
1 

 



2 

Відділ освіти, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації 

Сарненський районний методичний кабінет 

Дошкільний навчальний заклад №1 «Дзвіночок» м.Сарни 

Комунальної власності Сарненської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 
ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР І ХУДОЖНЄ СЛОВО 

В РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

                                           

                                
 

 

 

 

 

                                                                                       

З досвіду роботи 

Олішевко Світлани Михайлівни 

вихователя ДНЗ №1 "Дзвіночок»"  

 
 

                

 

 

 
                                  

м.Сарни - 2017р 



3 

 
Дитячий фольклор і художнє слово в роботі з дітьми дошкільного віку. 

Автор – упорядник Олішевко С.М. –  вихователь ДНЗ №1 «Дзвіночок» 

м.Сарни, Рівненська обл. 

                                               

 

 

 

Резензент: 

       Корень Валентина Адамівна, методист районного методичного кабінету 

 

 

 

 

Збірка практичних матеріалів з досвіду роботи Олішевко Світлани 

Михайлівни, вихователя, спеціаліста 11 тарифного розряду, ДНЗ №1 «Дзвіночок» 

м.Сарни. 

В збірці запропоновані варіанти використання творів українського фольклору 

і художнього слова в роботі з дітьми дошкільного віку. 

Рекомендовано на допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів. 

 

    

 

 

Схвалено на засіданні педагогічної ради ДНЗ. 

    Протокол №2  від 24.11. 2017 року 

 

 

 

 

 

Комп’ютерний набір та оформлення Птуха О.М. 



4 

Олішевко Світлана Михайлівна 

Вихователь дошкільного навчального закладу №1 «Дзвіночок» Сарненської 

міської ради, «спеціаліст» 11 тарифний розряд, стаж педагогічної роботи — 22 роки. 

 

 

 

 

Дорогу я обрала у житті таку, 

Яку сама обрать хотіла. 

І скільки я по цій дорозі йду, 

Ніколи про свій вибір не жаліла. 

І завжди я гордитись буду тим,  

Що доля саме так у мене склалась 

Якби ще раз прийшлося обирать, 

Я б ні хвилини не вагалась! 
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«Виконати дві основні заповіді слова Божого: любити Бога 

всім своїм серцем і ближнього свого, як самого себе.» 
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«Щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати 

їм своє серце» 

В. Сухомлинський 
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СЛОВА ВІД АВТОРА 

 

Тисячі професій народжуються і вмирають. Та серед вічних професій 

виховательська справа посідає особливе місце — вона початок усіх інших. Головне 

призначення педагога — навчити маленьку людину бути Людиною. Сучасний 

вихователь! Яким він має бути? Якими його хочуть бачити діти, батьки, держава? 

Яким він сам себе бачить? Ці надзвичайно актуальні питання турбують сьогодні 

всіх. У системі дошкільної освіти не повинно бути жодного байдужого педагога. 

Адже через його діяльність реалізується державна політика, спрямована на 

зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної 

науки, збереження та примноження культурної спадщини. Саме через діяльність 

вихователя відбувається становлення особистості як громадянина. Сьогодні як 

ніколи важливо, щоб людина, яка пов’язала своє життя з освітою, приходила 

працювати в дошкільний заклад за покликанням. 

Вихователь і вихованці… Побудова їхніх взаємин, керівництво таким 

складним організмом, як дитячий колектив — важливі педагогічні проблеми. Що 

допомагає вихователеві вирішити їх?  

Ясна річ, справа тут не лише в знанні педагогіки та методів виховання. 

Вихователь, який працює за покликом серця, озброєний глибокими знаннями, 

передовими методиками, має бути ще й просто вихованою людиною. На мою думку, 

рівень культури педагога визначається тим, що він як особистість і майстер своєї 

справи може дати дітям. А чи замислюємося ми над тим, на чому базується наш 

авторитет? На знанні індивідуальних особливостей кожного малюка, на 

справедливій вимогливості чи розумній любові? Як ми навчаємо дітей бути 

слухняними, дисциплінованими? Які ми в очах вихованців? Чи розуміють нас діти? 

Чи можемо своїм прикладом вчити колег, батьків, вихованців коректності, 

ввічливості, в основі яких лежить повага до людей? 

 «Виховувати власною вихованістю!» - ось девіз вимогливого до себе 

вихователя.    

Вкрай важливо вміти оглянути свої дії критичним поглядом, правильно 

оцінити характер взаємин з дітьми, завжди пам’ятати , що кожен наш крок, жест, 
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слово — під їхнім невідступним контролем. З переходом на концепцію особистісно 

орієнтованого виховання, безумовно, зростають вимоги до особистості вихователя. 

Життя висуває перед ним запит суспільства на формування творчої, 

креативної особистості, здатної самостійно мислити, приймати нестандартні 

рішення. Важливо допомогти дітям набути життєвого досвіду, збагатити їхній 

словник, навчити орієнтуватися у складних питаннях навколишнього світу. Тільки в 

атмосфері доброзичливості взаєморозуміння, взаємоповаги між дитиною та 

дорослим у неї формуються впевненість у своїх силах, своя точка зору. Відомо, 

творчих дітей може виховати тільки творчий педагог. Саме тому, я думаю, в 

дошкільних закладах мають працювати творчі, віддані своїй справі люди, здатні 

натхненно працювати на користь кожної дитини, на користь держави.  

Так, Я.А. Коменський писав: «Ніхто не може зробити мудрими, крім мудрого, 

ніхто високоморальними і доброчесними за винятком високоморального і 

доброчесного». Тому вихователь повинен бути мудрим, розважливим, душевним, 

яскравим, емоційним. А ще прагнути до самовдосконалення. Адже наші вихованці 

щодня вимагають від нас знань, роз’яснень і просто людського розуміння.  

Для дітей педагог є еталоном, зразком для наслідування. Він «все знає і вміє, 

все пояснить і покаже», йому довіряють, його люблять. «Вихователька сказала», — 

так удома посилаються малюки на авторитет свого наставника. Дуже добре, коли 

діти мають змогу переймати якості справді яскравої особистості педагога, 

спостерігати його мудрі вчинки, бачити повагу до нього інших.  

Я — педагог і цим пишаюсь! 

Це спалах серця і моя це доля. 

Летить душа у світ дитячий- 

Це вибір мій, а не з чиєїсь волі! 

Бажаю, щоб кожен вихователь зміг прочитати ці рядки з гордістю і в інтонації 

і у серці, і щоб ні крапля сумніву не закралася в душу щодо вибору професії 

ВИХОВАТЕЛЬ!  
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 ВСТУП 

 

Не загубити! Не втратити! Відродити!... Ці слова, наче заповіт Берегині, часто 

можна почути й нині. І, насамперед, вони стосуються нашої духовної культури, що, 

як і природа, опинилася під загрозою. Позабували мамині колискові пісні — і вже не 

можемо своїм дітям їх заспівати, позабували мудрі бабусині казки, забули звичаї і 

обряди свого народу, забули свій родовід… 

Зі знання родоводу бере початок Людина. Коріння ж наше — у батьківській 

хаті, материній пісні. Любов до свого народу , до своєї квітучої землі починається зі 

знання народних традицій, звичаїв, із багатющої скарбниці народної творчості. 

«З родини йде життя людини», -— мудро зауважує народна приказка. Коли 

народжується дитина, то в народі кажуть, що на небі в цей час зоря нова засяяла, а 

подружжя стало родиною. Появились нові турботи — необхідно виховати дитину. І 

тут на допомогу може прийти багатовіковий досвід родинного виховання, а в 

умовах суспільного виховання — вихователь. 

Сьогодні назріла потреба для вихователів і батьків глибоко вивчати українську 

етнопедагогіку, відновити народне виховання дітей з метою збереження нації, 

забезпечення духовної єдності поколінь. Не випадково в народі кажуть: «Якщо твої 

плани розраховані на рік — сій жито, якщо на десятиліття — саджай дерева, якщо 

твої плани розраховані на віки — виховуй дітей». 

Усе починається в дошкільному віці. Саме в дитинстві формується уявлення 

про довкілля, накопичуються знання та закладаються основи духовності, моралі. 

Основними принципами українознавчої роботи в дошкільному закладі та 

родині повинні бути: народність, природо відповідність, наочність, активність, 

систематичність, послідовність, урахування вікових та індивідуальних 

особливостей, краєзнавство. Одним із провідних засобів впливу на дитину є усна 

народна творчість. 

Український фольклор супроводжує дитину з перших років життя. Як свідчать 

спостереження, діти, виховані на фольклорі, як правило, більш чутливі до 

художньо-образного слова, до рідної мови. 
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Відомі українські письменники: Т.Г. Шевченко, Марко Вовчок, Іван Франко, 

Леся Українка — високо цінували усну народну творчість, радили використовувати 

її для виховання майбутніх поколінь Скарбниця усної народної творчості 

надзвичайно багата. Це і ніжна мамина пісня, і цікава дідусева приказка, скоромовка 

чи загадка. Це і застереження від необачного вчинку, виражене через 

народний  жарт, мудре прислів’я чи приказку Годі й перелічити усі різновиди 

художньої творчості, яку ми по праву вважаємо високохудожнім скарбом культури 

й мистецтва. 

Пропоную використовувати різножанрові фольклорні твори: розігрування 

забавлянок, пісеньок, заучування малих жанрів українського фольклору, 

загадування і відгадування загадок, складання творчих розповідей, інсценування та 

драматизація казок. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО 

ФОЛЬКЛОРУ 

 

Не загубити! Не втратити! Відродити!... Ці слова, наче заповіт Берегині, час-то 

можна почути й нині. І, насамперед, вони стосуються нашої духовної культури, що, 

як і природа, опинилася під загрозою. Позабували мамині колискові пісні - і вже не 

можемо своїм дітям їх заспівати, позабували мудрі бабусині казки, забули звичаї і 

обряди свого народу, забули свій родовід... 

Зі знання родоводу бере початок Людина. Коріння ж наше — у батьківській 

хаті, материній пісні. Любов до свого народу, до своєї квітучої землі починається зі 

знання народних традицій, звичаїв, із багатющої скарбниці народної творчості, бо, 

як писав Максим Рильський, "немає мудріших, ніж народ, учителів". 

Що ж робити, аби не забувалися народні традиції, звичаї, обряди, щоб усе 

передавалося з роду в рід? 

Починати треба з раннього дитинства, у той період, коли, за твердженням 

учених, закладаються основні моральні якості малюка, коли серце його відкрите для 

добра і справедливості, коли він вчиться любити, шанувати, берегти, коли з ніжною 

колисковою маминою піснею, доброю бабусиною казкою і мудрим дідусевим 

жартом, прислів'ям чи приказкою вбирає красу рідної мови, збагачується скарбами 

народної мудрості. 

Дуже важливо розкрити дитині навколишній світ так, щоб він був зрозумілим 

і дорогим для неї, щоб перші зустрічі з людьми, з природою, з працею, з мистецтвом 

стали джерелом високої моральності та благородства, духовного становлення 

особистості. Саме усна народна поетична творчість, відображаючи життя народу в 

усіх його проявах, є тією невичерпною глибокою криницею, з якої б'ють цілющі 

джерела народної мудрості, і, напившись з якої, глибше розумієш характер свого 

народу, відчуваєш красу рідного слова і рідної мови, збагачуєшся духовно. 

Казки, пісні, прислів'я, приказки, загадки, інші види народної творчості 

доступні дітям за змістом і формою. Саме через них малята чи не вперше дізнаються 

про культуру і побут свого народу, про народні звичаї і традиції. 
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Матеріали цього розділу спрямовані на те, щоб допомогти вихователям 

урізноманітнити роботу з малюками на заняттях і у повсякденному житті, заохотити 

вивчати народну мудрість, розкрити їм красу й поезію рідного слова, а через нього 

виховувати любов до рідної землі, до роду, збагатити мову, поповнити за-пас слів, 

розвивати мислення, формувати через прислів'я і приказки позитивні моральні 

якості. 

Фольклорні тексти підібрані відповідно до вікових особливостей дітей 

молодшого, середнього та старшого дошкільного віку і включають 

найрізноманітніші взірці усної народної творчості від колискових — до народних 

ігор. 

 

Словничок-довідничок для педагога 

Забавлянки, потішки — короткі пісні жартівливого характеру, що часто 

супроводжуються ігровими діями. 

Загадки — популярний жанр фольклору, метафоричне чи алегоричне 

зображення якогось предмета або явища, дотепне запитання з метою виявити 

кмітливість того, хто відгадує. 

Заклички — коротке поетичне звернення до різних явищ природи. 

Колискові пісні — народні пісні, що їх співають тоді, коли заколисують дітей, 

присипляють їх. Дитині з народження притаманна здатність засвоювати мову, а 

потім і говорити. Важливим для подальшого мовлення є значуща для дитини 

діяльність, тому одним із перших завдань є залучення малюків до посильної участі в 

різних видах діяльності. 

Коломийки — короткі танцювальні пісні, що можуть виступати як приспівки, 

переважно гумористичного характеру. 

Лічилки — невеликий віршований твір, веселий і дотепний, що допомагає мри 

розподіленні ролей у грі. 

Мирилки — невеликі віршовані твори морального спрямування.  

Приказка — стислий крилатий народний вислів, але без повчального значення.  

Прикмети — узагальнені спостереження народу за явищами природи. 
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Примовки — невеликі віршовані рядки, що містять свого роду дитячі 

заклинання, примовляння до різних природних явищ. 

Прислів'я - короткий, часто віршований крилатий народний вислів, що в ньому 

у високохудожній формі виражено повчальний життєвий досвід і мудрість народу. 

Скоромовки — невеликий жартівливий вислів, побудований на чергуванні 

певних звуків. 

Фольклор — усна народна творчість; сукупність звичаїв, обрядів, пісень та 

інших проявів духовної культури народу. 

Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності, яким дитина 

оволодіває в онтогенезі; воно є універсальною умовою розвитку особистості в 

період дошкільного дитинства. У процесі різнопланового спілкування в ігровій 

діяльності дитина пізнає природний, предметний і соціальний світ, що її оточує, в 

його цілісності і різноманітності; формує і розкриває свій власний внутрішній світ, 

свій образ „Я”; засвоює і створює культурні цінності, виступає при цьому активним 

суб’єктом взаємодії. Програма “Дитина” визначає кінцевою метою мовленнєвого 

розвитку випускника дошкільного закладу сформованість у нього комунікативної 

компетенції. Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою 

якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається 

соціалізація дитини. Своєчасний і якісний розвиток зв’язного мовлення — важлива 

умова повноцінного мовленнєвого розвитку дошкільника. 

В українській системі виховання споконвіку використовувалися фольклорні 

тексти, які є справжнім джерелом людської мудрості, виразником народного 

світогляду, скарбницею національної духовності. Значну їх частину становить 

дитячий фольклор.  

Дитячий фольклор (у перекладі з англійської — “ народна мудрість” , “народне 

знання”) — це художня народна творчість: пісні, казки , легенди, танці, драматичні 

твори , а також твори образотворчого і декоративного — вжиткового  мистецтва. До 

дитячих творів зараховують, як творчість самих дітей так і твори, що виконуються 

для дітей дорослими. Це ті твори, що відповідають психології народної педагогіки 

та спрямовані на розвиток та навчання підростаючого покоління. Жанри дитячого 

фольклору мають різні джерела і виникли в різні періоди розвитку народу . 



14 

Дитячий фольклор — також і власне усна творчість дітей, яка виникає, 

наприклад, у процесі гри та комунікації. Зразки цієї творчості живуть лише в 

дитячому середовищі. 

Класифікація дитячого фольклору така: 

 зразки усної народної словесності, виконувані дорослими для дітей; 

 різножанрові фольклорні твори, які побутують у дитячому середовищі; 

 зразки усної творчості, які виникають і функціонують внаслідок 

комунікативної специфіки дитячого віку. 

Щодо жанрової специфіки, то частина текстів дитячого фольклору створюється 

на ґрунті «дорослого» фольклору (примовки, жарти тощо), а частина — на ґрунті 

власне дитячих жанрів (лічилки, дражнили тощо).Дитячий фольклор допомагає 

дітям зрозуміти життєві ситуації, стереотипи поведінки, а також сприяє соціальній 

адаптації. Ґрунтом для такого «дорослішання» є готовність дітей отримувати й 

засвоювати інформаційну складову фольклорного тексту (пригадаймо любов дітей 

до казки із її кодифікаційними властивостями).  

Тематика дитячого фольклору базується на уявленнях дітей про надприродні 

істоти, про ворожіння, викликання духів тощо. Архаїчний фольклор, що передається 

від покоління до покоління, новітні уявлення про надприродне, що формуються на 

тлі науково-технічного прогресу, відсутність поінформованості — усе це активізує 

появу саме в дитячому фольклорі нових сюжетів, мотивів або наповнює старі 

сюжети оновленим змістом.  

Скарбниця усної народної творчості надзвичайно багата. Це й ніжна щира 

мамина пісня над колискою немовляти, яка заспокоює дитину, зігріває її теплом і 

ласкою. Це і чарівна бабусина казка, яка вчить жити й працювати, боротися й 

перемагати, захищати добро й ненавидіти зло. Це і цікава дідусева приказка, 

скоромовка чи загадка, які розвивають кмітливість і мислення. Це і відповідь на 

тисячі “Чому?”, які дитина одержує від рідних, близьких, педагогів, задовільняючи 

свою природню допитливість 

Усі зразки дитячого фольклору можна поділити на три розділи: 

І — календарний фольклор; 

ІІ — потішний фольклор; 
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ІІІ — ігровий фольклор. 

Дитячий календарний фольклор — це закликання явищ природи, заклички, 

примовки до комах, птахів, тварин, також дитячі гадання і змови. Він привчає дітей 

бачити, помічати поезію навколишньої природи в усі пори року. Потішний 

фольклор — приказки, небилиці, дражнилки, що мають самостійне значення, не 

пов'язане з іграми. Призначення - розвеселити, потішити, розсмішити однолітків. 

Вони відповідають підвищеному тяжінню дітей до рим, розвивають дитячу 

фантазію, пробуджують інтерес до нових словотворень. 

Ігровий фольклор посідає чільне місце в дитячій творчості. Основою 

драматичних ігор є втілення художнього образа в драматичній дії. З них 

формуються зачатки театралізованого дійства. Специфікою ж спортивних ігор є 

спортивні змагання, їх мета — удосконалення тих або інших спортивних навичок. У 

хороводних іграх розробляються хореографічні, танцювальні моменти.  

Мудрість поколінь втілена в усній народній творчості. Вона й повина стати 

першоосновою виховання наших дітей . Становлення особистості дитини 

невіддільне від засвоєння нею духовних надбань свого народу. Тож у становленні 

сучасної духовної культурної особистості величезне значення набуває досвід 

попередніх поколінь, тобто фольклор .  

Народна мудрість має чітко виражену виховну спрямованість: 

 колискові пісні, пестушки, потішки, приказки, пісні-ігри готують дитину до 

життя, допомагають освоєнню навколишнього середовища; обрядові забави, ігри 

вчать наслідувати трудовий процес дорослих; 

 казки, пісні, страшилки, заклички, приказки, ігри мають 

поліфункціональний характер, впливаючи на інтелектуальний розвиток (сприйняття, 

уваги, мислення, пам'яті); фізичний розвиток; естетичний розвиток; моральний 

розвиток, розвиток уяви; розвиток ініціативності. 

 традиції українського народу формують національно-психологічні риси, 

розширюють володіння українською мовою; 

Яскрава образність мовлення фольклорних наспівів, їхнє виконання, що містить 

елементи гри, танцю, декламації, барвисті костюми роблять їх доступними для 

розуміння і виконання дітьми різного віку, починаючи з найменших. 
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Різноманітність жанрів дитячого фольклору і їх вплив на розвиток дитини: 

Колискові пісні — один із жанрів дитячого фольклору, переважно коротенькі 

пісеньки, виконані зазвичай над дитячою колискою з чітко визначеною метою — 

приспати дитину. 

Функції колисковах пісень: 

 практично-побутова; 

 пізнавальна; 

 емоційна;  

 морально-етична; 

 психотерапевтична; 

 формування естетичного чуття. 

Кожна дитина повинна зустріти світанок свого життя з колисанкою, що лине з 

маминих вуст. 

У сиву давнину дитині завжди давали поплакати без надриву. Під час плачу 

проходить розгортання легень, підготовка апарату до звуковимови. Тільки коли 

дитина переплаче, її треба колисати і обов'язково співати колискову пісню. Адже 

вона має велике значення, як для розумового розвитку дитини, так і для розвитку її 

мови. 

Колискові пісні зачаровують ніжністю, безпосередністю, простотою, 

художньою досконалістю. У них мати звертається лише до дитини, виражає в пісні 

свою ніжність, турботу, переживання . Крилатим, дуже актуальний і у наш час став 

вислів Софії Русової: “ Нація починається з колиски”. (Додаток №1) 

Спілкування дорослих з малятами за допомогою художнього слова не 

обмежується колисковими піснями. 

Одним із видів такого спілкування стали забавлянки — жанр дитячого 

фольклору, коротенькі пісеньки чи віршики гумористичного , жартівливого змісту 

ігрової спрямованості. Вони активізують єдність слова та моторики дитини, не 

тільки супроводяться відповідними рухами , а й розвивають мовлення дитини. 

Незважаючи на свою простоту, забавлянки позначені евфонічною культурою, 

сприяють жвавому спілкуванню з довкіллям, привчають до чуття прекрасного і 

покликані зміцнити дитину фізично, підтримувати радісний, бадьорий настрій. 

Зв'язок текстів і рухів інколи випливає із самого змісту забавлянок, але частіше 

визначається традицією виконання. 
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Забавлянки, супроводжувані рухами, не лише розважають дитину, тішать її 

своєю милозвучністю, а й розвивають її мовлення. І саме з характером дитячого 

мовлення, з тим, що діяльність дитини у ранній період відбувається за допомогою 

дорослого, пов'язане часте використання в забавлянках діалогу. Повторюваність у 

поєднанні із змінами ритмічного малюнка, жести, інтонація — все разом сприяє 

зосередженню дитячої уваги на художніх творах, які допомагають духовному й 

інтелектуальному зростані дитини. Твори, почуті в ранньому віці, дають дитині 

перші уявлення про довкілля, з роками ці уявлення поширюються. У забавлянках 

дохідливо, просто і зрозуміло дається влучна мовна характеристика найближчих і 

добре відомих для дитини предметів і явищ. Навчально-виховна мета забавлянок — 

розвивати мовну активність дитини, тренувати пам'ять, логіку мислення, вселяти 

оптимізм і принаду до активного життя, виробляти такі вольові якості, як твердість 

характеру, вміння керувати своїм настроєм, здатність переборювати труднощі. Ряд 

забавлянок прямо звертаються до дітей із закликом, щоб вони не плакали. 

(Додаток №2) 

Коли малятко вже починає пізнавати близьких, сидить, простягає ручки, пробує 

ходити, його забавляють різними пісеньками й короткими віршиками-пестушками 

та потішками, які несуть у собі вже й елементи найпростішої дитячої гри. 

Пестушками супроводять перші рухи дитини, до яких її привчають дорослі. 

Так, привчаючи дитину ходити, ставлять її на ноги, відходять, простягають до неї 

руки, ворушать пальцями і говорять. 

Пестушки — коротенькі пісеньки, якими дорослі їх забавляють у важливі для 

них моменти повсякденного життя: коли дитина прокидається вранці, коли її 

вмивають, розчісують, годують. Вони заохочують дитину до діяльності, 

підбадьорюють, створюють піднесений настрій.  

Пестушки, утішки розкривають перед дітьми скарбницю рідної мови, дають 

найпростіші уявлення про близький дитині світ, будять енергію, рухливість, 

бадьорість. Ці перші короткі пісеньки сіють зерна людяності у дитячій душі , а саме 

колядки, щедрівки, веснянки. ( Додаток №3)  

Малята дуже люблять пісеньки про природу, про тварин, пісеньки-ігри, 

жартівливі пісні. 
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Жартівливі пісні, як і інші жанри народного дитячого фольклору, є важливим 

засобом у розвитку зв'язного мовлення дітей. Вони виробляють естетичний смак, 

учать любити рідну мову, бачити її веселкові барви, щедре багатство й різноманітні 

відтінки вираження думки, прищеплюють вміння давати художні описи предметів і 

явищ, заохочують до мовленєвої діяльності й словесної творчості. 

Виконуються жартівливі пісні темпераментно, жваво, з промовлянням до дітей. 

Створенню атмосфери задушевності й щирості при спілкуванні з дитятком через 

пісню сприяє щедре насичення її діалогами, а докладні й майстерні характеристики 

персонажів вчать спостережливості, виробляють у дитини вміння аналізувати 

побачене, давати йому вмотивовані оцінки. ( Додаток№ 4) 

Коріння багатьох форм дитячого фольклору має глибоку історію. Серед них 

заклички і примовки, мабуть, найстародавніші. Вони народжені язичницькою вірою 

у всемогутні сили природи і мають на меті використати магію слова для того, щоб 

викликати благотворний вплив природних стихій або попередити їх згубну силу. 

Пов’язані з найдавнішими ритуальними обрядами служіння природним 

стихіям, заклички і примовки багато століть залучали дитину до закономірностей 

землеробського побуту. Кожна природна стихія, кожне природне явище 

відобразилися в них як чудова сила, до якої зверталися з проханнями про врожай, 

благополуччя, процвітання. 

Заклички — це невеликі пісеньки, призначені для виспівування групою 

дітей.Часом вони супроводжуються ігровими діями, які імітують процес селянської 

праці. Всі явища і сили природи функціонують у закличці як живі істоти. Дитина 

сама вступає з ними в контакт, змову: сонце просить про щедре літо; грім — не 

лякати худобу; дощ — поливати; обіцяє за справну роботу подарунок.  

Закличка — не просте звернення до природних стихій, а виражена в слові, 

ритмі, інтонації гамма відчуттів — переживання, захоплення, ніжність. Емоції 

радості, довіри, переконаності в хорошому закладені в самій структурі вірша — у 

хвилеподібних повторах, у зміні картинок-прохань, у ритмі — жвавому, завзятому, у 

звучанні кожного рядка, кожного слова. 

Усі явища природи мають закріплені за ними ласкаві імена — сонечко золоте, 

весна красна, червоне літечко. 
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Закличка створює в дитині віру у важливість і значущість слова. Ця віра 

зміцнюється самою дією заклинання. Різновидом закличок є звертання до комах, 

птахів, рослин, води, лісу.  

Примовки — невеликі вірші з двох-чотирьох, рідко восьми рядків. Це барвисті, 

яскраві словесні картинки, що становлять світ повсякденних вражень дитини: все те, 

що оточує її в будинку, у дворі, на вулиці. Предмети домашнього ужитку і 

господарства, роботи в будинку, в дворі і в полі змальовані гранично стисло, тільки 

у визначальних рисах.  

Заклички й примовки по-народному мудрі й по-дитячому наївні. Вони єднають 

людину з природою, облагороджують серця дітей, виховують у них бережливе 

ставлення до всього живого, доброту і чуйність, дають злет для поетичної думки. 

(Додаток№5) 

Кричалки — це емоції та переживання дитини, відображені у слові. Поетична 

форма кричалок споріднена з дитячим фольклором. Ця спорідненість базується на 

емоційному ставленні до повсякденних подій дитячого життя: вставання, умивання, 

одягання, до священного для дітей ритуалу гри. І в цьому значенні вони є насущною 

необхідністю і потребою дитини. Сама природа кричалок, визначення цього жанру 

підказують, що кричалки потрібно співати, кричати, верещати, підкоряючись 

переливам їх жвавого, дзвінкого, примхливого ритму. 

Кричалки — новий рівень творчого спілкування дитини зі світом. У цьому 

жанрі виражаються дитячі переживання та емоції: радість, щастя, захоплення, 

захват, здивування. 

Серед народних віршів для дітей велику групу становлять такі, змістом яких є 

явна нісенітниця, безглуздість. Але нісенітниця ця має особливі властивості. Вона 

підкоряється певному правилу. Дитина сприймає безглузді вірші саме як 

нісенітницю, небилицю, ні на хвилину не сумніваючись, що в житті так не буває. 

Коли дитина вже засвоїла інформацію про характер предметів, ознаки явищ, 

послідовність зв’язків між ними, вона дозволяє собі довільно поводитись з тим, що 

стало надбанням її розумового життя.  

Багато безглуздостей починаються з вказівки на чудо, а потім йде перелік 

пустотливих і дивовижних відхилень від загальновизнаної форми. 
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Дитині приємно усвідомлювати, що вона розумна: їй відомо, як усе є насправді. 

Самоствердження необхідне дитині в її щоденному пізнанні світу. Закономірне 

виникнення цього відчуття — достоїнство цього жанру. 

Безглуздості, нісенітниці, небувальщини — прекрасний засіб для виховання і 

розвитку відчуття гумору, здорова їжа для дитячої душі, яка задовольняє ненаситну 

потребу дитини в радості. (Додаток№6)  

Різні словесні жанри й прийоми, поширені в дитячому середовищі, привчають 

кожного змалку будувати добрі міжособистісні взаємини, оберігати людську 

гідність, уміти прощати необачність, бути скромним, не впадати в амбіцію, розуміти 

гумор і жарти. Цьому сприяють різні словесні дотепи, кепкування, дражнилки.  

Життя дітей з різних причин пронизане не тільки радісними, веселими, 

щасливими переживаннями. Тому серед мотивів дитячого фольклору зустрічаються 

сильні відчуття смутку, образи, неприязні, огиди, ненависті й злості. Відвіку 

народна мудрість давала вихід негативним емоціям дитини у слові, яке 

супроводжували рухи, стрибки, гримаси — у дражнилках. Звичайно, звичка всіх 

передражнювати завжди зустрічала опір. Але наявність дражнилок, їх 

різноманітність і цензурний характер — показник здорових відносин у дитячому 

колективі, здатності до адаптації без втручання дорослих і без фізичної розправи.  

Прозивалки (дражнилки) — народжуються під час гри і творяться самими 

дітьми. Прозивалка завжди має конкретного адресата. Виникали здебільшого в 

процесі сварки, викликали бійку або заміняли її. Дражнилки можуть осуджувати 

ненажерливість, захланність, брехливість, злодійство, наклепництво.  

Народна дражнилка всім своїм ладом призначена для того, щоб поставити на 

місце кривдника, виказати своє ставлення до неприємних відхилень у поведінці, 

звичках, зовнішньому вигляді. Без дражнилки гра і життя дитини втрачають часом 

гармонійність, а часом і справедливість. Ефект дражнилки розрахований на 

багатократне докучливе повторення одних і тих самих римованих рядків.  

Зміст традиційної народної дражнилки — нісенітниця, безглуздість. В утішках і 

небилицях гра слів, значень і образів спрямована на дійсність поза дитиною, на 

знайомі предмети і явища, уявне спотворення яких приносить їй задоволення. У 

дражнилці всі спотворення — звукові, смислові, образнодієві — спрямовуються на ту 
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дитину, котру мають дратувати. Саме в цьому спрямуванні відвертого безглуздя, 

нісенітниці, абсурду і закладена емоційна сила дражнилки, її образа.  

Але як дражнилки, так і прозивання серед дітей живуть, тому що відповідають 

імпульсивній психіці дитини, потягу до словесної творчості, але діти не злопам'ятні. 

Якщо вони посварилися, то швидко миряться, забуваючи про недавні 

непорозуміння. Цей жанр дитячої словесної творчості допустимий, але у 

відповідних рамках. (Додаток№7)  

Народна педагогіка має на такі випадки навіть мирилки.  

Мирилки — це короткі віршовані твори, які говорять діти на знак примирення, 

за призначинням вони протележні до прозивалок і використовуються з метою 

відновлення товариських стосунків. Діти, які посварилися, подумають, подумають, а 

потім й помиряться. Якщо сварка виявилася глибокою і затяжною, то й мирилка 

довша. (Додаток№ 8) 

Цікавим і малодослідженим жанром дитячого фольклору є страшилки. 

Страшилки — це короткі розповіді про страшні і неймовірні події з рисами 

містики та фантастики, які розповідають діти ровесникам, щоб викликати у них 

страх. 

Діти часто розказують про події, свідками або учасниками яких вони були 

(втім, це можуть бути вигадані події). У цих розповідях помітне місце займають 

образи народної міфології. Серед дитячих міфологічних розповідей можна знайти 

тексти, сюжети, мотиви яких властиві традиційному фольклору (про чорта, русалку 

тощо). Міграція нових сюжетів у дитячі страшилки відбувається з наукової 

фантастики, фільмів жахів тощо.  

Сміх займає в житті дитини важливе місце. Як і трагічне, він є способом 

пізнання світу. Веселі оповідки знають і переказують практично всі діти. Навіть 

часом не розуміючи їх суті, діти прагнуть осмислити і відтворити в своєму 

середовищі картини дорослого життя. 

Анекдот — це коротка усна розповідь із дотепним епілогом. В анекдоті є одна 

або декілька сценок, пов'язаних єдиним значенням у формі невеликого сюжетного 

тексту. 
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Властива дитячому фольклору «анекдотична казка», в якій виділяється умовно 

такий тематичний ряд: анекдоти про дурнів, хитрунів, шахраїв, злих і невірних 

дружин тощо. 

У дитячих анекдотах часто йдеться про дурнів, простаків, які у своїх діях 

порушують елементарні закони логіки. Абсурдними і комічними можуть бути і 

вчинки героїв, і обставини, в яких вони діють. Для таких анекдотів характерний 

стислий виклад, в них немає описів, кількість другорядних членів мінімальна. Як 

тільки текст розказується барвистіше і в ньому використовуються деякі сюжетні 

формули, він отримує риси казки. Про популярність того чи іншого анекдоту можна 

судити по кількості зібраних варіантів тексту, і по кількості анекдотів певної групи. 

Слухаючи анекдоти, діти пізнають комічне. Як довели дослідження, діти з 

різним рівнем розвитку реагують на анекдоти по-різному. Чим старші діти, тим 

більший вплив дорослого фольклору вони отримують. 

Героями дитячих анекдотів стають персонажі мультфільмів і кінофільмів, 

учасники різних культурних подій тощо. На цьому рівні можна аналізувати характер 

масової культури певної нації. 

Можливий розподіл анекдотів на однокомпонентні та сюжетні. Діти безумовну 

перевагу надають анекдотам сюжетним. Відбувається це, очевидно, тому, що слухач 

такого анекдоту має час «включитися» в його тему, зрозуміти і оцінити комізм, 

укладений в нього. Анекдоти однокомпонентні вимагають від слухача миттєвої 

реакції на комічне, і не всі діти на неї здатні. 

Більшість анекдотів починається з опису ввідної ситуації з передбачуваною 

реакцією героїв і слухачів. Герої існують в різноманітних ситуаціях, далі 

відбуваються дії, адекватні їхньому розумінню ситуації. Слухач сміється над 

ситуацією і над героями, які цією ситуацією не володіють. Іноді доводиться 

сміятися і від певної несподіванки, коли сам слухач спершу не може збагнути, що 

сталося в розповіді. 

Діти із задоволенням діляться між собою анекдотами, хороші оповідачі 

користуються популярністю серед друзів. Анекдоти поширюються швидко. Цьому 

сприяє активне спілкування дітей. 
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Цікавою, веселою і необразливою словесною грою для дітей є скоромовки — 

чудовий витвір народної логопедії. Вони складаються з жартівливих висловів, 

скомпонованих з важких для швидкого вимовляння слів, якими часто розважаються 

діти, випробовуючи свої орфоепічні можливості та удосконалюючи власне 

мовлення.  

Дітям подобаються скоромовки, переймаючи від старших, вони легко їх 

запам'ятовують і залюбки розважаються з ними. Ігровий ефект скоромовок 

будується на навмисному утрудненні вимови певного тексту. Для дітей така розвага 

має і вирезне практечне значення — допомагає формуванню мовного апарату 

дитини, привчає до складних поєднань звуків.  

Скоромовка — жанр як фольклорного, так і літературного походження: 

дотепна гра спеціально скомпонованих важковимовних слів, і звуків, що створюють 

труднощі для швидкої й виразної вимови слів. Зазвичай має форму ритмізованої 

прози, іноді римованої. Зміст скоромовки найчастіше жартівливий. 

За допомогою скоромовок діти вчаться осягати мову. У них найчастіше 

використовуються важко вимовні слова, складна послідовність букв. За допомогою 

скоромовок дуже легко усунути багато дефектів мови. І щоб чітко і красиво 

говорити використовують скоромовки для поліпшення розмовної мови. Скоромовки 

можна знайти від найлегших до найскладніших. Починати вивчення скоромовок 

потрібно з простих, а потім додавати в репертуар більш важкі вимовні скоромовки. 

(Додаток № 9) 

Малюки дуже люблять грати в ігри, а найпоширенішим способом розподілу 

ролей у грі є лічилки. 

Лічилки — римовані віршики, на шість, вісім, десять і більше рядків, за 

допомогою яких перелічуються гравці (звідки й походить назва), діляться на групи 

чи визначається їх роль або послідовність участі в грі. В лічилках переважно 

фігурують слова на позначення лічби.  

Лічилки виконуються здебільшого речитативом. Крім привчання до кількісного 

аналізу предметів, вони активно прилучають дітей до словникового багатства рідної 

мови, загострюють чуття до смислових та інтонаційних барв живого слова. Слід 

зазначити ще й те, що діти не тільки користуються лічилками, а й самі їх складають. 
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Отже, застосування лічилок є стимулом для розгортання словесної творчості дітей, 

розкриття лінгвістичних здібностей і мовних обдарувань. 

Походження дитячих лічилок давнє. Поштовхом для їх появи, очевидно, 

послужили старовинні форми ворожінь, коли випадкове випадання жеребка комусь 

вважалося волею долі і не могло ображати чи сприйматися як несправедливість. 

Класифікація лічилок за формою: 

 Власне лічилки; 

 Лічилки-каламбури (містять незрозумілі слова); 

 Лічилки-замінники віршів (не містять ні незрозумілих, ні рахункових слів). 

За призначенням: 

 Лічилки-задачі; 

 Лічилки для вибору ведучого; 

 Лічилки для вибору учасників гри. (Додаток №10) 

До неоціненних можливостей усної народної творчості належать прислів’я та 

приказки. 

Вони є своєрідним кодексом моральної поведінки, в них можна знайти пораду, 

осуд, підтримку без зайвого пояснення і без зайвих слів. Найкраще вживати їх у 

момент, коли обставини наочно ілюструють прислів’я, і тоді схований у ньому зміст 

стає для дитини зрозумілим. Обравши певну ситуацію, у дітей запитують “Чому так 

кажуть?”, “Що відбулося?”, “Спробуй пояснити своїми словами.” Усі ці вправи 

спонукають дитину до висловлення власної думки, розвивають спостережливість, 

кмітливість, почуття гумору. 

Прислів'я та приказки являють собою короткі, виразні народні тлумачення, 

підсумок тривалих спостережень, втілення життєвої мудрості. Прислів'я - короткий, 

поетично-образний, ритмічно організований твір народної творчості,  

узагальнююче історичний соціально-побутовий досвід, яскраво і глибоко 

характеризує різні сторони життя і діяльності людини, а також явища 

навколишнього світу. Прислів'я - це загальне судження, виражене у формі 

граматично закінченого речення, яке має переносне значення, містить мораль, 

вироблену багатьма поколіннями. Прислів'я - короткий, образний вислів (або 

порівняння) для якого характерна незавершеність висловлювання. На відміну від 
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прислів'я приказка позбавлена узагальненого повчального змісту і обмежується 

образним, нерідко алегоричним визначенням якого-небудь явища. Прислів'я та 

приказки, звернені до дітей, можуть відкрити їм деякі правила поведінки, моральні 

норми. Короткий вислів, повний мудрості і гумору, запам'ятовується дітьми і 

впливає на них значно сильніше, ніж будь-які повчання і вмовляння. (Додаток №11)  

Багато спільного з прислів’ями та приказками мають загадки, які допомагають 

збагатити словник дітей, розвинути їхнє мовлення, перевірити знання та 

кмітливість. 

Загадка — це короткий алегоричний опис подій, предметів, явищ, які треба 

впізнати, відгадати.  

Все, що раніше було для дитини предметом знайомства і відстороненого 

спостереження, що становило фон і простір її життя, стає предметом загадування. 

Для загадки немає дрібниць, немає нічого нецікавого. Найбільше загадок про 

небесні світила і явища природи, предмети домашнього ужитку, різні форми і 

знаряддя праці. 

Образність, несподіваність зіставлення, нестандартність мислення — цьому 

вчать дитину загадки. Загадка є важливим атрибутом чарівних казок. Знання загадок 

не тільки розвиває пам’ять, а й виховує поетичне відчуття, готує дитину до 

сприйняття літератури. 

Цікава загадка завжди міцно вкарбовується в дитячу пам'ять, збагачує знання і 

водночас перевіряє рівень інтелектуальної підготовки, спонукає до різноманітних 

розумових операцій (аналізу, синтезу, індукції і дедукції, порівняння), вчить 

мислити, логічно обґрунтовувати свої міркування, будить емоційні переживання, 

привчає до розумової праці, виробляє уважність, спостережливість, кмітливість, 

тямучість, збагачує мову, художні уявлення, розвиває пам'ять. Кожна загадка — це 

своєрідний урок мислення. Загадки мобілізують до розумової праці над оволодінням 

знаннями, спрямовують увагу до явищ природи, соціального життя людини, 

виробничої техніки, матеріальної і духовної культури. (Додаток №12) 

Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення дошкільників 

посідає гра.  
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Гра словом , інтонацією — основний художній прийом звуконаслідувань, зміст 

яких — уподібнення до голосів та інтонацій навколишнього світу. 

У житті дитини гра як основний і найбільш доступний для неї вид діяльності в 

певному віці, і як важливий засіб духовного й фізичного виховання, завжди займала 

і займає значне місце. Будь-яка гра чи то рухлива , чи з елементами драматизації — 

дає поштовх фантазії й творчій уяві. 

Майже всі ігри вправляють дітей у мовленні. Головне, щоб дитина мала 

можливість вибору діяльності, засвоєння слів співучасника гри, розваги, бесіди. 

Вона сама стає повноправним співучасником занять та інших заходів. Дитина 

почуватиме себе природно в будь-якій ситуації. Оптимальною діяльністю для 

розвитку усного мовлення є спілкування. Чим більше діти залучатимуться до нього, 

тим успішніше оволодіватимуть мовою. 

Особливе місце у розвитку мовлення відводиться рольові грі та її персонажам 

— лялькам. 

Дослідженню гри як провідної діяльності дошкільників присвячені праці 

Ш.О.Амонашвілі, Л.В.Артемової, Т.О.Маркової, Д.Т. Менджерицької, Є.І.Тихеєвої 

та ін. Учені дійшли висновку, що гра може виступати засобом, який пов’язує різні 

види діяльності: ігрову, комунікативно-мовленнєву і навчально - мовленнєву. 

Виокремивши гру як вид діяльності, що посідає найважливіше місце в розвитку 

дітей дошкільного віку, гра дитини – це не тільки згадка про пережите, а й творча 

переробка пережитих вражень, комбінування їх і відображення в мовленнєвому 

плані; вона є найефективнішим засобом вияву мовленнєвої активності дітей. Гра є 

інтерактивною, оскільки для того, щоб гратися, дитина повинна взаємодіяти з 

різними предметами та іншими особами, впливати на цю особу або предмет, 

реагувати на зміни, які вона викликає. Ця діяльність є взаємною, навіть, предмети 

“реагують”, коли з ними грають. Гра є відкритою, образною, виразною, творчою, 

різноманітною. У найкращому варіанті відсутні переможці й переможені. Коли діти 

граються, вони зайняті процесом, де все, що вони роблять (якщо це не завдає шкоди 

їм та тим, хто їх оточує), є прийнятним і характеризує цінність цієї діяльності. 

Водночас тільки грою діяльність дитини не обмежується. Доведено, що оволодіння 

діяльністю охоплює такі взаємопов′язані між собою базисні властивості особистості: 
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ініціативність, активність, свободу вибору й відповідальність. Дитина усвідомлює 

себе як індивідуальність тоді, коли може здійснити діяльність за своєю ініціативою 

й уявити собі її наслідки. Це дитина може зробити тільки завдяки мовленню, що 

супроводжує всі види діяльності. У грі дитина спілкується з іншими її учасниками. 

Відтак, М.І. Лісіна в результаті довготривалих досліджень дійшла висновку про 

наявність ще одного виду провідної діяльності — спілкування, яке супроводжує 

ігрову та інші види діяльності. 

Народні ігри створені народом так само, як казки, приказки, загадки, вони 

передаються з покоління в покоління. У їх змісті відбито національну психологію 

кожного народу: «У всіх народів існує чималий запас ігор, котрі якоюсь мірою 

відбивають побут народу».  

Народні ігри — це історія народу, оскільки вони відображають соціальне життя 

кожної епохи.  

З допомогою народних ігор діти опановують перші елементи грамотності, 

вивчаючи напам'ять вірші, скоромовки, лічилки. Окремі ігри розвивають і 

математичні здібності. 

Народні ігри можна класифікувати за такими групами: 

 дидактичні, 

 рухливі з обмеженим мовленнєвим текстом, 

 рухливі хороводні ігри, 

 ігри мовленнєвої спрямованості, 

 обрядові та звичаєві ігри; 

 ігри історичної спрямованості; 

 ігри з відображенням трудових процесів та побуту народу. 

Дидактичні ігри — це ігри розумової спрямованості, які потребують 

використання раніше набутих знань, кмітливості, активної мислительної діяльності. 

Народні дидактичні ігри вчать дитину ненав'язливо, легко, захоплюють змістом так, 

що вона навіть не помічає того навчання. У скарбниці народної дидактики є 

дидактичні ігри для будь-якого віку. Наприклад, для найменших: «Кую-кую 

чобіток», «Гу-ту-ту, варю кашу круту», «Сорока - ворона»; для старших: «Чорне та 

біле», «Фарби», «Краска», «Дід Макар», «Фанти», «Бірка», «Кури» та ін. 
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Значну групу становлять народні рухливі ігри з обмеженим мовленнєвим 

текстом. У них текст подається як лічилка, примовка, перегукування. Це ігри 

«Панас», «Їду, їду», «Звідки ти?», «Жмурки», «Горю-дуб», «Котилася бочка...», «На 

чім стоїш?», «Іваночку, покинь схованочку», «Зайчик і Бурчик», «Бочечка», 

«Квочка», «Ірву, ірву горішечки» та ін. 

Рухливі хороводні ігри супроводжуються пісенним текстом. На першому плані 

— слова, рухи — нескладні (ходіння в колі), по закінченні слів, співу можливий біг. 

Серед таких ігор найвідоміші: «Огірочки», «Галя по садочку ходила», 

«Подоляночка», «Перепілочка», «Ой ягіл, ягілочка», «Іде, іде дід» .  

Обрядові та звичаєві ігри передають характерні події з життя українського 

народу: початок жнив, косовицю, великодні та купальські ігри, калиту, веснянки.  

             Ігри історичної та соціальної спрямованості відбивають характер тієї епохи, 

коли вони складались. У їх змісті трапляються архаїзми, як для нас, гравцями 

виступають «пан», «король», «цар», «царівна». Це ігри: «Король», «У короля», 

«Воротарчик», «Пускайте нас», «Нема пана дома», «У відьми», «Дзвін», 

«Прослужив я в пана рік», «Кружок» тощо  

Ігри побутової спрямованості відображають у своєму змісті буденне життя 

людей («Жили у бабусі...», «Ой сусіди, сусідоньки», «Здрастуй, сусіде», «Куй-куй, 

ковалі...», «Як було у баби...»). Чимало серед них ігор з сюжетами про сімейне 

життя: «Батько», «Батько й діти», «Горщечки», «Гладущики», «Сімейка» тощо.  

Гра досить рано входить у життя дітей - уже на першому році життя. «Дитина, 

граючи, живе, - писав Т. Лубенець, - і, живучи, грає». ( Додаток №13 )  

Кожному відомо, що для дітей найулюбленішим жанром усної народної 

творчості є казка. Софія Русова зазначала: “Казка і дитина щось таке споріднене, і 

вони так одне з другом зрослися, що якби педагоги не намагалися вигонити казку з 

дитячої хати, вона таки там пануватиме, бо природно відповідає вимогам дитячого 

розуму”. 

Казка — це вид усної народної творчості. Казка — це одна з форм естетичної 

творчості у дітей. Один з її коренів — це робота дитячої фантазії: будучи органом 

емоційної сфери, фантазія шукає образів, щоб виразити в них дитячі почуття.  



29 

Вони можуть бути розділені на казки про тварин, побутові, страшні й чарівні 

казки.  

Народні казки — є чудовим засобом виховання. Діти добре розуміють мораль 

казки ,диференціюють добро і зло й активно приймають сторону добра , у казці 

ненав'язливо у досконалій формі з урахуванням дитячої психології втілені принципи 

народної моралі; про совість, честь , справедливість. 

Спочатку малятам розповідають казки про тварин, а потім поступову уводити 

побутові і чарівні казки, страшні для доросліших дітей. 

Софія Русова підкреслювала: “Мова казки мусить бути чисто народна: це 

коштовна мава, якої не дасть ніяка інша книжка. З літературних книжок треба 

давати найкращі з боку художньої краси й найближчі до народної творчості своєю 

простою правдою...” 

Видатний педагог В.О. Сухомлинський писав що через казку лежить 

найважливіший шлях до серця дитини. “Без живої , яскравої казки , яка оволодіває 

почуттям, фантазією, свідомістю дитини, педагоги дошкільного закладу не можуть 

уявити і мову, невід'ємну від краси, казка сприяє вихованню естетичних смаків і 

нахилів”. А ще вважав, що дитячі роки — найсприятливіший період для оволодіння 

духовним багатством рідної мови, для розквіту творчості.  

Розповідання казок завжди приносить малятам велику радість. Сила впливу 

казки залежить не лише від змісту, а й від уміння яскраво й образно її розповісти.  

Тому, розповідаючи казку, потрібно виразно розповідати, вживаючи характерні 

казкові фрази, епітети, створити теплу й задушевну обстановку. Під час слухання 

казки дитина є не тільки пасивним слухачем, але й активним оповідачем. Такі 

питання, як “Розкажи, чому…”, “А як би ти вчинив(ла) на місці героя?” — дають 

можливість дитині висловити власну думку. 

Почуття та свої переживання, викликані казковими образами, проявляються в 

іграх — драматизаціях. Вони допомагають дитині глибше сприймати зміст твору. У 

драматизації дитина безупинно обігрує різні ситуації: то вона повинна запитувати, 

то відповідати, то розповідати, говорячи від імені іншого. Таким чином діти 

поповнюють і збагачують свій словник за допомогою казки, яка практично сприяє 

засвоєнню потрібної форми мови . 
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Отже, казка — є найефективнішою формою роботи із дошкільниками через 

казку проходить спілкування з дитиною на її мові. Виховне і пізнавальне значення 

казки в її житті надзвичайно велике . Вона допомагає формувати свідомість, певних 

моральних якостей характеру. Через таку форму роботи можна реалізувати багато 

навчальних, виховних, пізнавальних та розвивальних завдань.  



31 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 

РІЗНИХ ЖАНРІВ ФОЛЬКЛОРУ 

 

Скарбниця народної мудрості надзвичайно багата. Є в ній казка  і легенда, пісня 

і дума, загадка, прислів’я і приказка, весела забавлянка і ніжна колискова, цікава гра 

і мирилочка-дружилочка та ін. Лише пісень записано понад 200 тисяч.     

У колискових піснях втілилися вся материнська любов, добро, краса, 

справедливість, що їх кожна мати, кожен народ прагне виплекати в юних душах. 

В іграх-забавлянках та потішках перед дитиною розкривається навколишнім 

світ. Вони створюють веселий настрій, приносять радість, потішають малюка. 

Бабусині казки, легенди, перекази вчать розрізняти добро і зло, формують 

мораль майбутньої людини. 

Із пісень та дум віє минувшиною нашого народу. 

А загадки, прислів'я та приказки, анекдоти та бувальщини збагачують мову 

влучними висловами, дають можливість зрозуміти дух і характер нашого народу. 

Народне художнє слово здавна використовували як один із засобів не лише 

виховання, а й розвитку мовлення дитини. 

Усі види і жанри народної творчості в більшості своїй доступні, зрозумілі дітям 

за змістом і формою, наділені ігровими моментами і легко сприймаються ними, а 

тому практично можуть використовуватися в усіх режимних моментах і упродовж 

усього часу перебування дитини в дошкільному закладі. 

Капризує маля — а ми йому веселу забавляночку, потішку. 

Розсіяна увага дитини під час проведення занять, а ми цю увагу мобілізуємо за 

допомогою веселої і дотепної загадки. 

Посварилися діти, а ми їм добру мирилочку-дружилочку: Помирімося, 

помирімося, Одне одному посміхнімося. Будемо дружити, яку гаю квіти. 

А щоб без образ і суперечок вибрати ведучого у грі - використаємо і вивчимо 

лічилки. 

Злість, егоїзм, жадібність та інші негативні риси лікуємо народним жартом, 

прислів'ям, приказкою. 
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А на сон, щоб був міцний і здоровий, розкажемо добру казочку і ніжно 

заспіваємо колискову. 

При організації роботи з дітьми щодо ознайомлення з різними жанрами 

фольклору необхідно керуватися такими основними положеннями: 

Фольклорний матеріал для дітей повинен бути: 

 доступний; 

 зрозумілий; 

 відповідати рівневі розвитку дітей.  

 

Колискові пісні 

Ритмічно погойдується колисочка. Тихо, спокійно, монотонно ллється над нею 

колискова. Маля заспокоюється, заплющує очі на міцний і здоровий сон. 

Виховне значення колискової в житті дитини надзвичайно велике. Пестливі, 

лагідні слова, зрозумілі і доступні для дитячої уяви, фантастичні образи Сонка, 

Дрімоти, Кота-воркота та ін. заспокоюють дитину. Через колискові дитина починає 

вслухатися і пізнавати звуки рідної мови. А соціологи стверджують, що діти, котрі 

засинали під спів колискових, не можуть бути жорстокими.  

Ознайомлення з колисковими і навчання дітей цих пісень може проводитися на 

музичних заняттях, під час навчання ігровим діям з лялькою та в інші режимні 

моменти, в різноманітних ігрових ситуаціях. 

У групах раннього віку, проводячи дидактичну гру "Вкладемо ляльку спати", 

вихователь співає колискову для ляльки. Пропонує дітям ще раз допомогти йому 

заколисати ляльку (вона не хоче спати, треба її погойдати і пісеньку колискову і 

заспівати). Діти підспівують. 

Вкладаючи дітей спати, вихователь співає ту саму колискову, що її співав для 

ляльки. 

Після кількаразового повторення діти зможуть уже самі повторити слова 

колискової та використати її під керівництвом вихователя у своїй ігровій діяльності. 

У старших дошкільних групах відбувається подальше ознайомлення з 

колисковими. Дітям цього віку можна поставити запитання: чому такі пісні 

називаються колисковими; які ніжні і пестливі слова використані? Тобто на основі 
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текстів колискових збагачувати мову дітей пестливими словами, виховувати 

ніжність, доброту, лагідність. До роботи по ознайомленню старших дошкільників з 

колисковими потрібно залучати і батьків. 

Можна запропонувати, щоб батьки навчили дитину співати хоча б одну 

колискову пісню. Як підсумок роботи, доцільно провести свято "у маминій світлиці" 

на тему: "Заспіваю колискову" і влаштувати конкурс для батьків, бабусь на краще 

виконання колискової пісні. 

Знання колискових пісень діти старшого дошкільного віку можуть 

використовувати у різних видах ігрової діяльності: під час дидактичних, сюжетно-

рольових ігор, ігор-драматизацій. 

 

Забавлянки і потішки 

Забавлянки і потішки — невеликі високохудожні віршовані твори. У них май-

стерно поєднуються зміст і форма, багато влучних епітетів, метафор, порівнянь, 

вдало вплетених у їх канву ігрових моментів. Таку назву цей вид фольклору 

одержав, мабуть, тому, що метою забавлянок і потішок є розвеселити дитину, 

переключити її увагу з предмета, що викликав незадоволення, на інше, відвернути 

увагу від неприємного. Забавлянка і потішка повинні супроводжувати все раннє 

дитинство і старший дошкільний вік. 

Одним із перших об'єктів, що їх вивчає дитина на першому році життя, є її 

власне тіло. Вона грається своїми рученятами і ніжками, розглядає їх, тягне до рота. 

У цей період доцільно використати забавлянки і потішки, в яких є ігрові дії з 

руками і ногами. Наприклад: "Лади-ладусі..." 

Дорослий, стоячи навпроти дитини, плеще в долоні, промовляючи слова 

потішки:  

Ладі-ладусі, де були. 

Лади-ладусі! 

Де були? 

— У бабусі. 

— Що їли? 

— Оладки. 
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Маля прислухається до мови дорослого, спостерігає за його рухами, але 

самостійно відтворити їх ще не вміє. Тому дорослий бере його долоньки, плеще І 

промовляє далі потішку: 

— З чим оладки? 

(З медком та солодким молочком...) 

— Шу-у-у-у-у ... полетіли. 

На голівоньку сіли, півником заспівали: Ку-ку-рі-ку! 

Після кількаразових повторень дитина починає сама імітувати відповідні рухи. 

Ці жанри фольклору використовуються у всіх вікових групах. Найбільший 

ефект і користь приносять ясельним і молодшим діткам, особливо в адаптаційний 

період, коли маля від мами переходить у руки "чужої тітки-виховательки". 1 якщо 

ця вихователька в своєму арсеналі має великий запас потішок та забавлянок, дитя 

швидко забудеться, заспокоїться, розвеселиться і період звикання до нової 

обстановки буде не таким болючим та затяжним. 

Відповідно до віку зміст потішок ускладнюється і кількість їх збільшується. 

Старшим дошкільникам варто пропонувати використовувати забавлянки у 

сюжетно-рольових іграх, особливо, коли проводяться ігрові дії з лялькою. 

Вихователь повинен пам'ятати, що сучасні малята - це майбутні мами й тата, а тому 

їх необхідно навчити забавляти дитину-ляльку, виховувати у них почуття ніжності і 

любові до молодших.  

 

Заклички і примовки 

Наші предки перебували у тісній єдності з природою, обожнювали її, наділяли 

чудодійними властивостями і одухотворювали її. 

Вони переважно були землеробами і залежали від сил природи. А тому 

зверталися до дощу, сонця, хмар із проханням, щоб полив рясний дощ, щоб хмари 

розійшлися, щоб сонце виглянуло і т. д. Такі невеликі твори віршованої форми 

називали закличками або примовками. 

У давнину вони, мабуть, ще й супроводжувалися якимись ритуальними діями. 

Заклички і примовки різноманітні щодо "об'єктів" звертань: Мурашко, 

мурашко, садовая кашко, Дай мені кваску, а я тобі медку. 
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Звертаються як до "об'єктів" живої, так і неживої природи. 

Наприклад: 

Дощику, дощику, припусти  

На бабині капусти,  

На дідові дині,  

Щоб поїли свині. 

Різняться вони також за характером і змістом звертань. 

Одні заклички та примовки розважального змісту, інші - своєрідне ворожіння, 

пророкування майбутнього. 

Оскільки заклички і примовки невеликі, доступні за змістом і формою, 

відображають тісний зв'язок наших предків з природою, доцільно вже з другої 

молодшої групи ознайомлювати дітей з цим жанром усної народної творчості. 

Ця робота може проводитись у всі режимні моменти та впродовж всього дня 

перебування дитини в дошкільному закладі. 

При цьому вихователь повинен продумати і підібрати такі заклички і примовки 

за змістом та формою, щоб вони були зрозумілими, доступними дітям відповідної 

вікової групи і зацікавили їх. Крім того, треба вибрати відповідну ситуацію і 

відповідне місце для ознайомлення із закличкою чи примовкою. 

Наприклад: 

Ранок. Діти вмиваються. Вихователь промовляє: 

Водичко, водичко, помий мені личко. 

Діти збираються на прогулянку, а на вулиці дощ: 

Не йди, не йди, дощику,  

Зварю тобі борщику  

Та поставлю на горі,  

Щоб не іли комарі. 

На прогулянці спостерігають за мурашкою (слимаком, жуком, сонечком та ін.) 

Павлику-равлику, Вистав свої ріжки. Тобі два, мені два, Поділимось обидва. 
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Друга половина дня. Ігрова діяльність. Ігри дітей з лялькою. Купаємо ляльку. 

Коли виймаємо з ванни, промовляємо такі слова: 

Течи, течи, водо, з мене,  

А я буду рости з тебе,  

А ти будеш витікати,  

А я буду виростати. 

У цій ситуації вихователь може використати ще одну закличку. 

Сказати дітям, що дитині-ляльці попала ненароком вода у вуха. Щоб вона 

вийшла, треба промовити такі слова: 

Вийди, водо, з вуха,  

Щоб я не була глуха. 

Коли промовляють цю примовкають, діти стрибають на одній нозі, і, 

приклавши долоні до вух, хитають головою то в один бік, то в інший, щоб витікала 

вода. 

Друга прогулянка. Діти спостерігають за птахами. Побачивши перших ластівок, 

промовляють таку закличку: 

Ластівки, ластівки,  

Візьміть собі веснівки.  

Нате вам камінці, 

Дайте мені рум 'янці. 

Щоб позбутися ластовиння, діти підкидають камінці вгору і промовляють] 

заклинки. У вечірні години можна використовувати заклички та примовки 

розважального характеру. 

Наприклад (коли дитина гикає): 

— Гикавко, гикавко, де була? 

— На лузі. 

— Що робила? 

— Кропиву збирала. 

— А де ж діла? 

— Покинула. 

— То покинь і мене. 
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Залежно від ситуації вихователь теж може використати закличку чи примовку. 

Наприклад, дитині потрапило щось до ока, можна промовити такі слова: 

Сороко, сороко, вичисти мені око. 

Дідку, дідку, полізь на драбинку та вийми запорошиику. 

Порошко, порошно, вийди на доріжку, дам тобі горошку! 

Коли в дитини випадав зуб, його викидали через грядки і промовляли: 

Мишко, Мишко, 

На тобі кістяний зубок, 

А мені дай залізний. 

Заклички і примовки можна використовувати у всіх дошкільних групах. 

Вони сприяють не лише розвиткові мовлення, виробленню дикції та 

інтонацйної виразності, але й позитивно впливають на емоційний стан та настрій 

дітей. 

 

Календарно-обрядові пісні: Веснянки 

Колись весну зустрічали пишно і радісно, з піснями, танцями, іграми. Пісні, що 

їх співали під час зустрічі весни, називали веснянками. В деяких місцевостях 

України їх ще називають гаївками, гагілками (на Галичині), маївками, магівками (на 

Поліссі), рогульками (на Волині). 

В окремих регіонах весняні пісні носять назву гри, що її полюбляють у цій 

місцевості: "Жук", "Володар", "Перепілка". У західних областях України гаївкою 

називають ігрові і танкові пісні, що їх співають лише на Великодні свята. 

Назва "веснянка" об'єднує всі пісні, що їх співають переважно на вулиці, на 

вигоні за селом від ранньої весни аж до Зелених свят. Купальські пісні 

їх виконували під час свята Івана Купала. Це Свято співпадає з днем літнього 

сонцестояння. Напередодні свята хлопці і дівчата з радісними співами виходили на 

село, розкладали вогнище на горі біля річки, танцювали навколо того вогнища і 

стрибали через нього. Дівчата співали пісні, ворожили про свою долю, прикривали 

голову квітами, а також прикрашали деревце, що його називали Маре-мою, 

Купайлом або Купайлицею. Вранці вмивалися іванівською росою, щоб бути і 
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;ірними. В Карпатах дівчата плели вінки з пахучих трав, а потім також 

перев'язувалися перевеслами з цих трав. 

 

Жниварські пісні 

Пісні, що їх виконували під час жнив, називали жниварськими. Вони 

поділяються натри групи: зажинкові-ті, що величають вправних жниць. Співають їх, 

коли вижнуть перший сніп, бажають, щоб цих снопів було якомога більше. Власне 

жниварські - у них звучить скарга на тяжку хліборобську працю і долю, на втому під 

час жнив. Обжинкові - у них звучить задоволення з того, що вдалося успішно 

завершити тяжкий хліборобський рік. 

Жнива позаду. На полі зжатий останній сніп. Його прикрашають стрічками та з 

піснями несуть у село господареві. Цей сніп - "дід", або "осталець" - символізує 

достаток, запоруку нового гарного врожаю. Із пшеничних або житніх колосочків 

дівчата плели вінок - символ щедрого врожаю та успішного завершення жнив. 

Закосичений маками, волошками, калиною вінок прикрашав найкращу жницю. По 

дорозі до дому господаря співали пісень, що в них вшановували обжинковий вінок. 

 

Колядки, щедрівки, посівалки 

Колядування, щедрування належать чи не до найдавніших пісень обрядового 

циклу. Наші предки вірили, що в різдвяні ночі збирається всяка нечисть земна, аби 

перешкодити визріванню світлої сили, і тому вони теж збиралися в гурти, ходили 

від хати до хати і відлякували оті темні сили. При цьому співали величальних 

пісень, що в них славили Сонячного Духа, а господарям дому бажали миру, 

достатку, щастя та здоров'я. Таких людей в народі називали колядниками. 

Колядки виконували під час Різдва. Молоді люди обходили всі хати у селі з 

піснями і величальними господарям дому. За це вони одержували подарунки. 

Щедрівки співали перед Новим роком діти і дівчата під вікнами односельців. 

Колядки і щедрівки відрізняються хіба що рефреном, який повторюється: 

"Щедрий вечір, добрий вечір". їх виконують урочисто, піднесено, вони мають 

виразне емоційно - романтичне забарвлення, звернені до господаря, господині, до 

їхніх дітей, уславлюють життя в родині, тепло родинних стосунків. 
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Посівалки (засівалки, посипалки) виконують діти вранці першого дня нового 

року. 

Діти ходять, посипають зерном двір і хату господарів, віншують (бажають) 

господарям усяких гараздів: 

Сійся, родися,  

Жито-пшениця  

1 всяка пашниця. 

На цей Новий рік.  

Щоб вам вродило  

Краще, як торік. 

У календарно-обрядових піснях закладені мудрість і досвід народу, його 

духовне багатство, морально-етичні ідеали. Вони, різноманітні за змістом і формою, 

за характером, виконувались у певні календарні періоди, нерозривно пов'язані з 

певною порою року, певними звичаями та обрядами, ігровими діями. 

Ознайомлення дітей дошкільного віку з календарно-обрядовими піснями най-

доцільніше починати зі старшої групи, бо молодші дошкільники ще не в змозі 

зрозуміти й усвідомити ті чи інші обряди та обрядові пісні. 

Ця робота повинна проводитися через ознайомлення з тим чи іншим обрядом. 

А оскільки здебільшого всі календарно-обрядові свята та обряди проходили і 

проводилися на вулиці, в природі, то і заняття такого типу треба проводити в 

природі. Перш за все необхідно дібрати зрозумілий і доступний малятам 

фольклорний матеріал того чи іншого обряду і в невимушеній формі розповісти про 

певний звичай чи обряд. На музичних заняттях з допомогою музичного керівника 

вивчити пісні, що стосуються того обряду, що про нього розповів вихователь. Саме 

від останнього вимагається велика підготовча робота. 

Ознайомлення зі звичаєм чи обрядом може проводитися в різних режимних 

моментах. 

Вивчення календарно-обрядових пісень без знання звичаїв та обрядів 

практично неможливе. Дитина, звичайно, може механічно завчити обжинкові пісні, 

купальські та інші. Однак вона ніколи не відчує краси цього поетичного 
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фольклорного жанру, якщо ці пісні будуть відірвані від контексту, тобто від 

розповіді про той обряд, про який співається в пісні. 

 

Коломийки 

Коломийки — оригінальний різновид усної народної творчості. Це коротенькі 

пісеньки, що можуть виступати як приспівки. В них - сум і радість, печаль і надія, 

спочинок, турботи і забави, в них - традиції і вірування. За словами І. Франка, - це 

"широкий образ нашого сучасного народного житгя". 

У них - багата народна мова, характерні звороти і порівняння, епітети, легкий 

ритм, зрозумілість і доступність змісту для дітей, це є прекрасне джерело для 

навчання дітей рідної мови. 

З коломийками варто знайомити старших дошкільників переважно в години 

дозвілля. Вони не лише спонукають дитину вслухатися в звуки рідної мови, сіле й 

викликають радісний настрій. 

 

Скоромовки 

Скоромовка — невеликий гумористичний твір, побудований на чергуванні 

певних звуків, що, чергуючись, утруднюють швидку вимову слів. Вони цікаві для 

дітей своїм змістом, ритмікою. 

Вивчення скоромовок доцільно починати зі старших груп, оскільки в молодших 

і середніх групах ще не закінчився процес становлення вимови окремих звуків. 

Скоромовки можна вивчати з дітьми впродовж усього періоду перебування 

дитини в дошкільному закладі: 

Вранці в індивідуальній роботі з дітьми з метою вправляння їх у правильній 

звуковимові. 

На заняттях. Вивченню скоромовки може бути присвячене все заняття або, 

якщо з розвитку мовлення, то якась його частина; на заняттях з виховання звукової 

культури мовлення просто не обійтися без скоромовок, якщо хочемо поліпшити 

інтонаційну виразність мовлення, навчити регулювати силу голосу і виробляти темп 

мовлення. 
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Під час прогулянок і у вечірні години теж доцільно використовувати 

скоромовки для індивідуальної роботи з дітьми, у яких погана дикція. 

Діти повторюють за вихователем слова скоромовки (хором і поодинці) 

спочатку повільно, а потім пришвидшують темп. 

Навчаючи скоромовок, вихователеві необхідно пам'ятати: 

по-перше, діти повинні чітко усвідомити і зрозуміти зміст скоромовки і кожне 

слово; 

по-друге, необхідно добиватися при повільному промовлянні скоромовки чіткої 

вимови усіх звуків у словах. Лише після цього можна пропонувати дітям вимовляти 

скоромовку швидше. 

Коли скоромовка вивчена, можна запропонувати промовляти її із різною силою 

голосу: пошепки - тихо - голосно - тихо - пошепки. 

У скоромовках діти не лише навчаються вимовляти важкі сполучення звуків, 

але й вправляють артикуляційний апарат, вчаться володіти голосом, регулюючи 

його силу і темп. 

 

Лічилка 

Лічилка — невеликий віршований веселий і дотепний твір, що допомагає дітям 

при розподіленні ролей у грі. 

Лічилки можуть бути сюжетні або позбавлені його. Часто лічилками висту-

пають невеликі вірші, заклички, примовки. 

Люблять діти і лічилки, що мають якісь несподівані слова чи перекручення 

слів. Наприклад: 

Ене, Бене,  

Три контори,  

Цукор, букор, помідори,  

Аз, бас, кислий квас, Жмурити іде Тарас. 

Діти часто самі складають лічилки або переймають їх від старших. 

Лічилки як малий жанр фольклору легко засвоюються дітьми, вони розвивають 

мовлення, пам'ять, поліпшують настрій. 
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Мирилки 

Мирилки — невеликі віршовані твори морального спрямування. Вони 

покликані усунути конфліктні ситуації, що часто виникають між дітьми у процесі 

різних видів діяльності. Найчастіше їх використовують у бесідах на моральні теми 

та при конфліктах дітей, щоб усунути їх. Дітям пропонують подати одне одному 

руки і промовити слова мирилки.  

Наприклад: 

Помирімося, помирімося,  

Одне одному посміхнімося... 

Або: 

Летів горобець,  

Сів на стовпець.  

Нашій сварці - кінець. 

Загадки 

"Мальовничим описом предмета" називав загадки К. Ушинський. І, дійсно, у 

загадках сам предмет не називається, його треба відгадати за точними ознаками, 

властивостями, характерними діями. 

Загадки відіграють велику роль у розумовому розвиткові дитини. Вони 

уточнюють уявлення дітей про відомі вже предмети, мобілізують спостережливість, 

І розкривають особливості рідної мови і її образність, вчать мислити і активізують 

уяву. 

Щоб діти осмислено навчилися відгадувати загадки, перш за все вони за до- Я 

помогаю вихователя мають добре ознайомитися з предметом, про який ідеться у 

загадці, його властивостями, характерними діями та особливостями, що відрізня-ють 

його від інших предметів. Лише після цього вихователь загадує загадку. 

Наприклад: Стоїть тичка, па тичці - капличка, а всередині повно людей. І 

(Маківка і мак). 

Вихователь разом з дітьми розглядає маківку, діти описують її, потім можна 

розкрити та подивитися, як багато там є маку, дати покуштувати його. 

Тільки після цього загадати загадку. 
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Дітей доцільно навчати складати свої загадки. Під час дидактичних вправ на 

закріплення знань можна дати такі завдання: знайдіть предмет, що його я опишу. 

На другому етапі навчання дітей складанню загадок завдання ускладнюються: 

одна дитина йде жмурити, всі інші - вибирають якийсь предмет і описують його з | 

різних сторін. Дитина-жмурка повинна відгадати, про який предмет ідеться. 

Наприклад: 

1-й етап 

На столику знаходяться різні предмети. Вихователь описує предмет: Має два 

скельця, має три дужки, Чіпляється за ніс і за вушка, Очей не має, а іншим бачити 

допомагає. 

Діти відгадують предмет за описом. 

2-й етап 

Дитина-жмурка йде жмурити. Всі інші домовляються, про що будуть складати 

загадку, наприклад, про сніг. Діти повинні назвати жмурці всі якості та властивості 

снігу, але не називати його. Жмурка має відгадати. 

3-й етап 

Вихователь дає взірець загадки, а діти складають відповідно свої. Загадки 

можна використовувати під час бесід про різні предмети і явища, під час 

спостережень за живою і неживою природою для мобілізації уваги під час занять, 

особливо на початку заняття з метою зацікавлення дітей роботою. 

Доцільним є використання загадок під час різноманітних свят та розваг. 

Цікавою формою дозвілля для старших дошкільників може бути свято на тему 

"Загадаю загадочку". 

 

Прислів'я та приказки 

Прислів'я та приказки називають енциклопедією народного життя, бо в них 

узагальнений увесь життєвий досвід народу, його побут, культура, духовне життя, 

господарська діяльність, його взаємини з природою і навколишнім оточенням. 

Це надзвичайно багата духовна скарбниця наших прабатьків, своєрідний не-

писаний звід правил поведінки. 
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Прислів'я та приказки мають великий вплив на формування лексики дітей, 

сприяють виробленню в них морально-етичних норм поведінки. 

Чим більше малюки знають прислів'їв та приказок, вміють використовувати їх 

на практиці у процесі спілкування, тим багатша й образніша їхня мова. 

Негативні риси характеру чи не краще лікувати за допомогою народної 

мудрості, що є у прислів'ях і приказках, народних жартах, ніж за допомогою довгих, 

одноманітних, багаторазових повчань. 

Вихователь має необмежені можливості використання прислів'їв та приказок на 

різноманітних заняттях та різних видах діяльності дітей, в процесі спілкування між 

дітьми. 

Оскільки прислів'я і приказки надзвичайно різноманітні за своєю тематикою, 

доцільно вивчити з дітьми їх кілька: про працю, чесність, ввічливість, охайність га 

ін. Таке навчання мусить відбуватися в тісному контексті з творами художньої 

літератури, бесідами на морально-етичні теми, у відповідних ситуаціях, при 

ознайомленні з господарською діяльністю людини. 

Наприклад: Читаючи або розповідаючи дітям казку "Колосок", можна 

використати прислів'я та приказки про працьовитість, скромність. 

На заняттях з математики, ознайомлюючи з числами і цифрами, можна 

використати прислів'я та приказки з числовим значенням. Наприклад: один у полі не 

воїн; на двох вариться, третій - поживиться; хоч три дні не їсти, аби з печі не злізти; 

сім п'ятниць на тиждень. 

Використовуючи на заняттях з математики прислів'я та приказки, вихователеві 

треба добре продумати і створити таку ігрову ситуацію чи підібрати такий 

відповідний матеріал, що дасть змогу розкрити дітям зміст поданого прислів'я та 

приказки. 

При ознайомленні з одним із видів народних ремесел звертається увага на 

інтер'єр хати, прикрашеної витинанками, проводиться відповідна бесіда з дітьми: чи 

подобається їм у світлиці, що найбільше сподобалось у ній? Педагог розпові-дає, як 

і чим прикрашали своє житло, говорить про культуру побуту нашого на-роду, про 

любов до чистоти й охайності. Після цього використовує прислів'я: "в хаті, як у 

віночку, і сама сидить, як квіточка", пропонує також дотримуватися чистоти і 
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порядку в груповій кімнаті і в садочку, щоб усі могли сказати про дітей: "У них в 

садочку, як у віночку". 

 

Казки 

Виховне і пізнавальне значення казки в житті дитини надзвичайно велике. 

"Шкода тієї дитини, яка змалечку не знала казки", - писала С. Русова. Казка 

допомагає формуванню свідомості, певних моральних якостей, характеру. Саме 

через казку можна зреалізувати багато навчальних, виховних, пізнавальних та 

розвивальних завдань, а робота над її змістом може відбуватися вранці, на заняттях, 

під час прогулянки, інколи під час гри у другій половині дня. 

Для дорослих надзвичайно важливо донести зміст казки до дітей. 

Потрібно підібрати відповідні інтонації, котрі б допомогли дитині уявити 

персонажів та їхні дії. Для цього необхідно виразно, цікаво відтворити казку, 

передати, розкрити красу і багатство народної мови. 

Пісні, що їх зустрічаємо у казці, бажано співати, але мелодія їх має бути 

простою. 

Мову дійових осіб треба передавати тоном, властивим цим дійовим особам. 

Незнайомі слова, що зустрічаються у казці, вихователь пояснює напередодні 

розповіді (під час спостережень, розгляду предметів та ін.), іноді по ходу розповіді, 

шляхом підстановки слів-синонімів (наприклад: "Піди у хижку-комірчину та 

назмітай борошенця-муки"). 

Коли доцільно розповідати дітям казки? 

Для сприйняття змісту казки потрібна відповідна атмосфера, певна емоційна 

налаштованість. 

Не треба, розповідаючи казку, дивитися поверх голів дітей чи кудись убік. Це 

порушує контакт з дітьми, і вони стають неуважними. 

Не варто ставити у процесі розповіді запитання, робити зауваження. При не-

уважному сприйнятті казки вихователь привертає увагу дитини поглядом або 

висловом, наприклад: "Послухай, Наталочко, яку пісеньку заспівав Котик під 

Лисиччиною хаткою". 
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У першій молодшій групі наслідують прості повторення казки ("Дід бив, 

бив..."). 

У другій молодшій групі дітей вчать повторювати деякі ритмічні, характерні 

вирази казки ("Хто, хто в рукавичці живе?"). 

У середній групі дітей вчать розповідати казку виразно з допомогою вихователя 

за запитаннями. 

Старші дошкільники повинні вміти розповідати як цілу казку, так і частинами; 

використовувати її образну мову, передавати інтонаційно характер дійових осіб. 

 

Прикмети 

Люди завжди цікавилися погодою, що від неї залежало їхнє життя, настрій, 

самопочуття і плани на майбутнє. Протягом багатьох століть спостерігали вони за 

поведінкою рослин, тварин, за явищами неживої природи. Так, унаслідок цих 

спостережень з'явився цілий ряд прикмет, що базуються на точно підмічених 

закономірностях і реакціях живої та неживої природи. 

У прикметах відбито споконвічну мудрість народу, його спостережливість, 

розум, дотепність, вміння порівнювати і робити висновки, зіставляючи різні явища 

природи. 

Ознайомлення дітей з народними прикметами доцільно проводити на 

прогулянках під час спостережень за явищами живої і неживої природи, враховуючи 

при цьому власний досвід дитини, рівень її знань про те чи інше явище. 

Прикмети, що з ними дорослий ознайомлюватиме дітей, мають бути доступні 

за змістом і формою, повинні давати повніше уявлення про спостережуваний об'єкт 

природи, формувати гордість за такий талановитий, розумний, спостережливий 

народ, представником якого є дитина. 
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УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ 

ТА МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ 

Мова... Мова — це душа народу. Найдорожче для людини — це думка, а вся 

солодкість думки — в рідній мові. Ворог може захопити територію. Він може 

сплюндрувати міста і села. Але доки живе душа народу — народ безсмертний. 

Вмирає душа — вмирає народ.  

Павло Загребельний 

  

Усна народна творчість, різноманітні звичаї, традиції, обряди, 

декоративно-ужиткове мистецтво, зразки народних ремесел — це той благодатний 

матеріал, що за його допомогою дитина має змогу збагатити свої знання про 

особливості та характер народу, його духовне багатство і культуру. 

Вони вчать дитину мислити, розвивають уяву, фантазію, сприяють формуванню 

моральних якостей. Народне художнє слово здавна вважали одним із засобів не 

лише виховання, а й мовленнєвого розвитку дитини. 

Ні для кого не є секретом: чим більше дитина знає різножанрових фольклор-

них текстів, тим ліпше у неї розвинене мовлення. Прислів'я, приказки, ніжні 

колискові, забавлянки, загадки, лічилки, мирилки та ін. збагачують словник новими 

поняттями народознавчого характеру, виховують інтерес і любов до рідного слова. 

Вже на першому році життя діти із задоволенням слухають колискові, ігрові 

пісеньки, потішки та забавлянки. Вони створюють у дітей радісний настрій, 

викликають бажання щось говорити — і дитина лепече, а згодом вимовляє окремі 

склади, що сприяє розвиткові мовлення. На другому році життя продовжується 

розвиток артикуляційного апарату, поліпшується розуміння та наслідування мови 

дорослих. Поступово мова стає засобом спілкування дитини з дорослим. Вона 

повторює спочатку окремі слова, потім речення, а відтак відтворює текст потішки 

чи забавлянки. Ігровий характер цих жанрів фольклору з елементами 

звуконаслідування значною мірою до-помагає у вправлянні мовленнєвого апарату. 

Трирічні діти володіють значно більшим запасом слів. Для цього періоду 

їхнього життя характерним є велика мовленнєва активність, неправильна вимова 

звуків, що згодом може набрати мовленнєвої звички. Тому і на заняттях із звукової 
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культури мови, і у повсякденному житті доцільно використовувати потішки, 

забавлянки, заклички, скоромовки, лічилки та інші малі жанри фольклору, 

добираючи їх на відповідні звуки, що їх діти не вимовляють або вимовляють погано. 

З метою виховання звукової культури мовлення використовують і народні ігри: 

"Гуси", "Сірий кіт" та ін. Діалоги, що їх часто зустрічаємо в народних іграх, 

збагачують лексику дошкільнят, сприяють інтонаційній виразності мови дітей 

(наприклад, гра "Гуси"). 

Старшим дошкільникам доцільно давати для вивчення і скоромовки. Після 

вивчення тексту можна запропонувати проказати їх, змінюючи силу голосу 

(пошепки, тихо, голосно), темп мовлення (швидко, посередньо, повільно). Такі 

вправи дають можливість виробляти у дітей вміння володіти голосом, регулювати 

його силу і темп, вправляти артикуляційний апарат, удосконалювати вимову звуків. 

Усе це є доброю основою для вироблення гарної дикції та інтонаційної виразності 

мовлення. У роботі з дітьми молодшого дошкільного віку недоцільно 

використовувати скоромовки, оскільки у них ще не завершився процес правильної 

вимови звуків. 

Формуванню інтонаційної виразності мовлення, його емоційності сприяють 

заклички та примовки, що їх можна використовувати в різні пори року і в різні 

моменти: на занятті, коли йдеться про весну і весняні явища ("Вилети, ґулю, 

горою..."). На прогулянці, коли спостерігаємо за комахами, використовуємо і 

навчаємо дітей примовок, що стосуються комах ("Комашки, комашки..."). 

Розумовий розвиток і збагачення словника дітей відбуваються завдяки ви-

вченню загадок, де сам предмет не називається, а його треба відгадати за певними 

точними ознаками, характерними діями. Загадки загострюють увагу, 

спостережливість, мають пізнавальне значення. Разом з тим вони розкривають 

образність рідної мови і збагачують словник новими поняттями. Неабиякий вплив 

на формування лексики дітей мають прислів'я, приказки, образні народні 

порівняння. 

Чим більше їх знає вихователь, тим більше передасть дітям, тим багатшою буде 

їхня мова. Вивчаючи з дітьми прислів'я та приказки, необхідно пам'ятати, що вони 

різняться за тематикою. Тому доцільно вивчити з дошкільниками по кілька 
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прислів'їв, приказок та образних порівнянь про працю, чесність, правдивість, 

хвалькуватість та ін.; необхідно добиватися, щоб діти не лише знали, але й вміли 

застосовувати на практиці здобуті знання. Потрібно завжди продумувати, якими 

образними висловами, порівняннями збагатиться мовлення. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ 

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГЕНД 

 

Серед багатющої скарбниці усної народної творчості нашого народу визначмо 

місце посідають легенди. В них яскраво відображена історія, світоглядні уявлення 

українців, їхня поетична культура. Виникли вони дуже давно і зафіксовані уже в 

перших писемних пам'ятках, літописах, історичних хроніках. 

У легендах переважає ймовірне, фантастичне. Вони схожі з казкою своїм 

незвичним, дивовижним у поєднанні з реальним. У легендах дійсність пояснюється 

давнішніми міфічними і пізнішими християнськими уявленнями та віруваннями про 

надлюдські істоти і потойбічні сили. Однак у легендах непізнані явища і суспільні 

події витлумачуються з явною установкою на достовірність. 

Залежно від змісту легенди поділяються на міфологічні, апокрифічні, 

топонімічні, історико-героїчні та соціально-побутові. 

Міфологічні легенди найчастіше пов'язані з топонімією певної місцевості, 

річок, озер, гір, долин, гаїв, етимологією назв тварин, птахів, риб, комах, рослин, 

тощо. (Легенди: "Лілія", "Зозуля і Соловейко", "Спориш" та ін.). Для міфологічної 

легенди характерне зображення природи, на фоні якої розгортається дія героїв, 

відбувається боротьба добра зі злом. 

Апокрифічні легенди значно відрізняються від міфологічних. їх зародженню 

сприяло введення християнства, переклад на старослов'янську мову біблійних 

книжок. ("З чого вийшли гори, могили, долини та ін"). 

Топонімічні легенди пояснюють походження назв сіл, міст, гір, рік та ін. 

("Струмок Прусинка", "Річка Либідь", "Батькове благословення"). 

Історико-героїчні легенди в основному висвітлюють початки історії кожного 

народу. Багато з них є одночасно і топонімічними, й історико-героїчними, бо 

походження географічних назв пов'язане з історичними особами і подіями 

("Михайлик і Золоті ворота"). 

Соціально-побутові легенди максимально наближені до реальної дійсності, до 

соціальних і побутових проблем українського міста чи села. ("Як мати стала 

зозулею"). 
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Український народ втілив у легендах та переказах важливі історичні події, 

явища суспільного життя, виявив своє ставлення до них. 

Легенди сприяють збереженню в пам'яті й передачі наступним поколінням 

даних про історичне минуле народу, намагаються пояснити причини виникнення 

різних явищ природи, їхню суть, фіксують народні знання та уявлення про неї. 

Виходячи з вищевказаного, роботу по ознайомленню з легендами вже треба 

починати зі старшого дошкільного віку. 

Легенди дещо складніший порівняно з іншими жанр поетичної творчості. Тому 

при відборі їх для роботи з дітьми слід керуватися такими принципами: 

Легенди повинні бути доступні і зрозумілі за змістом і цікаві для дітей даної 

вікової групи. 

Необхідно враховувати досвід дитини, її можливості для сприймання легенд 

Продумати найдоцільніші форми і методи ознайомлення старших дошкільників 

з легендами. 

Визначити, які пізнавальні, мовні завдання реалізуються при ознайомленні і 

тією чи іншою легендою; який морально-естетичний вплив матиме та чи інші 

легенда на емоційний стан дитини. 

Підготовка дітей до сприймання легенд може здійснюватися на занятті та у 

повсякденному житті. Вона включає ряд додаткових прийомів: 

 вихователь з'ясовує, які уявлення у дітей про ті чи інші об'єкти, явища, героїв; 

 вихователь розповідає про події (рослини, явища природи тощо), що знайшли 

відображення в пропонованій дітям легенді; 

 організує спостереження (якщо це можливо); 

 вибирає оптимальне місце для розповіді дітям легенди (поле, луг, куточок 

природи, куток народознавства та ін.). 

Після розповіді, читання легенди доцільно обов'язково провести бесіду за 

змістом. При цьому можна керуватися тими методами, що і при аналізі казок. 

Питання, визначені для бесіди, повинні виявляти ставлення дітей до легенди 

загалом, до вчинків героїв, до подій, зображених у ній. 

У підготовчій групі бесіда за змістом легенди ускладнюється, оскільки діти 

цього віку зміст її сприймають більш усвідомлено й емоційно. 
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Для того щоб діти краще відчули особливості цього жанру, мову, треба вчити 

зіставляти об'єкти, зображені у легенді, з реальною дійсністю, спонукати до 

розповідей тих уривків легенд, що їм найбільше сподобалися, до коментування 

уривків, що їх зачитає вихователь. Педагог може пропонувати дошкільнятам 

розповісти про героїв легенди, переказати епізоди з певним емоційним 

забарвленням. 

Щоб діти запам'ятали зміст легенди, пропонується повторювати їх зміст при 

наступних спостереженнях, розгляданні ілюстрацій, нагадуванні уривків на заняттях 

з рідної природи, при ознайомленні з навколишнім середовищем, роз-повіді своїм 

ровесникам, батькам. 

При ознайомленні старших дошкільників зі столицею України — Києвом 

доцільно для закріплення використати легенду "Три брати — засновники Києва", 

"Річка Либідь", "Михайлик і Золоті ворота". 

У регіоні, де протікають ріки Дніпро і Десна, ознайомити дітей із легендою 

"Батькове благословення". 

Великий виховний потенціал несуть у собі легенди природничого змісту. їх 

використання спонукатиме дітей до активної пізнавальної діяльності, в процесі якої 

вони більше дізнаються про рослини, тварин, птахів, явища живої та неживої 

природи, будуть вчитися бережно ставитися до всього живого і неживого, що є в 

природі. ("Спориш", "Лілії", "Пустинник", "Журба вічної вдови" та ін.) 

Легенди про обереги дадуть змогу поглибити знання дітей про звичаї та обряди, 

українську природничу символіку ("Легенда про сорочку", "Звідки з'явилась 

вишиванки"). 

У бесідах на морально-етичні теми вихователеві у пригоді стануть легенди 

відповідного спрямування ("Хто кого боїться", "Хліб і золото", "Як мати стала 

зозулею" та ін). Вони сприятимуть формуванню у дітей позитивних якостей і правил 

поведінки. 
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ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї ЗА НАРОДНИМИ ТРАДИЦІЯМИ 

 

З роду в рід кладе життя мости, 

Без коріння саду не цвісти, 

Без стремління човен не пливе, 

Без коріння сохне все живе 

Слова із пісні Ніни Матвієнко 

та Раїси Кириченко «Сік землі» 

 

Всі ми з вами народ України, який складається з родин, великих і малих, 

працьовитих та дружних. Як велика ріка бере початок і силу малого джерела, так і 

наша держава починається з родини. Одне слово родина — це мама і тато, бабусі і 

дідусь, братики й сестрички, одним словом, то найрідніші на світі люди, які одне 

одного шанують і люблять.  

Відомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед 

від системи взаємин у сім'ї. «Усі ми родом із дитинства», «Усе — і хороше, і погане 

— людина отримує в сім'ї». Ці вислови відомі, мабуть, усім. Зрозуміло, що без 

радикальної перебудови традиційного сімейного виховання не слід очікувати 

серйозних успіхів у становленні повноцінної особистості: самостійної, 

відповідальної, упевненої в собі, ініціативної, творчої, з чіткими моральними 

настановами.  

Дитину  можна порівняти з водою. Це річка весела та стрімка, бурхлива або ж 

глибока й повільна. Вона тече собі, куди їй заманеться, рухається вільно й 

невимушено. Але рух кожної річки визначає її річище, ті береги, які ми називаємо 

батьками. Вони завжди ніби попереду, визначають основне спрямування її руху. 

Якщо батьки знають, як виховувати дитину, мають свої стійкі ціннісні настанови, 

розуміють, що важливо для дитини, то ці береги міцні, надійні. Тоді й річка 

почувається захищеною та впевненою. 

Де ви бачили такі береги, які б тиснули на річку або змушували її текти в інший 

бік? Річка тече вільно, але береги дещо скеровують її рух. Річка, яка не має берегів, 

розтікається, поступово перетворюючись на болото. Так і дитина, яка не відчуває 
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підтримки, розумного контролю батьків, не має життєвих орієнтирів, чіткого 

усвідомлення своїх справжніх бажань і потреб, тому часто потрапляє під лихий 

вплив або тиск оточення. 

Діти наслідують своїх батьків, вони ніби віддзеркалюють їхню поведінку, 

манери спілкування, але головне — засвоюють саме ті цінності, ті основні життєві 

принципи, які сповідують батьки. Помиляються ті батьки, які впевнені, що дитина 

робитиме так, як вони скажуть. Насправді вона робитиме так, як вони роблять. Тому 

батькам важливо бути послідовними в думках, переконаннях і діях. Хочеться 

розповісти  давню притчу, яка тісно пов’язана  з найріднішими людьми 

 

Два янголи 

За день до свого народження дитина сказала Богові: 

— Я знаю, для чого йду в цей світ, але не знаю, що я повинна робити. 

— Я дам тобі двох янголів, яких ти обрала ще раніше. Вони завжди будуть 

поряд із тобою, навіть тоді, коли ти не відчуватимеш їхньої присутності. Вони все 

тобі пояснять. Кожен із них казатиме те, що тобі потрібно знати, і, поєднавши 

думки обох янголів, ти дізнаєшся, ти зрозумієш, що потрібно робити. 

— Але як я їх зрозумію, якщо я не знаю їхньої мови? 

— Янголи вчитимуть тебе своєї мови. Вони оберігатимуть тебе від усіх 

нещасть, допоможуть тобі пристосуватися до світу, пробуджуючи твоє 

справжнє «Я». Але пам'ятай, що саме ти їх вибрала, і прийми їх, хоч би які вони 

були! Люби їх! 

— Як і коли я повинна повернутися до Тебе? 

— Твої два янголи розкажуть тобі про все. І якщо когось не буде поряд, 

будь спокійною — ти просто вибрала так, що хтось із них повинен бути на 

відстані, а можливо, навіть в іншому вимірі... 

— А як звати моїх янголів? 

— Неважливо, як їх звати, у них багато імен. Ти ж називатимеш їх мамою 

й татом.  

Тож, правда, мама і тато, це ті люди , які завжди поруч, допоможуть, 

підтримають, дадуть гарну пораду. 
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      Сім’я для дитини — це місце її народження і основне місце спілкування. 

Вона визначає багато в житті дитини. Звя’зок між батьками і дітьми відноситься до 

найбільш сильних людських відносин. Виховання дітей в сім’ї є першоосновою 

розвитку дитини як особистості. Благополуччю дитини сприяють доброзичлива 

атмосфера і така система сімейних стосунків, яка дає почуття захищеності, любові і 

сприйняття, стимулює його на розвиток. «Наші діти – це наша старість. Правильне 

виховання — це наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, 

це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми, перед усією країною»  А. С. 

Макаренко. 

    В Концепції дошкільного виховання в Україні, Державній національній 

програмі «Освіта», Законі України «Про дошкільну освіту», Базовому компоненті 

дошкільної освіти в Україні підкреслюється велика роль родинного виховання, 

передбачається взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою 

створення для кожної дитини єдиного виховного середовища. 

   Закон України «Про дошкільну освіту» покладає на сім’ю велику 

відповідальність. У статті 8 «Роль сім’ї в дошкільній освіті» зазначено: 

«Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім′ю від обов′язку 

виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі. Батьки несуть відповідальність 

перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також 

збереження її життя, здоров′я, людської гідності». 

    Родинна педагогіка є серцевиною народної виховної практики. Це 

перевірений віками досвід виховання дітей в умовах родини, в колі найближчих по 

крові і духу людей. С.Ф. Русова зазначала, що пріоритет у вихованні маленької 

дитини має родина, а «родинне виховання є найкращим, бо в його основі лежить 

ласка матері». 

Проаналізувавши думку провідних вчених, програму розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля», а також спираючись на педагогічний 

досвід, ми прийшли до висновку, що батьки повинні перестати бути сторонніми 

спостерігачами, експертами, а стати активними учасниками педагогічного  процесу, 

адже у нас спільна мета – це благополуччя наших дітей.  
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Почуття патріотизму починається в дитини з рідної домівки, з лагідної маминої 

колискової, з сімейних свят. Дуже важливо, щоб дитина в сім'ї мала свої обов'язки, 

щоб її залучали до посильної участі в сімейних справах. Це сприяє зміцненню 

«відчуття сім'ї». Дитина приймає свою родину, свій дім такими, якими вони є, і 

любить їх просто так. Це відчуття «батьківського дому» і стансосновою любові та 

поваги до Батьківщини. 

Засади патріотично-моральної та національної свідомості закладаються саме в 

родині — у життєвих буднях, їхніх радощах і прикрощах. Саме на цій основі 

зароджується взаємоповага між людьми, любов, приязнь. І дуже важливо, щоб 

дитина росла не споживачем, який уміє тільки брати, а й особистістю, здатною 

любити, піклуватися про рідних, співчувати іншим. 

Важливо з перших років життя навчити дитину любити своїх батьків, 

допомагати їм, щоб потім діти могли любити свою країну, дбати про неї. Ця 

здатність не з'явиться сама собою. І нам, педагогам, і вам, батькам, необхідно 

докласти певних зусиль.  

З огляду на це, ми поставили собі за мету, створити в групах такі  

взаємовідносини, де б батьки були рівноправні партнери в навчально-виховному 

процесі, невід’ємна органічна частина нашого колективу, озброїти їх системою 

знань і вмінь необхідних для організації сімейного виховання дітей.  

Збагачення духовності батьків, поширення серед них педагогічних знань - одне 

з важливих  завдань нашої повсякденної роботи. Ми  намагаємося донести їм, що 

любов матері до своєї дитини – то початок виховання серця сина чи доньки, яке 

можливе лише за прямого впливу від серця до серця. Існує таке поняття – сердечна 

спорідненість. Ось до неї прагнемо всі разом, виховуючи дитину. 

 

Науково-методична проблема нашого  дошкільного навчального закладу: 

 патріотичне виховання у контексті розвитку морально-духовного, 

правового, громадянського потенціалу особистості дитини дошкільного віку;  

 інтеграція родинного і суспільного виховання, пошук нових форм роботи з 

батьками вихованців. 
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Методи і прийоми з патріотичного виховання батьків вихованців ДНЗ №1 

«Дзвіночок»: 

 індивідуальні (анкетування, попередні візити батьків з дітьми, співбесіди, 

консультації, телефонний зв’язок, відвідування вихованців удома); 

 наочно-письмові (батьківські куточки, тематичні стенди, виставки, родинні 

газети, скринька ідей та пропозицій); 

 групові (консультації, збори, практикуми, школа молодих батьків, зустрічі з 

цікавими людьми); 

 колективні (батьківські конференції, зустрічі за круглим столом, засідання 

батьківського комітету, дні відкритих дверей, перегляд ранків, спортивних загань). 

 

Форми роботи з патріотичного виховання з батьками ДНЗ №1 

«Дзвіночок»: 

Масові (сумісні заходи педагогів і батьків): 

 батьківські збори 

 конференції 

 консультації 

 вечори для батьків 

 консультативні пункти 

 заходи педагогів, батьків і дітей  

 Дні відкритих дверей 

 КВК вікторини 

 сумісна творчість 

 родинні свята та розваги 

 концерти 

 змагання 

Індивідуальні 

 бесіди 

 відвідини вдома 

 виконання індивідуальних доручень 

Наочно-інформаційні 

 інформаційно-просвітницькі (ознайомлення батьків з особливістю НЗ) 

 інформаційно-аналітична (опити, зрізи, анкетування) 

Цього року в нашому ДНЗ була  проведена така робота з батьками з 

патріотичного виховання. 
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Дні відкритих дверей в ДНЗ №1 «Дзвіночок» 

Amor vincit omnia – любов перемагає все. Цей вираз дійшов до нас з часів 

існування Стародавнього Риму. З любові народжується все прекрасне на землі. 

Любов, як високе моральне почуття, надихає не тільки поетів. Вона є життєдайною 

силою, яка робить людину здатною стійко і самовіддано протягом всього життя 

віддавати все найкраще предмету своєї любові. 

Родина — природний осередок найглибших людських почуттів: тут 

народжуються і поглиблюються любов до матері і батька, бабусі і дідуся, роду і 

народу, пошана до рідної мови, історії, культури. З перших годин появи дитини на 

світ, з перших місяців і років її життя батьки, родичі. Всі, хто поряд, ставляться до 

неї лагідно і ніжно, щиросердно й чуйно, і в дитячому серці зароджуються, 

вкорінюються відповідні моральні почуття – любов до людей, милосердя, доброта, 

що є сутністю вихованої людини. 

Наше суспільство здавна визнає очевидну істину: батьки – головні природні 

вихователі дитини. Історія людського суспільства поклала на батьків головну 

відповідальність за виховання своїх дітей, “коронувавши” їх як найперших і 

незамінних на вчителів у житті кожної дитини. Про сину виховного впливу батьків 

красномовно свідчать українські народні прислів’я та приказки: “Які мама й татко, 

так й дитятко”, “Яка мама – така й сама”, “Хороші діти – то честь батька і матері”. 

В усі часи зневажливо ставилися до тих, хто не виконував покладених 

природою батьківських обов’язків. Без глибокої, самовідданої й розумної любові до 

дітей не може бути повноцінного сімейного виховання. Виховати дитину - велике 

мистецтво, так як сам процес виховання – це безперервна робота серця, розуму і 

волі батьків. Саме батьки є головною ланкою у особистісному розвитку своєї 

дитини, бо вони найчастіше спілкуються з ними. Як говорив педагог А.С. 

Макаренко: “Не думайте, що ви виховуєте дитину тільки тоді, коли з нею 

розмовляєте чи повчаєте, чи наказуєте її. Ви виховуєте її кожної миті свого життя, 

навіть тоді, коли вас немає вдома. 

У сучасному світі зростає розуміння ролі сім’ї, як такої, що визначає не тільки 

долю дитини, а розвиток суспільства. В Концепції дошкільного виховання в Україні, 

Державній національній програмі “Освіта”. Україна ХХІ ст., Закон України “Про 
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дошкільну освіту та виховання”, “Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні” 

підкреслюється велика роль родинного виховання, передбачається 

взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для 

кожної дитини єдиного виховного середовища й водночас підкреслюється 

відповідальність за виконання своїх батьківських обов’язків. 

Сьогодні, лише незначна частина батьків може спрямувати у правильне русло 

виховання своєї дитини, отже, потребує допомоги фахівців. Такою допомогою 

повинна бути діяльність педагогів, які сприяють всебічному розвитку дітей, та 

допомагають сім’ї у їх вихованні. Розуміння того, що саме в сім’ї закладається 

фундамент повноцінного фізичного і психічного розвитку дитини, спонукає 

дошкільний заклад до пильного вивчення запитів, потреб і вимог сучасної сім’ї, 

тобто, до тісної взаємної ДНЗ і родини. 

Співдружність з сім’єю — одне з першочергових завдань, мабуть, у кожному 

дошкільному закладі. Сучасне життя спонукає до урізноманітнення та обновлення 

форм спільної роботи з батьками. Використання різних форм і методів, залучення 

батьків до співпраці, творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної 

взаємодії ДНЗ і родини. Здійснення цієї роботи, досягнення в ній справжнього 

успіху можливі лише при індивідуальному підході до кожної сім’ї. Тільки тоді 

батьки йтимуть до дитячого садка зі своїми радощами і сумнівами, стають єдиним 

колективом, завжди допоможуть і підтримають педагога. 

Двері дошкільного закладу повинні бути завжди відкриті для батьків. 

Дні відкритих дверей — дієва форма педагогічної просвіти батьків у нашому 

ДНЗ, яка взаємно збагачує батьків і педагогів досвідом вивчення особливостей дітей 

та мистецтвом їх виховання. Безпосереднє ознайомлення з життям дітей в д/з 

дозволяє батькам переконатися, що виховання знаходиться в умілих і надійних 

руках. 
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Додаток № 1 

Колискові пісні 

СОН 

Ходить Сон біля вікон, 

заглядає в ліжка. 

Спить ведмедик,  

лялька спить і дівчинка Марічка. 

Ходить Сон біля вікон,  

Дрьомушку дарує, 

А коли малеча спить,  

дядька Сон сумує. 

Дядька Сон для малюків  

казочки складає, 

Хлопчиків він і дівчаток  

сплячих розважає. 

Ходить Сон біля вікон,  

з зірочками грає, 

3 першим промінцем старий  

спати сам лягає. 

Мріє дядя Сон  

у сні з Марічкою пограти, 

Веселощі, солодощі  

дітям дарувати. 

  

КОЛИСКОВА 

Засинає за хмаркою сонце, 

Місяць заглядає в віконце. 

Колискову я співаю, 

Малу Марічку спати вкладаю. 

Баю-бай, моя маленька, 

Дуже любить тебе ненька. 

Баю-бай, моя гарненька, 

Ягідко ти солоденька! 

Комашки спати полягали. 

Будиночки позачиняли. 

Пташки в садочку не співають, 

У гніздечках засинають. 

Баю-бай — час доні спати. 

Ти — улюблена у тата. 

Баю-бай — очі, щічки — 

Моя доня невеличка. 

Дядька Сон сховався в ліжко, 

Мишка в шпарку лізе нишком. 

Тато спить і спить бабуся, 

Спить і донечка Маруся. 
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А-А-А, КОТКИ ДВА 

А-а-а, котки два, 

Сірий, білий - обидва 

Просяться до хати, 

Хочуть Галю взяти. 

А ми Галю не дамо, 

Бо ми Галю глядимо. 

 

А-А-А, КОТКИ ДВА 

А-а-а, котки два, 

Сірий, білий - обидва, 

По капусті ходили, 

Ляльку в хустці носили. 

Котку-братку, 

Дай нам ляльку 

Для Оксани 

На забавку. 

 

ОЙ КОТИКУ, КОТКУ 

Ой котику, котку, 

Сідай на колодку, 

Та пошиємо Шурі сорочку. 

А Шура маленький 

Та спати раденький, 

А-а-а, баюшки-баю.

 

ОЙ КІТ-ВОРКІТ 

Ой кіт-воркіт 

Кашу поїв, 

А нашому Юрчику 

Спать повелів. 

Ой кіт-воркіт 

Та воркоче, 

А мале дитя 

Спати хоче. 

 

ОЙ СПИ, ДИТЯ, В КОЛИСОНЬЦІ 

Ой спи, дитя, в колисоньці, 

Як горошок в билиноньці! 

Буде вітер повівати 

Та й горошком колисати; 

Як горошок затиркоче, 

Тоді Ганя спати схоче. 

 

ОЙ ХОДИЛА ЖУРАВОЧКА 

Ой ходила журавочка  

Та й по комишу,  

А я свою дитиноньку 

Та й заколишу.  

Ой ну люлі, люлі! 
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БАЮ, БАЮ, БАЮ  

Баю, баю, баю! 

Дровець нарубаю 

І в печі натоплю: 

Буде тепло в хаті, 

Буде дитя спати. 

 

ПРИЛЕТІЛИ ЖУРАВЛІ 

Прилетіли журавлі, 

То великі, то малі, 

Сіли вони на люлі 

Та й співають: 

Трі-рі-рі! 

 

А-А, КОТОЧОК 

А-а, коточок, 

Заховався в куточок, 

Піймав собі мишку 

Та й з'їв у затишку. 

А-а, а-а! 

 

ОЙ НУ, ЛЮЛІ, КОТОЧКУ 

Ой ну, люлі, коточку, 

Не сиди в куточку. 

Піймай собі мишку 

Та ходи в колиску! 

Мишка буде грати, 

Котик танцювати, 

А дитина спати. 

 

КОТИКУ СІРЕНЬКИЙ 

Котику сіренький, 

Котику біленький, 

Котку волохатий, 

Не ходи по хаті, 

Не ходи по хаті, 

Не буди дитяти. 

Дитя буде спати, 

Котик воркотати. 

Ой на кота воркота, 

На дитину дрімота. 

А-а, а-а, а-а, а! 
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А-А-А, КОТІВ ДВА 

А-а-а, котів два, 

Сіренькії обидва. 

По бережку ходили 

Та качечку ловили. 

Та качечку в юшечку, 

А пір'ячко в подушечку. 

Подушечка м'якесенька, 

Спи, дитино малесенька. 

 

А-А-А, КОТІВ ДВА 

А-а-а, котів два, 

Сірі-бурі обидва. 

Сірі-бурі, волохаті, 

Не ходіте коло хати. 

У нас дитя маленьке, 

Воно спати раденьке. 

 

ПІШОВ КОТИК У ЛІСОК 

Пішов котик у лісок, 

Найшов котик поясок, 

За люлечку прив'язав 

Та дитину покачав. 

 

ОЙ КОТИКУ, КОТИКУ 

Ой котику, котику, 

Мальований хвостику, 

Не ходи кругом хати, 

Не збуди нам дитяти. 

Дитятко маленьке, 

Спатки раденьке. 

А-а-а. 

 

КИЦЯ МУРА 

А-а-а! 

- Киця Мура, де ти була? 

Я гукала ти не чула. 

А-а, а-а, а! 

- Я сиділа під столом, 

їла кашу з молочком. 

 

ОЙ ТИ, КОТЕ, НЕ ГУДИ  

Ой ти, коте, не гуди, 

Спить дитина, не збуди. 

Дитятко маленьке, 

Воно спать раденьке. 
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ОЙ ЛЮЛІ, ЛЮЛЯШІ 

Ой люлі, люляші, 

Купив батько Наташі 

Ляльку і кота. 

Щоб удень гуляла, 

А вночі щоб спала. 

 

ХОДИТЬ КІТ ПО ГОРІ  

Ходить кіт по горі, 

Носить сон в рукаві, 

Всім дітям продає, 

Василькові так дає. 

 

ОЙ У ЛІСКУ НА ГОРІШКУ  

Ой у ліску на горішку, 

Там хатинка новенька. 

Там хатинка новенькая, 

Там дитинка маленькая. 

Ми дитинку будем колисати 

І самі будем спати. 

 

ЩУКА-РИБА 

Щука-риба в морі грає, 

А Івасик спать лягає. 

Я рибоньки наловлю, 

Івасику та наварю, 

Ой я його нагодую, 

Ой я його обцілую, 

А Івасик буде спати, 

А я буду колихати. 

Коли б спало, щастя мало, 

Коли б росло, не хворіло 

На голівку, ні на тіл 
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Додаток №2 

Забавлянки 

"ЛАДКИ, ЛАДУСІ" 

Дорослий, стоячи навпроти дитини, виконує рухи долоньками дитини, 

примовляючи забавлянку: 

Ладки, ладусі, схожий (схожа) на 

татусю! 

Де тато? 

— На роботі там, там...  

Будує хату сам, сам, сам... 

Ладки, ладусі, схожий (схожа) 

матусю! 

Де мама? 

— Вдома там, там, там... 

Кашу варить нам, нам, нам... 

Каша смачненька, 

Маруся маленька! 

В. Ніколаєнко 

 

"ГОРОШОК" 

Гра розвиває м'язи пальців, мовлення дітей; залучає до розумового розвитку. 

Починаючи з мізинця, перебирають пальчики дитини, промовляючи: 

— Горошок, Бобошок,  

Сивочка,  Курочка, 

А той старий когугисько  

Не хтів іти до дітиська — 

Та шуп з ним до песа! 

Під час повторного розігрування діти відповідають на запитання текстом 

забавлянки, повторюючи слова. 

 

"ЧУКИ, ЧУКИ, ЧУКИ, ЧОК" 

Чуки,чуки,чуки,чок,  

Пішли дітки в таночок,  

Пішли дітки в таночок,  

Донька збила каблучок. 

— Прибий татку, каблучок, 

Бо я хочу в таночок. 

Лідія Компанієць 
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"НАЛОВИЛА БАБА ЩУК" 

Чук чук чук, чук! 

Наловила баба щук. 

Роздивилась в казані-  

То не щуки, а лини! 

Чук, чук, чук, чук! 

Наловив дідуньо щук. 

Роздививсь у казані — 

Знов не щуки, а лини!  

Чук, чук, чук, чук!  

Обійдемось і без щук.  

А линки, а линки  

Повминаєм залюбки! 

Наталя Забіла 

"ОЙ ЧУК-ЧУКИ, ЧУКИ-НА" 

Ой чук-чуки, чуки-на!  

Наша доня чепурна.  

В неї на голівці  

жовті чорнобривці,  

і віночок з конюшини,  

і намисто із шипшини,  

і листок квасольки,  

наче парасолька,  

і широкий лопушок,  

мов зелений фартушок! 

Євген Гуцало 

 

"ГОРЩИК" 

В мами є великий горщик,  

Мама в ньому варить борщик,  

І такий смачний той борщик,  

Що ми ладні з'їсти горщик. 

Федір Петров 

 

"А МИ ЗВАРИМ БОРЩИКУ" 

Павлику, Павлику,  

Йди нарви нам щавлику,  

А ми зварим борщику  

В череп'янім горщику,  

Добре салом затовчем, 

Почастуємо борщем

. 

Лідія Компанієць 

ТАНЦЮВАЛА РІПКА 

Танцювала ріпка з маком,  

А петрушка з пастернаком.  

Комарі співали,  

Мухи помагали. 
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"НАПЕЧУ ОЛАДКИ" 

Ладки дадки, ладки! Напечу оладки  

Пишні та рум'яні. 

Для кого? 

Для Гані. 

Гушки, гушки, гушки! 

Наварю галушки  

Білі та духмяні. 

Для кого? 

Для Гані. 

А що на заїжку? 

Казочку-потішку. 

Лідія Компанієць 

 

ПОТІШКА 

Ладки Ладки, ладки!  

Впав Мурко із кладки.  

Хоч і не забився,  

Мало не втопився.  

Присів за лозою  

Та й плаче сльозою. 

Меланія Павленко 

 

ГУСИ 

Гуси, мої гуси,  

Де були? 

В бабусі. 

Чим вас частували? 

Кашку нам давали. 

Як же ви бабусі  

Дякували гуси? 

Ми їй ґелґотали 

Пісеньку співали. 

Василь Заєць  

СКІЛЬКИ ДІТОК  

Голубчику, голубок,  

Скільки в тебе діточок? 

Двоє гарненьких, 

Двоє сіреньких, 

Двоє слухняних, 

Двоє старанних. 

 

ДОЩ ІДЕ, ДОЩ ІДЕ 

Дощ іде, дощ іде,  

Аж із стріхи капає,  

Комар з мухою танцює,  

Аж підскакує. 

Ольга Стрілець 



68 

ЛАСЯ-ПАРАСЯ 

Лася-Парася,  

Де була? 

У лісі. 

Що їла? 

Горісі. 

Чим кусала? 

Зубами. 

Куди клала? 

До мами. 

Василь Марсюк 

ГОРОБЧИК 

Горобчику, горобчику,  

Не ходи на дощику:  

Буде горло боліти,  

Буде лікар ходити,  

Не пускатимуть в садок  

До малесеньких діток. 

Меланія Павленко 

 

ЛЕЛЕКА 

Лелеко, лелеко, Де ти був? 

Далеко! 

Що у тебе в скриньці? 

Малюкам гостинці! 

Для Олі й Ликерки  

Солодкі цукерки!  

Тетянці і Вові  

Пряники медові,  

Горішки для Вані...  

Всі ж вони слухняні. 

 

ДВА ВЕДМЕДІ 

Два ведмеді, два ведмеді  

Горох молотили,  

Два півники, два півники  

До млина носили.  

Цап меле, цап меле,  

Коза засипає, 

А горобчик, гарний хлопчик,  

На скрипочку грає. 

 

ПІШЛА КИЦЯ ПО ВОДИЦЮ 

Пішла киця по водицю  

Та й упала у криницю.  

Пішов котик витягати:  

Давай, кицю, лапку  

Та вилізай на кладку.  

Сиди, кицю, грійся  

Та нікого не бійся. 
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ТАНЦІ 

Танцювала риба з раком,  

А петрушка з пастернаком.  

А квасоля — руки в боки  

Та й у скоки-перескоки. 

Ой чок-чок, ой чок-чок —  

Ну й веселий гопачок!  

Бараболька і буряк  

Починають краков'як,  

А цибулька в аркані  

Аж підморгує мені.  

Ой чок-чок, ой чок-чок —  

А я собі — гопачок! 

Платон Воронько 

ЧИЙ БУДЕ ВІНОК 

Візьмемося за руки.  

Підемо на луки.  

Там сплетем віночок,  

Станемо в таночок.  

Чий найкращий танок —  

Той і візьме вінок. 

 

ЖИВ-БУВ ДІД ТА БАБА  

Жив-був дід та баба,  

Була в них вівця,  

Почнемо з кінця:  

Жив-був дід та баба,  

Була в них вівця,  

Почнемо з кінця... 

 

СКАЖУ ВАМ, ДІТИ, КАЗКУ  

Скажу вам, діти, казку:  

Приніс зайчик дров в'язку,  

Поколов їх дрібненько,  

Зварив кашу хутенько.  

Кашка була солоденька,  

Моя казка коротенька. 

 

ІДЕ, ІДЕ ДІД, ДІД 

Іде, іде дід, дід, 

Несе, несе міх, міх.  

Оттакий дідище, 

Оттакий страшище!  

Оттакий ногатий,  

Оттакий рукатий,  

Оттакий вусатий,  

Такий бородатий!  

Оттакий дідище,  

Оттакий страшище! —  

А я не боюсь!
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КОНИК 

Ходить коник по лужку,  

По зеленім бережку.  

Коник сам себе пасе,  

Коник гривкою трясе,  

Золота вуздечка — брень!  

Золота підківка — дзень!

 

 

МАЛА БІЛОЧКА 

Мала білочка  

По ліщині скаче,  

Шишки, горішки  

У торбину мече.  

Плаксивим дітям  

Дала по лушпинці,  

А чемним, гарним -  

Те, що всерединці. 

Марійка Підгірянка 

КОТИК 

Скочив котик,  

Сів на плотик,  

Миє ротик  

І животик. 

Він миленький  

І чистенький,  

Гарний Мурко  

Мій маленький

 

ДВА ПІВНИКИ 

Два півники, два півники  

Горох молотили,  

Дві курочки-чубарочки  

До млина носили.  

Цап меле, цап меле,  

Коза засипає,  

А маленьке козенятко  

На скрипочку грає.  

Танцюй, танцюй, козуленько,  

Ніженьками туп-туп.  

Татусенько з матусею  

Принесуть нам круп, круп.  

А вовчок-сірячок  

З лісу виглядає,  

Та на біле козенятко  

Скоса поглядає. 

 

КИЦЯ 

Люба кицю, мила кицю,  

Муркай пісеньку для биця 

— Няв! Не хочу для бичка —  

Не дає він молочка! 
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ПІШЛА КИЦЯ ПО ВОДИЦЮ 

Ой, піди ж ти, кицю,  

Піди по водицю,  

Та не впади в криницю.  

Пішла киця по водицю  

Та й упала у криницю. 

Біжить котик рятувати,  

За вушечко витягати.  

Витяг кицю за вухо Та й посадив, 

де сухо: 

— Лежи, кицю, тута,  

А я знайду прута!  

— Іще прута не знайшов,  

А вже киці не знайшов. 

Марія Пономаренко 

 

ОЙ, КОТУСЮ 

Ой, котусю, котусю,  

Займи нашу телусю,  

Та пожени на пашу —  

Дасть молочка на кашу. 

Марія Коляда 

КОТОЧОК 

У нашого коточка  

Вишивана сорочка,  

Із ремінчиком штанці,  

Вуса й носик в молоці. 

 

ЗАЙЧЕНЯТКО 

— Ой маленьке зайченятко,  

Де твоя домівка-хатка? 

— В мене хатка за горбочком,  

Під ялинкою й дубочком. 
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Додаток №3 

Пестушки та утішки 

 

(Купаючи дитину, примовляють.) 

Купалися ластів’ята 

Та в чару-водиці, 

Щоб були ми білотілі 

Та ще білолиці. 

Купалися ластів’ята 

Та в чару-водиці, 

Щоб були ми чорнобриві 

Та ще білолиці. 

У любисточку купали, 

Живу воду наливали, 

Щоб здоров’я тіло мало, 

Лиха-горенька не знало. 

*** 

 

(Перед купанням чи перевдяганням дитини погладжують її тільце вздовж 

обома руками.) 

Потягнуся-гнуся, 

Підрости не забарюся. 

Ототушки-тутушки! 

На мого хлопчика/дівчинку 

ростушки. 

Ототошки, ототошки, 

Щоб підросли ми трошки! 

*** 

 

Ототушки-тутушки! 

На котика потягушки, 

А на Іванка ростушки. 

Ой тошки, тошки, 

Щоб підросли трошки! 

*** 

 

Дитина вчиться ходити, коли вчать дитину ходити, тримають її під руки: 

Дибки, дибки. 

Ходить котик по лавочці, 

Водить кицю за лапочки: 

Диб, диб, диб… 
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***

Ой ходила квочка 

Коло кілочка, 

Кво-кво-кво, коло кілочка. 

Ой висиділа квочка 

Четверо курчаток, 

Четверо курчаток. 

Ходила квочка 

Коло кілочка, 

Водила діток – 

Одноліток. 

*** 

 

Тра-та-та, тра-та-та, 

Сіла баба на кота. 

Поїхала до попа. 

Попа нема вдома, 

Поїхав по дрова. 

Самі попенята 

Кують ноженята. 

Наварили юшки 

Й го-оп на подушки! 

(Піднімають дитину і швидким рухом кладуть спинкою на м’якеньке). 

*** 

 

(Дитину, що сидить у дорослого на колінах, підкидають угору-вниз, хитають 

вліво-вправо, імітуючи рух на возі) 

Гайта-вісьта, коні лисі, 

Поїдемо до Марисі, 

Від Марисі до Парасі, 

Гайта-вісьта, коні ласі. 

*** 

(Дитинку беруть за вушка і повертають голівку то ліворуч, то праворуч, а на 

останніх словах легенько смикають за вушка:) 

– Зайчику, зайчику, 

Де ти був? 

– У млині, у млині. 

– Що ти видав? 

Сім міхів горіхів. 

– Чом не взяв? 

Били мене, зайчика, 

Золотії пальчики, 

Ледве я втік 

Через бабин тік. 

Коли дитина плаче 

Втішають малюка, який плаче: 

Цить, Ганнусю, не плач. 

Несе киця калач, 

Недалеко, на мостику, 

Несе калач на хвостику. 
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*** 

Цить, не плач, 

Спечу тобі калач, 

Медом помажу, 

Тобі покажу. 

*** 

 

Ку-ку-рі-ку, кугутику, 

Лобатий, красивий, 

Подивися на Іванка, 

Який він плаксивий. 

Відволікти від чогось 

*** 

 

Ручкою дитини водять по 

обличчю: 

Летіла пчола коло чола – бумц! 

Летіла оса коло носа – бумц! 

Летіла мушка коло вушка – бумц! 

Летів жук, в оцьо – бух! 

Показують, як лізе рак, а потім 

легенько щипають дитину: 

Лізе рак по стіні 

В червоному кафтані. 

Щипати чи ні? 

*** 

 

Коляд, коляд, колядниця, 

Добра з медом паляниця, 

А пісна не така, 

Дай, діду, п'ятака. 

А ти, бабо, гривню, 

Бо всю воду вип'ю 

*** 

 

Колядин-дин,  

Я, бабусю, один. 

Винеси мені пиріжок 

Та поклади у мішок 

З руками, з ногами, 

Щоб бігав за нами. 

*** 

Щедрик добрий,  

Я не згірший, 

Дайте млинця, 

Котрий більший! 

Що щедрушка, 

То пампушка, 

Що й щедреник, 

То й вареник. 
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*** 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров'я. 

А пан, як господар. 

Господиня, як калина. 

А діточки, як квіточки. 

Щедрий вечір, добрий вечір, 

Добрим людям на здоров'я! 

*** 

Благослови, мати,  

Весну закликати!  

Весну закликати,  

Зиму проводжати!  

Зимочка в возочку,  

Літечко в човночку! 



76 

 

 

 

Додаток №4 

Жартівливі пісеньки 

 

Не тепер, не тепер 

на гриби ходити! 

Восени, восени, 

як будуть родити. 

Пішов дід на гриби, 

баба на підпеньки, 

Баба свої посушила, 

дідові сиренькі. 

Як ідете на підпеньки, 

кличте нашу Ксеньку, 

Наша Ксенька не сліпенька, 

бачить, де підпеньки. 

*** 

 

По гриби ходила Зіна,  

Принесла трави корзину. 

Приспів: 

Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! 

Ай-ай, ай-ай, ай-ай-ай! 

Утікав, злякавшись, Федя 

Від картонного ведмедя. 

Приспів 

*** 

 

Йшов Андрійко по провулку, 

Почепив на шляпу булку. 

Приспів 

Чаєм нас вгощала Поля 

І поклала в чашку солі. 

Балалайка є в Бориса, 

Ти заграй нам, не барися! 

*** 

 

Трень-брень… Дивина! 

Обірвалася струна! 

Гарна скрипка у Івася, 

Ти заграй, Івась, не гайся! 

Ля-ля… раптом хрусь! 

Поламав смичок Івась. 

Та знайшлись у Льоши й Тані 

Гарні ложки дерев’яні. 

Чок-чок, чоки-чок! 

Нумо, друзі, у танок! 
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*** 

Встали рано, до зорі 

Славні друзі дударі. 

Пісню гучно засурмили, 

Все село оповістили, 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду. 

Все село оповістили. 

День сьогодні урочистий, 

Колосок дозрів зернистий, 

Низько голову схиляє, 

На жнива усіх скликає. 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду, 

На жнива усіх скликає. 
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Додаток №5 

Заклички і промовки 

 

ВИЙДИ, ВИЙДИ, СОНЕЧКО 

Вийди, вийди, сонечко, 

На дідове полечко, 

На бабине зіллячко, 

На наше подвір'ячко, 

На весняні квіточки, 

На маленькі діточки. 

Тут вони граються, 

Тебе дожидаються.     

 

ОЙ ДОЩИКУ, ПОЛИВАЙЧИКУ 

Ой дощику, поливайчику, 

Поливай, поливай, 

Поливай, поливай 

Та і нас не минай. 

 

ДОЩИКУ, ДОЩИКУ, ПОЛИНИ, ПОЛИНИ  

Дощику, дощику, полини, полини, 

Щоб калюжі були. 

Дощику, дощику, перестань, 

перестань, 

Та поїдемо на Йордань. 

Дощику, дощику, я наварю 

борщику 

У синьому горщику, 

Та поставим на дубочку, 

Будем стріляти, дощик спиняти. 

Сонце блисне, яйце трісне, 

Дубочок хитнувся, дощик 

минувся. 

 

ДОЩИКУ, ДОЩИКУ 

Дощику, дощику, 

Перестань, перестань, 

Я поїду 

В Берестань, в Берестань, 

Куплю горщика, 

Зварю борщику, 

Яйце вкину. 

Яйце трісне, 

Сонце блисне. 
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ІДИ, ІДИ, ДОЩИКУ  

Іди, іди, дощику, 

Зварю тобі борщику 

В зеленому горщику, 

Поставлю на вербі, 

Щоб випили горобці. 

Я яєчком забілю, 

А яєчко прісне, 

А сонечко блисне. 

 

ДОЩИКУ, ДОЩИКУ 

Дощику, дощику, 

Наваримо борщику 

У зеленому горщику; 

Яйце вкину, 

Яйце трісне, 

Сонце блисне. 

Ключик, замочок, 

Шовковий платочок. 

 

НЕ ЙДИ, НЕ ЙДИ, ДОЩИКУ  

Не йди, не йди, дощику, 

Зварю тобі борщику 

Та поставлю на горі, 

Щоб не їли комарі. 

 

ДОЩИКУ, ДОЩИКУ 

Дощику, дощику, 

Наваримо борщику 

У зеленому горщику, 

Поставимо на горі — 

Виїдять комарі; 

Останеться трошки — 

Виїдять мошки; 

Останеться капля — 

Виїсть цапля; 

Останеться кришка — 

Виїсть мишка. 

 

ІДИ, ІДИ, ДОЩИКУ  

Іди, іди, дощику, 

Зварю тобі борщику, 

Поставлю ти в кутику 

На зеленім прутику, 

Поставлю ти на горі, 

Щоб не з’їли комарі. 

Дощик іде, 

Рутка цвіте. 
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ІДИ, ІДИ, ДОЩИКУ  

Іди, іди, дощику, 

Наварю я тобі борщику 

У новому горщику 

Та поставлю на вербі, 

Щоб не з’їли комарі. 

Буде вам, буде й нам, 

Буде всім комарам. 

 

НЕ ЙДИ, НЕ ЙДИ, ДОЩИКУ 

Не йди, не йди, дощику, 

Наварю я борщику 

І поставлю на вербі, 

Щоб випили гороб’ї. 

А я тому гороб’ю 

Кийком ніжки переб’ю. 

Додому не зайде, 
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Додаток №6 

Нісенітниці 

 

Півень задавив коня — 

Нічим їхать до млина. 

А бабині коноплі 

На печі попріли, 

А дідові постоли 

На льоду згоріли. 

*** 

Був собі журавель та журавочка, 

Наносили сінця повні ясельця. 

Наша пісня гарна й нова, 

Починаймо її знову: 

Був собі журавель... 

*** 

Чоботи зшив із сорочки, 

А сорочку - із чобіт, 

Будинок поставив з ошурок - 

Вийшов гарненький домок. 

*** 

Бiм-бом, дзелень-бом, 

Загорiвся кицин дом! 

Бiжить курочка з вiдром, 

Бiжить пiвничок з цебром. 

Бiм-бом, дзелень-бом, 

Щоб гасити кицин дом. 

Бiм-бом, дзелень-бом, 

Бiжить котик з помелом. 

Погасили помелом, 

Стоïть цiлий кицин дом, 

Лиш коточок зажуривсь, 

Бо хвосточок присмаливсь

*** 

— Ми з тобою йшли? 

— Йшли. 

— Кожух знайшли? 

— Знайшли. 

— Я тобi кожух дав? 

— Дав. 

— Ти кожух взяв? 

—Взяв. 

— А де ж вiн? 

— Та що? 

— Та кожух! 

— Та який? 

— А ми з тобою йшли? 

— Йшли. 

— Кожух знайшли?.. 
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Додаток № 7 

Прозивалки і дражнилки 

 

Iван-балабан 

Усе в носi колупа. 

Колупає, колупає, 

Бо ума зовсiм не має. 

*** 

А Степан-Степанок 

Поïв бабин медок 

I сховався в куток. 

*** 

Бiгла курка ряба, 

Перебита нога. 

Хто, хто перебив? 

Чотири лозинки, 

П'ята палка, 

Приходи до нас, Наталка! 

Нашу кiшку деруть, 

Тобi лапку дадуть. 

*** 

Вiтя, Вiкторець 

Вилiз на стiлець, 

В помиï упав, 

Вуха позбивав. 

Iди, Вiтя, до хати, 

Та-будемо чiпляти. 

*** 

Савка-булавка 

З гори покотився, 

Помелом вдавився. 

Дайте лопати, 

Будем попихат

*** 

А Кіндрат свиням брат, 

Поросятам дядько. 

Він поїхав на ставок 

Та нарізав пищалок. 

І якщо хто писне, 

Тому в вухо свисне. 

*** 

Сірка-мірка, 

Сірчин брат 

Роздер штани 

Аж до п'ят . 

*** 

Гриць мишi злякався,  

В кропиву сховався, 

Бороною вкрився, 

Щоб не пожалився. 
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Додаток № 8 

Мирилки 

 

Подивися просто в очі; 

Я сваритися не хочу. 

Я образить не хотів, 

Ненароком зачепив. 

Просто в очі подивись 

І зі мною подружись.  

* * * 

Мир-миром! 

Пироги з сиром, 

Варенички в маслі, 

Ми дружечки красні — 

Помирімося! 

* * * 

Мізин-мізин-мізинець - 

Помирив нас, молодець! 

* * * 

Дай скоріш мізинчик свій, 

Зачепи його за мій. 

Мізин-мізин-мізинець - 

Помирив нас, молодець!  

* * * 

Озирнися навкруги: 

Дружать в річки береги, 

Вітерець голубить квіти, 

Бавляться довкола діти. 

Годі сердитись! 

Покладемо сварці край. 

Бачиш - іграшки сумують, 

Навіть фарби не малюють... 

Помиримося швиденько, 

Буде знову веселенько. 

* * * 

Битися - не билися, 

Трохи посварилися, 

Потім посміялися, 

Друзями зосталися. 

* * * 

Дві подружечки зажурилися, 

Дві подружечки посварилися. 

Тобі яблучко, мені грушечка - 

Не сварімося, моя душечка. 

Тобі яблучко, мені зернятко - 

Не сварімося, моє серденько. 
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Додаток № 9 

Скоромовки 

 

Бабин біб розцвів у дощ — буде бабі біб у борщ. 

*** 

Бобер на березі з бобренятами бублики пік. 

*** 

Боронила борона по боронованому полю. 

*** 

Босий хлопець сіно косить, роса росить ноги босі. 

*** 

Був бик тупогуб, тупогубенький бичок. У бика була тупа губа. 

*** 

Був господар, був господар, та й розгосподарився. 

*** 

Був собі цебер, перецебрився, мав діти цебренята перецебренята. 

Був собі цебер, та переполуцебрився на полуцебренята 

*** 

Бук бундючивсь перед дубом, 

тряс над дубом бурим чубом. 

Дуб пригнув до чуба бука - 

буде букові наука. 

*** 

Бурі бобри брід перебрели, забули бобри забрати торби. 

*** 

В домі Діми дим. 

Ой ходім туди, ходім. 

Рятувати Дімин дім. 
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*** 

В сіренької горлички туркотливе горлечко. 

*** 

Варка варила вареника, 

Василь взяв вареника. 

Варка Василя варехою. 

Василь Варку вареником. 

*** 

Вередували вереднички, 

що не зварили вареничків. 

Не вередуйте, вередниченьки, 

ось поваряться варениченьки. 

*** 

Вовк-вовцюг вівцю волік. 

Вова вовку - вила в бік. 

Як завив же вовк-вовцюг, 

миттю випустив вівцю. 

*** 

Водовоз віз воду з водопроводу. 

*** 

Ворона проворонила вороненя. 

*** 

Дзижчить над житом жвавий жук, 

бо жовтий він вдягнув кожух. 

Жовтий жук купив жилет, 

джемпер, джинси та жакет. 

*** 

Коваль кулю кував, кував і перековував. 

*** 

Ковпак на ковпаку, під ковпаком - ковпак. 

*** 

Коса косить — бруса просить, косар Герасим погострив — клин окосив. 

*** 

Кричав Архип, 

Архип охрип, 

не треба Архипу 

кричати до хрипу. 
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Додаток №10 

Прислів'я та приказки 

 

Аби день до вечора. 

Аби хліб, а зуби знайдуться. 

Аби шия, а ярмо буде. 

Баба з воза - кобилі легше. 

Багатий, як циган на блохи. 

Багато дива, мало млива. 

Багатому й чорт яйця носить. 

Байдуже ракові, в якому його горщику 

зварять. 

Батогом обуха не переб'єш. 

Борода не робить мудрим чоловіка. 

Боятися вовка - в ліс не ходити. 

Брат мій, а хліб їж свій. 

Брехливу собаку далеко чути. 

Буває, що й корова літає. 

Було б пшоно, а каша буде. 

Було, та за водою пішло. 

Велике дерево поволі росте. 

В закритий рот муха не влізе. 

Видно пана по халявах. 

Виміняв шило на швайку. 

Виріс, а ума не виніс 

Вискочив, як Пилип з конопель 

Високо літає, та низько сідає. 

Вище себе не підскочиш 

Від своєї тіні не втечеш, 

Вісті не лежать на місці. 

Гостре словечко коле сердечко, 

Готовеньке і кішка з'їсть 

Гречана каша сама себе хвалить. 

Гуртом і батька добре бити. 

Два коти в одному мішку не 

помиряться. 

Двоє третього не чекають. 

Де багато господинь, там хата 

неметена. 

Де відвага, там і щастя 

Де коротко, там і рветься 

Де посієш, там і вродиться 

Дома й стіни помагають. 

Дурням закон не писаний 

Кігтик застряг-пропав птах. 

Кінець діло хвалить 

Кінь на чотирьох, та й то спотикається. 

Клин клином виганяють. 

Кожна жаба своє болото хвалить. 

Ласий на чужі ковбаси 

Лінивий двічі робить, скупий двічі 

платить 

Ліс рубають - тріски летять. 
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Додаток №11 

Загадки 

 

Сидить панна у світлиці 

молода, червонолиця. 

Хто до неї завітає 

— вітамінами вгощає. 

(Морква) 

*** 

Золотий пішов, 

А срібний прийшов. 

                             (Сонце і місяць) 

Під землею птиця 

Кубло звела і яєць нанесла. 

                           (Картопля) 

* * * 

Сімсот соколят 

На одній подушці сплять. 

                         (Соняшник) 

Сидить баба на грядках, 

Вся закутана в хустках. 

                          (Капуста) 

 

* * * 

Восени не в'яне, 

А взимку не вмирає. 

                                (Ялинка) 

Кругле, як м'яч, хвіст має, 

А за нього не підіймеш. 

                                  (Клубок) 

 

* * * 

Круглий, як куля, 

Зелений, як трава, 

Червоний, як кров, 

Солодкий, як мед. 

 (Кавун) 

* * * 

Він стояв хвостом махав. 

- Хто такий? - питаю. 

- Гав! 

І відтоді, всім скажу, 

Я із ГАВОМ тим дружу!  

(Собака) 
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* * * 

Що дістане зубами потилицю? 

                               (Гребінець) 

* * * 

Наскакалось, назвивалось, 

Під припічком заховалось. 

                              (Віник) 

* * * 

Іде років двісті, 

Стоїть на місці 

Лічить людський вік, 

А не чоловік. 

                                       (Годинник) 

* * * 

Має дуже прудкі ніжки,  

Наставляє грізно ріжки  

На великого собаку.  

Той сховався з переляку.  

А дасте ви їй травиці,  

Кухлик чистої водиці —  

Молочком вас пригостить.  

Хто вона? Ану скажіть! 

                                       (Кізочка)  

* * * 

У куточку поселився 

І мерщій обгородився, 

Сплів драбини про запас: 

Прошу, мухи, в гості вас. 

                                        (Павук) 

* * * 

Що то воно: 

У воді водиться, 

З хвостом родиться, 

А як виростає, 

Хвіст пропадає? 

                                         (Жаба) 

* * * 

Стоїть при дорозі 

На одній нозі 

І шапочку має, 

Та нікого не вітає. 

                                      (Гриб) 

* * * 

Коли напасеться,  

В коморі знайдеться  

Молока коновка.  

А хто дасть?  

                               (Корівка) 
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* * * 

Іде в горщик чорне, а з горщика 

червоне. 

                              (Рак) 

Куди повзе — За собою хату везе. 

                            (Равлик) 

*** 

Ходить полем з краю в край, 

ріже чорний коровай. 

                            (Трактор) 

Летить птах через ліс, 

через дах - на полі сідає. 

                                (Літак) 
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Додаток № 12 

Народні ігри 

 

ПОДОЛЯНКА 

Діти водять хоровод, а один, що стоїть у колі, робить рухи, що відповідають 

змісту пісні: 

Десь там, десь там подолянка 

була, 

Десь там молоденька була, 

Отут вона впала, 

До землі припала. 

Устань, устань, подоляночко, 

Промий очки, як скляночки, 

Та візьмися в бочки, 

Та поскачи скочки. 

Скачи, скачи понад бродом, 

Як рибонька попід льодом. 

Візьми собі панну, которую 

крайню, 

Візьми собі паничка, которого 

крайничка. 

Той, що посередині, вибирає когось з кола замість себе, і гра продовжується. 

 

КВОЧКА 

У цю гру діти люблять грати найбільше - напровесні, коли вперше випускають 

квочку з курчатами надвір. Забивають в землю кілочок, прив'язують мотузок, до 

кілочка; по вибору хтось із дітей стає за квочку і, взявшись за кінець мотузка, під 

приспів: 

Ходить квочка 

Коло кілочка, 

Водить діток, 

Дрібних квіток. 

Діти-квіти: "Квок", - ходить 

кружка. 

Після слів: "Діти-квіти: "Квок" - усі розбігаються хто куди, а квочка, квокчучи, 

ловить їх та збирає докупи. 
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МОВЧАНКА 

Коли діти дуже розкричаться, хтось нагадає про цю гру і скоромовкою 

проговорить: 

Їду до дому 

На зелену солому. 

На тій соломі 

Сидить жаба. 

Хто писне, 

Той жабу хлисне, 

Мені можна говорити 

Сто раз, 

А іншому - ані раз. 

Всі замовкають. Ведучий намагається кого-небудь викликати на розмову. Хто 

перший заговорить, той програв. 

 

СІРИЙ КІТ 

Гравці стають у ряд один за одним, узявшись ззаду за пояс, ходять у різних 

напрямках, і прямо, і кружками, і в'ються. У цей час, коли вони так ходять, «сірий 

кіт», тобто гравець, який стоїть першим і усіх водить, запитує: 

—А є миші у стозі? 

Ті, що стоять у ряду останніми і називаються мишами, відповідають: 

— Є. 

— А не бояться кота? 

— Ні.. 

— Ой, як кіт вусами поворушить, то всіх мишей подушить. 

З цими словами кіт ловить мишей. Кого піймає, той стає котом, а кіт — 

мишею. 

 

ГУСИ 

Діти вибирають з-поміж себе двох - матку і вовка. Матка жене всіх останніх 

учасників, своїх дітей, у поле, а потім, усівшись на певній віддалі, за лінією, яка 

називається городом, кличе своїх дітей: 

- Гуси, додому!  

- Задля чого? 

- Вовк за горою, 

- Що він робить? 

- Гуси скубе. 

- Які? 
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- Сірі! Сірі! 

Гуси волохаті, 

Тікайте прямо до моєї хати! 

Гуси біжать в город, а вовк перебігає їм , дорогу і намагається кого-небудь 

зловити. 

Коли вовк зловить за лінією, то його гуси , б'ють крилами, і пійманого за 

лінією гусеняти він не бере до себе; пійманих же на шляху до городу забирає і 

садовить їх усіх разом. 

Гра продовжується доти, поки вовк не переловить усіх гусей. 

 

ЗАЙЧИК 

Щоб визначити хто буде «зайчиком», проказують лічилку: 

Біжить зайчик слобідкою, 

За ним дітки черідкою, 

Бачить зайчик, що не втече, 

Перекинув вушка через плече. 

Втікай, зайчику, до гаю, 

А то спіймаю. 

Тоді вже стають колом та беруться за руки. А «зайчик» — усередині. Ідуть 

круг нього, примовляючи: 

Городили зайчика 

Тинком, льонком, 

Да нікуди зайчику 

Да ні вискочити, 

Да нікуди зайчику 

Да ні виплигнути, 

А в нас ворота 

Позамиканії, 

Жовтим піском 

Позасипанії. 

«Зайчик» поривається, де б вискочити. А ті, що в колі, не дають. перепиняють 

міцно зчепленими руками, стають щільніше, заступаючи дорогу. А коли «зайчик» 

прорветься, то всі кидаються його ловити. Хто спіймає, стає «зайчиком». А як 

дівчинка наздожене, то її повинен замінити хтось із хлопчиків. Бо дівчинці не 

личить бути «зайчиком». 

 

КІТ ТА МИША 

Вибирають «кота» і «мишку», які стають посередині кола. Всі інші 

тримаються міцно за руки і йдуть неквапливо по колу і примовляють: 

А до нори, мишко, до нори. А до золотої комори. 
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Мишка — у нірку, 

А котик — за ніжку: 

—Ходи сюди! — 

А що ж то за мишка — Не втече, 

А що ж то за котик — Не дожене! 

Мишка — у нірку, А котик — за ніжку: 

—Ходи сюди, ходи сюди! 

Коли піднімають руки вгору, «мишка» тікає від «кота». Він кидається за нею, 

але перед ним опускають зчеплені руки, не дають вискочити. Як прорветься й 

спіймає «мишку», то ті, хто не вдержав, виходять на середину кола, й гра 

продовжується. 
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Додаток № 13 

Добірка легенд для дітей старшого дошкільного віку 

 

ЯК МАТИ СТАЛА ЗОЗУЛЕЮ 

Були собі чоловік та жінка і мали четверо дітей. Жили вони з рибальства. 

Якось чоловік застудився і помер. Жінка сама ловила рибу і годувала дітей. Та 

незабаром і вона застудилася, злягла хвора. Лежить у постелі, а дітей і немає чим 

погодувати. Вже й у неї пересохло в горлі, мовила тихо до дітей: 

- Діточки, діточки, подайте мені води. Бо не дам собі ради, щоб 

підвестися самій, а пити так хочеться. 

- Нема в хаті води, - одказують діти. 

- Візьміть глечик, - каже мати, - підіть до річки та й наберіть води. 

Обізвався старший хлопець: 

- Я не маю чобіт, нехай сестра йде. 

Мати до дочки: 

- Піди, доню, принеси мені води. 

- Я не маю хустки завитися. Нехай іде менший. 

Просить мати меншого сина: 

- Піди, Івасику, принеси мені водички. 

- Я не маю у що вдягтися, - одказує той. Так ніхто і не приніс хворій 

матері води. 

Пішли діти надвір, граються, а мати в хаті ледве-ледве підводиться з ліжка, 

обростає пір'ям. А найменший хлопчина саме вбіг у хату, бачить - мати вже 

стає зозулею, став гукати до брата і сестрички: 

- Наша мати стає зозулькою, хоче одлетіти од нас. Скоренько біжімо по 

воду для неї. 

Схопили діти хто що: глечик, горнятко, відро. Всі побігли до річки набрали 

води і кричать навперебій: 
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- Мамочко, мамочко, пий воду! 

А мати вже вся обросла пір'ям, стала зозулькою, одлітає од хати "Ку-ку! Ку- 

ку! ... Піз-но, діти, піз-но... Ку-ку, ку-ку..." І стала одлітати. А діти за нею бігли, 

бігли, збиваючи по грудах ноги до крові. 

І до цих пір у лісах, на галявинах стелиться мох з червоними краплинами 

крові, що стікали тоді з ніг дитячих. А мати назавжди одцуралася рідних дітей і 

донині літає зозулею.  

 

ЖУРБА ВІЧНОЇ ВДОВИ-БЕРЕЗИ 

У незапам'ятні часи над сивим Дніпром жив молодий і ставний Доброслав. Був 

він один у матері-вдови, то ж стара жінка мала його за опору в житті , за єдину 

надію і втіху. Вже й одружувати хлопця прийшов час, уже й пригледіла синові пару, 

а собі невістку, молоду і гарну дівчину Любаву. 

Та сталося лихо. Напали на рідну землю вороги. Пішов Доброслав з княжою 

раттю проти супостата. Серце матері кров'ю облилося за сином. Сльози туманили 

старі очі. А син у січах кривавих відстоював рідну землю, захищав і старі 

материнські старі очі, і молодість своєї нареченої Любави. 

Якось почула стара мати кінське іржання під ворітьми. В надії і тривозі 

вийшла з хати побачила свого сивого коня, на якому син поїхав битися з ворогом. 

Осідланий стояв він під ворітьми без вершника і жалісно, мовби когось оплакував, 

іржав. 

Усе зрозуміла мати, заплакала гірко, схилилася на ворота в тузі. 

Цілу ніч отак стояла, а на ранок побачили люди на тім місці білокоре дерево. 

І тому, мабуть, що хата вдовина стояла при березі, то й назвали те дерево 

березою. 

Від материнського доброго серця має береза багато цілющих ліків. А що 

гарна, як тиха сумовита пісня, то не диво: хіба може бути хтось на землі кращий, ніж 

мати для сина? 
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ВОЛОШКА СИНЯ 

... Якось небо дорікало колоскам хлібного поля, мовляв, усе, що є на землі, 

вдячне йому, небові. Квіти посилають свій аромат, ліси - таємний шепіт, птахи - 

спів. Тільки колосся не складає йому подяки, хоч саме небо напуває коріння 

життєдайним дощем. 

"Навпаки, ми дуже вдячні тобі, - сказали колоски. - Бо прикрашаємо землю 

морем зелені. А в інший спосіб не можемо виразити свою вдячність до тебе. 

Допоможи нам, і ми будемо завжди вдячні тобі." 

"Гаразд, - відповіло небо. - Якщо ви не можете піднятись до мене, я зійду до 

вас". 

І небо наказало землі виростити серед колосків сині квіти - часточку самого 

себе. Відтоді стебла хлібних злаків при кожному подмухові вітру нахиляються до 

посланців синього неба - волошок - і нашіптують їм ніжні слова любові. 

 

ВОГОНЬ І ВОДА 

Колись сперечалися вогонь і вода, хто з них сильніший. Тільки вогонь підніме 

полум'я, та вода заллє; де покажеться вогонь, то вода і хлюпне на нього. Бачить 

вогонь, що не подужає, та й утік в камінь - там йому вже нічого вода не зробить. 

Нема в світі мудрішого і хитрішого, як вогонь: він все чисто переробить. Потоне 

чоловік, то хоч тіло витягнеш, а вже як згорить, то хіба попелу збереш купку, та й то 

вітер дуне, то й розлетиться. 

 

РОСА 

Колись дуже давно жили на землі велети. Вони були такі великі, що легко 

переступали з однієї гори на іншу. Ті велетні мали страшенну силу, але 

використовували її лише для добра. Вони ніколи нікому нічого злого не зробили. 

Тому люди завжди пам'ятатимуть про них. Траплялося, що довго не падав дощ, то 

вони якось уміли притягувати хмари дощові, щоб полити спраглу землю, бо навіть 

роси ще тоді не було. 

Десь перед тим, як мали прийти на нашу землю такі люди, як ми, велети вже 

вимирали. Один із останніх велетів, що вмів регулювати дощ, важко захворів. Він 
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лежав на Бескиді й дуже йому було жаль, що сохне все на землі, а він не може 

притягти дощові хмари і напоїти спраглу землю. Велет уже відчував подих смерті. 

Він знав, що ось-ось помре і найбільше жалкував за тим, що вже нічого не зробить 

для своєї рідної землі. 

Коли він востаннє тяжко зітхнув і його серце перестало битися, усе, що лише 

було на землі: квіти, дерева, трави, кущі - все-все почало плакати. Так з'явилася па 

світі роса. І кожна маленька прозора рослинка ніби ввібрала чистоту і щедрість 

золотого серця мудрих, сильних і добрих велетів, які використовували силу над-

звичайну на добро і щастя людям, на добро і щастя рідній землі. 

 

ЗОЛОТІ КЛЮЧИКИ ВЕСНИ 

Уже відіграв свою мелодію на вербовій сопілці березень і поплив із гір у доли 

швидкими потоками. Зазеленів молодим зелом на лугах юний квітень, розсипав 

навколо райдужні, різнобарвні квіти. А найперші з них - то яскраво-жовті, ніби 

даровані сонцем, золоті ключики, квіти первоцвіту весняного. 

...Ішов лугами, полями і лісами юнак. Закохано задивлялося на нього сонце і 

кинуло йому під ноги пригорщу сонячних зайчиків. А вони торкнулися землі і 

перетворилися на золоті ключики. Взяв юнак-квітень ті ключики та й відімкнув 

двері землі, в які хвилею радісного і живодайного тепла, з пташиною піснею і 

веселим сміхом полинула нестримно юність природи - весна. Взяв юнак молоду 

наречену-весну за руку, пішов з нею по землі. Де крок ступлять, там квіти цвітуть, 

слово мовлять - музики грають, пісню заведуть - усе навколо заспіває і закружляє в 

буйному танку весняної радості. 

 

ОЙ ТРАВА-МУРАВА (СПОРИШ) 

...Якось рано-вранці стара ворожка поверталася з гір, де збирала цілющі трави. 

Повний кошик назбирала старенька, притомилася, а тут ще й сонце піднялося над 

обрієм, почало припікати. Сіла стара чаклунка в тіні під деревом, розклала свій 

нехитрий сніданок. Аж глянь - обабіч стежки, якою вона спускалась вниз, 

пробирається в гори маленька травичка. Роззирнулася навколо і побачила, що й сама 
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вона сидить на зеленому моріжку, немов на щільному килимку, засланому тією ж 

травицею. 

- Чому це ти в гори поспішаєш? - завела розмову старенька. - Як звати 

тебе? Травка-муравка або спориш, - одказала тоненьким голосом дрібна травиця. 

Помандрую в гори, подалі від людей. Немає життя мені од них. Все розорали, 

розкорчували, ніде мені оселитися спокійно. Ось я й вирішила, шо в горах не буду 

нікому заважати, ніхто не буде мене переслідувати. 

Не вибратися тобі в гори такій маленькій та немічній, - сказала бабця. - Та іі де 

тобі там рости серед каміння? Вітри там, холодно. Пропадеш, дурненька. А що ж 

мені робити? — тремтячим голоском запитала травичка. 

- Однаково загибати... Ні. Піду. Ти відпочивай собі, бабусю. І знову 

подерлася в гору. 

Шкода стало бабусі за беззахисну травичку. Звелася на старечі ноги, погукала: 

- Гей ти, як там тебе величати, травко-муравко. Повертайся вниз до 

людей. А те, що вони переорали, так тобі ж краще буде за землю триматися. У горах 

про-падеш. Повертайся. 

- Добре, - відповіла трава-мурава. - Я повернуся в теплу долину до людей. 

А щоб вони тебе не чіпали, я наділю тебе цілющими властивостями, - пообіцяла 

чаклунка й почала збиратися в путь-дорогу. 

І трава-мурава теж побігла за нею вниз. 

Так спориш повернувся до людей, заселив їхні городи, сади, квітники , 

двори... Відчувши свою силу, почав займати все більше й більше земель. Що вже з 

ним не роблять люди - виривають з корінням, топчуть ногами, а він усе росте, 

розширюючи свої володіння й допомагаючи людям лікувати різні хвороби. Батькове 

благословення Дніпро і Десна - це ж були колись люди. Давно, бозна й коли, у 

багатиря Лимана росло двоє діток - син Дніпро і дочка Десна. Діти повиростали, а 

Лиман зістарівся й каже: 

- Ну, дітки, завтра на зорі приходьте - буду вас благословлять! Полягали 

вони спати. Десна була старша, а Дніпро молодший. От Дніпрові й 

захотілось першому взяти в батька благословення. Вранці, як тільки зійшла 

світова зоря, він перший пішов до батька: 
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- Благословіть, тагу! 

- А де ж Десна? - каже Лиман. - Вона ж старша! 

- Та вона спить. Батько поблагословив. 

Порозвертав Дніпро гори, порозчищав гирла. Проспала Десна зорю, проки-

нулась - аж брата вже нема! Вона до батька: 

- Благословіть, татусю! Він поблагословив і каже: 

- Біжи. От обженеш Дніпро - старша будеш. Побігла вона й ворона взяла. 

Високо піднявся ворон і полетів показувати дорогу. Багато разів доганяв він Дніпро, 

багато разів і Десна повертала до нього, а все-таки не випередила його. Як почула 

від ворона, що Дніпро вже далеко, вона прихилилась до брата і злилась із його 

гирлами. В Десні вода пробілувата, а в Дніпрі - темнувата.  

 

ВЕСНЯНІ МІСЯЦІ 

Весняні місяці не живуть у мирі. Колись, кажуть, Березень покликав до себе и 

гості Квітня. Той поїхав возом. А Березень напустив на нього дощ. Місив-місив І 

квітень грязюку та й повернувся. 

Тоді Березень заморозив грязь і закидав її снігом. Квітень зважився їхати 

саньми. Пішла розталь, ушкварив дощ - і Квітень знову вернувся. 

Після того Квітень і хвалиться Травню: 

- Так і так... Уже двічі збирався до Березня в гості і ніяк не доїду. Возом - і 

рязь заважає, саньми - розтань не дає ходу. 

Травень і навчає його: 

- Як хочеш доїхати, бери віз і клади на нього сани та човен. 

Зробив Квітень так, як сказав Травень, і махнув до Березня в гості. Березень 

иапустив сніг, а той склав віз і човен на сани та й поїхав далі, полив дощ, розлилася 

вода всюди, - той склав віз і сани в човен та й знову поїхав. Приїздить до Березня, а 

той і очі витріщив. 

Як ти, - каже, - зумів доїхати в таку лиху негоду? 

Не доїхав би ніколи, та спасибі Травню - навчив, - каже Квітень. 

Ну, чекай же, Травню! Я тобі крилечка увібгаю, - каже Березень. 
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З того часу між Березнем і Травнем немає ладу: як у Травні зацвіте щось або 

зросте раннє, Березень холоди нашле, які все понищать. 

 

ПУСТИРНИК (СОБАЧА КРОПИВА) 

У сиву давнину жив самотній дід. Щоб не забути мову, розмовляв з 

пташка¬ми, з лісовими звірами, котрі вільно гуляли навколо його хатини. За все 

життя він не скривдив жодної звірини. Та якось на його подвір'я забігла перелякана і 

тяжко поранена лань. За нею гналися вовки. Не посміли вовки з'їсти лань біля 

дідової хати, повернули до лісу та й тужно завили. Вийшов старий та й побачив 

конаючу лань. Заніс її додому, обігрів, промив рани, нагодував. Минали дні, тижні. 

Минула зима. Лань вилікувалася, звикла до діда. 

Одного разу лань заговорила до діда: 

- Ой чоловіче добрий! Як би ти знав, яка я вдячна, що спізнала людську 

доброту. 

- Не мені дякуй, а вовкам. Завдяки їм ти спізналася зі мною. Не буває, 

ланько, зла без добра. 

- А добро без зла буває? 

- А добро без зла буває. Бо й що то за добро, коли воно на зло може 

повернути? Зле серце робить з людини звіра дикого, а добре серце і звірину на 

людину обертає. 

І тільки мовив це дід, як сталося ще одне диво: лані не стало, а перед ним 

постала дівчина такої вроди небаченої! І знову не здивувався: 

- Я знав, доню, що доля подарує мені під старість велику радість. По собі 

залишу у спадок для тебе оцю вбогу хатинку та ще одне-єдине слово заповітне, яке 

передавалося у нашім роду з діда-прадіда. А слово це... 

Та не встиг промовити цього слова старий. Похилився, і змовк навіки. 

Поплакала дівчина та й поховала діда. Посадила барвінок та м'яту, але квіти не 

прийнялися, лиш згодом на могилі вибуяло високе зілля, яке раніше ніколи ніде не 

росло. Зрозуміла дівчина-лань, що то не просте зілля, а що то дідове заповітне 

слово. Цим зіллям лікували людей від серцевих недуг, від переляків і всіляких 



101 

інших хвороб. А назвали те зілля на добру згадку про діда-пустельника 

пустирником. Так називають його й нині. 
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Додаток № 14 

Інтегроване заняття 

«Мандруємо вулицею бабусиного села» 

Старша група 

 

Мета: поширювати і збагачувати знання дітей про народні ремесла ,та про 

майстрів-умільців: гончарів, різьбярів, вишивальниць, бондарів,;  

продовжувати ознайомлювати  із яскравими зразками національного , народно- 

прикладного мистецтва; формувати в дітей вміння підтримувати розмову, сприяти 

розвитку діалогічного мовлення ; вчити давати чіткі та повні відповіді на поставлені 

запитання, вправляти дітей у побудові різних типів речень; формувати інтерес до 

інтелектуальної діяльності застосовуючи набуті знання (криптограми);розвивати 

інтонаційну виразність мовлення, пам’ять, мовленнєве дихання,  вміння помічати 

красу у всьому , що виготовили умілі руки майстрів ,виховувати повагу на народних 

майстрів. 

Матеріал: мультимедіа, криптограми, посуд ,декорації вулиці, візерунки 

вишивальниць, 

Хід заняття 

Вихователь:   

Добрий день, Вам, люди добрі, 

Що сидять в нашій господі 

Раді Вас вітати. 

Щастя і добра бажати. 

Вихователь:  Діти, привітайтесь і Ви з нашими гостями.  

Діти: Доброго дня! 

Вихователь:  Скажіть, а настрій гарний у Вас? 

Діти: Так! 
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Вихователь:  У мене для Вас є дуже хороша новина. Нас у гості запросила моя 

бабуся. Я не раз їй про Вас розповідала і вона дуже хоче з Вами познайомитись. 

А живе бабуся у селі , яке має назву Вербиченька. Хочете дізнатися чому село 

має саме таку назву «Вербиченька»? 

Діти: Так! 

Вихователь:  Коли я була така як ви , маленька,  любила гостювати у бабусі, 

вона мені розповідала таку легенду про своє село. Послухайте її. 

Легенда про село 

Колись у цьому селі у матері  було троє синів. Вони дуже любили маму. Росли 

вони добрими, роботящими, приносили радість усім людям. Та от напали на рідну 

землю вороги. Прийшов до матерів старший син тай каже: 

— Благословіть, мамо, за свій край боротися. 

Стиснулося в мами серце, але благословила і відпустила. Потім прийшов 

середній. І його мусила благословити. А коли попросив благословення найменший, 

не витримала: 

— Не пущу! — скрикнула. — Один ти у мене залишився! 

— А земля у нас теж одна. Хто ж її захистить, як не я? 

Ще більше защеміло у матері серце, але провела у дорогу і найменшого сина. А 

сама щодня виходила на берег річки, синочків рідних виглядала. 

Поверталися їх друзі, схиляли перед матір’ю голови, приносили їй невтішні 

звістки: загинули всі її сини героями. Довго плакала-ридала мама над річкою, не 

хотіла в хату без дітей вертатися. А на ранок побачили люди на березі вербу, що 

невтішно схилила свої віти над водою. 

Від цього і пішла назва села Вербиченька… 

Вихователь:  Сподабалась Вам легенда села «Вербиченька»? 

Діти:  Так 

Вихователь:  А як ви її чуєте? Як звучить ця назва? (лагідно, мелодійно…) 

Вихователь:  Андрійку, а як називається село де живе твоя бабуся? 

 Дитина:  Калинівка. 

Вихователь:  А від чого пішла  назва цього села? 

Дитина:  Калина. 
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Вихователь:  Мабуть, у цьому селі росте дуже багато калини.  

(Діти називають села Яблунівка, Підлісне…..) 

Вихователь:  Ну що приймаємо запрошення від бабусі? Підемо до неї у гості? 

Діти:  так 

Вихователь:  Давайте вирушимо в дорогу , пішки, як колись люди ходили.  

Дитина:  До бабусі у село ми гуртом підемо, 

Як здоров’я її, як живе, 

І мудрості черпнемо. 

Вихователь:  Діти, а в дорогу я приготувала вузлик.Давайте подивимось, що я 

туди поклала?  

Діти:  Хліб, сіль, вода. ( Прислів’я ) 

Діти:   

1. Без солі , без хліба, немає обіда. 

2. Хліб – усьому голова. 

3. Коли є хліб і вода- голоду нема. 

4. Без води і не туди, і не сюди. 

5. Де вода, там і верба. 

6. Дай Боже хліба-солі і всього доволі. 

Вихователь:  Колись, давно, коли люди вирушали в далеку дорогу брали з 

собою  чоловіки - полотняну торбинку, а жінки - ось таку хустинку. 

Вихователь:  А ще коли люди вирушали в дорогу, їх завжди супроводжувала 

молитва, як оберігала їх у дорозі. Давайте закриємо очі, і помолимось. (Діти 

закривають очі, міняються декорації) 

Боже Отче, 

Глянь на діти, 

На прекрасні твої квіти. 

Світи сонцем і зірками  

Над малими діточками. 

Дай нам сили і охоти 

До науки і роботи, 

Щоб росли ми здоровенькі 
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На потіху батька й неньки. 

Вихователь:  Отже вирушаємо в дорогу.  

А ось і село Вербиченька. Подивіться, а чий це віз стоїть біля хати? О , та це ж 

дід Марко.Я його добре знаю. Він майстер на всі руки. А що він вміє робити? Ви 

повинні відгадати. Послухайте уважно, я вам заспіваю уривок української народної 

пісні .А ви скажете , про кого ця пісня.(Вихователь співає пісню «Ой вийду я на 

долину…) 

Ой вийду я на долину, 

Чи знайду червону глину? 

Глино, моя, глино 

Стану в тебе по коліно. 

Буду тебе набирати- горщики, миски виробляти. 

Вогонь високий та ясний, 

А горщик красний та дзвінкий. 

Діти:  Так це пісня про гончара. 

Вихователь: Діти, а хто такий гончар?  

Діти: Гончар це майстер, який  виготовляє різні речі з глини посуд, іграшки. 

Вихователь: А яка ще називають глиняні  вироби? 

Діти: Керамічні. 

Вихователь: Правильно, діти, керамічний. Тому що коли майстер його зліпив 

то ще обпалював його в спеціальній печі, щоб він був міцний. А для того, щоб 

вироби були гарними їх прикрашали різними візерунками. 

Вихователь: Діти, подивіться , дід Марко чогось сумний. А-А-А дід Марко 

напевно збирається на базар і в нього порожній віз.То ж давайте допоможемо йому 

скласти його вироби. ( Діти складають  глиняний посуд і називають до воза: горщик, 

глечик, макітра, барило, куманець, таріль, кухоль, горнятка- двійнятка…….) і 

кажуть для чого їх використовують. 

Дитина 1: Глечик  довге й  вузьке горло має, 

Воду добре зберігає! 

Дитина 2: Макітра кругленька, за розміром величенька 

Для борщику зручненька. 
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Дитина 3: Дітки кашку полюбляли  

І у горщик заглядали. 

Дитина 4: Барильце – це посудина така, 

Послугує для смачненького медка. 

Дитина 5: Куманець, на руку одягаємо, 

Різні напої з носика наливаємо. 

 Дитина 6: Глибока миска - борщик наливають 

Дитина 7: Мілка мисочка - кашку насипають. 

Дитина 8: Узвар в  кухлик  наливають, 

І смачненько випивають. 

Вихователь: Молодці, діти, які ви правні , швидкі, гарно справились із 

завданням, допомогли діду Марку. Хай собі їде потихеньку на базар. 

Вихователь:  А зараз я поведу вас ще до однієї майстрині. Це хатинка бабусі 

Олесі .Вона шанована в селі майстриня. А за яку майстерність її люди поважають ви 

повинні здогадатись розглянувши елементи, якими користується бабуся ?  ( На 

телевізорі показуємо елементи узорів)  

Вихователь:  А може ми і назвемо ці елементи візерунка?  

Вихователь:  А то використовує ці елементи? 

Діти:  Вишивальниця. 

Вихователь:  Подивіться, скільки вишитих виробів має наша бабуся? 

 А чи знаєте ви , як називаються ці вироби?( Діти називають Вишиванки, 

рушники, серветки, картини, подушки, скатертини….) 

Діти:  Рушник, серветка, вишиванка….. 

Вихователь:  А давайте пограємо у цікаву гру і покажемо бабусі, як ми вміємо 

підібрати візерунки- схеми до вже вишитих рушничків. 

Дидактична гра «Підбери схеми до рушничка». (грає музика) На столі 

лежать розкладені вишиті рушнички півколом. Вихователь роздає схеми і діти 

підбирають візерунок) 

Вихователь:  Молодці! Що ж ідемо далі. (чути стук Бондаря) Давайте 

подивимось, хто ж це стукає? Та це ж дядько Андрій!  Ми повинні виділити у назвах 

предметів, зображених на картинках перші звуки й  скласти з них слово 
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(Криптограми) 

 

Вихователь:  Так, вірно, тут живе бондар, А як називається ремесло, яким він 

займається? 

Діти:  Бондарство  

Вихователь:  Бондарство - це традиційне українське ремесло. Українські 

бондарі добре розумілися на різних сортах дерев і добирали їх конкретно для 

кожного виробу. Наприклад, із дуба виготовляли діжки, які призначались для рідин. 

Виготовляли великі діжки, які називались кадовби - це діжки для зберігання зерна, 

м'яса. В кожній хаті були відерні бочки із двома денцями — такі бочки називали 

діжі. Діжі призначалися для води, квасу, соління овочів, грибів. У кожної господині 

були також дерев'яні бодні, відра й цебра. 

Подивіться, яку гарну діжку зробив бондар. Ця діжка прикрашена візерунками, 

а це свідчить про те, що в такій діжці замішували тісто. (Відповіді дітей).А що 

робить бондар? 

Діти:  Майструє дерев’яні бочечки  відра, кадовби , бочки, діжки, ночви. 
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Вихователь:  А для чого використовують бочки? Що в них зберігають? Ви вже 

трошки втомилися, тож давайте пограємо у рухливу народну  гру «Бондар» 

Рухлива народна гра «Бондар» 

У руках тримає декоративну бочечку і молоток, імітує рухи. 

Діти по черзі запитують. 

Діти: Бондарю, бондарю, що ти робиш? 

Бондар: Дощечки збираю і бочку складаю. 

Діти: Бондарю, бондарю, що ти робиш?  

Бондар: Бочку збиваю, обруч накладаю. 

Діти: Бондарю, бондарю, що ти робиш?  

Бондар: Бочку збиваю, води наливаю. 

Діти: А як закінчиш, що будеш робити?  

Бондар кладе інструмент, встає і виходить на середину зали. 
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Бондар: Гратися! А ну, бочко, збирайся, Дощечка до дощечки складайся!  

Діти будують коло, щільно ставши плечима один до одного. 

Котилась велика бочка       (збільшують коло) 

З маленького горбочка,       (присідають) 

Та об землю трісь-трісь,      (оплески) 

Та об землю трах-трах,       (кулачки) 

Розбилась так... 

Під музику розбігаються і бондар повинен когось торкнутися або зловити. 

Той стає бондарем і гра починається знову.  

Вихователь: Молодці діти! Гарно відпочили , повеселилися .Йдемо далі. 

Вихователь: Діти, а дядько Андрій підказав, щоб ми зайшли в гості до його 

сусіда діда Івана. Він теж народний умілець. А щоб дізнатися що він виготовляє 

подивіться уважно на телевізор.  (відео про різьбляра)  

Діти: Різьбяр. 

Вихователь: Різьбяр – дуже любить вирізати з дерева різні речі та прикрашати 

їх гарними візерунками. Давайте уважно розглянемо вироби різьбяра. (вихователь 
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називає вироби різьбяра  і звертається до дітей, щоб вони здогадалися для чого цей 

виріб цукорниця, сільниця, тарілки, чашки.). Ви, напевно, здогадались, що в цій хаті 

живе майстер, який виготовляє ложки. Колись дуже давно, коли вся сім'я сідала 

вечеряти за стіл, то індивідуальних мисок не було, вся сім'я їла з однієї миски. Але 

кожний член сім'ї мав свою дерев'яну ложку із спеціальною поміткою. Ложки були з 

округлою точеною ручкою і напівкулястим черпаком, ось такі (вихователь показує 

дітям ложку) або пласкою ручкою та яйцеподібним чер¬паком, ось такі (вихователь 

показує дітям ложку). Ложки розписували барвистими візерунками, але були і 

звичайні ложки, які не прикрашалися візерунками.  

Ось якраз такі ложки  нам приготував різьбляр. Давайте з ними пограємо.  

(Діти ложками вистукують потішку) 

Різьблярики-молодці,  

Роблять  ложки й стільці.  

Пилочками чики-чики,  

Молотками туки-туки.  

В нас до праці здібні руки.  

Вихователь: А ось і крайня хата у селі. Тут і проживає моя бабуся Наталка.  

( На вулицю вийшла і чекає бабуся, зустрічає дітей) 

Діти: Добрий день, бабусю! 

Бабуся: Добрий день, мої хороші. Як я вас довго чекала…Заходьте, заходьте 

діти-квіти до хати. Я рада вітати вас у себе.  

Вихователь: Ось тобі , бабусю, гостинець. 

Все для мене тут рідне; 

Стіни-білі як сніг. 

І віконце привітне. 

І дубовий поріг. 

І ряденця строкаті, 

Й рушники на стіні, - 

Навіть дим в нашій хаті 

Рідно пахне мені. 
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Вихователь: Бабусю, дякуємо, що ти нас запросила в гості. Ми дуже хотіли 

побачити твою хату, і де ти живеш. (Бабуся запрошує всіх до себе в хатину)  В тебе 

так чисто, прибрано, гарненько, світленько, хоч ти  уже  і старенька.  

Бабуся: А де ж ви так довго були? 

Вихователь: Дорогою до тебе ми дуже багато дізналися цікавого. Діти, 

розкажіть бабусі, кого  ж ми бачили? 

(Діти розповідають про те кого зустріли) 

Дитина: Ми з майстрами подружились 

Багато дечого навчились, 

Із них приклад будем брати 

Їхню працю поважати. 

Бабуся: Ой, я й забулася а у мене вже й пироги спеклися. Пригощайтеся, будь 

ласка. (бабуся пригощає дітей) 

 



112 

 

 

 

Додаток № 15 

«Життя та побут селян - поліщуків в кінці 19ст.-поч.20ст.» 

Екскурсія до краєзнавчого музею 

Старша група 

 

Програмовий зміст:  

 формувати в дітей інтерес до пізнання життя та побуту селян-поліщуків в кінці 

19 ст. поч. 20ст.;  

 ознайомити з найпоширенішими видами народних ремесел: лозоплетінням, 

гончарством, ткацтвом, витинанням, плетінням із соломи, вишиванням;  

 учити бачити красу в усьому, що виготовили умілі руки майстрів;  

 розширити знання вихованців про особливості вигляду екстер’єру української 

хати минулого, матеріалі, що використовували для її спорудження тощо; 

 розвивати зв'язне мовлення, збагачувати словниковий запас назвами ремесел, 

допитливість, уважність, пам'ять;  

 закріпити в активному словнику дитини назви житла та його складових; 

 формувати в дітей уміння помічати красу традиційного поліського житла і його 

ремесел; 

 виховувати любов до мистецьких традицій наших пращурів (поліщуків); 

 залучати батьків бути активними помічниками у  патріотичному вихованні  дітей. 

 

Хід екскурсії 

I. Організаційний момент 

II. Повідомлення теми екскурсії 

— Чи були ви коли-небудь у музеї? Музей — це таке місце, де зібрано дуже 

багато різноманітних цікавих речей. Є музеї, в яких вам розкажуть про природу, або 

про історію вашого краю, про життя видатних людей тощо. Звісно, туди, де багато 



113 

цікавих речей, приходять багато людей і, якщо вони не будуть дотримуватися 

правил поведінки, то страшенно заважатимуть одне одному. 

— Дітки, давайте пригадаємо  правила поведінки в таких місцях.  
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III. Правила поведінки в музеї 

1. У музеї або на виставці не підходьте занадто близько до вітрин або картин, 

щоб не заважати дивитися іншим. 

2. Не торкайтеся предметів руками. Уважно слухайте, що розповідає 

екскурсовод. 

3. Не розмовляйте голосно, не бігайте залою. 

IV. Проведення екскурсії 

Перед виходом із дитячого садочка , діти згадують правила дорожнього руху, 

правила безпечної поведінки на вулиці, у громадському транспорті. 

V. Підбиття підсумків екскурсії 

VI. Організоване повернення до садочка. 
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Додаток № 16 

Конспект заняття з патріотичного виховання 

«Світе тихий, краю милий, моя Україно…» 

Середній дошкільний вік  

 

Мета: розширити та систематизувати знання дітей про рідне місто, його визначні 

місця; закріпити поняття «Батьківщина»; познайомити дітей з історичним минулим 

рідного краю. Розвивати пізнавальну активність, спостережливість; формувати 

вміння працювати в групах, в логічній послідовності висловлювати свої думки. 

Виховувати почуття любові і гордості за рідне місто, його мешканців, історію й 

культуру; патріотичні почуття до своєї країни.  

Матеріал: дидактичні ігри, ілюстрації міста Сарни, телевізор, кульки 

Хід заняття 

Вихователь:  

Доброго ранку, мої малята! 

Дуже рада Вас  вітати 

Наберем в долоньки сміху, 

Кинем всім гостям на втіху 

Нашорошим наші вуха 

Щоб могли уважно слухать. 

І поплескаєм завзято 

І почнем наше зяняття! 

Вихователь: А заняття в нас сьогодні незвичайне і дуже цікаве…І почну я його 

словами вірша Т.Г.Шевченка 

Світе тихиий, краю милий , моя Україно! ( Слайд 1) 

Діти, то як називається наша країна? 

Діти: Україна! 

Вихователь: А хто ми такі? 
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Діти: Українці! 

Вихователь: Україна- це наша земля, рідний край.Там де народилася дитина, там і є 

її Батьківщина.Назвіть мені нашу маленьку Батьківщину- місто, де ми живемо, де 

живуть наші рідні та друзі? 

Діти: Це місто Сарни! 

Вихователь: Кожна людина з любов’ю ставиться до своєї маленької Батьківщини, 

місця де вона народилася, де зробила свій перший крок у житті, почула рідну мову- 

мамину колискову . (Слайди про місто Сарни) 

Вихователь: Вслухаємось у назву нашого міста «Сарни»! Кожне місто має  свою 

легенду. 

Легенда про Сарни (слайди) (музика) 

В давні часи коли на наші землі нападали вороги, сталася ця історія. На одне 

мальовниче українське село, напали вороги - татари. Молоді дічата – красуні, 

тікаючи від ворога сховалися у лісі. Але вороги переслідували їх, і дівчата тікали все 

далі й далі лісом. І ось вони натрапили на велике лісове озеро. Діватись було нікуди. 

Дівчата всі вступили в це велике, лісове озеро. За цими подіями стежили красуні-

козулі, що пили воду із цього озера. Сльози жалю покотилися з їхніх очей. З того 

часу називають поселення, в якому жили дівчата - Сарнами. На честь дикої кізоньки 

Сарни. 

Вихователь: Кожна ця кізонька зображена на символах нашого міста Сарни. (Слайд 

прапора) Які кори є на прапорі нашого міста? (Слайд герба) Яку форму має герб? 

Про що він нам розповідає? 

Вихователь: Сьогодні я пропоную Вам провести екскурсію нашим містом. А коли 

Ви ще маленькі, то допомагати буду Вам у цьому я. Я буду вашим екскурсоводом.  

Вихователь: А подорож ця буде не проста.  А чому непроста ви зараз здогадаєтесь. 

Ось, подивіться, до нас завітало Сонечко… Але воно якесь не таке ( сумне, невеселе, 

щось у Сонечка не вистачає?) (промінців) Ми повинні  будемо виконати багато 

завдань. А за це ми отримаємо Веселкові , сонячні промінці.  
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(Діти тримаючись за руки разом з вихователем вирушають у подорож)  

Перша зупинка «Парк Героїв Майдану» (Ілюстрації Парку, військова частина, 

Церква, стадіон)  

Вихователь: Цей парк назвали на честь героїв, які віддали своє життя за 

незалежність України, за мирну і щасливу батьківщину .А пам’ятник присвячений 

тим воїнам –героям Небесної сотні, які залишаться в нашій пам’яті на все життя. В 

парку є дуже гарний дитячий майданчик, з гірками , каруселями, все для вас – дітей, 

щоб ви росли здоровими і щасливими. Неподалік знаходиться Військова частина, де 

українські воїни з гідністю несуть свою службу. У всі часи захищати свою землю 

було справою честі. Трошки далі від парку  є Костел. Цей храм побудований з 

каменю. Він дуже великий і красивий.  

Вихователь: А зараз ми з вами виконаєм перше завдання , сплетемо українській 

віночок, як символ і оберіг всіх українських дітей , і Вас – маленьких сарненчан.    

Дидактична гра : «Виклади Український віночок»  

Діти викладають і розказують вірші. 

Вихователь: Сядемо в рядочок, 

Сплетемо віночок 

Квіточка до квіточки 
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Як і ми ось діточки 

Дитина 1: Ось волошки - сонні трошки, 

Синім шовком шиті, 

Ясноокі, чисто вмиті, 

Розбрелись по житі. 

Дитина 2: Мої милі чорнобривці 

Щирі, добрі українці, 

Зичу, щастя, Вам, любові 

Чорнобривці чорноброві. 

Дитина 3: Запалали в чистім полі, 

Наче вогники червоні 

То палає в полі так- 

Польовий червоний мак, 

Дитина 4: Золотисте ситечко, 

Покотилось в літечко. 

Загляда в віконечко 

Наче справжнє сонечко. 

Дитина 5: Без верби і калини - нема України. 

Любиш Україну - посади калину. 

Дитина 6: Розцвіли ромашки в полі,  

Пишні, гарні, бо на волі,  

Тут очей не відірвеш,  

І букетик набереш.  

(Діти йдуть до слідуючої зупинки) Друга зупинка «Річка Случ» 

Вихователь: Друга наша зупинка називається «На березі річки Случ».  

  (Ілюстрації річки, Храму на березі річки, пшеничне поле )Подивіться, яка гарна 

річка протікає нашим містом. Які чудові краєвиди навкруг. Через річку побудований 

великий міст, по якому кожен день проїжджає дуже багато машин. Недалеко від 

берега, на горбочку височіє Свято-Троїцький Храм, в якому кожної неділі дзвенять 

церковні дзвони, і люди поспішають на службу. Вдалині видніються пшеничні поля, 
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красиві ошатні будинки, які мають цілі вулиці і назви. Основна, цетральна вулиця 

так і називається Свято-Троїцька. 

Дитина: Україно, рідний край, 

Поле, річка, синій гай 

Любо стежкою іти 

Тут живемо я і ти. 

Вихователь: А це друге завдання. «Українські страви»  Слайд (вареники, борщ, 

куліш, кутя, узвар)  

Дидактична гра «Зваримо  борщик і узвар» 

Вихователь: А зараз ми трішечки відпочинемо. 

Психогімнастика з елементами пальчикової гімнастики 

Вихователь: Діти стають так, як їм зручно. 

— Малята, потріть долоньки. 

(Діти труть долоньку об долоньку, згинають кулачки і притискають до грудей 

— Що ви відчули? (Тепло) 

—  З гарним настроєм передамо це тепло одне одному 

(Випрамляють руки перед, розводять їх у сторони, розгинають кулачки і пальці 

розчепірені) 

— Зігріємо свої сердечка. (Притискають долоньки до сердечка ) 

— Наші сердечка наповнюються теплом, добром.Тільки такі добрі діти можуть 

жити в Україні! 

Вихователь: Продовжуємо далі свою подорож. (Діти йдуть до слідкуючої зупинки) 

Третя зупинка «Центр міста Сарни»  (Ілюстрації міської ради, фонтан, площа, 

танк) Третя наша зупинка називається Центр міста Сарни. Подивіться яка гарна, 

широка вулиця з деревами, будинками. Вона так і називається вулиця – Широка. 

Скажіть, будь ласка, можливо ви знаєте, що це за будинок? Хто тут працює? 

Діти: Міська рада. Тут працює мер міста — Світлана Борисівна, разом з своїми 

помічниками. 

Вихователь: Навпроти Міської ради побудували новий красивий фонтан. Дорослі  і 

маленькі діти дуже люблять тут відпочивати, особливо влітку. А на центральній 
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площі  проходять всі свята і концерти. А це- танк, особливий пам’ятник. Він не дає 

нам забувати дідів і прадідів, які захищали наше місто Сарни від ворогів. 

Вихователь: А це третє завдання. «Складемо українські національні символи» 

(національні символи України і міста Сарни) 

Дитина: Прапорець, що я тримаю, 

для мене — єдиний. 

Прапорець цей,що я маю,— 

символ України. 

Дитина: Тризуб – немов сім’я єдина, 

Де тато, мама і дитина 

Живуть у мирі і любові 

На Україні вольній, новій. 

Вихователь: Продовжуємо далі свою подорож. (Діти йдуть до слідкуючої зупинки) 

Четверта  зупинка «Парк Залізничник»  ( Ілюстрації клубу Залізничник, фонтан, 

Сарна,  Храм , ігровий майданчик, канатна дорога, вокзал залізничний) Цей парк 

дуже люблять жителі нашого міста, гості, а особливо діти. 
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При вході в парк височіє Свято-Покровський Храм (Світлий, високий, з 

позолоченими куполами і дзвонами)     Навпроти Храму – теж є фонтан, але він 

трошки менший. Коли спекотно діти і дорослі від нього не відходять. 

Пройшовши трошки вперед побачимо клуб « Залізничник». При ньому діти 

займаються танцями, співами, театром. 

А ось, зверніть увагу в самому центрі парку стоїть пам’ятник дикій кізонці – Сарні! 

Але найбільше дітям подобається в парку майданчик та канатна дорога.  

Пройшовши через парк ми бачимо залізничний міст. Біля нього знаходиться 

залізничний вокзал де  відправляються багато поїздів. 

Вихователь: А це четверте завдання. «Одягни ляльку»  

Вихователь: Продовжуєм далі свою подорож. (Діти йдуть до слідкуючої зупинки) 

П’ята  зупинка «Любий наш садочок»  (Ілюстрації садочка, майданчика, групи, діти 

гуляють) І ось, пройшовши через міст ми підійшли до свого рідного садочка 

«Дзвіночка». Подивіться, як тут гарно, який наш садочок красивий, на майданчиках 

у нас є каруселі, пісочниці, павільони. Діти, а хто для нас робить таку красу? 

Діти: Завідувач – Алла Василівна. 

Вихователь: А зараз ми з вами викладемо із пазлів наш дитячий садочок.  

«Склади пазли» (дитячий садок) 

Дитина: В садочку нашім весело 

Дзвенить дитячий сміх. 

Теплом своїм зігріємо 

Усіх, усіх, усіх. 

Вихователь: Молодці, діти Ви дуже гарно справились з усіма завданнями. Ой, 

подивіться, а що це у нас за коробка лежить.? Діти, та це ж оті веселкові промінці. 

Ми їх шукали по цілому місту, а вони ось тут чекали нас у нашому садочку. Отож 

давайте швиденько прикрасимо наше сонечко оцими веселковими промінцями. 

(Діти викладають.) 

Вихователь: Ось ми і закінчили свою подорож нашим рідним містом. І зібрали всі 

веселково-сонячні промінці . Подивіться на наше сонечко .Нехай воно посилає свої 

промінці всім жителям міста ,зігріває своїм теплом, щоб у нашому місті Сарни 

панував веселий , гарний настрій.  
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Вихователь: І що ми зрозуміли з нашої подорожі містом? Що де б ми не були , куди 

б ми не їхали ми зажди хочемо повертаємось до свого рідного краю. 

Дитина: Облітав журавель 

Сто морів, сто земель. 

Облітав , обходив, 

Крила –ноги натрудив. 

Ми спитали журавля: 

«Де найкращая земля?» 

Журавель відповідає: 

«Краще рідної – немає!» 

Завдувач: Молодці, діти, мені сподобалась ваша подорож рідним містом. І за це я 

вам подарую оці веселкові кульки. Потанцюйте разом з ними. 

Пісня С. Весна. 
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Додаток № 17 

Тематична літературна розвага 

«Наша рідна мова…» 

 

Програмовий зміст: систематизувати знання дітей про українську мову; викликати 

бажання вивчати рідну мову, співати українських пісень; збагатити словник дітей 

епітетами, прислів’ями; розвивати почуття гордості за рідну мову, за свій народ; 

виховувати любов до рідної мови, рідного краю, до українських традицій. 

Діти заходять кривим таночком під пісню «Чорна гречка» 

Ведуча: Любі діти! Сьогодні ми запрошуємо вас на наше свято рідної мови. 

Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі. Тут жили 

наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки – тут корінь українського роду, що сягає 

сивої давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі. 

Дитина: Любіть Україну у сні й наяву, 

Вишневу свою Україну, 

Красу її, вічно живу і нову, 

І мову її солов’їну.  

Дитина: Тепла, як сонячна днина, 

Добра, неначе весна, 

Мова віків України, 

Казка її чарівна. 

Дитина: Мова – усміхнена квітка, 

Радість весела, дзвінка. 

Гарна, як небо улітку, 

Ніжна, як пісня струнка. 

Дитина: Мова – джерельна криниця, 

Райдужно – сонячний цвіт, 

Це українська зірниця, 
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Що зачаровує світ.   

Дитина: Мова, наша мова – 

Мова кольорова, 

В ній гроза травнева 

Й тиша вечорова. 

Дитина: Мова, наша мова – 

Пісня стоголоса, 

Нею мріють весни, 

Нею плаче осінь.  

Дитина: Я без тебе, мово 

Без зерна полова 

Соняшник без сонця, 

Без птахів діброва. 

Дитина: Ніжна, мила, світанкова, 

Ясна, чиста, калинова, 

Мелодійна, дзвін котюча, 

Дивна, радісна, співуча, 

Лагідна, жива, казкова, 

Країна чарівна, шовкова. 

Дитина: Найдорожча, добра, власна, 

Мудра, сонячна, прекрасна, 

Солов’їна, барвінкова, 

Українська мова! 

Пісня 

Дитина: Рідне слово любить ненька 

І співає «Люлі – лю!» 

Так любив його Шевченко, 

Так і я його люблю. 

Вихователь: Любов до рідної мови починається ще з колиски, з маминої пісні. 

Колискові пісні зачаровують усіх ніжністю і простотою. У них – материнська ласка і 

любов, світ добра і краси. 
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Дитина: І тихо мовляться слова, 

І шепче зірка вечорова, 

І чуть, як засина трава 

У колисковій рідній мові. 

 Дитина: Колискова пісня, колискова – 

То найперша материна мова. 

Пахне вона м’ятою і цвітом, 

Чебрецевим і суничним літом. 

Пісня «Колискова» 

Вихователь:  Нашу мову неможливо уявити без загадок, прислів’їв. Ви теж їх 

багато знаєте. Пропоную показати вам свої знання. 

Загадки  

В жовте лист пофарбувала, 

Урожай с полів зібрала. 

Золотила вербам коси 

Чарівна цариця - …(Осінь) 

Дуже я потрібна всім —  

І дорослим, і малим.  

Всіх я розуму учу,  

А сама завжди мовчу. 

Для письма сказати прошу, 

Що потрібно взяти? (Зошит) 

Дерев'яний 

Та довгенький, 

Маю носик я Гостренький. 

На білому Слід лишаю 

І всіх діток Потішаю. (Олівець) 

Вихователь:  Молодці! Гарно розгадуєте загадки . А тепер, розкажемо ще і 

прислів'я про рідну мову. 

Дитина: Птицю пізнають по пір’ю, а людину – по мові. 

Дитина: Без мови не має народу. 

Дитина: Хто своєї мови цурається, хай себе стидається. 

Дитина: Пуста мова не варта доброго слова. 

Вихователь: Народна мова завдяки поетам та письменникам постійно збагачується. 

Думаю, вам знайомі цікаві твори – добавлянки.  Отже , слухайте уважно і спробуйте 

дібрати слова, що їх використали автори у віршах. 



126 

Красивий, щедрий, рідний край 

І мова наша солов’їна. 

Люби, шануй, оберігай, 

Усе, що зветься… (Україна) 

Українська рідна мова 

Мелодійна… (Світанкова).  

І буденна, і святкова 

Наша мова…(калинова). 

І свята, і найрідніша, 

І для слуху…(наймиліша).  

У тобі лани світання, 

Є любов, а є…(кохання).  

Ти така ясна, чудова, 

Мова наша …(веселкова). 

Вихователь: З давніх – давен український народ любив жартувати. Ми теж уміємо 

гарно жартувати, ось послухайте. 

Дитина:  

- Щось годинник, - каже тато,- 

Раптом зупинився. 

-Треба в чистку віддавати, мабуть запилився… 

- Звітки взятись тому пилу?- 

Мовила Галинка.- 

Я ж годинник з милом мила 

Там нема й пилинки! 
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Дитина:  

-Знову мокрі черевики?!- 

Сварить Вову мати.- 

Ти, мабуть, в усіх калюжах 

Встигнув побувати? 

- Що ви, мамо,- каже Вова,- 

Не хвилюйтесь дуже: 

Ще й назавтра залишилось 

Чотири калюжі. 

Парний таночок 

Вихователь: А тепер віршами продовжим прославляти рідну мову. 

Дитина: Не принижу інших мов основу, 

Та кохаю українську мову, 

Інші мови вчитиму я гідно, 

Та найперше – вивчу мову рідну.  

Дитина: Не пасує їсти хліб Вкраїни, 

І не знати мову солов’їну, 

Бо не личить воду пить з криниці, 

І не знати мовоньки землиці. 

Дитина: Мову рідну я вивчаю, 

Її люблю, не забуваю. 

Рідну мову буду знати, 

Берегти і поважати. 

Дитина: Ми українці – велика родина, 

Мова і пісня у нас солов’їна. 

Квітне в садочках червона калина, 

Рідна земля для всіх нас – Україна.  

Дитина: Мова, то чиста криниця, 

Де б’є, мов сльоза, джерело, 

Мова – це наша світлиця, 

Вона, як добірне зерно.  
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Дитина: Мова – державна перлина, 

Нею завжди дорожіть: 

Без мови не має країни – 

Мову, як матір любіть. 

Дитина: Мова – краса спілкування, 

Мова – як сонце ясне, 

Мова – то предків надбання, 

Мова – багатство моє. 

Пісня про Україну 

Дитина: Хай вона в піснях лунає, 

Кожен день і в свято, 

Соловейком хай співає 

В українській хаті. 

Дитина: Не цурайтесь мови, люди 

Рідного джерельця. 

Хай вона струмочком буде, 

Хай дійде до серця.  

Вихователь: А зараз ми знову повертаємося до себе в групу, де  будемо і далі 

продовжувати вивчати нашу рідну мову.  
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Додаток № 18 

Використання фольклору в роботі з дошкільниками 

 

Семінар-практикум для вихователів 

Мета: вправляння у визначенні жанрів фольклору; вироблення принципів 

добору фольклорного матеріалу для роботи з дошкільнятами; використання різних 

жанрів фольклору у різних видах діяльності дошкільнят. 

1. Актуалізація опорних знань педагогів про народознавчі та 

педагогічні літературні джерела. 

Якою літературою ви користувалися, готуючись до семінару-практикуму? 

Доповнення переліку літератури з її демонструванням.     

2. Що ми розуміємо під поняттям "народна творчість"? 

Яким синонімом можна замінити словосполучення "народна творчість"? 

(Фольклор) 

Підсумки: Короткий тлумачний словник української мови. -К.: Рад. школа, 

1988. 

Фольклор - 1. Усна народна творчість. 2. Сукупність звичаїв, обрядів, пісень та 

інших проявів духовної культури народу. 

З життям дитини від колиски до юності у традиційному народному побуті 

тісно пов'язане явище, що дістало у фольклористів назву "дитячий фольклор". Він 

складається з двох великих пластів: перший - твори, складені дорослими для дітей; 

другий - дитяча творчість. Коло творів, охоплених цим поняттям, широке і 

багатопланове - за призначенням, тематикою й образною системою, способом і 

часом використання. Жанри мають різні джерела, що виникли в різні історичні 

періоди розвитку народу. 

3. Пригадати і записати відомі жанри фольклору. 

4. Гра-вправа "Який жанр фольклору?" 
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Примітка. Ведучий семінару-практикуму зачитує фольклорні тексти, а всі 

учасники визначають їхній жанр. Конкурс на краще знання різножанрових 

фольклорних текстів. Принципи добору фольклорного матеріалу. 

5. Жанри фольклору та їх доцільність у різних режимних моментах. 

Завдання: в першу колонку запишіть режимні моменти, а в другу - най-

доцільніші жанри фольклору, що їх можна використати. 

6. Мета жанрів фольклору. 

Завдання: Поверніться до колонки, де є перелік фольклорних жанрів, і 

допишіть мету використання кожного з них. Зачитування мети фольклорних жанрів. 

7. Вплив різних жанрів фольклору на емоційний стан дитини. 

Завдання: Порівняйте дражнилки, мирилки і казки. 

8. Який жанр фольклору найперше повинні чути діти? (Колискові.) 

Роль колискових пісень у житті дитини. Представлення моделей занять щодо 

ознайомлення дітей із колисковими піснями. Керівник семінару аналізує 

представлені моделі з позицій використаних методів та прийомів роботи. 110 

9. Які жанри фольклору найдоцільніше використати в адаптаційний 

період? Забавлянки, потішки, гумористичні смішинки-веселинки та ін.) 

Завдання: Розмежуйте поняття "забавлянка" , "потішка". 

Потіште всіх нас забавлянками (потішками). 

10. Зачитайте заклнчки та примовки. Розрізніть, де закличка, а де 

примовка. Яка різниця між заклинками і примовками? 

11. Наведіть приклади коломийок. 

Завдання: Керуючись принципами добору фольклорного матеріалу, 

коломийки н кої тематики ви будете використовувати? 

У які режимні моменти найдоцільніше використовувати коломийки? 

12. Дайте своє визначення скоромовок як жанру фольклору. Наведіть 

приклади. 

Чим цікаві скоромовки для дітей? (змістом, ритмікою). З якої вікової групи 

доцільно навчати дітей скоромовок? (зі старшої, бо у молодших ще не закінчив-ся 

процес становлення вимови окремих звуків). 

Завдання: Як ви навчаєте дітей скоромовок? (Обмін досвідом.) 
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13. З якою метою використовуєте лічилки у роботі з дітьми? 

Завдання: Визначте мету запропонованих лічилок. 

14. Який жанр фольклору найдоцільніше використовувати, коли між 

дітьми виникають непорозуміння? 

Конкурс "Хто назве найбільше мирилок!" 

15. Яку роль у розвитку дитини відіграють загадки? 

Завдання: Чи потрібна підготовча робота до вивчення загадок? Якщо потрібна, 

то яка? 

Завдання: Які види роботи із загадкою можна запропонувати дітям? 

Як навчити дітей складати загадки? 

Місце загадок у роботі з дошкільнятами. 

16. Чим відрізняються прислів'я від приказок? 

За якою тематикою орієнтовно можна їх поділити? Наведіть приклади. 

З якого віку найдоцільніше ознайомлювати дітей із прислів'ями? 

Чи на всіх видах занять доцільно використовувати прислів'я? 

Наведіть приклади використання прислів'їв на заняттях з рідної мови, при-

роди, зображувальної діяльності, при ознайомленні з числами, цифрами та ін. 

17. Визначте мету використання кожної із запропонованих прикмет. 

Коли найчастіше використовуються народні прикмети у роботі з дітьми? 

Які принципи добору прикмет для роботи з дошкільнятами? 

Які виховні й навчальні завдання допоможуть зреалізувати прикмети? 

Яка методика ознайомлення з прикметами? 

18. Значення казки в житті дитини. 

Завдання: Запишіть у першу колонку виховне значення казки, а в другу - 

пізнавальне. 

Яких вимог повинен дотримуватися вихователь, розповідаючи дітям казку? 

Чи можна розповідати казку "між ділом" (наприклад, коли діти чекають на 

обід чи сніданок)? 

Чи доцільно проводити бесіду за змістом казки, коли казка прочитана впер-

ше? Як треба закінчити заняття після першого прочитання казки? 

Яка методика роботи з казкою у кожній віковій групі? 
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Які дії, на вашу думку, небажані при розповіді казки дітям? 

Яка подальша робота за змістом казки може проводитись із дошкільнятами? 

Підсумки. Український фольклор має посісти провідне місце у роботі з до-

шкільнятами. Запорукою успішного його використання у дитячих садках буде 

дотримання принципів добору фольклорного матеріалу, знання вихователем 

багатьох взірців різних фольклорних жанрів, що пропонуються дітям, та дотри-

мання методичних порад щодо їх використання. 
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Додаток № 19 

Круглий стіл з батьками 

 «Казкотерапія  або виховання дитини казкою» 

 

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 
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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 

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 
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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 

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. 

 

Виступ психолога (Мелещук І.В.)  

А зараз я з вами проведу тест «Які  казки потрібні моїй дитині?» 

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.  
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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. 

В) Затруднюється 

швидко відповісти на питання, можна не відповісти сходу навіть на те, 

що точно знає. 
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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. 

 

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...  
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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 

ІV. Коротке знайомство з видами театрів , які використовують 

вихователі.  

(Слайди фотографій з театрами)  

V.Фотоколаж 
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Додаток № 20 

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. 
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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 стосуються дорослих. 
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