
Скорочення освітніх ліній: МД-мовлення дитини, ДСПП-дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, ДСК-дитина у світі культури, ДПД-дитина у природному довкіллі, ГД-гра дитини, ДС-
дитина в соціумі. 
 

№ Дата Освітні лінії Тема заняття Освітні  завдання Завдання 
«Інтелект  дитини» 

Рекомендації 

1.  ОД,ДС,ДСК,ДСПП, 
ГД, МД 

Знайомство з літерою Х. 
Робота над засвоєнням теми – 
геометричні форми. 
Розвиток графічних навичок учнів. 
Аплікація із геометричних фігур на 
вільну тему. 

1. Познайомити з новою 
літерою Х, вчити виділяти її 
місце у словах. 
2. Знаходити букву Х серед 
інших літер 
3. Продовжувати вчити 
дітей графічно з’єднівати 
пунктирні лінії. 
4.Повторити з дітьми всі 
вивчені геометричні фігури 
5. Розвиток дрібної 
моторики рук  ( пальчикова 
гімнастика) 
 

Розвиток  логічного мислення : 
 -  Закріпити знання про геометричні форми;   
навчити знаходити предмети певної 
геометричної форми; навчити правильно 
називати форму, колір і сам предмет, 
погоджуючи іменники і прикметники в роді, 
числі і відмінку; орієнтуватися в просторі; 
продовжувати активізувати словниковий 
запас дітей; розвивати увагу, 
спостережливість 
   див.рекомендації 

Логічна Гра «Знайди предмет». 
Вихователь пропонує дітям уважно подивитися навколо себе і знайти 
предмети схожі: на коло, квадрат, трикутник. Вихователь пропонує 
дитині, яка знайшла предмет, назвати його, визначити форму і колір. За 
кожну правильну відповідь вихователь дає дитині фішку. В кінці гри 
дитина, яка набрала  більшу кількість фішок, стає головною у будь-якій 
рухливій грі 

2.  ОД,ДС,ДПД,ДСПП, 
МД,ДСК 

Закріплення теми -буква Х. 
Розвиток графічних навичок учнів.  
Розвиток мовлення. 
Ігри на розвиток уваги. 
Повторення вивчених цифр 
Ліплення з солоного тіста. 
 

1.Вчити складати невеличкі 
розповіді (з 2—3 речень) за 
картиною за допомогою 
запитань;  
2. Вчити  ліпити з тіста 
ковбаски та зєднівати їх в 
літери  
3. Дописувати елементи 
вивчених літер біля дошки 
4.Розвивати уяву, пам’ять в 
іграх; 
5.Виховувати акуратність. 
6. Виконувати логоритміку 
 

Розвиток  логічного мислення : 
 - Вчити дітей в грі вибудовувати тимчасову 
послідовність. Показувати предмети  
жестами, розвивати увагу, пам'ять, логічне 
мислення.                  
   див.рекомендації 

Логічна гра  «Що зараз, що потім» 
Правила: оцінити правильність виконання завдання в вибудовуванні 
ланцюжків  часовій послідовності, показ відповіді  жестами виконувати 
виразно і емоційно.  
Матеріали: картинки із зображенням цегли, яйця, насіння і інших 
предметів, що є частинами цілого або представляють собою об'єкти на 
певній стадії свого розвитку.  
Хід гри. Вихователь показує предмет, а діти повинні визначити, що 
вийде потім з цього предмета. Наприклад, цеглинка-будинок, яйце-
курча, курка, насіння-квітка і т.д. Далі діти повинні зобразити відповідь 
жестами. 

3.  ОД,ДС,ДПД,ДСПП, 
МД,ДСК 

Посуд кухоний . 
Гра «Пательня». 
Розвиток графічних навичок  учнів. 
Складання розповіді за  малюнком. 
Аплікація – пазл  «Посуд». 
 

1. Вчити відповідати на 
запитання за змістом 
картини, складати 
коротенькі розповіді; 
2. Вправляти у вживанні 
дієслів  теперішнього, 
минулого та майбутнього 
часу; розвивати мовне 
дихання 
3. Продовжувати знайомити 
дітей  з предметами 
домашнього вжитку. їх 
застосування; учити 
розрізняти поняття «посуд»,  
«кухонний набір»; 
розвивати уяву, мислення, 
пам’ять; виховувати увагу, 
бережливе ставлення до 
посуду.   
4. Складати аплікацію з 4 

Розвиток  уваги  та пам’яті: 
- Розвивати тактильне сприйняття, пам'ять, 
увагу, вчити дітей впізнавати предмети за 
характерними ознаками. Вчити слідкувати  
іровим правилаи. Відгадувати  знайомий 
предмет на дотик.  
див.рекомендації 

Логічно- тактильна гра   « Що в  мішечку?» 
Вихователь підбирає предмети (посуд), знайомі дітям. Він проводить 
коротку розповідь про характерні ознаки кожного предмета (посуд), 
демонструючи його. Потім просить кількох дітей повторити назву 
предмета, уточнити його форму, розмір і т.д. Далі всі предмети (посуд), 
кладуть в  мішечок. Дитина на дотик обстежує і називає предмет 
(посуд). При правильній відповіді дістає предмет з мішечка, при 
помилці - кладе назад, бере, не дивлячись, наступний. Предмет   з 
мішечка дістати і показати можна тільки після того, як дитина назве 
його.  



частин та приклеювати на 
пепер, утворюючи цілу 
картинку 

16.  ОД,ДС,ДПД,ДСПП, 
МД,ДСК 

Знайомство з числом та цифрою 9. 
Прямий і зворотній рахунок у межах 
9. 
Повторення вивчених літер. 
Констуювання з блоків Лего 
Розвиток графічних, 
конструкторських здібностей учнів. 
 

1. Познайомити з числом та 
цифрою 9. 
2. Вчити дітей будувати 
будинок з поверхами (з 1 по 
9) з Лего блоків; закріпити 
знання про геометричні 
фігури: квадрат, 
прямокутник;  
Повторювати поняття 
«низький та високий»; 
розвивати естетичне 
ставлення до особистих 
речей; виховувати вміння 
проявляти творчість,  
фантазію. 
3. Виконувати логоритміку 

Розвиток мовлення та логіки 
Вчити  аналізувати та групувати об’єкти на 
підставі самостійно знайдених ознак і 
позначити утворену групу словом 
Гра «Назви одним словом» 
 

Розвивати образне мислення,  мову. 
 Гра «Підбери потрібне слово» див. 
рекомендації 
 

Гра на розвиток образного мислення та мову : 
«Підбери потрібне слово» 
Вихователь починає вимовляти фразу, а дітям пропонує її закінчити, 
підібравши відповідне слово. 
Вихователь. В акваріумі плавають ... Хто плаває? 
Діти. Рибки. 
Рекомендовані пропозиції: 
Високо на дубу сидить і каркає ... Хто? (Ворона) 
У лісі бігає сірий ... (вовк). 
На городі виріс великий зелений ... (огірок). 
В берлозі спить ... (ведмідь). 
Добре готує  їжу ... (кухар). 
Спочатку вихователь перепитує дітей, потім вони відповідають без 
додаткового питання. Вихователь звертає увагу на те, щоб вони точно 
підбирали слова, правильно вимовляли звук [р], [р '] в словах. Відповіді 
повинні бути індивідуальні 

17.  ОД,ДС,ДПД,ДСПП, 
МД,ДСК 

Знайомство з літерою К. 
Розвиток зв ' язного мовлення. 
Розповідь Г.Остера «Котенок по  
имени Гав». 
Ліплення кошеня. 
Закріплення – число та цифра 9. 

1. Поширити знання про 
літери. 
2. Вчити правильно 
вимовляти звук К. 
3. Знаходити літеру К серед 
інших вивчених літер 
4. Конструювати літеру К з 
розрахункових паличок 
5. Удосконалювати навички 
зворотнього рахунку. 
6. Вчити дітей переказувати 
оповідання 
7. Вчити дітей катати 
ковбски та кулі з пластиліну, 
створювати з них елементи 
та з’єднувати, утворюючи 
кошеня за прикладом 

Розвиток пам’яті та уважності 
навчати дітей уважно дивитись та 
аналізувати картинку в цілому та 
акцентувати на деталях, які відрізняють одну 
картинку від іншої 
Гра « Знайди відмінності» 

Розвиток логіки: 
вчити дітей знаходити відсутні предмети, 
аналізуючи та зіставляти з прикладом. 
Гра «Логічні полиці» 
 див.рекомендації 
 

Гра «Логічні полиці» 
Гра представляє собою «полички», на яких лежать по два предмети, при 
цьому одна поличка заповнена, а на іншій не вистачає певного 
предмету, треба уважно роздивитись предмети на поличках та 
визначити, чого не вистачає. В подальшому в даних таблицях 
змінюється розміщення предметів, їх колір, форма, може збільшитись 
кількість самих предметів. 

18.  ОД,ДС,ДПД,ДСПП, 
МД,ДСК 

Рахунок в межах 9.  
Закріплення цифр 1-9 
Закріплення колорів райдуги 

Розвиток графічних навичок. 
 

1. Вчити дітей послідовності 
всіх вивчених цифр 
2. Рахувати предмети в 
межах 9.  
3. Продовжувати  вчити 
дітей охайно 
розмальовувати малюнок, 
не виходячи за контур. 
4. Закріпити в грі  всі вивчені 
кольори  
5. Розвиток дрібної 
моторики рук   ( пальчикова 
гімнастика за темою уроку 
виконувати логоритміку 

Сенсорний розвиток та уваги 
Навчити дітей правилам гри вдитяче доміно, 
показати  важливість 
підбору потрібного кольору,  
Продовжити 
навчання правильній назві кольорів. 
Гра «Різнокольорове доміно» див. 
рекомендації 

Гра «Різнокольорове доміно» 
Устаткування:  
дитяче доміно з 28 штук, вякому замість картинок квадратизабарвлені  
в різні кольори (яких має бути 7видів). 
Розподіл повинен відповідатитеперішньому часу. 
Вік: 3-5 років. 
Хід гри : вихователь набирає команду 
гравців, в якій мають бути не більше 4чоловік, і роздає доміно. Кожному
учасникові дістається по 7 штук. Після 
цього один з гравців, якому дісталасякартка "червоно-червоний"  
викладає її настіл. 
Наступний учасник кладе доміно, в якому один з квадратів забарвлений 
 в  
червонийколір. Далі необхідно викласти картку, щобкольори співпадали
.  Якщо у дитини немаєнеобхідного кольору, то він пропускаєхід. Виграє  

той, у кого раніше інших закінчаться картки. 



 


