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Дошкільний заклад і родина —
Команда дружна і єдина

Кулінарія

МАЛЕНЬКІ КУЛІНАРИ
Д ворічний малюк сам готує десерт? А п’ятирічний замішує і розкачує тісто, нарізає са-

лати, експериментує зі стравами? Усе це — звичні речі у львівському дитсадку № 129. 

У домашній атмосфері під час спільної кулінарної діяльності вихованці набувають безцін-

ний життєвий досвід і утверджуються в самостійності. 

Яблучка шматочок

Загорнемо в тісто.

Добре хай спечеться,

Буде смачно їсти!

Що в нас буде на десерт?
Знаємо простий рецепт:
В яблучку зробити дірку,
І додати цукру дрібку,
У духовці запекти —
Ось рецептик смакоти!

Кухарство нам до душі:

Хтось намащує коржі,

Хтось салатик наріза,

Запікає гарбуза.

Інший накрива на стіл —

Справа знайдеться усім!

Доброю традицією тут стали кулінарні дні. Наприклад, усі разом запі-

кають яблука в тісті. Наймолодші вихованці старанно загортають шматоч-

ки в тісто, а от діти середньої групи вже самі розкачують його, розрізають 

на квадрати фігурним ножем, формують конвертики і стежать за про-

цесом випікання. А смакують власноруч приготованими ласощами всі 

з одна ковим задоволенням!

 1 кг гарбуза почистити і порізати кубиками.
 1 апельсин почистити і поділити на дольки.
 Додати 200 г цукру і 10 г лимонної кислоти.
 Все вимішати і залишити на ніч, щоб плоди пустили сік.

 На наступний день довести до кипіння, варити 5–10  хв. Почекати, поки вистиг-
не — і можна насолоджуватися смачним гарбузовим варенням!

Гарбуз

з апельсином
Рецепт

Група раннього віку Молодша група

Середня група
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У ФОКУСІ ВИПУСКУ:

ПЕДАГОГИ І БАТЬКИ — ПАРТНЕРИ

Р еформування освіти, зміна поглядів на навчання,  виховання  

й розвиток дітей передбачає і зміну підходу до взаємодії 

з їхніми батьками. Насамперед маємо побачити в них одно-

думців, союзників, партнерів у досягненні спільної мети — 

гармонійного розвитку особистості малят.

Необхідно, щоб мами й тата також усвідомили важливість 

своєї ролі в освітньому процесі, не уникали відповідальності, 

не залишалися осторонь життя сина чи доньки. 

Забезпечити ефективну співпрацю непросто, та у пригоді 

стане новий випуск журналу “Дошкільне виховання”. Він до-

поможе вам:

  налагоджувати контакт крок за кроком: від завоювання 

довіри батьків до їх активного залучення в освітній процес;

  обирати сучасні інтерактивні форми взаємодії, що 

мотивують навіть найвибагливіших мам і тат;

  скористатися досвідом німецьких дитсадків та 

Монтессорі-педагогів.

Крім того, у випуску ви знайдете сезонні розробки для 

дітей усіх вікових груп. 

ПАМ’ЯТАЙМО: ДОСЯГТИ МЕТИ 
МИ МОЖЕМО ЛИШЕ РАЗОМ!
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Батьківський всеобуч

Зазвичай, коли йдеться про розвиток мовлення дитини, бать-

ки більшу увагу приділяють формуванню чіткої вимови. Водночас 

 не менш важливо, щоб дитина мала достатній словниковий запас, 

 розуміла звернене до неї мовлення та могла вільно висловлювати власні думки. Запро-

поновані методичні рекомендації, мовленнєві ігри та вправи стануть у пригоді мамам 

і татам  при роботі з дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку та без них.

Ф ормування лексичної складової мовлен-
ня відбувається в процесі мовленнєвої та 

немовленнєвої діяльності у безпосередній вза-
ємодії з реальними предметами і явищами на-
вколишньої дійсності, а також у спілкуванні з до-
рослими. 

Як активізувати 
та збагачувати словник дитини? 

  Розвивати вміння слухати і чути звернене мов-
лення дорослого (прості інструкції, віршики, 
казочки, оповідання), реагувати на ритміч-
ність, мелодійність та емоційну виразність го-
лосу (питальні, окличні, розповідні речення). 
  Формувати в дитини елементарні уявлення 

про явища навколишньої дійсності (природа, 
життя тварин, деякі доступні розумінню яви-
ща суспільного життя, праця дорослих, часові 
та просторові відношення, призначення пред-
метів тощо) у процесі практичної діяльності із 
залученням усіх аналізаторів (зір, дотик, смак, 
нюх). 
  Розвивати здатність до узагальнення. 
  Наближати звукоскладову вимову слів до 

норми.  
  Стимулювати активні висловлювання дитини 

шляхом виконання простих словесних інструк-
цій за зразком та без нього з коментуванням 
дій, відповідей на чіткі зрозумілі запитання. 
  Вчити говорити простими, граматично узго-

дженими реченнями.

ДАЙТЕ

ПРОЧИТАТИ

БАТЬКАМ!

НАЗИВАННЯ ПРЕДМЕТІВ

Кожне слово має певне значення, тому і кажуть 
про його означальну функцію. Досить часто від 
батьків можна почути: “Наша дитина все розуміє, 
а сказати не може”. Поштовхом до початку на-
зивання дитиною окремих предметів, якостей чи 
дій може стати ініціатива дорослого. 

Наприклад, дорослий сам показує і називає 
предметні зображення: “Це собачка. Вона каже: 
“Гав-гав!”. Собачка гавкає”, — а згодом мотивує 
до цього дитину: “Це собачка? Ні. А це? Так! Хто 
це?”. Дорослий спонукає дитину знаходити на-
званий ним об’єкт серед інших, співвідносити 
слово-назву з реальним предметом чи зобра-
женням, а також називати окремі предмети з 
власного близького оточення.

Сонячний зайчик
М е т а. Закріплювати вміння називати вказані дорос-

лим іграшки.
М а т е р і а л: дзеркало.
П о п е р е д н я  р о б о т а. Пускання сонячних зай чиків 

надворі та в приміщенні, ігри з ними.

Х і д  г р и
Дорослий пускає сонячного зайчика, читає вірш:

— Зайчик сонячний маленький
Зазирнув до нас зраненька.
Став по іграшках стрибати
І просив їх називати.
   (Ю. Рібцун)
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Логопедія



Логопедія

— Сонячний зайчик завітав до нас уперше. Йому дуже 
хочеться дізнатися, які іграшки в нас є і як вони назива-
ються. 

Дорослий спрямовує сонячного зайчика на ту чи іншу 
іграшку. Малюк називає її .

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Лексеми не існують у словнику ізольовано, вони 
поєднуються в певні групи (видо-родові, функціо-
нальні тощо), тому в мові є лексичні узагальнення. 

Найпростіший рівень узагальнення — кате-
горіальні узагальнення, коли дитина здат-
на одним словом назвати однорідні предмети 
в межах однієї категорії: наприклад, позначити 
узагальнювальним словом “стіл” і кухонний стіл, 
і комп’ютерний, і письмовий.  

Щоб допомогти дитині оволодіти ними, до-
цільно не оперувати предметними картинками, 
а використовувати іграшки: “Поглянь, цей зайчик 
з хутра. А це гумовий зайчик. Це теж зайчик, тіль-
ки з пластмаси”. 

Поступово, вже на матеріалі зображень, дити-
на засвоює прикметники та дієслова на позна-
чення однорідних ознак (наприклад, усі червоні 
предмети, маленькі або круглі тощо) та дій (ці іс-
тоти літають, бігають або стрибають тощо).

Дитячий садок
М е т а. Розвивати осмисленість сприймання шля-

хом співвіднесення дій з їх словесним позначенням. 
 Вправляти у використанні слів з конкретним значенням 
на позначення ряду однорідних дій.

М а т е р і а л: сюжетні картинки із зображеннями 
епізодів із життя дітей у дитячому садку (вмиваються, 
їдять, малюють, сплять, гуляють).

Х і д  в п р а в и
Дорослий читає вірш:

— Дитсадок — веселий дім.
Тут робота є усім.
Тут майструють,
Тут будують.
Лисові хвоста малюють,
З пластиліну ліплять вовка,
Швидко шиють нитка й голка,
А тому батьки і мами,
І сестрички із братами,
І бабусі, й дідусі —
Дитсадочок люблять всі!

   (П. Король) 

Дорослий показує дитині картинки, пропонує назва-
ти дії , які виконують малята в дитячому садку. Дитина 
імітує дії , зображені на картинці, та називає їх.

Наступний вид лексичних узагальнень, яким 
оволодіває дитина в процесі свого психо-мов-
леннєвого розвитку, — контекстуальні. 

Контекстуальні узагальнення відбуваються 
в певному контексті, тобто дорослий, викорис-
товуючи мовленнєвий та ілюстративний матері-
ал, ознайомлює дитину з певними предметами, 
їхніми якостями та діями, вчить розуміти та на-
зивати їх. 

Таким чином відбувається інтенсивний роз-
виток мовленнєвої та пізнавальної активності. 
Дитина спершу навчається знаходити названий 
предмет серед інших, а згодом неодноразово 
повторює його назву за дорослим, доповнює 
початі речення вивченим словом, а згодом уже 
самостійно починає доречно вживати його. Ана-
логічно проводиться робота на матеріалі при-
кметників і дієслів.

Мовленнєвий матеріал для формування 
 контекстуальних узагальнень

Іменники

 Ось ялинка. На ній ростуть шишки. Багато шишок 
на ялинці. Любить шишки білочка. Стрибне вона на 
ялинку і зірве шишку. Потім несе шишку в дупло.

 У дідуся Максима є собака Сірко. Дідусь зробив для 
Сірка будку. Будка — це будиночок для собаки. Він 
у будці спить, ховається в будці від холоду та дощу. 
 Тепло Сіркові в будці. Гарна будка в Сірка!

Прикметники

 День сьогодні холодний. Сонечко заховалося за хма-
рами. Йде холодний дощ. Дме холодний вітер. На ву-
лиці нікого не видно. Всі заховалися від холодного 
дощу та холодного вітру. 

 Рано встало веселе сонечко. Заспівали веселі пташки. 
Завжди веселий хлопчик Івась вийшов на поріг. Він 
усміхнувся веселому сонечку. Веселий песик Бровко 
підбіг до Івасика і замахав хвостиком. 

Дієслова

 Бабуся і Наталочка пішли в ліс збирати ягоди. Ба-
буся збирала ягоди в кошик. Наталочка збирала 
ягоди у відерце. Бабуся збирала ягоди і кидала 
в  кошик. Наталочка збирала ягоди і кидала в ро-
тик. Бабуся назбирала багато ягід, а Наталочка на-
збирала мало.

 Бабуся варить Маринці кашу. Варить кашу смачну, 
солодку. Зварить кашу бабуся і насипле Маринці в та-
рілку. Все з`ї дає Маринка. Потім вона варить кашу для 
своєї ляльки. Варить кашу смачну, солодку, — таку, як 
у бабусі. Маринка годує свою ляльку кашею. 
 (Ю. Рібцун)

Розвиток мисленнєвих операцій порівняння, 
класифікації, узагальнення стає основою для 
правильного називання одним словом (кількома 
словами) і диференціювання видо-родових по-
нять (“Овочі — фрукти — ягоди”, “Одяг — взут-
тя — головні убори”, “Дерева — кущі — гриби — 
квіти”, “Істоти — неістоти” тощо).
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СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ

Кожне слово має своє пев-
не значення, тобто семантику. 
В українській мові існують лек-
сико-семантичні явища, які ві-
дображають певні її властивос-
ті. Такими основними мовними 
явищами є антонімія, синонімія 
та багатозначність. 

Дитина, насамперед на прак-
тичному рівні, опановує анто-
німію (слова з протилежними 
значеннями), спираючись на 
порівняння та протиставлення 
ознак і дій, що для дошкільника 
є природним у пізнанні навко-
лишнього світу. 

Найлегші для засвоєння — 
антонімічні значення прикмет-
ників на позначення сенсорних 
ознак: величини (великий — ма-
ленький, широкий — вузький, товстий — тонкий, 
дов гий — короткий, високий — низький тощо), 
кольору (світлий — темний, білий — чорний). 
 Доцільно не просто називати антонімічні пари, а 
просити дитину допов нювати почате дорослим 
речення, використовуючи протиставний сполуч-
ник, наприклад: “У дуба стовбур товстий, а в бе-
рези…”. 

Засвоєння антонімічних значень дієслів тіс-
но пов’язане з практичною діяльністю (дієслова 
позначають дії). Тож дитина, одягаючи-знімаючи 
одяг, зав’язуючи-розв’язуючи шнурки, зачиня-
ючи-відчиняючи двері, відкручуючи-закручую-
чи кран у ванній кімнаті тощо, ознайомлюється 
з діє словами, протилежними за значенням, і по-
чинає вживати їх у власному мовленні.

День народження Галинки

М е т а. Розвивати мисленнєву операцію порівняння. 
Спонукати вживати у самостійному мовленні прикмет-
ники, протилежні за значенням.

М а т е р і а л: 3 ляльки, стіл, стільчики, набір іграшко-
вого посуду, миска з водою, фартушок, рушничок.

Х і д  г р и
Дорослий розповідає, що у ляльки Галинки день на-

родження і вона вирішила запросити до себе подружок. 
Пропонує дитині допомогти Галинці сервірувати стіл. 
Запитує: 

— Що ти поставиш на стіл? (Тарілки, блюдця, чашки). 
Тарілки які — чисті чи брудні? (Чисті). Що ти покладеш на 
стіл? (Ложки). А ложки чисті? (Чисті).  

Дорослий констатує: 
— На столі чистий посуд: чисті чашки, чисті блюдця, 

чисті тарілки, чисті ложки.

Дорослий розкладає на тарілочки печиво, у чашки 
наливає сік. Ляльки разом з дорослим і дитиною при-
гощаються, дякують за частування. Дорослий пропонує 
дитині допомогти Галинці прибрати зі столу. Запитує: 

— Яким став посуд? Чистим чи брудним? Що треба 
зробити, аби посуд став чистим?

Дорослий одягає дитині фартушок, підкочує рукави. 
Дитина миє в мисці з теплою водою тарілки та чашки, 
коментуючи свої дії . Дорослий підсумовує і продовжує: 

— Тарілка була брудна. Ти помив(ла) ї ї. Якою стала 
тарілка? (Чистою). Тарілка чиста, тарілка мокра. Тепер 
я витру ї ї серветкою. Яка тепер тарілка? (Суха). Галин-
ка дякує тобі за допомогу! 

Словник дитини поступово поповнюється різ-
ними частинами мови. Дошкільник виокремлює 
частини предметів, розрізняє їх, знаходить спільні 
ознаки, встановлює закономірності. Так, напри-
клад, він розум іє й узагальнює, що частини окре-
мих предметів, що знаходяться позаду, мають 
одну назву — “хвіст”: хвіст літака, поїзда, лисиці, 
сороки, акули тощо. Разом з тим, хвостиком нази-
вають і зачіску (“Оксанка зібрала волосся у хвос-
тик”), і корінчик, до якого прикріплюється плід (“Гі-
лочка яблуні міцно утримувала рум’яне яблучко за 
хвостик”). Нижню частину деяких овочів (буряка, 
ріпки, редиски, редьки) теж називають хвостиком. 

Так поступово дитина засвоює мовне явище 
багатозначності. Особливу увагу слід приділити 
тому, щоб дошкільник диференціював такі понят-
тя як “руки — ноги — лапи” (“Руки бабусі були геть 
білі від борошна”; “Дорога в сусіднє село була да-
лека, і Василь натрудив ноги”; “У цирку ведмідь 
ставав на задні лапи і танцював”), “зуби — зуб-
ці — зубчики” (“Розлючений вовк шкірив зуби”; 

Розповідаєм казку без запинки,
Бо нам сюжет підказує картинка.

(Фото надане автором. ЗДО №1 “Сонячний”, м. Буча, Київська обл.)

Логопедія
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“У татової пилки дуже гострі зубці”; “Мама до обі-
ду почистила зубчики часнику”) тощо. 

Лексико-семантичне явище синонімії вида-
ється значно складнішим за два попередні, але 
при вдало проведеній цілеспрямованій роботі 
стає можливим як розуміння, так і самостійне 
вживання слів аналогічних чи подібних за значен-
ням. Зазвичай його ґрунтовне опанування відбу-
вається пізніше — в початковій школі.

СЛОВОТВІР

Поповнення словника відбувається і за раху-
нок утворення нових слів за допомогою суфіксів 
і префіксів. Попри те, що в українській мові слово-
творення відноситься не до лексики, а до морфо-
логії, саме воно стимулює мовленнєвий розвиток 
дошкільника і збагачення словникового запасу.

Найлегше дається дитині засвоєння та само-
стійне утворення іменників за допомогою змен-
шувально-пестливих суфіксів. 

Доцільно пропонувати маляті предметні зобра-
ження, при лагідному називанні яких використо-
вуються однакові суфікси. Наприклад, -чик-: го-
робчик, вагончик, перчик, олівчик, стільчик, -ечк-: 
подушечка, шишечка, книжечка, пташечка, лялеч-
ка, або -ен-: козеня, лисеня, вовченя тощо. Дорос-
лий може почати називати ряд слів з одним суфік-
сом, а дитина за аналогією продовжить його. 

Країна гномиків
М е т а. Виробляти спрямованість уваги на морфоло-

гічне оформлення слів. Вправляти в утворенні похідних 
слів зі зменшувально-пестливими суфіксами.

М а т е р і а л:  предметні картинки, ковпачок.
М о в л е н н є в и й  м а т е р і а л: хлопець — хлопчик, 

палець — пальчик, заєць — зайчик; слон — слоник, пес — 
песик, м’яч — м’ячик; чашка — чашечка, ложка — ложечка, 
кішка — кішечка; шапка — шапочка, квітка  — квіточка, 
білка — білочка, миска — мисочка. 

Х і д  г р и
Дорослий пропонує дитині перетворитися на малень-

кого гномика, допомагає їй одягти ковпачок. Розповідає, 
що в країні, де живуть гномики, всі предмети маленькі, 
тому їх і називають лагідно (наводить кілька прикладів). 
Показує дитині картинку із зображенням великого пред-
мета, називає його. Дитина називає зображення, вико-
ристовуючи зменшувально-пестливий суфікс.

Найдоступнішим для засвоєння дошкільни-
ками навичок прикметникового словотворення 
є робота з використанням суфіксів -ів- (-ов-), -ин- 
на матеріалі присвійних прикметників. 

Бюро знахідок
М е т а. Вправляти у використанні присвійних при-

кметників із суфіксами -ів- (-ов-), -ин- та узгодженні їх 
з іменниками.

М а т е р і а л: реальні предмети (бабусині окуляри, 
Валина книжка, Петрикова шапка, Людині рукавички, 
Олина лялька, татів телефон, мамина сумка).

Х і д  г р и
Дорослий розповідає, що в метро люди іноді забува-

ють свої речі, тому там є спеціальна кімната, де загубле-
ні речі зберігаються. Дорослий запрошує завітати до та-
кої кімнати і подивитися, скільки там різних предметів. 
(На столі заздалегідь розкладено речі). Він бере в руки 
предмет, просить назвати, що це (наприклад, сумка), та 
зазначає його власника (мама). Дорослий запитує: “Чия 
це сумка?”.

Найпростіші навички словотвору дієслів фор-
муються на основі розуміння та вміння самостійно 
давати спонукальні команди типу: “Йди!”, “Біжи!”, 
“Неси!”. Додаючи до дієслів префікси при-, від-, 
за-, пере-, діти починають розуміти їх значення. 
Наприклад, префікс від- означає віддалення від 
предмета, а при- — навпаки, наближення.

Хлопчик Вередунчик
М е т а. Формувати вміння використовувати слово-

твірні морфеми дієслів у власному мовленні.
О б л а д н а н н я: хлопчик-лялька бібабо.

Х і д  г р и
Дорослий знайомить дитину з хлопчиком Вередунчи-

ком, який робить усе навпаки. Дорослий виконує певні 
дії , а Вередунчик — протилежні. Дитина називає вико-
нані дії  (наливає воду — виливає, відкриває — закриває, 
зав’язує — розв’язує).

* * *
Маємо надію, що труднощі, які можуть виник-

нути на шляху мовленнєвого розвитку малят, не 
злякають вас і з допомогою спеціалістів (учителя-
логопеда, практичного психолога та лікарів) ви 
зможете вчасно виявити та подолати їх, користу-
ючись цими методичними рекомендаціями. 

Логопедія
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