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АНОТАЦІЯ  

наукової роботи під шифром «Мрія» 

Актуальність дослідження - актуальною темою сучасності є питання 

щодо розвитку уяви та фантазії у молодших дошкільників. Сучасні батьки 

по-різному намагаються розвинути уяву та фантазію своєї дитини будь-

якими методами, відправляючи своїх дітей у різноманітні гуртки, займаючи 

весь вільний час дитини. Таким чином, обмежують самостійну та ігрову 

діяльність, не даючи змоги на власну фантазію. У процесі самостійної 

діяльності, при відсутності реального предмета дитина умовно його 

зображає, розвиваючи уяву. Саме період молодшого дошкільного дитинства 

допомагає дитині виразити себе, свій дитячий світогляд та своє початкове 

ставлення до навколишнього середовища. 

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити систему режисерських ігор у розвитку уяви і фантазії у дітей 

молодшого дошкільного віку. 

Завдання дослідження:   

1. Уточнити сутність понять «уява» та «фантазія». 

2. Визначити показники розвитку уяви та фантазії у дітей молодшого 

дошкільного віку. 

3. Схарактеризувати рівні розвитку уяви та фантазії у молодших 

дошкільників. 

4. Проаналізувати особливості режисерських ігор у дітей молодшого 

дошкільного віку. 

5. Розробити та апробувати систему роботи з підвищення рівнів розвитку 

уяви та фантазії засобами режисерських ігор. 

        Об’єкт дослідження - розвиток уяви та фантазії молодших 

дошкільників. 

Предмет дослідження - розвиток уяви та фантазії молодших 

дошкільників засоби режисерських ігор.  
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Методи дослідження - для вирішення поставлених завдань 

використовуємо такі методи: 

Теоретичні методи: системний аналіз застосування методів розвитку 

уяви та фантазії. 

Емпіричні методи: діагностичні - спостереження, опитування, бесіда; 

педагогічний експеримент, з метою визначення рівнів розвитку уяви та 

фантазії у дітей молодшого дошкільного віку.    

Статистичні методи: кількісна та якісна обробка результатів 

дослідження. 

Структура: обсяг роботи – 36 сторінок; 24 використаних джерела. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел. 

Ключові слова: уява, фантазія, режисерські ігри. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження - актуальною темою сучасності є питання 

щодо розвитку уяви та фантазії у молодших дошкільників. Сучасні батьки 

по-різному намагаються розвинути уяву та фантазію своєї дитини будь-

якими методами, відправляючи своїх дітей у різноманітні гуртки, займаючи 

весь вільний час дитини. Таким чином, обмежують самостійну та ігрову 

діяльність, не даючи змоги на власну фантазію. У процесі самостійної 

діяльності, при відсутності реального предмета дитина умовно його 

зображає, розвиваючи уяву. Саме період молодшого дошкільного дитинства 

допомагає дитині виразити себе, свій дитячий світогляд та своє початкове 

ставлення до навколишнього середовища. 

Феномен уяви дошкільників досліджували як вітчизняні, так і 

зарубіжні вчені: Т.А. Баришевої, Д.Б. Богоявленської, Л.С. Виготського, 

Н.О. Ветлугіної, О. М. Дьяченко, О. Кононко, М. Палагiна, Т. Рібо, 

С. Рубінштейн, Дж. Селлі та ін., які зробили великий внесок у вивчення 

означеної проблеми. Такі науковці як А. Бондаренко, Є. Гаспарова , 

А. Матусик , визначають режисерські ігри, як ігри дитини з іграшками та їх 

замісниками за створеним нею сюжетом. У цих іграх дитина переходить від 

ігрових дій з іграшкою до гри за власним задумом, самостійно визначаючи 

сюжет, ігрові засоби. У них також наявна уявлювана ситуація, ролі, іграшки 

або предмети-замісники..  

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити систему режисерських ігор у розвитку уяви і фантазії у дітей 

молодшого дошкільного віку. 

Завдання дослідження:   

6. Уточнити сутність понять «уява» та «фантазія». 

7. Визначити показники розвитку уяви та фантазії у дітей молодшого 

дошкільного віку. 
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8. Схарактеризувати рівні розвитку уяви та фантазії у молодших 

дошкільників. 

9. Проаналізувати особливості режисерських ігор у дітей молодшого 

дошкільного віку. 

10. Розробити та апробувати систему роботи з підвищення рівнів розвитку 

уяви та фантазії засобами режисерських ігор. 

        Об’єкт дослідження - розвиток уяви та фантазії молодших 

дошкільників. 

Предмет дослідження - розвиток уяви та фантазії молодших 

дошкільників засоби режисерських ігор.  

Методи дослідження - для вирішення поставлених завдань 

використовуємо такі методи: 

Теоретичні методи: системний аналіз застосування методів розвитку 

уяви та фантазії. 

Емпіричні методи: діагностичні - спостереження, опитування, бесіда; 

педагогічний експеримент, з метою визначення рівнів розвитку уяви та 

фантазії у дітей молодшого дошкільного віку.    

Статистичні методи: кількісна та якісна обробка результатів 

дослідження. 

База дослідження: Дослідження проводилося в Одеському ЗДО 

«Ясочка №211», Одеської міської ради, Одеської області. У дослідженні 

приймало участь 32 дітей. 

Структура: обсяг даної роботи – 36 сторінок; 24 використаних 

джерела. Робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних 

джерел 
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РОЗДІЛ 1   

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ УЯВИ ТА ФАНТАЗІЇЇ ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РЕЖИСЕРСЬКИХ 

ІГОР 

 

1.1.  Сутність уяви і фантазії у дітей молодшого дошкільного віку 

 

Останнім часом проблема розвитку уяви та фантазії стала 

міждисциплінарною, її вивчали багато психологів та педагогів, до цієї теми 

також звертались і соціологи, і філософи. Не минули її навіть культурологи. 

У більшості психологічних та педагогічних дослідженнях розкривалися різні 

характеристики відносно уяви та фантазії (Л. С. Виготський, О.В. 

Запорожець та ін.). Такі філософи як Л.Н. Когана та А.Г. Спіркіна, вважала, 

що «уява - це діяльність людини, що залежить від створення уявлень і уявних 

ситуацій, що ніяк не пов’язували це з людиною» [21].  

У тому випадку, коли діяльність особистості полягала б лише у 

відтворенні старого, то вона б відносилась  до людини, що «живе минулим». 

А пристосуватися до майбутнього можна було б лише відтворюючи це 

минуле. Через це, лише розвинута уява та фантазія робить людину – істотою, 

що не спирається на минуле, а вдало творить своє майбутнє [20]. 

Спираючись на праці французьких вчених, Ж. Берні та її послідовниця 

А. Жатсель, можна простежити певну послідовність розвитку теорії уяви. 

Вчені зробили важливий вклад у вивчення питання становлення та розвитку 

уяви. Вивчаючи цю проблему чітко простежується послідовний зв'язок від 

античної доби і до наших часів. Не дивлячись на те, що у епікурійців уява 

відносилася до певного виду зору, схоластична філософія  притримувалась 

такої самої теорії [4]. 

Експериментальна дільність французького вченого Т.А. Рібо також 

відіграло велике значення у розвитку теорії. Вчений зосереджував велику 
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увагу на винятковому значенні уяви аби покращити творчу діяльність 

людини, відносивши її до категорії «головної ланки творчого процесу» [18]. 

Вивчаючи ці дослідження, доцільно виділено основні напрями, що 

спираються на розвиток уяви: характеристика уяви, що має підгрунтя як 

основна форма пізнання дійсності, а також, аналіз уяви відповідно до 

самовираження особистості та  самореалізації. 

Поняття «уява» Психологічний тлумачний словник трактує наступним 

чином: «уява (фантазія) — діяльність людини, що полягає у побудові образів 

думками та ситуацій, що не були сприйняті людиною в реальності» [23, 

с.560]. Інше джерело трактує уяву, як: «уява – психічний процес, який 

відноситься до творчої діяльності людини, при створенні нею нових думок, 

ситуація, мислень, спираючись на власний досвід» , таке тлумачення 

розкривається у словнику-довіднику педагогічних і психологічних термінів 

[24]. 

Крім терміна «уява» часто синонімічно використовується термін 

«фантазія», тлумачать її як синонім уяви. Наприклад, у психологічному  

тлумачному словнику «фантазію» визначено, як: «1. Подібне до уяви. 2. Засіб 

уяви. Фантазія змінює вигляд дійсності, відображеної у свідомості; ще 

характеризується перебудовою, перестановкою засобів дійсності. Фантазія 

дозволяє знайти нову точку зору на вже відомі факти і тому має величезну 

художню і науково-пізнавальну цінність.» [23, с.566]. Однак існує певна 

думка, стосовно розбіжності цих понять. 

Фантазія непомірно впливає на розвиток особистості та має нести у 

собі позитивну спрямованість. Для того, аби навколишній світ сприймався 

людиною прекрасним та чудовим, у «повному обсязі барв». Дитина має 

самостійно розкривати себе та самоудосконалюватися. Аби з часом, вона не 

лишилась на етапі – пасивної мрійливості та не замінювала реальне життя 

мареннями. 
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 Дитина молодшого дошкільного віку, в якої лише починається 

зароджуватись та стрімко розростатися уява, відрізняється пасивною 

формою. Дитина залюбки прослуховує розповіді вихователя про пригоди 

тварин, чи героїв, надалі віддзеркалюючи їх образи у власну діяльність. Він з 

великим інтересом слухає казки і потім представляє їх образи, як реально 

існуючі явища. А це слідує тому, що вимальовуючи у голові образи, дитина 

легко вірить словам батька про пригоди Діда Мороза, про суперменів та не 

завдасть якоїсь напруги аби дитина повірила у те, що олені літають, та за 

хорошу поведінку на Новий рік Дід Мороз принесе подарунок. Чи при 

неслухняності дитини, зла чаклунка забере дитину до себе у хатинку, де дуже 

холодно та багато роботи.  

 На думку Р.С. Немової: «Уява – це психічна форма людини, що 

відіграє важливу роль між мисленням, пам'яттю та сприйняттям, але яка 

відокремлюється від усіх психічних процесів» [14]. 

Т.А. Рібо характеризуючи уяву поєднує її з творчим процесом. 

Доцільніше він виклав її характеристику у своїй праці «Творча уява», 

стверджуючи: «Нестандартна природа уяви, як певного явища, заклиикає, 

насамперед, надавати щось нове, спираючись на щось вже відоме». Також, 

автор стверджує, що зусиллями творчої уяви на мисленнєвому рівні легше 

створювати образи, дійсного, майбутнього та навіть ті, які людина сама 

вигадає – частіше, це відбувається у перебільшених, загострених та 

нестандартних формах [18]. 

Дослідник наполягав на тому, що засіб діяльності творчої уяви 

відтворюється у так званих формах. Він виокремив три форми:  

1) поставлена на мету, або намічена форма – вона виступає у 

надуманих подіях, цілях, мріях і є «мостом між станами пасивного 

відтворення та налагодженим процесом, тобто, організованим». 

Для покращення форми застосовують засіб «мрії». А саме, те що на 

певний необмежений проміжок часу ще не досягло успіху, але має 
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деякий розвиток. Намічена форма відноситься лише для суб’єкта та 

слугує лише суб’єктові; 

2) психічною основою вигаданого, творчого, наукового та 

філософського розкривається друга форма уяви – це пошук. Але, на відміну 

від наміченої форми, пошукова спрямована не лише на суб’єктів, але ідля 

творця форми;     

3) утворена форма (та, що вийшла за наміченою) – її  зміст 

розкривається у дійсних предметах та засобах творчості. До них відносять: 

картини, електроприладах, різноманітних пристроях технічного характеру, 

виробів архітектури та інше [18]. 

Уява та фантазія дітей супроводжується різноманітністю ігор. 

Особливо діти розкриваються у режисерських іграх, де основна діяльність 

дітей – це власний задум гри. Гра — це форма відтворення ситуацій, на 

мислетворчому рівні, що розкриває та надає певний досвід, а також, 

накопичує суспільні знання, що регулюється у соціумі та закріплені у 

методах відтворення предметних дій, у предметах науки і культури. Завдяки 

грі, що спрямовується на відтворення людського досвіду, його життя та дій, 

дитина засвоює та пізнає оточення, його властивості та соціальні дійсності. 

При ігрових діях дитина не лише творче мислить, але на ряді й розвиває свої 

моральні, інтелектуальні та емоційні здібності [23, с.79]. За О.А. Листопадом: 

«Пізнавальна сфера – активне прагнення опанувати нові знання і уміння; 

здатність аналізувати» [12, с.101]. 

Відмітні ознаки змісту ігрових дій відображається у різких змінах 

подій, в яких на той час був об'єкт. Також, значимою рисою відмінності є й 

різка зміна до яких особистість адаптувалась за лічені секунди, тобто при 

зміні подій вона продовжує гру у новій ситуації без проблем чи пауз. 

Структуру дитячої гри поділено на певні критерії:  

1) стосунки між гравцями, вони повинні бути дійсними і після гри;  
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2) маніпуляція з предметами, що оточують та застосування їх у гру, 

предмети-замінники;   

3) відтворення ролей;  

4) відповідність ролі (якщо дитина грає мати, то вона стане 

«доглядати» за іншими і буде головною) [23, с.79-80].  

Одиниця гри та її основний момент, який з’єднує у собі усі особливості 

гри відтворюється у ролі. При грі, із відтворенням життєвих ситуацій 

утворюється сюжет гри. Базою ігрової діяльності дитини слугує те, як дитини 

спілкується з дорослими, її відносини з вихователями, а також,  в їхньому 

трудовому і громадському житті. Під час гри дитина спирається на власне 

відтворення тих дій та ситуацій, що оточують її, на самостійне відтворення 

подій без якоїсь певної послідовності [23, с. 80]. 

Основною рисою гри є — її двоплановість, що в більшості присутня 

тим подіям, які дитина взяла від дорослих, під час з’ясування та вирішення 

певних стосунків, чи проблем. До колективної гри відносять такі основні 

елементи:  

1) гравець відтворює у грі справжні події, що при виконані певних 

подій відображають поведінку дорослих під час той ч іншої ситуації;  

2) другий елемент є уявним; зміст його полягає у подібнені дійсності, 

але не відповідає усім вимогам її відтворення. Двоплановість несе у собі 

характер, що спрямован на розвиток творчої уяви та фантазії дитини під час 

гри [23, с. 80]. 

Аналізуючи літературу було виявлено значну кількість запропонованих 

ученими змістів «уяви та фантазій», а також, вплив на розвиток уяви та 

фантазії із застосуванням засобів режисерських ігор. 

1.2. Значення режисерських ігор у розвитку уяви та фантазії 

молодших дошкільників   

 

Одним із видів розвинутої уяви та фантазії та відтворення їх у грі є 



12 

 

театралізована діяльність. Ця діяльність полягає у прочитанні та вивченні 

художніх творів; творів художнього характеру та процесом відтворення їх у 

грі. Під час такої гри у дитини розвивається уява та фантазія при відтворенні 

почуттів, думок, емоцій, подій та сюжету художнього твору. Основне за що 

«хапається» дитина при вивченні твору – сюжет казки, послідовність подій, 

що відбуваються у казці, приблизне відтворення казки у грі. Ігри, в свою 

чергу, завдяки педагогічній спадщині Л.В. Артемової, поділені на два 

основних види – ігри-драматизації та режисерські ігри. Зміст обох видів 

полягає у розкритті специфічної сюжетно-рольової дійсності [3]. 

Ігрова діяльність розкриває творчий потенціал особистості. 

О.А. Листопад зазначає: «Творчий потенціал особистості охоплюють два 

аспекти поведінки: інструментальний і мотиваційний. Відповідно можна 

говорити про інструментальні ознаки які характеризують відношення дитини 

до дійсності і власної творчої діяльності» [12, с. 100]. 

При вираженні власної творчості дитина орієнтується на систему 

творчих ігор. Режисерські ігри відносять до самостійної групи дитячої 

діяльності. 

Вони розкриваються під час самостійної діяльності дитини, в момент 

гри, із предметами-замінниками. Сюжет такої гри дитина створює 

самостійно, виходячи з подій, які вона бачила раніше. 

Під час режисерських іграх дитина змінює ігрові маніпуляції з 

іграшками на ігри за власним задумом та власним змістом. Вона сама 

визначає ігрові засоби та послідовність подій у грі. Режисерським іграм 

притаманна така властивість, як уявлювані події, ролі, предмети-замінники та 

ін. 

Поніманська Т.І. писала: «Режисерські ігри у дитячій діяльності беруть 

початок з відтворення дітей будь-яких дій, що мають у змісті певний 

характер подій. Під час спілкування з дорослими дитина накопичує певний 

обсяг знань та отримує «базу досвіду». У момент режисерської гри дитина 
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дошкільного віку, завдяки предметам-замінникам, відтворює у грі та 

знаходить зв’язок між великою кількістю предметів. Таким чином, 

дошкільник отримує знання про особливості предмета, що характеризуються 

підпорядкованості єдиній ігровій послідовності подій. На ряді з ігровим 

досвідом, дитина отримує і неігровий, тим самим, розвиваючи уяву та 

фантазію. Однією з основних критеріїв розвитку гри режисерського 

характеру є повне домовленість між дітьми та налагодження відносин між 

ними. Це необхідно для того, щоб діти змогли разом без суперечок скласти 

сюжет гри, утримати її на розвиваючому рівні, домовлятись про події у грі та 

застосуванням предметів-замінників у гру» [16, с.333]. Поніманська Т.І. 

зазаначала: «Ігрова діяльність дітей у колективі дає більше можливості 

розвивати творчість дітей.  Таким чином, у колективі розкривається кругозір 

дитини не лише на створене нею світобачення, але вона ще й припускає 

моменти інших дітей. Якщо вона звикла один з предметів-замінників 

відносити лише до якогось виду транспорту, то завдяки думкам іншої дитини 

вона може надати їй іншу характеристику. Характеризується це тим, що 

дитина у колективній діяльності має більше можливості розвивати уяву та 

фантазію, ніж у самостійній» [16, с.335]. 

В багатьох дослідженнях, зокрема, за Л.В.Артемовою, ігри 

режисерського характеру поділено за способами реалізації сюжету: 

1. Ігри-драматизації, їх також відносять до ігор без застосування 

предметів. Сюжетно-рольові, в яких основою гри і є самі діти, без засобів, та 

без предметів-замінників.  

2. Ігри із застосуванням предметів. Для них характерні предмети, 

іграшки різного характеру та предмети-замінники. Інакше вони мають назву 

«ігри-інсценізації» [2]. 

Режисерські ігри впливають на розвиток різних сторін життєдіяльності 

дитини. Вони сприяють розвиткові інтелектуальної сфери, адже засобами 

режисерської гри збагачуються знання дитини про різні сфери 
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життєдіяльності. Дитина вчиться порівнювати героїв різних казок, планує 

власні дії щодо реалізації задуму майбутньої вистави [10, с. 42]. 

Режисерсько-ігрова діяльність дітей розкривається у предметно-

відображувальних ігрових діях, а також, розвивається під час спілкування з 

вихователями, дорослими. Також, має вплив і тема, яку запропонує саме 

дорослий. Дитина вже має уявлення відповідно про роль та про послідовність 

подій у сюжетній грі. Завдяки цьому, дошкільник навчається відображати у 

процесі гри різноманітні маніпуляції з предметами та знаходить й вигадує 

певний зв’язок між декількома іграшками, визначаючи їх роль. У процесі 

розвитку уяви та фантазії дитина збагачує і неігровий досвід. Аби дитина і 

надалі розвивала своє мислення та уяву засобами режисерських ігор, 

створено процес формування навичок спільних дій. До них відносять: 

1. Можливість домовлятися про задум гри, погоджуватись. 

2. Самостійно підбирати іграшки та предмети, які можна поєднати з 

грою.  

3. Надавати кожному роль та створювати послідовність подій. [17]. 

Ігри у більшості поділяють на індивідуальні та спільні(колективні). 

Індивідуальні режисерські ігри характеризуються тим, що у них 

грають, здебільшого, діти молодшого дошкільного віку. У індивідуальній грі 

діти відтворюють ті дії, які спостерігали у своєму житті раніше, наприклад, 

гойдання «дитини», миття посуду, готування їжі і т.д. З часом, гра 

переходить до відтворення стосунків з батьками, відносин з вихователями, 

наприклад: мати постійно заспокоює дитину, коли та плаче, коли дитина 

вільна вона допомагає матері зібрати іграшки і т.п. Тобто, завдяки 

відтворенням усього цього і грі, вона розвиває свій творчий потенціал. При 

основних маніпуляціях з іграшками, дитина сама надає їм ролі та поведінка 

їх у руках дитини будується на отриманому досвіді від дорослих. Для 

віддзеркалення дій дорослих, дитина спочатку самостійно «приміряє» роль 

дорослих, а вже потім переносить їх на іграшки [17]. 
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У молодших дошкільників режисерські ігри займають важливе місце в 

процесі формування особистості та характеризуються такими ознаками: 

1. Перша ознака – досвід дитини, який вона отримала під час 

спілкування з дорослими, їх сумісною діяльністю. Згодом, вона починає 

відтворювати здобуті знання у своїй діяльності. Певну роль відведено на 

читання художніх творів, які мають своє відтворення у грі.  

2. Наступна ознака – маніпуляція з іграшками. На цьому етапі розвиток 

відбувається до певного періоду, коли дитина вже засвоє основні маніпуляції 

(годування ляльки, відбиття кульки, гойдання у колисці і т.д.). Кількість 

іграшок у грі, за певними ролями теж не занадто багата, події у грі дитина 

вигадує поступово та відповідно до іграшок. 

3. Третя ознака розкривається у відтворенні лише певної ролі, що буде 

слугувати орієнтиром на подальшу гру. Наприклад, дитина обрала роль 

матері, то її дії будуть повністю відображати події, що вона спостерігали у 

своїй родині: мати годує, прибирає, доглядає квіти. Якщо, обрана гра несе 

зміст природничого характеру, наприклад, діти грають у сірого вовка та 

трьох поросят, то протягом гри діти будуть тікати від сірого вовка та 

рятуватися лише у будівлі найстаршого порося. На цьому етапі, дитина сама 

не здатна вносити нові предмети-замінники у гру, тому необхідне втручання 

дорослого, але, останній не повинен змінювати сюжет гри. 

4. Четвертою ознакою виокремлюють – події гри, відповідно до 

сюжету. У індивідуальній діяльності під час сюжетної гри: хлопчик бачив, як 

тато веде машину та обганяє інші машини на дорозі, що повільно їдуть та сам 

починає маніпулятивні дії зі стульчиком на який заліз, та уявив його своєю 

автівкою. 

5. Остання ознака – це мова дитини. Дитячі дії відтворюють якусь 

описову подію, яка вразила дитину. Вона словами, що супроводжуються 

рухами, намагається її передати[17].  
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Висновки до розділу 1 

 

Такі вчені, як Л.В. Артемова, Л.С. Виготський, О.М. Дяченко, 

О.В. Запорожець, Л.Н. Коган, О. Кононко, О.А. Листопад М. Палагіна, 

Т. Рібо, С. Рубінштейн, Г. Спіркін та ін. до вивчення понять «уява», «творча 

уява» та «фантазія» мали декілька засобів для його визначення. Те, що 

«уяву», у більшості розкривають з певними відмінностями характеризує 

поняття так, що воно залежить від того, хто є автором його розкриття. Уява, 

психологічна діяльність, має тісний зв’язок з пізнавальною діяльністю 

людини, що згодом утворює реакції різного характеру на певну ситуацію, та 

орієнтується на свободі людини. Уява характеризується утворенням нових 

думок та сприяє розвитку фантазії та творчого підходу до більшості. Усі 

тлумачення «уяви» та «фантазії» по-різному розглядаються через те, що її 

відносять до психологічного явища, яке досі є не повністю розкритим. 

Вчені, що розглядали тему розвитку уяви та фантазії засобами 

режисерських ігор у молодших дошкільників орієнтувалися свою увагу на 

більш ширшому розумінні, ніж просто творча діяльність дітей. Творчу 

діяльність вони розглядали як результат становлення фантазії та уяви.   

Уява та фантазія є центральними психічними новоутвореннями у 

дошкільників. Уява, як відображення бажаного і створення нового на 

мислетворчому рівні та перенесення цього у гру. Фантазія – більш 

«розфарбована» уява, що перебільшена у бажаннях. Як уява, так і фантазія 

повинні мати позитивну спрямованість. Обидва фактора повинні сприяти 

кращому та більш яскравому сприйняттю навколишнього середовища, що 

буде  підгрунтям дитячого світу. 

Театралізована діяльність, що дозволяє дитині відкрити своє внутрішнє 

«я», полягає у відображенні нею акторських здібностей, розвитку уяви та 

фантазії. При вивченні художніх творів дитячий світ «придбає нові фарби», 
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розкривається з різних сторін та дозволяє дитячій фантазії виходити за 

кордони її маленького світобачення.  

Фантазувати дитина починає тоді, коли вона починає замислюватися 

про те, чого ще сама не побачила, через свій ще невеликий досвід. Розповіді 

бабусі про невідомих дитині тварин чи квітів розширюють її кругозір та під 

час індивідуальної гри вона починає вимальовувати певні картинки, що і 

слугують їй фантазією та розвивають уяву.  

Отже, для того, щоб створити комфортні умови для розвитку дитячої 

уяви та фантазії, необхідно надавати їй певного досвіду. Продуктивною 

роботою спрямованою на розвиток творчого потенціалу дитини буде та 

робота, що полягатиме у більшому розкритті світа для дитини. 

 

РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З РОЗВИТКУ УЯВИ ТА 

ФАНТАЗІЇ ЗАСОБАМИ РЕЖИСЕРСЬКИХ ІГОР У ДІТЕЙ 

МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

2.1. Діагностика рівнів розвитку уяви та фантазії у молодших 

дошкільників 

 

Проаналізувавши психолого-педагогічні джерела з досліджуваної 

проблеми можна переходити до експериментального дослідження. 

Дослідження було проведено на базі ЗДО «Ясла-садок» №4, м. Одеса, в 

групі дітей молодшого дошкільного віку. У дослідженні приймало участь 38 

дітей молодшого дошкільного віку. 

З метою виявлення рівня  розвитку уяви та фантазії із застосуванням 

засобів режисерських ігор у молодших дошкільників було проведено 

діагностувальну бесіду з дітьми, аналіз роботи вихователів у досліджуваних 

групах. Вивченню підлягала документація, стосовно завдань певних освітніх 
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ліній: «Дитячий світ». Було виявлено, що виховна діяльність педагогів 

відповідає сучасній програмі «Я у світі». Загалом, вихователі мають добру 

методичну та практичну підготовку, орієнтуються у досліджуваному питанні, 

не виходячи за межі завдань, виконання яких передбачає Базовий компонент 

дошкільної освіти та програма «Я у світі». 

Констатувальний експеримент полягав у діагностиці рівнів розвитку 

уяви та фантазії у молодших дошкільників. 

Насамперед було виявлено такі показники розвитку уяви та фантазії у 

молодших дошкільників : 

1. Знання про предмети-замінники під час гри. 

2. Об’єм знань про уявне оперування образами. 

3. Інтерес до розвитку уяви та фантазії. 

4. Зацікавленість у складанні власних казок. 

5. Стимулювання до розвитку уяви під час читання дитячої 

літератури. 

Шкала оцінювання:  

А («Високий рівень») – 15 - 11 

С («Середній рівень») – 10 - 6 

D («Низький рівень») – 5 - 1 

Було схарактеризовано наступні рівні розвитку уяви та фантазії у 

молодших дошкільників:   

Високий рівень – діти знайомі із предметами-замінниками під час 

ігрової діяльності, володіють певним обсягом знань про уявне оперування 

образами, виявляють інтерес до розвитку уяви та фантазії, виявляють 

зацікавленість у складанні власних казок,  до власного вираження творчого 

потенціалу, діти усвідомлюють своє значення щодо розвитку власної уяви та 

фантазії, мають стимул до розвитку уяви під час читання дитячої літератури 

Середній рівень – діти знайомі із предметами-замінниками, володіють 

певним обсягом знань про уявне оперування образами під час гри, але їм 
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важко передати матеріал іншим; діти недостатньо виявляють інтерес до 

розвитку уяви та фантазії та недостатньо проявляють зацікавленість до 

виявлення предметів-замінників, до власного вираження творчого потенціалу 

та до складанні власних казок; діти не повністю усвідомлюють своє значення 

щодо розвитку власної уяви та фантазії; хоча вони і бажають покращити 

власний рівень розвитку уяви та фантазії, але без допомоги вихователя не 

завжди виходить; не мають достатнього стимулу до розвитку уяви. 

Низький рівень – діти погано знайомі із предметами-замінниками, 

володіють незначним обсягом знань про уявне оперування образами під час 

ігрової діяльності, недостатньо виявляють інтерес до розвитку уяви та 

фантазії, не виражають зацікавленість під час у гри у предметах-замінниках,  

до власного вираження творчого потенціалу, діти не усвідомлюють своє 

значення щодо розвитку власної уяви та фантазії; не зацікавленні у складанні 

власних казок; не бажають покращити власний рівень розвитку уяви та 

фантазії, а також не виявляють стимулу до розвитку уяви. 

В ході проведення дослідження з дітьми було проведено 

спостереження та опитування дітей. 

Також, проводився педагогічний експеримент, з метою визначення 

рівнів розвитку уяви та фантазії у дітей молодшого дошкільного віку. 

Діагностувальна бесіда з дітьми на тему «Вираження творчого 

потенціалу» 

Мета: визначити ступінь прояву показника стосовно об’єму знань про 

уявне оперування образами.   

Проводиться бесіда з дітьми молодшого дошкільного віку з 

урахуванням певних питань (Додаток А). 

Діагностувальне спостереження за дітьми  

Мета: визначити ступінь прояву показника, що характеризує 

зацікавленість дітей у складанні власних казок та стимулювати дітей 

покращити рівень розвитку уяви та фантазії. 
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Дітям роздаються іграшки, за допомогою яких можна проводити певні 

маніпуляції, відповідно заданої проблеми. Спостерігаючи за їх діяльністю, 

визначаємо рівень зацікавленості у дітей під час гри, із застосуванням 

засобів. Далі, дітям пропонується скласти власну казку, про пригоди даної 

іграшки. На визначення бажання впливатиме час, який буде відведено 

дитиною на гру та її зосередженість на самостійну діяльність, а також, на 

складання власної казки. 

Мета: визначити ступінь прояву показника з’ясуванням обсягу знань 

про предмети-замінники. 

Проводилося опитування дітей у межах поставленої проблеми обсягом 

у 10 запитань (Додаток Б). А також, проводилося заняття з трудового 

мистецтва, на якому діти робили з різноманітних предметів іграшки на 

власний розсуд (непотрібну ручку було перероблено на ракету, 

помальований папір перетворила на птаха і т.п.) 

Проводилося заняття у вигляді діагностувальної гри на тему «Дитячий 

прояв творчого потенціалу».  

Мета: визначити ступінь прояву показника, що відповідає інтересу у 

розвитку уяви та фантазії у молодших дошкільників. 

Кожну дитину окремо було запрошено на коротеньку ігрову діяльність, 

в якій приймали участь лише дитина та експериментатор. Дитині було 

запропоновано взяти улюблену іграшку із собою та разом із 

експериментатором погратися у гру «Доньки-матері», за будь-яким сюжетом. 

Під час гри дитина сама керувала процесом обох сторін та змінювала правила 

й сюжет.  

Таблиця 2.1 

Результати констатувального експерименту з визначення рівнів 

розвитку уяви та фантазії у дітей молодшого дошкільного віку 

 

Рівень розвитку уяви та 

Експериментальна група 

(група «Мрійники») 

Контрольна група 

(група «Фантазери») 
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фантазії абс. у % абс. у % 

Високий 1 6 2 9 

Середній 5 26 5 34 

Низький 10 68 9 57 

Усього 16 100 16 100 

Як видно, з таблиці 2.1, можна визначити експериментальну групу 

результат якої нижче за контрольну. Високий рівень в ЕГ мають (6%) дітей, в 

цей час як в КГ (9%) дітей. Середній рівень в ЕГ вказує (26%) дітей і в КГ 

(34%). Низький рівень в ЕГ мають (68%) дітей і в КГ (57%) дітей. 

Тож, отриманні дані доводять, що проведення цілеспрямованої роботи 

з розвитку уяви та фантазії дітей молодшого дошкільного віку є необхідним. 

 

           2.2. Система роботи з організації режисерських ігор для розвитку 

уяви і фантазії у молодших дошкільників 

 

Метою формувального експерименту було: розвивати уявлення, 

мислення та фантазію молодших дошкільників; навчати дітей слухати 

оповідача для правильного розуміння матеріалу, привертати увагу дитини 

для покращення її рівня сформованості; донести до свідомості дітей про 

засоби режисерських ігор, а також виховати інтерес до розвитку уяви та 

фантазії, викликаючи у дітей заохочення та зацікавлення у складанні власних 

казок під час вивчення дитячої літератури у процесі уявного творення образів 

(розповіді, розваги, ігри, бесіди); стимулювати дітей розвивати уяву. 

Аби підвищити рівень розвитку уяви та фатазії у дітей молодшого 

дошкільного віку розроблено системи ігор та занять: «Казки, які потребують 

завершення» (з використанням українського фольклору та зарубіжних країн), 

«Демонстрація улюблених героїв рухами», «Режисерська діяльність у грі» та 

«Засоби режисерських ігор»(можливість замінювати образи предметами-

замінниками). А також, діти брали активну участь у різноманітних конкурсах 
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та розвагах: квест «Мій герой – моя казка», «Вигадана послідовність подій», 

«Танець, яким керують діти», інсценівка «Маленькі актори» та інше. Під час 

практичного дослідження проведено свято-розвага у молодшій групі 

дошкільного віку, з теми «Подорожуємо у вигадані країни». 

Після такої насиченої роботи діти стали більш уважнішими. У них 

з’явилися нові способи для розвитку уяви та фантазії, застосовуючи при 

цьому засоби режисерських ігор. Діти почали зацікавлюватися у 

можливостях уявно розширювати свій кругозір, також, проводили більше 

часу на прослуховування казок та власну ігрову діяльність. Робота сприяла 

формуванню закладеної основи, що грунтується на розширені знань та 

світогляду на уяву та фантазію. 

Заняття з української літератури «Казки, які потребують завершення», 

метою якого було ознайомити дітей молодшого дошкільного віку з казками, 

які потребують завершення, спираючись на їх власний розсуд., 

продемонструвати дітям наскільки сильно може працювати уяви та як цікаво 

можна фантазувати завершення казок 

В ході нашого дослідження було розроблено комплекс заходів з дітьми 

та їх батьками щодо  розвитку уяви та фантазії дітей, не лише у ЗДО, а й у 

родинні. Для  роботи з батьками використовувалося наступне: 

Групові форми «родинних» зборів (форма проведення – дискусія з 

елементами конкурсу та ігор): 

1. Гра «Вигадана послідовність подій» та її особливості в процесі 

розвитку уяви та фантазії. 

Мета: сформувати уявлення про те, що гра має провідну роль в процесі 

виховання та засоби режисерських ігор є одними з найголовніших засобів, 

що роблять вирішальний вплив на формування особистості; діти навчаються 

контролювати та стримувати свої емоції, знаходять взаєморозуміння з 

батьками. 
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Попередня робота: проведення різних коротких інсценівок разом з 

дітьми, маючи зміст, але без правил, із застосуванням засобів режисерських 

ігор. 

Матеріал: іграшки, які подобаються дитині та предмети-

замінники(олівець перероблений на літак і т.д.) 

Хід гри: дітям пропонують послухати казку,  а потім розіграти її самім. 

Казка повинна бути коротенька та не нести, якогось особливого змісту, аби 

діти могли запам’ятати. Після прослухання казки, кожен обирає 

іграшку/предмет-замінник та починає відтворювати нею наявні у казці події. 

Також, додаючи туди свій зміст та свій текст. Діти самостійно вигадують ту 

подію, яка їх більше вразила та починають її розкручувати за власною 

фантазіє, спираючись лише на те, що сама дитина вигадала 

Результат: у цьому ігровому процесі дитина зорієнтовує свою увагу на 

розвиток уяви, а також, фантазує як їй зручно. Таким чином, розвиваючи і 

уяву, і фантазію. 

2. Заняття з образотворчого мистецтва на тему «Засоби 

режисерських ігор та їх відношення до розвитку уяви та фантазії». 

Мета: ознайомити дітей та батьків із застосуванням засобів 

режисерських ігор під час самостійної діяльності дитини, їх характеристикою 

та значимістю, поглибити знання з питань розвитку уяви та фантазії. 

Попередня робота: проведення бесіди дітей з дорослим, на засвоєння 

запропонованих ними простих сюжетних зразків. 

Матеріал: будь-які безпечні матеріали, з яких можна зробити предмет-

замінник (на розсуд батьків) . 

Хід заняття: Дітям разом із батьками представлен їх матеріал; вони 

розглядають, щ з нього можливо зробити та на що переробити. За участю 

батьків, але за правилами дітей проходить робочий процес. 

Результат: розвивається фантазія при творенні власного предмета-

замінника. 
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3. Про вплив уяви та фантазії на особистість різного віку. 

Мета: дати можливість батькам брати участь у процесі розвитку уяви 

та фантазії, повністю відповідаючи змісту гри, яку вигадає дитина. 

Під час проведення батьки проявили найбільший інтерес до теми 

«Засоби режисерських ігор та їх відношення до розвитку уяви та фантазії» 

(особливо на бесіду з дітьми під час розповіді), а також, діти разом з 

батьками проявили значний інтерес до теми «Гра «Вигадана послідовність 

подій» та її особливості в процесі розвитку уяви та фантазії». Тому для них 

були розроблені спеціальні методичні рекомендації. 

Тематика групових консультацій: 

1. «Вплив батьківських установок на розвиток дитини»; 

2. «Дитина – дзеркало родини»(Додаток В); 

3. «Розвиток уяви та фантазії дітей за допомогою засобів режисерських 

ігор». 

Крім того, було проведено інсценівку «Маленькі актори».  

У групах організовувалися спільні конкурси дітей та батьків, з метою, аби 

залучити батьків у освітньо-виховний процес, активізувати участь у різних 

заходах. 

Спільні конкурси: 

1. Декупаж весняних квітів, під керівництвом дитини. 

2. Родинна гра із засобами режисерських ігор. 

3. Розповідь вигаданої казки. 

4. Виконання дітьми та батьками одного предмета-замінника 

(оформлення стенду з фотографіями). 

Індивідуальні форми 

У рамках організації індивідуальної роботи проводились бесіди та 

консультації з батьками, які включали використання індивідуальних 

пам’яток для батьків з розвитку уяви та фантазії дитини із засобами 

режисерських ігор. 
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2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

Мета контрольного експерименту полягала у порівнянні даних результатів 

констатувального та контрольного етапів педагогічного експерименту. 

Контрольний експеримент було проведено як з дітьми експериментальної 

групи, так і з дітьми контрольної групи. 

Визначення ступеню прояву показників досліджуваної якості 

проводилося за допомогою тих самих діагностувальних методів, які 

використовувалися на констатувальному етапі дослідження: системи ігор та 

занять - «Казки, які потребують завершення» (з використанням українського 

фольклору та зарубіжних країн), «Демонстрація улюблених героїв рухами», 

«Режисерська діяльність у грі» та «Засоби режисерських ігор»(можливість 

замінювати образи предметами-замінниками), квест «Мій герой – моя казка», 

конкурс «Вигадана послідовність подій», «Танець, яким керують діти», 

інсценівка «Маленькі актори». Також, було проведено свято-розвага у 

молодшій групі дошкільного віку, з теми «Подорожуємо у вигадані країни». 

Результати контрольного експерименту в експериментальній та контрольній 

групах наведені у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Результати контрольного експерименту з визначення рівнів 

сформованості уяви та фантазії засобами режисерських ігор у дітей 

молодшого дошкільного віку 

Рівні сформованості уяви 

та фантазії засобами 

режисерських ігор 

Експериментальна група 

(група «Мрійники») 

Контрольна група 

(група «Фантазери») 

абс. у % абс. у % 

Високий  9 58 3 7 

Середній  6 36 6 36 

Низький  1 6 9 57 
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Усього 16 100 16 100 

Як бачимо, з Таблиці 2.2, можна виокремити різницю в показниках 

експериментальної та контрольної груп. Високий рівень в ЕГ мають (58%) 

дітей, в цей час як в КГ (14%) дітей. Середній рівень в ЕГ вказує (36%) дітей 

і в КГ (36%). Низький рівень в ЕГ мають лише (6%) дітей і в КГ (50%) дітей. 

Порівняльні дані двох етапів експерименту з визначення рівнів 

сформованості уяви та фантазії засобами режисерських ігор у молодших 

дошкільників розкрито у таблиці 2.3.  

 

 

 

 

Таблиця 2.3 

Порівняльні дані констатувального та контрольного 

експерименту з визначення рівнів сформованості уяви та фантазії 

засобами режисерських ігор у дітей молодшого дошкільного віку 

 

Рівні 

сформованості 

На констатувальному етапі На контрольному етапі 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Кількість 

дітей 

% Кількість 

дітей 

% Кількість 

дітей 

% Кількість 

дітей 

% 

Високий 1 6 2 9 9 58 3 7 

Середній 5 26 5 34 6 36 6 36 

Низький 10 68 9 57 1 6 9 57 

З Таблиці 2.3 виведено, що відбулися різкі зміни з хорошим 

результатом в ЕГ та незначні зміни в КГ: на високому рівні в ЕГ було 1 (6%) 

дітей, а стало 9 (58%) дітей, а в КГ на високому було 2 (9%), стало 3 (7%). На 

середньому рівні кількість дітей змінилася, в ЕГ було 5 (26%), змінилося на 6 

(36%), в той час як в КГ: було 5 (34%), стало 6 (36%). Суттєві зміни відбулися 
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в низькому рівні в ЕГ: було 10 (68%), покращилося на 1 (6%), в той момент, 

як в КГ : було 9 (57%), залишилось 9 (57%) дітей. 

Результати проведеного експериментального дослідження свідчать про 

ефективність застосованої методики для підвищення рівня сформованості 

уяви та фантазії засобами режисерських ігор у дітей молодшого дошкільного 

віку. Експериментальна група дітей оволоділа вищим рівнем рівня 

сформованості уяви та фантазії засобами режисерських ігор, на відміну від 

контрольної групи дітей молодшого дошкільного віку. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Педагогічне дослідження складалося з трьох етапів: констатувального, 

формувального та контрольного етапу. Констатувальний експеримент 

полягав у діагностиці рівнів розвитку уяви та фантазії у молодших 

дошкільників. 

Було виявлено п’ять показників розвитку уяви та фантазії у молодших 

дошкільників : 

1. Знання про предмети-замінники під час гри. 

2. Об’єм знань про уявне оперування образами. 

3. Інтерес до розвитку уяви та фантазії. 

4. Зацікавленість у складанні власних казок. 

5. Стимулювання до розвитку уяви під час читання дитячої 

літератури. 

Було схарактеризовано рівні розвитку уяви та фантазії у молодших 

дошкільників:   

Високий рівень показав, що діти знайомі із предметами-замінниками 

під час ігрової діяльності, володіють певним обсягом знань про уявне 

оперування образами, виявляють інтерес до розвитку уяви та фантазії, 

виявляють зацікавленість у складанні власних казок,  до власного вираження 
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творчого потенціалу, діти усвідомлюють своє значення щодо розвитку 

власної уяви та фантазії, мають стимул до розвитку уяви під час читання 

дитячої літератури 

Середній рівень – діти знайомі із предметами-замінниками, володіють 

певним обсягом знань про уявне оперування образами під час гри, але їм 

важко передати матеріал іншим; діти недостатньо виявляють інтерес до 

розвитку уяви та фантазії та недостатньо проявляють зацікавленість до 

виявлення предметів-замінників, до власного вираження творчого потенціалу 

та до складанні власних казок; діти не повністю усвідомлюють своє значення 

щодо розвитку власної уяви та фантазії; хоча вони і бажають покращити 

власний рівень розвитку уяви та фантазії, але без допомоги вихователя не 

завжди виходить; не мають достатнього стимулу до розвитку уяви. 

Низький рівень – діти погано знайомі із предметами-замінниками, 

володіють незначним обсягом знань про уявне оперування образами під час 

ігрової діяльності, недостатньо виявляють інтерес до розвитку уяви та 

фантазії, не виражають зацікавленість під час у гри у предметах-замінниках,  

до власного вираження творчого потенціалу, діти не усвідомлюють своє 

значення щодо розвитку власної уяви та фантазії; не зацікавленні у складанні 

власних казок; не бажають покращити власний рівень розвитку уяви та 

фантазії, а також не виявляють стимулу до розвитку уяви. 

З метою підвищити рівні сформованості уяви та фантазії із 

застосуванням засобів режисерських ігор у дітей молодшого дошкільного 

віку розроблено систему таких ігор та занять: «Казки, які потребують 

завершення» (з використанням українського фольклору та зарубіжних країн), 

«Демонстрація улюблених героїв рухами», «Режисерська діяльність у грі» та 

«Засоби режисерських ігор»(можливість замінювати образи предметами-

замінниками), квест «Мій герой – моя казка», конкурс «Вигадана 

послідовність подій», «Танець, яким керують діти», інсценівка «Маленькі 
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актори». Також, було проведено свято-розвага у молодшій групі дошкільного 

віку, з теми «Подорожуємо у вигадані країни». 

Експериментальна робота засвідчила ефективність запровадженої 

методики із застосуванням режисерських ігор на процес розвитку уяви та 

фантазії. Під час роботи молодші дошкільники почали проявляти активну 

самостійну діяльність та розвивати власну уяву та фантазію засобами 

режисерських ігор. Діти із заохоченням слухали вихователя та дослідника, 

аби підвищити свій рівень розвитку уяви та фантазії. Розвивали в собі уміння 

застосовувати засоби режисерських ігор в ігровій діяльності. Стимулювали 

себе до розвитку уяви під час читання дитячої літератури.  

Проводилася робота з підвищенням рівня сформованості уяви та 

фантазії засобами режисерських ігор у дітей молодшого дошкільного віку за 

допомогою певних методик, відбулися різкі зміни з хорошим результатом в 

ЕГ та незначні зміни в КГ: на високому рівні в ЕГ було 1 (6%) дітей, а стало 9 

(58%) дітей, а в КГ на високому було 2 (9%), стало 3 (7%). На середньому 

рівні кількість дітей змінилася, в ЕГ було 5 (26%), змінилося на 6 (36%), в 

той час як в КГ: було 5 (34%), стало 6 (36%). Суттєві зміни відбулися в 

низькому рівні в ЕГ: було 10 (68%), покращилося на 1 (6%), в той момент, як 

в КГ : було 9 (57%), залишилось 9 (57%) дітей.  

Отже, результати проведеної експериментальної роботи дали добрий 

результат, що свідчить про ефективність даної методики. Молодші 

дошкільники експериментальної групи показали вищий результат за 

молодших дошкільників  контрольної групи. Діти експериментальної групи 

молодшого дошкільного віку оволоділи вищим рівнем сформованості уяви та 

фантазії засобами режисерських ігор у дітей молодшого дошкільного віку 
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Додатки 

ДОДАТОК А 

Питання стосовно уявного оперування образами: 

- Чи любити ви грати без участі дорослих? 

- Що вас більш усього зацікавлює під час гри? 

- Як ви полюбляєте грати: за певним планом чи на власний розсуд? 

- Чи подобається вам, коли вихователь читає та розповідає казки? 

- Чи любите ви грати у супер-героїв? 

- Кого вам більш подобається грати: мати/батько/брат/тітка? 

- Вам подобається грати з молодшим братиком/сестричкою 

(котиком/песиком)? 

- Хто у родинні має бути головним? 

- Вам більше подобається грати однією іграшкою, чи декількома? 
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ДОДАТОК Б 

Опитування для виявлення ступеню прояву показника з’ясуванням обсягу 

знань про предмети-замінники: 

1. Чи любите ви проводити час, що відводиться вам на самостійну 

діяльність? 

2. Як ви розподіляєте свій час? 

3. Що ви виберете: прогулянка з батьками чи з однолітками? 

4. Чи полюбляєте ви слухати казки? 

5. Що ви виберете: малювати фарбами та олівцями чи будувати з лего та 

конструктора? 

6. Чи подобаються вам прогулянки у садочку, без іграшок? 

7. Чи допомагаєте ви дорослим гуляти з домашніми тваринами? 

8. В які ігри ви більше полюбляєте грати? 

9. Чи любите ви ходите на екскурсії? 

10.  Яка ваша улюблена гра? 
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ДОДАТОК В 

Конспект комбінованого заняття-казки 

в молодшій групі 

(малювання та природознавство) 

Тема: Калина для Сірка 

Мета: Ознайомити дітей з лікарською рослиною, що росте у наших лісах 

(калина). Вчити малювати гілки калини нетрадиційним способом – 

пальчиками і долонею. Розвивати зв’язне мовлення, спонукаючи 

формулювати відповідь на запитання. Виховувати співчуття, бажання 

допомагати. 

Обладнання: аркуші паперу з намальованими гілками, гуаш зелена, червона; 

вологі та сухі серветки, два пензлика (товстий та тонкий), стакан з водою. 

Хід заняття: 

- Доброго дня! Дітки, приготуйтеся, будь ласка, починаєм нашу казку. 

Сьогодні я у ліс ходила і зустріла там Ведмедицю зустріла. Вона була дуже 

засмучена, через те, що її синочок Сірко захворів. У нього нежить, 

температура та сильний кашель. Він дуже хоче вилікуватись, але не знає як. 

Приймати гірки ліки він відмовляється. Як ви гадаєте, чи можемо ми якось 

допомогти Сірку? Можливо, існують ліки, солодкі і смачні? (Діти 

пригадують, що знають про лікарські рослини: липу, малину, калину). 

- Які ліки можна приготувати з цих рослин? Що допомагає під час простуди? 

Мед, чай, варення – можуть допомогти? Вірно, вони лікують кашель, 

знімають жар та допомагають при застуді горла. Чи сподобаються такі ліки 

нашому Сірку? Тоді, пішли разом до лісу та розповім ведмежій сімейці про 

ці солодкі ліки.  

Фізкультхвилинка: 

По доріжці тупотим 

Через річку перестрибнем 

Під кущами нахиляємось 
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Від комарів відбиваємось 

- Доброго дня, матінко-Ведмедиця!  Як себе почуває Сірко? 

- Він зовсім погано виглядає: нежить, знесилення. (Далі Ведмедиця задає 

дітям запитання, а ті відповідають). 

- А які рослини називають цілющими, лікарськими? (Липа, малина, калина; 

вони ростуть в наших лісах і можуть лікувати). 

- Які ліки можна виготовити з калини? (Мед, варення, чай, відвар). Що лікує 

калина? (Застуду, нежить, кашель, хворе горло). 

- А як саме приймають такі ліки? (Чай і відвар п’ють теплими, мед можна 

додати в молоко, варення запивають теплим чаєм). 

- Ви молодці, дітки! Я обов’язково зварю липовий чай та малинове варення 

Сіркові. А от що таке калина? Як вона виглядає? Щось я не пригадую такої 

рослини! (Червоні ягідки на гілках, зелене листя). 

- Багато є рослин із червоними ягідками і зеленим листям! Може, ви 

намалюєте мені калину, а я тоді піду до лісу та пошукаю її. Сірко теж захотів 

калини, ось навіть намалював гілочку, але не встиг домалювати, бо сильно 

захворів. Ви на цих гілочках намалюйте листя та ягідки калини. 

На великому аркуші паперу з намальованими гілками роблять зелені 

відбитки долоні – це листя, потім пальчиками малюють червоні ягідки. 

Поки діти малюють ведучий задає загадку: 

Хто ж ті ягоди не знає, 

Від застуди їх приймає. 

На кущах вони висять, 

І, як маків цвіт, горять. 

Тільки це не є малина. 

Що за ягода? –… (калина). 

- Ой, діточки, як гарно у вас виходить! Завдяки вам я знайду калину у лісі 

та Сірко точно одужає. Дякую вам, дітки! (Діти прощаються та віддають 

малюнки Ведмедиці). 


