
Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

районний методичний кабінет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект інтегрованого відкритого заняття  

з використанням ейдетичних засобів на тему: 

  «Свято м’яких іграшок» 

 (середня група) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Підготувала: 
вихователь-методист Мизюк О. М. 

Провела: 

вихователь Охота Т.В. 
 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік  



Програмовий зміст: Вправляти в диференціації об’єктів навколишнього світу через 

смакові, тактильні, нюхові, зорові відчуття, а також у диференціації кольорів. 

Продовжувати вчити складати сюжетні розповіді з 3–4-х речень. Збагачувати активний 

словник вихованців словами й виразами: трав’яний чай, сухий, ламкий, хрусткий, рушник, 

чаювання, назвами видів варення. 

Розвивати уяву, творчість, цікавість, уважність, пам’ять, мовлення, ейдетичні здібності; 

нюхові, тактильні, смакові відчуття; дрібну моторику рук. Виховувати гостинність, 

свідоме виконання правил етикету за столом; упевненість у собі, самостійність. 

Матеріал: м’які іграшки (за кількістю дітей), трав’яний збір; чайник, ляльковий посуд, 

ляльковий стіл, стільчики; рушник; розетки для варення, чайні ложечки; варення 

(малинове, вишневе, смородинове, абрикосове), аудіозаписи улюблених пісень 

вихованців; ляльковий посуд різних кольорів, серветки жовтого, червоного, білого, 

синього, зеленого, коричневого кольорів; ковдра. 

Хід заняття 

В и х о в а т е л ь. Діти, до нас сьогодні завітають наші друзі —м’які іграшки. Чим ми їх 

можемо пригостити? (Дошкільники відповідають.) Так, ми можемо почастувати їх чаєм із 

запашних трав. Подивіться, ось я їх приготувала. 

     Діти обстежують трав’яний збір на дотик, з’ясовують, який він: сухий, ламкий, 

хрусткий; визначають його аромат.  

В и х о в а т е л ь. Що нам потрібно для того, щоб заварити чай? (трав’яний збір, посуд, 

кип’ячена вода). 

Дидактична гра «Як звучить посуд?» 

Програмовий зміст: розвивати в дітей уміння диференціювати звучання знайомого 

посуду; удосконалювати слухове сприйняття, мислення, уважність, мовлення, пам’ять, 

ейдетичні здібності; закріпити назви посуду (ложка, склянка, каструля, миска, чашка). 

Обладнання: різноманітний посуд (ложка, склянка, каструля, миска, чашка), ширма. 

Хід гри 

Вихователь разом із дітьми розглядає посуд і просить назвати його.  

Вихователь:  Діти, розгляньте та назвіть посуд, який перед вами. А чи знаєте ви, що 

посуд уміє звучати і звучить він по-різному.  Давайте послухаємо, як саме звучить посуд. 

Педагог стукає по ньому ложкою, обговорюють звучання. Потім він ховає посуд за 

ширму, а діти за звучанням визначають, який  саме посуд «звучить». 

Сюрпризний момент 

Входить Маша з корзиною під музику. 



Маша: Доброго дня, діти!  Я йшла в гості до ведмедя та почула чарівні звуки. Що ж це 

так гарно звучало? Що ви тут робите? 

В и х о в а т е л ь. Машо, ми чекаємо в гості іграшки і хочемо пригостити їх чаєм. Ти 

мабуть трішки змерзла, доки йшла, тож залишайся з нами. Зараз ми всі разом заваримо 

чай. Що для цього потрібно?  

     Вихователь заварює чай, коментуючи кожну дію. Вихованці спостерігають і 

слухають, як наливається вода, як опускаються на дно травинки. Дорослий накриває 

чайник рушником, діти обстежують його на дотик: м’який, пухнатий, став теплим. 

Вихователь:  Машо, а що це в тебе  в корзині? 

Маша: Це дуже смачнюще варення. Я його сама зварила, адже я дуже люблю допомагати.  

А кому саме я допомагаю? Чи пам’ятаєте ви, що саме я допомагала робити? (робити 

ремонт, садила овочі, варила кашу, стояла на варті, лікувала і т. д.) 

Вихователь:  Діти, давайте зараз подивимося на екран телевізора, з чого та  як саме Маша 

варила варення. Нам з вами слід бути дуже уважними, щоб з’ясувати, з чого можна варити 

варення, а з чого  - не варять. 

Перегляд фрагменту мультфільму  - “Маша та ведмідь” –“ День варення” 

Відбувається підсумок мультфільму 

Вихователь:  Діти, то з чого ж Маша варила варення?  Що потрібно для того, щоб його 

зварити? (плита з вогнем, кастрюля, фрукти, цукор). Як слід варити варення? (дуже 

обережно, фрукти  - мити, коли куштуєш  - прохолодити). Як ви думаєте, з чого варення 

не варять? 

Розвивальна гра «Вгадай варення за смаком» 

В и х о в а т е л ь. Машо, давай ми спробуємо відгадати, яке саме варення ти нам 

принесла.  Давайте розкладемо його по розетках.  

Діти намагаються з’ясувати спочатку за запахом, а потім —за смаком, із чого 

виготовлене варення  та  підбирають картки із зображенням  відповідних ягід та 

фруктів. 

Вихователь:  Молодці, діти! Ми впоралися із цим завданням. А що ж  ми забули зробити 

для того, щоб іграшки могли чаювати? 

Вихователь:  Так, ми не сервірували для них стіл. Ось посуд. (Показує.) Якого кольору ця 

чашка? Тарілка?  А ця серветка? 

       Кожна дитина обирає колір посуду й відповідно до нього сервірує стіл. Вихователь 

спонукає дошкільнят до дотримання правил сервірування. Прихід іграшок.  



Вихователь:  Погляньте, скільки  іграшок до нас прийшло! Познайомте всіх зі своєю 

іграшкою: назвіть її, розкажіть, у що ви любите з нею гратися, за що ви її любите. (Діти 

по черзі розповідають про свої іграшки.)  

Вихователь:  А поки заварюється чай, я пропоную вам потанцювати зі своїми іграшками. 

 Звучить музика. Діти беруть іграшки, стають у коло і довільно танцюють. 

Розвивальну вправу «Запам’ятай іграшку». 

Вихователь називає різні  іграшки  з показом, діти обстежують на дотик. 

Дорослий спрямовує їхню увагу на істотні ознаки, деталі, за якими потім іграшку можна 

буде розпізнати на дотик серед інших. 

Хід гри 

Вихователь бере дитину, закриває їй очі, дає іграшу. Дитина обстежує іграшку – називає 

її, якщо не може вихователь спонукає пригадати , що це улюблена іграшка Маринки…. 

Так  граються  3-4 дитини. 

Вихователь:  Що ж, чай уже заварився, тож можете запрошувати ваші іграшки до 

чаювання. 

  Діти сідають разом з іграшками та Машею  за столи для чаювання  та по черзі 

розповідають, яким саме варенням вони пригощають свою іграшку. 

Педагог спонукає дітей до правильної поведінки за столом: побажання смачного, 

користування серветкою тощо.  

Маша: Ой, я й забула, що мене чекає ведмідь. Побіжу. До побачення! 

Всі разом: До побачення, Машо! 

Підсумок заняття. 

В и х о в а т е л ь. Чи сподобалося вам наше чаювання? А що вам сподобалося найбільше? 

Що нового ви навчилися сьогодні робити?  

Вихованці відповідають на запитання, діляться враженнями. 

Вихователь:  Які ви охайні та виховані! Молодці! Іграшки дуже вдячні і хочуть пограти з 

вами в піжмурки в групі.  


