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ВСТУП 

Актуальність формування природодоцільної поведінки у підростаючого 

покоління є очевидною через загострення екологічних проблем людства. Україна 

як член світового співтовариства ратифікувала низку міжнародних угод, що 

стосуються збалансованого розвитку суспільства і охорони навколишнього 

середовища. Разом із тим у нашій державі прийнято закони та програми («Про 

охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про 

енергозбереження» (1994), «Про Основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на період до 2030 року» (2019), місцеві програми 

поводження з твердими побутовими відходами та ін.), що регулюють прийняття 

рішень, поведінку стосовно природи і споживання природних ресурсів.  

Необхідність формування природодоцільної поведінки у дітей 

дошкільного та шкільного віку визначено завданнями Концепції екологічної 

освіти України, Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті. 

Конкретизуються ці завдання у державних освітніх стандартах. Зокрема Базовий 

компонент дошкільної освіти (далі – БКДО) у редакції 2012 року [1] передбачає 

освітню лінію «Дитина у природному довкіллі», яка містить доступні дитині 

дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіту і стосується 

розвитку її емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до 

природного довкілля. Означені види ставлення знаходять вияв у виваженому 

відношенні до рослин і тварин, готовності включатись у практичну діяльність, 

що пов’язана з природою, дотримуватися правил природокористування. 

Теоретико-методологічні засади проблеми формування знань дітей 

дошкільного віку про об’єкти природи розроблялися зарубіжними та 

українськими педагогами. Потреба екологізації процесу ознайомлення 

дошкільників із природою, формування у них ціннісного ставлення до 

природних об’єктів та природодоцільної поведінки зумовила розробку 

досліджень Г. Бєлєнької [2, 10], Н. Горопахи [4], Н. Лисенко [18, 19. 20], 

В. Маршицької [22], Т. Науменко [23], С. Ніколаєвої [25], З. Плохій [29], 

Н. Рижової [37, 38, 39] та ін.   
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Практика роботи вихователів закладів дошкільної освіти доводить, що, в 

переважній більшості, дошкільники, в тому числі й старшого дошкільного віку, 

незважаючи на доволі високий рівень знань про природу, керуються здебільшого 

емоційними імпульсами, прагматичними інтересами, а також мотивами 

самоствердження або наслідування під час вибору дій і вчинків стосовно неї. 

Відповідно спостерігається невідповідність між наявністю у дітей екологічних 

знань та їх поведінкою в природному довкіллі. Відтак проблема пошуку 

ефективних форм, методів і прийомів формування у дітей екологічно доцільної 

та природовідповідної поведінки є наразі актуальною. 

З огляду на це темою дослідження було обрано «Педагогічні умови 

формування природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя». 

 Мета дослідження – визначити та експериментально перевірити 

педагогічні умови формування природодоцільної поведінки в дітей 6-го року 

життя.  

Об’єкт дослідження – екологічне виховання дітей старшого дошкільного 

віку. 

Предметом дослідження виступають педагогічні умови формування 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя. 

Гіпотеза дослідження: ефективність формування природодоцільної 

поведінки дітей 6-го року життя забезпечується реалізацією наступних 

педагогічних умов: формування у дітей системних знань про природні об’єкти і 

явища та виховання емоційно-ціннісного ставлення до них; систематичне 

використання наявного в закладі дошкільної освіти екологічно розвивального 

предметно-просторового середовища; залучення дошкільників до посильної 

природоохоронної діяльності; організація екологічно спрямованої співпраці 

вихователів із сім’ями вихованців. 

Відповідно до мети, об’єкта, предмета та гіпотези дослідження визначено 

завдання дослідження: 

1) з’ясувати сучасний стан проблеми формування природодоцільної 

поведінки дітей дошкільного віку у теорії та практиці дошкільної освіти; 
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2) визначити сутність поняття «природодоцільна поведінка дітей 

старшого дошкільного віку», а також критерії та рівні її сформованості у 

вихованців відповідного віку; 

3) визначити педагогічні умови формування природодоцільної поведінки 

в дітей 6-го року життя; 

4) розробити систему роботи з реалізації педагогічних умов формування 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя та експериментально 

перевірити її ефективність. 

Для досягнення мети та реалізації завдань застосовувалися такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз науково-методичної літератури з проблеми 

дослідження; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, моделювання 

системи роботи з реалізації педагогічних умов формування природодоцільної 

поведінки в дітей 6-го року життя; емпіричні: методи педагогічної діагностики 

(анкетування вихователів, аналіз планів роботи та матеріальної бази закладу 

дошкільної освіти, спостереження за дітьми, бесіди з ними), педагогічний 

експеримент; кількісний і якісний аналіз результатів експерименту; методи 

математичної обробки одержаних результатів дослідження. 

База дослідження: експериментальна робота проводилася на базі закладу 

дошкільної освіти «Зірочка» міста NNN NNN області.  

Новизна та значущість результатів дослідження: визначено сутність 

поняття «природодоцільна поведінка дітей старшого дошкільного віку»; 

обґрунтовано і розроблено критерії, показники, рівні, а також методику 

дослідження сформованості природодоцільної поведінки в дітей 6-го року 

життя; визначено педагогічні умови формування природодоцільної поведінки в 

дітей 6-го року життя, розроблено й перевірено модель системи роботи з їх 

реалізації.  

Структура дослідження: робота містить вступ, два розділи, висновки, 

список використаної літератури (45 найменувань), дев’ять додатків. Повний 

обсяг роботи становить 83 сторінки, з них 30 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1.   Теоретичні основи формування природодоцільної 

поведінки в дітей старшого дошкільного віку 

 

1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

екологічного виховання дошкільників 

Взаємодія суспільства і природи є складною, адже, перебуваючи в колі 

дослідження низки різних наук, вони, водночас, перебувають і в тісному 

взаємозв’язку, утворюючи систему «суспільство-природа». Остання функціонує 

з того моменту, коли з’явився вид homo sapiens із властивим йому практичним 

способом ставлення до природи. Система «суспільство-природа» передбачає 

пізнання людиною природи, її використання і перетворення. 

Розвиток людства та вплив соціально-політичних чинників зумовили 

розроблення законів природокористування. Тривалий час охорону природи 

пов’язували лише з розширенням натуралістичних знань. Проте нині головним 

завданням є формування не просто екологічних знань і переконань, але і 

практичних навичок охорони природи, які ґрунтуються на конкретних знаннях 

про біосферу. Це спричинило посилення уваги всієї громадськості до проблеми 

екологічного виховання та освіти населення. 

Свій розвиток екологічне виховання та освіта беруть ще з середини 20-х 

років ХХ століття. Ця проблема студіювалася вченими, педагогами, біологами. 

Проте недоліком її розробленості стало те, що вона розглядалася на рівні 

шкільної програми та в процесі підготовки студентів закладів вищої освіти [7, 

12, 13]; увага до екологічного виховання дітей дошкільного віку була незначною.    

Зважаючи на сучасний стан навколишнього середовища, науковці і 

практики звертають увагу на необхідність і доцільність екологічного виховання 

дітей ще з раннього й дошкільного віку. Набуте в дитинстві вміння бачити і чути 

природу такою, якою вона є насправді, викликає у дітей глибокий інтерес до неї, 

розширює їх знання, сприяє розвитку поваги до творчої діяльності самої природи 

і бажання взяти посильну участь у її охороні. Турбота дітей про примноження 
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природних багатств протягом порівняно короткого часу – найбільш ефективний 

метод формування гуманних почуттів у підростаючого покоління. 

У дошкільників можуть і повинні бути сформовані ціннісні основи 

ставлення до дійсності, серед яких й відповідне відношення до природи. Діти 

набувають початкового досвіду прилучення до широкого кола цінностей, 

зокрема й загальнолюдських. Серед останніх є й пізнавальні. Вихованці 

відчувають себе першовідкривачами, усвідомлюють незаперечний характер 

об’єктів природи. У них формуються цінності перетворення, виникає прагнення 

дбайливо ставитися до природного середовища, зберігати і примножувати його 

багатства. Важливою умовою формування цих цінностей є допитливість дітей. У 

результаті у вихованців починає формуватися екологічна свідомість, під якою 

розуміють сукупність наукових, естетичних, правових поглядів, що 

відображають екологічні зв’язки в історії виникнення і розвитку взаємин між 

суспільством і природою та шляхи оптимізації цієї взаємодії.  

Українська дослідниця Н. Лисенко під екологічним вихованням розуміє 

«процес формування свідомого сприйняття навколишнього середовища, 

необхідності дбайливого ставлення до природних ресурсів, правильного 

розуміння проблеми взаємодії суспільства з природою» [20]. На її думку, зміст 

такого виховання включає у себе кілька послідовних стадій, результатом яких 

повинна стати особистість зі сформованою екологічною культурою.  

Екологічна культура розглядається Н. Лисенко як  культура всіх видів 

діяльності людини, більшою чи меншою мірою пов’язаних із пізнанням, 

засвоєнням і перетворенням природи, й охоплює матеріальне виробництво і 

духовне життя суспільства [19, с. 5]. 

Основними стадіями формування екологічної культури дітей в закладі 

дошкільної освіти (далі – ЗДО) є засвоєння дошкільниками знань про екологію, 

перетворення цих знань в елементи переконань як основне ядро свідомості. Крім 

того, на думку Н. Лисенко, під час екологічного виховання, важливо формувати 

в дітей навички природоохоронної діяльності, відповідальне ставлення до 

природи [19, с.23].  
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У процесі екологічного виховання дошкільники ознайомлюються з усім 

багатством природного середовища та взаємозв’язками, що існують між  

предметами і явищами природи. На думку Н. Лисенко, підвалинами екологічного 

виховання повинні стати життєва потреба людини в дотриманні законів природи, 

розуміння та сприймання вимог і обмежень, що визначаються цими законами в 

усіх сферах її життя та діяльності.  

Завдання екологічного виховання підростаючого покоління реалізуються 

під час безпосередньої взаємодії з природним довкіллям. Ще в педагогічних 

системах XVII – XIX століть з’явилася ідея необхідності ознайомлення дітей із 

природою (погляди Я. Коменського, Ж.–Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Ф. Фребеля, 

М. Монтессорі, К. Ушинського, М. Чернишевського та ін.).  

Науково-методичне обґрунтування процесу ознайомлення дошкільників з 

природою знаходимо в роботах педагогів та дослідників ХХ століття – 

Є. Водовозової, А. Симонович,  Л. Шлегер, В. Сухомлинського та ін. 

Значну роль у формуванні теорії й практики екологічного виховання 

відіграли погляди С. Веретеннікової [3], М. Лучич, М. Марковської, які 

розглядали спостереження як основний метод ознайомлення із природою. 

Сучасні педагоги та психологи надають все більшого значення проблемі 

екологічного виховання дітей дошкільного віку. Зокрема, згідно з даними 

екологічної психопедагогіки  (В. Ясвін, С. Дерябо [7]), одним із визначальних 

чинників свідомого ставлення дітей до  живих та неживих об’єктів природи є 

когнітивний компонент, за яким визначаються готовність і прагнення 

дошкільника отримувати, здійснювати пошук та аналізувати інформацію про 

природні об’єкти. Важливе значення для екологічного виховання дітей 

дошкільного віку  має їхнє емоційне ставлення до навколишнього середовища та 

почуття, які б свідчили про зацікавленість природою [7, с.9]. 

Як слушно зауважує В. Фокіна, успішна реалізація завдань екологічного 

виховання буде досягнута лише в тому випадку, коли взірцем ставлення до 

природи є відповідна діяльність дорослого, який залучає дитину до 

природоохоронної діяльності [45]. 
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Як вважає автор програми «Наш дім – природа» Н. Рижова [37], оціночні 

судження щодо об’єктів природи повинні бути виключені з екологічної освіти 

дошкільників; ці судження доцільніше застосовувати для характеристики 

вчинків людини стосовно світу природи. Одним із важливих завдань педагогів 

під час екологічного виховання є необхідність дати вихованцям уявлення про те, 

що дбайливого ставлення потребують всі організми, незалежно від ступеня 

небезпеки або корисності для людини. У зв’язку із цим, на думку Н. Рижової, 

варто відійти від традиційних стереотипів у підходах щодо ознайомлення дітей 

із природою, надавши перевагу екологічним. 

Новий екологічний підхід полягає в тому, що при вирішенні будь-яких 

проблем пріоритет надається природним факторам, а не соціально-економічним. 

Відтак завдання педагога – сформувати у дошкільників поняття про природу, як 

про будинок для живих істот, у якому є все необхідне для її мешканців, все 

взаємопов’язане, його не можна руйнувати і необхідно про нього піклуватися.  

Отже, аналіз наявної наукової та методичної літератури із проблеми 

екологічного виховання засвідчує, що учені розглядають природу як могутній 

засіб розвитку підростаючого покоління. Проте лише останнім часом (із кінця 

ХХ – початку ХХІ століття) особлива увага почала приділятися екологізації 

освіти, формуванню основ екологічної культури, зокрема й природодоцільної 

поведінки, насамперед у процесі ознайомлення дошкільників із природою.  

 

1.2. Природодоцільна поведінка дітей дошкільного віку: сутність 

поняття 

Термін «природодоцільна поведінка» утворений шляхом поєднання понять 

«природа», «доцільний» і «поведінка». Кожне із них має певне потрактування 

виходячи з контексту, в якому воно розглядається. Звернемось до довідкового 

джерела, зокрема «Словника української мови» за редакцією В. Жайворонка 

[40], для уточнення змісту означених термінів. 
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У ньому зазначені поняття визначаються наступним чином: природа – 

«все, що існує у Всесвіті; органічний та неорганічний світ; сукупність 

особливостей та умов якої-небудь місцевості (рельєф, рослинний і тваринний 

світ, клімат і т. ін.» [40, с. 886]; доцільний – «відповідний поставленій меті, 

практично корисний, розумний» [40, с. 251]; поведінка – «сукупність чиїх-

небудь дій і вчинків; спосіб життя» [40, с. 800]. 

Досить часто в наукових джерелах трапляються поняття «екологічна 

поведінка», «екологічно доцільна поведінка». На думку Н. Пустовіт, екологічна 

поведінка виступає системою вчинків і дій стосовно довкілля, яка віддзеркалює 

рівень екологічної культури особистості [35]. 

У БКДО зустрічаємо поняття «екологічна доцільна поведінка». Її 

розумують як: уміння захоплюватися красою краєвидів у різні пори року, 

передавати її в образотворчій діяльності; уміння помічати забрудненість 

природного довкілля та володіння доступними навичками сприяння його 

чистоті; уміння економного використання води, електроенергії в побуті; 

сприяння поліпшенню якості повітря, ґрунту, води; виконання правил 

природокористування; уміння вирощувати рослини, доглядати за ними; брати 

посильну участь у збереженні рослин своєї місцевості; уміння доглядати за 

тваринами, що живуть у помешканні людей, допомагати диким тваринам; 

володіння навичками безпечної поведінки в природному довкіллі; усвідомлення 

необхідності збереження природи; засудження негативних вчинків інших людей, 

дітей, які шкодять довкіллю [1]. Відтак, екологічно доцільна поведінка включає 

в себе знання законів природи; непротиставлення людини і природи; сприйняття 

природних об’єктів як повноцінних суб’єктів і партнерів взаємодії з людиною; 

збалансування непрагматичної і прагматичної мотивації у взаємодії з природою. 

Ураховуючи дослідження інших авторів та узагальнюючи матеріали 

власних наукових пошуків Н. Пустовіт, О. Колонькова, О. Пруцакова, екологічну 

поведінку пропонують розглядати за такими типами: екологічно доцільна, 

екологічно виправдана, екологічно руйнівна, екологічно пасивна [35]. Зокрема 

на думку дослідниць екологічно доцільна поведінка є системою соціально 
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обумовлених, свідомо керованих дій і вчинків у сфері безпосередньої і 

опосередкованої взаємодії з довкіллям, що має на меті узгодження потреб 

суб’єкта з вимогами збалансованого розвитку суспільства. 

Тобто екологічно доцільна поведінка передбачає активні дії і вчинки, 

спрямовані на збереження довкілля, а саме: збереження різних форм життя, 

зменшення витрат природних ресурсів у повсякденному споживанні, екологічно 

безпечний спосіб життя; сприяння покращенню навколишнього середовища 

через регулювання споживання товарів та послуг.  

Близькою до «екологічно доцільної» за своєю суттю є «екологічно 

мотивована» поведінка. Останню І. Трубник [44] визначає як систему дій і 

вчинків людини, зумовлену: усвідомленням моральних норм поводження в 

природному довкіллі; ціннісним ставленням до природи; пізнавальними, 

естетичними потребами. Учена стверджує, що навіть дітям дошкільного віку у 

структурі екологічно мотивованої поведінки доступні доволі складні процеси і 

вчинки, зокрема: узгодження особистих потреб з екологічними вимогами до 

діяльності, якою займаються діти, готовність поступитися в разі необхідності 

своїми бажаннями, відмовитися від справи, коли вона недоцільна з екологічної 

позиції чи коли потрібно терміново надати допомогу живій істоті. Така поведінка 

спирається на моральні норми і правила, що сприяє гармонізації стосунків з 

природою, установленню екологічно безпечних взаємовідносин старшого 

дошкільника з довкіллям, відпрацюванню уміння оцінювати вчинки інших 

людей щодо природи з позиції моральності. 

Учені Г. Бєлєнька, Т. Науменко, О. Половіна визначають екологічно 

доцільну поведінку як дії і вчинки у довкіллі, що безпосередньо пов’язані із 

задоволенням життєвих потреб людини у взаємодії з довкіллям без порушення 

екологічної рівноваги та гармонійного розвитку особистості і природи як 

рівнозначних цінностей [10].  

На основі аналізу вище викладеного матеріалу ми розглядаємо 

природодоцільну поведінку старшого дошкільника як дії та вчинки дитини у 

природному довкіллі, які ґрунтуються на знаннях про взаємозалежності між 
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природними об’єктами, пов’язані із задоволенням її життєвих потреб 

(споживання, споглядання і милування, пізнання, перетворення) без нанесення 

шкоди живим та неживим об’єктам природи і спрямовані на їх збереження й 

примноження.  

Завдання формування природодоцільної поведінки дошкільників 

висвітлено у БКДО (редакція 2012 року), зокрема в освітній лінії «Дитина у 

природному довкіллі» [1]. Згідно з цим документом діти мають знати правила 

ввічливої поведінки в природі, розуміти, що стан природного довкілля й 

життєдіяльність людини взаємопов’язані і природне довкілля змінюється 

внаслідок діяльності людей. Крім того, дітей доцільно познайомити з 

професіями, знаряддям праці і змістом діяльності людей, що працюють у сфері 

природи: обробляють землю – вирощують хліб, овочі і фрукти, доглядають 

тварин, вивчають і здійснюють прогноз погоди, прикрашають ландшафти, 

охороняють природу. На основі цих знань, стверджують автори БКДО, у 

дошкільників формується позитивне ставлення до представників цих професій і 

бажання діяти на користь природі. 

Дослідники Г. Бєлєнька [2], Н. Горопаха [4], Н. Лисенко [18], Т. Науменко 

[23], С. Ніколаєва [24, 25, 26], О. Половіна [32], З. Плохій [27, 28, 29, 30, 31], 

Н. Рижова [37] вивчають різноманітні аспекти екологічного виховання дітей 

дошкільного віку. Вони стверджують, що цей процес відбувається не тільки під 

час занять, але й у повсякденному житті – під час проведення екскурсій, цільових 

прогулянок, спостережень, розглядання ілюстративного матеріалу, 

різноманітних ігор із дітьми тощо. Унаслідок такої діяльності відбувається 

формування еколого-природничої компетентності дитини, центральним 

аспектом якої є формування ставлення до природи як до цінності, усвідомлення 

єдності з природним світом, формування екологічно узгодженої діяльності в 

природі на основі еколого-природознавчих знань про зв’язки й залежності в ній.  

Процес формування природодоцільної поведінки у дітей дошкільного віку 

потребує вмілого керівництва з боку вихователя, використання ним як 

традиційних, так і нетрадиційних педагогічних технологій. Перші з них, на 
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думку Г. Бєлєнької [10] спрямовані на способи реалізації змісту екологічного 

виховання і ґрунтуються на використанні класичних форм роботи, методів та 

прийомів, сприяють формуванню усвідомлено-відповідального ставлення до 

природи. В основі нетрадиційних, або новітніх технологій екологічного 

виховання лежать сучасні методи формування екологічних уявлень, серед яких: 

метод формування мислеобразів (формування системи екологічних уявлень на 

основі наукової інформації, творів мистецтва, філософських теорій тощо); метод 

екологічної лабіалізації (цілеспрямована дезорганізація певних аспектів 

особистісного світосприйняття, внаслідок чого виникає психологічний 

дискомфорт, зумовлений невідповідністю індивідуальної стратегії сприйняття 

природи та екологічної діяльності укоріненим нормам співіснування суспільства 

та довкілля); метод екологічних асоціацій (пробудження асоціацій між різними 

образами: ліс – багатоповерховий дім); метод художньої репрезентації 

природних об’єктів (актуалізація художніх компонентів відображення світу 

природи засобами мистецтва); метод екологічної емпатії (співчуття природним 

об’єктам, апелювання до почуттєвої сфери особистості); метод екологічної 

рефлексії (аналіз поведінки людини з точки зору природних об’єктів); ігровий 

метод (дозволяє пізнавати світ природи та правила взаємодії з нею в процесі 

виконання ролей та правил гри). 

Отже, процес формування природодоцільної поведінки передбачає 

узагальнення і систематизацію знань дошкільників про природу, виховання 

емоційно-ціннісного ставлення до її об’єктів та ставлення до дій людини в 

природному довкіллі, а також вправляння у діях, які спрямовані на дотримання 

правил природокористування. Здійснюючи процес екологічного виховання 

педагог може застосовувати класичні й новітні форми взаємодії з 

дошкільниками. 
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РОЗДІЛ 2. Експериментальне дослідження педагогічних умов 

формування природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя 

 

2.1. Виявлення рівнів сформованості природодоцільної поведінки в 

дітей 6-го року життя 

Для дослідження педагогічних умов формування природодоцільної 

поведінки в дітей 6-го року життя нами був організований і проведений 

психолого-педагогічний експеримент на базі ЗДО «Зірочка» міста NNN NNN 

області, який охоплював 68 дітей 6-го року життя (36 дітей у експериментальній 

групі – далі ЕГ і 32 дитини в контрольній групі – далі КГ). 

Наше експериментальне дослідження проводилося у три послідовні та 

взаємопов’язані етапи – констатувальний, формувальний та контрольний.  

Проведення констатувального етапу експерименту ми розпочали із 

проведення анкетування вихователів ЗДО (Додаток А). Аналіз анкет дозволив 

з’ясувати, що вихователі загалом розуміли сутність природодоцільної поведінки 

та усвідомлювали її залежність від обсягу знань дітей про природу, вміння 

помічати в ній красу і бажання підтримувати її. Серед форм, що використовували 

педагоги з метою формування природодоцільної поведінки дошкільників 

найпоширенішими були заняття та екскурсії, із методів – спостереження, 

досліди, трудова та ігрова діяльність, морально-етичні бесіди, розповіді. Роботу 

із батьками вихователі проводили у вигляді батьківських зборів, крім того 

широко застосовували наочно-інформаційні форми співпраці екологічної 

тематики. Рівень сформованості природодоцільної поведінки дошкільників 

вихователі оцінювали як середній, оскільки, за їх словами, не всі діти бережно 

ставилися до природи, досить часто в їх вчинках переважали елементи 

егоцентризму. 

Аналіз планів роботи вихователів показав, що спеціальні заняття з 

формування екологічної культури, у тому числі й природодоцільної поведінки 

дошкільників в ЗДО не проводилися. Здебільшого педагоги планували заняття з 

ознайомлення дітей із природними об’єктами, їх ознаками і властивостями. 
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Протягом дня проводили 1-2 дидактичні гри природознавчого характеру, 

спостереження на прогулянці, трудову діяльність на ділянці або в кутку природи.  

У процесі вивчення еколого-розвивального предметно-просторого 

середовища групи і ЗДО загалом ми встановили, що в кожній групі наявні: 

куточок природи з рослинами, тваринами, предметами догляду за ними, 

приладами для здійснення експериментально-пошукової діяльності з неживими 

об’єктами природи, календарем погоди; куточок книги, де є дитячі книжки 

природознавчого змісту. На ділянці ЗДО знаходиться квітник та город, де 

вихователі організовували спостереження та  працю дітей у природі. 

На основі здійсненої роботи можна зробити висновок про те, що на момент 

констатувального етапу дослідження реалізація завдання формування 

природодоцільної поведінки дітей в ЗДО здійснювалася, проте не в повній мірі.  

Для з’ясування рівнів сформованості природодоцільної поведінки старших 

дошкільників ми розробили програму обстеження, яка містить: 1) методику 

обстеження; 2) систему диференціації отриманих результатів за критеріями та їх 

показниками. Методика обстеження передбачала: а) спостереження за дітьми на 

заняттях з освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі» та у повсякденному 

житті, бесіди з дошкільниками, виконання ігрових вправ екологічного змісту; 

б) математичну обробку отриманих даних. 

Виходячи із програмних завдань БКДО (редакція 2012 року) [1], програм 

«Я у світі» [34] та «Дитина» [8], для виявлення рівнів сформованості 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя (достатнього, середнього і 

низького) були розроблені критерії (когнітивний, естетично-етичний і 

мотиваційно-діяльнісний) з відповідними показниками (Додаток Б). 

Для вивчення рівня сформованості екологічних знань в дітей 6-го року 

життя ми провели низку бесід та дидактичну гру (див. Додаток В). Опитування 

проводилось у другу половину дня. Кількісні показники правильності відповідей 

дошкільників, виявлені під час опитування відображає зведений графік (рисунок 

Е.1), вміщений у Додатку Е.  
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На основі одержаних результатів, ми можемо зробити висновок, що діти 6-

го року життя ЕГ та КГ на момент констатувального експерименту на 

достатньому рівні володіли знаннями про представників флори і фауни та про їх 

залежність від неживих об’єктів природи. Однак у дошкільників виникали 

труднощі під час визначення особливостей пристосування рослин і тварин до 

умов середовища існування. Дуже обмеженими були знання вихованців про 

рідкісні і зникаючі види живих природних об’єктів. Щодо знань дошкільників 

про природоохоронну діяльність людини, то вони не відмічалися повнотою, а 

здебільшого носили стихійний і фрагментарних характер. Найбільш повними і 

такими, котрі відповідали програмовим вимогам, виявилися знання дітей про 

неживі об’єкти природи та її явища.  

За твердженнями М. Ібрагімової, В. Маршицької, С. Ніколаєвої, З. Плохій 

та інших рівень розвитку пізнавальної сфери визначає у дошкільників характер 

взаємодії з природними об’єктами і ставлення до них, та навпаки. Тому 

важливим завданням констатувального експерименту було виявлення емоційно-

ціннісного ставлення дітей до живих і неживих об’єктів та явищ природи, яке 

проявлялось через показники естетично-етичного критерію. Для цього нами 

були проведені бесіди «Красиве і потрібне», «Добрі і погані вчинки» (Додаток 

Д) із використанням ілюстративного матеріалу.  

Загальний аналіз проведених бесід на з’ясування естетично-етичного 

критерію показав, що дошкільники віддавали перевагу тим чи іншим об’єктам 

або явищам природи, виходячи з їх естетичного вигляду та привабливості. 

Значення у природі та житті людини визначених об’єктів і явищ діти оцінювали 

із позицій їх безпечності та корисності для свого життя. Поведінку людей у 

природі діти оцінювали з екологічної точки зору: підтримували необхідність 

природозбереження і засуджували природонедоцільну поведінку.  

Важливим компонентом розробленої нами методики вивчення рівнів 

сформованості природодоцільної поведінки в дітей було спостереження за 

дошкільниками під час спеціальних занять та у повсякденному житті. Під час 

спостережень ми звертали увагу на такі показники: активність дітей на занятті, 
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правильність відповідей, участь у дидактичних і рухливих іграх 

природознавчого змісту, а також дії дітей стосовно рослин, тварин, ощадливого 

використання природних ресурсів. Було помічено контрастування знань дітей 

про природні об’єкти і поводження з ними: діти рідко самостійно піклувалися 

про мешканців куточка природи, найчастіше це вони робили за нагадуванням 

дорослого; інтерес у дітей до діяльності по догляду за тваринами і рослинами не 

простежувався, вони виконували такі дії неусвідомлено, не проявляючи 

ініціативи, що свідчило про нейтральне ставлення до об’єктів природи, які 

знаходяться в безпосередньому оточенні. Так само дошкільники нечасто за 

власною ініціативою прибирали на майданчику, ощадливо не використовували 

воду в умивальній кімнаті. 

У цілому це засвідчило сформованість у дітей низького рівня 

природодоцільної поведінки: хоча у більшості з них були знання стосовно того 

як необхідно повидити себе в тій чи іншій ситуації, проте не було усвідомлення 

необхідності вчинення ними цих дій. 

Проаналізувавши всі результати обстеження (таблиця Е.1 в додатку Е), ми 

отримали дані, які демонструють рівень сформованості природодоцільної 

поведінки в дітей 6-го року життя. Загальний рівень прояву сформованості 

природодоцільної поведінки в дітей ЕГ і КГ відображено у (%) на рисунку 2.1. 

 

Рис. 2.1. Співвідношення рівнів сформованості природодоцільної 

поведінки в дітей 6-го року життя в ЕГ та КГ на констатувальному етапі 
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Із рисунка видно, що рівні сформованості екологічних знань у 

дошкільників ЕГ і КГ дещо різняться. Так, у ЕГ достатній рівень сформованості 

природодоцільної поведінки показали 22% дітей, середній – 61%, низький – 17%. 

У КГ рівні сформованості природодоцільної поведінки на момент 

констатувального етапу експерименту виглядали так: достатній  показали 25% 

дошкільників, середній – 50%, низький – 25%.  

Таким чином, ми можемо резюмувати, що необхідно покращити рівні 

сформованості усіх показників виведених нами критеріїв. Адже вони в 

сукупності дозволяють оцінити загальний рівень сформованості 

природодоцільної поведінки дошкільників.  

 

2.2. Педагогічні умови формування природодоцільної поведінки в 

дітей 6-го року життя та система роботи з їх реалізації 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що на 

сьогодні єдиного підходу до розуміння поняття «педагогічні умови» не існує. 

Узагальнено можна стверджувати, що педагогічні умови є цілеспрямовано 

створеним середовищем, у якому тісно взаємодіють психологічні й педагогічні 

чинники (система відносин, дидактичні засоби тощо), що дозволяють педагогові 

ефективно здійснювати освітню роботу. 

На нашу думку, педагогічними умовами, що сприяють формуванню 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя є:  

1) формування у дітей системних знань про природні об’єкти і явища та 

виховання емоційно-ціннісного ставлення до них;  

2) систематичне використання наявного в закладі дошкільної освіти 

екологічно розвивального предметно-просторового середовища; 

3) залучення дошкільників до посильної природоохоронної діяльності; 

4) організація екологічно спрямованої співпраці вихователів із сім’ями 

вихованців.  
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Із метою реалізації означених педагогічних умов формування 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя нами було розроблено 

систему роботи, що передбачала три послідовні етапи: 1) мотиваційно-

пізнавальний; 2) пізнавально-практичний; 3) практично-діяльнісний. Її модель 

представлена на рисунку 2.2. Заходи, що проводилися із дітьми протягом 

означених етапів представлено в додатку Ж. 

Перший – мотиваційно-ціннісний – етап мав за мету: а) викликати у дітей 

інтерес до об’єктів природи, розкрити їх залежність один від одного; б) навчити 

помічати негаразди в стані природних об’єктів, спричинені діяльністю людей, 

познайомити зі шляхами їх вирішення; в) спонукати до розуміння й усвідомлення 

норм та правил поведінки у природному довкіллі; г) формувати потребу в 

безкорисливій взаємодії з природою для пізнання її об’єктів, милування ними, 

творчої діяльності, спрямованої на збереження й покращення їх стану. 

Основними методами формування природодоцільної поведінки старших 

дошкільників на цьому етапі виступали: спостереження (за рослинами і 

тваринами на ділянці ЗДО та в кутку природи, у парку й сквері, біля водойми; за 

сонцем і метеорологічними елементами; за діяльністю людей у природі), 

моделювання (способів пристосування живих об’єктів природи до умов 

навколишнього середовища; впливу діяльності людини на живі і неживі об’єкти 

природи), використання ілюстративного матеріалу (сюжетних картин, слайдів, 

відеозаписів із зображенням природодоцільної та природонедоцільної поведінки 

дорослих та дітей; репродукцій пейзажних картин), розповідь вихователя, 

читання художньої літератури, бесіди, пошуково-експериментальна діяльність у 

груповій кімнаті та на екологічній стежці, дидактичні ігри, а також методи 

екологічної лабіалізації, асоціації, емпатії та рефлексії.  

Зокрема коротко окреслимо сутність останніх чотирьох методів. Так, 

метод екологічної лабіалізації полягав у цілеспрямованій дезорганізації певних 

аспектів особистісного світосприйняття, через що в дітей викликався своєрідний 

психологічний дискомфорт, зумовлений невідповідністю стратегії сприйняття 

природи та екологічної діяльності укоріненим нормам співіснування суспільства 

і довкілля. Задля цього ми спеціально до фотографій краєвидів вводили елементи  
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Рис. 2.2. Модель системи роботи з реалізації педагогічних умов 

формування природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя 
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Результат: сформована природодоцільна поведінка в дітей 6-го року життя 
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сміттєзвалищ, демонстрували дошкільникам справжні фотознімки із згарищами 

лісу, суцільними вирубками, місцями забруднення рік (Додаток И) і спонукали 

вихованців до оцінки побаченого. 

Використання методу екологічних асоціацій було спрямовано на 

пробудження асоціативних зв’язків між різними образами. Наприклад, ми 

порівнювали разом із дітьми ліс із багатоповерховим будинком для тварин, 

природу із людською оселею. 

Застосовуючи метод екологічної емпатії ми намагалися викликати в дітей 

співчуття до природних об’єктів, а через метод екологічної рефлексії 

проаналізувати поведінку людини з точки зору останніх (наприклад, що відчуває 

зламана гілка, що може розказати про того, хто зламав її).  

Із форм організації роботи з дітьми доцільними були заняття «Як 

допомогти пташкам?», «Ліс – багатоповерховий будинок», «Дітям про сестрицю 

– голубу водицю», «Подорож краплинки», «Як тварини зимують?», «Зимова 

відлига», «Срібна пісенька весни», «Кого весна розбудила?»; екскурсії та цільові 

прогулянки до парку, скверу, водойми, повсякденні прогулянки. 

Другий – пізнавально-практичний – етап мав за мету: а) поглиблення, 

систематизацію та узагальнення отриманих екологічних знань дітей; 

б) виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи; в) розвиток уміння 

оцінювати вчинки інших та свої дії з екологічної точки зору, проектувати їх у 

змодельованих, ігрових та реальних ситуаціях вибору поведінки стосовно 

об’єктів природи. 

Під час його реалізації ми застосовували ті ж самі методи формування 

природодоцільної поведінки дітей 6-го року життя, що й на попередньому етапі, 

доповнивши їх методами технології розв’язання винахідницьких завдань 

(моделювання з допомогою маленьких чоловічків, функціонально-вартісний 

аналіз, метод фокальних об’єктів, метод спроб і помилок), трудовою діяльністю 

у природі, створенням виховуючих ситуацій, узагальнювальними бесідами, 

імітаційними і творчими, а також інтелектуальними іграми змагального 

характеру, веденням календарів погоди і природи.  
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Серед форм роботи з дошкільниками, на наш погляд, дієвими були заняття 

«Раз піщинка, два піщинка», «Ліс – наше багатство», «Бій Королю Сміття та 

Королеві Бруднулі», «Озера, ріки і моря – блакитні очі Землі», «Чому зникають 

рослини?», «Чому зникають тварини?», «Охорона навколишнього середовища»; 

екскурсії в природу та на сільськогосподарські об’єкти (до господарства з 

озеленення міста, на фермерське господарство), цільові прогулянки до міського 

озера, парку, повсякденні прогулянки, художня діяльність дітей (малювання, 

ліплення, аплікація та конструювання з використанням природного матеріалу). 

Для обґрунтування необхідності дотримуватися норм та правил поведінки 

у природі, аналізу і корекції сформованих у дошкільників екологічних ціннісних 

орієнтацій, інтересів і потреб ми використовували низку екологічних задач. Ці 

задачі були спрямовані на усвідомлення норм та правил поведінки дітей у 

природі, виявлення взаємозв’язків у ній. Такі завдання виявляли моральну 

позицію вихованців у їх ставленнях до тварин, рослин, людей, давали змогу 

зрозуміти мотиви свого або чужого вчинку, доцільність вибору того або іншого 

взірця поведінки, відповідним чином спроектувати свою поведінку в природі. 

Загалом пізнавально-емоційні завдання застосовувалися нами на різних етапах 

занять – у процесі пояснення нового навчального матеріалу, повторення і 

закріплення, а також в організації екскурсій, спостережень, у практичній 

діяльності дітей з догляду за об’єктами природи. Пропоновані завдання були 

спрямовані на: 1) виявлення взаємозв’язків тварин і рослин із середовищем 

існування, пристосувальних ознак живих організмів, ланцюгів живлення у 

природі; 2) розуміння універсальної цінності всіх природних об’єктів; 3) аналіз 

життєвих ситуацій з метою формування моральної позиції старших 

дошкільників; 4) з’ясування та встановлення норм та правил поведінки у 

природі.  

Для розширення і поглиблення знань про норми та правила поведінки в 

природі, формування мотивів природодоцільних дій і вчинків, корекцію 

повсякденної поведінки дошкільників щодо природи нами використовувався 

комплекс екологічних ігор, що базувалися на навчальному матеріалі, 



23 
 

запропонованому програмами «Дитина» та «Я у Світі». Це такі ігри «Кому 

потрібна вода?», «Що шкідливе і корисне для природи?», «Ланцюжок», «Хто де 

живе?», «Обери правильну дорогу», «Можна – не можна», «Їжа для птахів», 

«Відгадай правило». 

Зміст окремих із названих екологічних задач та ігор подано в додатку Ж. 

Останній – практично-діяльнісний – етап був спрямований на: а) набуття 

й удосконалення у дошкільників навичок природодоцільної поведінки під час 

безпосередньої взаємодії з об’єктами природи; б) формування практичних умінь 

щодо поліпшення стану найближчого природного довкілля; в) продовження 

виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи.  

Реалізувався він через організацію різноманітних форм трудової та 

пошуково-експериментальної діяльності дошкільників у природі на заняттях та 

під час екскурсій і прогулянок, ігор, свят і розваг природничої спрямованості, 

природоохоронних акцій та екологічних проектів. Проведені заходили носили 

сезонний характер. Так, взимку було ми підгодовували з дітьми птахів, залучали 

їх до виготовлення штучних ялинок із покидького матеріалу, вирощували 

цибулю на підвіконні. Такі види роботи допомагали поспостерігати за 

природними об’єктами, оцінити їх красу й необхідність, визначити фактори, що 

впливають на їх життя, залучити дітей до природоохоронної діяльності. Улітку 

проводили акцію в поєднанні зі святом «Закривай міцніше кран, щоб не витік 

океан!», приурочену Міжнародному дню води, трудову діяльність, спрямовану 

на висадження квіткових рослин «День Землі»».  

Відзначимо, що Міжнародний день води та День Землі відзначаються 22 

березня та 22 квітня відповідно. Проте у зв’язку з поширенням коронавірусної 

інфекції COVID-19 означені заходи були перенесені адміністрацією ЗДО на 

літній оздоровчий період. 

Паралельно із такою системою роботи з дітьми здійснювалася співпраця із 

сім’ями вихованців. Наприклад, під час батьківських зборів ми розкривали 

особливості впливу поведінки батьків стосовно природного довкілля на 

формування природодоцільної поведінки дошкільників, здійснювали 
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наповнення інформаційного куточка статтями екологічної тематики з 

розкриттям методів екологічного виховання в сім’ї, проводили спільні з 

батьками природоохоронні акції («Сортуємо сміття», «Допоможемо птахам»), 

конкурси малюнків («Як ми бережемо воду», «Енергозаощадження у нас 

вдома»), свята і розваги екологічної тематики («День довкілля») тощо.  

Підбиваючи підсумки формувального етапу експериментального 

дослідження, ми можемо зробити висновок, що реалізація педагогічних умов 

формування природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя за 

пропонованою моделлю дозволила сформувати у вихованців інтерес до пізнання 

природного довкілля, покращити розуміння ними природи як цілісної системи – 

усі діти позитивно ставилися до занять, охоче брали участь у всіх формах роботи, 

виконували різні завдання природознавчого змісту, які ми їм пропонували.  

Варто зазначити, що найбільш ефективними, з огляду на педагогічно-

практичну цінність та цікавими для дітей формами роботи з формування 

природодоцільної поведінки виявилися екскурсії і цільові прогулянки дидактичні 

ігри, праця й досліди, екологічні проекти й природоохоронні акції. У ході їх 

проведення діти з легкістю та задоволенням узагальнювали, конкретизували, 

систематизували і закріплювали набуті знання природознавчого змісту, 

вправлялись у їх практичному використанні. Відмітимо також неабияку цінність 

наочності та художніх творів екологічного змісту (зокрема казок Г. Бєлєнької та 

Т. Науменко), які ми використовували під час реалізації нашої системи роботи. 

Застосовувані нами педагогічні методи й засоби, зацікавлювали дітей, спонукали 

їх до колективної взаємодії, вільної самореалізації у пізнанні природи і 

вироблення ставлення до неї.  

Однак, у ході проведення формувального експерименту виникали певні 

труднощі. Зокрема, на початку дослідження більшості дітей були невідомими 

пристосування тварин та рослин до умов навколишнього середовища. Незначна 

частина дошкільників знала про сутність природоохоронної діяльності. На 

заняттях деяким дітям було складно диференціювати живі і неживі об’єкти 

природи, групувати їх, встановлювати взаємозв’язки і залежності між ними. 



25 
 

Проте, згодом означені труднощі були подолані під час подальших занять, ігор 

та спостережень. Позитивним моментом було те, що незважаючи на незначний 

попередній обсяг знань дошкільників про охорону природи, вони із 

зацікавленням залучалися до такої діяльності й спонукали своїх батьків до участі 

в ній.  

Певні корективи внесли і карантинні заходи: якщо в осінньо-зимовий 

період ми могли здійснювати традиційні інформаційні заходи екологічної 

тематики серед батьків (як-от, батьківські збори, використання інформаційного 

куточка), то протягом другої половини березня-травня 2020 року ми спільно з 

вихователями могли лише в режимі зв’язку через месенджер Viber надавати 

окремі домашні завдання дітям і батькам, спрямовані на формування 

природодоцільної поведінки вихованців. Наприклад, догляд за домашніми 

улюбленцями та кімнатними рослинами, допомога у висаджуванні розсади 

овочевих культур, сортування побутових відходів. Із послабленням карантинних 

заходів улітку ми за межами ЗДО залучали вихованців і батьків до спільних 

природодохоронних акцій «Приберемо берег річки від сміття», «Посади дерево». 

Отже, формування природодоцільної поведінки дітей старшого 

дошкільного віку є важливим завданням екологічного виховання в ЗДО. Його 

реалізація потребує певної послідовності: від пізнання дітьми об’єктів природи 

у їх взаємозв’язку як цінності та вироблення мотивів природозбереження до 

практичного втілення норм і правил природодоцільної поведінки у діяльності 

дошкільників. Така робота потребує вмілого керівництва з боку педагогів через 

поєднання традиційних та нетрадиційних методів і форм роботи з вихованцями 

та їх батьками.  

 

2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи з реалізації 

педагогічних умов формування природодоцільної поведінки в дітей 6-го 

року життя 

Контрольний етап експерименту мав на меті здійснення  порівняльного 

аналізу рівнів сформованості природодоцільної поведінки в дітей 6-го років 
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життя експериментальної та контрольної груп. Також передбачалось визначення 

доцільності, ефективності та результативності упровадження педагогічних умов 

формування такої поведінки в дошкільників, здійснення перевірки гіпотези 

наукового дослідження. Проводячи контрольний зріз у всіх групах, ми 

застосовували ті ж методи, що і на констатувальному етапі експерименту. 

Отримані результати, були проаналізовані й занесені до таблиці К.1, що 

міститься у додатку К. 

Із метою виявлення рівнів сформованості показників когнітивного 

критерію у дітей 6-го року життя нами були проведені індивідуальні бесіди та 

ігри (див. додатки В, Д). Обстеження показало, що рівень сформованості знань 

дошкільників 6-го року життя в ЕГ про живі й неживі об’єкти природи значно 

підвищився порівняно із констатувальним етапом експерименту. Цю тенденцію 

відображає рисунок К.1, уміщений у додатку К, тобто екологічні знання дітей ЕГ 

про природу та діяльність людини в ній стали ширшими і повнішими. Окрім 

того, більшість із обстежених вихованців ЕГ стали розуміти природу як цілісну 

систему, вилучення із котрої якого-небудь елемента веде до зникнення інших. 

Щодо результатів, отриманих у КГ, то вони не особливо відрізнялися від тих, що 

були на констатувальному етапі дослідження (див. рисунок К.2 у додатку К). 

Із метою з’ясування ступеню зміни оцінки дошкільниками естетичної та 

етичної цінності об’єктів та явищ природи нами були проведені бесіди «Красиве 

і потрібне», «Добрі і погані вчинки» (Додаток Д) із використанням 

ілюстративного матеріалу. Аналіз дитячих відповідей показав, що вихованці ЕГ 

стали більшою мірою оцінювати природні об’єкти і явища не лише з естетичних 

позицій, але і з позицій соціальної екології, у їхніх знаннях раціональне почало 

переважати над емоційним. Щодо дітей КГ, то їхнє ставлення до об’єктів і явищ 

природи залишилося на тому ж рівні, що і під час проведення констатувального 

експерименту – естетична сторона переважала над моральною. 

Як і на констатувальному етапі дошкільники обох груп діти чітко 

диференціювали дії людей, які завдають школи природі від тих, які спрямовані 
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на її збереження і примноження, засуджували негативні вчинки, пояснюючи це 

тим, що така діяльність «шкодить не лише природі, але й людині». 

Спостереження за дошкільниками ЕГ засвідчило, що діти стати без 

нагадувань поливати рослини і годувати тварин у кутку природи; на ділянці 

дошкільники не ламали гілок дерев і не рвали квіти, при цьому в разі подібних 

випадків в КГ робили зауваження своїм товаришам; побачивши муху, черв’яка 

або павука діти не галасували, а спокійно спостерігали за ними. Також помітним 

стало ощадливе ставлення дітей до енергоносіїв і води, вміння сортувати сміття 

разом із батьками й здавати тверді побутові відходи на переробку. 

Проаналізувавши результати контрольного зрізу, ми отримали дані, які 

демонструють загальний рівень прояву сформованості природодоцільної 

поведінки дітей 6-го року життя в ЕГ і КГ. Їх відсоткове значення відображено 

на рисунку 2.3. 

 

Рис. 2.3. Співвідношення рівнів сформованості природодоцільної 

поведінки дітей 6-го року життя в ЕГ та в КГ на контрольному етапі 

експерименту у %.  

Із рисунка видно, що у рівнях сформованості природодоцільної поведінки 

дошкільників обох груп відбулися зміни. Так, у дітей ЕГ достатній рівень 

сформованості природодоцільної поведінки став становити 44% від усіх дітей, 

середній – 53%, низький – 3%. У дітей КГ рівні сформованості природодоцільної 

поведінки мали такий вигляд: достатній рівень – показали 37% дошкільників, 

середній – 47%, низький – 16%.  
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Із метою виявлення динаміки у рівнях сформованості природодоцільної 

поведінки в дітей обох груп, ми занесли результати, отримані під час 

констатувального та контрольного зрізів до таблиці 2.1.  

Таблиця 2.1 

Загальна таблиця розподілу дітей за рівнями сформованості 

природодоцільної поведінки 

Рівні 

сформованості 

природодоцільної 

поведінки 

Експериментальна група 

(%)  

Контрольна група (%) 
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Достатній 22 44 +22 25 37 +12 

Середній 61 53 -8 50 47 -3 

Низький 17 3 -14 25 16 -9 
 

Отже, ми можемо констатувати, що достатній рівень сформованості 

природодоцільної поведінки зріс у ЕГ на 22%, у КГ– на 12%. Позитивним є 

зниження показників середнього рівня сформованості природодоцільної 

поведінки на 8% у ЕГ та на 3% – у КГ і низького на 14% та на 9% в ЕГ та КГ 

відповідно. 

Показники контрольного етапу дослідження дають змогу зробити 

висновок, що наша гіпотеза про те, що ефективність формування 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя забезпечується реалізацією 

низки педагогічних умов (формування у дітей системних знань про природні 

об’єкти і явища та виховання емоційно-ціннісного ставлення до них; 

систематичне використання наявного в ЗДО екологічно розвивального 

предметно-просторового середовища; залучення дошкільників до посильної 

природоохоронної діяльності; організація екологічно спрямованої співпраці 

вихователів із сім’ями вихованців) підтвердилась. Це засвідчують, порівняно, із 

констатувальним етапом експерименту, рівні сформованості природодоцільної 

поведінки, виявлені у дітей ЕГ. Діти стали ширше застосовувати на практиці 

набуті знання про природу, що позитивно позначилось на їх загальному та 

розумовому розвитку, екологічній культурі.  
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ВИСНОВКИ 

Проведене теоретичне та експериментальне дослідження підтверджує 

висунуту гіпотезу і дає підстави для таких висновків: 

1.  Проблема екологічного виховання підростаючого покоління є 

актуальною на сьогоднішньому етапі розвитку як українського, так і світового 

суспільства. Свідченням цього є праці Г. Бєлєнької, С. Дерябо, Н. Лисенко, 

В. Маршицької, Т. Науменко, С. Ніколаєвої, З. Плохій, Н. Рижової, 

М. Роганової, В. Фокіної, В. Ясвіна та багатьох інших. 

Екологічне виховання та ознайомлення з природою доцільно розпочинати 

з дошкільного дитинства. Для їх реалізації в ЗДО необхідно створювати умови, 

які б сприяли формуванню в дітей природодоцільної поведінки.  

2.  Ми розглядаємо природодоцільну поведінку дітей старшого 

дошкільного віку як дії та вчинки дитини у природному довкіллі, які ґрунтуються 

на знаннях про взаємозалежності між природними об’єктами, пов’язані із 

задоволенням її життєвих потреб (споживання, споглядання і милування, 

пізнання, перетворення) без нанесення шкоди живим та неживим об’єктам 

природи і спрямовані на їх збереження й примноження. Процес формування 

природодоцільної поведінки передбачає узагальнення і систематизацію знань 

дошкільників про природу, виховання емоційно-ціннісного ставлення до її 

об’єктів та ставлення до дій людини в природному довкіллі, а також вправляння 

у діях, які були б спрямовані на дотримання правил природокористування.  

3. Розроблені критерії – когнітивний, естетично-етичний та 

мотиваційно-діяльнісний дозволили об’єктивно оцінити рівні сформованості 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го років. Констатувальний етап 

експериментального дослідження показав, що достатній рівень сформованості 

природодоцільної поведінки мають 22% і 25% дітей у ЕГ та КГ відповідно. 

Середній рівень сформованості природодоцільної поведінки був виявлений у 

61% дітей ЕГ та у 50% КГ. Низький рівень показали 17% вихованців ЕГ та 25% 

у КГ. 
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4. Із метою підвищення рівнів сформованості природодоцільної 

поведінки в дітей 6-го року життя нами була упроваджена в освітній процес ЗДО 

система роботи, спрямована на реалізацію визначених нами педагогічних умов 

формування природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя: 1) формування 

у дітей системних знань про природні об’єкти і явища та виховання емоційно-

ціннісного ставлення до них; 2) систематичне використання наявного в закладі 

дошкільної освіти екологічно розвивального предметно-просторового 

середовища; 3) залучення дошкільників до посильної природоохоронної 

діяльності; 4) організацію екологічно спрямованої співпраці вихователів із 

сім’ями вихованців).  

5. Наша робота з реалізації педагогічних умов формування 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя передбачала дотримання 

трьох послідовних етапів: мотиваційно-ціннісного, пізнавально-практичного та 

практично-діяльнісного. Вони були насичені спеціальними формами організації 

та методами роботи з дошкільниками та їх батьками. 

6. Аналіз результатів контрольного зрізу, свідчить, що в обох групах 

відбулися зміни у рівнях сформованості природодоцільної поведінки 

дошкільників, проте найбільш помітні зрушення сталися в ЕГ. Це підтверджує 

ефективність запропонованих нами педагогічних умов формування 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя та системи роботи з їх 

реалізації. За результатами контрольного етапу експерименту ми з’ясували, що у 

ЕГ достатній рівень сформованості природодоцільної поведінки спостерігався у 

44% дітей, середній – у 53%, низький – у 3%. У КГ рівні сформованості 

природодоцільної поведінки в дітей 6-го року життя мали такий вигляд: 

достатній – показали 37% дошкільників, середній – 47%, низький – 16%.  

7. Отримані результати засвідчують, що гіпотеза дослідження 

підтвердилася, визначені завдання дослідження реалізовані, мета досягнута, 

одержані наукові висновки мають важливе значення для практики дошкільної 

освіти.   
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Додаток А  

Анкета для вихователів 

Мета: визначення того як педагоги розуміють поняття «природодоцільна 

поведінка», які фактори впливають на її формування у дітей дошкільного віку, чи 

приділяють педагоги увагу формуванню природодоцільної поведінки дошкільників, 

які методи і форми роботи вони використовують з цією метою, чи співпрацюють із 

сім’ями вихованців в аспекті екологічного виховання дошкільників та як оцінюють в 

цілому рівень сформованості природодоцільної поведінки дітей їхньої групи. 

 

Інструкція для педагогів 

Шановний колего, просимо Вас узяти участь в опитуванні з метою вивчення 

проблеми формування природодоцільної поведінки старших дошкільників. 

Будь ласка, відповідайте на запитання анкети відверто, оскільки Ваші відповіді 

не є для нас ні правильними, ні неправильними, а виражають Ваше ставлення до 

проблеми, що вивчається нами.  

За Вашим бажанням анкета може бути анонімною. Будемо вдячні за надану 

допомогу.  

1. Ваш вік, освіта і стаж роботи. 

2. Що таке екологічне виховання дітей дошкільного віку? 

3. Які компоненти екологічного виховання дошкільників Вам відомі? 

4. Що таке природодоцільна поведінка?  

5. Які вияви природодоцільної поведінки спостерігаються у дітей 

дошкільного віку? 

6. Наскільки, на Вашу думку, рівень сформованості природодоцільної 

поведінки старших дошкільників залежить від рівня їхніх знань про природу? Від 

їхнього ставлення до об’єктів природи? 

7. Чи здійснюєте Ви заходи щодо формування у дітей Вашої групи 

природодоцільної поведінки? Які? Як часто? 

8. Які форми роботи застосовуєте з цією метою?  

9. Які методи роботи використовуєте при цьому? 

10. Наскільки тісно Ви співпрацюєте із сім’ями вихованців у напрямку 

екологічного виховання дошкільників? У яких формах відбувається така співпраця? 

11. Як ви оцінюєте рівень сформованості природодоцільної поведінки у дітей 

Вашої групи? 

12. Із чим пов’язуєте такий рівень сформованості природодоцільної 

поведінки у дітей? 

13. Що плануєте здійснювати з метою подальшого підвищення рівня 

сформованості природодоцільної поведінки у дітей Вашої групи? 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Критерії, показники та індикатори сформованості природодоцільної 

поведінки в дітей 6-го року життя 

 

Когнітивний критерій 

1.1. Наявність знань про рослинний світ, уміння розуміти й 

встановлювати взаємозв’язки і залежності рослини з іншими живими і  

неживими об’єктами природи. 

1.2. Наявність знань про тваринний світ, уміння розуміти й 

встановлювати взаємозв’язки і залежності тварини з іншими живими і  неживими 

об’єктами природи. 

1.3. Наявність знань про неживі об’єкти природи, їх властивості і стани. 

Розуміння ролі неживих об’єктів у цілісній природній системі. 

1.4. Розуміння взаємозв’язків і залежностей між живими і неживими 

об’єктами природи, уміння їх установлювати. 

1.5. Розуміння залежності стану природного довкілля від діяльності 

людини. 

Індикатор для показників 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5: 

Достатній рівень – знання є в повному обсязі, відповідно до вимог 

програми. 

Середній рівень – наявні часткові, фрагментарні знання. 

Низький рівень – знання не сформовані. 

 

Естетично-етичний критерій 

2.1. Сформованість естетичних почуттів дитини до живих об’єктів 

природи. 

2.2. Сформованість естетичних почуттів дитини до неживих об’єктів 

природи. 

2.3. Сформованість моральних почуттів дитини до живих об’єктів 

природи. 
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2.4. Сформованість моральних почуттів дитини до неживих об’єктів 

природи. 

2.5. Сформованість естетичних почуттів дитини до проявів поведінки дітей 

і дорослих в природному довкіллі. 

2.6. Сформованість моральних почуттів дитини до проявів поведінки дітей 

і дорослих в природному довкіллі. 

Індикатор для показників 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6: 

Достатній рівень – адекватна естетична та етична оцінка об’єкта природи, 

дій людини у природному довкіллі й обґрунтування свого ставлення до их. 

Середній рівень – вибірковий прояв естетичних й етичних почуттів до 

об’єктів природи та дій людини в природному довкіллі. 

Низький рівень – відсутність прояву позитивних морально-естетичних 

почуттів відносно об’єктів природи, відсутність оцінки дій людини в 

природному довкіллі. 

 

Мотиваційно-діяльнісний критерій 

3.1. Сформованість умінь догляду за рослинами. 

3.2. Сформованість умінь догляду за тваринами. 

3.3. Сформованість уміння визначати стан і потреби живих об’єктів 

природи. 

3.4. Сформованість уміння встановлювати стан неживих об’єктів природи 

та ощадливо їх використовувати. 

3.5. Сформованість уміння охороняти природне довкілля 

Індикатор для показників 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5: 

Достатній рівень – яскраво виражене позитивне ставлення до об’єктів 

природи – вміння вирощувати рослини, доглядати за тваринами, правильно 

визначати стан природного об’єкта, прагнення задовольнити потреби живого 

організму, охороняти природне довкілля.  
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Середній рівень – ситуативність і вибірковість дій у природному довкіллі, 

спрямованих здебільшого на задоволення власних потреб. 

Низький рівень – байдуже або негативне ставлення до природоохоронної 

діяльності, відсутність прагнення виявляти турботу стосовно об’єктів природи. 

Достатній ступінь появу показника оцінюється у 3 бали, середній – у 2 

бали, низький – в 0 – 1 бал. 

Шкала для оцінки рівнів сформованості природодоцільної поведінки 

дітей 6-го року життя (в балах) 

Критерії Рівні сформованості 

природодоцільної поведінки 

Достатній Середній Низький 

Когнітивний 11 – 15  6 – 10  0 – 5  

Естетично-етичний 13 – 18  7 – 12  0 – 6  

Мотиваційно-діяльнісний 11 – 15  6 – 10  0 – 5  

Загальна оцінка сформованості 

природодоцільної поведінки 

34 – 48  20 – 33  0 – 19  

 

 У якісному вимірі достатній рівень  характеризується високим ступенем 

прояву (не менше 70%) виділених показників, а саме: наявністю сформованих 

відповідно до програмних вимог знань про рослинний і тваринний світ, 

взаємозв’язки у ньому та його залежність від неживих об’єктів; розуміє 

залежність стану природного довкілля від діяльності людини. Дитина переживає 

позитивні естетичні і моральні почуття від споглядання об’єктів природи, 

природоохоронних вчинків людей та обґрунтовує своє ставлення до них, 

зважаючи на їх роль у екосистемі. Дошкільник демонструє яскраво виражене 

позитивне ставлення до об’єктів природи – вміє вирощувати рослини, доглядати 

за тваринами, охороняти природне довкілля, при цьому дитина самостійно 

правильно визначає стан природного об’єкта, прагне задовольнити потреби 

живого організму. 

Для середнього рівня характерний високий ступінь прояву більше 

половини показників (40 – 70%), а саме: наявність в основному сформованих  
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знань про представників рослинного і тваринного світу, найбільш поширені 

неживі об’єкти і явища природи; дитина встановлює взаємозв’язки між 

об’єктами і явищами природи за допомогою дорослого; недостатньо повно 

розуміє залежність стану природного довкілля від дій людини. Спостерігається 

вибірковий прояв естетичних та етичних почуттів до об’єктів природи, який 

визначається ступенем їх корисності для дитини. Дошкільник діє у природному 

довкіллі зважаючи на його власний настрій, ситуацію, проявляє вибірковість у 

діях стосовно об’єктів природи, задовольняючи здебільшого власні потреби. 

Низький рівень характеризується мінімальним проявом визначених 

показників (менше 40%), а саме: несформованістю взагалі або наявністю 

фрагментарних знань про живі і неживі природні об’єкти та взаємозв’язки між 

ними, нерозумінням залежності стану природного довкілля від дій людини. У 

дитини відсутні переживання позитивних морально-естетичних почуттів 

відносно об’єктів природи. Прагнення виявляти турботу стосовно об’єктів 

природи відсутнє – не помічає потреб живих об’єктів природи і не задовольняє 

їх.  
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Бесіди та ігри діагностичного характеру 

 для виявлення когнітивного критерію сформованості природодоцільної 

поведінки у дітей 6-го року життя 

Бесіда №1 «Що ти знаєш про рослини?» 

Мета: виявити знання дітей про рослини та їх пристосування до 

навколишнього. 

1. Із чого складається рослина? 

2. Яке буває стебло у рослини? Назви рослини із таким стеблом. 

3. Яке буває листя у рослин? Назви рослини із такими листочками. 

4. Чи у всіх рослин є корінь? Чи однакові корені у всіх рослин? Які ти знаєш 

корені? 

5. З чого виростає рослина? 

6. Чи можна виростити нову рослину із листочка? Які рослини так 

розмножують? 

7. Які рослини занесені до Червоної книги України? Назви ті, які знаєш. 

 

Бесіда №2 «Різні цікавинки про рослинки» 

Мета: виявити ступінь розуміння дітьми взаємозв’язків і залежностей 

рослин з іншими живими і неживими об’єктами природи. 

1. Чи всі рослини «дружать» між собою? Як вони «сваряться»? 

2. Чи можуть рослини бути кормом або домівками для тварин? Як саме? Для 

яких тварин? 

3. Чи впливають тварини на життя рослин? Поясни як? 

4. Чи можуть рослини вирости без води? Чи можуть рослини вирости у воді? 

Як називаються такі рослини? Як вода впливає на життя рослин? 

5. Чи можуть рослини рости без світла? Поясни чому? 

6. Чи можуть рослини рости у холоді? Чому? 

7. Чи всі рослини ростуть у ґрунті? Де ще можуть рости рослини? 
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Бесіда №3 «Що ти знаєш про тварин?» 

Мета: виявити знання дітей про тваринний світ та розуміння ними 

взаємозв’язків і залежностей тварин з іншими живими і неживими об’єктами 

природи.  

1. Які тварини живуть у нашій місцевості? 

2. Чи живуть тварини у спекотних місцях нашої планети? Назви таких 

тварин. Як вони рятуються від спеки? 

3. Чи можуть жити тварини у холодних місцях нашої планети? Назви таких 

тварин? Що допомагає цим тваринам не замерзати? 

4. Чи є у нашій місцевості тварини, які з настанням холодів зникають, а 

навесні з’являються знову? Назви таких тварин? Як ти вважаєш, де у цей 

час вони перебувають? 

5. Яких перелітних птахів ти знаєш? Назви зимуючих птахів. 

6. Чи замерзають риби у воді з настанням морозів? Як риби дихають, коли 

вода покривається шаром льоду? Що роблять люди, щоб допомогти 

рибам? 

7. Куди зникають комахи із настанням холодів? Чому восени і навесні не 

можна спалювати опале листя?  

8. Які тварини занесені до Червоної книги України? Назви їх? 

 

Бесіда №4 «Як люди охороняють природу» 

Мета: виявити ступінь розуміння дітьми залежності стану природного 

довкілля від діяльності людини. 

1. Чому деякі рослини і тварини занесені до Червоної книги України?  

2. Як люди оберігають рідкісних рослин і тварин? 

3. Потрібно оберігати лише живих об’єктів природи чи й неживих? 

4. Які неживі об’єкти природи потребують охорони? 

5. Як люди охороняють воду? 

6. Як люди охороняють повітря? 
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7. Як люди охороняють ґрунт? 

8. Що станеться якщо не охороняти  воду, повітря, ґрунт?  

9. Чи можуть діти допомагати дорослим в охороні природи? Як саме? 

10. Як ти бережеш природу? 

 

Дидактична гра «Буває – не буває» 

Мета: виявити рівень знань дітей про неживі об’єкти природи, їх 

властивості і стани. 

Матеріал: (на кожну дитину) картка із зображенням 15 кружечків, 

червоний і чорний олівець. 

Хід гри. 

Кожна дитина отримує картку із зображенням 15 кружечків, червоний і чорний 

олівець. 

 Інструкція: «Я називатиму різні речення. Якщо те, про що я говорю буває 

в дійсності, то ви зафарбовуєте кружечок червоним кольором. Якщо ж я говорю 

не правильно, то ви замальовуєте його чорним кольором. Кружечки 

зафарбовуємо зверху до низу. Наприклад, взимку літає багато метеликів. Чи 

буває це насправді? Який олівець потрібно взяти? Так, чорний олівець. Головна 

умова гри – уважно слухати те, що я говорю. Приготувалися. Починаймо.» 

1. Влітку багато льоду на ставках. 

2. Сніг холодний і розсипчастий. 

3. Взимку сонце знаходиться високо у небі і сильно пече. 

4. Усім корисно дихати свіжим повітрям. 

5. Сухий пісок розсипається. 

6. Влітку буває іній. 

7. Роса випадає вранці і ввечері. 

8. Є вісім пір року. 

9. Сонце потрібно для того, щоб усе росло на Землі. Воно дарує тепло. 

10.  Вода перетворюється у пару, коли стає холодно. 
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11.  Вода перетворюється в лід, коли стає холодно. 

12.  Веселка розфарбована у червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, 

блакитний, синій, фіолетовий кольори. 

13.  Коли надворі ясно, то землю встилає густий туман. 

14.  Дощ іде з темних важких хмар, що низько пливуть над землею. 

15.  У грозову погоду спершу гримить грім, а потім блимає блискавка. 

 

Картка до гри «Буває – не буває» 

 

1     9 

 

2     10 

                                                 

3     11 

    

4     12 

 

5     13 

 

6     14 

 

7     15 

 

8 
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Додаток Д 

Бесіди на виявлення ступеню прояву естетично-етичних почуттів  

у дітей 6-го року життя 

Бесіда «Красиве і потрібне» (Тварини) 

Мета: виявити ступінь прояву естетично-моральних почуттів дітей до 

тварин. 

1. Яка тварина тобі подобається найбільше?  

2. Чим саме вона тобі подобається?  

3. Як потрібно ставитися до цієї тварини?  

4. Яке значення цієї тварини у природі та житті людини? 

5. Яка тварина тобі не подобається найбільше?  

6. Чим саме не подобається тобі ця тварина?  

7. Як потрібно ставитися до цієї тварини?  

8. Чи є важливою для природи та життя людини ця тварина? Як саме? 

 

Бесіда «Красиве і потрібне» (Рослини) 

Мета: виявити ступінь прояву естетично-моральних почуттів дітей до 

рослин. 

1. Яка рослина тобі подобається найбільше?  

2. Чим саме вона тобі подобається?  

3. Як потрібно ставитися до цієї рослини?  

4. Яке значення цієї рослини у природі та житті людини? 

5. Яка рослина тобі не подобається найбільше?  

6. Чим саме не подобається тобі ця рослина?  

7. Як потрібно ставитися до цієї рослини?  

8. Чи є важливою для природи та життя людини ця рослина? Як саме? 
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Продовження додатка Д 

Ілюстрації до бесіди «Красиве і потрібне» (Тварини) 
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Продовження додатка Д 

Ілюстрації до бесіди «Красиве і потрібне» (Рослини) 
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Продовження додатка Д 

  

 

Бесіда «Красиве і потрібне» (Явища природи) 

Мета: виявити ступінь прояву естетично-моральних почуттів дітей до 

явищ природи. 

1. Яке явище природи тобі подобається найбільше?  

2. Чим саме воно тобі подобається? 

3. Яке значення цього явища у природі та житті людини? 

4. Яке явище природи тобі не подобається найбільше?  

5. Чим саме не подобається тобі це явище природи?  

6. Чи є важливим для природи та життя людини це явище? Як саме? 

 

Бесіда «Добрі і погані вчинки» 

Мета: виявити ступінь прояву естетично-моральних почуттів дітей до 

проявів поведінки людини в природі. 

1. Який вчинок людей (дітей) у природі тобі подобається найбільше?  

2. Чим саме він тобі подобається? 

3. Яке значення цього вчинка в природі та житті людини? 

4. Яке вчинок людей (дітей) у природі тобі не подобається найбільше?  

5. Чим саме не подобається тобі цей вчинок?  

6. Що станеться, якщо люди (діти) будуть продовжувати так вчиняти? 
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Продовження додатка Д 

Ілюстрації до бесіди «Красиве і потрібне» (Явища природи) 
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Продовження додатка Д 

Ілюстрації до бесіди «Добрі і погані вчинки» 
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Додаток Е 

 

Результати обстеження рівнів сформованості природодоцільної поведінки  

в дітей 6-го року життя (констатувальний етап) 

 

 

Рис. Е.1. Зведені результати бесід та гри для виявлення сформованості 

когнітивного критерію у дітей 6-го року життя. 
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Продовження додатка Е 

Таблиця Е.1 

Зведена таблиця рівнів сформованості природодоцільної поведінки  

в дітей 6-го року життя (констатувальний етап) 

 

 

 

 

 

Ім’я дитини 

Когнітивний 

критерій 

Естетично-

етичний 

критерій 

Мотиваційно-

діяльнісний 

критерій 

Загальна оцінка 

рівнів 

сформованості 

природо-

доцільної 

поведінки 

Бали  Рівні Бали  Рівні Бали  Рівні Бали  Рівні 

Експериментальна група 

Настя Д. 14 Д 13 Д 12 Д 39 Д 

Єгор Б. 10 С 11 С 9 С 30 С 

Поліна В. 13 Д 12 С 12 Д 37 Д 

Юра П. 9 С 9 С 8 С 26 С 

Яна П. 15 Д 12 С 11 Д 38 Д 

Данило М. 9 С 10 С 9 С 28 С 

Влада К. 11 Д 10 С 9 С 30 С 

Юля Р. 8 С 11 С 7 С 26 С 

Люда Л. 10 С 13 Д 9 С 32 С 

Сергій К. 7 С 10 С 7 С 24 С 

Наталя Д. 14 Д 12 С 9 С 35 Д 

Влад Ш. 5 Н 6 Н 5 Н 16 Н 

Наталя Д. 9 С 10 С 8 С 27 С 

Сергій М. 6 С 8 С 5 Н 19 Н 

Світлана Г. 5 Н 8 С 6 С 19 Н 

Рома С. 6 С 5 Н 2 Н 13 Н 

Ліза К. 6 С 10 С 3 Н 19 Н 

Руслан К. 5 Н 6 Н 6 С 17 Н 

Аліса Л. 11 Д 12 С 11 Д 34 Д 

Богдан М. 13 Д 11 С 13 Д 37 Д 

Яна Г. 11 Д 9 С 9 С 29 С 

Артем Б. 9 С 8 С 9 С 26 С 

Христина Х. 9 С 12 С 10 С 31 С 

Данило М. 8 С 10 С 9 С 27 С 

Віка Л. 10 С 14 Д 12 Д 36 Д 

Максим С. 10 С 14 Д 9 С 33 С 

Даша Н. 6 С 9 С 6 С 21 С 

Артур В. 7 С 8 С 6 С 21 С 

Аліна Б. 9 С 9 С 7 С 25 С 

Богдан С. 8 С 12 С 8 С 28 С 

Анна К. 11 Д 13 Д 10 С 34 Д 
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Люба З. 8 С 9 С 6 С 23 С 

Микола І. 7 С 8 С 6 С 21 С 

Андрій Ш. 10 С 11 С 9 С 30 С 

Ірина Д. 9 С 10 С 7 С 26 С 

Наталія М. 8 С 10 С 7 С 25 С 

Контрольна група 

Святослав К. 8 С 9 С 7 С 24 С 

Христина Т. 12 Д 13 Д 11 Д 36 Д 

Богдан Л. 9 С 8 С 7 С 24 С 

Яна П. 11 Д 13 Д 12 Д 36 Д 

Олексій Ш. 8 С 7 С 5 Н 20 С 

Маша П. 15 Д 15 Д 13 Д 43 Д 

Кирило С. 15 Д 14 Д 10 С 39 Д 

Віка С. 8 С 8 С 6 С 22 С 

Артем Ш. 9 С 7 С 6 С 22 С 

Віка Г. 11 Д 9 С 9 С 29 С 

Кирило Л. 9 С 8 С 7 С 24 С 

Марина Л. 14 Д 13 Д 9 С 36 Д 

Богдан Л. 14 Д 14 Д 13 Д 41 Д 

Дарина Д. 8 С 8 С 6 С 22 С 

Женя П. 11 Д 8 С 9 С 28 С 

Таня А. 6 С 8 С 4 Н 18 Н 

Андрій Г. 13 Д 14 Д 13 Д 40 Д 

Денис С. 5 Н 8 С 3 Н 16 Н 

Саша К. 5 Н 8 С 3 Н 16 Н 

Олексій Л. 6 С 6 Н 4 Н 16 Н 

Андрій Ч. 8 С 7 С 8 С 23 С 

Віка О. 10 С 8 С 8 С 26 С 

Руслан К. 8 С 9 С 7 С 24 С 

Настя М. 7 С 8 С 7 С 22 С 

Назар Г. 9 С 10 С 9 С 28 С 

Настя Б. 5 Н 6 Н 5 Н 16 Н 

Міша С. 6 С 6 Н 5 Н 17 Н 

Юля М. 7 С 6 Н 6 С 19 Н 

Денис Ц. 7 С 6 Н 5 Н 18 Н 

Каміла С. 9 С 7 С 6 С 22 С 

Емілія С. 12 Д 13 Д 8 С 33 С 

Дарина М. 11 Д 15 Д 9 С 35 Д 
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Додаток Ж 

Конспекти окремих заходів з формування природодоцільної поведінки в 

дітей 6-го року життя 

Заняття з теми «Ліс - багатоповерховий дім»  

(з використанням методу екологічних асоціацій) 

Мета: продовжувати формувати знання дітей про ліс, розуміння значення 

взаємозв'язків усіх мешканців лісу між собою. Уточнити й розширити уявлення 

про ліс як багатоярусний «багатоповерховий дім», де всі рослини і тварини 

займають певну екологічну нішу і знаходяться в тісному взаємозв'язку, що 

допомагає їм жити. Формувати відповідну лексику: закріплювати слова «ліс», 

«багатоповерховий дім», луки, водойма. Розвивати допитливість, виховувати 

дбайливе ставлення до всіх елементів лісу, незалежно від їхньої привабливості. 

Обладнання: плакат «ліс – багатоповерховий дім», текст казки 

Ю. Дмитрієва «Що таке ліс», фланелеграф, елементи для фланелеграфа 

(мешканці водойми, лісу, луків), лялька Незнайка, матеріали для аплікації, 

матеріали гри «Що в лісі росте, хто в лісі живе». 

Методи і прийоми: наочні – показ моделі багатоповерхового будинку, 

показ ілюстрацій; словесні – розповідь, бесіда, вказівка, читання дитячої 

природознавчої літератури; ігрові – дидактична гра. 

Попередня робота: читання казок про природу, бесіди з дітьми, екскурсія 

в ліс. 

Хід заняття. 

Вихователь: Діти, а ви знаєте, що люди називають ліс «багатоповерховим 

будинком». Хочете довідатись, чому ліс так називають? Для цього треба 

побувати в лісі й подивитись, чи є там поверхи. Але ліс від нашого дошкільного 

закладу дуже далеко, тому ми підемо до нього не по-справжньому, а як у казці. 

Закрийте очі і скажіть разом зі мною: 

Здрастуй, ліс, милий друже, 

Ти казковий й дивний дуже! 

Про що шумиш ти листям? 
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Продовження додатка Ж 

Зеленим своїм віттям. 

Відкрий таємниці твої, 

Ти ж бачиш: ми - свої. 

Поки діти вимовляють слова, вмикаємо музику зі звуками лісу й 

виставляємо модель «багатоповерхового лісу». 

Вихователь: «Відкрийте очі. Ми в лісі. Птахи співають, дерева листям 

шелестять. Діти, ми прийшли на гостини до лісу. Відтак, ким є людина в лісі?» 

(Гостем). 

Вихователь звертає увагу дітей на модель: 

– Діти, подивіться, яке величезне дерево. Це дуб. Дуб – одне з найвищих 

дерево у карпатському лісі. Які ще високі дерева ростуть у карпатському лісі? Чи 

є в лісі невисокі дерева? Назвіть їх. Між деревами ростуть чагарники. Які 

чагарники у карпатському лісі ви знаєте? У лісі ростуть і низькорослі чагарники. 

Що ж росте під кущами? (відповіді дітей) 

От і вийшов «багатоповерховий ліс»: високі дерева, невисокі дерева, 

чагарники, низькорослі чагарники, трава, мох. Поруч з деревами я намалювала 

дім і розділила ліс на поверхи. Порахуємо поверхи. 

У лісі живе багато різних тварин. Які поверхи вони займають? Який звір 

найдужчий? Який звір найбільш хижий і хитрий? Який звір найбільш 

швидконогий? Який поверх у лісі займають ці звірі? Чому живуть вони на 

першому поверсі? Які ще тварини живуть на першому поверсі?  

Які тварини займають другий поверх лісу? Ці тварини в дуплах старих 

дерев роблять собі житло: сови зверху виглядають здобич. Білка теж живе на 

деревах. Чому білка робить собі гніздо на верхніх поверхах? 

Де знаходять місце для гнізда маленькі лісові птахи?  

Хто ще живе на найвищих поверхах карпатського лісу? У лісі живе дуже 

багато різних комах. Вони вибирають собі місце для житла, де є для них їжа. У 

густому лісі промені сонця слабо висвітлюють землю, тому може бути мало 

трави, квітів; земля вкрита опалим листям і хвоєю. Під ними – житло багатьох  
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Продовження додатка Ж 

комах і маленьких звірят: мишей, жаб, вужів. Ними харчуються їжаки, лисиці, і 

навіть великий ведмідь не проти поласувати мурахами. Комахи живуть і у 

верхніх поверхах, де є листя. 

Дрібні птахи знають про це і тому теж живуть на верхніх поверхах у лісі. 

Тут для них і дах, і їдальня. Чим харчуються ці птахи? Кому допомагають вони, 

знищуючи гусінь і короїдів? Вони допомагають деревам і тим самим захищають 

свій дім від руйнування. 

Ліс дійсно схожий на великий багатоповерховий дім. У ньому, як і у 

великому домі є підвал – під землею. У підвалах будинків – труби, у підвалі лісу 

– корені. І там, під землею теж живуть тварини. Під землею немає світла, тому 

зір цим жителям не дуже потрібний. Які це тварини? Учені говорять, що всі вони 

потрібні один одному. Чи правда це? 

Навіщо лісу комар? Він такий докучливий, кусається. Уявіть, що в якомусь 

лісі зникли всі комарі. Що буде? 

А людина потрібна лісу? Чи може ліс прожити без людини? А людина без 

лісу? А ще в лісі дуже добре гуляти, слухати спів птахів, там дуже гарно й можна 

відпочити душею. Я говорила вам, як тільки ми прийшли в ліс, що ліс – це дім 

для рослин і тварин, а людина хто в лісі? (Гість). А що це означає? 

Правильно, коли ми приходимо в гості, ми шанобливо ставимось до 

господарів, спілкуємось з ними, не б’ємо посуд і не ламаємо меблі. Так само й у 

лісі: якщо людина прийшла в гості, вона повинна відповідно поводитись, 

шанобливо ставитись до лісу. Що це значить? (відповіді дітей). 

Вихователь: Діти, ми з вами читали дуже багато казок про ліс. Давайте 

зараз улаштуємо змагання. Хто назве якнайбільше казок про ліс і згадає авторів, 

що їх написали? За кожну правильну відповідь ви одержите фішку-ялинку. А 

виграє той, у кого більше за всіх ялинок. Але оскільки ми все ще знаходимось у 

лісі, пам’ятайте, що ліс не любить шуму й галасу, тому хто хоче щось сказати, 

піднімає руку. 
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Продовження додатка Ж 

Вихователь розповідає, що жив на світі художник, що малював дуже гарні 

картини, і одного разу з ним трапилась неймовірна подія. Його знайомий 

письменник Юрій Дмитрієв написав казку про це.  

Вихователь читає казку «Що таке ліс», після читання запитує: Що хотів 

намалювати художник? Що він намалював спочатку? Яка картина вийшла? Чому 

картина пропала? Що потім вирішив намалювати художник? Що трапилось далі? 

Яку картину врешті-решт написав художник? Чи вижила ця картина? Чому? 

Дидактична гра «Що в лісі росте і хто в лісі живе». Дітей розподіляють на 

дві команди. Одна вибирає лісових тварин, інша – рослини. Називають, 

аргументують відповідь. 

Отже, якщо уявити, що ліс – це дім, у ньому можна побачити кілька 

поверхів рослин, на кожному з яких живуть мешканці-тварини. У лісі кілька 

поверхів рослин: високі дерева, дерева нижчі, чагарники і трави, гриби. Такими 

самими ярусами розподілені у ґрунті і корені рослин. Ярусність наземних частин 

рослин і їхніх коренів дозволяє краще використовувати сонячне світло й 

мінеральні запаси ґрунту.  

Крім рослин у лісі живуть численні представники інших груп організмів. 

«Підвал» – це товща ґрунту, у ній живуть ті, хто пристосований до життя 

в землі. На «першому поверсі» живуть ті, хто пристосувався жити на поверхні 

ґрунту, знаходить тут їжу й будує дім. «Верхні поверхи» — для тих, хто повзає, 

скаче і лазить по гілках дерев. Вони до цього пристосовані, у кроні дерев 

знаходять для себе їжу й ховаються від ворогів. Вихователь уточнює з дітьми, 

хто із тварин живе на кожному «поверсі», яку їжу їсть, де і як улаштовує своє 

житло. 

На всіх поверхах лісу й у ґрунті живуть тварини. Усі мешканці лісу 

залежать один від одного. Вони пристосовані до життя в лісі: легко 

пересуваються (у ґрунті, по землі, по деревах), знаходять різноманітну їжу, 

притулок, улаштовують місце для виведення малят (нору, гніздо, барліг). Усі  
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тварини пристосовані до сезонних змін погоди (наприклад, на зиму запасають 

корм, накопичують підшкірні запаси жиру, залягають у сплячку й ін.). 

Вихователь: Отже, ліс – це спільний дім для рослин і тварин. У лісі багато 

дерев. Вони дають тінь, захищають чагарники, квіти, ґрунт від сильних дощів і 

вітрів, дають їжу тваринам. Кожне дерево є для когось домом. А якщо людина 

зрубає дерево чи весь ліс, що відбудеться? (Мешканці залишаться без дому, якщо 

зрубати одне дерево – може постраждати весь ліс). А якщо людина посадить 

дерево, що відбудеться? (З’являться нові будинки). 

Екологічний тренінг. 

Діти, спробуємо відчути себе деревом? 

Я дерево. Мої корені глибоко вросли в землю, 

Мій стовбур, мої корені тягнуться до сонця. 

Усі ми – дерева в лісі. Нас багато, ми дружимо і нам добре. 

Лікті зігнули, руки струснули – 

Вітер збиває з листя росу. 

Плавно руками ми вгору хитнули – 

Птахи летять у літню пору. 

Як вони сядуть, дружно покажемо – 

Гарно складемо крила назад. 

Потім про ліс дружно розкажемо – 

Знаєм про нього багато порад. 

Вихователь заохочує дітей, говорить, що вони дуже багато знають, вони – 

Знайки, але серед людей зустрічаються й Незнайки, як хлопчик з казки. І 

вихователь пропонує дітям створити колективну аплікацію, щоб будь-який 

Незнайка подивився на неї і запам'ятав, що таке ліс, що в лісі росте і хто в лісі 

живе. Наприкінці заняття вихователь проводить аналіз дитячих робіт. 

Підводяться підсумки. Вихователь: Діти, сьогодні ви зрозуміли, що ліс – 

це спільний дім для рослин і тварин, що в ньому знаходять їжу, місця для гнізд, 

нір. Ліс по-різному виглядає в різні пори року. Але він завжди гарний! Люди,  
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захоплюючись красою природи, відображають її у віршах, казках, розповідях, 

піснях. А ми – у своїх аплікаціях. 

 

Заняття-казка «Дітям про сестрицю – голубу водицю» 

Мета: узагальнити уявлення дітей про воду та її властивості. Закріпити 

знання про такі погодні явища як дощ, сніг, град, роса, туман, веселка. 

Продовжувати вчити встановлювати зв'язки та взаємозалежності у природі. 

Розвивати вміння логічно мислити, робити самостійні висновки. Виховувати 

дбайливе ставлення до води як основи життя. 

Обладнання: фланелеграф з персоніфікованими зображеннями Водиці та її 

дітей: краплинок, сніжинок, росинок, паринок, градинок; маленьке дзеркальце та 

суха ганчірочка для кожної дитини. 

Хід заняття 

Діти сідають на килимку перед вихователем. 

– Любі діти, сьогодні я хочу розповісти вам нову казку. А про кого 

вона, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку: 

То тверда, а то м'яка, 

Та здебільшого рідка. 

То нечутна, то шумить, 

Або навіть закипить. 

Як нема її – біда! 

Люди звуть її (Вода) 

Вихователь розпитує дітей: «Чому в загадці говориться, що вода тверда? А 

чому говориться, що буває і м'якою? Коли можна почути шум води? Поясніть, 

чому настає біда, коли немає води? Чи можуть жити без води рослини, звірі, 

люди? Як використовують воду люди?» 

– Так, життя не може існувати без води. Вода – в повітрі, яким ми дихаємо, 

в землі, на якій все росте. Вона є навіть в нашому організмі. Хочете 

переконатися? Тоді візьміть дзеркальця, гарненько протріть їх сухими  
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ганчірочками. Сухі дзеркальця? Піднесіть їх до рота і видихніть повітря. Що 

утворилося на поверхні дзеркальця? Звідки цей «туманчик»? То дрібні 

краплинки води осіли на поверхні дзеркальця. Вони такі дрібні, що ми можемо 

побачити їх лише у вигляді цього туману.  

А тепер послухайте казочку про Водицю та її діток. 

Була у Сонечка сестриця – голуба Водиця. Гарна на вроду, ось така. 

(Вихователь ілюструє свою розповідь зображеннями на фланелеграфі 

персонажів казки). А ще – дуже роботяща, добра і щедра до всього на землі. 

Водиця завжди мала багато справ, і коли рослини, тварини та люди 

кликали її, вона посилала до них своїх діточок. Старші з них звалися 

краплинками. Вони були різні і за розмірами, і за характером. Найбільші – ті, що 

народжувались влітку. Пригадайте літній дощ. Перші краплини великі, важкі, 

ніби то старші брати вийшли першими глянути: чи можна сюди вибігти малечі? 

Великі краплини прибивають пил, охолоджують гаряче літнє повітря. А за ними 

вже біжать маленькі краплинки дощу. Ці поспішайки дрібно й швидко стукотять 

по землі, листю дерев, дахах будинків, шибках своїми прудкими ніжками. 

Давайте і ми з вами постукаємо пучечками пальців по підлозі, наче краплинки. 

Спочатку повільно, важко, як великі краплі падають: тук-тук-тук, крап-крап-

крап... А за ними маленькі дедалі швидше й швидше: тук-тук-тук-тук-тук, крап-

крап-крап-крап-крап!!! Який же гарний літній дощ вийшов у нас! Зображення 

краплинок ми поставимо поряд із зображенням Водиці (вихователь розміщує 

нові ілюстрації на фланелеграфі: великі і маленькі крапельки). 

Діти-краплинки були роботящі, як і їхня мама. Вони напували землю, 

рослини і тварин, очищали від пилу повітря, мили листя дерев і дахи будинків. 

Може, ви, діти, ще підкажете, що робить дощ, яку користь він приносить?  

Другі діти звалися сніжинками. А мама Водиця називала їх «донечки-

чепурушки». Бо вони, самі дуже гарні й тендітні, дуже любили все чепурити 

взимку: вкривали білою ковдрою землю, одягали у м'які шуби та волохаті 

кожухи дерева. На будівлі і паркани лягали великими шапками, а перехожим  
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стелилися під ноги чистим килимом. Спершу може видатися, що вони 

однаковісінькі, але це не так. Всі вони різні. Можуть бути такими, а можуть –

такими (вихователь розміщує на фланелеграфі кілька зображень сніжинок).  

Подобаються вони вам? Чи любите ви сніг? Чому? Ви ж знаєте, що 

сніжинки легенькі, вони люблять танцювати, кружляти. Давайте і ми 

підведемося та потанцюємо, покружляємо, як сніжинки. (Діти довільно 

рухаються по кімнаті під ніжну мелодію. Потім знову всідаються на килимі). 

Цих діток Води – краплинок та сніжинок – знають всі. Але вона має ще й 

діток-росинок. Роси – то крапельки найчистішої води, що осідають на землю та 

рослини вночі або вранці. Росинки дружать з рослинами. Вони люблять мріяти, 

погойдуючись на листочках, розповідати їм казки. Коли зійде сонечко, росинки 

виграють на зелені, мов діаманти. Уявіть себе такими росинками: ляжте на 

спину, обхопіть коліна руками, заплющіть очі й легенько погойдайтесь на спині 

вперед-назад... Тепер сядьте рівненько і слухайте далі. 

Рослини, віддячуючи своїм друзям-росинкам, віддають їм частку своїх 

цілющих сил. Ви ж знаєте, що рослини мають лікувальні властивості. Тому роси 

називали в народі «живою водою». В них купалися, їх збирали для приготування 

цілющих напоїв. 

Ще є у Води дітки-паринки. Це ті, що парою піднімаються над киплячим 

казанком, теплим морем чи розігрітою землею і зникають у синьому небі, 

перетворюючись на хмарки. Паринки – це дуже дрібні крапельки води, тому ми 

можемо їх побачити лише восени, коли туман надовго зависає над лісом, ставком 

чи болотом. Туман – це хмаринка, яка не змогла піднятися вгору. Він корисний 

для рослин, у ньому швидко ростуть гриби. Але звірятам, пташкам і людям він 

не дуже до вподоби, адже важко рухатися в тумані, бо нічого не видко. Важко 

дихати, бо багато вологи. Якщо зайти в туман, то одяг людей і хутро звірів 

швидко намокає, а це не дуже зручно. 

І ще є у Водиці бешкетники-градинки (вихователь пропонує дітям 

розмістити градинки на фланелеграфі). Що ви знаєте про град? Град то – замерзлі  
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краплинки. Народжується град у великих хмарах, які плавають високо-високо, 

де повітря дуже холодне. Народжується градинка маленькою краплинкою, яка не 

може впасти на землю, бо дуже легка і її не пускає тепле повітря, що піднімається 

над нагрітою сонцем землею. Краплинки ці можуть багато разів «стрибати» у 

верхній, холодний, шар повітря і опускатись у нижній, теплий. Подорожуючи 

вниз-вгору, хмаринка то розтає, то знову замерзає, аж поки не перетвориться на 

велику і важку градинку, яка зуміє подолати опір теплого повітря. Тоді на землю 

випадає град. Чи корисний він для рослин? Ні, адже ніхто не любить 

бешкетників, що б'ються. А град б’ється боляче, може завдати великої шкоди 

зеленим насадженням. 

Якось, коли всі дітки Води були заклопотані іграми, їхня мама вирішила 

спуститися на землю, щоб перевірити, чи не потрібна комусь її допомога. І 

зустрівся їй хлопчик-замазура. Водиця підійшла до нього, привіталася і сказала: 

«Друже, ти забруднив обличчя й руки. Давай я допоможу тобі стати чистим та 

охайним». «А ти хто така?» – спитав хлопчик. «Я – Водиця", – відповіла вода. 

«Ой, не люблю я митися і тебе не люблю. Краще б тебе зовсім не було!» –

закричав хлопчик. «Невже краще? – здивувалась Водиця. – Та я ж з ранку до 

вечора потрібна тобі. Ти не зміг би вижити без води!». «Ще й як зміг би!» –

розсердився хлопчик, а Водиця почала його розпитувати: «Скажи, будь ласка, 

коли ти прокидаєшся вранці, хіба я тобі не потрібна? Що ти робиш зранку?» 

Водиця чекала, що хлопчик скаже: умиваюся, але той відповів: «Вмикаю 

телевізор!» «Невмитий?» – здивувалась Водиця. «Так», –  відповів хлопчик. «Ну, 

добре, вмиватись ти не любиш, а їсти хочеш?»—запитала Водиця. «Їсти я буду, 

– сказав хлопчик, – але до чого тут вода? Я їм не воду, а картоплю або кашу, 

салат. Ну ще молока можу випити або чаю з хлібом». 

Засміялась Водиця: «А картопля без води не виростає, не вариться. Це мої 

дітки, дощові краплинки, її поливали, напували. А я допомогла зробити її 

смачною. А хліб, який ти їси, взимку був зернятком і змерз би, якби мої діти – 

сніжинки – не накрили озиме поле теплою ковдрою. І молока корівка не дала б,  
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якби соковитої трави не попоїла. А траву всі мої дітки опікували: і сніжинки 

взимку, і краплинки влітку, і паринки в тумани холодними ночами. Без них 

зелень загинула б. А про чай і говорити годі. Згадай, як твоя мама чай готує: бере 

листочки заварки і заливає киплячою... Водою! То не кажи, що я тобі не потрібна. 

Навіть тоді, коли ти трішки забуваєш про мене – стаєш нечупарою-замазурою. 

Якщо трохи довше не згадуватимеш про мене – захворієш. Бо з брудних рук до 

організму потрапляють мікроби, які спричинюють хворобу. А якщо я назавжди 

піду від тебе, то загинеш від голоду і спраги. Зрозумів?» 

Похилив хлопчик голову: «Пробач, Водице, буду тебе шанувати». «Ну, то 

ходім до кринички, вмиєм руки і личко», – усміхнулась лагідно Вода. Вона 

зробила хлопчика чистим і гарним. А потім сказала: «Я поспішаю у справах, але 

поряд з тобою завжди будуть мої діти. Полюби їх, допомагай їм доглядати 

землю. А ось від бешкетників-градинок рослини захищай – накривай, аби ті їх не 

побили". І пішла Водиця до річки. Сонечко світило яскраво, і раптом над річкою 

засяяла веселка. Ось така (вихователь розміщує веселку на фланелеграфі). «Це 

моя люба малеча вже мене виглядає», – обернулась Водиця до хлопчика. «Де? – 

здивувався той, – це ж веселка, а не вода!» «Веселка – то малесенькі краплинки 

води, на які падає сонячне проміння. Так і народжується ця краса». 

Хлопчик довго дивився услід Водиці й думав: «Яка ж вона цікава, яка 

гарна, яка необхідна всім нам!» 

Вихователь запитує дітей, чи сподобалась їм казка. Пропонує пригадати: 

як звуть діток Води? Що вони вміють робити? Кому з них найбільше радіють 

люди? 

– А тепер, любі дітки, спробуйте уявити себе дітками Води. Спочатку 

краплинками. Зберіться в гурт, мов у хмаринку. А тепер потупотіть спершу 

повільно ніжками по підлозі, тепер швидше, голосніше, зовсім голосно. Ой, який 

сильний дощ! Покружляйте, як сніжинки, тихо опустіться додолу, вдихніть на 

повні груди – хороше! Хочете погратися у "Струмочок"? Нумо, ставайте у пари. 
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Після гри вихователь пропонує дітям намалювати сестрицю-Водицю та її 

діточок. 

 

Цільова прогулянка до парку «Наші друзі - дерева» 

Мета: закріплювати вміння дітей впізнавати і називати дерева, о ростуть 

в парку. Розширювати і поглиблювати знання дітей про характерні особливості 

сосни і ялини. Познайомити з насінням хвойних дерев. Систематизувати знання 

про деяких особливостях будови дерева. Продовжити формування основ 

екологічної культури через спілкування з природою (деревами). Розвивати у 

дітей пам’ять, увагу, вміння співвідносити в іграх рух зі словами. Виховувати 

любов до природи через безпосереднє спілкування з нею, сприйняття її краси і 

різноманіття. 

Попередня робота: розучування віршів про березу, ялину та сосну; 

малювання «Осінні дерева». 

Обладнання: лист дітям від Лісовичка; шишки і хвоїнки сосни і ялини для 

кожної дитини в кошику; насіння сосни в коробочці; воронки з пластикових 

пляшок на кожну дитину для гри. 

Хід заняття 

Діти з вихователем виходять на вулицю. 

Вихователь: Діти ми отриали лист від дідуся – Лісовичка. 

«Дорогі мої маленькі друзі, вітаю. Я дуже радий, що ви не забуваєте мене. 

Сьогодні я запрошую вас у подорож до парку, де на вас чекає сюрприз. Ви 

зможете помилуватися красою зимової природи, побачити старих знайомих, 

дізнатися щось нове та цікаве. А я сховаюся і буду за вами спостерігати. Якщо 

ви все зробите правильно, то я вийду і поспілкуюсь із вами. Бажаю вам удачі! 

Ваш друг – Лісовичок. 

– Ну що дітки, вирушимо в подорож? (Так.) А щоб наша подорож була 

вдалою і цікавою, давайте згадаємо і скажемо наш девіз («Ми в будь-який час 

року ходимо стежками природи!») 
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Продовження додатка Ж 

– Звідки ми починаємо всі свої подорожі за межі садка? (Від воріт садка, 

біля великої ялинки). Ходімо туди. (Діти з вихователем підходять до ялини, 

знаходять послання від Лісовика.) 

– Відгадайте загадку: Навесні веселить, улітку холодить, восени живить, 

узимку зігріває. Що це? (Дерево) 

– Сьогодні ми поспілкуємося з деревами в парку. 

– Подивіться на дерева і розкажіть, які зміни відбулися з ними. (Настала 

зима, листя осипалося, лише в дуба залишилося, ялини і сосни тільки 

залишилися в зеленому вбранні) 

Гра «Луна» 

– Луну лісову, запитати я можу? 

– Ау, ау, ау (діти говорять) 

– Куди це листя лісове пропало? 

– Опало, опало, опало...(діти говорять) 

– Трави лісові, де ви? Не бачу... 

– Під сніговою ковдрою, під сніговою ковдрою...(діти говорять) 

– Пташки-співачки, чи давно ви співали? 

– Вони відлетіли, вони полетіли...(діти говорять) 

– Комахи куди поділися? 

– Вони заховалися, вони заховалися...(діти говорять) 

– Білки і зайці, про вас ми не знаємо. 

– Ми шубки міняємо, міняємо, міняємо...(діти говорять) 

– Так що ж сталося, ми тебе спитаємо? 

– Прийшла сюди зима, зима, зима...(діти говорять) 

– Так ось, виявляється, в чому справа. Зима настала... 

– Молодці, багато ви знаєте про зиму. Лісовичку, я думаю, сподобається. 

– А куди йти далі, з яким деревом ми зустрінемося, ви дізнаєтесь із загадки: 

Чарівна  красуня 

Стоїть на галявині 
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Продовження додатка Ж 

В білому сарафані. 

(Береза) 

– Де росте береза в парку ? 

– Давайте підійдемо до неї. 

– Діти, з берізкою потрібно привітатися. Як можна привітатися з берізкою? 

(Сказати: «Здраствуй берізка», погладити, обійняти) 

– Давайте обіймемо її. 

– Як у будь-яку пору року ми можемо дізнатися що це берізка? (У неї білий 

стовбур).  

– Подивіться, яка береза? (Велика: висока, товста)  

– Хто хоче помірятися з нею силою? Спробуйте витягнути її з землі. 

Вийшло? Хто сильніший?  

– Що її так міцно утримує в землі? (Коріння) 

– Для чого дереву потрібне коріння? (Коріння – це опора дерева, чим 

старше дерево, тим глибше і могутніше його коріння, з допомогою коренів 

дерева харчуються).  

– Які частини дерева ви ще знаєте? (Стовбур, гілки, листя). 

– Давайте пограємо в гру «Покажи стовбур, гілки, коріння, листя». Я буду 

називати частину дерева, а ви виконувати рухи: «стовбур» – опускаємо вниз 

руки;  «коріння» – тупотимо ногами; «гілки» – піднімаємо руки вгору й 

розгойдуємо ними. 

– Дітки, ми з вами вчили вірш про березу. Хто хоче його розповісти? 

Горда береза 

Спокійна і струнка, 

Тягне гілки до сонця, 

Чекає навесні тепла. 

Влітку вбралася 

У сукню чудову, 

Сережки розпустила, 
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Продовження додатка Ж 

Ніби наречена! 

Осінь подарувала, 

Золото листю, 

Сумно шепотіла, – 

Скоро вже зима. 

Горда береза 

Спокійна і струнка, 

Спить взимку, їй сниться, 

Що знову весна. 

– Нехай  берізка відпочиває, а нам пора рухатися далі. Давайте 

попрощаємося з берізкою. 

– Які дерева не змінилися з настанням зими? (Ялина, сосна). 

– Де ялина і сосна ростуть в парку? Дістатися до них нам буде нелегко. 

Гра «Стежина». Всі діти шикуються одне за одним і йдуть змійкою по 

уявній стежці. По команді ведучого вони долають уявні перешкоди. 

1) Спокійно йдемо по стежці. Навколо – кущі, дерева. На стежці попереду 

– великі калюжі. Одна, друга, третя. (Йдуть великими кроками) 

2) Спокійно йдемо по стежці. Стежка веде через болото. З’явилися купини. 

Стрибати з купини на купину. Раз, два, три, чотири. Перейшли через болото. 

3) Знову йдемо спокійно. Перед нами – яр. Через нього перекинуто колоду. 

Переходимо через яр по колоді. Йдемо обережно, зберігаючи рівновагу! Ух, 

нарешті перейшли! 

4) Йдемо спокійно. Що це? Стежку засипало снігом. Його так ьагато, що 

ноги грузнуть в глибокому снігові. Ледве-ледве виймаємо ноги із снігових 

заметів.  

5) Дорога знову стала хорошою. Спокійно йдемо. А тепер на стежку впало 

дерево. Та яке величезне! Гілки на всі боки! Перелазимо через нього. 

6) Йдемо спокійно по стежці. Гарно навколо! Ось і прийшли! Молодці! 

– Ось наші ялина та сосна. Дітки, давайте з ними привітаємось. (Вітаються) 
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Продовження додатка Ж 

(Під деревами стоїть кошик). 

– Ось ще один привіт від Лісовичка. Подивіться, що лежить в кошику? 

(Шишки). Вони однакові? (Ні, різні). Як ви думаєте, чому? (Вони з різних дерев) 

– А з яких вони дерев?  

– Хлопчики, ви візьміть ялинові шишки, а дівчатка – соснові. Помацайте 

шишки, розгляньте їх, розкажіть які вони. (Спочатку хлопці, потім дівчата 

розповідають про шишки: у ялини шишки довгі, вузькі, а у сосни – округлі, 

короткі, тверді) 

– А тепер я пропоную пограти з шишками в гру «Хто швидше передасть 

шишку». 

Діти діляться на дві команди: дівчатка і хлопчики, стають в дві шеренги. В 

руках у кожної дитини воронка з пластикової пляшки. Потрібно як можна 

швидше передати шишку з воронки у воронку, стоячи в шерензі. 

– Молодці, швидко ви вмієте передавати шишки. 

– А чим ще, крім шишок відрізняються ялина та сосна? (Листочками). 

– Дітки , знайдіть на землі під деревами ялинові листочки, а дівчатка – 

соснові. Розгляньте їх. 

– По-іншому їх називають хвоїнки. Тому ліс, в якому ростуть сосни і 

ялинки, називається... хвойним.                                  

– Які хвоїнки у сосни? ( Довгі, м’які, світлі). 

– А у ялини? (Короткі, колючі, темні). 

– Хто з вас помітив, чим ще відрізняються хвоїнки? (Хвоїнки сосни ростуть 

парами, а ялинові хвоїнки – по одній). 

– Згадайте, як розташовані гілки у ялини і сосни? (Сосна вище ялини, гілки 

вгорі, стовбур прямий і голий. Стовбур у ялинки прямий, крона схожа на конус. 

Гілки з густою хвоєю починаються біля самої землі). 

– Підійдіть ближче до дерева, роздивіться  кору. Яка вона? Тепла чи 

холодна? Шорстка або гладка? Тверда або м'яка? Мокра або суха? (Відповіді 

дітей). 
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Продовження додатка Ж 

– Діти, а для чого дереву кора? (Кора, як одяг, вона захищає, зігріває і 

охолоджує). 

– Я побачила ще один привіт від Лісовичка. Що ж це? Діти, а ви бачили ліс 

на долоні? Хочете подивитися? (Вихователь витрушує з шишки сосни насіння 

собі на долоню і показує всім дітям.) 

– Що це? (Насіння). Подивіться уважно, що є у насіння? (Крильце). Як ви 

думаєте, навіщо їм крильця? (Літати). Насіннячко випадає з шишки, повільно 

падає, вітер кружляє його і воно відлітає далеко від дерева. Насіння сосни так і 

називаються – «крилатки».  

Психогмнастика:  

Давайте уявимо, що я – сосна, а ви крихітні насінинки. 

Я – дерево-мама, а ви мої дітки, 

Колисала я вас в колисці на гілці, 

Але час прийшов, вам пора відлітати, 

Пора вам великими деревами стати. 

Але ось подув вітерець, і закружляли, полетіли мої дітки-насінинки. Впали 

на землю і заснули під теплою пухнастою ковдрою, очікуючи приходу весни. 

Пригріло сонечко, розтанув сніг, пішов теплий дощик. І з насіння стали 

проростати спочатку корінці, а потім з’явився тоненьке стебельце з маленькими 

крихкими гілочками. Маленькі деревця, руками-гілочками тягнуться до сонця, 

виростають. Багато часу пройде, перш ніж ви станете справжніми деревами. 

– Ось ми і уявили себе деревами. Сподобалося вам бути деревами? 

З’являється Лісовичок: «Здраствуйте діти. Я спостерігав за вами. Я хочу з 

вами пограти. Ви згодні?» 

Гра «Я – дерево». Вибирається ведучий, який уявляє себе певним деревом. 

Лісовичок задає йому питання, а інші гравці повинні здогадатися, яким деревом 

він себе уявляє. 

– Ти скидаєш листя на зиму? 

– Яке в тебе листя? (Маленьке, велике) 



69 
 

Продовження додатка Ж 

– Якого воно кольору восени? 

– Якого кольору в тебе стовбур?  

– Яка кора на дотик? (Гладка, шорстка) 

– Провідують тебе якісь звірі і птахи? 

– Які у тебе плоди? 

– Діти. ви дуже багато знаєте про дерева. А яку користь приносять 

дерева людям? (Дають нам кисень, щоб ми дихали, а отже жили і за це їм треба 

дякувати і любити їх). 

– Чи сподобалося вам зустріч з деревами в парку? 

– Що вам найбільше запам’яталося в нашій подорожі? 

– Молодці, дітки. Ви чудово впоралися з усіма завданнями, порадували 

мене і за це я хочу пригостити вас варенням, виготовленим із шишок сосни. Їжте 

його, на здоров’я, набирайтеся сил, щоб бути такими ж міцними як дерева. 

– Нам пора прощатися. Шкода мені з вами розставатися, та чекають 

мене лісові справи. А ви не забувайте мене, приходьте в гості! До зустрічі! 

Діти прощаються з Лісовичком і дякують йому. 

– Діти, і нам з вами пора повертатися до дитсадка. 

 

Екологічні задачі 

Ситуація 1 

Одного разу діти пішли до лісу. Вони спостерігали за рослинами, 

комахами, грали в різні ігри. Раптом Оленка побачила в кущах гніздо, у якому 

лежало п’ятеро шоколадного кольору яєчок (соловей). Вона обережно взяла 

одне, поклала собі на долоню, помилувалася ним, а потім поклала на місце.  

– Як ви вважаєте, чи добре вчинила дівчинка? Чому? 

Ситуація 2 

Діти в лісі вирішили розпалити вогнище. 

– Дивіться, тут уже розпалювали вогнище. Давайте ми тут розпалимо 

своє, - запропонував Андрій. 
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Продовження додатка Ж 

– Навіщо тут? Ходімо під дерево, там затишніше, - заперечили 

дівчатка. Хлопчики пішли туди, куди вони показали, викопали яму, землю 

відкинули подалі, щоб не заважала. Чи порушили діти правила поводження в 

лісі? Які саме? 

Ситуація 3 

Єгор та Кирило бігли лісом. Зненацька просто перед ними з’явилася білка. 

Один із хлопчиків спритно накрив її шапкою. «Тепер моя будеш!» - із 

задоволенням сказав він. А як би вчинили ви? 

Для прикладу наведемо зміст деяких із них. 

 

Екологічні ігри 

«Обери дорогу» 

Мета: уточнити знання дітей про взаємозв’язок людини з природою на 

основі конкретних правил поведінки в природному середовищі. 

Матеріал: малюнки із зображенням лісових стежок, міських вулиць і доріг, 

обабіч яких розміщено етикетки з правилами поведінки в природному довкіллі. 

Хід гри 

Дитина має визначити, якою стежкою або дорогою вона пройде, і пояснити 

свій вибір. 

Варіант перший. Дітям пропонують три стежки. Якщо піти першою, можна 

потоптати конвалії, що ростуть на ній. Якщо другою – наступити на мурашник. 

Посередині третьої стежки горить багаття. Висновок, що мають зробити 

учасники гри, - іти треба третьою стежкою, але спочатку загасити багаття. 

Варіант другий. Слід обрати дорогу. Вулиця, на якій розташований завад, 

тут забруднене повітря. Друга – вулиця, якою рухається багато транспорту, без 

жодного дерева. Третя дорога – алея обабіч якої густо насаджені дерева. 

Найкраще йти цією дорогою, оскільки тут дихатимеш чистим повітрям і можеш 

послухати спів птахів. 
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«Можна – не можна» 

Мета: закріплювати правила поведінки в природному довкіллі. 

Хід гри 

Вихователь пропонує дітям уявити, що вони перебувають у лісі і 

пригадати, як слід поводитися й чого не можна робити. Він називає дію, а діти 

відповідають «можна» чи «не можна» те робити. Згодом пропонують 

ускладнений варіант гри: на слова вихователя «можна» або «не можна» діти 

називають відповідні вчинки. 

 

Екологічна акція «Бережи природу» 

Мета: вчити дітей відрізняти природодоцільні вчинки від 

природонедоцільних; виховувати бажання по-доброму ставитися до людей, до 

природи, вміння співчувати, співпереживати; вчити створювати ставлення до 

природи. 

Результат: у дітей і дорослих зросте відповідальність за дії в природному 

довкіллі. 

Заходи: 

1. Бесіда про природодоцільні та природонедоцільні вчинки. Читання 

казки «Лисиця, заєць і півень». 

2. Читання екологічних казок, оповідань, текстів: Н. Рижова «Травинка – 

мандрівниця», «Чий будинок краще», «Природа – наше багатство» тощо.    

3. Дидактичні ігри: «Впізнай за описом», «Що де росте», «Знайди за 

описом», «Вгадай на смак», «Дикі – домашні тварини», «Птахи, звірі, комахи» 

тощо 

4. Закріплення правил поведінки в природі 

5. Малювання плакатів «Бережи природу» і розвішування їх на території 

міста. 

6. Консультація для батьків: «Цей чарівний світ природи» 
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Продовження додатка Ж 

7. Папки пересувки для батьків: «Азбука поведінки в природі», «Увійди в 

природу другом» тощо. 

 

Екологічна акція «Добра зима для птахів» 

Мета: розширити уявлення дітей про птахів краю. Виховувати у дітей 

емоційно-позитивне ставлення до птахів, розвивати бажання допомогти їм. 

Результат: у дітей і дорослих сформується певна система природознавчих 

знань, що дозволяє усвідомити єдність всієї природи і місце людини в ній. 

Заходи: 

1. Бесіди з дітьми : «Що ти знаєш про птахів», «Чому ми вважаємо птахів 

своїми друзями». 

2. Дидактичні ігри: «Підбери 

птаху дзьоб», «Збери картинку». 

3. Заняття: «Пташина комора», 

«Пудинг для птахів».  

4. Рухливі ігри: «Пташки і 

пташенята», «Переліт птахів», 

«Совонька» тощо. 

5. Малювання «Птахи наші 

друзі». 

 



73 
 

Продовження додатка Ж 

6. Конструювання та виготовлення годівниць (спільно з батьками). 

7. Папки – пересувки «Погодуйте птахів взимку». 

8. Виставка малюнків і виробів «Наші пернаті друзі» (спільно з батьками).  

 

  

Екологічна акція «Ялинка лісова красуня» 

Мета: навчати дітей дбайливо і бережно ставитися до зелених насаджень, 

зокрема ялинок. 

Заходи: 

1. Бесіди з дітьми про історію святкування Різдва й Нового року, про 

роль новорічних ялинок. 

2. Заняття соціально – екологічного спрямування «Лісові друзі 

ялинки». 

3. Екологічна прогулянка – милування деревами «Сплять засніжені 

дерева». 

4. Гра «Добре – погано». Що хорошого в тому, на новорічні свята 

ставлять живі ялинки в будинок, що поганого в тому.  

5. Ставлять живі ялинки. 

6. Малювання «Ялинка і її лісові друзі». 
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Продовження додатка Ж 

7. Виготовлення  новорічних букетів і композицій, які можуть замінити 

живу ялинку на новорічному святі. 

8. Виготовлення плакатів «Бережіть ялинки». 

9. Виготовлення книжки з розповідями і малюнками дітей «Нехай живі 

ялинки зустрічають Новий рік у лісі»? 

10. Виготовлення та виставка «Ялинка – лісова красуня» з природного, 

покидькового матеріалу.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічна акція «Закривай міцніше кран, щоб не витік океан!» 

Мета: формувати у дітей і дорослих екологічну культуру та 

світогляд.    Виховувати дбайливе ставлення до води.   

Результат: У дорослих і дітей зросте відповідальність за використання 

води. 

Заходи: 

1. Бесіда «Вода – це життя». 

2. Малювання «Портрет води».  

3.Малювання плакатів «Бережіть воду» і їх розвішування. 

4. Дидактичні ігри: «Хто живе у воді», «Вода не вода», «Ми крапельки» 

тощо. 
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Продовження додатка Ж 

5. Екологічні казки: Н. Рижової «Жила була річка», «Як люди річку 

образили». 

6. Закріплення правил поведінки в побуті та на воді: мити руки перед їжею, 

не їсти брудні овочі та фрукти, не пити сиру воду, не пити воду з невідомих 

джерел (акцент не на заборону, а на усвідомлення дітьми правил). 

7. Обговорення: що необхідно зробити для того, щоб економно і розумно 

використовувати воду. 

8. Ширми для батьків: «Вода – це життя», «Давайте берегти воду». 

9. Цільова прогулянка до Комсомольського озера. 

 

Екологічна акція  «Сортуємо сміття» 

Мета: розширити знання дітей та дорослих про зв’язок світу природи та 

діяльності людини, як господарської так і природоохоронної. Формувати 

уявлення про вторинне використання побутового та господарського сміття.  

Заходи: 

1. Інформаційний стенд для батьків: «Сміття – проблема № 1», показ 

відеофільму «Планета задихається від сміття». 

2. Добрі вчинки. «Екологічна допомога» – обстеження всієї території 

дитячого садка, чи є сміття, чи правильно діти доглядають за тваринами 

кімнатними рослинами, чи чисте повітря у приміщені, наявність зелених 

насаджень. 

3. «Чисте довкілля – чисте сумління» – спільна діяльність дітей, батьків та 

вихователів по прибирання дитячого майданчика та саджання квітів: вигрібання 

торішнього листя, сортування сміття вдома й в закладі дошкільної освіти, 

посадка квітника у дитячому закладі. 

4. Правила поведінки «Екологічні знаки». Екологічні задачі для дітей та 

батьків «Оціни вчинок». Виготовлення екологічних знаків «Чисто не там, де 

прибирають, а там, де не смітять», «Не паліть сухе листя»  та розташування їх по 

місту. 
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Продовження додатка Ж 

5. «Був смітник – став квітник». Фотовітрина для батьків «Що можна 

зробити з господарського та побутового сміття». 

7. Конкурс для батьків та дітей на кращу композицію з покидькового 

матеріалу «Іграшки – фантазії». 

 

Консультація для батьків «Цей чарівний світ природи!» 

Цей чарівний світ природи! Він зустрічає нас морем звуків, запахів, сотнею 

загадок і таємниць. Змушує дивитися, слухати, думати. Все цікаво в природі! 

Людина – частина природи, без взаємодії з якою її життя не може бути 

повноцінним. Але, на жаль, живучи в місті, ми віддалені від природного 

середовища. Неможливо пізнати природу, що в повній мірі, використовуючи 

відеоматеріал, живопис і літературу. Необхідно доторкнутися до неї, побродити 

по м’якій траві, вдихнути пахощі лісу, квітів, послухати спів птахів, побачити 

красу лук, хмар, що пливуть небосхилом, пластівців снігу, струмів, калюж... 

Тільки тоді можна навчитися цінувати і любити природу. У міських умовах це 

зробити не просто, однак при наявності бажання цілком можливо. 

У нашому місті є сквер, парк, різні зони відпочинку, лісопарки. Вони 

своєрідні, неповторні і можуть стати прекрасним об’єктом для спостережень і 

рухової активності дітей. Світ природи і світ рухів, об'єднуючись, стають 

потужним засобом різнобічного розвитку дитини. 

Кожна пора року по-своєму красива. Взимку помилуйтеся красою сліпучо-

білого пейзажу, зверніть увагу на дерева у величезних білих шапках, покажіть 

різноманіття сніжинок залежно від погоди: в мороз – окремі сніжинки, в теплу 

погоду – пластівці, при похолоданні – у вигляді крупи. Поясніть, чому скрипить 

сніг (ламаються сніжинки). Можна розглянути сніжинки в лупу, зазначити їх 

різноманітність, замалювати, повернувшись з прогулянки додому. 

Весна – час пожвавлення природи. Зверніть увагу дітей на збільшення 

світлового дня, танення снігу, появу першої зелені, появу комах, приліт птахів. 

Встановіть причини цих явищ. 
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Продовження додатка Ж 

Спостерігаючи за природою з дітьми в літній період, виділіть декілька 

об’єктів: мурашник, різнівиди дерев, чагарників, квітів, трав. Зверніть увагу на 

красу літнього пейзажу. Із великим задоволенням діти «перетворяться» у звірів, 

імітуючи їх звички, рухи. 

Незабутнє відчуття викликає прогулянка-шарудіння опалим листям або 

«золотий дощ».  

В лісі кожна дитина може якимось чином проявити своє «Я», знайти 

гарний камінчик, найбільшу шишку, небачену раніше квітку... Завдання 

дорослого трошки допомогти дитині в цьому. Перетворюючись у дослідників, 

діти самостійно шукають відповіді на багато запитань: хто залишив сліди на 

снігу? Для чого потрібна кора дереву? Чому листя опадає? 

Подібні туристичні прогулянки надають також ні з чим незрівняний 

оздоровчий ефект, одержуваний в результаті різноманітної рухової діяльності, а 

також комплексного впливу природних факторів на організм дитини. 

В якому б куточку лісу ви не перебували з дітьми, необхідно підкреслити 

дбайливе ставлення до кожної травинки, квітки, кущика, залучити до участі в 

практичних справах по охороні природи. Дитина поступово має осягнути істину 

– там, де побувала людина, має залишатися чисто.  

Подавайте дітям приклад такої поведінки – не смітіть, забирайте папір, 

пластик із собою в місто і вже там віднесіть до контейнера зі сміттям 

Зустрічі з природою допомагають формувати у дітей не лише реалістичні 

знання про навколишній світ, але і гуманне ставлення до всього живого. 

Давайте ж будемо вчити дітей долучатися до чарівного світу природи, тому 

що логіка природи найдоступніша, наочна і корисна для дитини! 
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Додаток И 

Ілюстрації для використання методу екологічної лабіалізації 
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Додаток К 

Результати обстеження рівнів сформованості природодоцільної поведінки  

в дітей 6-го року життя (контрольний етап) 

 

 

Рис К.1. Порівняльний графік зведених результатів бесід для виявлення 

сформованості когнітивного критерію у дітей 6-го року життя ЕГ. 

 

 

Рис К.2. Порівняльний графік зведених результатів бесід для виявлення 

сформованості когнітивного критерію у дітей 6-го року життя КГ. 
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Продовження додатка К 

Таблиця К.1 

Зведена таблиця рівнів сформованості природодоцільної поведінки  

в дітей 6-го року життя (контрольний етап) 

 

 

 

 

 

Ім’я дитини 

Когнітивний 

критерій 

Естетично-

етичний 

критерій 

Мотиваційно-

діяльнісний 

критерій 

Загальна оцінка 

рівнів 

сформованості 

природо-

доцільної 

поведінки 

Бали  Рівні Бали  Рівні Бали  Рівні Бали  Рівні 

Експериментальна група 

Настя Д. 14 Д 13 Д 13 Д 40 Д 

Єгор Б. 12 Д 11 С 11 Д 34 Д 

Поліна В. 13 Д 12 С 12 Д 37 Д 

Юра П. 11 Д 10 С 10 С 31 С 

Яна П. 15 Д 14 Д 12 Д 41 Д 

Данило М. 11 Д 12 С 11 С 34 Д 

Влада К. 12 Д 13 Д 11 Д 36 Д 

Юля Р. 10 С 11 С 10 С 32 С 

Люда Л. 11 Д 13 Д 11 Д 35 Д 

Сергій К. 9 С 12 С 10 С 31 С 

Наталя Д. 14 Д 14 Д 12 Д 40 Д 

Влад Ш. 8 С 10 С 9 С 27 С 

Наталя Д. 11 Д 12 С 10 С 33 С 

Сергій М. 9 С 10 С 8 С 27 С 

Світлана Г. 7 С 11 С 9 С 27 С 

Рома С. 8 С 8 С 5 Н 21 С 

Ліза К. 8 С 11 С 5 Н 24 С 

Руслан К. 5 Н 7 С 7 С 19 Н 

Аліса Л. 12 Д 12 С 13 Д 37 Д 

Богдан М. 13 Д 11 С 13 Д 37 Д 

Яна Г. 13 Д 14 Д 11 Д 38 Д 

Артем Б. 9 С 8 С 9 С 26 С 

Христина Х. 10 С 12 С 11 Д 33 С 

Данило М. 9 С 11 С 11 Д 31 С 

Віка Л. 12 Д 14 Д 12 Д 38 Д 

Максим С. 13 Д 14 Д 10 С 37 Д 

Даша Н. 8 С 11 С 9 С 28 С 

Артур В. 9 С 12 С 10 С 31 С 

Аліна Б. 10 С 12 С 10 С 32 С 

Богдан С. 11 Д 14 Д 12 Д 37 Д 

Анна К. 12 Д 13 Д 12 Д 37 Д 
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Люба З. 10 С 12 С 9 С 31 С 

Микола І. 8 С 8 С 9 С 25 С 

Андрій Ш. 12 Д 14 Д 10 С 36 Д 

Ірина Д. 10 С 10 С 10 С 30 С 

Наталія М. 8 С 10 С 7 С 25 С 

Контрольна група 

Святослав К. 10 С 9 С 7 С 26 С 

Христина Т. 12 Д 13 Д 11 Д 36 Д 

Богдан Л. 11 Д 8 С 9 С 28 С 

Яна П. 11 Д 13 Д 12 Д 36 Д 

Олексій Ш. 10 С 7 С 7 С 24 С 

Маша П. 15 Д 15 Д 13 Д 43 Д 

Кирило С. 15 Д 14 Д 10 С 39 Д 

Віка С. 8 С 8 С 6 С 22 С 

Артем Ш. 9 С 7 С 6 С 22 С 

Віка Г. 13 Д 12 Д 11 Д 36 Д 

Кирило Л. 9 С 8 С 7 С 24 С 

Марина Л. 14 Д 13 Д 9 С 36 Д 

Богдан Л. 14 Д 14 Д 13 Д 41 Д 

Дарина Д. 8 С 8 С 6 С 22 С 

Женя П. 11 Д 13 Д 11 Д 35 Д 

Таня А. 9 С 10 С 6 С 25 С 

Андрій Г. 13 Д 14 Д 13 Д 40 Д 

Денис С. 7 С 8 С 5 Н 20 С 

Саша К. 6 С 8 С 5 Н 19 Н 

Олексій Л. 6 С 6 Н 4 Н 16 Н 

Андрій Ч. 8 С 7 С 8 С 23 С 

Віка О. 10 С 8 С 8 С 26 С 

Руслан К. 8 С 9 С 7 С 24 С 

Настя М. 7 С 8 С 7 С 22 С 

Назар Г. 11 Д 13 Д 11 Д 35 Д 

Настя Б. 5 Н 6 Н 5 Н 16 Н 

Міша С. 6 С 6 Н 5 Н 17 Н 

Юля М. 9 С 7 С 9 С 25 С 

Денис Ц. 7 С 6 Н 5 Н 18 Н 

Каміла С. 9 С 7 С 6 С 22 С 

Емілія С. 12 Д 13 Д 10 С 35 Д 

Дарина М. 11 Д 15 Д 9 С 35 Д 
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Додаток Л 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ 

щодо формування природодоцільної поведінки 

 в дітей 6-го року життя 

1.  Основними принципами роботи з формування природодоцільної 

поведінки в дітей 6-го року життя мають бути доступність, системність, 

послідовність, свідомість, комплексність, науковість, природовідповідність, 

зв’язок із життям, наочність, урахування вікових та індивідуальних 

особливостей вихованців, їх безпосереднього досвіду. На їх основі доцільно 

будувати різні типи занять, ігор, спостережень, практичної діяльності дітей у 

природному довкіллі. 

2.  Зміст роботи з формування природодоцільної поведінки має 

спиратися на вже наявні у дітей знання про природне оточення і полягати в 

активному сприйнятті вихованцями нових знань про природу, її об’єкти та 

явища, їх перетворенні на практичні вміння і навички природокористування й 

природоохоронної діяльності. Адже знання та уявлення дошкільнят слугують 

основою для формування і розвитку емоційно-ціннісного та відповідального 

ставлення до природи, яке проявляється в природодоцільній поведінці, бажанні 

і здатності включатися в практичну діяльність у природі, дотриманні правил 

природокористування, виваженому ставленні до рослин і тварин. 

3. Створюючи еколого-розвивальне середовище в ЗДО, пам’ятайте, що 

куточки природи, квітники, дитячі городи, мікросередовища природних 

екосистем, екологічні стежки слід облаштовувати у такий спосіб, щоб дитина 

мала можливість безпосередньо взаємодіяти з об’єктами природи і створювати 

необхідні для них умови. 

4. Формуючи природодоцільну поведінку в дітей ураховуйте те, що 

дошкільники схильні до анімізму (одухотворення всього живого). У зв’язку з 

цим намагайтесь викликати в них необхідні, з погляду екологічної точки зору,  
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емоції відносно живих істот: відчуття емпатії, співчуття, співпереживання, 

бажання допомогти маленькому й безпорадному, захистити. 

5. Пам’ятайте, емоційно-ціннісне ставлення дітей до об’єктів природи, 

сформоване на основі екологічних знань, мотивує діяльність, що забезпечує 

існування людини й природи як рівнозначних цінностей. 

6. Вам, як безпосередньому носію екологічних знань, необхідно 

систематично ознайомлюватися з новинками в психолого-педагогічній, 

методичній літературі та літературі екологічного змісту. 

7. Завжди будьте для дітей авторитетом, взірцем природодоцільної та 

моральної поведінки, джерелом знань та любові. 

8.  У процесі формування природодоцільної поведінки дошкільників не 

забувайте співпрацювати з батьками вихованців, адже для дітей вони найкращий 

приклад поведінки у природі. 
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