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ВСТУП 

Особливої ваги сьогодні набувають такі загальнолюдські цінності, як 

гуманізм, патріотизм, громадянськість, честь, справедливість. Тож одним із 

найважливіших завдань морального виховання є прищеплення любові до 

Батьківщини, рідного краю тобто виховання громадянськості дітей старшого 

дошкільного віку. 

Громадянське виховання дітей дошкільного віку – цілеспрямований 

процес педагогічного впливу на особистість дитини з метою збагачення її знань 

про Батьківщину, виховання патріотичних почуттів, формування умінь і 

навичок моральної поведінки, розвиток потреби у діяльності на загальну 

користь. 

Період дошкільного віку за своїми психологічними характеристиками 

найбільш сприятливий для виховання громадянськості, так як дитина 

дошкільного віку відповідає довірою дорослому, їй притаманні копіювання, 

емоційна чуйність, щирість почуттів, враження пережиті в дитинстві 

залишаються з людиною на все життя.   

Оскільки кожен регіон має свої особливості: свої традиції й звичаї, пісні й 

легенди, національні святині й символіку, свою історію та обереги, саме тому 

виникла потреба у громадянському вихованні дітей дошкільного віку. 

Виховання, яке б допомагало педагогам розширити знання дітей та розвивати 

вміння і бажання, помічати мальовничу красу рідного міста й краю, 

прищеплювати повагу до його традицій та виховувати громадянські почуття. 

Адже моральні якості беруть початок саме в дошкільному віці. 

Саме тому ми вирішили глибше дослідити дану проблему, щоб 

виховувати і плекати людину нового типу, яка потрібна своєму місту і краю. 

Актуальність громадянського виховання особистості у сучасному 

українському суспільстві великою мірою зумовлюється необхідністю 

державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної 

справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні можливості для 

розвитку і застосування їхніх потенційних значущих цілей як умови реалізації 
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найголовнішої потреби – потреби в самовизначенні й самоствердженні. 

Актуальність громадянського виховання в Україні зумовлюється водночас 

процесом відродження нації. Для України, яка є поліетнічною державою, 

громадянське виховання відіграє особливо важливу роль ще й тому, що воно 

покликане сприяти формуванню соборності України, що є серцевиною 

української національної ідеї. 

Таким чином, актуальність проблеми патріотичного виховання, а саме 

проблеми ознайомлення старших дошкільників з рідним краєм, необхідність 

збагачення шляхів роботи з дітьми і зумовила вибір теми наукової роботи: 

«Виховання громадянськості дітей старшого дошкільного віку в умовах  

закладу дошкільної освіти (на матеріалах і ознайомлення з рідним містом)». 

Мета наукової роботи: науково обґрунтувати педагогічні умови 

громадського виховання дітей старшого дошкільного віку на матеріалах 

ознайомлення дітей з рідним містом. 

Об’єкт дослідження: громадянське виховання дітей старшого 

дошкільного віку. 

Предмет дослідження: ознайомлення старших дошкільників з рідним 

містом як засіб громадянського виховання. 

Завдання роботи: 

1) Формування у дітей старшого дошкільного віку громадянських 

якостей через ознайомлення з рідним краєм, його традиціями. 

2) Формування громадянської свідомості й патріотичних почуттів до 

минулого, сучасного та майбутнього рідного краю, почуття гордості за свою 

малу батьківщину. 

3) Розширення уявлень дітей про історію, культуру, професії, ремесла 

рідного краю. 

Методи роботи: 

- теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення, 

абстрагування – для визначення поняттєво-категоріального апарату 
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дослідження, розроблення його методики; історико-логічний – для вивчення 

теоретичних основ досліджуваної проблеми); 

- емпіричні (узагальнення наявного педагогічного; спостереження та 

аналіз різних видів діяльності дітей, індивідуальні бесіди з дошкільниками; 

опитування вихователів і батьків з метою з’ясування їхнього ставлення до 

досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент). 

Наукова значущість спрямована на максимальне забезпечення 

виховання у дітей любові, поваги, гордості за рідне місто, край, країну, її 

ресурси, народ і традиції; на формування життєвої компетентності; засвоєння 

прийнятих норм поведінки, взаємовідносин, а також на закладання основ 

моральної та етичної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях з 

урахуванням диференційованого та індивідуального підходу: рівня розвитку 

кожної дитини, її інтересів, потреб, можливостей. 

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. 

Наукова робота складається з вступу, основної частини (два розділи), 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Експериментальні процедури проведено на базі закладів дошкільної 

освіти № 18 та № 10 м. Луцька.   
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ  

1.1. Проблема громадянського виховання в психолого-педагогічній 

літературі 

Проблема виховання громадянина має тривалу історію свого наукового 

аналізу. Дослідники педагогіки античності (Г. О. Голубєва, Г. Є.Жураківський 

та багато ін.) вважають, що домінуючими в ній були дві тенденції, дві ідеї 

виховання. Одна, що бере початок від Сократа, пов'язана з ідеєю 

громадянського виховання, друга, яку відстоював Антісфен Афінський, 

започаткувала традиції вільного виховання. 

Вивчення текстів античних авторів переконує, що найяскравішою 

животворною ідеєю стосовно формування особистості виступає ідея 

громадянського виховання, як відповідь на суспільну потребу привести у 

відповідність інтереси суспільства та інтереси особистості. Вона сформувалася 

в часи античності і практично втілювалася в життя грецьких міст-держав і 

Римської імперії. 

За Платоном, мета виховання полягає в тому, щоб здійснити такий вплив 

на людину, який би з дитинства спонукав її пристрасно бажати, прагнути стати 

досконалим громадянином.  

Досить своєрідною щодо проблеми виховання громадян є думка 

французького педагога-просвітителя XVIII ст. Ж.-Ж. Руссо. Він вважав, що в 

справі виховання громадян воно всесильне; коли виховання поставлене 

належним чином, то всі, на кого воно спрямоване, набувають високих 

громадянських чеснот.  

Проблеми громадянського виховання завжди були актуальними для 

представників педагогічної думки України. Такі відомі українські діячі, як 

В. Антонович, М. Драгоманов, М. Грушевський, С. Русова, І. Огієнко,  

Г. Ващенко, Б. Грінченко, А. Макаренко, В. Сухомлинський та багато інших, 



 7 

звертали увагу у своїх роботах на особливе значення формування 

громадянської свідомості підростаючої особистості. 

Ідея громадянського виховання довгий час замовчувалася, або ж 

піддавалася критиці. Приємним винятком можна назвати хіба що книгу 

В. Сухомлинського «Народження громадянина» [28].  

Громадянськість у В. Сухомлинського охоплювала формування відчуття 

належності до політичного ладу, відданості Батьківщині, першорядність 

загальних, суспільних, інтересів порівняно з особистими, але попри це не 

можна не бачити, що навіть у складні часи радянського автократизму великий 

педагог зумів окреслити напрямки формування громадянськості на основі 

гуманізму [29]. 

У дослідженнях Л. Артемової, І. Беха, А. Богуш, Л. Виготського, І. Газіна, 

Є. Казаєва, С. Козлової визначено старший дошкільний вік найбільш 

сенситивним періодом для виховання громадянських якостей та акцентовано, 

що громадянське виховання має починатися вже в дошкільному віці. 

Суттєвою для нашого дослідження є наукова думка академіка І. Беха, 

який розглядає громадянське виховання як таке, що поєднує в собі кілька 

різновидів виховання й «спрямоване перш за все на патріотичне…», хоча при 

цьому не виключає моральне та правове. На думку О. Стаєнної, учений 

відстоює ідею інтегративності громадського виховання, яке має поєднувати в 

собі формування в дитини певних моральних норм, основ правових знань, 

почуття любові до країни, де вона народилась та мешкає [7].  

До дослідження поняття «громадянськість» та «громадянське виховання» 

звертаються сучасні науковці І. Бех та К. Чорна, які наголошують на провідній 

ролі національної ідеї в становленні громадянина – патріота України та 

вважають, що сьогодні ідеал справжнього українця – громадянина-патріота, 

демократа, гуманіста відповідає національному проєкту й національній 

українській ідеї. 

 Автори визначають громадянськість як любов до Батьківщини, свого 

народу, турботу про його благо, сприяння становленню й утвердженню України 
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як суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність 

відстояти її незалежність, служити й захищати її, розділяти власну долю з її 

долею.  

Громадянське виховання, на думку І. Кецик, вбачається у вихованні 

певних громадянських якостей. Патріотизм та гуманізм, толерантність, 

взаєморозуміння, благодійність, громадянська активність та ініціативність 

містяться в основі виховання свідомого громадянина, що постає провідним 

завданням сучасного громадянського виховання молодого покоління, зокрема 

дошкільників.  

Безперечно, у процесі громадянського виховання провідне місце 

належить освітній складовій, яка доповнюється й розширюється вихованням у 

дусі громадянськості. Це поняття об'єднує в собі громадянську, політичну 

соціалізацію та здатність долучати до цього процесу моральні цінності. 

Водночас, у низці концепцій та програм, що відображають сутність 

проблеми формування громадянськості  в дітей та молоді в умовах сьогодення, 

діти старшого дошкільного віку обмежені в отриманні уявлень та знань про 

переваги національного історичного спадку України. 

Т. Поніманська зауважує, що громадянські почуття засновуються на 

інтересі дітей до найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного 

міста, села) та ґрунтуються на прикладі дорослих, оскільки діти значно раніше 

переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати 

знання. Основними напрямами патріотичного виховання дослідниця визначає: 

формування уявлень про сім’ю, родину, рід і родовід; краєзнавство; 

ознайомлення із явищами суспільного життя; формування знань про історію 

держави, державні символи; ознайомлення із традиціями й культурою свого 

народу; формування знань про людство [24]. 

О. Стягуновою визначено основні напрямки виховання громадянськості: 

- надання знань про сім’ю, родину, рід, родовід, історію рідного краю, 

явища суспільного життя, традиції та культуру свого народу, історію держави, 

державні символи; 
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- розвиток патріотичних почуттів на основі отриманих знань; 

- формування практичних умінь та навичок, необхідних для патріотично 

спрямованої діяльності . 

Ми поділяємо думку О. Стаєнної про те, що громадянське виховання слід 

розуміти через виховання громадянськості, натомість, на різних вікових етапах 

розвитку особистості визначення громадянськості тлумачиться з урахуванням 

його особливостей, що зумовлює специфіку та багатоаспектність сучасних 

досліджень проблеми в педагогічній галузі. У своєму дослідженні дослідниця 

розглядає громадянське виховання в контексті демократичної освіти та 

визначає як систему цілеспрямованого педагогічного впливу на особистість з 

метою виховання основ кращих громадянських якостей; громадянськість 

визначає як інтегративну якість особистості, що об’єднує елементи патріотизму 

(наслідування традицій рідного краю), правосвідомості (елементарна 

правомірна поведінка), повагу до інших людей та спираючись на дане поняття 

виокремлює громадянські якості, однією із яких є патріотизм, зокрема його 

елементи [6]. Ми погоджуємось із думкою науковця.  

Отже, аналіз наукових поглядів та досліджень дає підстави констатувати, 

що виховання початків патріотизму в дітей старшого дошкільного віку, як 

однієї із складових громадянськості – інтегративної якості особистості, є 

актуальною проблемою сучасного розвитку дітей старшого дошкільного віку. 

 

1.2. Зміст, мета та завдання громадянського виховання дітей 

старшого дошкільного віку 

Відомо, що основні риси громадянина формуються в молодому віці, під 

впливом загальнонародних, національних цінностей, у взаємодії особистості із 

суспільством, які на кожному етапі представляють сім’я, заклади дошкільної 

освіти (надалі ЗДО), групи ровесників, авторитетні дорослі. Громадянське 

виховання орієнтоване на формування свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями і рисами 
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характеру, світоглядом і способом мислення почуттями, вчинками та 

поведінкою, спрямованими на саморозвиток. 

У «Базовому компоненті дошкільної освіти» чітко окреслено зміст і обсяг 

знань, умінь і навичок громадянської обізнаності дітей дошкільного віку. Він 

зорієнтований на системно-організоване життя дитини дошкільного віку, 

створення таких соціально-педагогічних умов організації життєдіяльності, що 

допомагають їй якнайповніше самореалізуватися [2]. 

До основних завдань громадянського виховання дітей старшого 

дошкільного віку належать – навчити дітей: 

- любити свій народ таким, яким він є, з його сильними і слабкими 

сторонами; 

- шанувати не лише героїчне минуле України, а й непрості будні 

сьогодення; 

- прагнути робити добро, віддавати свої сили і здібності на користь 

рідній країні; 

- відчувати себе не байдужим споживачем, а господарями на своїй землі, 

від кожного з яких залежить її розквіт і добробут. 

Мета громадянського виховання – сформувати національно свідомого 

громадянина, патріота, професіонала, тобто людину, якій притаманні 

особистісні якості й риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, 

вчинки та поведінка. спрямовані на саморозвиток демократичного 

громадянина [2]. 

На нашу думку, громадянське виховання як результат цілеспрямованого 

педагогічного впливу на дитину – мета, якої неможливо досягти шляхом 

застосування епізодичних педагогічних взаємодії. Результативним підходом 

має бути системна та систематична робота вихователя з формування 

громадянських якостей вихованців ЗДО. З огляду на це, за допомогою табл. 1.1. 

нами представлено систему цілей громадянського виховання у ЗДО.    
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Таблиця 1.1. 

Система цілей громадянського виховання дітей старшого дошкільного віку  

Освітня Виховна Розвивальна Соціалізаційна 

знайомити дітей з 

цінностями 

українського 

народу 

формувати 

почуття гордості 

за свій край 

розвивати 

мовлення, увагу, 

мислення, 

пам’ять 

створення умов 

для розвитку 

громадянської 

самосвідомості 

в умовах 

полікультурного 

середовища  

учити та 

заохочувати дітей 

до спілкування 

рідною мовою 

 

формувати 

позитивне 

ставлення до своєї 

національної 

культури 

 

розвивати 

самостійність та 

ініціативу, творчі 

здібності 

 

створювати 

умови для 

реалізації 

пізнавальної 

активності 

дітей; 

 

сформувати знання 

про державні та 

народні символи 

 

стимулювати 

інтерес і повагу до 

народних 

традицій, звичаїв 

та обрядів 

 

розвивати 

спостережливість, 

уважність 

 

формувати 

почуття 

належності до 

нації 

(ідентифікації 

себе із певною 

етнічною 

групою) 

 

знайомити дітей із 

природним 

оточенням, з 

природоохоронною 

діяльністю в 

Україні 

 

формувати 

шанобливе 

ставлення до 

традицій народів, 

які населяють 

Україну 

розвивати 

емпатію до 

співгромадян 

особистісне 

становлення 

дитини на 

засадах 

патріотизму та 

міжнаціональної 

толерантності   

 

Передусім, виховання громадянина має бути спрямованим на розвиток 

патріотизму, що постає як глибоке особистісне утворення, змістом якого є 

любов до своєї Батьківщини, усвідомлення причетності до історії, традицій, 

культури свого народу, вболівання за його майбутнє.  
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Важливою рисою громадськості є турбота про благо народу. В Україні на 

сучасному етапі вона передбачає: сприяння становленню й утвердженню 

Української держави як правової, демократичної країни. 

З громадськістю органічно поєднується національна самосвідомість 

людини, що передбачає усвідомлення себе часткою національної (етнічної) 

спільноти, носієм національних (етнічних) цінностей. Одним із головних 

показників громадянської зрілості є володіння українською мовою, постійна 

турбота про піднесення її престижу та впровадження її в усі сфери життя 

суспільства. 

Систематична послідовна освітня робота щодо громадянського виховання 

дітей у ЗДО має бути спрямована на розвиток життєздатних, національно 

свідомих, патріотично налаштованих громадян, вихованих на кращих 

історичних і культурних традиціях українського народу, нерозривних зв’язках 

минулих і прийдешніх поколінь українців, небайдужих до свого минулого, 

неспокійного сьогодення і щасливого майбутнього. 

Усе це перші кроки до укорінення в дітях стійкого громадського почуття, 

що акумулює в собі любов, приязнь, вірність громадянським ідеалам, почуття 

власної гідності та усвідомлення того, що кожен є цінним для своєї країни. 

 

1.3. Компонентно-структурний аналіз сучасного стану сформованості 

громадянськості дітей старшого дошкільного віку 

Концепцією «Громадянського виховання особистості в умовах розвитку 

української державності» визначається, що громадянське виховання, це 

«формування громадянськості як інтегративної якості особистості, що дає 

можливість людині відчути себе морально, соціально, політично та юридично 

дієздатною та захищеною». В свою чергу С. Гончаренко в «Українському 

педагогічному словнику» дає визначення поняттю «громадянськість». На його 

думку – це усвідомлення прав і обов'язків щодо держави, суспільства, почуття 

відповідальності за їхнє становище. Майже таке визначення поняттю 
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«громадянськість» дає Н. Волкова. Вона вважає, що громадянськість визначає 

не лише духовно-моральну цінність, але й пов'язана зі світоглядною і 

психологічною характеристикою особистості. Саме вона визначає обов'язок і 

відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною.  

Аналіз поглядів вчених на проблему громадянського виховання дозволяє 

нам зробити висновок про те, що головною метою громадянського виховання 

має бути – виховання громадянина, що живе у демократичній державі. Такий 

громадянин повинен мати певні знання (про права людини, про державу тощо), 

вміння (критично мислити, аналізувати, співпрацювати з іншими людьми та 

інше), цінності (повага до прав інших людей, толерантність, компромісність та 

ін.), а також бажання брати участь у суспільному житті країни.  

Виходячи з усього зазначеного, ми можемо визначити основні поняття 

нашої роботи:  

1) Громадянськість – це інтегративна якість особистості, що вміщує 

елементи соціоморальної, правової та патріотичної культури й характеризує 

громадянську спрямованість діяльності людини.  

2) Громадянське виховання – це система цілеспрямованого 

педагогічного впливу на особистість, з метою формування правової, моральної 

та патріотичної культури, а також на формування громадянської усвідомленості 

підростаючого покоління.  

Нами визначено структурні компоненти громадянськості дітей старшого 

дошкільного віку як єдність когнітивного, емоційного та діяльнісного 

компонентів. 

Для когнітивного компонента було визначено такі критерії: обсяг, 

систематичність та агументованість знань; для емоційного компонента – 

наявність стійкого інтересу та позитивних емоційних проявів; для діяльнісного 

– наявність умінь та активність у вирішенні проблемних ситуацій на 

вербальному та практичному рівнях. 

Згідно з критеріями для кожного компоненту громадянськості було 

розроблено відповідні показники. 
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Когнітивний компонент: адекватне розуміння основних понять відповідно 

до віку; володіння знаннями про побутові традиції рідного краю; володіння 

знаннями про святкові традиції рідного краю; опанування загальними 

уявленнями про історичне минуле рідного краю; обізнаність з правами та 

обов’язками членів родини; знання про права та обов’язки дитини в родині та 

суспільстві; розуміння необхідності дотримання кожним власних обов’язків; 

уявлення про особливості народної культури інших регіонів та інших країн; 

обізнаність з особливостями міжособистісних стосунків; наявність знань про 

морально-етичні норми поведінки в суспільстві. 

Емоційний компонент: наявність стійкого інтересу до традицій рідного 

краю; позитивні емоційні прояви в процесі спілкування культурними 

пам’ятками рідного краю; позитивне ставлення до святкових традицій рідного 

краю; зацікавленість історією своєї родини; позитивне ставлення дитини до 

дотримання власних прав та обов’язків; до дотримання прав інших людей;  

наявність інтересу до правової сфери життя; позитивні емоційні прояви в 

процесі виконання власних обов’язків, до дотримання правил спілкування з 

однолітками та дорослими, до справедливих рішень; позитивне ставлення до 

представників інших національностей; наявність інтересу до вивчення культури 

інших народів. 

Діяльнісний компонент: вміння залучати елементи культури рідного краю 

в зображальну, мовленнєву та ігрову діяльність; усвідомлення можливості й 

перспективи своєї участі в збереженні та примноженні досягнень рідного краю; 

ініціативність у впровадженні народних ігор у самостійну і групову практичну 

й творчу діяльність; дбайливе ставлення до предметів побуту, витворів 

народної культури; прагнення до дотримання прав людини у спілкуванні з 

дорослими та однолітками; виконання дитиною обов’язків в родині та в 

дошкільному закладі; повага до праці інших; вміння вирішувати конфліктні 

ситуації; адекватне ставлення до дорослих та однолітків, до представників 

інших національностей; вміння поступатись, допомагати, домовлятись. 

На основі зазначених критеріїв та показників було визначено чотири рівні 
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сформованості громадянськості у дітей старшого дошкільного віку: високий, 

достатній, середній та низький. 

В результаті констатувального етапу експерименту встановлено кількісні 

та якісні характеристики сформованості громаднськості в дітей старшого 

дошкільного віку. Відтак, на низькому рівні знаходилося 65,34 % дітей. 

Середній рівень посіло 24,02 %. Чисельність дітей, які виявили достатній 

рівень, відповідала 8,12 %. Високий рівень виявили 2,52 % дітей. 

Анкетування вихователів дошкільних навчальних закладів з метою 

з’ясування стану їхньої готовності до виховання громадянськості в дітей 

старшого дошкільного віку виявило, що вони використовують краєзнавчі 

матеріали безсистемно, без належного науково-методичного супроводу. Проте 

більшість з них проявляють інтерес до означеної проблеми. 

Додаткове опитування та бесіди з батьками засвідчили недостатню увагу 

до виховання громадянськості в дітей старшого дошкільного віку. Причину 

вбачаємо в тому, що батькам, по-перше, складно визначити своє ставлення до 

етнокультурної спадщини, а по-друге, їм не вистачає необхідних знань.  

Загалом у перебігу констатувального етапу дослідження виявлено низку 

недоліків, які свідчать, що робота з виховання громадянських якостей у дітей 

старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю потребує подальшого 

вдосконалення. 

На основі проведеного дослідження нами визначено й теоретично 

обґрунтовано педагогічні умови виховання громадянськості в дітей старшого 

дошкільного віку; висвітлено авторську програму організації виховання 

громадянськості на матеріалах ознайомлення з рідним містом; простежено 

динаміку вихованості громадянськості в дітей старшого дошкільного віку 

експериментальної і контрольної груп. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ 

ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

2.1. Вікові особливості та завдання ознайомлення старших 

дошкільників з рідним містом 

Для кожного регіону України властивими є свої традиції й звичаї, пісні й 

легенди, національні святині й символіка, своя історія та обереги. Саме тому в 

основу формування громадянськості вихованців нами взято ідею ознайомлення 

дітей з рідним містом. Ми вирішили глибше дослідити такий підхід до 

виховання громадянськості, щоб плекати людину нового типу, яка потрібна 

своєму місту і краю у ІІІ тисячолітті. Впроваджуючи нові підходи з позицій 

життєвого самовизначення особистості, щоб створити простір для формування 

у дошкільнят високоморальних обов’язків з акцентом на свій регіон. 

Нами помічено, що у старшому дошкільному віці суттєво зазнає змін 

ігрова діяльність дітей, когнітивна та емоційно-вольова сфера розвитку 

вихованців ЗДО. Зокрема, виникають довготривалі ігри типу «Водії і 

пасажири», «Будівельники», «Спортсмени» тощо. Діти підтримують інтерес до 

різних видів спорту, визначних подій спортивного та іншого культурного життя 

рідного міста. Організовано поводяться, конструктивно діють.  

Характерно, що діти цього віку виявляють внутрішню позицію щодо 

навколишнього світу, природного та неприродного оточення. Володіють 

навичками мовленнєвої комунікації, еталонами поведінки. Спокійно входять в 

нові умови життя, орієнтуються, пристосовуються і впливають на них. 

Обмінюються інформацією про своє місто, події і свята, які в ньому 

відбуваються. Пишаються своїми вміннями, досягненнями, багато хочуть 

створити власними руками, пропонують і приймають допомогу. Здатні до 

самоконтролю та саморегуляції. Сказане свідчить про соціальну та 

інтелектуальну зрілість та готовність дітей до розуміння краєзнавчих понять. 
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Вони сприймають і розрізняють поняття Маленька і Велика Батьківщина. 

Мають глибокі емоційні переживання, які базуються на знаннях і любові до 

рідного краю. За підтримки дорослих сприяють розвитку рідного міста. 

Зацікавлені не тільки сучасним, але історичним походженням назв районів, 

вулиць тощо. 

Впізнають,  називають об’єкти найближчого оточення у місті, на вулиці, 

майданчику. Знають професії людей, які працюють для блага свого міста, 

роблять його красивішим. Називають заклади освіти, торгівлі, медичні і 

лікувальні заклади, сферу обслуговування, їх призначення. Порівнюють за 

кількістю, розміром вулиці, будинки, транспорт, дерева тощо. Послідовно 

викладають предмети, силуетні зображення, що відтворюють реальну картину 

знань про місто. В активному словнику використовують назви вулиць, площ, 

парків, об’єктів господарювання, підприємств, організацій культурно-

мистецького, освітнього, лікувально-оздоровчого, обслуговуючого 

спрямування, банків (в межах доступної п’ятирічній дитині лексики). 

Звертають увагу на дерева, квіти, які є окрасою міста, його вулиць; 

відображають їх образи  в малюнках, ліпленні, аплікації, піснях, таночках. 

З огляду на зазначене, нами виокремлено такі завдання ознайомлення 

дошкільників з рідним містом: 

- підтримувати потребу дитини в пізнанні, – виховувати інтерес до свого 

міста, краю, природи і культури; навчати дотримуватись правил 

природокористування та культуро-доцільної поведінки;  

- навчати шанувати власну працю та працю інших людей, які дбають про 

рідне місто, створюють затишок і красу на його вулицях;  

- розвивати почуття громадянина і господаря; надавати можливість 

імпровізувати в пісенно-музичній, хореографічній діяльності; 

- формувати особистісне ставлення до фактів, подій в житті міста, 

активно залучати дітей до сприйняття соціальної дійсності, підвищувати 

особистісну значимість кожного громадянина свого міста; 
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- виховувати прихильність та любов до рідного міста й усього, що з ним 

пов’язано. 

Нами було виокремлено такі показники сформованості громадянськості 

учасників експерименту. Діти знають та вживають назву міста, своєї вулиці, 

головної вулиці міста (проспект Волі), інших великих вулиць (проспект 

Соборності, Молоді), площ, майданів (Театральний, Київський, Злуки); 

визначних місць (меморіал Вічної слави, замок Любарта, пам’ятник 

покровителю міста – Святому Миколаю). Розрізняють і описують герб міста. 

Називають особливості місцевості, рослинного і тваринного світу, клімату. 

Орієнтуються в культурі, мові, звичаях. Знають легенди про походження назви 

міста, його обереги. Вживають слова – географічні назви місцевості (Волинська 

область), річок (водойм – Стир, Сапалаївка, Теремнівський ставок, Боголюбські 

ставки), що знаходяться в місцях проживання дітей. Описують особливості 

ландшафту. Оперують назвами рослин, тварин своєї місцевості, 

характеристикою умов життя. Знають назви професій, пов’язаних з культурно-

мистецькою діяльністю в місті (художник, актор, скульптор, композитор, 

співак, вишивальниця, писанкар). Бережливо поводяться в приміщенні, на 

майданчику, на вулиці; виявляють захоплення, радість, інтерес; ведуть діалоги з 

однолітками і дорослими. Виділяють улюблені місця перебування: парк 

відпочинку, зоопарк, містечко «Диво», стадіон Авангард, арена розваг 

«Адреналін-Сіті», Волинський академічний музично-драматичний театр, 

Волинський обласний театр ляльок, Краєзнавчий музей. Знають видатних 

людей, які прославили місто: Леся Українка, князь Любарт. Знають телефони 

екстрених служб допомоги. 

Робота з виховання любові до рідного міста у ЗДО проводилася в 

комплексі: на заняттях, у повсякденному житті із залученням батьків. 

Вихователі враховували вікові та психологічні особливості дітей, їхнє емоційне 

сприймання навколишнього світу, образність і конкретність мислення. Це 

допомагало уникати запрограмованості та шаблонності у підході до виховання 

дошкільнят. Виконання завдань громадянського виховання у старших групах 
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дошкільних закладів було включено в різні види діяльності – пізнавальну, 

художню, ігрову, що забезпечує ефективність їх здійснення. 

Формування у дітей старшого дошкільного віку комплексу певних знань, 

особистісних якостей і рис сприяло вихованню свідомого громадянина, 

патріота рідного міста. 

Важливим аспектом у формуванні почуття любові до рідного міста є 

співпраця колективів ЗДО з родинами вихованців. Використання різноманітних 

форм роботи з родинами сприяло налагодженню тісних партнерських 

стосунків, систематизації знань дітей про рідне місто. 

 

2.2. Система роботи закладу дошкільної освіти та ознайомлення 

старших дошкільників з рідним містом, як основа їх громадянськості 

Під час виховання у дітей дошкільного віку любові до Батьківщини 

потрібно розпочинати виховувати любов до рідного міста. Успішний розвиток 

дошкільнят при ознайомленні з рідним містом можливий лише за умови їх 

активної взаємодії з оточуючим світом емоційно-практичним шляхом, тобто 

через гру, предметну діяльність, спілкування, працю, навчання, різні види 

діяльності, властиві для дітей старшого дошкільного віку. 

Необхідно зазначити, що громадянське виховання дошкільнят на 

краєзнавчому матеріалі ґрунтувалося на таких засадах: 

- ознайомлення дошкільнят з рідним містом повинно природно 

«входити» в цілісний освітній процес, що будується на фоні краєзнавчого 

матеріалу; 

- введення краєзнавчого матеріалу в роботу з дітьми з врахуванням 

принципу поступового переходу від більш близького для дитини, особистісно 

значущого, до більш віддаленого від дитини – культурно-історичних фактів; 

- формування особистісного ставлення до фактів, подій, явищ у житті 

міста, створення умов для активного залучення дітей до соціальної дійсності, 

підвищення особистісної значущості для них того, що відбувається навкруги; 
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- використання елементів музейної педагогіки, що надає можливість 

дитині налагодити діалог з культурним надбанням минувшини та сьогодення. 

- здійснення діяльнісного підходу до залучення дітей до історії, 

культури, природи рідного міста, тобто вибір самими дітьми тієї діяльності, в 

якій вони хотіли б відобразити свої почуття, уявлення про побачене та почуте 

(творча гра, придумування оповідань, виготовлення поробок, придумування 

загадок, аплікація, ліплення, малювання, охороні природи тощо); 

- залучення дітей до участі в міських святах з тим, щоб вони могли 

долучитися до атмосфери загальної радості та піднесеного настрою. 

Познайомитися із жителями рідного міста – носіями соціокультурних традицій 

в народних ремеслах, танцях, піснях; 

- вибір методів ознайомлення дітей з рідним містом, що перш за все 

підвищують їх пізнавальну та емоційну активність; 

- створення розвивального середовища в групі та дошкільному закладі, 

яке б сприяло розвитку особистості дитини на основі народної культури з 

опорою на краєзнавчий матеріал (міні-музей народного побуту, предмети 

народного ужиткового мистецтва, фольклор, музика тощо), яке б дозволило 

забезпечити потребу в пізнанні його за законами добра та краси; 

- організація роботи з батьками під гаслом: їх знання та любов до 

рідного міста повинні передаватися дітям. 

Ознайомлення дошкільнят із рідним містом стало тією основою, навколо 

якої інтегруються всі види дитячої діяльності. Одним із варіантів реалізації 

принципу інтеграції в роботі з дошкільнятами є організація педагогічного 

процесу на основі тематичного планування. 

Такий підхід дв можливість побачити різні аспекти явищ: соціальні, 

морально-етичні, природні, художньо-етичні та ін. Крім того, «занурення» в 

краєзнавчу тему, яку одночасно вивчають діти різного віку, дозволяє об'єднати 

їх спільними почуттями, переживаннями при проведенні спільних свят, вечорів 

відпочинку, виставок. При цьому старші вихованці ділилися з меншими 
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досвідом, готувати матеріали, необхідні для власної діяльності та для малят. 

Робили подарунки малятам. 

Загальновідомо, що досить складним в роботі з ознайомлення з рідним 

містом, особливо з його історією та визначними місцями, є складання дітьми 

розповіді. У роботі вихователя ми керувалися такими правилами: 

- супроводжувати розповідь мотивуючими наочними матеріалами: 

фотографіями, репродукціями, слайдами, схемами, малюнками тощо; 

- звертатись до дітей із запитаннями в ході розповіді, щоб активізувати 

їх увагу, викликати бажання щось дізнатися самостійно, спробувати про щось 

здогадатися, запитати; 

- спонукати мислення дітей проблемними запитаннями: «Як ви думаєте, 

чому саме на цьому місці люди вирішили побудувати місто? Звідки така назва? 

Що вона може означати?»; 

- не називати дат: вони утруднюють сприйняття матеріалу. 

Використовувати такі вирази: «Це було дуже давно, коли ваші бабусі та дідусі 

були такими ж маленькими, як ви» або «Це було дуже-дуже-дуже давно, коли 

ваших мам, тат, бабусь та дідусів ще не було на світі»; 

- використовувати доступну дітям лексику, пояснювати значення 

незнайомих слів, не вживати спеціальної термінології, не перевантажувати 

розповідь складними граматичними конструкціями. 

У роботі вихователів експериментальної групи (ЕГ) було використано 

такі тематичні блоки роботи з ознайомлення дітей з рідним містом: 

1) Історія міста. Назва. Чому тут виникло поселення людей? 

2) Найбільша площа. Моя вулиця. На якій вулиці розташований мій 

дитячий садок? Вулиці нашого міста. 

3) Визначні місця нашого міста. Пам'ятники, будівлі, музеї, театри. 

4) Праця дорослих. Підприємства нашого міста. 

5) Герб міста. Які символи на ньому зображені. Як вони пов'язані з 

історією та працею людей в нашому місті. 
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6) Видатні люди рідного міста. Чиїми іменами названі вулиці, школи, 

підприємства. Чому? Які люди прославили наш край? 

7) Природа рідного міста. Які дерева, квіти прикрашають вулиці міста. 

Яких рослин найбільше. Як називається ріка, на березі якої розташоване місто. 

Які корисні копалини є в нашому краї, місті. 

8) Культура рідного міста. Які музеї, театри, бібліотеки є в місті. 

Навчальні заклади, школи, дитячі садки. 

9) Культура поведінки в рідному місті. Як поводити себе на вулиці, в 

транспорті, музеї, театрі, на прогулянці, на загальноміських святах? 

10) Відпочинок у нашому місті. Де люблять відпочивати жителі міста? 

Які є традиції, свята? День міста. 

11) Захисники нашого міста. Хто слідкує за спокоєм, добробутом 

людей у місті. Хто допомагає людям в надзвичайних ситуаціях. Хто такі 

ветерани? Як в нашому місті святкують День Перемоги? 

Тематичні блоки можуть інтегруватися з будь-яким етапом пізнання 

дитиною рідного міста, збагачуючи життєвий досвід дитини. 

Було помічено, що залучення дітей до життя міста, його історії, культури, 

природи найбільш ефективно вдається тоді, коли на заняттях встановлюється 

зв'язок поколінь та пізнання найближчого оточення обов'язково пов'язується з 

культурними традиціями минулого. 

 Процесі експериментальної роботи ми надали перевагу таким формам 

роботи з дітьми щодо ознайомлення з рідним містом: 

1. Заняття (організована діяльність) – 1 раз в місяць – інтегроване. 

2. Індивідуальна робота – 1-2 рази в тиждень (бесіди, розгляд ілюстрацій, 

фотографій, перегляд відеофільмів, фото колажів, презентацій, розповіді, 

описи, читання творів). 

3. Екскурсії, зустрічі з видатними людьми міста, краю – 1- 2 рази в рік. 

4. Розваги, дозвілля, свята, пов’язані з традиціями міста (День міста). 

5. Ігри-драматизації. 
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6. Конструктивно-будівельні ігри («Новий дім – гарно жити в нім», 

«Транспорт мого міста», «Нова вулиця» тощо). 

7. Відображення знайомих об’єктів у малюнках, аплікації, ліпленні. 

У таблиці 2.1. ми відобразили перелік тем ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку з рідним містом. 

Таблиця 2.1. 

Тематика роботи з вихованцями старшої групи 

з формування у них громадянських якостей 

Тема Тематичний напрям, назва об’єктів рідного міста 

РІДНЕ МІСТО 

1. Назва міста 

2. Геральдика міста 

3. Походження назв вулиць, майданів 

4. Вірші, пісні, розповіді, оповідання 
 

ПАРКИ, СКВЕРИ, 

СТАДІОНИ, 

МІСЦЯ 

ВІДПОЧИНКУ 

1. Парк відпочинку імені 900-річчя Луцька 

2. Арена розваг «Адреналін-Сіті» 

3. Дитяче кафе «Мадагаскар» 

ІСТОРИЧНІ 

ПАМ’ЯТКИ 

КУЛЬТУРИ 

1. Замок Любарта 

2. Собори, церкви 

3. Замкова площа 

ВИЗНАЧНІ 

МІСЦЯ, 

ПАМ’ЯТНИКИ 

1. Меморіал Вічної Слави 

2. Пам’ятник Тарасові Шевченку 

3. Пам’ятник Лесі Українці 

4. Пам’ятник Михайлові Грушевському 

5. Пам’ятник Святому Миколаю – покровителю міста 

МУЗЕЇ, 

ВИСТАВКИ, 

КАРТИННІ 

ГАЛЕРЕЇ 

1. Екскурсія в краєзнавчий музей 

2. Екскурсія в музей дзвонів 

3. Екскурсія в костел 

4. Екскурсія в галерею мистецтв 

5. Відвідування виставок 

ТЕАТРИ 

1. Волинський обласний театр ляльок 

2. Волинський обласний академічний музично-

драматичний театр імені Тараса Шевченка 

3. Волинська обласна філармонія 

4. Будинок культури 

5. Зустрічі з поетами, артистами, композиторами, 

письменниками 
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У процесі експериментальної роботи нами було помічено, що фективність 

громадянського виховання досягається за умов, коли: педагогічна діяльність 

характеризується цілісністю і включає відбір краєзнавчого змісту у 

відповідності до мети розвитку дитини, її вікових особливостей та інтересів; 

відбувається постійне збагачення розвивального середовища матеріалами про 

рідне місто (дидактичні ігри, посібники, предмети мистецтва, продукти дитячої 

творчості та інше); тематика занять з ознайомлення з рідним містом 

узгоджується із тематикою інших занять, з іграми дітей; в ЗДО створено умови 

для самостійної та спільної з дорослими роботи з краєзнавчим матеріалом; 

виховання громадянськості передбачає забезпечення позитивного соціально-

емоційного фону у роботі з дітьми; здійснюється перманентна діагностика змін 

в розвитку громадянськості у розрізі її окремих компонентів та цілісної якості. 

 

2.3. Оцінка ефективності застосування Програми з громадянської 

освіти дітей дошкільного віку «Луцьк - моє рідне місто»  

Обґрунтовані науково-концептуальні засади, трансформовані у 

взаємопов’язані та взаємозумовлені форми та методи роботи зі старшими 

дошкільниками, постали базою для створення Програми громадянської освіти 

дітей дошкільного віку «Луцьк – моє рідне місто».  

Провідною ідеєю програми є оптимальне використання дорослими 

можливостей, потреб і мотивів для повноцінного розвитку і виховання 

маленького громадянина. Програма складається з двох частин: перша – 

розкриває вікові можливості за лініями розвитку, освітні завдання, загальні 

показники компетентностей та змісту діяльності, передбачає інформаційні 

блоки щодо ознайомлення з рідним містом; а друга частина – методичні 

рекомендації з ознайомлення з рідним містом. 

Матеріали програми розподіляються за певною схемою: загальні 

особливості вікового періоду, освітні завдання, освітні лінії (емоційно-

ціннісний, соціально-моральний), показники компетентності, зміст діяльності з 
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даної проблеми та особливості організації життєдіяльності. 

Здійснення формувального експерименту за вказаною програмою 

передбачало три напрями роботи, кожен з яких реалізовано впродовж трьох 

етапів. 

Перший напрям – «Робота з дітьми», – спрямований на визначення 

оптимальних умов організації освітнього процесу в ЗДО з метою виховання 

громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на матеріалах 

ознайомлення з рідним містом. Виховна робота здійснювалась у різноманітних 

формах організації педагогічного процесу в закладах дошкільної освіти: 

заняття, робота в повсякденні, продуктивна діяльність, святково-розважальні 

заходи. 

Другий напрям – «Робота з педагогами», – був зорієнтований на 

вдосконалення професійної підготовки педагогів щодо виховання 

громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку. Зазначений напрям 

реалізували в різноманітних формах взаємодії експериментатора з педагогічним 

колективом дошкільного закладу, а саме: семінари, практикуми, “круглі столи”, 

консультації тощо. 

Третій напрям – «Робота з батьками», – передбачав заохочення сімей 

вихованців до використання краєзнавчого матеріалу про рідне місто у 

вихованні дітей, об’єднання зусиль родини й дошкільного закладу у справі 

громадянського виховання дітей дошкільного віку. Було використано такі 

форми організації співпраці родини з дошкільним закладом: участь у підготовці 

та проведенні свят, складання родинного дерева, проблемна лекція, 

консультації, батьківська конференція тощо.  

Формувальний експеримент відбувався впродовж взаємообумовлених і 

взаємодоповнюючих етапів. 

Перший етап було спрямовувано на формування знань та уявлень дітей 

старшого дошкільного віку про традиції рідного міста та розвиток позитивних 

емоцій, зацікавлення дітей. З цією метою проводились тематичні розповіді, 

цикли занять, бесіди, пізнавальні хвилинки, ігри, виконання вправ на 
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доповнення речень та висловлювань, читання і переказ народних казок, 

художніх творів тощо. 

Робота с педагогами була спрямована на проведення лекційних занять з 

метою розширення знань про особливості виховання громадянських якостей у 

дітей старшого дошкільного віку. 

Для батьків вихованців були організовані батьківські збори, що мали на 

меті збагачення знань про громадянське виховання дошкільників та роль 

родини в ньому; участь у створенні виховного середовища 

Другий етап  було спрямовано на утвердження й закріплення у вихованців 

старшого дошкільного віку позитивних вражень і переживань, які з’являлися в 

них у процесі ознайомлення з рідним містом, розширення та поглиблення знань 

та спонукання дітей до прояву громадянських якостей при вирішенні 

проблемних ситуацій. Для досягнення поставлених задач були організовані 

екскурсії містом, відвідування майстерні народних майстрів та знайомство з 

народними умільцями, організацію виставок; евристичні бесіди, ігри-вправи; 

художньо-дидактичні ігри, ігрові ситуації із залученням казкових героїв, 

інсценування народних обрядів та звичаїв, участь у святах та розвагах тощо.  

У роботі з педагогами основна увага була приділена створенню методичної 

скарбнички, розробці та виготовленню дидактичних матеріалів, творчому 

проектуванню; проводились майстер-класи, педагогічні наради з визначеної 

проблеми та ін. Батьки приймали участь в організації і проведенні масових і 

групових форм роботи (бесід, ранків громадянськості, Пам’яті, Матері, історії 

рідного міста, ігор-мандрівок, вікторин, годин улюбленої праці, конкурсів, 

фестивалів, свят); поповненні фонду групи краєзнавчими матеріалами тощо. 

Третій етап мав на меті залучення дітей до справи відтворення, 

збереження і примноження культурних надбань рідного міста. Змістовна 

частина цього етапу була спрямована на забезпечення умов прояву 

громадянських якостей у самостійній (зображувальна, мовленнєва, ігрова) та 

спеціально організованій діяльності старших дошкільників. Реалізація 

поставлених задач відбувалась за допомогою тематичних розповідей, змагань, 
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конкурсів та вікторин; створення ігрових ситуацій, проведення дидактичних 

ігор, вирішення проблемних ситуацій, творчого проектування тощо. 

У роботі з педагогами – робота у творчих групах, педагогічні ради з 

визначеної проблеми, педагогічний тренінг, педагогічні конкурси тощо. Батьки 

активно залучались до участі у святкових заходах, проводились індивідуальні 

та групові бесіди, консультації тощо. 

У результаті впровадження в освітній процес експериментальної методики 

виявлено суттєві позитивні зміни показників рівнів вихованості 

громадянськості у дітей старшого дошкільного віку (табл. 2.2.). 

Таблиця 2.2. 

Динаміка рівнів вихованості громадянськості 

в дітей старшого дошкільного віку (%) 

  

Рівні 
До експерименту 

Динаміка 
Після експерименту 

Динаміка 
ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 2,52 2,75 + 0,23 14,58 7,49 – 7,09 

Достатній 8,12 8,39 + 0,27 32,54 13,52 – 19,02 

Середній 24,02 24,65 + 0,63 41,81 29,25 – 12,56 

Низький 65,34 64,21 – 1,13 11,07 49,74 + 38,67 

 

Таким чином, результати проведеного дослідження підтвердили 

ефективність упровадження в освітній процес закладу дошкільної освіти 

Програми з громадянської освіти дітей старшого дошкільного віку «Луцьк – 

моє рідне місто».  
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ВИСНОВКИ 

У представленому дослідженні здійснено комплексний аналіз науково-

педагогічної літератури з проблеми громадянського виховання дітей старшого 

дошкільного віку (на матеріалах ознайомлення з рідним містом). Ми 

ознайомилися з ґенезою ідеї громадського виховання дітей у її історичній 

ретроспективі, визначили цілі роботи та окреслили систему ознайомлення дітей 

з рідним містом. Виокремили основні завдання та засоби громадянського 

виховання дітей старшого дошкільного віку. 

Аналізуючи науково-педагогічну літературу стосовно проблеми 

громадського виховання на основі матеріалів ознайомлення з рідним містом, 

також на основі власних спостережень та узагальнень нами було визначено, що 

громадянськість – це інтегративна якість особистості, що містить елементи 

соціоморальної, правової та патріотичної культури й характеризує 

громадянську спрямованість діяльності людини. У контексті освітньої 

діяльності закладу дошкільної освіти, громадянське виховання – це система 

цілеспрямованого педагогічного впливу на особистість, метою якої є 

формування правової, моральної та патріотичної культури, а також формування 

громадянської усвідомленості підростаючого покоління. Нами визначено 

когнітивний, емоційний та діяльнісний компоненти в якості структурних 

компонентів громадянськості дітей старшого дошкільного віку. 

Застосований комплекс дослідницьких процедур виявив, що традиційна 

освітня діяльність закладів дошкільної освіти повною мірою не забезпечує 

досягнення високих та достатніх результатів формування громадянськості дітей 

старшого дошкільного віку. Емпіричні дані, отримані в результаті 

констатувального експерименту, актуалізували потребу в пошуку оновлених 

ефективних підходів до виховання громадянськості дітей.  

На цій підставі нами було розроблено та упроваджено в практику роботи 

закладів дошкільної освіти Програму з громадянської освіти дітей дошкільного 

віку «Луцьк – наше рідне місто». Програма є варіативною складовою змісту 
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дошкільної освіти, яка включає етнічні, історичні, економічні, природні і 

соціокультурні особливості регіону, які не знайшли відображення в 

інваріативній частині. 

Дослідження виявило, що впровадження Програми спряло педагогам 

розширити знання дітей про рідне місто, та розвивати у них уміння й бажання 

помічати мальовничу красу рідного міста і краю, прищеплювати повагу до його 

традицій та виховувати патріотичні почуття. 

Реалізація експериментальної програми забезпечила формування у 

дошкільників елементарної форми громадянського сприйняття: реалістичного 

та оптимістичного. Це своєрідний і важливий орієнтир у вихованні 

патріотизму, на основі глибинних емоційних переживань, які базуються на 

рідному і добре знайомому, на кровному зв’язку між людьми, природній 

прихильності та любові до рідної землі, мови і культури. 

Результати контрольних зрізів за розробленими критеріями та показниками 

визначення рівнів вихованості громадянськості в дітей старшого дошкільного 

віку засвідчили, що відсоток дітей, для яких характерний високий рівень 

вихованості громадянськості, збільшився на 7,09 %; кількість вихованців із 

достатнім рівнем зросла на 19,02 %; відповідно відсоток дошкільників, яких 

схарактеризовано середнім рівнем збільшився на 12,56 %, а низьким рівнем 

вихованості громадняськості зменшився на 38,37 %. На підставі наведених 

даних можемо констатувати, що запроваджена експериментальна програма, 

найперше вплинула на суттєве зменшення кількості вихованців, які 

засвідчували низький рівень сформованості громадянськості, що свідчить про 

ефективність застосованих формувальних процедур. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми виховання 

громадянськості у дітей дошкільного віку. Подальшого наукового вивчення 

вимагають питання наступності у роботі закладу дошкільної освіти і початкової 

школи в системі громадянського виховання, здійснення спеціальної підготовки 

вихователів з метою підвищення рівня їхньої педагогічної компетентності з 

проблем громадянського виховання. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЮЧІ ІГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Що зайве? 

Мета: створювати умови для активізації і розвитку логічного мислення, 

пам′яті. Розвивати пізнавальний інтерес. Виховувати повагу і любов до рідного 

міста. 

Матеріал: ілюстрації із зображенням міста; об′єкти природи Африки, 

Австалії, Єгипту; не природні об′єкти: цирк, метро, трамвай, гірські 

підйомники, льодовий каток, стадіон . 

Хід 

Дітям пропонується розглянути ілюстрації і фотографії, вибрати ті 

об′єкти, які зустрічаються у нашому місті, а зайві відібрати і розповісти про 

них, що знаєте з власного досвіду. 

Рік заснування Луцька 

Мета: закріпити з дітьми знання про цифри. Навчати співвідносити 

число і цифру; залучати до пізнання історії  і заучування дати заснування свого 

міста. Розвивати інтерес до історії і математики. Виховувати громадянські 

почуття, відчуття гармонії старовини і сучасності. 

Матеріал: ілюстрації із зображенням Луцького замку, Старого міста, 

сучасних вулиць , багатоповерхівок; картки з цифрами від 0 до 10. 

Хід 

1) Дітям пропонується прослухати розповідь вихователя і у кожному 

реченні додати останнє слово за змістом: Луцьк – наше рідне…(місто). З висоти 

старовинного замку Любарта Луцьк видно як на …(долоні). Вдивіться в його 

риси, і ви відчуєте подих століть, дивну гармонію старовини і …(сучасності). 

Порівняйте ілюстрації. 
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2) Закріпити з дітьми знання про цифри від 0 до 10. Педагог пропонує 

дітям вибрати і викласти цифри у заданому порядку : 1 0 8 5. 

3) Висновок: вперше Луцьк (Лучеськ) згадується в Іпатієвському 

літопису. Тоді ним володів син Київського князя Мономах. З цього року і 

ведеться літочислення міста: це 1085 рік. Спробуйте ще раз самостійно 

викласти цю дату. 

Скільки мостів у Луцьку? 

Мета: закріпити з дітьми знання про цифри. Навчати співвідносити 

число і цифру; залучати до пізнання оточуючого. Розвивати інтерес до 

математики. Виховувати  пізнавальний інтерес. 

Матеріал: ілюстрації із зображенням мостів: залізничного, через річку 

Стир, через річку Сапалаєвку; картки з цифрами від 1 до 10. 

Хід 

Дітям пропонується викласти біля кожної з ілюстрацій цифру, яка 

дорівнює кількості мостів : 

• Залізничних – 3 мости; 

• Через Стир – 5 мостів; 

• Через Сапалаївку – 12 мостів. 

Яких мостів у Луцьку найбільше? Яких мостів найменше? 

Пасажирський транспорт нашого міста 

Мета: закріпити з дітьми знання про транспорт нашого міста. Розвивати 

мислення, уяву, пам’ять. Виховувати громадянські почуття, відчуття гармонії 

старовини і сучасності. 

Матеріал: ілюстрації із зображенням різних видів транспорту: автобуси, 

тролейбуси, трамваї, маршрутне таксі, метро, літаки, потяги, дизелі, кораблі, 

ракети. 

Хід 

Дітям пропонується вибрати ті види транспорту, які є у нашому місті. 

Дати відповіді на запитання: до якого виду транспорту він відноситься? Як 
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використовується? Назвати його характерні особливості. Люди яких професій 

на них працюють? 

 

Луцьк - місто фестивальне 

Мета: розширити знання дітей про Луцьк мистецький. Ознайомити з 

назвами фестивалів, які проводяться у місті. Розвивати творче мислення, 

художньо-естетичні смаки, спостережливість, уяву, пам’ять. Виховувати 

громадянські почуття, культурно-мистецькі відчуття. 

Матеріал: ілюстрації із зображенням різних видів фестивалів і їх 

учасників. 

Хід 

Дітям пропонується вибрати ті ілюстрації, які відносяться до того чи 

іншого дійства. Дати відповіді на запитання: хто може бути учасниками даного 

фестивалю? Як і де проводиться? Назвати його характерні особливості. 

• Дошкільнятський фестиваль до Дня захисту дітей – «Ми діти твої, 

Україно!» 

• Студентський – «Лесина пісня» 

• Авторської пісні -  «Оберіг» 

• Українського фольклору – «Берегиня» 

• Молодіжної творчості – «Перлини сезону», «На хвилях Світязя», 

«Багряна нота» 

• Міжнародні – «Різдвяна містерія», «Поліське літо з фольклором» 

Солодка продукція кондитерської фабрики 

Мета: закріпити з дітьми знання про відомі сорти солодкої продукції 

нашої кондитерської фабрики. Розвивати мовлення, вміння вести діалоги, 

робити рекламу продукції,  мислення, увагу, пам’ять. Виховувати вміння 

гратися у підгрупах. 

Матеріал: цукеркові коробки «Пташине молоко», «Чорнослив», 

«Вишня», «Білочка», «Стріла», «Метеорит», «Мармеладні». 

Хід 
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Дітям пропонується розглянути всі види цукерок протягом однієї 

хвилини, запам’ятати їх назви. Тоді всі закривають очі, а вихователь ховає одну 

із коробок. Діти мають відгадати її назву і описати коробку. Що на ній було 

зображено? 

Хлібний кіоск 

Мета: закріпити уявлення дітей про те, звідкіля до нас приходить хліб. 

Залучити дітей до розігрування сюжету «Хлібний кіоск»; розширити уявлення 

про дії продавців та покупців, про назви хлібо-булочних виробів. Виховувати 

шану до людської праці, повагу до хліба, як української святині. 

Матеріал: картки жовтого кольору з надписами різних сортів хліба: 

«Святковий», «Житній», «Обідній», «Козацький», «Степовий», 

«Теремнівський», «Кічкарівський», «Підгаєцький», «Сирний», «Яєчний». 

Хід 

1. Дітям пропонується вибрати по одній картці з написами назв сортів 

хліба і прочитати її. 

2. Хто такий «продавець», хто такий «покупець»? Який шлях 

проходить хліб, перш, ніж потрапити на стіл до людей? 

3. Розігрування сюжету «Хлібний кіоск». 

Мікрорайони нашого міста 

Мета: розширювати уявлення дітей про географічні, економічні і 

побутові особливості свого міста. Ознайомити з  важливими установами і 

об’єктами кожного мікрорайону. Розвивати бажання дізнаватись багато нового 

про своє місто. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого. 

Матеріал: картки з надписами  назв мікрорайонів: Старе місто, Центр, 

Завокзальний район ( 40-ий, 33-ій, 55-ий квартал), Теремно, Гуща, Вишків, 

Дубнівський район, Кічкарівка, Красне, Гнідава, Вересневе. 

Хід 

Дітям пропонується вибрати по одній картці з надписами назв 

мікрорайонів міста і прочитати їх. Тоді пронумерувати кожен мікрорайон і 

підрахувати, скільки їх всього ? 
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Театри і заклади культури нашого міста 

Мета: сприяти розширенню знань і уявлень дітей про театри і заклади 

культури нашого міста. Закріпити правила поведінки в театрі. Створювати 

умови для розвитку культурно-мистецьких уподобань. Виховувати естетичні 

смаки. 

Матеріал: фотоколаж «Театри і заклади культури нашого міста». 

Хід 

Діти запрошуються до розгляду фотографій з альбому «Театри і заклади 

культури нашого міста». Що це за театр? Що таке сцена? Хто такий артист? Що 

таке завіса? Що таке патер? Який театр тобі подобається відвідувати? Які 

вистави справили на тебе найнезабутніше враження? Які ще заклади культури 

ти відвідував? 

Люди різних професій нашого міста 

Мета: розширювати уявлення дітей про різноманітність професій у 

нашому місті; навчати їх розрізняти, пізнавати і називати. Виховувати 

господарність. 

Матеріал: ілюстрації з папки «Професії», картки з надписами: 

промисловість, будівництво, транспорт, зв’язок, комунальне господарство, 

обслуговування,торгівля, ринки, охорона здоров’я, освіта, культура, спорт, 

державні установи, фінанси, військові. 

Хід 

Дітям пропонується вибрати картки з надписами різних галузей 

господарства нашого міста, прочитати їх назви. Тоді розглянути ілюстрації із 

зображенням людей різних професій. Віднести їх до тієї чи іншої галузі. 

Склади з частин ціле 

Мета: закріплювати знання дітей про улюблені куточки свого міста. 

Розширювати уявлення про їх призначення, правила поведінки у громадських 

місцях. Виховувати інтерес до культури свого міста. 

Матеріал: фотоілюстрації різноманітних куточків рідного міста, розрізані 

на 8 – 10 частин на кожну дитину, складені у конвертики. 
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Хід 

Запропонуйте дітям вибрати по одному конверту та заглянути в середину, 

скласти  фотоілюстрації з частин. Який куточок міста виклали? Чи впізнали  

його зразу? Чим він цікавий? Яке призначення має? Запропонуйте 

охарактеризувати місто гарними словами: місто яке? (рідне, гарне, чисте, 

гостинне, дороге, квітуче, цікаве, сучасне, мальовниче, співуче, привітне, 

гармонійне, охайне, українське, прекрасне тощо). 

Пам’ятки історії і культури нашого міста 

Мета: ознайомлювати дітей з історичним минулим нашого міста, 

скарбами минулого, які увіковічнені в пам’ятках архітектури і історії, 

визначних місцях Луцька. Розширювати уявлення про минуле і сучасне через 

використання музейної педагогіки. 

Виховувати інтерес до історії і культури свого міста. 

Матеріал: матеріали фото колажу «Пам’ятки історії та культури нашого 

міста» 

Хід 

Дітям пропонується розглянути матеріали фотоколажу і дати відповіді на 

запитання: що це? Кому присвячено? Кого увіковічнено? Що відображено у 

людській пам’яті? Чим дороге, пам’ятне  і цікаве жителям й гостям? 

Виготовлення газети «Моє місто» 

Мета: розширювати уявлення дітей про цікаві події, які відбуваються у 

місті та дитячому садку. Ознайомити з  важливими установами і об’єктами, 

заходами. Закріпити знання про професії : журналіста, редактора, 

фотокореспондента. Розвивати бажання дізнаватись багато нового про своє 

місто та викладати розповідь у вигляді статті. Виховувати інтерес до створення 

газети. 

Матеріал: ватман, фотоілюстрації із зображенням міста, кольорові олівці, 

фломастери, клей, пензлики, серветки; зразок номеру газети «Луцький замок». 

Хід 
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Запропонуйте дітям поро змірковувати, чому прислів’я говорить: «Люби 

соє місто не тому, що воно славне, а тому, що воно рідне». Розгляньте разом з 

дітьми будь-який випуск газети. Професії яких людей пов’язані з випуском і 

підготовкою газет? Чим вони займаються? Залучіть дітей до творчої роботи, 

допоможіть розподілити ролі й доручення. Про що вийшла наша газета? 

Прочитайте її назву? Чия стаття-розповідь про місто вам сподобалась 

найбільше? Чому? Розмістіть газету у роздягальній кімнаті для батьків. 
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Додаток Б 

ОРІЄНТОВНІ БЕСІДИ ПРО РІДНЕ МІСТО ДЛЯ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Вересень 

Теми місяця: «Житло. Рідна домівка. Дитячий садок» 

- Як називається наше місто? 

- Які вулиці є в нашому місті? 

- Як називається головна вулиця міста? 

- Назвіть вулицю на якій ви живете? 

- На якій вулиці знаходиться наш дошкільний заклад? 

- Хто з вас цікавився історією назви своєї вулиці й знає, чому вона 

так називається? 

- Чим знамените наше місто? 

- Які визначні пам’ятки в ньому є? 

- Якими досягненнями славиться наше місто? 

- Який твій улюблений куточок у рідному місті? 

- Які місця відпочинку ти відвідуєш? 

- Яка твоя домашня адреса? 

- Скільки поверхів має твій будинок? 

- На якому поверсі ти живеш? 

- Як називається твій садок? 

- Як називається твоя група? 

- Для чого людині житло? 

Жовтень 

Теми місяця: «Овочі, фрукти, дерева, ліс. Осінь в нашому місті» 

- Які дерева ростуть у нашому місті? 

- Де ростуть ці рослини? 

- Що ви про них знаєте? 
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- Які умови необхідні для їхнього росту ? 

- Яке значення в природі вони мають? 

- Яку користь приносять? 

- Чим схожі?  

- Чим вони відрізняються один від одного? 

- Яка рослина тобі найбільше подобається? 

- До якої природи належать рослини – до живої чи неживої? 

- Які дерева ростуть на території дошкільного закладу? 

- Що росте в саду, на городі, на квітниках ? 

- Назви фруктові дерева? 

- Які дерева ростуть у лісах? 

- Що можна збирати у лісі? 

- Чому ліс називають «зеленим скарбом»? 

- Які рослини є символами України? 

Листопад 

Теми місяця: «Птахи, свійські тварини, дикі тварини нашого краю» 

- Чи є у нашому місті зоопарк? 

- Хто живе у зоопарку? 

- Для чого люди будують зоопарки? 

- Де тваринам краще: у зоопарку чи на волі? 

- Як люди доглядають за тваринами в зоопарку? 

- У яких зоопарках краще тваринам: у тих, де тварин тримають у 

клітках, вольєрах чи наближених до волі умовах? 

- Чого ніколи не слід робити в зоопарку? 

- Хто лікує тварин у зоопарку? 

- Чи любиш ти відвідувати зоопарк? 

- Яких птахів можна зустріти на майданчику? 

- Яких тварин можна побачити на вулицях міста? 

- Які дикі тварини живуть у лісах нашого краю? 

- Яку користь приносять тварини? 
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- Чи можуть тварини бути небезпечними? Наведіть приклади. 

- Які тварини мешкають у групових куточках природи? 

- Як ви доглядаєте за ними? 

- Які умови для них створені? 

- Що цікавого можете про них розповісти? 

- Чи маєте ви вдома якусь тваринку? 

Грудень 

Теми місяця: «Ми  подорожуємо містом. Професії» 

- Яким видом транспорту ми можемо подорожувати містом? 

- Що ми можемо побачити по дорозі? 

- Що цікавого ви можете розповісти про побачене в місті? 

- Назви яких зупинок ви знаєте? 

- Уявіть себе екскурсоводом. Хто це такий? Що він робить? 

- Проведіть невеличку мандрівку-екскурсію по місту . 

- Назвіть заклади освіти і медицини? 

- Які заклади обслуговують громадян? (Назвіть їх призначення: 

банки, магазини, кафе, перукарні…) 

- Які місця обслуговування  пасажирів транспортом ви знаєте? 

(Залізничний вокзал, автовокзал, аеропорт) 

- Які підприємства є у нашому місті? 

- Які заводи працюють, фабрики? 

- Люди яких професій працюють на заводах, на фабриках інших 

підприємствах? 

- Де працюють ваші батьки? 

- Як називаються їхні професії? 

- Що допомагає людям добиратися на роботу? 

- Який транспорт рухається вулицями міста? 

- Як потрібно поводити себе у транспорті? 

- Як  і де слід переходити вулицю? 
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Січень 

Теми місяця:  «Страви, посуд. Родина, рідний дім» 

- Бесіда за сторінками родинного альбому, родинного дерева. 

- Що таке сім’я? 

- А що таке родина? 

- Хто про вас турбується вдома? 

- А як ви виявляєте свою любов до своїх рідних? 

- Як ви їм допомагаєте? 

- Які правила етикету ви знаєте? 

- Де буваєте у святкові дні з родиною у нашому місті? 

- Ваші улюблені місця відпочинку? 

- Як ви працюєте разом вдома? 

- Які сімейні традиції ви знаєте? 

- Які улюблені страви ви готуєте вдома? 

- Який посуд ви використовуєте для приготованих страв? 

- Які свята свого міста ви знаєте? 

- Які традиційні святкові страви ви знаєте? 

Лютий 

Теми місяця:  «Машини, які допомагають людям» 

- Які ви знаєте види транспорту? 

- Для чого призначені: хлібна машина, бензовоз, молоковоз? 

- Які машини спеціального призначення допомагають людям? 

- Чи є вони у нашому місті? 

- Чим вони корисні? 

- За допомогою чого їде машина?  

- Хто керує машиною? 

- Що робить снігозбиральна машина, пожежна, міліцейська, швидка 

допомога? 

- За яким номером телефону ми можемо їх викликати? 
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- Які побутові машини (побутова техніка) допомагають людям 

вдома? 

- Які побутові машини є у вас вдома?  

- Як вони полегшують працю дорослих? 

Березень 

Теми місяця: «Маленькі актори. Культура поведінки. Дитина і книги» 

- Які театри є у нашому місті? 

- Який з них ви любите відвідувати? 

- Які спектаклі найбільше сподобались? 

- Які книги живуть у вашому бібліотечному куточку? 

- Чи любите ви казки? 

- Які знаєте казки? 

- Чи знаєте де живуть казки? 

- Чи любите ви, коли вам читають  книжки? 

- Які театри, кінотеатри є у нашому місті? 

- Чи відвідуєте ляльковий театр? 

- Які казки переглядали? 

- Які герої найбільше запам’яталися, сподобалися? 

- А самі буваєте маленькими акторами? 

- Які ролі полюбляєте грати? 

- Як потрібно поводити себе у театрі ? 

- Які правила поведінки у місцях відпочинку ви можете назвати ? 

Квітень 

Теми місяця: «Тварини навесні. На городі та в саду. Великдень» 

- Які птахи прилітають з теплих країв навесні? 

- Які комахи, плазуни, земноводні прокидаються після зимової 

сплячки?  

- Що роблять люди навесні  в саду і на городі? 

- Які свята святкуємо ми навесні? 

- Як їх святкують у ваших сім’ях, родинах? 
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- Як готуються до свята? 

- Які традиційні страви готують? 

- Як одягаються на свята? 

- Як готують оселю до свята? 

- Хто працює і що роблять на вулицях міста, щоб вони були чистими, 

красивими святковими? 

- Як прикрашають вулиці міста? 

Травень 

Теми місяця:  «Родинні стосунки» 

- Назвіть членів своєї родини? 

- Які взаємини панують у вашій сім’ї? 

- Що таке любов? 

- Як ви розумієте слово «повага»? 

- Як проявляєте доброту? 

- Як проявляється турбота у вашій родині? 

- Що таке сім’я? 

- А що таке родина? 

- Хто про вас турбується вдома? 

- А як ви виявляєте свою любов до своїх рідних? 

- Як ви їм допомагаєте? 

- Які найкращі слова ви можете підібрати для кожного члена родини 

? 

- Яких правил дотримуються у вашій сім’ї? 

- Яких традицій дотримуються у вашій родині ? 

- Які сімейні свята ви святкуєте? 
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Додаток В 

ДИДАКТИЧНІ ТА РОЗВИВАЮЧІ ІГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Транспорт в  місті 

 Мета: розвивати уявлення про види транспорту в місті, його зовнішні 

ознаки (вигляд), призначення та особливості пересування. Розвивати 

спостережливість, уважність. Збагачувати словниковий запас назвами і видами 

транспорту. Закріпити назву професії людини, що керує машинами: водій. 

Виховувати повагу до працівників транспорту. 

Матеріал: предметні картинки із серії «Транспорт» на кожну дитину, 

іграшковий транспорт (демонстраційні машини). 

Хід 

1. Вихователь пропонує розглянути предметні картинки із 

зображенням легкової машини, вантажної машини, автобуса, тролейбуса, 

мотоцикла, велосипеда (різних за кольором і марками). Назвати їх, відповівши 

на запитання : що у тебе зображено на картинці? Що він робить? (їздить, 

возить, перевозить, рухається). Якого  кольору? Скільки коліс має? Хто може 

їздити ? Хто керує? 

2. Дитині пропонується обрати іграшковий транспорт. Назвати, кого 

або що він може перевозити, назвати його колір, хто ним керує ? 

Автомобілі на дорозі 

Мета: поглиблювати знання про дії та обов’язки водія (доглядати, 

керувати, перевозити пасажирів і вантажі). Ознайомити зі світлофором та 

закріпити назви кольорів світлофора,  що означають їх сигнали. Відпрацювати 

ігрове завдання: уміло керувати автомобілем, реагувати на сигнали і вказівки. 

Вправляти у вимові різних звуків. Розвивати узгодженість дій, орієнтацію в 

просторі. Виховувати дисциплінованість.  

Матеріал: предметні картинки із серії «Транспорт» на кожну дитину, 

кермо,  великі обручі для імітації гаражів. 

Хід 
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1. Дітей об’єднують у декілька груп, кожна з яких вибирає певний вид 

транспорту за картинками. Машини виїжджають з гаражів. Вихователь виконує 

роль регулювальника. Закріплення кольорів світлофора. На червоний  

автомобілі зупиняються, а на зелений -  рухаються. 

2. Діти рухаються за сигналом «Машини – поїхали!», імітуючи певні 

транспортні звуки : бі-бі, ж-ж, р-р. На червоне світло – зупиняються, на зелене 

– знову рухаються. За сигналом: «Машини  в гараж», заїжджають в обручі. 

Наші зелені друзі 

Мета: розвивати фонематичний слух, розширювати уявлення про зелені 

насадження нашого міста, активізувати словник словами-назвами, діями, 

ознаками. Закріпити отримані знання про дерева, кущі, трав’янисті рослини, 

квіти. Розвивати спостережливість, вміння помічати красу. Виховувати 

бережливе ставлення до природи. 

Матеріал: фланелеграф, силуети дерев, кущів, квітів. 

Хід 

Проводиться бесіда: які дерева ростуть на вулиці, біля садочка? Які кущі? 

Які квіти  ростуть на клумбі? Що потрібно, щоб вони росли і зеленіли? (сонце, 

грунт, вода,  чисте повітря ). Як за ними доглядають? (підкопують, поливають, 

підбілюють, обрізають). 

Дітям пропонується вибрати по декілька силуетних зображень за 

бажанням. Що це? Розмісти його на нашій уявній вулиці (на фланелеграфі). 

Мій будинок 

Мета: розширювати знання дітей про свою оселю, активізувати словник 

назвами кімнат, високий – низький, багатоповерховий. Закріпити уявлення про 

необхідність житла для кожної людини. Розвивати вміння узгоджувати слова в 

словосполученні і реченні. Виховувати бажання підтримувати чистоту і 

затишок у власному домі, квартирі. 

Матеріал: ілюстрації із зображенням вулиць міста, багатоповерхових 

будинків, житлових кімнат: спальня, кухня, вітальня, коридор, ванна кімната; 
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предметні картинки із зображенням меблів, посуду, одягу, предметів 

домашнього вжитку. 

Хід 

1. Дітям пропонується відповісти на запитання: на якому поверсі твоя 

квартира? Як ти піднімаєшся до квартири? Скільки кімнат: одна чи багато? 

Пізніше пропонується вибрати по одній ілюстрації із зображенням житлових 

кімнат. Бесіда: що у тебе за кімната, як називається? Що у ній можна робити? 

2. Тоді дітям пропонується вибрати по дві предметні картинки із 

зображенням предметів домашнього вжитку. Що це? У яку кімнату ти його 

віднесеш і поставиш?  Гра-вправа «Наведи порядок у домі, постав речі на 

місце». 

Весела прогулянка містом в різні пори року 

Мета: розширити уявлення дітей про явища природи (дощ, сніг, вітер, 

іній, ожеледиця). Закріпити знання дітей про розваги на вулиці в різні пори 

року. Навчати застосовувати знання на практиці, наслідувати дії дорослих. 

Виховувати вміння гратися в парах, в колективі. 

Матеріал: паперові сніжинки, паперові різнокольорові листочки, 

паперові кораблики, сніжки з вати,  паперові парасольки, різнокольорові м′ячі; 

сюжетні картинки із зображенням пір року. 

Хід 

1. Дітям пропонується вибрати ілюстрацію із зображенням відповідної 

пори року. Які природні явища найбільш поширені у цю пору року? В які ігри, 

розваги, забави можна грати на вулиці взимку, весною, літом, восени ? 

2. Гра-вправа «На дворі зима: діти ліплять сніжки, імітують катання 

на санках, лижах; на дворі осінь: діти ховаються під парасольки, збирають 

листочки; на дворі весна: діти пускають кораблики на калюжках; на дворі літо: 

діти танцюють, співають, грають у м′ячі.  

Де ти живеш ? 

Мета: розширювати і закріплювати знання дітей про назву свого міста, 

вулиці, на якій живуть. Розвивати звукову культуру мовлення, вміння 
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відповідати на запитання вихователя. Виховувати любов та інтерес до свого 

міста, вулиці. 

Матеріал: фотографії із зображенням вулиць нашого міста 

(мікрорайону): будівлі, люди, транспорт, садок. 

Хід 

Кожній дитині пропонується вибрати по одній фотографії і дати відповідь 

на запитання: що ти бачиш на фото? Як називається вулиця, на якій ти живеш? 

Що можна робити на вулиці? Кого  або що можна тут зустріти? 

Запропонуйте викласти усі фотографії у рядок. Із усіх цих вулиць 

складається наше місто, де ми народились і живемо. Воно для нас найкраще на 

землі, ми його любимо. Це наша маленька Батьківщина. То яка назва нашого 

міста – Луцьк? 

Моя сім′я живе у Луцьку 

Мета: закріпити знання дітей про імена членів своєї сім′ї. Формувати 

уявлення про сім′ю, родину. Виховувати любов і повагу до рідних і міста, в 

якому всі живемо. 

Матеріал:  силуети дитячих долоньок,  сімейні фотографії дітей. 

Хід 

Дітям пропонується викласти силуети дитячих долоньок по колу за 

зразком вихователя. Одна долонька: це ти або я. А коли нас багато: то ми одна 

велика дружня садкова сім′я. Хлопчики і дівчатка: як вас назвати одним 

словом, хто ви – (діти)? А коли є тато, мама і дитя – то це зветься уже сім′я. 

Діти знаходять  своє сімейне фото і викладають на долоньку. Дайте 

відповіді на запитання: як звати твою маму, твого тата, тебе, бабусю, дідуся? 

Мандрівка моїм улюбленим садком 

 Мета: розширити уявлення дітей про свій садок, навчати називати 

приміщення, де бувають діти. Ознайомити з людьми різних професій, які тут 

працюють. Виховувати бажання дізнаватись якнайбільше про свій садок. 

Матеріал: фотографії із зображенням різних приміщень садка: група, 

спортивна і музична зала, пральня, харчоблок, хореографічна студія, кабінети 



 51 

практичного психолога, керівників гуртків, медичних працівників, інших 

спеціалістів. 

Хід 

Дітям пропонується розглянути фотографії і вибрати, де б хотіли діти 

побувати. Організовується мандрівка по садку.  Що це за приміщення? Що там 

роблять, чим займаються діти? Хто працює? 

Звуки нашого міста 

Мета: навчати дітей помічати красу та привабливість оточуючого світу. 

Розвивати спостережливість, мовний слух,  вміння відтворювати звуки 

навколишнього середовища, звуконаслідувати. Виховувати пізнавальний 

інтерес. 

Матеріал: предметні картинки із зображенням машин, птахів, дерев, 

дітей, дорослих, тварин. 

Хід 

1. Дітям пропонується вибрати предметну картинку із зображенням 

того об′єкта, який можна зустріти на вулицях міста. 

2. Гра-вправа «Звуконаслідування»: 

• Як гуде транспорт? 

• Як сигналять машини? 

• Як каркають ворони? 

• Як співають горобці? 

• Як шумлять дерева? 

• Як стукає молотком тато? 

• Як дзвонить у дзвіночок мама? 

• Як сміються діти? 

Де ми відпочиваємо у місті ? 

Мета: навчати дітей помічати красу та привабливість оточуючого світу. 

Розвивати вміння правильно і природно відпочивати. Закріпити правила 

поведінки в громадських місцях, правила безпечної поведінки.  Виховувати 

пізнавальний інтерес. 
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 Матеріал: фотографії «Відпочинок у дитячому кафе», «Відпочинок у 

парку», «Катання на атракціонах», «Зоокуточок», «Відпочинок на березі 

Стиру». 

Хід 

Дітям пропонується вибрати по одній фотографії і розповісти, де 

проходить відпочинок? Чим займаються діти? Що роблять дорослі? Які 

відчуття викликає такий відпочинок? Що найцікавіше? 
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Додаток Г 

ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНИЙ МАТЕРІАЛ 

 ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ 

Легенда про захований скарб... 

Давно то діялось, ще коли орди кочівників нападали на наші землі, 

палили села, руйнували міста. 

Не минули набіги й Луцького замку. Мужньо боролись лучани. В одному 

з боїв поранили князя. Помираючи, він звелів зібрати всі коштовності, заховати 

в замкових мурах і закляв їх: «Скарб принесе нещастя тому, хто знайде його й 

захоче приберегти для себе. Він повинен служити лучанам». 

Подейкують, що й донині тут знаходять коштовності. А того, хто 

натрапить на скарб і присвоїть, – переслідуватимуть невдачі доти, доки не 

віддасть його на благо міста. 

Легенда про княгиню. 

Стали вороги облогою навколо замку Любарта. Хотіли голодом, холодом 

зламати гордий дух лучан. Та замок не здавався. 

І от одного дня з воріт В'їзної вежі вийшла княгиня. Зрадів полководець. 

Думав, несе йому ключі від міста, – і поплатився життям, убила його княгиня 

кинджалом, а ворожа армія втекла з переляку. 

Легенда з народних вуст : 

На вершині замок Любарта стоїть, 

Кругом нього річка Стир біжить. 

І біжить не просто так, аби як, 

А робить лука вигин – «гак». 

(«Лука» - вигин, поворот, коліно). 

 

Де найкраще місце на землі ? 

Де зелені хмари яворів 

Заступили неба синій став, 
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На стежині сонце я зустрів, 

Привітав його і запитав:  

– Всі народи бачиш ти з висот, 

 Всі долини і гірські шпилі? 

Де ж найкращий на землі народ? 

Де ж найкраще місце на землі? 

Сонце усміхнулося здаля: 

– Правда, все я бачу з висоти. 

Всі народи рівні. А земля 

Там найкраща, де родився ти! 

З. Солярик 

Люблю своє місто і садок 

Дуже добре жити в місті моїм: 

Мчать дорогами міста в авто водії,  

Пішоходи тротуарами йдуть 

І дерева високі ростуть. 

В місті вулиці – ось такої ширини, 

А будинки – ось такої висоти. 

Тут багато і дорослих, і діток. 

Тут найкращий в цілім світі дитсадок 

 (Невідомий) 

 

Новобудова 

На проспекті Соборності дім підвівся новий. 

В нім вікна на всі боки – лічить не полічить. 

Наш дім такий красивий на площі височить, 

Тут у новій квартирі нам добре буде жить. 

А дах такий високий – пташкам не долетіть, 

Дім – не відірвать очей, а в домі – тисяча людей. 

(Невідомий) 
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Стир 

Неначе голка рівну строчку, 

Прошив промінчик гладь ріки. 

І голуба води торочка 

Побігла в сонця з-під руки. 

Помчала вдаль, пролопотіла 

Поміж гілками сизих верб. 

А над її прозорим тілом 

Висіло сонце, наче герб. 

Заглянь, здавалося, поглибше – 

І сам лише б того схотів – 

Знайдеш на дні скляної тиші 

Поезій злитки золоті. 

Михайло Пронько 

В Луцьку 

Така ж, як скрізь 

Буденність копітка. 

І затишність обжитого вже дому, 

І все ж ота звичайність не така, 

Як у моєму Луцьку молодому. 

І все ж нема ніде таких людей, 

На вулицях нема такого виру. 

І все ж немає в світі більш ніде 

Такої  тиші і такого Стиру. 

Ніколи в Луцьку тиша не згаса, 

Бентежність Лесі та її наснага. 

Будь славне місто! 

Хай твоя краса 

Повік живе – 

Як і твоя відвага.       П.Марцинюк 


