
«Природа – наш добрий, вірний друг» 
(конспект заняття для cтаршої групи) 

 

Григор’єва Наталія Павлівна, вихователь 

ДНЗ (ясла-садок) «Золоті зернята» смт Глеваха, 

       Васильківського району Київської області 

 
 Програмовий зміст: Закріпити уявлення дітей про послідовність 

весняних змін у природі, уявлення про зимуючих і перелітних птахів, їх 

особливості. Систематизувати знання дітей про характерні ознаки весни. 

Розвивати мовленнєву активність дітей, закріпити прислів’я та вірші про 

весну. Вчити ліпити весняну квітку – підсніжник. Викликати естетичне 

переживання від весняного пробудження природи, настання тепла. 

Виховувати бажання милуватися красою природи. 

            Матеріал: малюнки із зображенням зимових і перелітніх птахів; 

використання ІКТ (показ відео, спів птахів, дзюрчання струмків, перші 

весняні квіти); мольберт із малюнком сонця; пластелін, дощечки, серветки; 

музика П.І.Чайковського «Пролісок». 

Хід заняття: 

Вихователь. Подивіться, діти, як весело світить сонечко за вікном, який 

чудовий день. Давайте привітаємося з ним.  

Діти. Доброго ранку сонце привітне. 

          Доброго ранку небо блакитне. 

Доброго ранку, у добрий час. 

Раді вітати усіх вас. 

Вихователь. Малята, давайте сьогодні підемо в гості до лісу, уявимо себе в 

гостях у природи. Закриваємо оченята, прислухаємося до звуків у лісі 

(використання ІКТ) 

Вихователь. Діти, як ви думаєте, що таке природа? (тварини, рослини, птахи, 

люди). 



Вихователь. Правильно, природа – це шум лісу, плескіт моря, спів солов’я. 

Природа чарує нас своєю красою. А скільки цікавого в природі! Ось і зараз 

до нас прийшла весна. Які ви знаєте весняні місяці? (берзень, квітень, 

травень). 

Вихователь. А як довідатися, що прийшла весна? (за ознаками) 

Вихователь. Подивіться, малята, щось наше сонечко сумне і промінчиків у 

нього немає. Давайте ви будете називати ознаки ранньої весни і з кожною 

ознакою домалюємо сонечку промінець (на мольберті малюнок сонця без 

промінців). 

Дидактична гра «Назви ознаки весни» 

1. Сніг і лід тане 

2. З дахів будинків капають бурульки 

3. На деревах набухають бруньки 

4. Прилітають птахи з теплих країв 

5. Біжать струмки 

6. З’являються перші весняні квіти – підсніжники, проліски 

Вихователь. Молодці, малята. Подивіться у нашого сонечка з’явилися 

промінчики і воно посміхнулося нам. Сонечко радіє разом з природою.  

Вихователь. Сонечко пригріло, сніг розстає і задзюрчали струмочки. Давайте 

послухаємо про що вони нам шепочуть (дзюрчання струмка). Скажіть, будь 

ласка, що вам струмки розповіли? (відповіді дітей) 

Вихователь. Ой, а хто це тут так розспівався? Так, це пташки. Послухаємо як 

дзвінко чути голоси птахів (звуки птахів). 

Вихователь читає вірш Н.Забіли «Пташка». 

- Цвінь-цвірінь! 

- Добрий день, пташко! 

- Цвінь-цвірінь! 

- Весна прийшла 

Прокидаються комашки  

Від весняного тепла  



- Цвінь-цвірінь! 

- Сідай на бильця… 

- Цвінь-цвірінь! 

- …на ганок мій. 

Розправляй маленькі крильця 

Сіре пір’ячко помий. 

Розкажи, з країв яких ти 

Повернулось сюди? 

Ось для тебе хліба крихти, 

Вдосталь чистої води, 

На зелені свіжі віти 

В наш садок лети, полинь! 

- Цвінь-цвірінь! 

- Розквітли квіти 

Сонце світить 

- Цвінь-цвірінь! 

Вихователь. Діти, пригадайте чому восени багато птахів відлітають у теплі 

краї? (відповідь дітей) 

Вихователь. А як ми їх називаємо? (перелітні). А яких перелітних птахів ви 

знаєте? Подивіться на екран і назвіть їх (шпаки, лелеки, ластівки, солов’ї, 

журавлі, дикі качки, зозулі, чаплі). 

Вихователь. Назвіть зимуючих птахів (ворона, горобець, синичка, дятел, 

снігур, шишкар). 

Вихователь. Яку користь приносять птахи? (знищують комах, гусениць, 

захищають посіви від шкідників). 

Вихователь. Молодці, діти. Багато ви знаєте про птахів. А давайте пограємо 

рухливу гру «Зимуючі та перелітні птахи» (поділити дітей на дві команди, 

роздати малюнки із зображенням птахів. Поки звучить музика пташки 

літають по групі, на кінець музики дитина повинна залетіти у свій будинок 

«обруч» у зелений – перелітні птахи, у синій – зимуючі). 



Вихователь. Молодці, малята, ви впоралися із завданням. Діти, а які зміни 

відбуваються у житті диких тварин з приходом весни? (пробуджуються від 

сплячки). Яка важлива подія відбувається у тварин та птахів на весні 

(народження дитинчат). 

Вихователь. Так, діти, але зміни відбуваються не тільки в житті птахів та 

тварин, але і в житті рослин. З приходом тепла все прокидається, радіє. 

Давайте вдихнемо і відчуємо чудовий запах весни. З її приходом 

прокидається вся природа. Ось погляньте на екран як із-під снігу з’явилася 

чудова квіточка. Давайте ми помилуємось нею. Що це за дивовижна, така 

ніжна квіточка? (підсніжник). Хто знає вірш про першу квіточку весни? 

Дитина. В.Кочевський «Останній сніг» 

 Під розлогим дубом 

 Нам на втіху 

 Заховавсь від сонця 

 Клаптик снігу. 

 Як зима тікала, 

 Лісом бігла, 

 Загубилась в неї 

 Хустка біла. 

 І на білосніжній тій хустині 

 Пролісок розплющив очі сині. 

Вихователь. Давайте ми зараз виліпимо таку чудову квіточку підсніжник 

(діти ліплять підсніжники із кольорового пластеліну, під музику 

П.І.Чайковського «Підсніжник»). 

Вихователь. Молодці, малята, подивіться який чудовий букет у нас 

получився. Ми порадуємо весняними квітами наших мам. 

Вихователь. Давайте пригадаємо, діти, яка весна? (тепла, радісна, сонячна. 

Казкова, світла, чарівна, загадкова). 

Вихователь. Описуючи пробудження весни, мені пригадалось прислів’я 

«Вода з гір потекла – весну принесла». А ви які знаєте прислів’я? 



Діти. «Весна красна квітами – а осінь пирогами». 

          «Березень зиму кінчає, а весну починає». 

          «Квітень з водою, а травень з травою». 

 Вихователь. Молодці, малята. Давайте пригадаємо вірш Н.Завальської  

Чому бурулька сльози ллє і спокою нам не дає 

Бо хоче бути брунькою – а зовсім не бурулькою, 

Щоб не текли струмочки,  

А проросли листочки. 

Вихователь. Ось і побували ми в лісі. А зараз нам час повертатися в садочок. 

Закриваємо оченята (звучить весела музика). Ось ми і вдома. Закінчити наше 

заняття мені хочеться словами: «Пророда – наш добрий, вірний друг. Давайте 

берегти її разом». 

 

 


