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Програмовий зміст: Систематизувати і уточнити уявлення про властивості 

метала і дерева. Продовжувати вчити вирішувати суперечності. Активізувати 

словник дітей словами: міцне, ламке, тверде, дзвінке, глухе, важке, легке. 

Розвивати логічне мислення, увагу та уяву, спонукати до пошуково-

дослідницької діяльності. Виховувати бережливе ставлення до предметів, 

почуття дружби, взаємодопомоги. 

 

Матеріал: ляльки Фіксики, олівець, цвях, дві скриньки, металеві і дерев’яні 

предмети, два кошики, дерев’яні бруски і металеві пластинки, склянки з 

водою, дерев’яні палички, свічка, картини із зображенням лісу, річки, багаття  

 

Хід заняття. 

Діти вітаються з гостями. (На екрані телевізора висвічуються Фіксики) 

Вихователь. Діти, ви любите мультики? Сьогодні до нас завітали Фіксики і 

передали нам лист і дві скриньки. (Вихователь читає лист) 

« Дорогі діти із групи «Дзвіночок»! Мої друзі Олівчик і Цвяшок, що лежать в 

цих скриньках, постійно сперечаються про те, хто з них важливіше. 

Допоможіть мені їх помирити і розв’язати їхню суперечку. Фіксики».  

-Так, важке завдання поставили перед нами Фіксики. (розглядає скриньки). 

Дві однакові в усьому скриньки. Як дізнатися в якій скриньці Олівець, а в 

якій Цвяшок? 

Діти. Подивитись. 

Вихователь. Ось скриньки, погляньте на них. Хіба видно, в якій скриньці 

Олівець, а в якій Цвяшок?  

Діти. Ні, не видно. Потрібно відкрити. 

Вихователь. Не відкриваючи скриньки, можна дізнатися в якій Олівець, а в 

якій Цвяшок? Як можна дізнатись? (доторкнутися, понюхати, по звуку) 

(Запропонувати опорну модель дій обстеження за допомогою органів чуття) 

Давайте спробуємо дізнатись за звуком. Хто спробує? По запаху можна 

дізнатись де лежить олівець,  де цвях? (нюхають) 



Діти. Ні. 

Вихователь. Давайте закриємо очі і доторкнемося. Тільки будьте 

обережними – цвяшок гострий, ним можна уколотися. (діти доторкаються, 

визначають, де олівець, де цвяшок)  

Вихователь. А ось і вони, наші гості, знайомтесь: це Олівчик, а це Цвяшок. 

Вправа «Чим схожі, а чим різняться?» 

Схожі формою. У олівчика і цвяшка гострі кінчики, які залишають слід на 

папері, столі. 

Вихователь. Чим відрізняються олівець і цвях? (товщиною, кольором.) А з 

чого зроблений олівець? (із дерева). А з чого зроблений цвяшок? (із металу). 

Відрізняються тим, що олівець зроблений з дерева, а цвяшок із металу.  

-Цвяшок і Олівець – хороші друзі, але й великі сперечальники. Ніяк не 

можуть вирішити, що головніше – дерево чи метал. Олівець стверджує, що з 

дерева виготовляють дуже багато речей для людей. Як ви думаєте, правий 

олівець? Які предмети роблять із дерева? 

Діти. Меблі, іграшки, посуд, будують будинки, музичні інструменти, двері, 

віконні рами. 

Вихователь. А Цвяшок з Олівцем не згоден і каже, що з металу набагато 

більше роблять предметів. Які предмети із металу ви знаєте? 

Діти. Машини, літаки, посуд, іграшки, меблі, інструменти. 

Вихователь. Для того, щоб довести які предмети важливіші: дерев’яні чи 

металеві пограємося у гру «Що із чого і для чого?» Слухайте уважно правила 

гри: потрібно назвати предмет, сказати для  чого він потрібен, а потім 

металевий предмет покласти в коричневий кошик, а дерев’яний  - у зелений. 

В який кошик ми покладемо Цвях? Скажіть, а для чого він потрібен? А в 

який кошик ми покладемо Олівець? А для чого він потрібен? А чи може цвях 

замінити олівця. 

Діти. Можна цвяхом малювати по піску, вмочити в фарбу і намалювати на 

аркуші паперу, на снігу. 

Вихователь. А чи може олівець замінити цвяха? 

Діти. Так. Можна з’єднати деталі конструктора. 

Вихователь. Ми з вами побачили, що із дерева і метала виготовляють багато 

предметів, і всі вони важливі, тому що потрібні людині. 

-Діти, Фіксики передали нам багато різних предметів. Із чого зроблені ці 

предмети? 

Діти. Із металу. 

Вихователь. Значить які вони?  

Діти. Металеві. 

Вихователь. А з чого зроблені ці предмети? 



Діти. З дерева. 

Вихователь. Значить вони які? 

Діти. Дерев’яні.  

Музична пауза «Давайте пограємось» 

Вихователь. Діти, а ви хочете дізнатися, чому одні предмети виготовляють з 

дерева, а інші – з металу? 

- Візьміть у руку металеву пластинку і дерев’яний брусок. Які вони на дотик? 

(Пластина -  гладенька, а брусок - шорсткий ) 

- Доторкніться до щічки бруском і пластиною. Що ви відчуваєте? (Брусок 

теплий, а пластина холодна). 

- Спробуємо забити цвях у брусок і пластину. Чому ви у брусок забили цвях, 

а у пластину – ні? (Дерево м’яке, а метал - твердий) 

- А що станеться, якщо кинути у воду цвях, дерев’яну   паличку? (Цвях 

потонув – важкий, дерев’яна паличка не потонула – легка.  

- Спробуємо зламати цвях, тепер - паличку. Чому паличка зламалася? (Метал 

міцний, а дерево крихке ) 

- А що буде, якщо піднести до вогню цвях і дерев’яну паличку? (Цвях 

нагріється, а паличка загориться). 

- Діти, ось такими способами ми дізналися про властивості дерева і металу. А 

тепер пограємося в гру «Добре і погано». Що хорошого в металевих 

предметах? (Міцні, не ламаються). А що поганого? (тонуть). Що хорошого в 

дерев’яних предметах? (легкі). Дерев’яні це погано. Що в цьому поганого? 

(ламаються, загораються, можна загнати тріску в пальчик). Але і металеві і 

дерев’яні предмети рівнозначно важливі і потрібні людям. 

- Поки ми гралися Олівець і Цвяшок вирішили піти до лісу. Йшли-йшли і  

дійшли до річки. Олівець каже: «Спробуємо перепливти на інший берег». Та 

цвях засмутився. Як ви гадаєте, чому? (Цвях боїться втопитися.) 

- Що ж робити? (Хай олівець перевезе.) 

Ось наші друзі вже на іншому березі. Вирішили вони зварити юшку. На вашу 

думку, хто розпалив багаття? А хто рибу ловив? 

- Зварили юшку з риби і почали їсти. Цвях дістав ложку з металу, олівець з 

дерева. Чия ложка краща? Вирішили: того ложка краща, хто перший з’їсть 

свою порцію. Олівець це швидко зробив, а Цвях все ще дмухав на свою 

ложку. Чому? (Дерев’яна ложка нагрівається довше, а металева – швидше.) 

- Поїли наші друзі, посиділи біля багаття, потім вирішили повернутись 

додому. Але як загасити вогонь? (Залити водою, засипати піском, землею.) 

Вихователь. Олівець і Цвях повернулися і перестали сперечатися. Вони стали 

добрими і веселими, тому що зрозуміли, що і металеві і дерев’яні предмети 

однаково важливі. А щоб їх зовсім помирити, я пропоную замінити сірий, 



сумний одяг Цвяшка на яскравий, різнобарвний. (вихователь роздає силуети 

цвяха і діти їх розмальовують). 

Олівець і Цвях за допомогу дуже вдячні і приготували вам сюрприз 

(вихователь дістає великий олівець і цвях відкриває, а там цукерки). 
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