримують по половинці листочка, знаходять другу половину, називають його і пояснюють, з якого дерева цей
листочок.
4. Підсумок. Психогімнастика «Я — дерево».
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Навчаль- Старша підгрупа
на діяль- Тема: «Вивчення вірша М. Познанської “Ідуть дощі”»
ність
Програмові завдання:
— поглиблювати знання про осінні явища в природі;
— збагачувати активний словник дітей на основі знань і уявлень про осінь,
її характерні ознаки;
— вчити відповідати на запитання за змістом картини кількома реченнями;
— вправляти в утворенні дієслів від прикметників;
— розвивати інтонаційну виразність мовлення;
Обладнання (матеріали): картина «Осінній дощ», вірш.
План
1. Ігровий момент — розглядання картини «Осінній день».
Запитання: Чому картина має таку назву? Які осінні явища на ній зображені? Чому осінь називають плаксивою? (Стежити за тим, щоб діти відповідали повним реченням.)
2. Читання вірша М. Познанської «Ідуть дощі».
Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі.
Стали чорними кущі,
І дерева чорні стали,
Бо листочки всі опали.
Тільки дуб стоїть у листі
І калинонька в намисті.
Запитання за змістом: Про яке природне явище розповідається у вірші?
Що стало мокрим? Чому опали листочки? Який дуб восени? Яка калинонька?
3. Повторне читання вірша. Заучування вірша дітьми.
4. Дидактична вправа «Що робить листя?». Вихователь називає колір, а діти
утворюють дієслово (жовтий — жовтіє, червоний — червоніє).
Заняття: Художньо-продуктивна діяльність
Молодша підгрупа
Тема: «Різнокольорові кульки» (колективна аплікація)
Програмові завдання:
— вчити наклеювати зображення кульок, правильно розміщуючи їх на аркуші
паперу, отримуючи спільну картину;
— закріпити прийоми наклеювання;
— викликати почуття задоволення від виконаної роботи, розвивати інтерес
до аплікації;
— виховувати старанність у роботі.
Обладнання (матеріали): різнокольорові вирізані кульки, аркуш паперу з намальованими ниточками, серветки, клейонки, клей-олівець.
План
1. Ігровий момент — діти знаходять в групі чарівну скриньку, в ній повітряна
кулька. Коли дарують кульки друзям?
2. Мотивація: «Наклеймо кульки, щоб у нас було справжнє свято».
3. Розглядання заготовок різнокольорових кульок. Якої форми кульки?
Які за розміром? Запропонувати обрати ту, яка найбільше сподобалась.
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Навчаль- 4. Показ прийому наклеювання готових форм на загальний аркуш, дотримуюна діяль- чись орієнтирів. Домальовування ниточок олівцями.
ність
5. Колективна робота дітей. Індивідуальна допомога під час намазування
клеєм.
6. Підсумок. Діти милуються колективною роботою. Запропонувати створити
етюд «Я — кулька».
Старша підгрупа
Тема: «Капітошка» (ліплення)
Програмові завдання:
— продовжувати вчити дітей ліпити предмети округлої форми, використовуючи прийом скочування;
— розвивати естетичне сприйняття навколишнього світу, увагу, пам’ять;
— виховувати акуратність під час роботи з пластиліном.
Обладнання (матеріали): пластилін, стеки, палички, клейонки.
План
1. Ігровий момент — перегляд уривка з мультфільму «Капітошка» або ілюстрацій до нього.
Запитання: Хто такий Капітошка? Де живе він? Яку добру справу робить
Капітошка?
2. Мотивація: «Давайте зліпимо такого ж веселого Капітошку».
3. Розглядання ілюстрації, визначення зовнішнього вигляду та складових части. Нагадати прийом ліплення.
4. Самостійна робота дітей, індивідуальні поради та допомога.
5. Підсумок. Запропонувати дітям погратися з Капітошками.
Денна
прогулянка

Піший перехід до осіннього парку
Мета: продовжувати формувати елементарні уявлення про осінні зміни в природі; сприяти розвитку допитливості та уваги; виховувати пізнавальний інтерес до живої природи.
Вихователь пропонує дітям пройтись доріжками парку, звернути увагу на те,
що у них під ногами, послухати звуки.
Запитання: Як ви вважаєте, що це шелестить? Що утворюють опалі листочки під ногами? Які звуки ми чуємо? Як ви гадаєте, чому листя стало таким шелестким?
Гра-імітація «Осипаються листочки»
Вихователь читає віршовані рядки, а діти зображають кружляння осіннього листя, що опадає: рухаються плавно, обертаючись та повільно змахуючи руками.
А вітриськові що? —
Підхопив, закружляв,
Стрепенувся листочок —
І затанцював…
Осипаються в тиші
Листочки малі,
Потанцюють в повітрі
Й припадуть до землі.

***
Осипається лист,
Що зеленим та свіжим
Був улітку колись,
Що росою вмивався
В ранкові часи,
Що на гілці гойдався…
Гей, вітре, неси!
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Денна
прогулянка

Рухлива гра «Трамвай»
Мета: вправляти у ходьбі, бігу парами; виховувати увагу, чуття відстані.
Трудова діяльність: запропонувати зібрати красиві листочки у букети.
Мовна гра «Скажи, яка?
Мета: закріпити вміння дітей добирати прикметники до іменників; розвивати
мовлення, мислення, увагу.
Матеріал: м’яч.
Хід гри
Вихователь кидає дітям м’яч та пропонує відповісти на запитання:
— Осінь яка? Сонечко яке? Трава яка? Дерева які?
Дитина ловить м’яч, добирає прикметник, потім кидає м’яч назад
вихователеві.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
Друга
половина Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Творча гра «Вітер — друг вітрячка»
Мета: розвивати емоційні відчуття; виховувати спостережливість,
допитливість.
Хід гри
Спостереження за вітром. Вихователь акцентує увагу дітей, що коли дме вітер,
погоду називають вітряною. Розглядання вітрячків та гра з ними.
Самостійна діяльність дітей (художня): розглядання альбому «Осінні явища
природи».
Сюжетно-рольова гра «Лялька захворіла»
Етап гри: ігрова ситуація «В гості в дитсадок завітав лікар».
Мета: розвивати вміння дітей розповідати про приміщення дитсадка; вміння
робити приємне іншим; виховувати вміння гратися разом.
Гра «Подаруй ляльці повітряну кульку»
Мета: закріпити знання про колір; вчити дітей розуміти, що колір є ознакою
різних предметів; вправляти в умінні співвідносити предмети за кольором; виховувати увагу, інтерес до гри.
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Друга
Хід гри
половина Вихователь пропонує кожній ляльці (ляльки одягнуті в різнокольорові сукні)
дня
подарувати кульку відповідного кольору.
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Ми веселі діти»
Мета: вдосконалювати навички ритмічної ходьби та бігу; виховувати рішучість та вміння орієнтуватися в просторі.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Тема тижня: «В осінньому лісочку»
Понеділок
Ранок

Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Бесіда «Золота осінь»
Мета: уточнити поняття дітей про яскраві зміни, які відбуваються восени.
Запитання: Які нині дерева і кущі? Чому осінь називають художницею?
Чому люди назвали другий місяць осені жовтнем?
Рухлива гра «Діти в лісі»
Мета: вдосконалювати навички ходьби та бігу; виховувати увагу; розвивати
спритність.
Дидактична гра «Дерева»
Мета: учити називати дерева; розвивати зорову пам’ять, увагу.
Обладнання: листя і зображення дерев.
Хід гри
На дошці або стіні прикріплені зображення дерев (береза, тополя, горобина,
клен, дуб та інші). На відстані 3–5 м від них на підлозі розкладено листя цих
дерев. На початку гри вихователь на вушко кожній дитині повідомляє назву її
дерева. Після слів вихователя:
Ти береза, я — дубок.
Вибирай скоріш листок! —
діти повинні знайти листя зі свого дерева, якнайшвидше добігти до його зображення і прикріпити листок до гілочки.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Здоров’я та фізичний розвиток
на діяль- Тема: «З ведмедиком до лісу»
ність
Програмові завдання:
— повторити комплекс загальнорозвивальних вправ;
— дітей молодшої підгрупи вчити стрибати у висоту з місця; вдосконалювати
вміння метати м’яч обома руками знизу в кошик; розвивати координацію
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Навчаль- та красу рухів, вміння орієнтуватися у просторі, окомір під час метання м’яча
на діяль- у кошик;
ність
— з дітьми старшої підгрупи закріпити вміння кидати м’яч вгору і ловити
його обома руками, стрибати в довжину з місця;
— вдосконалювати вміння метати торбинку з піском у ціль, розташовану горизонтально на підлозі під час гри «Дощику краплинками ми поллємо квітник»;
— розвивати окомір і координацію рухів;
— виховувати інтерес до фізичних вправ.
Обладнання (матеріали): м’яч, кошик, великий обруч, по 2 торбинки з піском
(100 г), по великому м’ячу, 4 скакалки.
План
I. Вступна частина
Ходьба зі зміною темпу; на носках і п’ятах. Біг у середньому темпі.
Перешикування парами.
Комплекс загальнорозвивальних вправ «Осінній дощик».
II. Основна частина
Молодша підгрупа
— Стрибки у висоту з місця (два рази поспіль) — «дістаємо морквинку»
(6–8 разів).
— Кидання м’яча обома руками знизу в кошик на відстань 2 м (6–8 разів).
Старша підгрупа
— Підкидання м’яча вгору (трохи вище від голови) та ловіння обома руками.
(6–8 разів).
— Стрибки на обох ногах з просуванням уперед. Покласти 2 скакалки на відстані 2,5–3 м. Виконати 5–6 стрибків поспіль, просуваючись уперед.
Гра «Дощику краплинками ми поллємо квітник». Перешикування дітей у колону по двоє. Кидання торбинки із-за голови (5–6 разів кожною рукою).
III. Заключна частина
Ходьба у повільному темпі «звивистою доріжкою».
Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (малювання)
Молодша підгрупа
Тема: «Осінній букет» (штампування листочків)
Програмові завдання:
— продовжувати вчити дітей зображувати предмети методом штампування,
використовуючи різні кольори;
— розвивати естетичне сприйняття фарб рідної природи, чуття кольору, спостережливість;
— виховувати бажання передавати і створювати зображення знайомих предметів.
Обладнання (матеріали): тонований аркуш паперу із зображенням голих дерев
і кущів, гуашеві фарби, листочки з різних дерев, серветки.
План
1. Ігровий момент — розглядання ілюстрацій та листя в вазі, милування ним.
Яке листя восени? Яке листя стоїть у вазі?
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Навчаль- 2. Дидактична гра «Зберемо листя» (класифікація листя за кольором
на діяль- і формою).
3. Мотивація: «Намалюємо листя, збережемо осінню красу».
ність
4. Показ прийому штампування листям.
5. Спільна діяльність дітей та вихователя. Індивідуальна допомога підказками, порадами. Викликати емоційне піднесення від цікавої роботи.
6. Підсумок. Милування гарними малюнками. Читання вірша К. Перелісної
«Осінь».
Листячко дубове,
Листячко кленове
Жовкне і спадає
Тихо із гілок.
Вітер позіхає,
В купу їх згортає
Попід білу хату
Та на моріжок.
Старша підгрупа
Тема: «Осінні дерева»
Програмові завдання:
— продовжувати вчити дітей малювати дерева, поєднувати окремі елементи
малюнка в нескладний сюжет;
— закріпити вміння малювати осіннє листя (на деревах, на землі, в повітрі),
використовуючи прийом примочування всім ворсом пензлика; малювати різними фарбами, передавати всі кольори осені;
— розвивати чуття кольору, естетичний смак;
— виховувати старанність у роботі, охайність, чуття прекрасного.
Обладнання (матеріали): білий аркуш паперу, фарби (акварель), пензлі,
серветки.
План
1. Ігровий момент — звучить музика П. І. Чайковського, вихователь
читає вірш на вибір. Яка пора року сьогодні у нас в гостях? Як ви здогадались? Звертає увагу на вазу з листям. Діти називають та описують знайоме
листя.
2. Мотивація: «Намалюємо осінню красу, осінь мине, а її краса залишиться
на наших малюнках».
3. Розглядання осінніх пейзажів. Показ вихователем прийому малювання
дерев — знизу вгору. Як можна намалювати листя за допомогою різних
пензликів?
4. Самостійна робота дітей, індивідуальна допомога. Діти малюють під
музику.
5. Підсумок. Виставлені малюнки утворюють гарний осінній парк. Яка яскрава осінь! Які дерева малював ти? А ти? Як ти малював кленове листя? Можна
запропонувати заспівати пісню «Осінні листочки».
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Денна
прогулянка

Спостереження за опаданням листя
Мета: збагачувати уявлення дітей про стан рослин восени: зміна кольору
та опадання листя; продовжувати вчити помічати красу осінньої природи
та милуватися нею.
Вихователь пропонує дітям розглянути подвір’я дитячого садка: дерева, кущі,
квіти, травичку та інше, помилуватися гарними барвами осені.
Запитання: Діти, яка пора року зараз? Як змінює осінь дерева та кущі? Куди
падає листя з дерев?
Можна пригадати уривок вірша К. Перелісної «Осінь».
Діти вибирають з опалого листя листочки берези та клену, порівнюють їх колір та розмір.
— Якого вони розміру, форми, який з них більший за розміром?
Молодша підгрупа
Дидактична гра «Знайди такий же листочок»
Мета: закріпити вміння дітей знаходити схожі між собою листочки та називати їх; розвивати зорову пам’ять, увагу.
Матеріал: листочки з дерев майданчика.
Хід гри
Вихователь пропонує дітям зібрати листя в букети. Такий самий букет є і у вихователя. Він показує зі свого букета листок (кленовий, каштановий) і пропонує: «Раз, два, три — такий листочок покажи!» Діти знаходять такий самий
листочок і називають його.
Старша підгрупа
Дидактична гра «Що спочатку, що потім?»
Мета: закріпити знання дітей про фази росту рослин; виховувати бажання
спостерігати за рослинами.
Матеріал: 3–4 комплекти малюнків, де зображені фази росту дерева (бруньки,
листочки, квіти, плоди, жовте листя, листопад).
Хід гри
Діти об’єднуються у 3–4 підгрупи, за сигналом повинні послідовно розкласти
малюнки та обґрунтувати відповіді.
Рухлива гра «Дострибни до листочка»
Мета: вдосконалювати вміння стрибати на двох ногах, просуваючись уперед;
розвивати спритність.
Фізичні вправи на свіжому повітрі: закріпити в індивідуальній формі вправи,
вивчені на занятті. ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Денна
прогулянка

Трудова діяльність: запропонувати дітям зібрати опале листя у купки.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
Гра «Віночок з осіннього листя»
Мета: поглибити знання дітей про осіннє листя; розвивати естетичні почуття,
дрібну моторику пальців рук; вправляти дітей в умінні поєднувати листочки
одне з одним методом скручування.
Хід гри
Помилуватися красою осіннього листя, звернути увагу на його різнобарвність. Запропонувати виготовити віночок з цього листя і подарувати улюбленій ляльці.
Самостійна діяльність дітей (пошуково-дослідницька): розглядання альбому
«Дерева, кущі».
Сюжетно-рольова гра «Вдягнемо ляльку на осінню прогулянку»
Етап гри: екскурсія-огляд роздягальні.
Мета: розширити уявлення дітей про приміщення роздягальні та її призначення; ознайомити з предметно-ігровим середовищем; збагачувати активний
словник назвами предметів у роздягальні.
Бесіда «Для чого люди саджають дерева та кущі»
Мета: поглибити знання дітей про користь дерев для людей та всього живого;
виховувати бережливе ставлення до природи рідного краю.
Запитання: Які дерева ростуть на нашому майданчику? Якого кольору в них
листя? Чим подобаються вам ці дерева? Чи приємно вам знаходитися під деревом або біля куща?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Друга
Рухлива гра «У лісочку на горбочку»
половина Мета: удосконалювати навички ходьби по колу; виховувати увагу та чесність.
дня
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________

Вівторок
Ранок

Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Бесіда «Чим корисне опале листя»
Мета: учити дітей дотримуватись елементарних правил природокористування; формувати негативне ставлення до тих, хто забруднює довкілля.
Запитання: Чи можна спалювати опале листя? Чому? А як треба його прибирати? Для чого потрібна компостна яма?
Рухлива гра «На лісовій галявині»
Мета: розвивати увагу, спостережливість, вміння діяти за сигналом.
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Ранок

Дидактична гра «Назви частини дерева»
Мета: закріплювати назви частин дерева (коріння, стовбур, гілля, листя); виховувати любов до природи.
Хід гри
Вихователь показує дерево (його схематичне зображення), а діти називають
його частини (коріння, стовбур, гілля, листя). Якщо діти вагаються, вихователь допомагає навідними запитаннями.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (музична за планом музичного
на діяль- керівника)
ність
Заняття: Ознайомлення із соціумом
Тема: «Життя дерев»
Програмові завдання:
— вчити дітей помічати характерні зміни в природі, які сталися восени;
— формувати уявлення дітей про живу природу, зокрема про поняття «дерева»;
— сприяти формуванню екологічної етики, природодоцільної поведінки, бажанню зберігати красу природи;
— розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, фантазію; виховувати любов до всього живого.
— збагачувати знання дітей назвами дерев своєї місцевості;
— виховувати дбайливе ставлення до природи.
Обладнання (матеріали): іграшковий лісовичок, ілюстрації дерев (клен, каштан, горобина, тополя); листочки та плоди цих дерев; вирізані зображення
стовбура, гілля, листя.
План
1. Ігровий момент — до дітей в гості завітав лісовичок. Хто це такий і де він
живе? Що таке ліс? (Вихователь розставляє різні дерева.)
2. Розглядання ілюстрації із зображенням осіннього лісу. Слухання вірша
Н. Приходько «Жовтень».
Тихо осінь ходить гаєм,
Ліс довкола аж горить.

102

Навчальна діяльність

Ясен листя осипає,
Дуб нахмурений стоїть.
І берізка над потоком
Стала наче золота.
Вітер, мовби ненароком,
Їй косиці розпліта.
Запитання: Чи хотіли б ви потрапити до осіннього лісу? (Вихователь пропонує дітям заплющити очі і «перенестись до осінньої картини».) Яке дерево
ви побачили в лісі? Яким воно стало восени? Як з нього падало листя? Яким
став ваш настрій?
3. Дидактична гра «З якого дерева листочки та плоди?». Діти називають листочки та плоди і кладуть біля відповідного дерева.
4. Фізкультхвилинка.
5. Гра «Склади дерево». Діти викладають стовбур, гілки, листя.
6. Читання вірша М. Познанської «Спасибі людям, що зростили ліс» (старша
підгрупа).
Спасибі людям, що зростили ліс,
За всі дуби, ялини в пишному вбранні,
І за красу отих зелених кіс,
В яких стоять гнучкі берези білі.
Коли б не ліс, не знали б ми про те,
Що є фіалки й пролісок на світі,
Як у маю конвалія цвіте —
Найкраща, найніжніша поміж квітів.
Від суховіїв сохнула б земля,
Була б вона подібна до пустелі,
А ліс накличе хмару на поля,
Дощі проллються весняні, веселі.
Запитання: За які дерева дякуємо тим, хто зростив ліс? Про що ми б не дізналися, якщо не було б лісу? Від чого захищає ліс різні рослини?
7. Підсумок. З листками яких дерев ми сьогодні гралися? Які з них ми зможемо знайти під час прогулянки? Чому так кажуть: «Гілок не ламайте, дерев не
рубайте, квітів не зривайте, пташок не ображайте»?
Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
Молодша підгрупа
Тема: «У гостях у лісовичка»
Програмові завдання:
— вчити дітей розрізняти і називати дерева, елементи будови дерев, описувати їх за допомогою питань вихователя;
— вдосконалювати вміння відповідати на запитання вихователя реченнями
з 3–4 слів за допомогою сюжетних картинок;
— формувати цілісний образ предмета, складаючи ціле з частин;
— розвивати увагу, мовлення, кмітливість;
— виховувати любов до природи.
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Навчаль- Обладнання (матеріали): макети дерев, кущів; ширма; лісовичок-іграшка;
на діяль- сюжетні картини на тему «У лісі»; зображення дерев, розрізані на частини
ність
(для кожної дитини).
План
1. Ігровий момент — вихователь повідомляє про те, що лісовичок запросив
у ліс на прогулянку. Діти заплющують очі і «опиняються у лісі» — вихователь
відкриває ширму, там макети дерев, кущів.
Запитання: Що ви бачите в лісі? Який одяг у дерев? Чи знаєте ви, як називаються ці дерева? А де ж лісовичок? Давайте пошукаємо його будиночок. Де ж
будиночок? (Під ялинкою.)
2. Зустріч з лісовичком — вправа «Склади деревце». Злий вітрюган налетів
на деревця і зламав їх. Потрібно з частинок скласти цілі дерева. Але спочатку
пригадайте, що є у дерева. Діти називають елементи будови дерева, складають
із частин ціле. Яке у тебе деревце?
3. Складання опису дерев. Діти описують 2–3 дерева.
Запитання для опису: Горобина яка? Який у неї стовбур? Які гілочки?
Які листочки?
Зразок опису: «У мене ялинка. У неї є стовбур, гілочки. На гілочках ростуть
голочки. Вони зеленого кольору».
4. Физкультхвилинка.
5. Розглядання сюжетних картинок «У лісі». Діти розглядають сюжетні картинки і відповідають на запитання: «У лісі ростуть дерева?», «У лісі гуляють діти?».
6. Мовленнєва вправа «Скажи речення». Вихователь пропонує дітям скласти
речення «Настала осінь» ніби вони дуже зраділи, ніби їм сумно, ніби вони здивовані. Аналогічну роботу проводять із реченням «Йде дощ».
7. Підсумок. Чи сподобався вам ліс? Що саме сподобалося?
Старша підгрупа
Тема: «Осінь — золота пора»
Програмові завдання:
— продовжувати формувати у дітей поняття про осінь як пору року;
— збагачувати активний словник дітей на основі знань і уявлень про
довкілля;
— розвивати спостережливість за сезонними змінами в природі восени;
— вчити дітей відповідати на запитання який?, яка?;
— продовжувати знайомити зі словами — назвами ознак, характерних для
осені;
— формувати уявлення про те, що в реченні може бути різна кількість слів;
слова в реченні вимовляються послідовно;
— продовжувати вчити складати дво-, трислівні речення; виділяти речення
з мовленнєвого потоку;
— розвивати уважність, пам’ять.
Обладнання (матеріали): наліпки-смайлики, предметні картки.
План
1. Ігровий момент — вихователь читає вірш Н. Приходько «Жовтень».
Тихо осінь ходить гаєм,
Ясен листя осипає,
Ліс довкола аж горить,
Дуб нахмурений стоїть.
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Навчальна діяльність

Денна
прогулянка

І береза над потоком
Стала, наче молода.

Вітер, мовби ненароком,
Їй косиці розпліта.

— Яка зараз пора року? Чи знаєте ви назви осінніх місяців?
Давайте назвемо їх: вересень, жовтень, листопад.
2. Дидактична гра «Осінь — золота пора». Вихователь пропонує дітям розповісти про осінь. Щоб полегшити завдання, педагог читає початок речень, а діти
закінчують їх, добираючи потрібні слова-ознаки.
Наприклад: Восени дерева змінюють забарвлення — вони стають жовтими…
(оранжевими, червоними). Тому осінь золота (різнобарвна, гарна).
3. Дидактична гра «Який, яка, яке?». Виховательдобираючиставить дітям запитання, стимулюючи відповідати словами-ознаками, добираючи якнайбільше ознак.
Наприклад: Осінь яка? Листочки які? Дощ який? Дерева які?
4. Фізкультхвилинка.
5. Мовна вправа «Склади речення». Вихователь демонструє чарівний мішечок
з предметними картинками. Діти почергово дістають картки із заданими словами і складають речення.
Рекомендовані зображення: листок, дощ, сонечко, хмарка, парасоля, калюжа, листопад, кущ, квітка.
6. Дидактична гра «Склади дерево з частин». Діти складають дерево з частин.
Називають складові частини дерева, розповідають про їх функції.
7. Підсумок. Про яку пору року ми сьогодні розмовляли? Яке завдання вам
найбільше сподобалося? Чому?
Розглядання опалого листя
Мета: закріпити вміння розпізнавати листки за їх виглядом та описувати їх.
Вихователь спонукає розглянути опале листя та розповісти про кожний
листочок.
Це — кленовий листочок. Із якого він дерева впав? Якої він форми? Якого кольору осінній кленовий листок?
Це — березовий листочок. З якого деревця він впав? Який березовий листочок
за формою? Якого він кольору?
Аналогічно розповідають про інші листочки.
Вихователь також наголошує, що до дерев та кущів потрібно ставитися дбайливо, турботливо, не завдавати їм шкоди, бо вони дарують людям красу, радість та користь: очищають повітря, щоб усім легше дихалося.
Дидактична рухлива гра «Підбіжи до дерева, яке я назву» (молодша
підгрупа)
Мета: закріпити вміння дітей називати і знаходити дерева на майданчику;
розвивати зорову пам’ять, уважність; виховувати любов до природи.
Матеріал: дерева майданчика.
Хід гри
Вихователь починає розповідати про дерево. Спочатку він зазначає: який стовбур у дерева, як розташовані гілочки, яке за кольором та формою листя. Опис
наводиться в уповільненому темпі для того, щоб діти змогли розглянути всі
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Денна
прогулянка

дерева. Завершивши описувати, вихователь запитує дітей: «Про яку рослину
я вам розповідала?».
Діти повинні назвати дерево та підбігти до нього.
Дидактична гра «Професія — лісник» (старша підгрупа)
Мета: закріпити знання дітей про зовнішній вигляд рослин у різні пори року,
їх складові частини; вчити висловлювати свої знання за допомогою слів.
Матеріал: сюжетні картинки «Дерева в різні пори року».
Хід гри
Вихователь пропонує дітям стати «лісниками» та простежити за деревами
в різні пори року. Діти по черзі виходять та «опиняються в різних порах року
в лісі» та розповідають: які зміни і чому відбуваються.
Фізичні вправи на свіжому повітрі
Молодша підгрупа
Ходьба по канату, покладеному на підлогу, тримаючи руки в сторони.
Кидання м’яча від грудей та ловіння його.
Старша підгрупа
Підкидання м’яча вгору (трохи вище від голови) та ловіння його обома руками. Стрибки на обох ногах у довжину з місця з просуванням уперед.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Рухлива гра «Підбіжи до дерева»
Мета: вдосконалювати ходьбу та біг.
Трудова діяльність: запропонувати нагребти опале листя під дерева.
Гра-імітація «Ми листочки осінні»
Вихователь пропонує уявити себе листочками й утворити листопад. Діти виконують рухи під віршований текст.

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
Творча гра «Склади листочок з частин»
Мета: закріпити вміння розрізняти листочки за зовнішнім виглядом; розвивати логічне мислення, пам’ять, дрібну моторику рук.
Хід гри
Вихователь пропонує ще раз розглянути віночки з осіннього листя і назвати,
з яких листочків він виконаний. Діти отримують розрізані листочки і починають їх складати, після чого розповідають, який листок і з якого дерева.
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Друга
Самостійна діяльність дітей (художня): ліплення — товсті та тонкі ковбаски
половина (вчити скочувати пластилін прямими рухами рук).
дня
Сюжетно-рольова гра «Вдягнемо ляльку на осінню прогулянку»
Етап гри: ігрова ситуація «Лялька хоче піти на прогулянку»
Мета: розширити знання про приміщення роздягальні; в ігровій формі розповідати про приміщення роздягальні.
Читання казки «Їжак та заєць»
Мета: вчити слухати і розуміти зміст казки, відповідати на запитання, правильно оцінювати вчинки героїв казки.
Запитання: Хто головні герої казки? Про що почали сперечатися заєць та їжак?
Як вони вирішили цю суперечку? Хто переміг? Як їжак перехитрив зайця?
Запропонувати вивчити прислів’я: «Ніколи не треба сміятися зі слабшого».
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Рухлива гра «Прокоти м’яч у ворота»
Мета: вдосконалювати вміння прокочувати м’яч і підлазити під шнур; розвивати спритність, окомір.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Бесіда «В гості осінь завітала»
Мета: розширити й поглибити знання дітей про ознаки осені.
Запитання: Якого кольору листя дерев восени? Чому сьогодні день такий похмурий? Що зараз падає на землю? Дощ теплий чи холодний?
Рухлива гра «У лісочку на горбочку»
Мета: удосконалювати навички ходьби по колу; виховувати увагу та чесність.
Дидактична гра «Дерева та їх плоди»
Мета: учити дітей добирати плоди до дерев; розвивати зорову пам’ять, увагу.
Матеріал: ілюстрації дерев (ялинка, клен, каштан, липа, горобина); картинки
(шишка, горобина, каштан, липове насіння, кленова крилатка).
Хід гри
Вихователь пропонує назвати виставлені дерева, а потім знайти їх плоди.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Здоров’я та фізичний розвиток
на діяль- Тема: «Веселі пташенята»
Програмові завдання:
ність
— повторити комплекс загальнорозвивальних вправ;
— з дітьми молодшої підгрупи вдосконалювати навички ходьби з переступанням через предмети; закріпити вміння стрибати у довжину з місця;
— з дітьми старшої підгрупи вдосконалювати вміння підлізати під дугою на
колінах з упором на руки та повзати по гімнастичній лаві; навички ходьби та
бігу врозтіч;
— розвивати рівновагу, вміння орієнтуватись у просторі, узгоджувати свої
рухи з рухами інших дітей;
— виховувати дисциплінованість, увагу, вміння швидко реагувати на сигнал
вихователя.
Обладнання (матеріали): 6 дуг, 3 гімнастичні лави, по великому м’ячу на кожну дитину.
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Навчаль- План
на діяль- I. Вступна частина
Ходьба з коловими рухами рук, напівзігнутих в ліктях, «пташенята полетіли»;
ність
на носочках з піднятими в сторони руками, як пташки (30 с). Біг. Шикування
у коло.
Комплекс загальнорозвивальних вправ «Осінній дощик».
II. Основна частина
Молодша підгрупа
— Піднімання рук вперед та вгору — «пташки прокидаються» (6 разів).
— Повороти й нахили тулуба — «пташки розминаються» (3–4 разів).
— Стрибки — «веселі пташенята».
Старша підгрупа
— Підлізання під дугою на колінах з упором на руки. Поставити дуги на відстані 1,5 м одна від одної (6–8 разів).
— Підтягування на руках, лежачи на лаві на животі (6–8 разів).
Гра «Кольорові листочки».
III. Заключна частина
Ходьба у повільному темпі, підняти руки через сторони вгору та опустити їх
вниз (35 с).
Заняття: Логіко-математичний розвиток
Тема: «Порівняння множин, орієнтування у часі. Трикутник»
Мета:
— дітей молодшої підгрупи ознайомити з трикутником; вчити розрізняти і називати круг, квадрат та трикутник, застосовувати прийоми обстеження їх зоро-дотиково-руховим способом;
— дітей старшої підгрупи вчити знаходити трикутник серед інших геометричних фігур та трикутні форми в оточуючих предметах; закріпити вміння лічити
предмети та порівнювати множини;
— формувати вміння розрізняти і називати різні частини доби;
— розвивати довільну увагу, пам’ять;
— виховувати інтерес до заняття та спостережливість.
Обладнання (матеріали): демонстраційні та роздавальні геометричні фігури:
круг, трикутник; два паперові будиночки з «дверцятами» різної геометричної
форми (трикутники, круги), фігури різного розміру — два круги, два трикутники; конверт з геометричними фігурами (два трикутники, три круги, різні
за кольором та розміром).
План
1. Ігровий момент — розповідання казки, супроводжуючи показом.
Жила собі фігура. Ось така (великий трикутник). Сумно було фігурі, бо забула
вона своє ім’я. Захотіла фігура дізнатися, як її звати, та вирушила в подорож.
Іде фігура стежкою, бачить: хтось котиться. Що це за фігура? Побачив круг
нашу фігуру та й питає:
— Ти хто?
— Не знаю. Але я, напевно, не такий, як ти, бо не вмію котитися. Мої куточки
за все чіпляються.
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Навчаль- Вирушили круг та невідома фігура разом. Бачать — на галявинці будиночки
на діяль- стоять, а біля них галасують фігури: не можуть розібратися, хто де живе. Круг
ність
та невідома фігура вирішили їм допомогти.
2. Гра «Розсели фігури». У дітей на столах два будиночки з «дверцятами» різної геометричної форми та геометричні фігури (два круги, два трикутники),
різні за розміром.
— «Дверцята» в них однакової форми чи різної? Яка фігура зайде в круглі
«дверцята» ? Які ж фігури живуть у цих будиночках? (Круги.)
Але ще залишилися фігури (трикутники). Полічіть, скільки кругів у кожної.
Запропонувати порівняти невідому фігуру з трикутником. У неї є кути?
Скільки їх? Отже, як вона називається?
Висновок: фігура, яка має три кути, називається трикутником.
3. Знайомство дітей молодшої підгрупи з трикутником. Вихователь знайомить
дітей з новою геометричною фігурою — трикутником.
Він не круг і не квадрат,
І не прямокутник.
Має тільки три кути,
Звуть його трикутник.
Вихователь показує дітям кути, сторони у трикутника та пропонує обстежити
його.
— Як називається ця геометрична фігура? Що є у трикутника? Скільки кутів?
Скільки сторін у трикутника?
4. Дидактична вправа «Покажи фігуру, яку я назву». Вихователь пропонує дітям показати ту геометричну фігуру, яку вона назве.
5. Гра з дітьми старшої підгрупи «Назви фігури». Вихователь роздає дітям
конверти з геометричними фігурами.
— Скільки кругів ви дістали з конверта? Вони однакові чи різні за кольором?
А за розміром? Скільки у вас трикутників? Чому вони так називаються? Чи
однакові всі трикутники за розміром? Кольором? Яких фігур більше — трикутників чи кругів?
6. Фізкультхвилинка.
7. Гра з дітьми старшої підгрупи «Склади кішку (мишку)». Вихователь прикріплює на дошці зразок кішки або мишки, складених з геометричних фігур. На
столах у дітей набори геометричних фігур, вони складають таку саму тварину.
8. Дидактична гра «Доба». У вихователя на столі столі картинки, розділені
на 4 частини, кожна частина доби різного кольору: блакитна — ранок, жовта —
день, синя — вечір, фіолетова — ніч; у дітей картинки із зображеннями до кожного часу доби.
Вихователь нагадує дітям, що кожен колір на макеті «Доба» відповідає певній
частині доби. Діти повинні визначити, до якої частини доби належить картка,
та розповісти, що на ній намальовано.
Наприклад: У мене намальована дівчинка, яка робить зарядку, це ранок.
9. Підсумок. З якою геометричною фігурою ми з вами сьогодні ознайомилися?
З яких геометричних фігур ми складали кішку (мишку)? Запропонувати знайти у кімнаті предмети круглої форми, а потім показати предмети трикутної
форми.
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Денна
прогулянка

Бесіда про осінь (зміни в природі)
Мета: розвивати вміння уважно слухати твір та помічати осінні ознаки в природі; формувати емоційний відгук на яскраві ознаки осені.
Вихователь пропонує розглянути все навкруги, а потім читає казку В. Сухомлинського «Як починається Осінь».
Осінь — це дочка Діда Мороза. Старша дочка, бо є ще в нього молодша доня —
Весна. В Осені коси заквітчані колосками й червоними ягідками калини.
Ходить Осінь лугами, берегами. Де зітхне, там холодом війне.
Любить Осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається Осінь.
Бояться Осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і про
щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно
курличуть.
Любить Осінь заходити в садки. Доторкнеться до яблуні — яблука жовтіють.
А дятли радіють, зустрівшись з Осінню: голосно щебечуть, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах.
Сьогодні теплий, сонячний день. Низько стоїть сонце — світить, але не дуже
гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна, розплітає косу, гріється.
Співає пісню про срібні павутинки.
Запитання до тексту: Про що розповідається у казці? Якою вам уявляється
героїня казочки — дочка Діда Мороза Осінь, на кого вона схожа? Як ставляться до Осені перелітні пташки? Куди збираються вони в цю пору року?
Про який день розповідається у творі? Чи схожий він на сьогоднішній день?
Чому? Які прикмети осені, що згадуються у казці, ми з вами помітили під час
прогулянки?
Рухлива гра «Дістань листочок»
Мета: вдосконалювати вміння стрибати на двох ногах, просуваючись уперед;
розвивати спритність.
Фізичні вправи на свіжому повітрі: закріпити в індивідуальній формі вправи,
вивчені на занятті. ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дидактична гра «Назви частини дерева»
Мета: закріпити назви частин дерева (коріння, стовбур, гілля, листя); виховувати любов до природи.
Хід гри
Вихователь показує дерево або промовляє слово «дерево», а діти називають
його частини: коріння, стовбур, гілля, листя.
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Денна
прогулянка

Трудова діяльність: вихователь пропонує зібрати по невеличкому букетику
із кількох різних бадилинок та сухих трав для створення у другій половині дня
композиції про осінь.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Гра «Дерева та їх плоди»
Мета: закріпити знання дітей про те, які плоди дають каштан і дуб.
Матеріал: картинки із зображенням дерев каштана, дуба та їх плодів.
Хід гри
Вихователь пропонує назвати виставлені дерева, а потім знайти їх плоди.
Самостійна діяльність дітей (художня): гра «Жовта осінь ходила, жовте листя
загубила» (мазки фарбами).
Сюжетно-рольова гра «Вдягнемо ляльку на осінню прогулянку»
Етап гри: спостереження за працею вихователя (одягання ляльки).
Мета: познайомити дітей з назвами одягу; розвивати вміння наслідувати дії
дорослого; вчити дотримуватись послідовності; виховувати самостійність.
Бесіда «Яка користь від дерев?»
Мета: розширювати знання дітей про дерева, про їх значення для життя людини; виховувати бережливе ставлення до дерев, до природи взагалі.
Запитання: Які дерева ви знаєте? Де ростуть дерева у нашому садочку? Для
чого їх садять? Яка користь від дерева?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
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Друга
Рухлива гра «Дожени мене»
половина Мета: вчити бігати по прямій; виховувати вміння швидко орієнтуватися та рудня
хатися, не заважаючи одне одному.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
Четвер
Ранок

Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Бесіда «Лікувальні властивості дерев»
Мета: розширити та поглибити знання дітей про користь дерев та кущів для
людей.
Запитання: Які кущі ви знаєте? Чим корисні плоди шипшини? Для чого вживають плоди калини?
Рухлива гра «На лісовій галявині»
Мета: розвивати увагу, спостережливість, вміння діяти за сигналом.
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Ранок

Дидактична гра «Назви дерево»
Мета: учити дітей упізнавати і називати дерева; розвивати зорову пам’ять,
мислення; виховувати любов до природи.
Обладнання: дерева, що на майданчику.
Хід гри
Вихователь підводить дітей до дерев, що на майданчику і просить нагадати
назву визначеного дерева: «Хто швидше знайде березу? Один, два, три —
до берези біжи!» Діти повинні знайти дерево, підбігти до нього та назвати
його. Гра триває, поки діти не стомляться.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (музична за планом музичного
на діяль- керівника)
ність
Заняття: Ознайомлення з природним довкіллям
Тема: «Мешканці лісу»
Програмові завдання:
— розширити та поглибити знання про диких тварин, їх особливості та спосіб
живлення;
— закріпити знання про сезонні зміни в їхньому житті;
— вчити розпізнавати тварин за зовнішнім виглядом, повадками; розуміти
і вживати узагальнювальне поняття «дикі тварини»;
— формувати вміння помічати характерні особливості в поведінці тварин;
— виховувати доброзичливе ставлення до тварин.
Обладнання (матеріали): картки із зображенням диких тварин, загадки, маски або нагруднички диких тварин для гри «Розкажи про себе».
План
1. Ігровий момент — прийшов незвичайний лист із запрошенням у гості,
а від кого він, ми дізнаємося, відгадавши загадки.
2. Відгадування загадок. Відгадавши, діти дістають з конверта відповідний
малюнок.
Пухнаста, маленька,
Руденька, жвавенька.
Прудкі стрибають ніжки,
Гриби їсть та горішки.
Хто це? Яка білка? Де живе білка?
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Навчальна діяльність

Не ходжу я, а скакаю,
Бо нерівні ноги маю.
Я страшенний боягуз,
Всіх на світі я боюсь.
Часом лізу я у шкоду,
Їм капусту на городах,
Моркву, ріпу, буряки.
Відгадай: хто я такий?
Який заєць? А де він живе?
Котиться клубочок
Зовсім без ниточок.
Замість ниточок —
Триста голочок.
Який їжак? Навіщо йому голочки?
Це красуня непроста,
Вона хитра та руда,
Має хутро золотаве,
І розумна, і лукава.
Яка лисиця? Де живе лисиця?
Клишоногий та великий,
Дужий, сильний звір цей дикий.
Через ліс іде вперед,
Дуже-дуже любить мед.
Який ведмідь? Що полюбляє їсти? Де він живе?
Як можна назвати всіх цих тварин? Де вони всі живуть? Так куди вони нас запрошують?
3. Фізкультхвилинка — гра-імітація «Хто живе в лісі?».
4. Дидактична гра «Гостинці для звірят» (молодша підгрупа). В гості необхідно їхати з гостинцями. Діти обирають їжу для звірят і складають у кошик.
5. Дидактична гра «Розкажи про себе» (старша підгрупа). Діти одягають маски (нагруднички) тварин та розповідають про цю тваринку від її імені.
6. Читання оповідання «На зимівлю» Н. Григор’євої.
Восени ми прибирали суху траву за парканом нашої дачі. Та ось бабуся покликала мене й дідуся до себе. Вона знайшла якесь кубло із сухої трави. Ми підійшли й почали його розглядати.
— Та це ж їжачок уклався спати! — вигукнув дідусь.— Подивіться, онде його
голки видно!
Ми обережно поклали кубло під терасу, накрили його травою.
— Гарних тобі снів, їжачку!
Запитання за змістом оповідання: Що родина робила на дачі восени?
Що знайшла бабуся? Хто там сховався? Що робив їжачок? Як про нього
подбали?
7. Підсумок. Які тварини живуть у лісі? Чому їх називають дикими? Можна
пригадати вірші про лісових звірят.

115

Навчаль- Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування
на діяль- Молодша підгрупа
ність
Тема: «У казковому лісі» (опис зайчика)
Програмові завдання:
— вчити дітей правильно називати тварин, складати з частин ціле, описувати
іграшку за запитаннями вихователя;
— закріпити вміння порівнювати предмети за розміром;
— розвивати зв’язне мовлення, увагу, логічне мислення, вміння слухати;
— виховувати інтерес і дбайливе ставлення до тварин.
Обладнання (матеріали): макети дерев, кущів; кубики або картинки, розрізані
на 4–6 частин; зайчик-іграшка; морквинки великі і маленькі.
План
1. Ігровий момент — запрошення до казкового лісу (макети дерев, кущів).
Бачиш ліс цей чарівний?
В нім чудес, казок багато,
Так цікаво мандрувати
По галявах лісових.
Скільки тут пригод нових!
— Хто ж живе у цьому лісі? Ми дізнаємось, коли складемо картинки.
2. Дидактична гра «Склади картинку». Діти складають з частин картинок
цілісне зображення тварин. Хто у тебе вийшов? А в тебе?
Щоб тварини нас не боялися, давайте прочитаємо їм віршики.
3. Діти декламують вірші про тварин.
4. Фізкультхвилинка.
5. Складання опису зайчика. А хто це сховався під ялинкою? Як можна ласкаво сказати зайчикові, щоб він не боявся? Давайте розповімо, який він.
Запитання до опису: Зайчик який? Які у нього вушка? Який у зайчика хвостик? Що він уміє робити?
Зразок розповіді: «Ми побачили зайчика. У нього були довгі вушка. У зайчика куций хвостик. Шубка в нього біла. Зайчик сидить під ялинкою».
6. Гра «Нагодуємо зайчика». Наш зайчик дуже зголоднів. А що він любить
їсти?
Запропонувати пригостити його морквочкою (зліпити велику і маленьку
морквинки).
— Яку ти морквинку зліпив? Це яка морквинка? А це?
Діти пригощають зайчика.
7. Підсумок. Кого ми зустріли в лісі? Як допомогли зайчикові? Хто з лісових
звіряток вам найбільше подобається? Чому?
Старша підгрупа
Тема: «Осіння подорож до лісу» (опис тварин)
Програмові завдання:
— закріпити і розширити знання дітей про осінні явища природи та диких
тварин;
— вчити дітей складати описові розповіді за предметними картинками (за допомогою вихователя);
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Навчаль- — звернути увагу дітей на відсутність закінчень у словах — назвах маленьких
на діяль- істот;
ність
— вдосконалювати навички вживання іменників у формі орудного відмінка;
вимову звуків при збігові кількох приголосних;
— розвивати дрібну моторику пальців рук;
— виховувати любов до природи.
Обладнання (матеріали): бутафорський ліс і галявинка, предметні картинки
із зображенням тварин та їх дитинчат; малюнок «звивиста доріжка» (для кожної дитини).
План
1. Ігровий момент — вихователь звертає увагу дітей на незвичайну
галявину.
Звідки в нашій групі з’явилася галявина? То що ж сталося у лісі? Пропонує
допомогти лісу знайти його мешканців. Хто такі мешканці?
2. Мовленнєва вправа «Впізнай за описом». Знайти мешканців допоможуть
чарівні картинки. Щоб картинка «ожила», потрібно описати того, хто на ній
зображений, не називаючи його. Діти складають оповідання. Одна дитина
складає оповідання. Інші відгадують назву тварини.
Наприклад: Це тварина невеличка. Її тіло вкрите шерстю: взимку — білою,
влітку — сірою. Має чотири лапи: передні — короткі, а задні — довгі. Тому
вона швидко бігає і гарно стрибає. Вуха довгі, а хвіст короткий. Полюбляє
моркву, капусту, гризе кору дерев. Хатка цієї тварини під дубочком, під пеньочком.
3. Фізкультхвилинка.
4. Дидактична гра «Знайди свою маму». Вихователь пропонує спробувати назвати, яких дитинчат немає.
— У зайця немає… (зайченят). У оленя… (оленят). У лисиці… (лисенят)
та ін.
Коли всіх дитинчат назвали, діти беруть силуети дитинчат тварин і розносять
їх до відповідних тварин, при цьому промовляють: «Лисиці — лисеня, ведмедиці — ведмежа тощо».
5. Вправа «Проведи тварину додому». Кожна дитина отримує доріжку і пальчиком «веде» тварин до будиночка.
— Де живе лисиця? (У норі.) А ведмідь? (У барлозі.)
6. Підсумок. Чи сподобалася вам ця осіння пригода? Чи задоволені ліс і галявинка? Що було найцікавішим? Чому ви допомагали тваринам?
Денна
прогулянка

Спостереження за грибами, правила збору грибів
Мета: закріпити вміння дітей розпізнавати їстівні та отруйні гриби; розвивати
пізнавальний інтерес до природних об’єктів, логічне мислення.
Можна прочитати віршовані рядки:
Всім відомо: у лісах
Ждуть нас справжні чудеса.
На кущах і у траві —
Скрізь дарунки лісові.
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Денна
прогулянка

Запитання: Як ви гадаєте, про які чудеса йдеться? Які дарунки можна принести з лісу? Які гриби ви знаєте? Чи всі гриби можна їсти? Що означає вираз
«їстівні гриби»? Чи можна заготовити гриби на зиму? Як готують гриби?
Дидактична гра «Дарунки лісу» (гриби)
Мета: закріпити назви та зовнішній вигляд їстівних та отруйних грибів;
розвивати уважність; виховувати обачність та дбайливе ставлення до свого
здоров’я.
Матеріал: предметні картинки «Гриби», два кошики.
Хід гри
Діти об’єднуються у дві команди.
Перша команда збирає їстівні гриби, а друга — отруйні.
Після гри кожен гриб перевіряється, чи не помилились команди.
Рухлива гра «Через струмок»
Мета: вчити ходити по опорі зі зменшеною площею; розвивати чуття рівноваги
та спритність.
Дидактична гра «З якого дерева листочок?»
Мета: закріпити вміння дітей впізнавати і називати листя з дерев; розвивати
зорову пам’ять, увагу.
Матеріал: засушені листочки з дерев майданчика, дзвіночок.
Хід гри
На підставці по колу розкладені листочки з дерев. Діти бігають навколо листя, поки дзвенить дзвоник. Щойно дзвоник замовкає — діти зупиняються
і по черзі називають, з якого дерева листочок, біля якого вони зупинилися.
Трудова діяльність: запропонувати дітям допомогти двірнику у його роботі —
зібрати сміття та опале листя на ігровому майданчику.
Фізичні вправи на свіжому повітрі
Молодша підгрупа
Стрибки з просуванням уперед. Повзання по гімнастичній лаві, стоячи
на колінах.
Старша підгрупа
Підлізання під дугою на колінах з упором на руки. Повзання по гімнастичній
лаві, підтягуючись руками.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Гра «Виклади з листочків»
Мета: розвивати дитячу творчість у роботі з природним матеріалом.
Хід гри
Вихователь спонукає дітей викласти на майданчику з листя «сонечко», «ялинку», «будиночок», інші фігури та назвати форми цих зображень (коло, трикутник, прямокутник).
Самостійна діяльність дітей (художня): гра «Осінні листочки» — штрихування, використовуючи колір за зразком.
Сюжетно-рольова гра «Вдягнемо ляльку на осінню прогулянку»
Етап гри: ігрова ситуація «Допоможіть ляльці вдягнутись на прогулянку».
Мета: поглибити знання дітей про назви одягу та взуття; закріпити вміння
одягати речі послідовно; виховувати охайність і бажання допомагати.
Бесіда «Дарунки лісу»
Мета: систематизувати знання дітей про те, який урожай приготувала природа у лісі; виховувати любов до природи, до лісу та його мешканців.
Запитання: Що таке ліс? Який урожай приготувала осінь у лісі? Хто зі звірят
збирає горіхи, гриби? Хто збирає лісові ягоди?
Читання вірша А. Костецького «По гриби»
Мета: продовжувати формувати вміння бути уважними слухачами, відповідати на запитання за змістом; виховувати любов до поезії.
Оленка велика й Оленка маленька
Ходили до лісу збирати опеньки.
Маленька Оленка — маленькі збирала,
Велика — великі, і в кошика клали.
Коли ж не зосталося місця у ньому,
Обидві Оленки вернули додому.
Запитання за змістом вірша: Про кого йдеться у вірші? Оленки однакові
чи різні? Куди дівчатка ходили? Що вони збирали? Скільки вони назбирали
грибів?
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Друга
Рухлива гра «Діти в лісі»
половина Мета: вдосконалювати навички ходьби та бігу; виховувати увагу; розвивати
дня
спритність.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
П’ятниця
Ранок

Ранкова гімнастика «Осінній дощик»
Спостереження за забарвленням листя на різних деревах і кущах
Мета: продовжувати вчити дітей визначати прикмети осені, закріпити знання
про сезонні зміни; формувати вміння розпізнавати дерева; розвивати спостережливість, увагу.
Вихователь пропонує дітям розглянути листя на деревах та кущах, звернути
увагу на їх забарвлення.
Запитання: На яких деревах є листя зеленого кольору? А на яких — жовтого? Як ви гадаєте, чому забарвлення листя таке різне?
Бесіда «Їстівні і отруйні гриби»
Мета: вчити дітей розрізняти їстівні і отруйні гриби; розвивати пізнавальний
інтерес до природних об’єктів.
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Ранок

Запитання: Які ви знаєте гриби? Чи всі гриби можна вживати в їжу? Як виглядає гриб лисичка? Бліда поганка? Мухомор?
Рухлива гра «Дістань листочок»
Мета: вдосконалювати вміння стрибати на двох ногах, просуваючись уперед;
розвивати спритність.
Дидактична гра «Впізнай за описом»
Мета: учити дітей впізнавати дерева за описом; розвивати уважність, пам’ять.
Хід гри
Вихователь описує дерева, кущі, а діти повинні відгадати дерево або кущ.
Наприклад: високе, струнке; усі його гілочки спрямовані за стовбуром угору;
влітку з нього летить пух тощо.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Трудова діяльність: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Навчаль- Заняття: Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування (художня
на діяль- література)
ність
Молодша підгрупа
Тема: «Заучування вірша К. Перелісної “Золота осінь”»
Програмові завдання:
— розширювати й поглиблювати знання дітей про ознаки осені;
— вчити дітей розуміти і свідомо запам’ятовувати віршований твір, інтонаційно передавати його зміст;
— вправляти в умінні узгоджувати іменники з прийменниками, збагачувати
словник прикметниками;
— розвивати вміння слухати; виховувати організованість, любов до природи.
Обладнання (матеріали): ілюстрація «Осінь», листки з клена, каштана, тополі, липи, горобини.
План
1. Ігровий момент — у групову кімнату залетів листочок. Мовленнєва гра
«Де листочок?» (добір прийменників).
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Навчаль- 2. Розглядання ілюстрації «Осінь». Вихователь пропонує послухати вірш
на діяль- К. Перелісної «Золота осінь».
ність
В парках і садочках
Де не глянь — навколо
На доріжки й трави
Килим кольористий,
Падають листочки
Віти напівголі
Буро-золотаві.
Й небо синє, чисте.
Метушні немає,
Тиша й прохолода —
Осінь золотая
Тихо-ніжно ходить.
Бесіда за змістом: Яка пора року описана у вірші? Де падають листочки?
Куди падають листочки? Якого кольору листочки? Що ми бачимо навколо?
Які віти на деревах? Яке небо? Як називають осінь?
3. Повторне читання вірша. Заучування вірша методом додавання слів.
4. Дидактична гра «Знайди листочок, який я назву». На килимі розкладені засушені листочки з дерев. Вихователь називає листочок із дерева, а дитина повинна його знайти. Решта дітей знаками показують, згодні вони чи ні.
5. Підсумок. Гра-емпатія «Я — листочок».
Старша підгрупа
Тема: «Вивчення вірша П. Воронька “Їжачок-хитрячок”»
Програмові завдання:
— закріпити й уточнити уявлення дітей про їжачка, його зовнішній вигляд,
спосіб живлення;
— вчити дітей розуміти зміст вірш;
— розвивати інтонаційну виразність мовлення;
— виховувати інтерес до диких тварин.
Обладнання (матеріали): зображення їжачка, загадка про нього, вірш.
План
1. Ігровий момент — загадування загадки про їжака. Розглядання картинки.
Хто це? Їжак який? Що робить восени? Де ховається на зиму?
2. Читання вірша «Їжачок-хитрячок».
Їжачок-хитрячок
Із голок та шпичок
Пошив собі піджачок.
І у тому піджачку
Він гуляє по садку.
Натикає на голки
Груші, яблука, сливки
І до себе на обід
Він скликає цілий рід.
Бесіда за змістом вірша: Як у віршику називають їжака? Що він собі пошив? Які фрукти збирає у садку? Кого запрошує до себе в гості?
3. Повторне читання вірша. Вивчення вірша дітьми.
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Навчаль- 4. Мовленнєва вправа «Довге і коротке слово». Вихователь називає два слова:
на діяль- (їжак, їжачиха) і пропонує дітям визначити, яке слово коротке, а яке довге.
Далі вихователь називає слова (диких тварин), а діти утворюють довгі слова.
ність
5. Підсумок. Гра-імітація «Покажи тваринку».
Заняття: Художньо-продуктивна діяльність (аплікація)
Молодша підгрупа
Тема: «Грибочки для білочки»
Програмові завдання:
— вчити дітей викладати елементарні аплікації, силуети рослин, обігрувати їх;
— розвивати естетичний смак, дрібну моторику пальців рук;
— виховувати самостійність, наполегливість у роботі.
Обладнання (матеріали): силуети грибочків (шапинка та ніжка), аркуш паперу.
План
1. Ігровий момент — вихователь, повідомляє, що вже настала осінь, а білочка
ще не встигла назбирати на зиму грибочків для своїх діточок.
2. Мотивація: «Допоможемо білочці — виготовимо грибочки».
3. Розглядання ілюстрації грибочків. Що намальовано на картинці? Скільки
намальовано грибів? (Два грибочки.) Які вони за розміром? (Великий і маленький.) Де вони ростуть? З яких частин складається грибочок? (Із шапинки
і ніжки.) Якого кольору шапинка грибочка, а ніжка якого кольору?
4. Показ, як треба викладати грибочки. Спочатку на аркуш паперу викладаємо
ніжку більшого грибочка, а потім шапинку більшу, після викладення великого грибочка викладаємо маленький грибочок так само: спочатку ніжку, а потім
шапинку.
5. Самостійне виконання роботи дітьми, індивідуальна допомога.
6. Підсумок. Діти розглядають свої грибочки. Тепер білочці буде чим годувати
своїх діточок узимку.
Старша підгрупа
Тема: «Осінній віночок»
Програмові завдання:
— вчити дітей викладати та наклеювати візерунки з осіннього листя, правильно розміщуючи на аркуші паперу;
— закріпити вміння охайно працювати з клеєм, правильно намазувати готові
форми;
— розвивати увагу, спостережливість;
— виховувати наполегливість у роботі.
Обладнання (матеріали): аркуш паперу, осінні листочки, серветки, клейонки,
пензлі.
План
1. Ігровий момент — до дітей у гості завітала лялька Катруся з листочками.
Діти розглядають і називають, з якого дерева листочок. Які листочки восени?
2. Мотивація: «Давайте з листочків сплетемо віночок для Катрусі».
3. Вихователь показує послідовність виконання роботи, чергування листочків,
нагадує прийоми наклеювання.
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Навчаль- 4. Самостійна діяльність дітей. Індивідуальна допомога підказками,
на діяль- порадами.
5. Виставка дитячих робіт. Осінь запитує у дітей, з яких листочків ти зробив
ність
свій віночок, якого кольору.
6. Підсумок. Розглядання робіт. Подяка від ляльки Катрусі.
Денна
прогулянка

Піший перехід до парку
Мета: уточнити знання дітей про яскраві зміни, які відбуваються в природі восени; розвивати спостережливість та довільну увагу; формувати вміння дотримуватись елементарних правил природокористування.
Вихователь запрошує дітей до парку розглянути всі осінні чудеса, яких не
було у парку раніше. Звертає увагу на те, що дерева ростуть високими, мають товстий та міцний стовбур, від якого ростуть гілки. Кущі нижчі від дерев,
вони мають кілька тонких стовбурців. Які нині дерева та кущі?
Звертає увагу на кольори дерев. Ось деревце жовтого кольору, мов сонечко; ось
дерево з червоним листячком, а на цьому кущі листочки різнобарвні — і жовтого, і рожевого і навіть коричневого кольору. Ось як осінь постаралась!
Як ви гадаєте, чому її називають художницею?
Чарівна осінь має неповторні фарби і розмальовує чудесним пензликом дерева, траву та кущі у свої нові та гарні кольори.
Запитання: Чим вкриті стежинки у парку? Що утворили листочки в нас під
ногами? Де воно взялось? Як ви гадаєте, скільки листячка опаде, а скільки залишиться на гілочках? Якими тоді стануть деревця та кущі? Як ви гадаєте, хто
прибирає опале листя у парках?
Дидактична рухлива гра «Знайди свій будиночок»
Мета: закріпити вміння співвідносити листочки з деревами, на яких вони ростуть.
Матеріал: листя, дерева.
Хід гри
В парку дітям роздаються листочки. Всі діти — «зайчики». Щоб «зайченятка»
не загубилися, «мама зайчиха» дає їм листочок з гілок, з яких зроблений їх будиночок. Всі стрибають, бігають по галявині. На сигнал «Зайченята, додому,
вовк близько!» — біжать до себе в будиночок — під дерево.
Рухлива гра «Діти в лісі»
Мета: вдосконалювати навички ходьби та бігу; виховувати увагу; розвивати
спритність.
Трудова діяльність: вихователь пропонує дітям допомогти двірникові підтримати лад у парку, підмести листочки на доріжках.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
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Друга
Гімнастика після денного сну «Веселий клоун»
половина
Загартовувальні заходи: ____________________________________________
дня
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
Творча гра «Упізнай за рухами тварину»
Мета: розвивати вміння перевтілюватися, відтворювати образ тварини за допомогою рухів.
Хід гри
Вихователь показує дитині картинку тварини і пропонує показати, як цей звір
рухається. В цей час інші діти повинні за рухами відгадати загадку.
Читання оповідання В. О. Сухомлинського «Все в лісі співає»
Навесні ми пішли до лісу. Зійшло сонце, дихнув легенькій вітерець, і всі дерева в лісі заспівали. Кожне співало свою пісню.
Береза співала ніжну пісню. Слухаючи цю пісню, хотілось підійти до білокорої красуні й обняти її.
Дуб співав мужню пісню. Коли ми слухали пісню дуба, нам хотілось бути
сильними, відважними.
Верба, що схилилась над ставом, співала задумливу пісню. Прислухаючись
до пісні верби, ми подумали, що прийде осінь і листячко з дерев осиплеться.
Горобина співала тривожну пісню. Від цієї пісні до нас прилинула думка про
темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка горобина, немов шукаючи
захисту.
Ось які пісні почули ми в лісі.
Запитання до тексту: Які пісні співали дерева в лісі?
Самостійна діяльність дітей (художня): малювання під трафарет (нанесення
листочків на дерева та кущики).
Сюжетно-рольова гра «Вдягнемо ляльку на осінню прогулянку»
Етап гри: ігрова ситуація «Лялька хоче піти на прогулянку».
Мета: розвивати вміння дітей одягати речі послідовно; виховувати товариські
стосунки.
Попередження дитячого травматизму: ________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
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Друга
Рухлива гра «Не наступи»
половина Мета: вдосконалювати вміння ходити, переступаючи через перешкоди; розвидня
вати спритність та вміння орієнтуватися у просторі.
Самостійні ігри дітей: за бажанням дітей.
Індивідуальна робота: _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Робота з батьками: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Педагогічні висновки
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Підпис вихователя _______________________
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