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У методичній розробці вміщено теоретичні матеріали щодо 

використання методу казкотерапії у роботі з дітьми дошкільного віку. А 

також практичні матеріали: заняття  для дошкільнят, план гурткової 

роботи  з казкотерапії, консультації та рекомендації для батьків.   

Рекомендований практичним психологам, педагогам дошкільних 

навчальних закладів та батькам.  
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СЛОВО ВІД АВТОРА 

 
Щоб стати справжнім вихователем дітей,  

треба віддати їм своє серце  

В. Сухомлинський 

Добрий день, шановні колеги, хочу розпочати свою розмову з вами 

уривком такого вірша 

Дитинство кожному із нас дарує казку, 

В ній повно пристрастей  

І диво- дивина, 

В ній квітнуть райдуги.  

І сиплять зорепади 

І чарами наповнена вона 

В ній по заслугах, чесно, нагороди, 

І битву програє потворне зло. 

Так хочеться, щоб казка не кінчалась, 

Щоб все, мов в казці насправжки було. 

                                                     Н.Бонь 

Я, Олішевко Світлана Михайлівна, вихователь  дитячого садка , маю 

вже свій невеличкий досвід , з яким  охоче з вами поділюся. 

Я з дитинства дуже люблю казки: слухати, читати, показувати, 

драматизуавти і впроваджую це в своїй роботі. 

Про себе.Народилася в мальовничому селі Кричильськ, на березі річки 

Горинь.Найпершими моїми оповідачами були дідусь Іван ( пройшов всю 

ВВ війну, має нагороди, дійшов аж до Берліну) та бабуся Ганна ( 

трудівниця, колгоспниця, мати- героїня, а ще  чарівна жінка). 

Зимовими вечорами я сидівши на печі , слухала їхні легенди, казки, 

забавлянки, щедрівки, байки, небилиці….Пригадую , одного разу, я 

запитала в дідуся: «Чи ти щасливий?» А він мені відповів: «так, дуже 

щасливий, бо я живий, в мене є діти- і ви, мої онуки.Але, якби перед тим, 

як я мав народитися Бог показав мені , що я  маю пройти в житті, я б йому 

відповів: «Боченьку, я не хочу народжуватись!». Тільки потім, коли я 

стала дорослою, я зрозуміла через що пройшли мій дідусь і бабуся, яка 

чекала його з війни. 

Отож мої предки виховали в мені людяність, здатність хвилюватися і 

переживати чужими нещастями, радіти радощам іншого, переживати 

чужу долю , як свою. А ще я вдячна долі за своїх вчителів, які допомогли 

мені відшукати свою педагогічну доріжку в житті. Це вчитель історії 
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Леонід Куліш- Зіньків, який не починав урок без якоїсь оповідки, вірша, 

байки, анекдота. А скільки поезії він написав для дітей!  

Благородний вчинок 

Впіймав дядько на яблуні 

Хлопчика малого. 

— Що ти, шибенику, робиш? — 

Запитався строго. 

— А хіба зробив я шкоду? — 

Голос хлопчик стишив, — 

Ваше яблуко упало, 

Я на місце вішав. 

 Їжачків чубчик   

Їжачок, немов клубочок, 

Прикотився в дитсадочок. 

І захекався, й зіпрів: 

— Я спізнитись не хотів. 

Я причісував волосся, 

Та мені це не вдалося. 

Тож облишив цю роботу. 

Зрозумів: 

Мій чубчик з дроту. 

                           Л.Куліш- Зіньків 

Варвара Адамівна Білецька, вчитель української мови і літератури; 

Анатолій Григорович Мазницький, вчитель історії, його розповіді про 

Україну і рідний край зачаровували…Низький їм уклін! 

Отож, ставши вихователем я продовжую виховувати в своїх дітях 

любов до художнього слова, вчу їх любити   свій рідний край, як любили 

його наші предки. 
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ОПИС ДОСВІДУ 
« Завдяки казці дитина пізнає світ не лише розумом, а й серцем»  

(В. Сухомлинський)  

Мій основний досвід роботи – це «Дитячий фольклор і художнє слово в 

роботі з дітьми дошкільного віку», а «Казкотерапія»- це інновація , яка 

доповнює мій досвід, в якому я продожую вчити дітей і вчусь сама. 

Маленькі діти- слухачі , а не читачі, і художній твір до них доносить 

педагог.Тому, я поставила перед  собою важливе завдання: донести кожен 

твір до дітей, як витвір мистецтва, розкрити його задум, змусити слухача 

перейматися емоційним ставленням до прочитаного і розказаного. 

Ці  вміння потрібно формувати і розвивати з раннього віку, Потім, у 

подальшому житті ці навички сприятимуть формуванню у дитини 

яскравого, образного мислення, і граматично правильного побудованого 

мовлення.  

Я вважаю, що цю інновацію над якою я працюю, взяла не дарма. З 

кожним роком знайти спільну мову дорослому і дитині стає все важче, все 

гірше вони розуміють один одного. І казка-це сьогодні, мабуть, один з 

небагатьох, що залишилися способів об'єднати дорослого і дитини, дати 

їм можливість зрозуміти один одного. 

Переглянувши чимало літератури, відвідавши безліч сайтів, я взяла собі 

за основу досвід  філолога, психолога, 

казкотерапевта, Київської письменниці 

Катерини Єгорушкіної, і ось уже два роки наша 

група впроваджує цю інноваційю.  

Що мене надихає писати для дітей? Та що 

завгодно: пляма на футболці, пінка з капучино 

чи навіть нудна книжка. Коли йдеш вулицею і 

чуєшся малою здивованою дитиною, все 

довкола перетворюється на натхнення. Перші 

книжки для дітей я писала просто від бажання 

творити й ділитися своїм світом. Тепер я маю 

донечку і створюю історії, спостерігаючи за 

нею. Наприклад, нещодавно вона бігала за 

кицькою, ловила її й гойдала на гойдалці. А якось після обіду вклала 

виделку спати, бо та дуже втомилася носити картоплю до рота." 

(Катерина Єгорушкіна)   

Працює з дітками у царинах казкотерапії та книготерапії за 

авторськими методиками. Катерина є авторкою проекту «Майстерня 
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Казки «Синій Птах»», серії «Музична казкотерапія для малят». На грант 

президента України видала поетичну збірку «Пульсація миті» (Київ: 

«Пульсари». – 2006), друкувалась у періодичних виданнях та альманахах 

(«Гранослов», «Незглибима «Криниця»» тощо). Є членом літературних 

студій «Криниця», «Радосинь», «Свіча-до-слова». Лауреатка та 

дипломантка кількох літературних конкурсів («Гранослов», «Кришталеве 

перо» та ін.). Переможець Всеукраїнського конкурсу творів для дітей про 

професії. Півфіналістка престижного конкурсу літератури для дітей 

«Великий Їжак». У 2010 р. вийшла друком перша книжка казок Катерини 

Єгорушкіної – «Музична подорож Золотого Каштанчика», а у 2011 – 

друга – «Країна Сніговія». Того ж року вийшла книга «Будиночок з 

Води». Обидві книги вже витримали по два видання.  

«Дерево щастя», «Країна Сніговія», «Цятки й плямки», «Будиночок з 

води», «Музична подорож золотого каштанчика», «Птахи та Янголи»… 

Це ті казки, де з простих речей, на які ми, інколи, не звертаємо уваги, 

може ожити добре, дивовижне створіння. Це так потрібно усім нам 

знаходити прекрасне у буденному, щоб життя ставало  наспрвді 

барвистим. 

Виховання дитини казкою або казкотерапія –(це новий напрямок 

практичної психології, який дозволяє формувати характер дитини), 

використовуючи для цього ресурси казки. Виховна сила казок відома 

людям з давніх часів, багато казок передавалися з вуст у вуста і давно 

отримали статус українських народних. 

Я хочу вам запропонувати які казки потрібно вибирати для казкотерапії  

Які вибрати казки?  

Дійсно, корисна казка має свої особливості. Дуже важливо правильно 

підібрати сюжет і форму викладу історії, щоб вона була і цікава, і 

ефективна одночасно. Фахівці з казкотерапії дають такі поради:  

1.У казках про великодушних, сильних і благородних персонажів 

головним героєм краще зробити вашу дитину. Називайте героя ім'ям 

малюка, щоб ваш син чи донька уявляли, що це саме вони здійснюють ці 

хороші й добрі справи. Так ви закладете в дитині правильні стереотипи про 

те, яким героєм він може бути в житті. 

2.Казки, в яких герой спочатку постає перед нами "поганим" (жадібним, 

примхливим, егоїстичним), навпаки, не варто прив'язувати до вашого 

маляти. Нехай у казці цього персонажа називають просто "схожим на 

тебе", а його негативною якістю буде те, що вам дійсно не подобається у 

характері крихти. Це допоможе скорегувати поведінку дитини, не 
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осуджуючи і не соромлячи її, адже в кінці історії персонаж обов'язково 

засвоїть урок і зміниться в кращу сторону. 

3.Те, як ви будете читати казку, має важливе значення для відносин 

мами і малюка. Ви сидите поряд, дитина чує ваш голос, притискається до 

вас, разом у вас одні і ті ж емоції - в такий момент встановлюються теплі, 

довірчі відносини. Жоден професійний оповідач чи актор не зможе 

замінити дитині близькості і уваги мами. 

4.В одній казці може розглядатися тільки один каприз або хороша 

властивість характеру. Не можна перемогти всі недоліки одним махом - 

занадто складний сюжет не забезпечить корисного ефекту від казки. 

5.Сама по собі книжка з казками не повинна привертати зайву уваги 

малюка. Ілюстрації професійних художників не дають можливості 

придумати свої образи, тому краще самостійно обговорити з дитиною 

зовнішність героїв або пристрій чарівного міста. Нехай малюк сам 

подумає, який капелюх може бути у доброго чарівника або на чому 

пересувається хоробрий персонаж. Такі маленькі вправи чудово 

розвивають фантазію і любов до творчості. 

Написані професіоналами казки актуальні для сучасних дітей, але казки 

можна придумувати самостійно гармонійно вплітаючи в них персонажів 

або предмети з реального життя малюка. У цьому випадку сюжет краще 

накидати заздалегідь, а деталі придумувати по ходу розповіді. 

спостерігайте за реакцією маленького слухача, чи переживає він разом з 

героями, чи радіє їхнім успіхам? Якщо , здається , що казка «не пішла» то 

наступну історію треба зробити іншою.Наприклад, додати в неї 

чаклунства, або ж .навпаки, прив’язати до подій з повсякденного життя 

дитини.Гарна , добра казка навчить   дитину правильній поведінці, 

прищепить важливі для успішного життя якості. Навчить малюка бути 

добрим, розумним, сміливим і цілеспрямованим, тобто  бути справжньою 

Людиною.Казка… ЇЇ можливості великі. Мова перших казок, що чує 

дитина дошкільного віку, ритмічна, слова часто заримовані, а героям 

надаються незвичайні визначення. Чому ж кожного малюка так цікавить 

казка?    

Найважливіше завдання казкотерапії- збагатити душу дитини добром. 

    Казкотерапія сприяє розвитку у дошкільників: 

 сктивності, 

 самостійності, 

 емоційності, 

 творчості, 

 зв’язного мовлення. 
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Казкотерапія більше зорієнтована на дітей дошкільного віку, тому, що 

вони ще нездатні оцінити події, які відбуваються в реальному житті, та 

проаналізувати їх для прийняття самостійних рішень. Дошкільники 

потребують допомоги дорослих. Під час гри, перевтілюючись у казкового 

героя, малюк може спокійно розповісти про свої почуття, думки.     

 Кожна дитина з казок дізнається що добро майже завжди перемагає 

зло, а негативні герої будуть покарані за свої вчинки.  

 Принципи казкотерапії: 

 Донести до свідомості дитини інформацію про базові життєві 

цінності у доступному, ненав’язливому, цікавому для неї вигляді; 

 Принцип життєвої сили, що є необхідною умовою для позитивних 

змін. На підставі  другого принципу вихователь робить усе можливе, щоб 

дитина  вчилася знаходити і відновлювати власну життєву  силу. 

 Принцип багатогранності, що розглядає будь-яку життєву ситуацію 

і казкову історію, як кристал із безліччю граней.Бачення цього дає 

можливість розширювати світогляд у дитини. 

 Зв’язок між реальностями , де пізнаючи психічну реальність дитини 

вихователь допомагає їй взаємодіяти в соціальній реальності. 

Казки мають вагоме значення у вихованні та розвитку дітей , 

виконуючи різні функції. 

Функції казкотерапії: 

 Діагностична функція дозволяє визначити стан дитини і поставити 

основну мету для подальшої роботи; 

 Прогностична функція полягає в тому, що ми можемо побачити не 

тільки сьогодення, але  і заглянути в майбутнє.Тут ми повинні аналізувати 

казки разом з дитиною даючи відповіді на її запитання. 

 Виховна – допомагає нам за допомогою простих сюжетів, яскравих 

образів навчити дитину простих істин, виховати в ній якості та 

властивості особистості для розв’язання життєвих ситуацій які 

знадобляться в подальшому житті. 

 Коригувальна функція є тим кінцевим результатом, який ми хочемо 

отримати наприкінці казкотерапії.   

Саме за допомогою корекції в стані та поведінці дитини 

спостерігаються зміни на краще. 

Створення психологічної атмосфери: 

 Добровільність участі дітей,  
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 Враховувати індивідуальні особливості дітей ( є діти що швидко 

відгукуються на запрошення дорослого, а є діти , які спочатку 

спостерігають збоку лише потім у них з’являється бажання брати участь) 

 Необхідно приділяти велику увагу руховій активності дитини. (діти 

не повинні довго сидіти на стільчиках, вони фантазують, рухаються 

можна задіяти і музичний супровід) Казкотерапія проводиться у 

підгрупах. Оптимальна кількість дітей – 8-10. 

Вибирається найзручніше місце для проведення казкотерапії. ( 

спальня).Казкотерапію досить проводити 1 раз на тиждень .В молодшій і 

середній групі- 15-20 хв., а в старшій -  25-30 хв.) Необхідно 

використовувати творчі ігри з елементами пошуку, вибору 

найвідповіднішого варіанту розв’язання проблеми ( покажи героя, 

відгадай за рухом, музикою- його настрій, придумай початок або  кінцівку 

казки. Коли виникає відчуття втоми дорослому слід припинити 

проведення казкотерапії, перевівши увагу дітей на інший вид діяльності: 

ліплення казкових героїв, помалювати , погратися. 

А зараз ми перейдемо до практичних ігор та вправ, які ви можете 

використовувати у своїй роботі з дітьми . 

Гра «Казковий дощик» 

Гравці стають один за одним 

Ведучий: У казковій країні іде дощик, але непростий, але казковий. Він 

стукає по шиї, по плечах, по спині,……… 

Усі гравці рухаються по колу. Кожний гравець відповідно до слів 

ведучого за допомогою легких постукувань пальцями робить масаж 

учасникові який іде попереду. Потім всі повертаються у зворотній бік і 

роблять те саме. 

Вправа «ПРИГАДАЙ КАЗКУ» 

Ведучий. Мабуть, немає людини, яка не любила б казки. Ті з нас, хто не 

зацікавлений у класичних казках, переглядають сучасні фільми, читають 

детективи, романи тощо. Але ж це і є сучасні казки. 

    Люди завжди обмінювалися історіями. Зараз я пропоную вам згадати 

ту казку, що вам дуже подобалася і по черзі її представити. Чим вона вам 

подобалась, що в ній ви запам'ятали найкраще? ( Ведучий пропонує 

вибрати для цього маски) 

Гравці пригадують. 

Ведучий Яка в нас вийшла чудова галерея казок! Які почуття виникли у 

вас після цього? 

Гра «ЧАРІВНІ СТВОРІННЯ» 
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Ведучий. Колись давно одну країну населяли чарівні створіння, але 

налетів ураган і знищив їх. Тільки в глибоких печерах залишилися яйця 

цих чарівних створінь. Зараз я дам вам по такому яйцю надуті повітряні 

кульки), зігрійте їх своїм теплом, і з них вилупляться чарівні створіння. 

Гравці за допомогою фломастерів малюють різні створіння на кульках. 

Ведучий ставить запитання: 

— Хто у вас «вилупився»? 

— Як його звуть? 

— Який він? 

— Які почуття виникали під час роботи? 

Казкові зачини 

Дорослим дається завдання, що можна виконувати як індивідуально, 

так і в парах.  

 Школа Мудрої Сови розташовувалася у казковому лісі. Усі звірі 

вважали, що вона знає відповіді на всі запитання і може розв'язати будь-

яку ситуацію. Але одного разу ... 

 На зеленому листочку жили-були дві крапельки. Вони 

познайомилися після того, як пройшов теплий літній дощик. Після цього 

вони вирішили заховатися від сонечка у лісовий дзвіночок. Але одного 

разу подув холодний вітер і... 

 У чудовій кольоровій коробці з олівцями мешкав маленький 

Олівчик. А друзями його були фарби. Щоранку Олівчик розпочинав 

подорожувати на аркушах паперу і вихвалявся, що він головний. Але 

сталося так, що одного дня фарби образились на нього і...  

 В одному місті жила-була чарівна сім'я. Вона меш-кала в казковому 

будинку. Захотілось членам цієї сім'ї вирушити подорожувати в пошуках 

щастя... 

 Жили-були літери. Кожна з них мешкала в своєму будиночку. 

Літери не спілкувались одна з одною, тому не знали своїх імен. І навіть 

сонечко до них не зазирало, і не було до них жодної стежинки. Дізнались 

про де батьки дітей, які відвідують дитячий садок, і... 

Існують прості способи вигадування героїв казки.  

Перший спосіб. Необхідно сісти за стіл із аркушем та ручкою. 

Спробувати забути про повсякденні проблеми та турботи і подумати, які 

асоціації у вас виникають, коли ви згадуєте казки. Потім написати 

декілька слів, що першими спадуть на думку. Це і буде початком казки. А 

далі спробуйте вигадати героїв та створити цікавий сюжет. 

Другий спосіб. Необхідно уявити, про що б хотілося поговорити з 

дитиною, яка тема хвилює вас. Це може бути будь-яка тема. Навіть 
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складну інформацію можна донести до дитини так, щоб їй було і 

зрозуміло, і цікаво. 

Третій спосіб. Щоб дитині було цікаво слухати  і створювати авторську 

казку, можна запропонувати  використовувати  предметно-образні  

картинки. Вони допоможуть дитині бачити послідовність казки. 

Кожна дитина зіштовхнеться з життєвими проблемами, а тому чим 

раніше з нею говорити про це, навіть «казковою» мовою, тим простіше їй 

буде в житті. Ваша дитина буде вам дуже вдячна, якщо ви виявите трішки 

терпіння і стільки ж фантазії, розповідаючи їй казку. 

Гра  «Зробимо казкового персонажа і розкажемо казочку»  

Вихователь 

Жила собі на світі біленька хустинка.І сумно їй було отак жити, ніхто із 

нею не грався , не дружив: ні дорослі , ні діти , ніхто на неї не звертав 

уваги. Мріяла вона перетворитися на когось гарного, біленького, веселого 

і щоб подобатися діткам, і всім дорослим. А найбільше вона хотіла 

зустріти друзів...  

 Побачила я ту хустинку, шкода мені її стало. І вирішила я  разом зі 

своїм синочком допомогти їй, перетворити її ... а на кого ви зараз 

побачите. (Вихователь показує як з хустинки зробити зайчика) ( 

Дорослий може розпочати казочку, а дитина може доповнювати і 

закінчувати казочку)   

Можна обіграти такою пісенькою 

Вийшов Зайчик погуляти, тра-ля-ля, 

Лапки трошки розім’яти , тра-ля-ля, 

Плиг, скік, плиг, скік  

Лапки трошки розім’яти 

Вправа «ПОДОРОЖ» 

Перед початком вправи вмикається спокійна музика. 

Ведучий. Заплющте очі... Уявіть, що ви виру¬шили у подорож. Ви 

об'їздили багато країн, познайомились із різними людьми. 

 І ось одного разу ви їхали через поле. Навкруги літали метелики, 

співали птахи — вони раділи, що ви їдете через їхнє поле. Пахло квітами і 

свіжою полу¬ницею. І ось на горі ви побачили Прекрасний Палац. Щось 

підказало вам, що вам дуже важливо потрапити туди. І ви вирушили до 

Палацу. 

Коли ви ввійшли в Палац, то були вражені його красою. Усе тут було 

зручним і красивим. Нібито хтось будував цей Палац саме для вас. І ви 

зрозуміли, що в ньому ви знайдете щось дуже важливе для себе. 
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Уявіть, що ви наближаєтеся по Палацу й знаходите для себе те, що ви 

хотіли... 

 Усе те, що ви знайшли для себе в цьому Прекрасному Палаці, 

залишається вам, і ви візьмете це з собою,коли повертатиметеся. А зараз 

ви робите глибокий вдих і видих. Візьміть із собою все те хороше, що 

було з вами І повільно розплющуйте очі і повертайтеся в реальність. 
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СТВОРЕННЯ ПРЕДМЕТНО- РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА  В 

ГРУПІ «КАПІТОШКА» 
Правильно створене розвиваюче середовище – запорука успішності 

навчально-виховного процесу. 

У нашій групі створене розвивальне середовище по казкотерапії:  

Куточок усамітнення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куточок книги 
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Театр на магнітах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маски для казок-драматизацій 
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Театр квітів  

 

Настільні театри, театр на прищіпках, театр на дисках  
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Конусний театр, театр на ложках  

Пальчиковий театр  
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Театр на стаканчиках, театр на паличках 
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Фетровий театр на фланелеграфі  
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Ляльковий театр  
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РОБОТА З ДІТЬМИ  «КРОКУЄМО В СВІТ КАЗКИ 
Підтримуйте дитяче прагнення бути хорошим, бережіть його як 

найтонший порух людської душі, не зловживайте своєю владою, не 

перетворюйте мудрість батьківської влади на деспотичне самодурство.  

(В. Сухомлинський) 

Ділячичь своїм досвідом, я помітила, що кожний художній твір містить у 

собі певні елементи фантазії, розуміння чогось чарівного, 

незвіданого.Після читання твору чи показу казки діти висувають свої 

припущення, уявляють, фантазують,пропонують по-своєму змінити 

сюжети казок. Так, розвиваючи уяву та мовлення дітей, я пропоную дітям 

старшої групи самостійно скласти початок, серединку або кінцівку казки. 

Мої діти дуже люблять складати невеличкі оповідання і казки. Потім ми 

оформляємо їх в ілюстровані книжечки. Також я даю завдання дітям на 

складання діалогу із заданої теми, або ж невеличкого тексту- опису. 

Проведення різних видів робіт ( заняття, бесіди,індивідуальна робота, міні 

заняття, свята, розваги)  із дітьми творчого характеру сприяє не тільки 

успішному засвоєнню певних завдань, а й формує у дітей мовно- 

національну свідомість, українську ментальність, що важливо для 

особистісного розвитку, духовного збагачення, інтелектуальної культури.  

Я пропоную вам переглянути конспекти моїх занять 
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Конспект заняття з розвитку мовлення з використанням 
казкотерапії  

для дітей молодшого дошкільного віку 
«Завітаймо до рукавички» 

Мета. Розвивати мовлення, уяву, дрібну моторику, вміння уважно слухати 

одне одного, відтворювати послідовність сюжету української народної 

казки «Рукавичка». Виховувати інтерес до народної творчості, здатність 

співчувати персонажам казки. Учити правильно вживати дієслівні форми, 

узгоджуючи їх з особою знаменника. Продовжувати вчити узгоджувати 

прикметники з іменниками, будувати складнопідрядні речення зі 

сполучником «тому що», утворювати зменшувально-пестливі слова за 

допомогою суфіксів -чик-, -к-, -ят-, -ик-. Вправляти у вживанні іменників 

з прийменниками, іменників у родовому відмінку.  

Попередня робота. Читання казки «Рукавичка», драматизація казки, 

ознайомлення з різними видами театрів. Перегляд мультфільмів до казки 

(різні інтерпретації). Відгадування загадок про звірів. Бесіди морально-

етичної тематики, пов`язані зі змістом казки. 

Матеріал. Демонстраційний: декорації зимового лісу; аудіозаписи голосу 

казки, гавкоту собаки; велика бутафорська рукавиця; прозора біла 

тканина; м`які іграшки – жолудь, персонажі казки. Роздатковий: силуети 

рукавички для викладання кружечками – білі аркуші з намальованими на 

них чорним маркером кружечками (для кожної дитини), кружечки різних 

кольорів; рукавички для настільної дидактичної гри «Чия рукавичка?». 

                                                   Хід заняття 

Вихователь. Діти, чи любите ви казки? (Відповіді дітей). Я також їх 

люблю. Тож сьогодні  хочу запросити вас до зимового лісу, на гостину до 

однієї казочки. Заплющмо очі, я промовлю чарівні слова, і ми 

перенесемося до казкового лісу. 

Ліс приймає нас до себе. 

Тут дерева ген до неба, 

І сніги крізь простяглися… 

Казко, де ти? Гей, озвися! 

Голос казки (аудіозапис) 

Я – лісова зимова казка. 

Заходьте, прошу вас, будь ласка! 

Я рада бачити вас, діти, 

Та рано зустрічі радіти: 

Тут стільки снігу натрусило, 

Що геть мене запорошило. 
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Тож ви мені допомагайте 

І назву казки відгадайте. 

А щоб цю назву відгадати, 

Вам пропоную я пограти. 

Вихователь. Що ж, малята, допоможемо казці? І справді, дуже багато 

снігу насипало, але казочка залишила свої сліди. Викладемо на ці сліди 

кружечки й відгадаємо, що ж це за казочка. 

                          Дидактична гра «Виклади рукавичку» 

Кожна дитина отримує набір кружечків певного кольору. Діти 

накладають кружечки на «сліди» - кружечки на силует, що утворюють 

контур рукавички. В процесі роботи вихователь запитує у малюків, якого 

кольору в них кружечки, а потім просить назвати колір рукавички.                  

                             Ігрова ситуація «Маленькі казкарі» 

Вихователь. То яка ж казка заховалася під снігом? («Рукавичка»). А ось і 

рукавичка! (Знаходять велику рукавицю). Сядьмо всі біля неї й 

пригадаймо нашу казочку. (Діти сідають навпроти макета рукавиці). 

Згадайте, будь ласка, як починається казка. (Ішов дід лісом і загубив 

рукавичку). 

Вихователь 

Загубив дід рукавичку, 

Рукавичку-невеличку. 

Звірі в лісі замерзають 

І до неї поспішають. 

Відгадайте, які ж тваринки поспішають до нашої рукавички. 

Вихователь загадує загадки, діти відгадують їх, і педагог дістає з 

макета рукавиці іграшки – персонажів казки. 

Вихователь 

Хто це тут пищить тихенько? 

Вбрана в кожушок сіренький, 

Довгий хвостик, чорний носик, 

Все зернята в нірку носить. (Мишка-шкряботушка). 

А чому мишку називають шкряботушкою? (Вихователь спонукає дітей 

відповідати складнопідрядними реченнями зі сполучником «тому що»). 

Щоразу, показуючи персонажа, вихователь запитує про його прізвисько, 

діти відповідають за аналогією. 

Вихователь 

Хто по  сніжній скатертині 

Скаче у легкій кофтині? 

Зеленесеньке таке, 
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Ще й співає: «Скре-ке-ке»? (Жабка-скрекотушка). 

Діти, мишка й жабка дуже раді, що ви навідалися до них у гості, й хочуть 

з вами пограти. 

                      Дидактична гра «Піжмурки зі звірятами» 

Гра спрямована на вправляння дітей у вживанні іменників з 

прийменниками та іменників у родовому відмінку. 

Діти заплющують очі, а вихователь ховає  когось із персонажів або 

кудись переміщує. Розплющивши очі, діти називають, кого не стало, хто 

і куди перемістився. Наприклад: «Кого не стало?» (Мишки). «Куди 

стрибнула жабка?» (На рукавичку). «Де сіла мишка?» (Біля рукавички). 

«Куди сховалася жабка?» (За рукавичку/ в рукавичку). «Де вони тепер?» 

(Перед рукавичкою). 

Вихователь. Дякуємо вам, мишко й жабко, за цікаву гру. Чуєте, малята? 

До рукавички ще хтось поспішає. 

                            Відгадування загадок про звірів 

Хто між кущиків стрибає, 

Білу шубку приміряє? 

Так злякався завірюхи,  

Аж тремтять довгенькі вуха. (Зайчик-побігайчик). 

Хто ходить по лісу навшпиньках? 

У кого руда кожушинка? 

Хвостом замітає сліди. 

Красуня хитрує завжди. (Лисичка- сестричка). 

В нього шубка тепла, сіра, 

Щоб в морози люті гріла, 

І тікають всі звірята, 

Як виходить він гуляти. (Вовчик-братик). 

Він ікластий і сердитий,  

Дуже любить землю рити. 

Жолуді весь час шукає, 

Малюків смугастих має. (Кабан-іклан). 

                          Дидактична вправа «Скажи лагідно» 

Вихователь. Щоб допомогти персонажам казки подружитися, пропоную 

пограти. Ставайте в коло. У мене є чарівний жолудь. Я вам передаватиму 

його і називатиму когось із персонажів, а той, хто отримає жолудь, має 

промовити його ім`я лагідно. А почнемо ми з кабана-іклана, бо він 

страшенно налякав мешканців рукавички своїми іклами та голосним 

рохканням, до того ж, кабани дуже полюбляють жолуді. (Діти 

промовляють зменшувально-пестливі назви тварин). Ось ми і подружили 
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всіх мешканців рукавички. Тримай, кабанчику, жолудь, тепер звірята не 

боятимуться тебе. Діти, хто останнім прийшов до рукавички? (Ведмідь-

набрід). 

                     Фізкультхвилинка  «Ми – лісові тваринки» 

Діти  імітують, як ходить ведмідь, як мишка біжить до рукавички, як 

жабка поспішає, як стрибає зайчик, як хитра лисичка йде та хвостиком 

сліди замітає, як вовчик підходить до рукавички і гарчить, як кабан риє 

сніг та шукає під ним жолуді. 

Чути гавкіт собаки (аудіозапис). 

Вихователь 

Ой, собачка вже спішить, 

Дзвінко, на весь ліс, гавчить. 

Всі тварини полякались 

І під снігом заховались. 

Вихователь накриває дітей-«тварин» прозорою білою тканиною, а коли 

розкриває їх, діти бачать, що рукавицязникла.  

Вихователь. Малята, подивіться! Що трапилося? (Собачка забрав 

рукавичку, а тварини розбіглися по лісі). Справді, саме так і закінчилася 

казка «Рукавичка». Добре, що дідусь знайшов свою рукавичку, але шкода 

звірят, адже вони залишилися без теплої хатки. Щоб тваринки не змерзли 
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в зимовому лісі, спробуймо змінити кінець казочки і для кожного 

знайдемо свою рукавичку.  

                            Дидактичка гра «Чия рукавичка?»  

У дітей рукавички різних кольорів – за кольором шубок тварин, з 

домальованими вушками, носиком, хвостиком тощо. Вихователь по черзі 

питає кожну дитину, чия в неї рукавичка, і почувши правильну відповідь, 

виставляє зображення відповідної тварини. Наприклад: «Чиї це 

оченята?(Жабки). Тож це рукавичка… (жабки)». «А це чий носик 

виглядає з рукавички? (Ведмедика). Чия це рукавичка? (Ведмедикова)». 

«Чиї це вушка? (Мишки)». «А чий цей хвостик виглядає?». «Чиї це такі 

великі ікла?» тощо. 

   Підбиття підсумків «Ось і казочці кінець, а хто слухав – молодець» 

Вихователь. Молодці, малята, всіх персонажів розселили по хатинках-

рукавичках. То в якій казці ми сьогодні побували? (Відповіді дітей). 

Пригадаймо, що у ній трапилося поганого. (Дід загубив рукавичку; 

тварини змерзли; кабан усіх налякав; собака забрав рукавичку, і звірята 

залишилися без хатки). А що доброго було в казці? (Тварини знайшли 

рукавичку, трохи в ній погрілися, познайомилися; собачка знайшов 

рукавичку і відніс дідові). А які добрі справи ми з вами зробили? 

(Допомогли казці, подружили тваринок, знайшли для кожної з них 
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персональну рукавичку). Ось і закінчилася наша казкова подорож, час уже 

повертатися до садочка.  

 

 

Бесіда для дітей середнього дошкільного віку 
на тему: 

 «По Україні із краю в край ходить Святий Миколай» 
Моя мета: дати дитині необхідну гаму переживань, створити особливу, ні 

з чим не порівнянне настрій, викликати добрі і серйозні почуття через 

сприйняття казок. Хочеться вірити, що зернятка творчості закладені в 

дошкільному вихованні, ще більше проростуть і дадуть свої результати, 

адже головна моя задача - не тільки підготувати дітей до успішної 

навчальної діяльності в школі, але і виховати людей небайдужих, творчих, 

здатних до перетворювальної діяльності.  

Освітні завдання:. Поглибити знання дітей про зимові свята нашої 

місцевості, розширити кругозір дітей, збагатити знаннями про Святого 

Миколая. Розкрити поняття любові до ближнього, добродійства. 

Відтворити обряди проведення свята Миколая, показати їх красу.  

Формувати узагальнені моральні уявлення про моральні категорії . 

Розвивати пам'ять, увагу, творче мислення, розвивати усне мовлення. 

Спонукати дітей до 

бажання впроваджувати і оберігати народні звичаї, викликати у дітей 

бажання робити добро, виховувати почуття любові до традицій рідного 

краю.  

Матеріал до бесіди: ілюстрації, ікони із зображенням Святого Миколая, 

легенди, вірші, прислів’я та приказки, прикмети, відео – матеріал про Св. 

Миколая, тематична презентація слайдів про Святого Миколая. 

  

Хід бесіди. 

На початку бесіди пропоную дітям переглянути відео «Доброти свіча. 

Пісня про Святого Миколая»  

- Які ви знаєте пори року?  

- Яка зараз пора року?  

- Які зимові свята ви знаєте?  

(Новий рік, Різдво Христове, День Збройних Сил України (6 грудня), День 

Святого Валентина, Стрітення, Сави, Варвари, Миколи, Андрія тощо).  

Кожне свято по-своєму цікаве та веселе.  

Одним з найбільших зимових свят, яке відзначає український народ, є 

день Св. Миколая. 
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День Святого Миколая це свято для всіх дітей. Адже саме в цей день під 

подушкою у дітлахів знаходиться подаруночок. У цей день не тільки діти, 

а й всі дорослі святкують день Святого Миколая. 

Запитання: 

- Чи ви знаєте якого числа ми відзначаємо день Святого Миколая? (19 

грудня)  

- Що ви знаєте про це свято?  

- Чому його чекають діти?  

- Кому з вас Святий Миколай залишав подарунки під подушкою?  

Доповнення вихователя:  

19 грудня в сиву давнину український народ відзначав день Святого 

Миколая. Цей день був особливо урочистим. Вважалося, що цей святий є 

захисником усіх бідних і знедолених. Та найбільше його вшановували 

діти, 

для яких він був почесним охоронцем.  

В Україні, особливо в західних областях, до цього дня добре готувались. 

Ввечері Миколай заходив до оселі з подарунками. Якщо діти спали, 

Миколай 

клав подарунки їм під подушку.  

Вручаючи кожному окремо гостинець, Святий Миколай згадував усе те 

добре,що зробила дитина протягом року, і соромив за нечемні вчинки, ще 

й клав різочки для неслухняних дітей. Відтак діти свято вірили в 

існування 

цього доброго захисника і намагалися не гнівити Святого Миколая, 

якийзнає про все.  

Нерідко у нього були янгольські крила. Він мав довгу бороду, а в руках 

тримав соснову гілочку, обвішану цукерками. Вручаючи гостинці, святий 

нагадував малечі про все добре і погане, зроблене нею за рік.  

За легендою, Святий Миколай приходить в будинок з 2 чортиками і з 2 

ангелами. Ангели розповідають Миколі про хороші вчинки дитини, а 

чортята навпаки - про погані. І так кожен малюк отримує подарунок. 

Якщо ж дитина неслухняна, вона отримує різки.  

У західних країнах подарунки кладуть у черевички або шкарпетки. У День 

Святого Миколая діти отримують подарунки, солодощі та відмінний 

настрій. 

Про Святого Миколая існують багато віршів, казок, легенд. Ось одна з 

них. 

Легенда про Святого Миколая 
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Дуже давно жив юнак. Він був дуже багатий. А звали його Микола. 

Один раз, від розповідей слуг він дізнався, що на околиці села живе 

дівчина яка любить одного хлопця. Дівчина була небагата і не могла дати 

придане батькам багатого хлопця і не могла через це вийти за нього заміж. 

Тому батько мав намір віддати її на роботу. Микола вирішив допомогти 

закоханим знайти своє щастя і одружитися. Під покривом ночі Микола 

одягнувся у плащ, щоб його ніхто не дізнався, і пробрався до будинку 

дівчини. Він кинув мішечок з грошима у вікно. Вранці дівчина 

здивувалася, побачивши на підлозі своєї кімнати мішечок з грошима. У 

ньому не було навіть записки, дівчина навіть не могла віддячити свого 

рятівника. Так відбувалося кілька ночей поспіль - Микола, 

переодягнувшись, кидав мішечки з грошима у вікно дівчини. Через кілька 

днів дівчина зі своїм коханим одружилися. В окрузі всі думали, що це 

ангел допоміг закоханим. 

За іншою легендою Микола три ночі поспіль кидав у вікно трьох дочок 

бідняка по зливка золота. За зливка золота для кожної дівчини. 

Дуже багато ще хороших вчинків зробив Микола за своє життя. Він 

приносив бідним дітям іграшки, теплі речі, ліки ... 

Існує також повір'я: якщо в ніч на Святого Миколая загадати 

найзаповітніше бажання, то святий його обов'язково виконає. 

Найбільше щастя в житті – це творити добро.  

Читання віршів дітьми  
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Свято Коляди 

Старша група 
Ролі: Господар, Господиня, Йосип, Марія, Циган, Коза, Лікар , Звіздар, 

Міхоноша – дорослі, 2 пастухи, 3 мудреця, 2 янгола, 5 колядників старшої 

групи і 5 середньої – діти. 

Під музику виходять 2 янголи. 

1 янгол 

В цей зимовий, тихий вечір, 

Сплять засніжені оселі, 

Й особливими чуттями 

Людські сповнені серця. 

Це предивний Святий вечір - 

На котрий ми всі чекали, - 

І дорослі, і малеча, - 

Святий вечір довгожданий. 

2 янгол 

В день Різдва Христового 

Ми прийшли в ваш дім, 

Щоб добра і злагоди 
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Побажати всім. 

Щоб від нас вам, люди, 

Додалось тепла, 

Бо в цей день Марія Сина зродила! 

І зійшла зірниця Божого дитяти, 

І про це ми хочем усім розказати. 

Ведуча. Давним-давно це було. У нас тріскотіли зимові морози, 

крутила завірюха, довкруги, куди не глянь, лежали пухнасті замети. 

А далеко, далеко від нашої батьківщини, в жаркій Палестині, де ніколи 

не буває зимових холодів Діва Марія мала народити сина. Давайте 

подивимось як це було. 

Ангели виходять. Починається різдвяний вертеп. 

Слайд №2 - будинок Йосипа і Марії. 

Виходять Йосип і Марія зібрані в дорогу. 

Йосип. 

Маріє, в путь збирайся, 

На перепис ідем 

По царському указу 

У город Віфлеєм. 

Колись у Віфлеємі 

Родився цар Давид 

Тож мусимо сходити 

І записать там рід. 

Помолимось, небого, 

Нам три доби іти, 

Аби тобі в дорогу 

Набратися снаги. 

Марія. Не знаю, чи дійду я, важко мені. 

Йосип. Нічого, Маріє, Бог нам допоможе. 

Йосип і Марія виходять. 

Слайд №3 - вулиці Віфлиєма. 

За ширмою чути стук у двері. 

Марія. 

Добрий вечір, добрі люди 

Пустіть у вашу хату 

Хоч на лавку, хоч в куточку 



 
 

34 
 

Десь заночувати. 

Голос.  

Вибачте, добрі люди, 

Але в нашій хаті 

Усі лавки і куточки 

Вже людьми зайняті. (Їм ніде не відчиняють) 

Йосип. Пішли, Маріє, далі. 

Слайд №4 - поле, нічне небо із зірками. 

Звучить колядка «Небо і земля». Виходять пастухи, з'являється Янгол. 

Янгол 

Де з молока тече дорога, 

Де безліч зір, де царство Бога, 

Я звідти йду і вість веселу 

Несу у вашу я оселю. 

На світ цей грішний нині 

Прислав Господь свойого Сина. 

Він народився у яскині. 
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Де бідні люди, де бидлина. 

Не лякайтесь, не смутітесь, 

Сину Божому вклонітесь! 

До вертепу поспішайте, 

Сина Божого вітайте! 

І всім людям говоріть, 

Що Христос прийшов на світ! 

Пастухи. 

Друзі, йдемо, подивімось, 

Подаруємо ягнятко. 

Гарно-чемно поклонімось, 

Хай росте Христос-дитятко. 

Під музику виходять. 

Слайд №5 - вертеп. 

Виходять Йосип і Марія, Марія кладе дитину у ясла. 

Марія 

Спи, Дитятко, спи, любове, 
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Ти приніс дари чудові. 

Спи, Ісусе, спи, оченька зімкни, 

Будем Тебе колисати, пісеньками присипляти, 

Спи, Ісусе, спи маленький, 

Спи, серденько, спи. 

Заходять пастухи. 

Пастухи. 

Подивіться, що за диво! 

Все, як ангели сказали: 

В яслах бавиться дитина, 

Тягне рученьки до мами. 

До вертепу заходять мудреці. 

1-й мудрець. 

Ми були в Єрусалимі, 

Ірода питали, 

Як знайти Христа-дитину, 

І вас розшукали. 

2-й мудрець. 

Ми довго за звіздою 

До вас сюди ішли 

Щоб Бога привітати 

І принести дари. 
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3-й мудрець. 

Ладан, золото і миро — 

Все від серця і все щиро. 

Нахиляються до Ісуса, кладуть дари. 

Всі співають колядку «Нова радість стала», потім вклоняються і 

виходять.  

Біля ялинки стоїть стіл з різними стравами (Бублики, калачі, вареники, 

ковбаса, горщики з кашею. Біля печі лежить Господар. До хати заходить 

Господиня із охапкою полін, підходить до печі, кладе дрова. 

Господиня. 

Ой і холодно ж на дворі. Справжні різдвяні морози. (Роздягається, 

підходить до ікони). Благослови, Господи Ісусе, бо маю ще багато справ. 

(Підходить до стола) 

Дочекалися ми свята 

І для серця, й для душі: 

На столі кутя багата, 

Пиріжки, узвар, книші. 

В хаті ладан в'ється димно, 

В пасмах затишку й тепла... 

Тільки перша зірка блимне, 

Посідаєм до стола. 

Й тих згадаєм, хто бідує 

У неволі та нужді. 

Хто і в цей рік не скуштує 

Свят-вечірньої куті... 

Ми надіями ясними 

Обдаруємо сумних 

І пожуримося з ними, 

І помолимось за них. 

Чути стук у двері. 

Господиня. Хто це там у такий мороз?! 

Колядники. Дозвольте колядувати! (Заходять до хати) 

Усі гуртом: 

Коляд-колядниця, 

На покуті кутиця. 

Прийшли колядники, 

Застали господаря 

З челяддю коло стола. 

Поздоровляємо усіх до ста літ! 
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Хлопчик: 

Ой ясна, красна у небі Зоря, 

А ще найкраща у дядька жона. 

Зі Святим вечором! 

Дівчинка: 

Що в дядька, дядька 

Три стоги стоять. 

Один стіг пшениці – 

На паляниці. 

Другий стіг гречки – 

На варенички, 

А третій вівса, 

Та й колядка вся. 

Будьте здорові! 

Хлопчик: 

Коляда, Коляда, у віконце загляда. 

Коляда, Коляда, дайте, дядьку, пирога. 

Як не дасте пирога, візьму вола за рога, 

Та виведу за поріг, 

та викручу правий ріг. 

Буду рогом трубити,а воликом робити. 

З Святим вечором! 

Хлопчик: 

Коляда, Коляда, 

На поличку погляда. 

Там ковбаса лежить, 

Вона в руки не біжить. 

Дайте, бабо, ковбасу – 

Літом коней попасу, 

Не даси ковбаси – 

Хоть сама паси. 

Хлопчик: 

Коляд, Коляд, Коляда, 

Дід на Бабу погляда, 

А Баба не дивиться, 

Та на Діда кривиться. 

Господиня будить Господаря. 

    Вставай вже, годі спати, колядники прийшли. 

Хлопчик: 
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Коляд, Коляд, Коляда, 

А Дід з печі вигляда, 

А Баба з пічурки – 

Граються у жмурки. 

Господар. (з печі) А хто це тут розшумівся, тільки-но задрімав? 

Дівчата. Злазь, дідусю з печі та пограй з нами у жмурки. 

Гра «Жмурки» 

Хлопчик: 

Коляд, Коляд, Колядниця, 

Добра з маком паляниця, 

А без маку не така, 

Дайте, Бабо, п'ятака, 

А ви, Діду, грошей, 

Будьте всі хороші. 

Хлопчик: 

Колядин, колядин, 

А я в батька один, 

Коротенька курточка, 

Винесіть, бабцю, бубличка. 

З Святим вечором! 

Дівчинка: 

Колядина, Колядина, 

а я дівчина-калина, 

Чобітки корковенькі, 

будьте з празником здоровенькі! 

Хлопчик: 

Я маленький хлопчик, 

З'їв куті горщик. 

На узвар поглядаю, 

Вас із святом поздоровляю. 

А ви на це зважайте, 

По вареничку давайте! 

Господиня: Дякуємо вам, що заколядували та Ісуса Христа в нашім 

домі прославили, а тепер і подарунки отримуйте. 

Бажаєм вам добра 

Від Різдва до Різдва 

Щоб здоров’ям, щастям в хаті 

Ви завжди були багаті! 

Господиня дає дітям в торбу цукерки та пряники, колядники йдуть. 
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ГУРТКОВА РОБОТА  ХУДОЖНЬО- ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМКУ  

«У СВІТІ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ» 
«Казка та гра - це яскраве виявлення найсильніших інтелектуальних та 

емоційних якостей людини». 

В.О.Сухомлинський 

ВСТУП 

Найперспективнішим напрямом формування соціальної компетентності 

дитини є робота з казкою. Вправи з казкою - це те, що природно 

необхідно дошкільнятам. 

Казка - це форма спілкування та передачі досвіду. У казках можна знайти 

повний перелік людських почуттів, проблем і образні способи їх 

розв'язання. Виховання і навчання завжди починається з казки. Кожна 

казка це ланцюжок пригод, незвичайних ситуацій, що виникають у житті 

персонажів, а отже і їхніх дій щодо розв'язування певних завдань. Без 

казки - живої, яскравої, яка захоплює свідомість і почуття дитини - 

неможливо уявити дитячого мислення і дитячої мови. Казкові проблеми 

та способи їх вирішення сприяють вихованню певних рис людини, у 

підготовці дитини до сприйняття світу і Всесвіту. 

«Казка - це образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої 

думки й мови. Діти не тільки люблять слухати казку, вони творять її » - 

говорив видатний педагог В.О. Сухомлинський про виховний вплив казок. 

Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем. З казок 

діти черпають перші уявлення про минуле нашої Батьківщини, 

справедливість, про всеперемагаючі сили добра. 

Для того, щоб дітям було цікаво на гурткових заняттях, широко 

використовую казки великого педагога В.О.Сухомлинського, що 

передбачають розвиток творчої і неординарної особистості дитини, щоб 

діти вчились подумки виконувати разом з героєм ті чи інші завдання, тим 

самим готуючи свій розум до майбутньої діяльності, логічно 

висловлювати свої думки, фантазувати, здобувати широкий словниковий 

запас тощо. 

А також використовую українські, російські народні казки, казки відомих 

авторів, спрямовую роботу на комплексний вплив казки та всебічний 

розвиток дитини. 

Тому програмою гуртка передбачається виразне читання казок 

вихователем; інсценізація казкових сюжетів і казок в цілому; 

використання елементів лялькового, пальчикового, тіньового, настільного 

театрів; живих картинок, рукавички (Петрушки, бі-ба-бо), на 

фланелеграфі, образних іграшок 
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ПОКАЗНИКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

 Виявляє інтерес до народних та авторських літературних творів різних 

жанрів, знає назви улюблених творів та їхніх авторів, має власні 

літературні уподобання; 

 Ознайомлена з найпопулярнішими серед дитячої аудиторії видами 

театру (ляльковий, пальчиковий, тіньовий настільний, дитячий 

драматичний), розрізняє їх за різними способами передачі образу; 

 Із задоволенням бере участь в інсценівках, іграх - драматизаціях, 

намагається перевтілитися в конкретний образ шляхом переодягання у 

костюм та відтворення відповідної міміки, інтонації, рухів, жестів, що 

притаманні обраному персонажеві; 

 Виявляє бажання до самостійного розігрування уривків зі знайомих 

літературних творів, прагне показати свої акторські вміння; 

 3 почуттям гумору ставиться до творів із жартівним змістом; 

 Доречно імітує рухи, жести персонажів; 

 Вдало передає рольову поведінку; 

 Згруповує однолітків для спільної театралізованої діяльності; 

 Вміє відтворювати позитивних і негативних персонажів; 

 Зважає на інтереси учасників дійства; 

 Емоційно переживає сюжет твору; 

 Знає, називає та може передати основні емоції людини; 

 Вдало передає характерні риси персонажів; 

 Діє в ігрових ситуаціях відповідно до змісту; 

 Вміє розповісти про враження від вистави; 

 Описує характер героя, його вчинки; 

 Висловлює своє ставлення до художніх творів; 

 Розуміє, що вистава з гарними декораціями ліпше сприймається; 

 Проявляє фантазію та вигадку, передаючи образ персонажа, відтворює 

власну думку про нього  
 

Пояснювальна записка 
Важливими завданнями дошкільного навчального закладу є 

оволодіння дітьми рідною мовою, її милозвучністю, виховання дітей 

засобами художніх творів, розвиток її творчих здібностей. Поряд з 

заняттями реалізувати ці завдання допоможе програма роботи гуртка «У 

світі чарівної казки». 

Діти дуже люблять казки. Її привабливість у сюжетності, 

таємничості, фантастичності. 

Діти з задоволенням відтворюють повадки улюблених казкових 

персонажів. 

Тексти казок легко піддаються засвоєнню дітьми. Саме тому дуже 

важливо залучати дітей до діалогу, застосовувати прийоми інсценізації 

та драматизації. 
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У захоплюючому відтворенні сценарію казки розкриваються 

акторські здібності дітей, розвивається мовлення. 

Задовольнити такі навчальні, виховні і розвивальні можливості 

казки допомагає заняття дітей в гуртку. 

Освітні завдання: 

 Розвивати інтерес до казки; 

 Розвивати інтерес до ігор-драматизацій, театралізованих ігор і 

театрів різних видів. 

 Продовжувати навчати різних способів водіння ляльок. 

 Заохочувати до виконання різних ролей. 

 Продовжувати ознайомлення з театральними професіями. 

 Формувати навички дій з уявними предметами; розвивати вміння 

користуватися інтонаціями, виражаючи різноманітні емоційні 

стани (сумно, радісно, сердито, здивовано, захоплено, жалібно 

тощо). 

 Розвивати мовленнєве дихання, правильну артикуляцію, чітку 

дикцію, різноманітну інтонацію, логіку промови. 

 Формувати виразне, дикційне, "чисте" мовлення. 

 Привчати створювати своєрідність кожного ігрового образу за 

допомогою діалогів. Вправляти в умінні інтонаційно передавати 

настрій персонажа. Формувати елементарні навички мови жестів. 

Залучати до імітації рухів людей, тварин. 

 Ознайомлювати дітей з театральною термінологією, з основними 

видами театрального мистецтва. 

 Навчати передавати мімікою певний стан людини. 

 Навчати дітей інсценізувати відомі художні твори, 

інсценівки до тематичних занять, свят, концертів. 

 Залучати дітей до виготовлення декорацій, атрибутів, костюмів для 

майбутньої вистави. 

 Вдосконалювати вміння характеризувати особливості 

різноманітних персонажів гри, знаходити для них відповідну 

міміку, інтонацію, пантоміміку. 

 Допомагати усвідомлювати позитивні й негативні прояви 

поведінки, формувати свободу дій і поведінки. Сприяти 

усвідомленню необхідності дотримання соціально прийнятих норм 

поведінки. 

Форма роботи: підгрупова.  

Учасники: діти старшого дошкільного віку  

Тривалість заняття – 20-25 хв., два рази в місяць.  
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Календарний план гурткової роботи 

 
№п.

п 
Тема Кількість  

годин 
Примі
тка 

 
1.  «Казка вчить, як на світі жить» жовтень  

2.  Читання української народної  казки  «Івасик – 

Телесик» з показом ілюстрацій 

 

3.  Театралізовано- ігрова діяльність за мотивами  

народного фольклорного твору «Ходить Гарбуз по 

городу» 

листопад  

4.  Пальчиковий театр «Зайчикова хатка»  

5.  Інсценізація пісні «Два півники» український 

фольклор 

грудень  

6.  Завітаємо до театру (перегляд повчального відео 

про театри) 

 

7.  Складання казок за допомогою символів січень  

8.  Розповідь казки за символами «Хто 

найголовніший?» 

 

9.  «Добрий вечір, тобі, пане господарю» Інсценівка лютий  

10.  Казка «Троє поросят» на магнітах  

11.  Слухання літературної казки Л.Українки «Біда 

навчить» ( використання ілюстрації) 

березень  

12.  Казка на фланелеграфі «Кривенька качечка»  

13.  Віршики – смішинки, інсценівки квітень  

14.  «Стежками безпеки» (ігри – імпровізації)  

15.  «Казка – навпаки» гра з елементами ТРВЗ травень  

16.  «Окуляри мрійника» (вправи, підсумкове)  

 
Навчальний план гурткової роботи 

№п.

п 

Тема Кількість  

годин 
Прим

ітка 

 

1.  Тема:«Казка вчить, як на світі жить» 

Мета: Збагачувати уявлення дітей про 

навколишній світ та моральні цінності за 

допомогою казки.Сприяти формуванню духовно 

здорової, компетентної особистості. Розвивати 

мовлення, мислення, увагу, пам’ять. Виховувати 

культуру поведінки та допитливість 

жовтень  

2.  Тема:Читання української народної  казки  «Івасик 

– Телесик» з показом ілюстрацій 
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Мета: Ознайомити дітей з українською народною 

казкою «Івасик – Телесик»; розвивати уяву, увагу, 

образне мислення та діалогічне мовлення, 

удосконалювати виразність мовлення, збагачувати 

словник дітей; виховувати інтерес до казок 

3.  Тема:Театралізовано- ігрова діяльність за 

мотивами  народного фольклорного твору «Ходить 

Гарбуз по городу» 

Мета:спонукати дітей самостійно організовувати 

театральні ігри за змістом народного 

фольклорного ттвору; розвивати акторські 

здібності, зв’язне мовлення, кмітливість, 

уважність; виховувати повагу до інших акторів. 

листопад  

4.  Тема:Пальчиковий театр «Зайчикова хатка» 

Мета: ознайомити дітей із творчістю дитячої 

поетеси Н.Забіли; розвивати здатність розуміти 

поняття «авторська казка», дрібну моторику рук; 

виховувати вміння співпереживати героям казки. 

 

5.  Тема:Інсценізація пісні «Два півники» 

український фольклор 

Мета: збагачувати  уявлення дітей про малі 

поетичні жанри поетичного фольклору. Вправляти 

у запам’ятовуванні їхнього змісту. Формувати у 

дітей стійкі навички поведінки у незвичних 

обставинах; розвивати вміння діяти згідно зі 

змістом, влучно  передавати характерні риси 

персонажів, імітувати рухи.Виховувати інтерес до 

казки. 

грудень  

6.  Тема: Завітаємо до театру (перегляд повчального 

відео про театри) 

Мета: Збагачувати уявлення дітей про театр та 

акторів. Ознайомлювати з поняттями «ляльковий. 

Драматичний, оперний…». Збагачувати уявлення 

дітей про приміщення театру, професії, 

обладнання.Розвивати логічне мислення, творчу 

уяву, фантазію. Виховувати інтерес до театральної 

діяльності 

 

7.  Тема: Складання казок за допомогою символів 

Мета: Учити дітей колективно складати нову 

казку за допомогою знаків- символів, розповідати 

створену в такий спосіб казкову оповідку, 

використовуючи речення різних граматичних 

конструкцій, виразну інтонацію. 

січень  

8.  Тема:Розповідь казки за символами «Хто  
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найголовніший?» 

Мета: учити дітей розуміти символи і за їх 

допомогою колективно складати казкову оповідку, 

використовуючи виразно інтонацію; розвивати 

уяву, фантазію, логічне мислення, мовленнєву 

активність; виховувати вміння працювати разом, 

навички позитивної соціальної поведінки. 

9.  Тема: «Добрий вечір, тобі, пане господарю» 

Інсценівка 

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей з 

українськими традиціями та звичаями.Заохочувати 

брати участь у театральній діяльності. Розвивати 

творчі та сценічні здібності, пластику, 

артистизм.Виховувати інтерес до народних звичаїв 

лютий  

10.  Тема: Казка «Троє поросят» на магнітах 

Мета: Спонукати дітей шукати відображення 

казкових подій у реальному житті. Ненав’язливо 

підводити їх до самостійних моральних 

висновків.Виховувати інтерес до театральної 

діяльності 

 

11.  Тема: Слухання літературної казки Л.Українки 

«Біда навчить» ( використання ілюстрації) 

Мета: ознайомити дітей з творчістю Л.Українки, її 

характерними особливостями як письменниці; 

розвивати здатність сприймати виразні засоби 

твору, пізнавальну активність; виховувати 

прагнення розуміти мотиви поведінки героїв 

березень  

12.  Тема: Казка на фланелеграфі «Кривенька качечка» 

Мета: учити дітей розуміти послідовність твору, 

знаходити його зачин і кінцівку; вправляти в 

дослівному переказі з включенням нового героя; 

розвивати здатність передавати зміст казки 

непропускаючи його частин; виховувати вміння 

проявляти емоції та настрій передані у казці. 

 

13.  Тема: Віршики – смішинки, інсценівки 

Мета:  Створювати умови , сприятливі для 

творчості. Розвивати почуття гумору та сценічні 

здібності дітей. Виховувати впевненість у своїх 

силах. 

квітень  

14.  Тема: «Стежками безпеки» (ігри – імпровізації) 

Мета: Виявляти вміння дітей знаходити вихід з 

небезпечних ситуацій. Створювати умови для 

творчості; можливості експериментувати. 

Розвивати творчу ініціативу, винахідливість. 
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Виховувати бажання імпровізувати. 

15 Тема: «Казка – навпаки» гра з елементами ТРВЗ 

Мета:  формувати у дітей вміння знаходити 

порушення у знайомих казкових сюжетах. 

Спонукати складати нові казки, продовження 

казок, придумувати нові варіанти завдань, 

виділяти звичне і незвичне , позитивне і 

негативне.Розвивати уяву і 

винахідливість.Виховувати бажання імпровізувати  

травень  

16 Тема: «Окуляри мрійника» (вправи, підсумкове) 

Мета:  спонукати дітей до вигадування, 

фантазування, винахідливості. Розвивати творчу 

ініціативу. Виховувати впевненість і 

спостережливість. 
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МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА «ДЛЯ ДБАЙЛИВИХ ДОРОСЛИХ» 

    Без хороших батьків немає хорошого виховання попри  

всі школи, університети.  

І. Кармазін  

Батьки є моїми активними помічниками та однодумцями, бачу, що вони 

проявляють зацікавленість до всього чого навчають малят у дитячому 

садочку, підтримують їх, заохочують, прищеплюють цікавість до рідного 

слова, прагнуть, щоб їхні діти виросли розумними, добрими, вихованими 

людьми. Спілкуючись із батьками, розповідаю про значення казки для 

дитини, яка виховує моральні якості.  

Залучаючи батьків до цієї проблеми з'ясувалося, що батьки практично не 

використовують з дітьми малі форми фольклору і не знають навіть колискові 

пісні, потішки, примовки, а що таке скоромовки - чують вперше. Так само 

були проведені мною консультації з батьками: «Казки живуть усюди», 

«Розвиток мовленнєвої творчості дітей у сім'ї під час роботи з казкою»», 

«Робота з казкою», анкетування батьків «Які казки потрібні моїй дитині» і 

т.д.  Провела круглий стіл з батьками «Казкотерапія , або виховання дитини 

казкою» .Міні тренінг « «Виховання добра у дітей» Додаток 1,2,3, 4, 5 

В папці- пересувці для батьків виставляла текстовий матеріал тих казок, які 

використовувала протягом дня, щоб батьки змогли повторити їх удома з 

дітьми.  
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Додаток 1 

 

КАЗКОТЕРАПІЯ , АБО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ КАЗКОЮ 

Круглий стіл з батьками 

Мета: познайомити батьків з одним із нових напрямків виховання дітей- це 

казкотерапія, або виховання дитини казкою. Дати знання про те, що казка 

формує характер дитини, вчить відрізняти правильні вчинки від 

неправильних, добрих персонажів від злих, бачить негативні наслідки 

поганої поведінки.Дитина отримує нові знання про світ і про себе 

самого.Показати батькам на практиці , як можна застосовувати казкотерапію 

в повсякденному житті, використовуючи різні предмети, ляльки, книжки, які 

нас оточують. 

Попередня робота: 

 анкетування батьків вихованців з метою виявлення провідних методів 

батьківського виховання. 

 Індивідуальні запрошення, 

 Пам'ятки для батьків. 

 Оформлення залу, 

 Музичний супровід, матеріали для творчої роботи. 

 Виготовлення нових казкових персонажів для застосування в 

казкотерапії. 

Форма проведення: круглий стіл 

Вступна частина. (виступ вихователя Олішевко С.М.) 

Добрий  вечір , шановні батьки! Ми раді зустрічі з Вами за нашим  круглим 

столом. Пропонуємо Вашій увазі наступну тему для обговорення «Виховання 

дитини казкою,» 

Виховання дитини казкою або казкотерапія –(це новий напрямок практичної 

психології, який дозволяє формувати характер дитини), використовуючи для 

цього ресурси казки. Виховна сила казок відома людям з давніх часів, багато 

казок передавалися з вуст у вуста і давно отримали статус українських 

народних. Казки про Правду і Кривду, Івана-дурника, що перемагає ворогів 

кмітливістю, прекрасних і премудрих дівчат, які виступають свого роду 

"чарівним дзеркалом" реального світу. І власного, поки ще не відкритого 

внутрішнього світу дитини. Слухаючи казку, малюк вчиться відрізняти 

правильні вчинки від неправильних, добрих персонажів від злих, бачить 

негативні наслідки поганої поведінки. Виховний ефект досягається без 

нотацій і моралей, дитина отримує нові знання про світ і про самого себе, 

природно. Переконаність, що добро обов'язково перемагає, що можна завжди 
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вирішити будь-яке завдання, залишаючись чесною і доброю людиною, 

позначається на характері дитини найпозитивнішим чином. Малюк стає 

більш впевненим у собі, сміливішим і рішучішим, цінує друзів і допомагає 

оточуючим,  

         Наша група перший рік впроваджує інноваційні технології, тобто 

казкотерапію за методом філолога, психолога, казкотерапевта, Київської 

письменниці Катерини Єгорушкіної. (Фото Егорушкіної) 

       Давайте розглянемо, які казки потрібно вибирати для казкотерапії для 

наших діток.  

Які вибрати казки? (Слайди ілюстрації) 

Дійсно, корисна казка має свої особливості. Дуже важливо правильно 

підібрати сюжет і форму викладу історії, щоб вона була і цікава, і ефективна 

одночасно. Фахівці з казкотерапії дають такі поради:  

1. У казках про великодушних, сильних і благородних персонажів головним 

героєм краще зробити вашу дитину. Називайте героя ім'ям малюка, щоб 

ваш син чи донька уявляли, що це саме вони здійснюють ці хороші й 

добрі справи. Так ви закладете в дитині правильні стереотипи про те, яким 

героєм він може бути в житті. 

2. Казки, в яких герой спочатку постає перед нами "поганим" (жадібним, 

примхливим, егоїстичним), навпаки, не варто прив'язувати до вашого 

маляти. Нехай у казці цього персонажа називають просто "схожим на 

тебе", а його негативною якістю буде те, що вам дійсно не подобається у 

характері крихти. Це допоможе скорегувати поведінку дитини, не 

осуджуючи і не соромлячи її, адже в кінці історії персонаж обов'язково 

засвоїть урок і зміниться в кращу сторону. 

3. Те, як ви будете читати казку, має важливе значення для відносин мами і 

малюка. Ви сидите поряд, дитина чує ваш голос, притискається до вас, 

разом у вас одні і ті ж емоції - в такий момент встановлюються теплі, 

довірчі відносини. Жоден професійний оповідач чи актор не зможе 

замінити дитині близькості і уваги мами. 

4. В одній казці може розглядатися тільки один каприз або хороша 

властивість характеру. Не можна перемогти всі недоліки одним махом - 

занадто складний сюжет не забезпечить корисного ефекту від казки. 

5. Сама по собі книжка з казками не повинна привертати зайву уваги 

малюка. Ілюстрації професійних художників не дають можливості 

придумати свої образи, тому краще самостійно обговорити з дитиною 

зовнішність героїв або пристрій чарівного міста. Нехай малюк сам 

подумає, який капелюх може бути у доброго чарівника або на чому 
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пересувається хоробрий персонаж. Такі маленькі вправи чудово 

розвивають фантазію і любов до творчості 

Терапевтичні казки пишуть дитячі педагоги та психологи.Написані 

професіоналами казки актуальні для сучасних дітей, але казки можна 

придумувати самостійно гармонійно вплітаючи в них персонажів або 

предмети з реального життя малюка. У цьому випадку сюжет краще 

накидати заздалегідь, а деталі придумувати по ходу розповіді. спостерігайте 

за реакцією маленького слухача, чи переживає він разом з героями, чи радіє 

їхнім успіхам? Якщо , здається , що казка «не пішла» то наступну історію 

треба зробити іншою.Наприклад, додати в неї чаклунства, або ж .навпаки, 

прив’язати до подій з повсякденного життя дитини.Гарна , добра казка 

навчить   дитину правильній поведінці, прищепить важливі для успішного 

життя якості. Навчить малюка бути добрим, розумним, сміливим і 

цілеспрямованим, тобто  бути справжньою Людиною. 

ІІ  Виступ психолога (Мелещук І.В.)  

ІІІ. Майстер – клас  «Зробимо зайчика і розкажемо казочку»  

Вихователь Олішевко С.М. 

       Жила собі на світі біленька хустинка.І сумно їй було отак жити, ніхто із 

нею не грався , не дружив: ні дорослі , ні діти , ніхто на неї не звертав уваги. 

Мріяла вона перетворитися на когось гарного, біленького, веселого і щоб 

подобатися діткам, і всім дорослим. А найбільше вона хотіла зустріти 

друзів...  

      Побачила я ту хустинку, шкода мені її стало. І вирішила я  разом зі своїм 
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синочком допомогти їй, перетворити її ... а на кого ви зараз побачите. 

(Вихователь показує як з хустинки зробити зайчика) ( Дорослий може 

розпочати казочку, а дитина може доповнювати і закінчувати казочку)   

Можна обіграти такою пісенькою 

Вийшов Зайчик погуляти, тра-ля-ля, 

Лапки трошки розім’яти , тра-ля-ля, 

Плиг, скік, плиг, скік 

Лапки трошки розім’яти 

 

ІV. Коротке знайомство з видами театрів , які використовують 

вихователі.  

(Слайди фотографій з театрами)  

V.Фотоколаж 
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Додаток 2 

«ЯКІ КАЗКИ ПОТРІБНІ МОЇЙ ДИТИНІ?»  

Анкета для батьків 

Дайте відповідь на запитання цього простого тесту і дізнайтеся, які якості 

допоможуть розвинути розумна казка у вашого малюка. Виберіть одну 

відповідь, яка найбільш типова для вашої дитини у зазначеній ситуації. 

1. По відношенню до інших дітей ваша дитина: 

А] Інколи буває агресивною - може вдарити сусіда по пісочниці чи відібрати 

вподобану іграшку.  

Б) Досить сором'язлива, ніколи не знайомиться з іншими дітьми сама. В) Не 

соромиться, але взагалі не цікавиться іншими дітьми, вважає за краще 

спілкуватися з уже знайомими людьми.  

Г) Дуже доброзичлива, але не завжди може постояти за себе (наприклад, 

якщо в дитячій компанії є задирака). 

2. У гостях ваш малюк: 

А) Веде себе дуже впевнено - бере без дозволу чужі речі або може зажадати в 

подарунок предмет, який сподобався.  

Б) Не відходить від мами, соромиться спілкуватися з господарями. В) Не 

знає, чим зайнятися в відсутність звичних іграшок та ігор. Г) Охоче 

??приймається грати в запропоновані ігри, але кидає їх при перших 

труднощах. 

3. У магазині дитина: 

А] Хоче мати всі іграшки, які бачить, з криком "Купи!", Не реагує на фрази 

про те, що у мами немає грошей і що йому недавно купували схожу машинку 

чи ляльку.  

Б) Не вибирає іграшку сам, бере тільки те, що мама йому сама пропонує.  

В) Відразу підходить до тих іграшок, аналоги яких у нього вже є вдома 

(наприклад, цікавиться тільки машинками і відмовляється від конструкторів, 

роботів, м'ячиків та інших речей).  

Г) Бере будь-які іграшки, але не може пояснити, чи потрібні вони йому 

дійсно, при першому ж запереченні або питанні відмовляється від обраної 

іграшки на користь іншої. 

4. У спілкуванні ваш малюк: 

А) Може перебити співрозмовника або розлютитися, якщо чужа думка не 

збігається з його точкою зору.  

Б) В основному, відповідає на питання, не задає їх сам, затиснутий і 

соромиться. 
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 В) Утруднюється 

швидко відповісти на питання, можа не відповісти сходу навіть на те, що 

точно знає. Г) Може не закінчити до кінця думку, постійно переключається з 

однієї теми на іншу. 5. На прогулянці (наприклад, в парку або в зоопарку), 

дитина: 

А) Бігає, куди захоче, не слухається батьків.  

Б) Не любить ходити сама, тільки за руку з мамою.  

В) Не говорить сама, куди хотілося б піти і що подивитися.  

Г) Швидко втомлюється від будь-яких подій і видовищ, починає хотіти 

додому на півдорозі. 

 

Більше відповідей А: Ваш малюк дуже активний і впевнений у собі, але 

забуває ділитися з іншими, не любить поступатися, часто не слухається 

батьків. Дуже корисні для вас будуть казки про дружбу і співчуття, вони 

допоможуть дитині стати чуйною і доброзичливішою до інших людей.  

Більше відповідей Б: Дитина сором'язлива, не любить першою іти на 

контакт. Виправлять ситуацію казки про сміливих і хоробрих героїв, які 

змогли подолати свої страхи і отримали за це нагороду.  

Більше відповідей В: Розвинути швидкість мислення, навчити малюка 

приймати оригінальні рішення і стати спостережливим допоможуть казки 

про кмітливість. Історії, де герой у складній ситуації знаходить несподіваний 

вихід сподобаються дитині, заохотять її допитливість.  

Більше відповідей Г: Уміння доводити до кінця почате, не здаватися перед 

труднощами і впевнено дивитися в майбутнє теж можна (і треба) розвивати з 

самого дитинства. Для цього будуть незамінні казки, де герой наполегливий і 

цілеспрямовано, адже ці вольові якості дуже важливі для вашого малюка. 
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Додаток 3 

РОБОТА З КАЗКОЮ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ 

Як правильно читати казку 

Дуже часто дорослі не замислюються над тим, чи правильно вони читають 

дітям казки, чи приносять вони їм користь. 

Правила читання казок дітям: 

 Усі казки батьки повинні читати в спокійних умовах. Дитина має 

зручно розташуватися поряд у комфортній атмосфері. 

 Читати казку необхідно вдумливо, пояснюючи дитині незнайомі слова, 

обговорюючи основні моменти. 

 Важливо вислуховувати думки самої дитини про почуті події з 

казковими героями. 

 Не можна говорити дитині, що її судження неправильне, або 

засуджувати її позицію. 

 Не бажано читати декілька казок відразу, тому що мораль кожної казки 

повинна бути осмислена дитиною. 

Казкова безпека 

Як навчити дитину правил безпеки за допомогою казок? 

Перші казки, які слухають малята, чомусь дуже схожі зі страшилками. Але 

це страшилки не для дітей, а  для їх батьків. Саме батьки повинні стежити за 

дітьми, адже саме вони повністю відповідають за їхнє благополуччя, доки 

діти безпорадні. Отже, батькам необхідно пояснювати, що буде, якщо: 

 дитину покласти на край ліжка; 

 залишити без догляду; 

 дитина візьме заборонений предмет; 

 дитину залишити на вікні без догляду. 

Казки застерігають батьків і попереджають про їхні наслідки. Якщо 

розглянути будь-яку казку, то можна знайти в ній багато корисних 

рекомендацій-нагадувань про техніку безпеки. Це нагадування більше стосу-

ються дорослих.    
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 Додаток 4 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ТВОРЧОСТІ У СІМ’Ї ПІД ЧАС РОБОТИ 

З КАЗКОЮ  

 Консультація для батьків 

Діти, які спілкуються вдома українською мовою, на четвертий рік життя 

мають істотний словниковий запас, певною мірою опановують мовленнєві та 

граматичні навички. 

Якість володіння рідною мовою залежить від: 

• рівня культури того мовленнєвого середовища, у якому перебуває дитина; 

• уваги, яку приділяють батьки розвитку мовлення дитини; 

• загального розвитку малюка. 

У роботі з дітьми рекомендується використовувати усну народну творчість, 

дитячий фольклор, вірші та оповідання українських письменників. Усе це є 

невичерпним джерелом розвитку мовлення, збагачення словникового запасу і 

разом із тим сприяє формуванню загальної культури дитини, прищеплює 

почуття любові до рідної мови, поваги до українського народу, його 

традицій, звичаїв. Використання фольклорних матеріалів, народних традицій 

сприятиме вихованню доброти, чуйності, лагідності, чемності. 

Спілкуючись із дітьми вдома, батьки повинні виявляти зацікавленість до 

всього, чого навчають малят у дитячому закладі, підтримувати, заохочувати, 

прищеплювати цікавість до українського слова. Робота над розвитком 

мовлення дітей — це вдосконалення звуковимови, збагачення словникового 

запасу, розвиток граматичних умінь, умінь спілкуватися між собою (вести 

діалог), а також зв'язно, послідовно розповідати про побачене, почуте. 

Дорослим необхідно виявляти інтерес до розповідей дітей, заохочувати до 

них. Уміння розповідати дає дитині велике задоволення, поліпшує її настрій, 

зміцнює віру в свої сили. Діти дуже люблять слухати розповіді не тільки 

дорослих, але й своїх товаришів. Практика підтверджує, що діти-розповідачі 

користуються серед своїх товаришів великою повагою. 

Навчити дітей розповідати — це важливе завдання як дитячого садка, так і 

батьків. Уміння зв'язно і послідовно розповідати відіграватиме неабияку роль 

у шкільному навчанні. Адже успішно навчатися — це означає вміти 

послідовно викладати засвоєні знання, що тісно пов'язані з розвитком 

логічного мислення. Лише в результаті систематичного, планомірного 

навчання та вправляння діти зможуть навчитися розповідати. 

На 5-му році життя діти мають розповідати за допомогою вихователя відомі 

їм казки та оповідання, а також учитися розповідати про те, що їх цікавить. 
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Важливим завданням для розвитку мовленнєвої творчості дітей є вміння 

переказувати. Уже в старшій групі діти переказують відомі їм казки та 

коротенькі оповідання. Твори для переказів потрібно добирати нескладні, з 

цікавим змістом, художні, написані образно і зрозумілою дітям мовою. 

Переказуючи літературний твір-казку, оповідання, дитина збагачує свою 

мову, глибше усвідомлює зміст твору, його образи. Дуже добре переказують 

діти народні казки про тварин. Казка захоплює їх своєю художньою мовою, 

дієвістю, повторенням виразів, розмов, пісеньками («Колобок», «Рукавичка», 

«Коза-Дереза»). 

Які ж вимоги ставляться до переказу? 

Дитина повинна переказувати зміст твору, не пропускаючи істотних деталей, 

правильно розуміти смислове значення його провідної ідеї. Якщо на це не 

звертати уваги, дитина звикне поверхово сприймати зміст творів і часто в 

подальшому його спотворюватиме. 

Хочеться сказати ще кілька слів про художні твори, з якими знайомимо 

дошкільнят. Спочатку варто добирати такі казки, які ви можете не читати, а 

переповідати дітям. Це дасть змогу бачити очі дітей, їхню реакцію на вашу 

розповідь. Хіба, утупившись у книжку, допоможеш собі мімікою, жестами? 

Не уривайте свій переказ перекладом чи поясненням, адже так порушується 

цілісне сприймання твору. Не переймайтесь через те, що дитина щось не 

розуміє: окремі незнайомі слова звучатимуть в її свідомості немовби чарівна 

музика, збуджуватимуть цікавість, стимулюватимуть процес пізнання. 

Розповівши чи прочитавши казку, завжди слід ставити заздалегідь продумані 

запитання, щоб з'ясувати, чи зрозуміла дитина зміст твору. Запропонуйте 

дитині переказати казку комусь із рідних чи друзів. Стежте за мовою дітей, за 

правильністю побудови речень, за тим, щоб вони не пропускали істотних 

деталей. Самостійне придумування казок сприяє розвитку творчих 

здібностей дітей, що є одним із важливих завдань виховання молодого 

покоління. Підготовча робота до таких самостійних розповідей проводиться з 

чотирирічного віку. Дітей навчають описувати іграшку, картинку, 

переказувати відому їм казку, невеликі літературні твори, придумувати 

оповідання самостійно. Тема казки має бути близькою дітям, пов'язаною з 

їхніми інтересами, захоплювати їх. Лише за цієї умови активно працює 

творча думка дітей, вони пригадують різні події та ситуації з власного 

досвіду, комбінують їх, створюють нові. Під час цієї роботи розвивається 

мовлення дітей. Для того щоб дитині було легше складати казку або 

оповідання, дорослому слід підказати різні варіанти розвитку подій у своїх 

казках. Наприклад, пропонуючи дитині тему «За грибами, ягодами», слід 
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зазначити: хто пішов до лісу? Для чого вони (діти) пішли до лісу? Що з ними 

трапилось? Кого зустріла дівчинка, коли повернулася назад додому? Хто їй 

допоміг? 

Дуже корисно, коли дорослий розповідає початок казки, а дитина придумує її 

кінцівку. Діти люблять вигадувати кінцівки відомих їм казок. Наприклад, 

коли Лисичка хотіла з'їсти Колобка, то поламала зуби, адже він котився по 

стежині на сонечку і засох. 

Для створення казки потрібно не лише вміти визначати ті завдання, що 

постають перед персонажами у нових умовах, але й бачити шляхи їх 

розв'язання. Рівень знань дорослого щодо прийомів та методів творчої 

діяльності має бути досить високим. 

Для того щоб фантазуючи навчитись змінювати казку, характер героїв, 

спосіб мислення, дії, зовнішність, слід навчитись роботи сміливі 

припущення, абстрагуватись. 

Роботу з перетворення казки слід будувати за пропонованою схемою. Перш 

за все слід коротко відновити зміст казки, визначити основні риси характеру 

персонажів, особисті якості, суттєві дії в перебігу сюжету, спосіб дій. Потім, 

прийнявши один із запропонованих варіантів оновлення характеристик 

персонажів, зробити припущення: 

• до чого призведуть вчинки героїв; 

• які події можуть відбутися внаслідок тих чи інших змін; 

• як може змінитися сюжет казки; 

• які нові проблеми постануть перед персонажами; 

• які нові можливості з'являться в них через зміну їхніх особистих якостей 

(розумових, духовних, фізичних), щоб змінити ситуацію на краще, знайти 

вихід зі скрутного становища. 

Готуючись до створення нової казки, визначте: які риси героїв подобаються, 

а які — ні; які вчинки героїв уважаються гідними наслідування, а які — ні. 

Поміняйте місцями добрих та поганих персонажів або уявіть якісь зовсім 

незвичайні ситуації для сюжету казки. До цієї серйозної роботи можна 

залучати друзів, сестру або братика. Створювати казку — це цікава справа 

для всіх! 
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Додаток 5 

 

ВИХОВАННЯ ДОБРА У ДІТЕЙ 

Міні- тренінг  для батьків 

Мета: познайомити батьків з одним із нових напрямків виховання дітей- це 

казкотерапія, або виховання дитини казкою. Дати знання про те, що казка 

формує характер дитини, вчить відрізняти правильні вчинки від 

неправильних, добрих персонажів від злих, бачить негативні наслідки 

поганої поведінки. Дитина отримує нові знання про світ і про себе 

самого.Показати батькам на практиці , як можна застосовувати казкотерапію 

в повсякденному житті, використовуючи різні предмети, ляльки, книжки, які 

нас оточують. 

Попередня робота: 

 Індивідуальні запрошення, 

 Пам'ятки для батьків. 

 Оформлення залу, 

 Музичний супровід, матеріали для творчої роботи. 

 Виготовлення нових казкових персонажів для застосування в 

казкотерапії. 

Форма проведення: міні- тренінг 

 

Вступна частина. (виступ вихователя Олішевко С.М.) 

Ведуча: Добрий  день , шановні батькии! Я раді зустрічі з Вами. Пропоную 

Вашій увазі наступну тему для обговорення «Виховання добра у дітей,» 

Казка… ЇЇ можливості великі. Мова перших казок, що чує дитина 

дошкільного віку, ритмічна, слова часто заримовані, а героям надаються 

незвичайні визначення. Чому ж кожного малюка так цікавить казка?  

  Творчі педагоги повинні постійно шукати відповідь на це запитання. 

   Кожен із нас, дорослих, пам’ятає своє дитинство, яке обов’язково пов’язане 

з казкою, легендою або приказкою.Якщо звернутись до знайомих нам казок, 

то відразу можна сказати, що їх герої шукають відповіді саме на ці 

запитання. А разом із героями і кожна людина поповнює свою « життєву 

скриньку» нормами і правилами поведінки, важливими людськими 

цінностями. 

         Казкотерапія- це інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації 

пов’язаня з реальними спілкуванням, що спрямоване на самостійність, 

активність, творчість, регулювання дитиною власного емоційного стану. 

Найважливіше завдання казкотерапії- збагатити душу дитини добром. 
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      Казкотерапія сприяє розвитку у дошкільників: 

 Активності, 

 Самостійності 

емоційності, 

 Творчості, 

 Зв’язного мовлення. 

Казкотерапія більше зорієнтована на дітей дошкільного віку, тому, що вони 

ще нездатні оцінити події, які відбуваються в реальному житті, та 

проаналізувати їх для прийняття самостійних рішень. Дошкільники 

потребують допомоги дорослих. Під час гри, перевтілюючись у казкового 

героя, малюк може спокійно розповісти про свої почуття, думки.     

     Кожна дитина з казок дізнається що добро майже завжди перемагає зло, а 

негативні герої будуть покарані за свої вчинки.  

Принципи казкотерапії: 

 Донести до свідомості дитини інформацію про базові життєві цінності у 

доступному, ненав’язливому, цікавому для неї вигляді; 

 Принцип життєвої сили, що є необхідною умовою для позитивних змін. 

На підставі  другого принципу вихователь робить усе можливе, щоб 

дитина  вчилася знаходити і відновлювати власну життєву  силу. 

 Принцип багатогранності, що розглядає будь-яку життєву ситуацію і 

казкову історію, як кристал із безліччю граней.Бачення цього дає 

можливість розширювати світогляд у дитини. 

 Зв’язок між реальностями , де пізнаючи психічну реальність дитини 

вихователь допомагає їй взаємодіяти в соціальній реальності. 

Казки мають вагоме значення у вихованні та розвитку дітей , виконуючи 

різні функції. 

Функції казкотерапії: 

 Діагностична функція дозволяє визначити стан дитини і поставити 

основну мету для подальшої роботи; 

 Прогностична функція полягає в тому, що ми можемо побачити не тільки 

сьогодення, але  і заглянути в майбутнє.Тут ми повинні аналізувати казки 

разом з дитиною даючи відповіді на її запитання. 

 Виховна – допомагає нам за допомогою простих сюжетів, яскравих 

образів навчити дитину простих істин, виховати в ній якості та 

властивості особистості для розв’язання життєвих ситуацій які 

знадобляться в подальшому житті. 

 Коригувальна функція є тим кінцевим результатом, який ми хочемо 

отримати наприкінці казкотерапії.   
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Саме за допомогою корекції в стані та поведінці дитини спостерігаються 

зміни на краще. 

     А зараз ми перейдемо до практичних ігор та вправ, які ви можете 

використовувати у своїй роботі з дітьми . 

Гра «Казковий дощик» 

Гравці стають один за одним 

Ведучий: У казковій країні іде дощик, але непростий, але казковий. Він 

стукає по шиї, по плечах, по спині,……… 

Усі гравці рухаються по колу. Кожний гравець відповідно до слів ведучого за 

допомогою легких постукувань пальцями робить масаж учасникові який іде 

попереду. Потім всі повертаються у зворотній бік і роблять те саме.  

 
Вправа «ПРИГАДАЙ КАЗКУ» 

Ведучий. Мабуть, немає людини, яка не любила б казки. Ті з нас, хто не 

зацікавлений у класичних казках, переглядають сучасні фільми, читають 

детективи, романи тощо. Але ж це і є сучасні казки. 

    Люди завжди обмінювалися історіями. Зараз я пропоную вам згадати ту 

казку, що вам дуже подобалася і по черзі її представити. Чим вона вам 

подобалась, що в ній ви запам'ятали найкраще? ( Ведучий пропонує вибрати 

для цього маски)   

Гравці пригадують. 
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Ведучий Яка в нас вийшла чудова галерея казок! Які почуття виникли у вас 

після цього? 

Гра «ЧАРІВНІ СТВОРІННЯ» 

Ведучий. Колись давно одну країну населяли чарівні створіння, але налетів 

ураган і знищив їх. Тільки в глибоких печерах залишилися яйця цих чарівних 

створінь. Зараз я дам вам по такому яйцю надуті повітряні кульки), зігрійте їх 

своїм теплом, і з них вилупляться чарівні створіння. 

Гравці за допомогою фломастерів малюють різні створіння на кульках. 

Ведучий ставить запитання: 

— Хто у вас «вилупився»? 

— Як його звуть? 

— Який він? 

— Які почуття виникали під час роботи? 

Казкові зачини 

Дорослим дається завдання, що можна виконувати як індивідуально, так і в 

парах.  

• Школа Мудрої Сови розташовувалася у казковому лісі. Усі звірі 

вважали, що вона знає відповіді на всі запитання і може розв'язати будь-яку 

ситуацію. Але одного разу ... 



 
 

65 
 

• На зеленому листочку жили-були дві крапельки. Вони познайомилися 

після того, як пройшов теплий літній дощик. Після цього вони вирішили 

заховатися від сонечка у лісовий дзвіночок. Але одного разу подув холодний 

вітер і... 

• У чудовій кольоровій коробці з олівцями мешкав маленький Олівчик. А 

друзями його були фарби. Щоранку Олівчик розпочинав подорожувати на 

аркушах паперу і вихвалявся, що він головний. Але сталося так, що одного 

дня фарби образились на нього і...  

• В одному місті жила-була чарівна сім'я. Вона меш-кала в казковому 

будинку. Захотілось членам цієї сім'ї вирушити подорожувати в пошуках 

щастя... 

• Жили-були літери. Кожна з них мешкала в своєму будиночку. Літери 

не спілкувались одна з одною, тому не знали своїх імен. І навіть сонечко до 

них не зазирало, і не було до них жодної стежинки. Дізнались про де батьки 

дітей, які відвідують дитячий садок, і... 

 

Існують прості способи вигадування героїв казки. Перший спосіб. Необхідно 

сісти за стіл із аркушем та ручкою. Спробувати забути про повсякденні 

проблеми та турботи і подумати, які асоціації у вас виникають, коли ви 

згадуєте казки. Потім написати декілька слів, що першими спадуть на думку. 

Це і буде початком казки. А далі спробуйте вигадати героїв та створити 

цікавий сюжет. 

Другий спосіб. Необхідно уявити, про що б хотілося поговорити з дитиною, 

яка тема хвилює вас. Це може бути будь-яка тема. Навіть складну 

інформацію можна донести до дитини так, щоб їй було і зрозуміло, і цікаво. 

Третій спосіб. Щоб дитині було цікаво слухати  і створювати авторську 

казку, можна запропонувати  використовувати  предметно-образні  картинки. 

Вони допоможуть дитині бачити послідовність казки. 

Кожна дитина зіштовхнеться з життєвими проблемами, а тому чим раніше з 

нею говорити про це, навіть «казковою» мовою, тим простіше їй буде в 

житті. Ваша дитина буде вам дуже вдячна, якщо ви виявите трішки терпіння і 

стільки ж фантазії, розповідаючи їй казку. 

Гра  «Зробимо казкового персонажа і розкажемо казочку»  

Вихователь 

       Жила собі на світі біленька хустинка.І сумно їй було отак жити, ніхто із 

нею не грався , не дружив: ні дорослі , ні діти , ніхто на неї не звертав уваги. 

Мріяла вона перетворитися на когось гарного, біленького, веселого і щоб 
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подобатися діткам, і всім дорослим. А найбільше вона хотіла зустріти 

друзів...  

      Побачила я ту хустинку, шкода мені її стало. І вирішила я  разом зі своїм 

синочком допомогти їй, перетворити її ... а на кого ви зараз побачите. 

(Вихователь показує як з хустинки зробити зайчика) ( Дорослий може 

розпочати казочку, а дитина може доповнювати і закінчувати казочку)   

Можна обіграти такою пісенькою 

Вийшов Зайчик погуляти, тра-ля-ля, 

Лапки трошки розім’яти , тра-ля-ля, 

Плиг, скік, плиг, скік 

Лапки трошки розім’яти 

 

Вправа «ПОДОРОЖ» 

Перед початком вправи вмикається спокійна музика. 

Ведучий. Заплющте очі... Уявіть, що ви виру¬шили у подорож. Ви об'їздили 

багато країн, познайомились із різними людьми. 

     І ось одного разу ви їхали через поле. Навкруги літали метелики, співали 

птахи — вони раділи, що ви їдете через їхнє поле. Пахло квітами і свіжою 

полу¬ницею. І ось на горі ви побачили Прекрасний Палац. Щось підказало 

вам, що вам дуже важливо потрапити туди. І ви вирушили до Палацу. 

       Коли ви ввійшли в Палац, то були вражені його красою. Усе тут було 

зручним і красивим. Нібито хтось будував цей Палац саме для вас. І ви 

зрозуміли, що в ньому ви знайдете щось дуже важливе для себе. 

      Уявіть, що ви наближаєтеся по Палацу й знаходите для себе те, що ви 

хотіли... 

      Усе те, що ви знайшли для себе в цьому Прекрасному Палаці, 

залишається вам, і ви візьмете це з собою,,, коли повертатиметеся. А зараз ви 

робите глибокий вдих і видих. Візьміть із собою все те хороше, що було з 

вами І повільно розплющуйте очі і повертайтеся в реальність. 
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ВИСНОВОК 

Я дуже сподіваюся, що мій невеличкий досвід стане для вас корисним. Адже, 

ми , вихователі, повинні не сторонитись дитячих переживань, а повинні 

знайти їх причину, адже це саме головне. 

Казка- це лише інструмент в дбайливих руках педагога, який може творити 

дива. І найголовніше: пам’ятайте, що найкращі казки- ті які написані  і 

прочитані  з любов’ю до дитини. 

Творіть. Грайте. 

Нехай кожен день буде наповнений творчими ідеями, планами. 

Поради в казки давньої спитаю, 

Бо мудрості в ній сиве джерело, 

Повірю, що колись моя жар- птиця 

Розправить осяйне своє крило. 

Відкриється прекрасна таємниця, 

Прокинуться дрімучі всі ліси… 

Частіше в казку повертайтесь, люди, 

Щоб на землі прибавилось 

Любові і краси. 

                                                            Н.Бонь 
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         Казка — це велике диво 
Казка — це велике диво — 

В ній добро перемагає. 

Все кінчається щасливо 

І про це людина знає. 

 

Казка вчить, як в світі жити, 

Що робити, що казати, 

Як потрібно поступити, 

Щоб велику мудрість мати. 

 

Казка розуму навчає, 

Вчить добро в житті творити. 

І до чесності привчає… 

Тобто вчить, як в світі жити. 

 

Людям вчить допомагати, 

Щирим, щедрим, світлим бути, 

Завжди труднощі долати, 

А про зло навік забути. 

 

Ну, а хто казки читає — 

Мудрість добре розуміє. 

Він в житті перемагає, 

Бо знайти свій шлях уміє. 
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