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Весняна подорож з Лунтиком. 

 

Програмовий зміст: Продовжувати вчити дітей проводити звуковий аналіз слова 

“роса”, вправляти в аналізі слів різної звукової структури, закріплювати вміння 

правильоно користуватися термінами “голосний звук”, “твердий приголосний 

звук”, “м’який приголосний звук”, закріпити знанння про склад як частину 

слова, про роль голосного в утворенні складу. Формувати вміння складати 

речення за схеимою на запропоновану тему. Визначати кількість слів у ньому, 

закріпити вміння про вивчені букви та склади, вправляти у складанні слів із 

складів і їх читанні.  Розширювати знання про найхарактерніші ознаки весни.  

Розвивати логічне мислення, мовлення, пам’ять, творчу уяву. Виховувати 

дбайливе ставлення до природи, самостійність та інтерес до занять. 

Матеріал: звукові доріжки, звукові фішки,”росинки” - фішки, весняна галявина, 

схеми речень, картинки, картинки з логічними завданнями, квіти із складами, 

космічний пісок, технічні засоби. 

 

                              Доброго ранку, сонечко ясне! 

                              Доброго ранку, земле прекрасна! 

                              Доброго ранку,  квіти духм’яні 

                              Доброго ранку, птахи галасливі! 

                              Доброго ранку, люди щасливі! 

 

Діти, ми сьогодні вирушаємо у весняну подорож 

ВИХОВАТЕЛЬ: Діти, нас оточує чудова весняна природа, яка тут краса, яка 

гарна квітка, 

з’являється Лунтик: я народився 

ЛУНТИК: Доброго дня, діти! Я завітав до вас у гості і хочу вирушити у 

весняну подорож. 

Діти:    Добре, ми тебе запрошуємо 



ЛУНТИК: А що таке весна? 

ВИХОВАТЕЛЬ: Лунтику, послухай вірш про весну: 

                               Надійшла весна прекрасна, 

                               Многоцвітна, тепла, ясна 

                               Ніби дівчинка в вінку 

                               Ожили луги, діброви 

                               Повно галасу, розмови 

                               І пісень в чагарнику 

                               Всіх вона пробуджує від сну 

                               Ми діждалися Весну 

ВИХОВАТЕЛЬ:  які лагідні слова можна сказати про весну? 

Діти: веснонька, веснянка, весняночка. 

ВИХОВАТЕЛЬ:  яка буває весна? (Рання, пізня, тепла, ясна, холодна, суха, 

дощова, дружня, співоча, многоцвітна) 

ВИХОВАТЕЛЬ:  діти пограємо в гру “Закінчи речення” (вихователь говорить 

початок речення, а діти доповнюють його) 

1. Прийшла весна (рання, ясна, тепла…) 

2. Пробудила … від сну сону землю. 

3. Тануть…сніги, біжать струмки. 

4. З’являються … перші весняні квіти. 

5. Повертаються з теплих країв птахи. 

ВИХОВАТЕЛЬ:  Лунтик, подивися, яка чудова весняна у нас галявина. Тут 

цвітуть первоцвіти: Крокуси, підсніжники, проліски. 

ЛУНТИК: Дуже гарні квіти. А що це за краплинки на них? 

ВИХОВАТЕЛЬ: Це крапельки роси, але вони загадкові. 

Діти: це фішки, які позначають звуки 

ЛУНТИК: Познайомте мене з цими фішками (діти кружечком ми позначаємо 

голосні - “0”, тверді приголосні ми позначаємо однією рисочкою - “-”, м’які 

приголосні позначаємо “=”) 

ВИХОВАТЕЛЬ: Лунтику, давай ми зробимо звуковий аналіз слова “роса”. 



(Діти сідають за столи і чоловічками фішками на демонстраційному матеріалі 

викладають слово “роса”, а потім викладають звуковий аналіз слова роса у себе 

на роздатковому матеріалі) 

ВИХОВАТЕЛЬ: Діти послухайте це слово “РРР- ООО- ССС-ААА” 

Скільки звуків ви почули у цьому слові 

Діти: чотири звуки 

ВИХОВАТЕЛЬ: який перший звук ви чуєте РРР? Назвіть його. 

 Який це звук: голосний чи приголосний? 

Діти: Приголосний. 

ВИХОВАТЕЛЬ: як ви здогадалися? 

ВИХОВАТЕЛЬ: Приголосний твердий, чи м’який? 

Діти: Твердий 

ВИХОВАТЕЛЬ: Якою фішкою ми позначаємо тверді приголосні? 

Діти: Однією рисочкою. 

ВИХОВАТЕЛЬ: так фішкою з однією рисочкою. Діти, хто вийде і позначить 

фішкою-чоловічком приголосний звук «Р»? 

ВИХОВАТЕЛЬ: Настпний звук “О-О-О”. Який ви чуєте звук? 

Який це звук: голосний чи приголосний? 

Діти: Голосний 

ВИХОВАТЕЛЬ: діти як ви здогадалися? 

ВИХОВАТЕЛЬ: якою фішкою мии позначаємо голосні звуки? 

Діти: Кружечком 

ВИХОВАТЕЛЬ: діти, хто вийде і позначить чоловічком-фішкою голосний звук 

«О»? Наступний зук «С-С-С». Який це звук: голосний чи  приголосний? 

Діти: Приголосний 

ВИХОВАТЕЛЬ: приголосний твердий чи м’який? 

Діти: Твердий 

ВИХОВАТЕЛЬ: Діти, хто вийде і позначить біля дошки чоловічком-фішкою 

твердий приголосний? 

Наступний звук “А-А-А”. Назвіть цей звук. Який це звук? 



Діти: Голосний 

ВИХОВАТЕЛЬ: Якою фішкою ми позначаємо голосні звуки? 

Діти: Кружечком 

Лунтик підходить до трьох чотирьох дітей і запитує, який це звук. 

ВИХОВАТЕЛЬ: Лунтику, а знаєш що це за схеми?Т ак, це схеми слів. За цими 

схемами ми можемо назвати слова 

- 0 - 

  

рак, мак, сир, жук, вуж, дим, кит 

 

= 0 - 

   

кіт, ліс, сік, діт, ніс 

 

 

0 - 0 

  

око, оса 

ВИХОВАТЕЛЬ: Діти, що ми можемо сказати про звук? 

Діти: Звук ми чуємо і вимовляємо. 

ВИХОВАТЕЛЬ: Слово має значення складається із звуків, можна поділити на 

склади. 

ВИХОВАТЕЛЬ:  Лунтику, ми навчимо ділити слова на склади (на дошці 

висвітлюється первоцвіти: пролісок, підсніжник, конвалія, сон, діти ділять 

слова на склади) 

ЛУНТИК: як цікаво, я теж зрозумів як ділити слова на склади. Підкажіть, як по 

іншому сазати скільки складів у слові? 

Діти: скільки голосних, скільки складів 

ВИХОВАТЕЛЬ: Лунтику, ми подорожуємо в природі. Чи знаєш ти правила 

поведінки в природі? 



ЛУНТИК: Я буду радий, коли ви мене познайомите з ними ( на дошці 

з’являються правила поведінки в природі, діти розповідають про них) 

ВИХОВАТЕЛЬ:  Весняні струмочки наповнили водою ріки. Послухаємо дзвін 

веселої води. І вирушимо далі в подорож. Д-Г (Допоможемо жабенятам 

відшукати свої листочки) 

ЛУНТИК: Молодці. Як добре ви вмієте читати склади. 

ВИХОВАТЕЛЬ: Мама жабка дарує нам стрічки, але вони теж загадкові, що на 

них зображено? 

Діти: Схема реченння 

∟─ . 

∟─ ─. 

Діти придумують речення за схемою. 

Діти за схемою визначають кількість слів у реченні. 

ВИХОВАТЕЛЬ:  Молодці діти. Лунтик вам вдячний. Зараз ми із стрічками 

погуляємо і відпочинемо. Фізкульт хвилинка. 

ВИХОВАТЕЛЬ: Вирушаємо далі у подорож. Ось весняне дерево. Біля нього 

павучок сплів свою сітку. Тут заховані букви. Відшукаємо їх. Д/г “Відгадай 

букву”. 

ВИХОВАТЕЛЬ:  Що ми можемо сказати про букву  (букву ми бачимо і 

читаємо) 

ЛУНТИК: Діти, які ви кмітливі та розумні. Павучок приготував дві гри 

“Плутанина”, “Зашифроване слово”. 

ВИХОВАТЕЛЬ: Продовжуємо подорож. Дидактична гра “Збери квітку”. 

Поспішають квіти проростати 

Поспішають журавлі вертати, 

Поспішає сонечко теплішать, 

Поспішають дітки розумнішать. 



ЛУНТИК: Дякую вам, молодці. Яка чудова галявина. Діти я приготував вам 

подарунок – це космічний пісок з моєї планети. В нім відшукаєте сюрприз. 

Мені час повертатися додому. Допобачення. 

ВИХОВАТЕЛЬ: Нашим гостям подаруємо середчка любові, доброти і 

щедрості. 

 

 


