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Програмовий зміст: Вправляти в диференціації об’єктів навколишнього світу 

через тактильні відчуття, за вагою, баричними відчуттями: мокрий — сухий, 

холодний — теплий. Викликати гарний настрій від спільної діяльності з дорослим 

та однолітками. 

Спонукати дітей до відгадування загадок про природні об’єкти. Розвивати уяву, 

творчість, цікавість, уважність, пам’ять, зв’язне мовлення, ейдетичні здібності, 

тактильну чутливість; дихальний і слуховий апарат; дрібну моторику рук. 

Виховувати гостинність, упевненість у собі.  

Закріпити знання про кольори спектра. Збагачувати словник вихованців словами 

озеро, мушлі, веселка, назвами кольорів спектра. 

Розвивальне середовище: тепла вода, широкий низький басейн, камінці, мушлі, 

іграшковий Лісовичок; кора, шкаралупа горіхів; електричний фен; кольорові дуги 

зі щільного паперу або картону для виготовлення веселки. 

Хід заняття 

В и х о в а т е л ь. Діти, сьогодні до нас завітає наш добрий друг —Лісовичок. Я 

пропоную вам підготувати для нього сюрприз — зробити справжнє лісове озеро. 

Як ви гадаєте, що нам для цього знадобиться? (Діти відповідають.) Ось цей басейн 

буде озером. 

Перед тим, як опустити на дно камінці й мушлі, вихованці обстежують їх на дотик 

і розповідають про свої відчуття. Вихователь звертає їхню увагу на те, яке каміння 

за вагою, як воно опускається на дно і виглядає у воді — не так, як у руках. 

Давайте послухаємо  гарний віршик про озеро та прочитаємо (вивчимо) його за 

допомогою ілюстрацій за допомогою ІКТ! 

Водичка в ньому плюскотить, 

У небі місяць мерехтить. 

І рибки граються в воді. 

Як гарно тут — лиш підійдіть! 

Заходить Лісовичок і говорить  

Розвивальна гра «Дістаньте камінець» 



Лісовичок. Яке гарне озеро! Воно майже як справжнє, лісове. А що там на дні? 

(Діти відповідають.) Старенький я став — не бачу. Чи не могли б ви дістати 

камінці, я б їх краще роздивився? 

Діти занурюють руки у воду, знаходять на дотик камінці, дістають, описують свої 

відчуття. Після цього Лісовичок загадує загадку. 

Зимою спить 

А літом шумить. 

   (вода в річці) 

Лісовик пропонує роздивитися лід і воду. (все: на дотик, нюх). 

(Проводить досліди  з різними  станами води: лід стискають у долоньках, тане. 

Діти роблять висновки.) 

Розвивальна гра «Буря» 

Лісовичок.Ніг не має, а біжить, крил не має, а летить. Що це? (Вітер.) Молодці, 

правильно. Давайте створимо на нашому озері справжню бурю! 

Діти опускають на поверхню води кору й горіхову шкаралупу і сильно дмуть на 

них. Вихованці слухають, як плюскотиться вода, коли дме одна дитина і коли на 

воду дмуть усі разом; потім порівнюють легкі човники з важкими камінцями. Після 

цього вони ловлять долоньками човники і розміщують їх на «березі» для 

просихання. 

Розвивальна гра «Човник» (розвиток дрібної моторики) 

В и х о в а т е л ь. Діти, подивіться на свої долоньки. Хіба вони не схожі на 

справжні човники? Давайте дамо човникам трохи поплавати! 

Пальці в воду опустіть, 

Між ними воду пропустіть.(Діти пропускають воду крізь пальці.) 

Як підводний справжній човен, 

В воду будемо пірнати. (Пальці «пірнають» під воду.) 

Таємниць в озерах повно, 

Їх ми хочемо пізнати. 

Зараз човник наш помчить, 

І його не зупинить! (Рухають по воді складеними «човником» долонями.) 



Ручки ківшиком складай, 

Водичку скоріше переливай! (Переливають воду з одної долоні в іншу.) 

Також діти можуть потренуватись у «синхронному плаванні», з’єднавши свої 

долоньки-«човники» попарно посередині «озера». 

Ігрова вправа «Вітер» 

В и х о в а т е л ь. Ой, подивіться-но: якими стали наші ручки від води? (Мокрими, 

вологими.) Я пропоную їх посушити. 

Дорослий сушить руки дошкільнят за допомогою фена повітрям різної 

температури — тепле, прохолодне. Він обговорює з дітьми їхні відчуття: приємні 

вони чи ні, на що схожі, що нагадують тощо. 

Потім феном просушують човники. Вихованці спостерігають, як змінюється колір 

шкаралупи горіха протягом висихання. Дорослий спонукає дітей порівняти 

відчуття від сухих і мокрих предметів. 

Л і с о в и ч о к. Які ви молодці! Я хочу перевірити вашу кмітливість і загадати 

цікаву загадку. 

Дощ пройшов, через ставок 

Перекинувся місток. 

Кольорів у ньому сім, 

Він подобається всім! (Веселка.) 

Так, це веселка. Скільки в ній кольорів? Назвіть їх. (Діти пригадують кольори 

веселки.) Я пропоную викласти біля нашого чудового озера веселку із цих 

кольорів. 

Вихованці викладають із паперу веселку, а дорослий уточнює назви кольорів та їх 

послідовність. 

Лісовичок дякує всім дітям, прощається, залишає гостинець — лісові горіхи.  

Дошкільнята дякують.  

Вихователь пропонує за допомогою діаграм-танграм домалювати, що вони 

уявляють з того що навчилися або дізналисяна занятті ( за допомого теста П. 

Торенса). 

Далі розгляд, висловлювання, міркування. 



Після чого педагог обговорює з ними результати діяльності, повторює  вірш за 

допомогою малюнків. Заняття завершується. 

 

 

 


