
Заняття з курсу» Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»  

(6-й рік життя) 

Тема: У краплині води відбивається всесвіт. 

 

Автор: Крецул Ганна Дмитрівна, вихователь ДНЗ (ясла-садок) «Золоті 

зернята» Глевахівської селищної ради Васильківського району 

 

Програма курсу сталого розвитку дошкільників 

 

Програмовий зміст: Вчити дітей називати різні форми існування води на 

Землі. Формувати розуміння та значення води для всього живого. Розвивати  

у дітей увагу, пам'ять, логічне мислення, мовлення. Виховувати бережливе та 

ощадливе ставлення до води.  

 

Матеріал: сюжетні картинки до теми №3, глобус, карти для вступного 

самодослідження, набір кольорових олівців, картки з надрукованими словами 

крапля, ріка, вода, море, океан; зображення ріки, озера, струмка, болота, 

моря, океану, калюжі для показу на екрані телевізора, відео 

фізкультхвилинка. 

 

Хід заняття. 

Вихователь. Діти, послухайте уважно загадку.  

Миє вона та усіх напуває, 

      Снігом і дощем з неба спадає, 

    Змерзне і кригою стане вона, 

  А як нагріється (от дивина), 

           Може хмаринкою в небо злетіти, 

     Як же вона називається, діти? 

Вихователь. Правильно це вода, сьогодні ми дізнаємося багато цікавого про 

воду. Адже вода – це наше багатство. Ось на дошці є різні картки з словами, 

давайте розглянемо: вода, річка,  океан, море, крапля. Як ви, діти, думаєте, 

яке слово зв’язує усі ці слова? 

Відповіді дітей. 

Вихователь. А тепер, діти, послухайте текст, щоб ви зрозуміли вислів «Вода 

– наше багатство». 

Стартовий текст. 

     Одного разу в будинку, де жив Максимко з батьками, несподівано сталася 

аварія, і тимчасово вимкнули воду. Вранці всі люди відчули, як погано без 

води. Дорослі метушилися по квартирі в пошуках води, адже всім треба було 



вмитися, поснідати, випити чаю. Виявилося, що залишилася лише одна 

пляшка води. Дуже обережно воду розподілили так, щоб вистачило всім. 

Дивлячись, як бабуся доливає   в чашку потрошку воду до чаю, він пригадав, 

як часто забував закрутити кран, а коли відкручував, то робив так, щоб вода 

бігла сильно, розбризкуючи крапельки навкруги, бо це було весело. 

Вихователь. - Як Максиму вдалося зрозуміти важливість води? 

- Для чого була потрібна вода кожному в родині? 

- Як раніше Максимко ставився до води? 

- Як ви вважаєте, чи зміниться ставлення хлопчика до води після 

аварії? 

-Діти, ви зрозуміли чому «Вода – наше багатство», а які прислів’я ви про це 

знаєте?  

- Без води і не туди і не сюди. 

- Без води борщу не звариш. 

Вихователь. А зараз працюємо з картками. На столах лежать картки з 

намальованими кругами. Кожен кружечок це запитання. Ви повинні ось так  

розфарбувати: 

Якщо ви робите  це завжди, то зеленим, 

Якщо інколи, то жовтим,  

Якщо ніколи, то залишаєте білим. 

- Я буду читати запитання, а ви будьте уважні. 

Вступне самодослідження. 

1. Я думаю, що вода дуже важлива для життя всього живого. 

2. Коли я мию руки, кран відкриваю так, щоб вода бігла тоненькою 

цівкою. 

3. Я закручую кран з водою, коли вода не потрібна. 

4. Я вважаю, що воду треба берегти. 

Дидактична гра «Де живе вода?» 

Краплинки водички 

Маленькі сестрички 

Світом гуляють, 

Усіх напувають, 

А де живуть не знають. 

Вихователь. Розкажіть, діти, де живе вода? 

(Вода живе річках, морях, озерах, ставках, струмках, океанах, у колодязі). 

Діти. Як вважаєте, чи скрізь вода однакова? 

(В природі вода може бути прісною і солоною). 

Вихователь. А як ви розумієте слово «прісна»? 

(Це вода без смаку, без запаху) 



Основна маса води міститься  в морях і океанах. Там вода гірко-солона. Хто 

був на морі, той напевно відчув цей смак. Зараз ми розглянемо картини, де в 

природі є вода і ви назвете її властивості. (вихователь на екрані телевізора 

демонструє картинки із зображенням різних водойм) 

Вихователь. У річці яка вода? (Прісна, проточна). 

- У струмку? (Прісна, проточна). 

- В озері? (Прісна, стояча). 

- У морі, океані? (Гірко-солона) 

- У джерелі? (Прісна, проточна, чиста) 

- У болоті? (Прісна, стояча, тухла) 

- У калюжі? (Прісна, стояча, брудна). 

Вихователь. Жива вода дає життя 

                      В усьому живому в світі 

                      Якщо живе жива вода. 

                      Тоді земля у квітах. 

- А яку воду можна назвати живою? 

(чисту, джерельну, мінеральну, освячену). 

- А яку воду вважають мертвою? Чому? 

(Забруднену воду вважають мертвою, від неї гине все живе). 

Фізкультхвилинка. 

Вихователь. Діти, як ви гадаєте чи багато води на Землі? (показує глобус). 

Усі ці блакитні плями – вода. Недарма нашу землю називають блакитною 

планетою. Але більша частина земної води це солоні  моря і океани.  У 

солоній воді живуть риби й тварини, ростуть водорості, однак люди не 

можуть її пити, готувати на ній їжу, чи використовувати в господарстві. Нам 

для життя потрібна прісна вода. А її на планеті значно менше. Тому, що 

потрібно робити? (Берегти воду). 

Діти, навіть якщо вода крапає з крана по краплинці, то за місяць її витікає аж 

400 літрів: це дуже багато. Уявіть, невеличке містечко, мешканці якого не 

закручують добре крани, за цей час зливають у каналізацію цілісіньке озеро! 

Тому й кажуть: «Закривай міцніше кран, щоб не витік океан!» 

Дидактична гра «Хто береже воду?» 

Діти розглядають пари сюжетних картинок й обирають де персонажі чинять 

правильно. 

Дія 1. Закриваю кран, коли вода не потрібна. ЗАПИТАННЯ до дітей по 

картинах. 

- Що ви бачите на картинах? 

- Чому небезпечно залишати кран відкритим, коли ніхто не 

користується водою? 



- Як правильно вчинити, коли вода вже не потрібна? 

- Чим відрізняється поведінка дітей на другій картині? 

- Чи намагаєтеся ви берегти воду? Як саме? 

А тепер скажіть, як ви будете поводитися з водою? Починаємо зі слів «Тепер 

я буду…» 

Дія2. Роблю тоненьку цівку, коли використовую воду. 

- Що ви бачите на картинках? 

- На якій картинці ми бачимо, що вода використовується економно? 

- Чому? 

- Чого вчать нас ці зображення? 

А тепер скажіть, як ви будете поводитися з водою? Починаємо зі слів «Тепер 

я буду…» 

   

Вихователь. Діти, спробуємо разом скласти правила ощадного використання 

води і дотримуватись їх. 

Правила ощадливого використання води. 

- Закручуйте кран, коли чистите зуби, витираєте руки. 

- Не мийте посуд під проточною водою, а лише споліскуйте. 

- Вчасно ремонтуйте крани, щоб вода не витікала даремно. 

- Приймайте душ замість ванни.  

Вихователь. Ось ми з вами склали правила економії води і будемо їх 

дотримуватись. А тепер згадаємо вірші, прислів’я про воду, які ми знаємо. 

- Яке значення води в природі? 

- Як треба ставитися до води? 

-  
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