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Посібник містить 18 розвивальних занять для дітей 2–3-річного 
віку. Сценарії занять розроблені за темами, близькими і зрозуміли-
ми для дитини, тому що вони пов’язані з її найближчим оточенням. 
Вони розраховані на роботу протягом усього навчального року.

Конспекти допоможуть успішно провести заняття, які мають 
розвивальний характер і передбачають різноманітні види діяльності 
дитини, зокрема розвитку мовлення; сенсорних уявлень; навичок 
конструювання; елементарних математичних уявлень; інтелектуаль-
них, художніх здібностей.

Виконуючи завдання, дитина знайомиться з рослинним і тварин-
ним світом, вчиться встановлювати соціальні зв’язки, систематизу-
вати, порівнювати, узагальнювати. Зміна видів діяльності дозволить 
утримувати увагу дитини протягом тривалого часу, не втомлюючи її.

Через систему захоплюючих ігор та вправ дитина продовжує роз-
вивати психічні процеси: сприйняття, увагу, пам’ять, мислення.

Враховуючи особливості навчання дітей раннього віку, доціль-
ним є багаторазове повторення занять. Будьте уважними до своєї 
дитини. Якщо ви помітили, що вона легко виконує пропоновані за-
вдання, переходьте до їх ускладнення. 

Пам’ятайте, що кожна гра — це спілкування дитини з дорослим, 
школа співпраці, у якій вона вчиться правильно ставитися до влас-
них успіхів і невдач. Будьте доброзичливими, підтримуйте у дити-
ни радісний настрій, тоді ігри-заняття приноситимуть їй користь 
і підвищуватимуть якість комунікативних відносин.

Кожну гру рекомендуємо проводити як з однією дитиною, так 
і з підгрупою (3–4 дитини). У домашніх умовах можна гратися всією 
родиною. Радість, яку ви подаруєте дитині, стане і вашою радістю, 
а приємні хвилини, які ви проведете разом, допоможуть урізноманіт-
нити ваше спілкування з малюком. 

передмова
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Вересень   1  До бабусі на дачу

    2  Мої улюблені іграшки

Жовтень    3  Пограємо з Буратіно

    4  У селі

Листопад    5  Осінь до нас завітала

    6  Ось і вся моя сім’я

Грудень   7  Модниця лялька Марина

    8  Новий рік

Січень    9  До Снігуроньки у гості

   10  Зимові розваги

Лютий   11  В Іванка у гостях

   12  Зустріч у зимовому лісі

Березень  13  Найулюбленіша

   14  Прийшла весна

Квітень   15  Транспорт

   16  Купуємо Івасику новенькі   

     чобітки

Травень  17  У нас у гостях мотрійки

   18  Ось і літо прийшло!

планування комплексних занять

 Місяць    Заняття    Тема
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тема. до бабусі на дачу

— закріплюємо знання дітей про овочі: навчаємо назива-
ти їх розмір, колір, форму, назви: «огірок», «ріпа», «помі-
дор», «капуста», «морква», «буряк», «цибуля», «горох»; 
розуміти й використовувати у мовленні узагальнююче 
слово «овочі»;
— навчаємо розуміти значення прислівників «швидко
повільно»; відтворювати заданий ритм;
— навчаємо знаходити овочі жовтого, зеленого й черво-
ного кольорів, називати їхній колір.
Попередня робота. Вам необхідно заздалегідь ви
класти на підлозі місток, приготувати великий стілець 
і маленькі стільчики, фломастери жовтого, зеленого 
й червоного кольорів.

Хід заняття

Повідомте дитині про те, що сьогодні ви поїдете на дачу, але не по-
справжньому. Запропонуйте сісти в електричку, побудовану зі стільців 
(великий стілець — «паровоз», маленькі стільчики — «вагончики»).  

На дачу їдемо усі —
Бабуся там моя.
Смачні, корисні овочі
Збере для нас вона.
З них приготуємо салат
І зваримо ми суп.
Бабусі допоможемо,
Вона — найкращий друг.
 

Навчаємо дитину:

вересень1 заняття 1
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Розгляньте разом із дитиною малюнок. Попросіть придумати дітям 
імена. Запитайте про те, куди їдуть діти, з ким вони їдуть, хто чекає їх 
на дачі, чим бабуся їх пригощатиме, як діти допомагатимуть бабусі.
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Електричка зупиняється, й усі виходять з неї на платформу. Ска-
жіть, що далі треба йти пішки. Заздалегідь викладіть на підлозі міс-
точок за допомогою двох шнурів. Скажіть, що ви пройдете першим, а 
дитина — за вами. Читайте римівку, одночасно виконуючи рухи від-
повідно до тексту.

За матусею рядком
Ми місточком ідемо.
Рухаємось обережно
У річку ми не впадемо!
Доріжкою побігли
Й на дачу прибігли.  

Скажіть дитині: «Ось ми й прийшли. Але хвіртка зачинена. Для 
того, щоб бабуся її відчинила, треба постукати».

Повільно постукайте по дощечці — бабуся не відчиняє. Запропо-
нуйте дитині допомогти вам і постукати «так само». Бабуся знову не 
відчиняє. Скажіть: «Ніхто не відчиняє. Бабуся, мабуть, нас не чує. 
Постукаймо ще». Постукайте по дощечці швидко. Запропонуйте дитині 

повторити. З’являється бабуся.
Бабуся вітається з гостями і го-

ворить про те, що збирається готу-
вати обід. Вона просить допомогти 
їй — принести картоплю, цибулю, 
капусту, буряк. 

(Ходьба)

(Біг)
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Дитина повинна розфарбувати овочі, допоможіть їй у цьому.  
Ті овочі, які попросила принести бабуся, треба «скласти» у кастру-
лю — провести олівцем лінії від овочів до каструлі, при цьому про-
говорюючи назви овочів.

Бабуся зварила смачний борщ, нагодувала гостей і попросила їх 
зібрати овочі у кошики.
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Розгляньте разом із дитиною малюнок. Попросіть її з’єднати жов-
тим фломастером овочі жовтого кольору із кошиком такого самого, 
жовтого кольору; червоним фломастером — овочі червоного кольо-
ру; зеленим фломастером — овочі зеленого кольору. Дитина повинна 
повторити назви усіх намальованих овочів та їхній колір. 

Бабуся дякує дитині за допомогу, хвалить її. Ви прощаєтеся 
з бабусею та «від’їжджаєте» додому: проходите «містком» і «сідаєте 
в електричку». 
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тема. мої улюблені іграшки

— закріплюємо знання про знайомі іграшки — м’яч, ляль-
ку, пірамідку, машину;
— навчаємо підбирати картинки до кожної іграшки; 
— навчаємо розуміти й використовувати в активному 
мовленні узагальнююче слово «іграшки»;
— навчаємо розрізняти кольори (синій, жовтий), знахо-
дити іграшки певного кольору на прохання дорослого; 
— розвиваємо увагу, уміння знаходити однакові іграшки 
й називати їх, використовувати слова «такий самий», 
«така сама».
Попередня робота. Вам необхідно вирізати картки для 
гри «Лото» (вкладка, с. 1), сховати цю гру у коробку і по-
ставити під стіл; приготувати іграшки: м’яч, ляльку, 
машинку, пірамідку; олівці синього і жовтого кольорів.

Хід заняття

Запитайте у дитини, чи любить вона іграшки. Запропонуйте їй 
пригадати і назвати ті іграшки, які вона любить більше за інші. Чому? 
Попросіть її назвати іграшки, зображені на малюнку.

вересень2 заняття 2

Навчаємо дитину:
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Скажіть дитині: «До тебе у гості завітали дві ляльки». 

Прочитайте від їх імені римівку: 
До тебе у гості завітали,
Іграшки ми принесли.
Весело пограємо,
Завдання виконаємо!

Ляльки приготували нам завдання.
1 завдання 
 Необхідно розфарбувати одяг великої ляльки синім олівцем, 

а одяг маленької лялечки — жовтим.
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2 завдання 
Обидві ляльки люблять іграшки, але велика лялька любить іграшки 

тільки синього кольору, а маленька лялечка — іграшки жовтого кольо-
ру. Ляльки попросили зібрати для них подарунки у коробки. Іграшки 
синього кольору необхідно зібрати у синю коробку, а іграшки жовтого 
кольору — у жовту коробку (з’єднати лініями іграшки з коробкою від-
повідного кольору). 
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3 завдання 
Велика лялька прохає дитину відгадати, який подарунок вона при-

несла:
Всі його ногами б’ють,
Відпочити не дають.
Він не журиться, не плаче —
На зеленім полі скаче. (М’яч)

Запропонуйте дитині пограти. Розставте на підлозі іграшки. Про-
котіть м’яч до іграшок, які знаходяться на підлозі, на невеликій від-
стані від гравців. Коли дитина зловить м’яч, запитайте у неї: «До якої 
іграшки підкотився  м’яч?» Повторіть гру кілька разів.

4 завдання 
Маленька лялечка у жовтому одязі теж приготувала подарунок. 

Вона говорить, що сховала його десь у кімнаті, й пропонує дитині 
його пошукати.

Давайте дитині словесні команди: «Йди прямо. Підійди до столу. 
Подивися, що сховано під столом».

Дитина дістає коробку. (У коробці знаходиться гра «Лото».)
Покладіть перед собою і перед дитиною по картці лото із зображе-

ними на ньому іграшками. Маленькі роздавальні картинки покладіть 
біля себе. Візьміть одну маленьку картинку й запитайте: «У кого синій 
м’яч?». Дитина повинна знайти на своїй картці лото предмет, який ви 
назвали, сказавши: «У мене синій м’яч». Віддайте дитині картинку 
й попросіть покласти її на таку саму картинку.

Ляльки збираються додому, говорять: «Дуже гарно у гостях, але 
час збиратися додому». Дорослий пропонує пригостити ляльок цу-
керками: «Пригости велику ляльку великою цукеркою. Маленьку ля-
лечку — маленькою цукерочкою». Запитайте дитину, яку за розміром 
цукерку вона дала кожній ляльці.
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тема. пограємо з Буратіно

— впізнавати й називати частини тіла й обличчя; бу-
дувати речення з 3–4 слів, запам’ятовувати невеликий 
римований вірш;
— збільшуємо словниковий запас за рахунок іменни-
ків  — «ноги», «руки», «тулуб»; дієслів — «дивляться», 
«слухають», «ходять»; прислівників — «вгорі», «внизу»; 
розуміти значення прийменника «під»;
— розвиваємо зорову увагу, уміння збирати фігурку Бу-
ратіно з деталей, правильно розташовуючи їх у про-
сторі;
— розвиваємо мислення; уміння аналізувати неправиль-
но виконаний малюнок;
— вчимо ритмічно присідати, згинаючи та випрямляю-
чи ноги, плескати у долоні, виконувати дії відповідно до 
тексту.
Попередня робота. Вам необхідно заздалегідь вирізати:
1) частини тіла Буратіно (вкладка, с. 2, мал. 2);
2) чохли для меблів і наклеїти їх на меблі (на с. 20) 
таким чином, щоб можна було відігнути (вкладка,   
с. 2, мал. 3). 

Хід заняття

Розкажіть дитині казкову історію про те, як з’явився Буратіно. 
«Дуже давно в одному місті жив папа Карло. Одного разу він 

знайшов велику міцну колоду. Папа Карло спочатку хотів зробити 
з неї ніжку для стола, але потім подумав і вирішив змайструвати 
дерев’яну ляльку. Узяв колоду й почав вирізати з неї ноги, руки, ту-
луб, голову».

Жовтень3 заняття 3

Навчаємо дитину:
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Покажіть картинку, на якій намальований папа Карло з колодою 
у руках. Попросіть дитину знайти і показати у папи Карло руки, ноги, 
голову, вуха, ніс, рот. Поясніть, що таке колода.
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Розгляньте разом із дитиною малюнок із зображенням Буратіно.

Покладіть перед дитиною вирізані частини тіла Буратіно.
Запропонуйте дитині допомогти папі Карло зібрати синочка з ви-

різаних частин.
Завдання можна виконувати кількома способами:
1. Називайте кожну частину тіла, попросіть дитину повторити на-

зву, покажіть на малюнку.
2. Надайте дитині можливість самостійно взяти ту деталь, яку вона 

хоче, і запропонуйте розташувати її в певному місті.
3. Називайте частини: тулуб, голова, руки, ноги. Дитина повинна 

знайти деталь, яку ви назвали, і правильно її розташувати.
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Покажіть дитині картинку-небилицю. Попросіть її розказати, 
що художник намалював неправильно. 
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Розкажіть дитині про те, що папа Карло дуже зрадів, коли у нього 
вийшов такий красивий і веселий синочок. Він запросив художника, 
щоб той намалював портрет Буратіно.

Покажіть дитині два портрети. Дайте їй можливість розглянути їх 
самостійно і знайти той, на якому намальовано усе правильно. Поп-
росіть дитину назвати те, чого не вистачає на іншому портреті. Запро-
понуйте домалювати ротик та око.

Похваліть дитину й запропонуйте їй пограти.
Прочитайте віршик, виконуючи разом із дитиною дії відповідно до 

тексту.

Похитаємось на ніжках, 
Похитаємося трішки.

Покажемо татові ніжку,
І другу покажемо трішки.

Ручки дерев’яні
Плескають, стараються, 

Ніжки дерев’яні —
Танок починається.

(присідайте, імітуючи 
пружинки)

(виставляйте ноги вперед 
на п’ятку)

(плескайте руками)

(тупочіть ногами 
по черзі)
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Скажіть малюкові: «Буратіно, поки ми грали, кудись заховався. 
Пошукаймо його».

Запропонуйте дитині пошукати Буратіно під столом, під диваном, 
під ліжком, під стільцем. Проговорюйте: «Подивімося під столом»,— 
і відгинайте наклеєний чохол.

Поставте запитання: 
— Знайшов Буратіно під столом? (Буратіно під столом немає.)
— Знайшов Буратіно під диваном? (Буратіно під диваном немає.)
— Знайшов Буратіно під ліжком? (Буратіно під ліжком немає.)
— Знайшов Буратіно під стільцем? (Так! Буратіно — під стіль-

цем.)
Порадійте разом із дитиною, коли знайдете бешкетника. 
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тема. в селі

— розширюємо уявлення про свійських тварин та 
птицю; учимо називати тварин — «корова», «со-
бака», «кішка», «півень», «коза», «свиня»; розуміти  
й використовувати у мовленні узагальнюючий іменник 
«дитинчата»; активізувати у мовленні дієслова «стере-
же», «ловить», «мукає», «мекає», «гавкає», «нявчить»;
— вчимо визначати й називати свійську тварину за зву-
конаслідуванням;
— вчимо орієнтуватися на аркуші паперу; використо-
вувати в активному мовленні прийменники «у» (у будці,  
у хліву), «за» (за ночвами);
— знайомимо зі значенням тварин у житті людей (при-
носять користь — стереже дім, ловить мишей, дає про-
дукти — молоко, вовну);
Попередня робота. Вам необхідно:
1) вирізати і наклеїти вікна на сюжетну картинку (на 
с. 22) таким чином, щоб можна було відігнути (вкладка, 
с. 3, мал. 4); 
2) вирізати і наклеїти серветки на продукти на столі (на 
с. 23) таким чином, щоб можна було відігнути (вкладка, с. 3, 
мал. 4); 
3) приготувати плетені шкарпетки, тарілку, серветку.

Хід заняття

Покажіть дитині сюжетну картинку.
Покажіть хлів. Вимовте звуконаслідування: «Му-му-му». Запропо-

нуйте відгадати, хто живе у хліву. (Корова)
Вимовте: «Ме-е-е-е». Хто іще там живе? (Коза).
Аналогічно проведіть завдання щодо визначення володарів інших 

звуконаслідувань: собаки, півня, поросяти.
Запропонуйте дитині пошукати тварин (відкривати по черзі вікна).

Жовтень4 заняття 4

Навчаємо дитину:
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Поставте запитання:
— Де живе коза, корова? (У хліву) 
— Де живе півень? (На горищі) 
— Хто ж сховався під ночвами? (Порося) 
— Хто живе у будці? (Собака).
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Бабуся зустрічає гостей і запрошує їх у дім. Саджає гостей за стіл і 
розказує про те, що свійські тварини теж чекали на гостей і приготували 
для них подарунки. Але подарунки гості отримають тільки тоді, коли 
відгадають загадки. 
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Коли напасеться,
В коморі знайдеться
Молока коновка.
А хто дасть? (Корівка)

Коли дитина відгадає загадку про корову, відігніть серветку 
й покажіть її подарунок — молоко у глечику. Запитайте у дитини: 
«Що подарувала корова?»

Звірята рогаті,
Та ще й бородаті
Ходять пастись у лози.
Хто? Відгадайте! (Кози)

Після правильної відповіді дитини відігніть серветку й покажіть 
подарунок кози — сир на тарілці. Запитайте у дитини: «Що подару-
вала коза?»

Гострі кігті має —
В подушки ховає.
Лазить все на плотик,
А зоветься… (котик).

Він стояв, хвостом махав.
— Хто такий? — питаю.
— Гав!
І з тих пір, усім скажу,
Я із ГАВОМ тим дружу. (Собака)

Зніміть серветку з тарілки, на яку ви заздалегідь поклали малень-
кі шкарпетки. Скажіть, що собачка подарував бабусі свою довгу 
шерсть. Бабуся спряла пряжу і зв’язала онукам шкарпетки.
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Розкажіть про те, що в усіх її свійських тварин з’явилися малята. 
Вони маленькі й дуже гарненькі. Кожне дитинча схоже на свою ма-
тусю. Але усі дітки розбіглися, й матусі ніяк не можуть знайти своїх 
діточок. Попросіть дитину допомогти кожній матусі відшукати своє 
дитинча і назвати його. (У корови — теля, у кози — козеня, у кіш-
ки — кошеня, у собаки — щеня.)
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Розгляньте разом із дитиною малюнок. Запропонуйте дитині при-
гостити мам із дитинчатами — у нижній частині аркуша знаходяться 
їхні улюблені ласощі: кістка, молочко у мисці, травка, сіно. Дайте 
зразок фрази: «Корова і теля, їжте травку»; «Собачка і щеня, гризіть 
кістку»; «Кішка й кошеня, пийте молочко!» (Дитина повинна про-
вести лінію від ласощів до тварини.)
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тема. осінь до нас завітала

— розказувати про осінні ознаки з опорою на предметні 
картинки; 
— сприймати й відтворювати ритмічний характер 
потішки; 
— синхронно із текстом виконувати ігрові рухи — гро-
зити пальчиком, постукувати пальчиком по столу, кру-
тити підняті вгору кисті обох рук;
— розвиваємо зорове сприйняття й увагу; 
— закріплюємо знання кольорів (червоний, жовтий, 
синій) і кількісних уявлень; уміння використовувати 
числівники «один», «два».
Попередня робота. Вам необхідно: 
1) приготувати різнокольорові осінні листочки, фломас-
тери; 
2) вирізати картинки для гри «Лото», картинки із зоб
раженням осінніх ознак (вкладка, с. 4–5, мал. 6–7) 

Хід заняття

Запропонуйте дитині пригадати, як ви гуляли в осінньому парку. 
Поставте дитині запитання:
— Яка зараз пора року? (Осінь)
— Яка пора року минула? (Літо)
— Яка погода восени? (Дощова, хмарна)
— Яка погода влітку? (Жарка) 
— Якого кольору листочки на деревах восени? (Жовті, червоні)
— Якого кольору листочки влітку? (Зелені)
— Який осінній дощ? (Холодний)
— Яке осіннє небо? (Похмуре)
— Як одягнені люди восени?
— Як одягнені люди влітку?

листопад5 заняття 5

Навчаємо дитину:
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Запропонуйте розглянути сюжетну картинку «Осінь». Розглядаю-
чи її, підкресліть осінні ознаки.



29

Покладіть перед дитиною вирізані предметні картинки із зобра-
женням ознак осінньої пори. Називайте ознаку осені, а дитина повин-
на знайти відповідну картинку. 

1. Восени часто іде дощ.
2. Восени дме сильний вітер. 
3. Восени птахи відлітають у теплі краї.
4. Восени ми одягаємо чобітки і теплий одяг.
5. Восени з дерев опадає листя.
6. Восени сонечко ховається за хмарами.
Покажіть дитині різнокольорові осінні листочки. Порівняйте їх за 

кольором, формою, розміром. Запропонуйте малюкові показати силь-
ний вітер, потрібно дмухнути на листочки й розкидати їх по підлозі. 
Скажіть дитині, що сильний холодний вітер розкидав листочки, а те-
пер треба зібрати осінні листочки і скласти їх на столі. 

Прочитайте римівку:
Листопад! Листопад!
З дерев листочки всі летять.
У повітрі покружляли
І під ніжки нам упали!

Запропонуйте дитині пограти в лото. Покладіть перед собою і ди-
тиною картки лото. Візьміть один березовий листочок і запитайте: 
«У кого один березовий листочок?» Дитина має знайти такий же лис-
точок на своїй картці лото і сказати: «У мене березовий листочок». 
Запитайте: «У кого два кленових листочки?» тощо.
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Після гри  прочитайте потішку про дощик. Попросіть дитину 
виконувати під час читання ігрові рухи — погрозити пальчиком, 
постукати пальчиком по столу, покрутити піднятими вгору кистя-
ми обох рук.

Дощику, дощику, 
Зачекай! 
Ти не лий, постривай!
Вже набридли нам дощі,
По дахах не торохти.
Дощику, дощику, 
Пожалій!
Нам доріжки не залий!

Розкажіть дитині про те, що дощ може йти сильно (ллє) і несильно 
(накрапає).

Розгляньте разом із дитиною малюнки. Запропонуйте їй відгадати, 
що робить дощик — ллє чи накрапає. Гру проведіть кілька разів. 

(погрозіть пальчиком)

(Постукайте пальчиком  
по столу)

(Обертайте піднятими вгору 
кистями обох рук)
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Розгляньте разом із дитиною малюнок. Попросіть дитину зна-
йти на малюнку й показати, куди упала крапля дощу. (На листочок, 
на грибочок, на парасольку)

Запропонуйте дитині знайти для дівчинки парасольку такого само-
го кольору, як її плащ. Запитайте у малюка, якого кольору у дівчинки 
плащ. (Синього)

Дайте малюкові завдання: « Візьми фломастер синього кольору, як 
плащ у дівчинки. Розглянь парасольки. Знайди парасольку такого са-
мого кольору, як плащ у дівчинки.  З’єднай лінією парасольку й руку 
дівчинки, у яку вона візьме цю парасольку». Узагальніть: «Дівчинка 
піде додому із синьою парасолькою».
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тема. ось і вся моя сім’я 

— уважно розглядати сюжетну картинку, відповідати 
на запитання хто це?, називати членів родини; 
відповідати на запитання яка? (який?), активізувати 
у мовленні прикметники «добра», «вродлива», «суво-
рий», «молодий», «стара», «пустотливий»; 
— розуміти й використовувати в активному мовленні 
узагальнююче слово «сім’я»;
— виконувати точні рухи пальцями правої та лівої руки; 
загинати пальчики по порядку, починаючи з мізинця;
— розуміти емоційний стан людини — «веселий», «сум-
ний», «сердитий», розвивати артикуляційну моторику, 
проводячи мімічну гімнастику;
— диференціювати немовленнєві звуки — стук молот-
ка, звук поцілунку, дзюрчання води; називати дії, вико-
ристовуючи дієслова теперішнього часу — «миє», «за-
биває», «цілує»;
— читати разом із дорослим вірш, промовляючи виді-
лені слова.
Попередня робота. Вам необхідно:
1) вирізати і склеїти пальчикові ляльки (вкладка, с. 3, 
мал. 5);
2) предметні картинки (вкладка, с. 6, мал. 8);
3) приготувати глечик із водою, миску, молоток.

Хід заняття

Розкажіть дитині, що ви теж колись були маленькою. Покажіть ма-
люнок із зображенням сім’ї.

Читайте вірш і показуйте членів сім’ї.
Подивися, ось це я,
А ось — матуся моя.

листопад6 заняття 6

Навчаємо дитину:
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А на цій дивовижній картині
Ти побачиш усю родину.
Ось бабуся старенька,
Ось сестричка маленька,
Ось дідусь, а ось і тато,
У родині нас багато.
Щирі, добрі і веселі
Живемо в одній оселі.
З посмішкою скажу я:
— Це моя сім’я!

А тепер покажіть сімейну фотографію з вашим чоловіком, дітьми, 
батьками. Поставте запитання, вказуючи по черзі на зображення кож-
ного члена родини: «Хто це?», «Як звуть?»

Запропонуйте дитині розказати про своїх близьких.
— Яка мама? (Добра, вродлива, лагідна.)
— Який тато? (Високий, суворий, вродливий.)
— Яка бабуся? (Старенька, добра.)
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Запропонуйте дитині пограти. 
Візьміть героїв пальчикового театру й одягніть їх на пальчики 

дитини. Вибір шапочки дитини залежить від її статі. Якщо ви грає-
те з хлопчиком, одягніть на його мізинчик шапочку із зображенням 
хлопчика, а якщо з дівчинкою — то шапочку із зображенням дівчин-
ки. Якщо дитина не може самостійно загинати пальчики, загинайте 
ви або запропонуйте їй загинати пальчики на одній руці пальчиками 
другої руки.

Цей пальчик — дідусь,
Цей пальчик — бабуся,
Цей пальчик — тато,
Цей пальчик — мама,
А цей пальчик — я.
Це — моя сім’я! 

Після закінчення гри не забудьте похвалити дитину. Скажіть, що її 
сім’я дійсно дуже дружна.

Запропонуйте дитині зняти шапочки з пальчиків і розглянути емо-
ційний стан кожного з членів родини. Покладіть перед нею шапочку 
із зображенням мами.

Запропонуйте посміхнутися мамі. Розглядайте кожного з членів 
родини і пропонуйте дитині мімікою передати його емоційний стан.

(загніть великий палець)
(загніть вказівний палець)
(загніть середній палець)
(загніть підмізинний палець)
(Загніть мізинець)
(покрутіть кистями із розведе-
ними у сторони пальцями)

Якщо дитина не може виконати завдання самостійно, виконуйте 
його разом: ви показуєте — дитина наслідує.
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Розкажіть малюкові про те, що у кожного члена родини є свої 
обов’язки. 

Розгляньте сюжетну картинку.

Поставте запитання:
— Що робить тато? (Тато забиває цвяхи, ремонтує стілець.)
— Що робить мама? (Мама миє посуд.)
— Що робить бабуся? (Бабуся цілує онука.)
Покажіть дитині такі предмети: глечик з водою, миску, молоток.
Запропонуйте дитині уважно послухати, які звуки видають ці пред-

мети. Постукайте молотком, вилийте воду з глечика у миску, чмокніть 
губами, ніби ви цілуєте когось. Запропонуйте дитині повторити ваші 
дії, уважно послухавши звуки, які виникають під час дії.

А тепер пограйтеся. Покладіть перед дитиною вирізані предметні 
картинки: намальовані губи, глечик з водою, молоток. Запропонуйте 
дитині сказати, що ви робите за ширмою, і показати картинку із зоб-
раженням вашої дії (стукаєте, переливаєте воду, цілуєте).

Кожну дію виконуйте за ширмою чітко, повільно, із проміжками 
часу між діями. Послідовність дій повинна змінюватися, щоб у ди-
тини не виникло стереотипу.
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Запропонуйте дитині разом прочитати віршик (договорюючи виді-
лені слова).

Скажіть дитині: «Твоя матуся дуже любить тебе і піклується про 
тебе. Вона пере, варить, малює, грається разом із тобою, любить, го-
лубить, колихає тебе». Запропонуйте дитині разом прочитати вірш. 
Ви читаєте, а малюк повторює виділені слова.

— Хто вас, діти, більше любить,
Хто вас ніжно так голубить,
Хто про вас турбується,
Хто про вас піклується?
Люльку хто вам колихає,
Хто вам пісеньки співає,
Хто казки читає,
Все у світі знає?
— Мила, ніжна, золота
Це матусенька моя!

Поставте запитання за змістом віршика:
— Що робить мама?
— Що дарує вам матуся? (Іграшки)
— Що розповідає? (Казки)
Запропонуйте дитині допомогти вам розповісти вірш ще раз (до-

говорювати виділені слова). 
Запропонуйте дитині поцілувати матусю, погладити її по голові. 

Скажіть малюкові, що сильно любите його.
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тема. модниця лялька марина

— орієнтуватися на аркуші паперу, розуміти й викорис-
товувати в активному мовленні прислівники «вгорі», 
«внизу»;
— називати предмети одягу: «кофта», «спідниця», 
«труси», «майка», «панчохи»;
— знаходити деталі кофти: рукава, комірець, кишені, 
ґудзики й накладати їх у потрібне місце;
— знаходити й називати предмети, необхідні для шит-
тя одягу: ножиці, нитки, голка; 
— виконувати рухи відповідно до тексту.
Попередня робота. Вам необхідно вирізати:
1) віконниці й наклеїти їх на намальовані вікна будинку 
(на с. 38), перед грою віконниці закрийте (вкладка, с. 7, 
мал. 11);
2) деталі одягу (вкладка, с. 7, мал. 12);
3) ляльку з одягом (вкладка, с. 8, мал. 13);
4) приготувати коробочку з ґудзиками жовтого й си
нього кольорів; фломастер.

Хід заняття

Розкажіть дитині про професію кравця.
Почніть розповідати казку. 
«В одному місті жив собі кравець. Багатьом людям він шив одяг. 

Спочатку він розкроював тканину, а потім зшивав різні деталі. Й ви-
ходили красиві штанці, кофтинки, спіднички. Дівчаткам і хлопчикам 
дуже подобався такий одяг. Вони із задоволенням носили його. А де 
жив кравець? Жив він у цьому прекрасному будинку».

Грудень7 заняття 7

Навчаємо дитину:
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Покажіть малюнок. Запропонуйте дитині знайти вікно кравця. Для 
цього треба відкривати віконниці та зазирати у вікна.

Запитайте: «Де знаходиться вікно, у яке визирає кравець?» (Вгорі, 
на другому поверсі) 
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Запропонуйте дитині: «Давай попросимо кравця зшити нову коф-
ту для ляльки Маринки». Кравець погоджується, але просить дити-
ну підібрати усе необхідне для роботи.

Запропонуйте дитині виконати завдання кравця: «Візьми фломас-
тер і проведи лінію від кравця до тих предметів, які знадобляться 
йому для роботи (ножиці, голка, нитки, стілець). Закресли те, що не 
потрібно кравцеві для роботи (яблуко)».
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Покажіть дитині кофту і запропонуйте разом із кравцем зшити для 
ляльки Маринки таку саму.

Кравець просить дитину допомогти розкроїти кофту. Розкладіть 
перед малюком вирізані деталі кофти, попросіть його назвати кожну 
деталь (рукав, ще один рукав, комірець, кишеня).

Кравець дає наступне завдання: «Спробуй сам пошити кофту для 
ляльки Маринки — наклади деталі на намальовану кофту». 

Поставте перед дитиною коробочку з маленькими ґудзиками жов-
того й синього кольору. Запропонуйте вибрати з коробочки ґудзики 
того кольору, який їй більше подобається. Попросіть розкласти ґуд-
зики на кофті. Запитайте: «Скільки ґудзиків на кофті?» (Багато)

Подякуйте кравцеві за красиву нову кофту.



41

Скажіть: «Вийшли діти на прогулянку, а на вулиці мороз, відморо-
зити можна ніс».

Запропонуйте дитині та ляльці пограти, щоб не замерзли ніжки 
і ручки.

Морозець, морозець!
Не морозь нам щічки!
Одягнемо чобітки, 
Шапки й рукавички!
Пострибаймо трішки,
Щоб зігрілись ніжки!

(Потріть рукою щічки)
(імітуйте рухи  
одягання)

(стрибайте на двох 
ногах із просуванням 
уперед)

Запропонуйте дитині одягти ляльку на прогулянку. Розкладіть пе-
ред нею вирізаний одяг і попросіть обрати потрібні предмети одягу, 
називаючи їх.
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тема. новий рік

— розглядати сюжетну картинку; виділяти головне; 
відповідати на запитання дорослого хто? що? де? 
коли?;
— активізувати словник іменниками «дупло», «барліг», 
«кулька», «шишка»; прикметниками «красивий», «блис-
кучий», «круглий»;
— розвиваємо зорову увагу; дрібну моторику пальців; 
— формуємо уявлення про колір (синій, жовтий) і розмір 
(великий, маленький); розвиваємо уміння уміння назива-
ти задані ознаки.
Попередня робота. Приготуйте кольорові олівці.

Хід заняття

Розкажіть дитині про те, що хтось побував у неї у гостях, запропо-
нуйте відгадати загадку.

Дуже хитрий побігайчик.
Стрибає по снігу ... (зайчик).

Скажіть: «Зайчик приніс великий мішок і знову до лісу постри-
бав».

Дайте дитині завдання: 
— Послухай, як стрибав зайчик із важким мішком. (Повільно 

стукайте долонями по краю столу.) А зараз послухай, як стрибав 
зайчик без важкого мішка. (Стукайте швидко долонями об край 
столу). 

Запропонуйте дитині відгадати, як стрибав зайчик: швидко чи 
повільно? Стукайте по столу то швидко, то повільно (змінюючи 
ритм: повільно — швидко, швидко — швидко, швидко — повіль-
но). Дитина має відгадати, як стрибав зайчик. Завдання повторіть 
кілька разів.

Грудень8 заняття 8

Навчаємо дитину:
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Запропонуйте дитині пошукати мішок, який приніс зайчик.
Покажіть малюнок, дайте завдання знайти мішок.

Запитайте у дитини: «Де зайчик сховав мішок?» (За ялинкою) 
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Розгляньте разом із дитиною сюжетну картинку. Розфарбуйте куль-
ки на ялинці синім олівцем, дзвіночки — жовтим, мішечок — черво-
ним.
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Розкажіть дитині казкову історію.
«На лісовій галявині росла одинока ялинка. Сумно було їй одній. 

Вирішили зайці розвеселити ялинку і прикрасити її до Нового року. 
Вони принесли коробку із ялинковими прикрасами. Великий заєць 
діставав із коробки іграшки, а маленькі зайченята вішали їх на ялинку. 
Ялинка стала красивою, гарно вбраною. Вона дуже зраділа».

Поставте дитині запитання:
— Де росла ялинка?
— Чому їй було сумно?
— Хто вирішив допомогти ялинці?
— Чому зайці вирішили прикрасити ялинку? 
— Хто прикрашав ялинку до Нового року?
— Що принесли зайці?
— Що робив великий заєць?
— Що робили маленькі зайченята?
— Якими іграшками зайці прикрашали ялинку?
— Якою стала ялинка?
Попросіть показати велику ялинкову кульку, запитайте, де вона ви-

сить: вгорі чи внизу. Попросіть показати маленьку ялинкову кульку, 
запитайте про її розташування на ялинці. Аналогічно запитайте про 
інші іграшки.

Продовжуйте розповідати історію: 
«Вирішили зайці влаштувати справжнє свято, покликали до ялин-

ки гостей: ведмедика клишоногого, білочку-пустунку, синичку-сест-
ричку. Ведмедик вийшов із барлога, білочка — із дупла, а синичка — 
зі шпаківні».
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Покажіть дитині малюнок і попросіть встановити доріжку, якою 
кожен гість ішов до ялинки, знайти й назвати будиночок кожного лі-
сового мешканця.

Продовжуйте розповідати історію: 
«Прийшли звірі до ялинки, здивувалися її красивому вбранню і по-

чали чекати найголовнішого гостя, а кого – ви повинні відгадати».
Загадайте дитині загадку.

На нього ми давно чекали
І ялинку прикрашали.
З білою бородою,
Зовсім він уже старий.
Відгадайте, хто такий? (Дід Мороз)
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тема. до снігуроньки у гості

— розвиваємо увагу й уяву про просторове розміщення 
частин; 
— удосконалюємо уміння викладати снігову бабу із 
трьох кіл різного розміру; називати розмір кожного 
кола; активізувати у мовленні прикметники «великий», 
«маленький», «середній»; знаходити, упізнавати й нази-
вати місце, де сховалася Снігуронька; вживати в актив-
ному мовленні прийменник «за»; 
— закріплюємо уміння знаходити предмети одягу пев-
ного кольору (синього, жовтого); називати колір шарфа 
і рукавичок; розрізнювати звучання дзвіночків, називати 
дзвіночок, що звучить (великий чи маленький).
Попередня робота. Вам необхідно:
1) вирізати двері і наклеїти їх на малюнок (на с. 48) 
таким чином, щоб можна було відігнути (вкладка, с. 9, 
мал. 14); 
2) приготувати дзвіночки із високим і низьким звучанням; 
3) вирізати три кола (вкладка, с. 9, мал. 15).

Хід заняття

Запропонуйте дитині завітати у гості до Снігуроньки. Розкажіть 
про те, що в її королівстві цілий рік зима, всюди лежить білий сніг, 
дме холодний вітер, дуже холодно. Після прогулянки усі поспішають 
до теплого будинку.

Розкажіть уривок із віршика. 
Кіт нявчить біля дверей:
— Відкривайте швидше!
Дуже холодно мені!
У дім впустіть скоріше!

сіЧень9 заняття 9

Навчаємо дитину:
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Покажіть малюнок і запропонуйте подивитися, хто іще сховався 
від холоду у будинку. Для цього треба по черзі відкривати двері.

Запитайте у малюка:
— Хто ж іще гріється у домі? 
— Де сховався собака? 
— Де заховався півник?
— Де заховався котик?
Продовжуйте розповідь: 
«Усі сховалися від холоду у будинку, а Снігуронька у дім увійти не 

може, тому що від тепла може розтанути. Щоб їй не було сумно, давай 
зробимо для неї друзів зі снігу — снігових баб».
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Розгляньте разом із дитиною малюнок. Запропонуйте «виліпити» 
таку ж снігову бабу, як у Снігуроньки. Для цього треба зібрати сніго-
ву бабу із кіл різного розміру (накласти їх на білий аркуш паперу).

Поставте малюкові запитання:
— Назви розмір кожного кола. (Маленьке, середнє, велике)
— Де знаходиться маленьке коло. (Згори) 
— Де знаходиться середнє коло? (У середині) Велике коло? (Унизу)
— Домалюй сніговій бабі частини, яких не вистачає (руки, очі, ніс, 

рот, відро).
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Продовжуйте історію: 
«Вирішила Снігуронька погратися зі сніговими бабами у схованки. 

Спочатку вона вирішила сховатися сама, а Сніговим бабам запропо-
нувала пошукати її».

Попросіть дитину знайти на кожному малюнку Снігуроньку, роз-
казати, де вона заховалася. (За ялинкою. За деревом)

Розкажіть дитині про те, що Снігурочці дуже сподобалося гратися 
зі сніговими бабами у схованки, і вирішила вона подарувати їм рука-
вички і шарфики.
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Покажіть дитині малюнок і запропонуйте знайти шарфик такого 
самого кольору, як рукавички.

Попросіть дитину з’єднати лінією жовтого кольору жовті рукавич-
ки із жовтим шарфиком, а потім синім кольором — предмети синього 
кольору.
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Розгляньте разом із дитиною малюнок. 

Поставте запитання за його змістом.
— Скільки коней запряжено у сани?
— Якого вони кольору?
— Який дзвіночок на шиї чорного коня? (Великий)
Запропонуйте дитині послухати, як дзвенить великий дзвіночок.
— Який у нього голосочок. (Грубий, низький)
— Який дзвіночок на шиї у білого коня? (Маленький) Запропонуй-

те дитині послухати, який голосочок у маленького дзвіночка. (Ніж-
ний, високий)

Закрийте коней своєю долонею. Продзвеніть маленьким дзвіноч-
ком. Дайте можливість дитині уважно послухати його дзвін і визначити, 
який дзвіночок дзвенів, на шиї якого коня він висів. Аналогічно про-
ведіть гру з другим дзвіночком. 

Снігуронька сідає у сани, прощається із дитиною і від’їжджає.
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тема. зимові розваги

— слухати оповідання й розглядати картинку; бачити 
у картинці сюжет; відповідати на запитання; 
— показувати й називати предмети одягу;
— складати невелику розповідь (з 2 речень) про те, що 
намальовано на картинці (за опорними запитаннями); 
— проговорювати окремі слова, закінчувати віршовані 
рядки;
— уточнюємо уявлення дітей про зиму, про властиво-
сті снігу;
— розвиваємо загальну моторику.
Попередня робота. Принесіть з вулиці сніг, покладіть 
його на блюдце.

Хід заняття

Покажіть сніг дитині й запитайте: «Що це?» Запропонуйте дитині 
поспостерігати за тим, як тане сніг. Запитайте, що трапилося зі снігом 
і чому.

Розкажіть дитині зимову історію: 
«Уночі випав сніг. Визирнула Катруся у віконце: на вулиці усе 

біле! Білі доріжки, білі будинки, дерева теж білі. «Справжня зима 
прийшла!» — сказала матуся. 

Одягла мама Катрусі шубку, шапку, рукавички на долоньки, на 
ніжки — новенькі чобітки (попросіть показати одяг, який ви назва-
ли). Узяла Катруся санчата й пішла на вулицю з гірки кататися. 

Дивиться Катруся — хто це стоїть у дворі? Замість носа — морк-
вина, замість шапки — відро. «Ой, це снігова баба!» — здогадалася 
Катруся. 

сіЧень10 заняття 10

Навчаємо дитину:
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Юрко із лижами теж зупинився, милується сніговою бабою. «Доб-
рий день, снігова бабо!» — сказали діти».
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Прочитайте римівку:
Дивна баба снігова
З’явилась у дворі.
Ніс — морквина,
Рот — картопля
І відро на голові!

Розгляньте разом із дитиною сюжетну картинку.
Поставте запитання за її змістом:
— Яка пора року намальована на картинці? (Зима)
— Як ти здогадався? (Білий сніг, Катруся тепло вдягнена, санча-

та, снігова баба.)
— Як звуть дівчинку? (Катруся)
— Що робить Катруся? (Гуляє)
— Де гуляє Катруся? (На вулиці, у дворі)
— Що Катруся узяла із собою на прогулянку? (Санчата)
— Куди Катруся прямувала із санчатами? (На гірку)
— Як одягнена Катруся? (На Катрусі...)
— Як звуть хлопчика? (Юрко)
— На чому кататиметься Юрко? (На лижах)
Запропонуйте дитині скласти розповідь для її улюбленої іграшки 

(ляльки, ведмедика) про те, що вона побачила на картинці. Якщо по-
стане така необхідність, допоможіть дитині: починайте фразу, а вона 
нехай її закінчує. Наприклад: «Прийшла... (зима). Пішла Катруся... 
(гуляти)» й інше.

Попросіть дитину допомогти розповісти вам вірш — договорюва-
ти виділені слова:

Вночі випав перший сніг.
Я вдяглась раніш усіх.
У мене є санчата — 
Буду я гуляти!
Усе навколо біле,
Люблю чарівну зиму.
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Покажіть дитині картинку — лабіринт і розкажіть, що на ній на-
мальовано: 

«Катруся і Юрко теж хочуть кататися. Подивімося, на чому ката-
тиметься Катруся, а на чому — Юрко». Постав вказівний пальчик на 
доріжку, яка починається навколо санчат. Веди палець доріжкою. Біля 
кого зупинився твій пальчик? (Біля Катрусі) Тепер постав вказівний 
пальчик на доріжку, яка починається навколо лиж. Біля кого зупинив-
ся твій пальчик? (Біля Юрка)
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тема. в іванка у гостях 

— дивитися на картинку і слухати розповідь; 
— упізнавати й правильно називати зображення знайо-
мих предметів на малюнку;
— знайомимо з прийменниками і вчимо правильно вико-
ристовувати їх у мовленні;
— розвиваємо мислення — вчимо відгадувати загадки.
Попередня робота. Вам необхідно сховати у кімнаті 
кілька іграшок: у шафі, під ліжком, за кріслом тощо.

Хід заняття

Розкажіть дитині історію про хлопчика Іванка.  
«У одному місті жив хлопчик Іванко. Він дуже любив нові іграш-

ки. Мама й тато часто купували йому іграшки, але він їх не жалів, не 
беріг, кидав, ламав. Набридло іграшкам терпіти таке ставлення хлоп-
чика до себе. І ось одного разу вночі домовилися іграшки провчити 
Іванка. Вилізли вони з коробки, до якої їх завжди увечері прибирала 
мама, і заховалися. 

Наступного ранку прокинувся Іванко й одразу до коробки побіг, 
а там жодної іграшки немає. Хлопчик заплакав, а мама йому сказала: 
«Ти пошукай їх у своїй кімнаті та на місце поклади. А якщо не будеш 
шанувати їх, вони назавжди від тебе утечуть». Почав Іванко іграшки 
шукати у своїй кімнаті».

Покажіть дитині картинку й запропонуйте допомогти Іванкові 
знайти його іграшки. Поставте запитання:

— Покажи шафу. Хто заховався у шафі? (Ведмедик)
— А де лежить м’ячик? (На шафі)
— Покажи стіл. Що лежить на столі? (Кубики)
— Де сховалася машинка? (У кріслі)
— Покажи люстру. Хто там сховався? (Буратіно)

лЮтиЙ11 заняття 11

Навчаємо дитину:
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— Знайди пірамідку. Де ти її знайшов? (Під столом)
— Де сховався паровозик? (У ліжечку)
— А що лежить під ліжечком? (Кулька) 
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Похваліть малюка за те, що він був дуже уважним і допоміг хлоп-
чикові знайти усі іграшки.

Скажіть, що Іванко дуже зрадів і з того часу шанобливо ставиться 
до іграшок і завжди прибирає їх на місце. 

А тепер запропонуйте дитині знайти іграшки у справжній кімнаті. 
Скажіть: «Підійди до шафи й подивись, хто там заховався. Зазирни 
під стіл і знайди іграшку тощо».

Прочитайте малюкові загадки, а відгадки попросіть показати 
на малюнку.

У нього чотири ноги.
Він тримається підлоги. (Стіл)

— Я зручний і м’який,
Вам не важко відгадати,— 
І бабусі, і онуки
Дуже люблять полежати. (Диван)

У квартирі нашій дім.
Живе одяг у нім —
І спідниця, і хустки,
Й татові сорочки. (Шафа)

Пограйте із дитиною у схованки: разом із нею сховайте іграшку, 
а тато нехай спробує її знайти. Під час гри просіть дитину проговорю-
вати назви меблів.
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тема. зустріч у зимовому лісі

— удосконалюємо уміння дитини орієнтуватися у на-
вколишньому світі (хто живе у лісі, чим харчуються);
— вчимо утворювати зменшувальнопестливі суфікси 
іменників (називати дитинчат тварин); 
— розвиваємо зорову увагу (вчимо розрізнювати силуе-
ти тварин); мислення, увагу, спритність, загальну мо-
торику, пам’ять.
Попередня робота. Вам необхідно вирізати предметні 
картинки з зображенням тварин та продуктів (вклад-
ка, с. 6, мал. 9)

Хід заняття

Розкажіть дитині казкову історію: 
«Маленький Івасик дуже любив тварин. 

Вони з матусею під час прогулянки завжди 
підгодовували собачок, кішечок, птахів. І ось 
одного разу хлопчик запитав у мами: «Що 
їдять тварини взимку у лісі? Де вони шукають 
їжу, якщо навкруги сніг?» Мама запропонува-
ла Івасикові піти до лісу й нагодувати твари-
нок. Узяв Івасик кошика, поклав туди  моркви-
ну, горіхи, окраєць хліба і пішов до лісу. 

У лісі хлопчик дістав продукти з кошика. 
Окраєць він повісив на гілку дерева, горішки 
поклав біля кущика, на пеньок — морквину.» 

лЮтиЙ12 заняття 12

Навчаємо дитину:
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Під час розповіді розкладайте предметні картинки із зображенням 
продуктів на малюнок. 

«Сховався Івасик за деревом і спостерігає. Спочатку прилетіли 
пташки й почали дзьобати окраєць. Потім з’явилося білченя, схопило 
горішок і сховалося у дуплі. Останнім прискакав зайчик: він ухопив 
морквину й поскакав далі». 

Розгляньте разом із дитиною сюжетну картинку. Розкладіть на столі 
предметні картинки із зображенням тварин.

Поставте дитині запитання.
— Покажи білочку? (Зайчика, ведмедя, їжачка, пташку)
— Кому Івасик приніс морквину? Дай зайчикові морквину.
— Кому Івасик приніс горішки? Окраєць?
— Тваринки маленькі, назви їх лагідно. (Білочка, зайчик, ведмедик)
— Що дзьобали птахи?
— Що любить білка?
— Чому Івасик нічого не приніс їжачкові й ведмедикові? (Вони 

узимку сплять.)
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Покажіть малюкові  контурні зображення тварин. 
Загадайте загадки. Попросіть дитину відгадати лісових мешканців 

за силуетними зображеннями.  
Ой, яке ж воно гарненьке,
Пишнохвосте і руденьке,
Невгамовне, пустотливе.
Вгору — вниз,
На гілку, з гілки…
Хто це буде, діти? (Білка)

Ліс обійшов, поїв весь мед,
В барлогу ліг і спить…
А мед він любить, не секрет,
На те ж він і… (ведмідь)

Гостроносий і малий,
Сірий, тихий і не злий,
Вдень ховається. Вночі
Йде шукать собі харчі,
Весь із тонких голочок.
Як він зветься? (Їжачок)

Пара довгих вушок,
Сіренький кожушок.
Сірий побігайчик,
А зоветься… (зайчик).

Запропонуйте дитині знайти будиночок для кожної тварини (на 
с. 61). Якщо у дитини виникли труднощі, підкажіть їй: «Зайчик живе 
під кущем, білочка — у дуплі, їжачок — спить у нірці під пнем, вед-
мідь спить у барлозі, пташка сидить на гілці». 



63

Пограйте у гру «У ведмедя у бору». Запропонуйте одному з дітей 
(або членів родини) показати ведмедя. Попросіть його сісти на стілець 
серед кімнати. Інші йдуть у бір за ягодами та грибами, приспівуючи:

У ведмедя у бору
Гриби, ягоди беру!
А ведмідь спить, спить,
На печі сидить!

  Після цих слів ведмідь, який досі ніби спав, тихо ворочається, тяг-
неться і ніби без задоволення іде на дітей, а діти утікають від нього. 
Той, кого він зловив, стає ведмедем, і гра триває.

Покажіть дитині картинку й попросіть здогадатися, хто так рикає. 
Порикайте високим і низьким голосом, удаючи, ніби то гукають вед-
медь та ведмежа: «И-и-и», «И-И-И».
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тема. найулюбленіша 

— зосереджуватися під час розглядання фотографій; 
— упізнавати й правильно називати на них окремі де-
талі, при цьому розбірливо вимовляючи слова; 
— поповнюємо словник дитини іменниками — «очі», 
«губи», «волосся», прикметниками — «красиві (ий)», «до-
бра», «зелені», «блакитні», «карі», «темні», «світлі»; 
— учимо відповідати на запитання;
— учимо складати оповіданняопис з опорою на кар-
тинки.
Попередня робота. Вам необхідно заздалегідь при-
готувати алгоритм розповіді про маму: вирізати 
і склеїти по порядку картинки (вкладка, с. 9, мал. 16); 
приготувати фотографію мами. 

Хід заняття

Дивлячись у дзеркало разом із дитиною, прочитайте їй віршик, 
торкаючись тих частин тіла, які називаються у тексті:

Щічка — раз, 
Щічка — два,
Око — раз, 
Око — два,
Вушко — раз, 
Вушко — два
І розумна голова.
Ніс, рот і волосся,
Підборіддя і чоло.
Дуже схожа ти на мене.

Березень13 заняття 13

Навчаємо дитину:
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Посмішку покажемо,
Спочатку розкажемо.

При повторному читанні тримайте дитину за руку і допомагайте їй 
знайти у себе ті частини тіла, які називаються у тексті.

Розгляньте кольорову матусину фотографію. Розкажіть, що у матусі 
блакитні очі, довгі вії, красиві брови. Попросіть малюка показати. 
Розгляньте матусині губи, запитайте у дитини, якою помадою мама 
любить фарбувати губи. Розкажіть про матусине волосся (довге, руде, 
пухнасте).

Поставте дитині запитання:
— Кого ти бачиш на фотографії?
— Які у матусі очі (вії, брови)?
— Які губи?
— Яке волосся?
Покладіть перед дитиною алгоритм (склеєні по порядку картинки) 

і попросіть її скласти розповідь про маму.
Приклад розповіді про маму за алгоритмом:
«У мами блакитні очі. Чорні довгі вії. Красиві коричневі брови. 

Губи мама фарбує червоною помадою. Волосся у мами довге, рудого 
кольору. Я свою маму дуже люблю».

Прочитайте вірш.
— Хто найулюбленіша у світі?
Скажуть вам одразу діти:
— Мила, ніжна, молода
Це матусенька моя!

Скажіть малюкові про те, що ви його сильно любите, міцно обій-
міть його. Попросіть дитину показати, як вона вас любить.  
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тема. прийшла весна 

— відповідати на запитання; складати дослівні речен-
ня (іменник і дієслово);
— знаходити геометричні фігури, які збігаються за фор 
 мою із контуром; 
— розрізняти прийменники «на», «у», «біля» і правиль-
но використовувати їх в активному мовленні; 
— знаходити картинку, якої не вистачає;
— слухати й розуміти розповідь дорослого про весну.
Попередня робота. Вам необхідно:
1) вирізати деталі для аплікації (вкладка, с. 10, мал. 17); 
2) вирізати предметні малюнки (вкладка, с. 11, мал. 19); 
3) приготувати ляльку у весняному одязі; 
4) на підлозі розкласти «камінці», вирізані з паперу, 
шнурами позначити вузенький «місток».

Хід заняття

Покажіть дитині ляльку, одягнену у пальто, шапочку, черевики, 
і поставте запитання.

— Хто до нас прийшов? (Катруся прийшла.)
— Як ти думаєш, де була Катруся? (Катруся повернулася з прогу-

лянки.)
— Що робила Катруся? (Катруся гуляла.)
— Де гуляла Катруся? (На вулиці)
— Катруся на вулиці гуляла. Подивися, що вдягнено на Катрусі? 

(Пальто)
— Пальто у неї легеньке. А чи є рукавички у Катрусі? (Немає)
— Чи є чобітки на Катрусі? (Немає)
— Катруся взула черевики.
— Прийшла весна і на вулиці стало тепло. Тому Катруся змінила 

зимовий одяг на весняний.

Березень14 заняття 14

Навчаємо дитину:
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Покажіть дитині сюжетну картинку й опишіть її.
«Прийшла весна. Світить яскраве сонечко й пригріває землю. Тане 

сніг. Біжать швидкі струмочки. Птахи почали повертатися з теплих 
країв. Дівчинка Катруся дивиться на птахів і махає їм рукою. Хлопчик 
Миколка зробив з паперу човника і пустив його по воді. Човник пливе 
у далекі країни».

Поставте дитині запитання:
— Покажи хлопчика. Як його звуть?
— Що робить хлопчик?
— Покажи дівчинку. Як її звуть?
— Кого вона зустрічає?
— Покажи птахів. Що роблять птахи?
— Покажи сонечко. Сонечко яке?
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Запропонуйте дитині пограти. Скажіть їй, що вам треба перей-
ти з одного боку кімнати в інший. Але навколо вода. У воді лежать 
камінці. Треба перестрибнути з камінця на камінець, щоб не впасти 
у воду. А тепер треба пройти вузеньким містком. Після гри похваліть 
малюка. 

Покажіть дитині малюнок. Скажіть: «Поки ми гуляли, Катруся на-
малювала картину. Чудова картина!»

Розгляньте картину разом із дитиною, поставте дитині запитання 
і попросіть не тільки називати відповідь, а й показувати її на картинці.

— Покажи будиночок.
— Що намальовано навколо будинку? (Паркан)
— Покажи дерево.
— Знайди на малюнку хмаринку.
— Покажи сонечко.
— Знайди на малюнку калюжу. 
— Що плаває у калюжі?
— Покажи пташку.
— Де вона сидить?
— Знайди матрійку.
— Де вона стоїть?
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Зробіть разом із дитиною аплікацію (без клею), використовуючи 
чорно-білу основу і кольорові деталі. Запропонуйте дитині зроби-
ти картинку ще красивішою. Для цього треба кольорову деталь по-
класти на своє місце. Працюйте у такій послідовності: будуємо дім 
(накладаємо кольорову деталь на чорно-білу), потім паркан, саджає-
мо дерево, знаходимо місце для сонечка, хмаринки й калюжі.

 Дайте дитині завдання.
— Посади на дерево пташку. Де сидить пташка? (На дереві)
— Постав мотрійку біля дерева. Де стоїть мотрійка? (Біля де-

рева)
— Опусти човник у калюжу. Де плаває човник? (У калюжі)
Запропонуйте дитині пограти. Розгляньте разом із нею предмет-

ні картинки.
Попросіть малюка назвати, що намальовано на картинках. А те-

пер усі ці предмети треба назвати лагідно. Ви показуєте і говорите 
«сонце», а дитина вимовляє лагідно — «сонечко».

(Дощ — дощик, трава — травиця, дерево — деревце, струмок — 
струмочок, човен — човник.)

А тепер гра ускладнюється: ви називаєте прикметники, а дитина 
повинна здогадатися, що це, і знайти відповідну картинку. 

Зелена (травиця); маленьке (деревце); дощова (хмара); швидкий 
(струмочок); яскраве (сонечко); паперовий (човник).

Запропонуйте дитині пограти у гру «Що зникло?». Попросіть її 
заплющити очі та приберіть одну з предметних картинок. Потім 
попросіть малюка сказати, що зникло.

Похваліть дитину за уважність.
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тема. транспорт

— правильно й чітко повторювати за дорослим назви 
частин машин, використовувати ці слова у самостій-
ному мовленні;
— зосереджуватися під час розглядання картинки; 
— відповідати на запитання за змістом картинки; 
— слухати розповідь за картинкою; 
— розвиваємо зорову увагу: вчимо складати вантаж-
ні та легкові автомобілі з геометричних фігур; 
— навчаємо відбирати потрібні за розміром та фор-
мою деталі;
— навчаємо співвідносити геометричні фігури із фор-
мою предметів (коло — колесо, квадрат — кабіна);
Попередня робота. Вам необхідно:
1) вирізати геометричні фігури і картинки з машинами, 
намальованими схематично (вкладка, с. 12, мал. 20); 
2) приготувати вантажну та легкову іграшкові машини.

Хід заняття

Прочитайте загадку.
П’є бензин, як молоко,
Може бігати далеко, 
Перевозить людей,
Ти знайомий, звісно, з нею!
Всім потрібна вона,
А звуть її... (машина).

Розкажіть про те, що машини бувають різні — вантажні та легко-
ві. Покажіть по черзі іграшкові машини. Показуйте частини машин 
і просіть дитину називати їх (кузов, кабіна, колесо, шини).

квітень15 заняття 15

Навчаємо дитину:
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Скажіть, що у машин різне призначення: вантажна машина пере-
возить різні вантажі (продукти, цеглу, пісок, меблі), легкова машина 
перевозить пасажирів.

Скажіть дитині, що лялька Настя переїжджає у новий дім. Їй треба 
перевезти крісло, стіл, ліжко, шафу. Яку машину їй треба узяти — лег-
кову чи вантажну? 

Запропонуйте дитині розглянути зображення вантажної машини.

Попросіть показати колеса, кабіну, кузов. Розкажіть, що колесо 
схоже на коло, кабіна — на 2 маленьких прямокутники і трикутник, 
кузов — на великий прямокутник. Запропонуйте дитині зібрати таку 
саму машину. Покладіть перед нею схематично зображену вантажівку 
і геометричні фігури — 2 кола, 2 маленьких прямокутники, трикутник 
і великий прямокутник. Надайте дитині можливості самостійно вико-
нати завдання, якщо виникнуть труднощі — допоможіть їй.

Скажіть дитині про те, що Настя у вихідні вирішила з’їздити на 
дачу. На якій машині поїде Настя? Запропонуйте розглянути зобра-
ження легкової машини.

Тепер попросіть зібрати з геометричних фігур легкову машину (за 
аналогією).
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Розгляньте разом із дитиною малюнок.

Поставте запитання.
— Хто намальований на картинці? (Хлопчик)
— Що робить хлопчик? (Грається, катає машину)
— Знайди й покажи червону машину?
— Можеш знайти вантажну машину?
— Де синя машина?
— Куди хлопчик сховав жовту машину?
— Яка машина стоїть на столі?
Запропонуйте дитині побудувати машини з будівельного матеріалу.
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тема. купуємо івасику  
новенькі чобітки

— уважно слухати й відповідати на запитання; зосе-
реджуватися при розгляданні предметів;
— правильно називати предмети взуття (черевики, чо-
боти, туфлі); 
— групувати предмети за призначенням;
— орієнтуватися у чотирьох основних кольорах (синій, 
жовтий, червоний, зелений);
— розрізняти предмети за розміром (великий, середній, 
маленький);
Попередня робота. Вам необхідно вирізати картинки 
із зображенням взуття (вкладка, с. 12, мал. 21).

Хід заняття

Розкажіть дитині історію: 
«Жив собі на світі хлопчик Івасик. Він був слухняним, вранці ро-

бив зарядку, гарно їв, ріс швидко.
Одного разу вирішив він піти погуляти. Почав Івасик взуватися, 

тільки взуття маленьким виявилося. Вирішив хлопчик піти погуляти 
на вулицю босоніж. Чи можна гуляти босоніж? Чому не можна? Де ж 
можна купити взуття для Івасика?» (У магазині взуття)

Запропонуйте дитині разом піти до магазину взуття й купити 
Івасикові чобітки для прогулянки. Але оскільки хлопчик не може 
піти з нами, треба дізнатися розмір його ноги. 

Покажіть картинку й попросіть знайти відбиток Івасикового взут-
тя (дитина повинна з’єднати лінією відбиток і відповідне взуття).

квітень16 заняття 16

Навчаємо дитину:



74

Запитайте.
— Яка у хлопчика стопа: маленька, середня чи велика?
— Яка стопа у тата? Знайди відбиток його взуття.
— Знайди мамину стопу.
— Чия стопа найбільша, середня, найменша?
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Обравши правильний розмір взуття, запропонуйте піти до магазину 
й купити для Івасика пару взуття. Покажіть картинку із зображенням 
взуття.

Запитайте, що таке пара взуття. (Два предмети взуття.) Запитай-
те, яке взуття купить дитина для Івасика: чоботи, черевики чи туфлі? 
Узагальніть: «Ми у магазині взуття купили для Івасика пару чобітків 
червоного кольору». 
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Розкладіть перед дитиною предметні картинки із зображенням 
взуття. Запропонуйте назвати колір і предмет взуття. Стежте за 
тим, щоб дитина правильно співвідносила прикметник з іменником 
(червоний чобіток, синій черевик, коричневий ботинок).

Розгляньте разом із дитиною сюжетну картинку. 

Розкажіть про те, що діти на прогулянці стрибали через калюжу 
і кожен з них загубив черевичок. Запропонуйте дитині повернути ді-
тям взуття.

Поставте запитання.
— Що ти віддаси дівчинці із ведмедиком?
— Кому ти віддаси червоний чобіток?
— А що взує хлопчик?
Не забудьте похвалити малюка.



77

тема. у нас у гостях мотрійки

— співвідносити об’єкти за величиною: велика, середня, 
маленька; 
— виконувати дії за інструкцією дорослого (2–3 послі
довні дії);
— називати іменники, які позначають предмети посуду: 
чашка, блюдце, ложка; розуміти значення узагальнюю-
чого слова «посуд»;
— розрізняти чотири основних кольори (червоний, синій, 
жовтий, зелений);
— конструювати будівлі.
Попередня робота. Вам необхідно:
1) вирізати й склеїти мотрійок (вкладка, с. 13, мал. 22);
2) приготувати ляльковий чайний посуд, лялькові меблі: 
стіл і 3 стільці, різні за розміром; 
3) приготувати будівельний набір. 

Хід заняття

Прочитайте віршик.
Ми дівчаточка хороші,
Наче сестри, дуже схожі.
В сарафанчиках строкатих
Нас дуже легко упізнати.
Ти на нас подивися 
І мотрійкам посміхнися.

Скажіть дитині: «Подивись, які красиві мотрійки завітали до нас 
у гості! Велика, середня і маленька. Пригостимо їх чаєм!» Запропонуйте 
дитині запросити мотрійок за стіл: кожну мотрійку посадити на зручний 
для неї стілець (відповідної величини). 

травень17 заняття 17

Навчаємо дитину:
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Виконуючи дії, дитина повинна проговорювати: «Велику мотрійку 
посадимо на великому стільці» тощо.  

Запропонуйте дитині розставити блюдця і чашки згідно із величи-
ною мотрійок: «Слухай мене уважно! Великій мотрійці постав велику 
чашку. Середній мотрійці постав середню чашку. Маленькій мотрійці 
постав маленьку чашку». Запропонуйте дитині розставити блюдця са-
мостійно.

Запропонуйте дитині пригостити мотрійок цукерками (дитина по-
винна сама звільнити цукерки від паперових обгорток).

Прочитайте римівку.
Пийте, лялечки, наш чай.
Чай духмяний, золотистий,
Чай солодкий і смачний!
Запашний чайочок мій!

Покладіть перед дитиною чайну ложку, чашку, обгортку цукерки, 
дзвіночок.

Запропонуйте дитині послухати звуки, які видають ці предмети 
(ложечка у чашці стукає, обгортка шурхотить, дзвіночок дзвенить). 
Заховайте предмети за ширму. Відтворіть звучання якимось одним 
з предметів. Запитайте, що чує дитина.

Покажіть дитині картинку. Скажіть: «Одного разу мотрійки по-
бачили картину. Ось цю. На картині намальовано червоний буди-
нок, навколо будинку зелений паркан, від будинку іде жовта доріжка. 
Схотілося і мотрійкам мати такий будинок».
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Запропонуйте малюкові побудувати для мотрійок такий дім із 
будівельного матеріалу. Запитайте: «Кубики якого кольору нам тре-
ба узяти для будинку? З яких кубиків ми побудуємо паркан? З чого 
можна зробити доріжку до будинку?»

Похваліть дитину за чудовий будиночок. Попросіть поставити 
жовту мотрійку на жовту доріжку, зелену мотрійку – на зелений 
паркан, червону мотрійку – біля червоного будинку.

Поставте дитині запитання:
— Де стоїть жовта мотрійка?
— Де знаходиться червона мотрійка?
— Де сидить зелена мотрійка?
Закінчуйте розповідь: «Мотрійкам сподобався будиночок. Вони 

дякують нам і запрошують до себе у гості.
Читайте вірш і виконуйте із малюком відповідні рухи.

До мотрійок у оселю
Ми йдемо на новосілля.
Дім побудували ми.
А якої вишини? 
Ось такої вишини.
Біля дому зелений паркан. 
А якої довжини? 
Ось такої довжини.
До будинку йде доріжка.
А якої ширини? 
Ось такої ширини.
Швидко сходами йдемо, 
Вище ноги, топ-топ.
Двері відчиняємо,
Праворуч – хлоп, ліворуч – хлоп. 

(Крокуємо)

(Піднімаємо руки  
вгору й тягнемося)

(Розводимо руки  
в сторони)

(Зводимо руки)

(Крокуємо, високо  
підіймаючи ноги)

(Хлопаємо)
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тема. ось і літо прийшло!

— слухати й розуміти мовлення дорослого; розрізняти 
й правильно називати рослини (трава, дерева, квіти);
— правильно повторювати за дорослим назви квітів, 
користуватися цими словами у самостійному мовленні; 
називати колір квітів;
— розрізняти квіти за зовнішнім виглядом;
— узгоджувати іменники й прикметники.
Попередня робота. Вам необхідно: 
1) вирізати картинки із зображенням гілок дерев (вклад-
ка, с. 6, мал 10); 
2) приготувати дві маленькі квіткові вазочки; флома-
стери темно і світлозеленого кольору; 
3) нарвати або вирізати квіти: кульбабки і ромашки.

Хід заняття

Прочитайте вірш.
Хлюпоче синя річка —
Ой річка, ой ріка!..
Немов до себе кличе нас
Прозора й гомінка.
Навколо, як музики, —
Гурти пташок дзвінких
І співи тут, і крики,
І щебетання, й сміх.
І ранком солов’їним
Пташина піснь легка:
«Ой, небо синє-синє,
Ой, річенька-ріка!»

травень18 заняття 18

Навчаємо дитину:
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Запитайте у дитини, якою стала травка, що з’явилося на деревах, 
що розквітло на галявині.

Покажіть дитині кульбабку, розгляньте її 
частини: стебло (проведіть по стеблу двома 
пальчиками, пропустіть стебло між пальцями); 
листочки (різьблені, великі, зелені, красиві); 
квітку (пухнасту, жовту).

Запропонуйте дитині розповісти про те, яка 
квітка. Покажіть дозрілу кульбабу. Запропо-
нуйте дитині торкнутися її пухнастої шапочки, 
понюхати її. Запитайте у дитини, яка це куль-
баба? (Пухнаста, біла) 

Розкажіть, що пушинки — це насіння, з них 
наступної весни виростуть нові кульбабки.

Прочитайте римівку.
Подивись, на довгій ніжці
Росте кульбаба при доріжці.
У білій шапці, на вітру,
Зараз я її візьму!

Запропонуйте дитині дмухнути на кульба-
бу. При цьому дотримуйтеся правил дихання: 
стежте за тим, щоб дитина не підіймала плечі, 
не надувала щоки, дула довго, сильно.

Покажіть ромашку. Запропонуйте її розгля-
нути (стебло, листочки, квітку). Попросіть ма-
люка порівняти ромашку із кульбабкою: чим 
вони схожі й чим відрізняються.

Поставте перед дитиною дві вази. 
Запитайте: «Що це? Навіщо потрібні вази? 

Чи можна у маленьку вазу поставити багато 
квітів? Чому не можна?» 

Запропонуйте розставити квіти у різні ва-
зочки: ромашки в одну, а кульбабки — в іншу. 
Запитайте: «У якій вазочці багато кульбабок? У якій вазочці багато 
ромашок?»
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Запропонуйте дитині розглянути картинки з намальованими дере-
вами.

Запропонуйте із вашою допомогою розфарбувати окремі лис-
точки. (Листочки дуба у темно-зелений колір, листочки берези —  
у світло-зелений колір.)

Назвіть і покажіть дерева, попросіть дитину повторити або вимо-
вити їх назви разом із вами.
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Розгляньте разом із дитиною картинку. Попросіть її показати бере-
зу, ромашку, дуб, кульбабу.  

Покажіть малюнки із зображенням гілок. Запропонуйте знайти, 
з якого дерева гілка.

Запропонуйте дитині пограти. Попросіть її здогадатися, про що ви 
хочете розповісти. Ви вимовляєте перше слово, а дитина договорює 
друге (жовта — кульбаба, біла — ромашка; зелена — берізка, зеле-
ний — дуб). Якщо у дитини виникли труднощі, показуйте на малюнку 
відповідні рослини.
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