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Програмовий зміст: Вчити виділяти в навколишньому один та багато 

предметів, вправляти у розрізненні предметів круглої, квадратної, трикутної 

форми, називати кольори: червоний, жовтий, синій, зелений. Учити 

повторювати римівки за дорослим, відповідати на запитання. 

 

Матеріал: Шапочки сороченят, костюм на дорослого Сороки-Ворони, 

великий горщик і маленькі горщики, дерев’яні ложки, макет городу і муляжі 

цибулі і часнику, лійка, хусточки кольорові, причіпки, фанти трикутної, 

круглої і квадратної форми, каштани, фольга, кульки-цукерки. 

 

Хід заняття. 

/ під музику входить разом з дітьми до групи, стають півколом/ 

 

СОРОКА-ВОРОНА Кар! Кар! Доброго дня! Завжди рада я гостям! 

Я - Сорока-Ворона  на зорі вставала. 

Я з гілочки на гілочку  стрибала – діточок  скликала. 

Своїх маляток – сорочат-вороненят! 

СОРОКА-ВОРОНА  Ви знаєте, а я для вас кашку зварю! А ви, малята, хочете 

мені допомогти? 

ДІТИ. Так. 

СОРОКА-ВОРОНА.  Давайте разом зваримо! 

ПАЛЬЧИКОВА ГРА «ВАРИМО МИ КАШКУ» 

1. Варимо ми кашку, варимо малашку, 

Варися скоріше, булькай веселіше. /  варять кашку пальчиком/ 

Програш: стискають і розтискають пальчики і промовляють: буль! буль! 

2. Варимо ми кашку,  варимо малашку, /варять/ 

Будемо куштувати, діток пригощати, 

Програш: «ням-ням» 



Говірком   Хто все доїдає, /сваряться/ 

Зубки гарні має! /клацають зубками/ 

СОРОКА-ВОРОНА  Зварилася наша кашка. Скільки у мене горщиків?(один) 

А який він -  великий чи малий?(великий). Скільки у мене ложок?(одна). А 

яка вона – велика чи маленька? (велика). А як же я вас буду частувати? 

Горщик один і ложка одна, а вас – багато. (підводить дітей до столика, де 

стоять маленькі горщики). Які вони? (маленькі) А скільки їх? (багато). А чим 

будемо їсти кашу? (ложкою). Візьміть, будь ласка по одній ложці. Які у вас 

ложки? (маленькі) Скільки їх? (багато). 

-Каша гаряча, нехай прохолоне. А поки каша буде холонути, ми пограємо на 

ложках. 

ПІСНЯ-ТАНОК З ЛОЖКАМИ 

СОРОКА-ВОРОНА. Сорочата-Воронята, чи хочете ви їстоньки? 

Пригощайтесь, будь ласка! 

Говірком. Хто все доїдає,/сваряться/ 

Зубки гарні має! /клацають зубками/ 

Кашку на підлогу не кидайте, 

Дзьоб серветочкою витирайте! 

І тобі, і тобі, кашка смачненька, малята веселенькі! Всіх нагодувала?/Сорока-

ворона годує великою ложкою сорочат/ 

СОРОЧАТА /разом/ Дякуємо. 

СОРОКА-ВОРОНА. А тепер мої малята, час матусі помагати! 

СОРОКА-ВОРОНА  Діточки мої маленькі, ви хусточки допоможете попрати? 

ТАНОК-ГРА «МАЛЕНЬКІ ПРАЛІ» 

СОРОКА-ВОРОНА Весело малята прали – і матусеньку вітали. 

Донечки допоможіть хустинки посушити і повісити на мотузку. Хустинки 

якого кольору? А прищіпки якого кольору? Треба хусточку прищипнути 

прищіпкою такого кольору, як і хустинка. 

/донечки вішають хустинки на мотузку/ 

Діти, а яка зараз пора року? А що весною роблять на городі? /садять і сіють 

овочі/ А що це? /цибулька/ А це що? /часничок/ Допоможіть мені синочки 

посадити цибулю і часник. В земельку садимо і водичкою поливаємо. 

СОРОКА-ВОРОНА  Синочки  мої добре працювали – мені допомагали. 

СОРОКА-ВОРОНА  /оглядається/ 

А де ж ще одне воронятко – моє неслухняне малятко? 

Матусі воно ніколи не допомагає, тільки фантики розкидає! Це я його 

послала в магазин за цукерками, а він їх з’їв ! 

/з-за ширми летить декілька фантиків трикутної, квадратної і круглої 

форми/ 



Знову неслухняний синочок бешкетує! 

Та де ж він? Синочок, іди до нас! 

/з’являється воронятко, кидає фантик/ 

Ось він, бешкетник! А ми про нього потішечку знаємо. 

ПОТІШКА «СОРОКА-ВОРОНА» 

СОРОКА-ВОРОНА  Синочок, все швиденько позбирай і гарненько 

поскладай. 

СИНОЧОК  Ні-а /махає «ні»/ Не буду прибирати, вмію тільки розкидати! 

/ходить вперед, назад/ 

СОРОКА-ВОРОНА  Який неслухняний синочок! Малята, давайте   

покажемо, як  прибирати і навчимо воронятко матусі допомагати! 

ГРА «ПРИБЕРИ ФАНТИКИ» 

СОРОКА-ВОРОНА Молодці і хлопчики і дівчата – мені допомогли, все 

прибрали! А ти, неслухняний синочок, зрозумів, як матусі допомагати? 

СИНОЧОК Так. Більше не буду бешкетувати – завжди буду матусі 

допомагати. А ще подивіться, що я знайшов. /показує каштанчик/. Можна для 

матусі намисто зробити. Але треба  намистинки блискучими зробити, а 

сорочата-воронята допоможуть. /діти обмотують каштани фольгою і 

непомітно у вороненяти з’являється намисто, яке він дарує мамі / 

СОРОКА-ВОРОНА Так! Гарний подарунок ви мені приготували. Дякую! А 

тепер можна й повеселитись. 

ТАНОЧОК «ПРИСІДАЙ» 

СОРОКА-ВОРОНА. А зате, що ви  мені допомагали на вас чекає сюрприз. Я 

візьму фантики, почарую /бере фантики і перетворює на кульки-цукерки, 

роздає кожній дитині/ і цукерки вам подарую. Цьому дам і цьому дам… і тобі 

дам, ти виправився, став слухняним. 

Ось завершилося заняття, 

Час усім відпочивати. 
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