
54

№ 5 (48) /05/2016Освіта та розвиток обдарованої особистості

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 • розвивати в дітей навички спілкування й 
розв’язання конфліктних ситуацій;

 • формувати позитивні риси характеру у дітей;
 • підвищувати рівень самоконтролю емоційного 

стану;
 • збагачувати та активізувати словниковий запас;
 • вдосконалювати пам’ять, мислення, розвиток 

стійкості, зосередженості та концентрації уваги, твор-
чих здібностей, уяви;

 • сприяти інтелектуальному зростанню;
 • розвивати у дітей потребу і здібність до твор-

чості;
 • навчати дітей прийомам саморелаксації для 

зняття психом’язового напруження;
 • орієнтувати кожного на саморозвиток.

Вікова категорія: діти  5–10 років. 
Форма занять: групова.
Оптимальна кількість учасників: 6–10 осіб.
Цикл: за дотримання режиму проведення (1 раз 

на тиждень), програма розрахована на навчальний рік  
(з вересня до травня).

Час проведення кожного заняття: 30–45 хв.
Програма містить 32 заняття. 
Цілеспрямований, систематичний розвиток емо-

ційної сфери необхідний кожній дитині, оскільки 
формування важливих навичок соціальної адаптації 
буде успішним лише за умови розвитку емоційно-во-
льової сфери. 

Розв’язуючи цю проблему маємо можливість точ-
ніше спрямовувати розвивальну діяльність як із про-
філактичною, так і корекційною метою. Актуальною 
стає проблема реалізації можливостей кожної дитини, 
з максимальним урахуванням індивідуальності.

Наталія Олександрівна Сидоренко,
практичний психолог вищої категорії, 
практичний психолог-методист Рижанської гімназії
Володарсько-Волинського району
Житомирської області, 
с. Рижани, Україна

Основними принципами, яких необхідно дотри-
муватися під час проведення взаємодії дорослого з 
дитиною, є:

- не зашкодь ні дією, ні словом, ні порухом душі;
- не втрать дорогоцінного часу, який природою 

даний для зростання маленької дитини;
- не поспішай, дозволь розквітнути дитинству в 

дитині;
- дитина замовляє розвиток – саме малюк є за-

мовником педагогічного процесу, адже він має право 
зрости здоровим, активним і реалізувати всі свої зді-
бності впродовж життя, для чого дорослі, які поруч, 
мають забезпечити становлення його потенційних 
можливостей в дитинстві.

Мета програми:
 • забезпечення відповідних умов для нормально-

го самопочуття дитини;
 • розвиток творчого потенціалу;
 • стимулювання розвитку дитини відповідно до 

її вікових можливостей.
Напрями діяльності:
 • формування знань про емоції;
 • формування вміння адекватно виражати емоції;
 • формування вміння керувати власними емо- 

ціями.
Завдання корекційно-розвивальної програми:
 • створювати позитивно емоційну атмосферу 

безпеки в групі однолітків;
 • сприяти розвитку особистісно активного став-

лення до нового;
 • допомогати дитині в подоланні звичних уявлень 

про зовнішній світ, про себе, про своє бажане «Я»;
 • коригувати небажані особистісні особливості 

поведінки, настроїв;

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЛИНКИ 
ДЛЯ КОжНОЇ ДИТИНКИ
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Кожне заняття передбачає різні ігри, вправи, роз-
минки, казки, дібрані з урахуванням вікових особли-
востей дітей, доступні за змістом.

Потрібно прагнути, щоб здобуті на заняттях знан-
ня та навички були затребувані в реальному житті й 
стали набутим досвідом для дитини. 

Базові емоції
1.  Інтерес – позитивне переживання, характерне 

для дітей. Інтерес відіграє важливу мотиваційну роль 
у формуванні та розвитку навичок, умінь, інтелекту і 
творчих прагнень, забезпечує працездатність.

2.  Радість – активне внутрішнє задоволення, 
переживання впевненості в собі, власної значущості, 
успіху своєї діяльності. Домінування цієї емоції ство-
рює комфорт для людини.

3.  Подив – пов’язаний зі сприйняттям чогось рап-
тового, несподіваного, неочікуваного.

4.  Сум – зневіра, безнадія, ізоляція. Ця емоція 
гальмує розумову і фізичну активність дитини.

5. Гнів – обурення, невдоволення чимось. Гнів є 
одним із компонентів агресивної мотивації, контроль 
якого відіграє важливу роль у процесі соціального 
розвитку дитини.

6.  Відраза – украй неприємне відчуття, виклика-
не чимось бридким, огидним, потворним.

7.  Презирство – переживання глибокої зневаги 
до когось (чогось) морально низького. Презирство 
призводить до збільшення почуття власної значущос-
ті та знецінювання об’єкта презирства.

У ситуаціях, що активізують гнів, зазвичай також 
актуалізуються емоції відрази та презирства. Комбіна-
ція цих трьох емоцій розглядається як тріада ворожості.

8. Страх – відчуття сильного переляку, боязні ко-
гось (чогось). Переживання страху сприймається як 
загроза особистій безпеці, що супроводжується по-
чуттям невпевненості, незахищеності, неможливості 
контролювати ситуацію.

9. Сором – невдоволення собою, яке викликає ба-
жання сховатися, втекти.

10. Почуття провини – пов’язано з переживан-
ням порушень моральних та етичних норм.

Інші емоції, відповідно до теорії К. Ізарда, є по-
хідними. Особливості їх зовнішнього прояву визнача-
ють за виразними рухами тіла, інтонаціями, тембром 
голосу тощо. Виразні дії не лише визначають, але й 
формують почуттєву сферу.

У процесі дорослішання особливості емоцій (їх 
сила, тривалість, стійкість) змінюються у зв’язку зі 
змінами провідної діяльності дитини та її мотивів,  
а також через ускладнення відносин дитини з оточую-
чим світом. Разом з переживанням комфорту чи не-
задоволення у дитини виникають почуття, викликані 
тим, наскільки добре виконала певні обов’язки, яку 
значущість мають її дії для інших, як вони дотриму-
ються норм та правил поведінки з оточуючими.

Однією з умов виникнення у дітей дошкільного 
віку складних емоцій є взаємозв’язок і взаємозалеж-
ність емоційних та пізнавальних процесів, що є двома 
важливими сферами психологічного розвитку.

Виховання відчуттів у дитини має слугувати фор-
муванню гармонійно розвиненої особистості. Одним 
із показників цієї гармонійності є певне співвідно-
шення інтелектуального та емоційного розвитку. Не-
дооцінка такої потреби призводить до надмірного, 
однобічного розвитку певної якості, частіше – інте-
лекту. Це, по-перше, не дає змоги глибоко зрозуміти 
особливості мислення та керування його розвитком, 
а по-друге, не дозволяє цілком визначити роль таких 
регуляторів поведінки дитини, як мотиви та емоції.

Емоційно-вольова сфера дошкільника характе-
ризується: ускладненням змісту емоційної сфери; 
імпресивністю емоцій та почуттів; формуванням за-
гального емоційного фону психічного життя дитини; 
зміною експресивної сторони емоцій і почуттів ди-
тини-дошкільника. У цьому віці засвоюється «мова» 
почуттів. За допомогою поглядів, жестів, міміки, по-
смішок, пози, рухів та інтонацій діти висловлюють 
переживання. Дошкільник може за допомогою слів 
пояснити власний психологічний стан; поступово 
оволодіває вмінням стримувати бурхливе та різке ви-
раження почуттів, розуміючи, як потрібно поводити 
себе у певній ситуації. У дитини з’являється воля.

У дошкільників система емоцій і почуттів пере-
буває на етапі формування. Тому важливо у цьому віці 
закласти основи позитивних емоцій та почуттів, що 
посідають важливе місце у психічному розвитку ди-
тини, підготовці її до навчання.

Діагностика порушень емоційної сфери, 
порушення поведінки дітей
(діагностика для батьків)

Інструкція. Переглянувши наведені нижче 
характеристики, зауважте, що властиво вашій  
дитині.

Інфантильна агресивність: задиркуватий; часто 
свариться з дітьми; мучить оточуючих; часто прово-
кує батьків; ображає оточуючих; неслухняний; по-
стійно висловлює претензії батькам; має несподівані 
прояви бурхливого темпераменту; поводиться, як ти-
ран; агресивний; ревниво ставиться до братів і сестер; 
скаржиться, що його не люблять; свариться з одноліт-
ками; невгамовний; дратує інших дітей; надто багато 
говорить; знищує свої речі, іграшки.

Надмірна активність: перебуває в постійному 
русі; багато говорить; говорить дурниці; неспокійно 
спить; несподівані прояви бурхливого темпераменту; 
нервово покусує нігті; не вміє чекати.

Відокремленість: сором’язливий; любить уса-
мітнюватися; приховує власні почуття; бажає бути не-
помітним; не бере участь в грубих іграх; надає пере-
вагу перебуванню вдома; мало спілкується; боязкий.

Страх: схильний до головного болю, у шкільному 
віці до мігрені; часто відчуває болі у животі; має страх 
перед дошкільним або загальноосвітнім навчальними 
закладами; легко бере на себе вину; скаржиться, що 
його не люблять; може легко блювати.

Порушення сну: не бажає спати один; боязкий; 
боїться темряви; спить неспокійно; невпевнений; 
страждає від жахіть.
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Труднощі у навчанні: докладає багато зусиль 
для вивчення матеріалу; погано читає; погано розді-
ляє слова на склади; не може самостійно впоратися 
з домашніми завданнями; відстає від інших учнів, 
одногрупників; погано пише; погано рахує; легко від-
волікається.

Агресивна поведінка: іноді поводиться погано, 
щоб привернути до себе увагу; із задоволенням про-
вокує дітей; заважає іншим непосидючою поведін-
кою; штовхає, зачіпає і б’є дітей; завжди знаходить 
недоліки в тому, що роблять інші діти; коли сердить-
ся, то погрожує зробити зло іншим дітям.

Замкнена поведінка: боїться сторонніх дорос-
лих; легко виходить із рівноваги за нових обставин; 
боїться, що програє під час гри; тремтять руки, коли 
хвилюється; швидко лякається; ніколи не кричить го-
лосно, навіть якщо є причини; не захищається, коли 
інші діти ображають.

Пасивно-агресивна поведінка: стає капризним 
та впертим, якщо щось не вдається; ображається че-
рез найменшу критику стосовно себе; вважає, що всі 
повинні йому догоджати; від будь-якої необхідності 
послухатися скаженіє; зі злістю в очах дивиться на 
оточуючих; постійно ображений; коли сердиться, ні з 
ким не розмовляє.

Оцінювання рівня тривожності 
та схильності дитини до неврозу

(за А. Захаровим)
Мета: оцінити емоційний стан дитини, її зв’язок 

із поведінковими реакціями.
Інструкція для батьків. Якщо відзначена осо-

бливість поведінки є вираженою й останнім часом 
збільшується, то відповідний пункт потрібно оцінити  
у 2 бали. Якщо зазначені прояви трапляються пе-
ріодично, то відповідний пункт необхідно оцінити  
в 1 бал. За відсутності названих у пункті особливос-
тей поведінки потрібно поставити 0 балів.

Твердження
1.  Легко засмучується, довго переживає, занадто 

близько бере до серця.
2.  Коли щось не так – плаче, не може заспокоїтися.

3.  Вередує без причини, дратується через дрібни-
ці, не може чекати, терпіти.

4.  Дуже часто ображається, сердиться, не терпить 
ніяких зауважень.

5.  Нестійкий настрій: може водночас сміятися і 
плакати.

6.  Засмучується без очевидної причини.
7.  Як і в перші роки життя, бере до рота соску, 

палець, щось крутить у руках.
8.  Довго не засинає без світла і присутності по-

руч близьких; спить неспокійно, часто прокидається 
вночі; не може вранці одразу прокинутися.

9. Надто збуджується, коли потрібно стримувати-
ся, або гальмує, виконуючи будь-яку дію.

10. З'являються виражені страхи, побоювання у будь-
яких нових, невідомих або відповідальних ситуаціях.

11. Зростає невпевненість у собі, нерішучість у 
діях та вчинках.

12. Швидко втомлюється, відволікається, важко 
концентрує увагу.

13. Важко знаходить спільну мову, домовляється; 
постійно змінює рішення або поринає в себе.

14. Скаржиться на головні болі ввечері або на болі 
в ділянці живота вранці; часто блідне, червоніє, упрі-
ває; чухається без очевидної причини; страждає від 
алергії, різних висипів на шкірі.

15. Знижується апетит, часто і довго хворіє, без 
причини піднімається температура; часто пропускає 
дошкільний або загальноосвітній навчальні заклади.

Інтерпретація результатів. Отримані бали по-
трібно додати.

–• 30−20 балів – безсумнівний нервовий розлад.
–• 19−15 балів – невроз був або буде найближчим 

часом.
–• 14−10 балів – є ознаки нервового розладу, але вони 

необов’язково підтверджують наявність захворювання.
–• 9−5 балів – є схильність до виникнення нер-

вового розладу, потрібно бути уважнішими до стану 
нервової системи дитини.

–• 4−0 балів – відхилення несуттєві, є виявами ві-
кових особливостей дитини, які з часом минуть.

Анкета для вчителів
Шановні вчителі, вкажіть, будь ласка, прізвища дітей, за якими ви часто спостерігаєте емоційні прояви, 

зазначені в таблиці.
№ Емоційний прояв Прізвище та ім’я дитини
1 Дитина часто почувається ображеною
2 Соромиться
3 Неспокійна, тривожна дитина
4 Невпевнена
5 Боїться
6 Нетерпляча
7 Гнів переростає в агресивність (б’ється, розкидає речі)
8 Настрій змінюється раптово й часто
9 Неуважна 
10 Незадоволена наслідками своєї діяльності
11 Нудьгує
12 Вороже ставиться до оточуючих
13 Жадібна
14 Уникає спілкування з батьками, дітьми
15 Часто сумує, журиться
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Рекомендації 
для виконання розвивальних завдань

1. Заохочувати творчу ініціативу дитини: не сва-
рити за помилки і не насміхатися з безрезультатних 
спроб, оскільки достатньо один раз насварити дити-
ну за неправильні дії і вона може більше не захотіти 
виконувати завдання. Особливо, якщо її дії невдалі, 
потрібно знайти щось таке, за що можна було б по-
хвалити: сміливість, винахідливість, старанність, 
акуратність тощо.

2. Значну роль для дитини відіграє форма, за 
якої здійснюється оцінювання результатів її діяльнос-
ті В основі будь-якого оцінювання має бути позитивне 
ставлення до дитини, навіть якщо вона зробила по-
милку у завданні, бажаною формою оцінювання має 
бути така: «Ти діяв дуже добре, але поки що тобі не 
все вдалося зробити правильно. Однак наступного 
разу ти можеш виконати завдання краще, ніж зараз». 
Після цього важливо вказати дитині на її помилки та 
на способи виправлення недоліків.

3. Необхідно детально разом проаналізувати 
допущені нею помилки. Бажано, щоб правильну від-
повідь дитина знаходила за допомогою дорослого, 
але самостійно. Не потрібно поспішати підказувати: 

спочатку перевірити, чи зрозуміла дитина, що від неї 
вимагається та хід розв’язання завдання. І якщо, не-
зважаючи на всі спроби, виконати не вдається, мож-
на натякнути, в якому напрямку потрібно рухатись. 
Правильну відповідь необхідно говорити, коли мож-
ливості дитини вичерпано. Під час повідомлення го-
тової правильної відповіді дитина повинна зрозуміти, 
чому ця, а не інша відповідь, є правильною.

4. Більшість дітей не завжди можуть пояснити 
знайдене ними рішення через невпевненість у собі або 
конформність. Тому потрібно спокійно запитати: «Чому 
ти так вважаєш?» замість «Неправильно, краще думай!»

5. Якщо дошкільник почав частіше відволіка-
тись, більше помилятись – це означає, що він втомив-
ся. Тоді краще переконцентрувати увагу дитини на 
інший цікавий для нього вид діяльності.

6. Намагайтесь уникати примусу: «Сідай, буде-
мо займатися, ледащо!» або «Але ж ти й неуважний!» 
тощо. Такі виховні впливи сприяють формуванню в 
дитини з раннього віку невпевненості. А це призво-
дить до нових невдач. Виникає замкнене коло, вийти 
з якого самостійно дитина не зможе.

Не забувайте говорити дитині, що вона розумна 
та здібна!

Структура програми
№

заняття Мета Зміст

Блок 1. Будьмо знайомі

1

Об’єднання дітей через гру; сприяння їх-
ньому знайомству; забезпечення атмосфе-
ри довіри; створення позитивного настрою

Привітання 
Правила групової взаємодії
Знайомство «Імена»
Вправа «Лялька»
Хвилинка-веселика
Соціометрична гра «Яблука»
Гра «Поміняйтеся місцями ті, у кого...»
Ритуал завершення заняття

2

Дослідження міжособистісних відносин 
дошкільників, складання уявлення про 
групу дошкільнят та характер 
відносин у ній

Привітання
Гра «Секрет» Т. А. Рєпнової

3

Забезпечення позитивного емоційного 
фону, почуття комфорту, згуртованості 
групи; зняття емоційного напруження

Привітання 
Гра «Посмішка по колу»
Гра «Моє ім’я»
Розминка 
Хвилинка-веселика
Гра «Одне до одного» 
Вправа «Упізнай за голосом»
Ритуал завершення заняття

Блок 2. Райдуга почуттів

4

Забезпечення атмосфери довіри; розвиток 
уміння розпізнавати емоційні стани інших 
людей, подолання навичок гніву; розвиток 
позитивних емоцій

Привітання 
Вправа «Долоньки, пальчики й кулачки»
Вправа «Наші емоції»
Розминка 
Хвилинка-веселинка
Гра-обговорення «Взаємини» 
Вправа «Злюка-зіронька»
Ритуал завершення заняття
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5

Привітання, формування вміння розпізна-
вати емоції, подолання страху; розвиток 
навичок співпраці в колективі, розвиток 
мислення

Вправа «Долоньки, пальчики й кулачки»
Казка «Вовк і семеро козенят»
Хвилинка-веселика «На місточку» (Грицько Бойко)
Розминка 
Вправа «Кривлялки»
Гра «Паперові м’ячики»
Ритуал завершення заняття 

6

Розвиток комунікативних навичок, 
коригування вміння розпізнавати 
і передавати різні емоційні стани, 
формування навичок позитивної 
поведінки в спілкуванні з однолітками

Привітання 
Вправа «Долоньки, пальчики й кулачки»
Казка «Рукавичка»
Розминка
Хвилинка-веселика
Гра «Липучка»
Вправа «Жужа»
Ритуал завершення заняття

7

Коригування типових емоційних та 
особистих порушень, розвиток навичок 
спілкування та співпраці, формування 
нових форм поведінки

Привітання 
Вправа «Долоньки, пальчики й кулачки»
Казка «Колобок»
Вправа «Ліпимо колобка» 
Розминка 
Хвилинка-веселика
Малювання веселого колобка
Вправа «Стежка»
Гра «Грибник»
Ритуал завершення заняття 

8

Розвиток уміння передавати емоційні 
стани, відтворювати власні почуття через 
емоції, розвивати мислення, пам’ять, 
нейтралізація негативних проявів 
поведінки, виховувати доброзичливість

Привітання 
Вправа «Долоньки, пальчики й кулачки»
Вправа «Запам'ятай вірш»
Гра-казка «Дощ у лісі»
Розминка «У бабусі Фросі»
Хвилинка-веселика
Вправа «Бабуся збирає у кошик»
Гра «Ой на горі льон»
Гра «Голка й нитка»
Вправа «Пиріг»
Ритуал завершення заняття

9

Навчання дітей розуміти власний 
емоційний стан та емоційні стани інших, 
уміти їх розрізняти, навчання розпізнавати 
та передавати емоції через міміку, жести, 
виразні рухи, інтонацію. Розвиток навичок 
працювати в колективі

Привітання
Вправа «Долоньки, пальчики й кулачки»
Казка «Про курочку рябушечку» (Н. Сидоренко)
Хвилинка-веселика
Пісня-гра «Баба і курчата»
Вправа «Відгадай-но»
Гра «Сорока-злодійка» 
Ритуал завершення заняття

10

Розвиток емоційної виразності, навчання 
розпізнавання емоцій і почуттів, уміння 
контролювати власний емоційний стан, 
формування навичок колективної взаємодії

Вправа «Долоньки, пальчики й кулачки»
Гра «Квочка і курчата»
Хвилинка-веселика
Гра «Курчатка-пустунці»
Вправа «Кмітливі курчатка»
Гра «Курочка-чубарка»
Гра «Хто покликав?»
Ритуал завершення заняття

11

Розвиток емоційно-вольової сфери, фор-
мування навичок позитивної комунікації, 
виховання позитивного ставлення до себе 
та оточуючих

Привітання 
Вправа «Долоньки, пальчики й кулачки»
Вправа «Форми привітання»
Психогімнастика «Маленький скульптор»
Гра «Відгадай емоцію»
Гра-вправа «Посварилися-помирилися»
Розминка  «Пальчики-художники»
Хвилинка-веселика
Психогімнастична гра «Хто це?»
Вправа «Поділюся добротою»
Ритуал завершення заняття 
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12

Регулювання соціальних взаємин у групі, 
навчати конструктивних форм поведінки, 
емоційне наближення дітей один до одно-
го, виховання доброзичливості та гарних 
відносини, позитивні риси характеру

Привітання 
Вправа «Долоньки, пальчики й кулачки»
Казка «Про одяг для слів»
Гра «Будь ласка»
Розминка
Хвилинка-веселика
Вправа «Обзивалки»
Вправа «Знайди друга»
Гра «Дракон»
Ритуал завершення заняття

13

Вироблення навичок зниження негативних 
емоцій, навчання дітей альтернативних 
прийомів поведінки в ситуації 
агресивності, корекція агресивності, 
створення сприятливої атмосфери в групі

Привітання
Гра «Я – твій друг»
Вірш «Чим кінчається сварка…» (Л. Людкевич)
Чарівні правила поведінки
Вправа «Втікай, злосте, втікай!»
Гра «Змінюємо обличчя» 
Гра «Кричалки-шепотілки-мовчалки»
Розминка
Хвилинка-веселика
Гра «Тух-тібі-дух»
Гра «Мішечок»
Ритуал завершення заняття

14

Розвиток здатності до емоційної регуляції 
власної поведінки, усвідомлення 
важливості  своїх почуттів, розвиток 
навичок контролювати свої емоції та 
звільнятися від негативних та небажаних, 
навчання формам взаємодії з іншими 
за допомогою гри

Привітання 
Гра «Я – твій друг»
Казка «Дякую, але мені це непотрібно» (Т. Іванова)
Вправа «Тренуємо емоції»
Вправа «Кулька емоцій»
Хвилинка-веселика «Гімнастика для звіряток»
Хороводна гра «Зайчик»
Рухлива гра «Сова»
Рухлива гра «Корови, собаки, кішки»
Ритуал завершення заняття

15

Навчання дітей комунікації та формування 
навичок конструктивних форм позитивної 
поведінки, розвиток здібностей адекватно 
сприймати себе та оточуючих, навчання 
форм взаємодії з іншими

Привітання
Гра «Я – твій друг»
Казка «Павучкові рушнички» (М. Пономаренко)
Вправа «Я хочу тобі подарувати»
Вправа «Похвали мене»
Розминка 
Хвилинка-веселика
Вправа «Дотягнися до зірок»
Вправа  «Я – зірка»
Гра «Живий клубочок»
Ритуал завершення заняття

16

Закріплення вміння розуміти й передавати 
емоційні стани інших, формування 
довільної регуляції та емоційних реакцій, 
навчати діяти узгоджено, довіряти один 
одному

Привітання
Гра «Я – твій друг»
Вправа «Ми йшли, йшли, йшли…»
Вправа «Кошенята»
Гра «Злі/добрі котики»
Хвилинка-веселинка «Кіт і миші»
Гра «Кішки й мишки»
Гра «Горобчики та кіт»
Ритуал завершення заняття

17

Підтримання у дітей мотивації на пізнання 
себе через світ емоцій, допомога в 
усвідомленні власного «Я», гармонізація 
міжособистісних відносин у колективі

Привітання 
Гра «Я – твій друг»
Вправа «Незакінчене речення»
Вправа-конкурс «Я – кращий хвалько!»
Хвилинка-веселинка
Вправа «Руки знайомляться, руки сваряться, руки миряться»
Гра «Лисичко, де ти?»
Гра «Горюдуб»
Вправа «Тупотіть ті, хто...»
Ритуал завершення заняття 
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18

Навчання дітей розуміти емоцій нині ста-
ни, вираження власних почуттів, надання 
змоги виразити свої страхи, навчання на-
вичкам зняття напруження, яке виникає 
через страхи, сприяння взаємодії в парі

Привітання
 Гра «Я – твій друг»
Гра «Драна голова»
Вправа «Закінчи речення»
Вправа «Тренуємо емоції»
Вправа «Знищимо свій страх»
Хвилинка-веселика.
 Вправа «Частини тіла» 
Вправа «Мишоловка»
Гра «Не лови гав»
Гра «Ау!»
Ритуал завершення заняття

19

Розширення уявлень дітей про емоції, ак-
туалізація почуттів: радості, страху, гніву, 
стабілізація нервових процесів, розвиток 
творчих здібностей, згуртування групи

Привітання 
Гра «Я – твій друг»
Казка «Муха-Цокотуха», Корній Чуковський (переклад М. 
Пригара)
Вправа «Не пропусти»
Вправа «Муха-Цокотуха»
Вправа «Оплески».
Ритуал завершення заняття

20

Продовження пізнання власної особис-
тості через емоції радості та задоволення, 
розвиток уважності, розкриття ресурсного 
стану, сприяння згуртованості, підтримка 
дитячого колективізму

Привітання 
Гра «Я – твій друг»
Гра «Навпаки»
Вправа «Два гнома»
Хвилинка-веселика «Кулачки й долоньки»
Гра «Плутанка»
Вправа «Роззяви»
Ритуал завершення заняття

21

Формування здатності диференціювати 
різні емоційні стани, коригування по-
рушень у сфері спілкування, формування 
комунікабельності

Привітання 
Вправа «Кольорові долоні»
Гра «Скажи навпаки»
Гра «Сопілочка»
Хвилинка-веселика «Лялька»
Ритуал завершення заняття

22

Розвиток вміння розрізняти емоційні 
стани та пов'язані з ним фізичні відчуття, 
навчання конструктивним формам 
поведінки, навчання діяти узгоджено 
і довіряти один одному

Привітання
Вправа «Кольорові долоні»
Вправа-гра «Навпаки»
Вправа «То весело, то сумно»
Хвилинка-веселика «Якщо весело тобі, роби так…»
Гра «Джин»
Гра «Ведмедики та бджілки»
Кричалка «Я дуже хороший!»
Ритуал завершення заняття 

23

Сприяння усвідомленню дитиною 
власного емоційного стану, навчання 
вмінню керувати своїми емоційними 
станами, формування довільної регуляції 
поведінки та конструктивних форм 
взаємодії

Привітання 
Вправа «Кольорові долоні»
Гра «Японський метелик»
Хвилинка-веселика «Якщо весело тобі, роби так…» 
Гра «Бабусині ключі»
Вправа «Мотузочка»
Вправа-гра «Тік-так»
Ритуал завершення заняття

24

Створення позитивного емоційного фону у 
групі, розвиток групової взаємодії, почуття 
єдності, розвиток навичок міжособистісної 
взаємодії та невербального спілкування, 
зняти напруження

Привітання 
Вправа «Кольорові долоні»
Казка про двох цапків (М. Коцюбинський)
Гра «Рано – вранці два барани»
Казка «Дві кізочки»(М. Коцюбинський)
Хвилинка – веселика «Цап»  
Гра «Козенята - малята»
Вправа «Козенята»
Ритуал завершення заняття
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25

Навчання дітей усвідомлювати й 
передавати вербально й невербально 
емоційні стани, формування соціальної 
довіри, позитивного настрою й відчуття 
єдності в групі

Привітання 
Вправа «Обійми» (за Фопелем)
Вправа «Емоції»
Хвилинка-веселинка «Цікава Варвара»
Гра «Вітер віяв...»
Вправа «Ворота для очей» 
Вправа «Карусель»
Ритуал завершення заняття 

26

Корекція агресивних тенденцій негатив-
них емоційних станів, тренування психо-
моторних функцій та розвиток навичок 
самоконтролю, гармонізація відносин у 
групі

Привітання 
Вправа «Обійми» (за Фопелем)
Гра «Стій»
Хвилинка-веселика. Гра «Сумно, сумно так сидіти»
Хвилинка-веселика «Одна сім’я» 
Гра «Совонька»
Гра «Лоскотання»
Вправа «Мішечок із криком»
Ритуал завершення заняття

27

Розвиток адекватних емоційних реакцій 
на психотравматичні ситуації, уміння 
диференціювати емоції та почуття інших, 
розвиток емпатії,  розвиток уміння 
самостійно переборювати страхи

Привітання 
Вправа «Обійми» (за Фопелем)
Казка про трьох поросят
Вправа «Троє поросят»
Вправа «Хто чого боїться?»
Ритуал завершення заняття 

28

Розвиток емоційної сфери, уміння дифе-
ренціювати емоції та почуття, емоційне 
взаємне та самовираження, підвищення 
впевненості у собі, формування соціальної 
довіри, позитивного настрою та почуття 
єдності у групі

Привітання 
Вправа «Обійми» (за Фопелем)
Гра «Передай настрій»
Народна гра «По сіль до баби»
Вправа «Стежинка»
Гра «Роздувайся, міхур!». 
Гра «Паперові м'ячики»
Ритуал завершення заняття

29

Навчання позитивно ставитися до себе і 
приймати себе та інших, розвиток відчуття 
внутрішньої зосередженості, розвиток 
навичок взаємодії у малій групі

Привітання
Вправа «Обійми» (за Фопелем)
Вправа «Якби ти був...»
Казка «Пломінчик» (О. Анісімова)
Вправа «Погляд крізь дірочку»
Гра «Газета»
Гра «Не лови гав»
Вправа «Струмочок»
Ритуал завершення заняття

Блок 3.  Такими ми стали

30

Розвиток навичок встановлення зв’язків 
між різними почуттями та причинами, 
які їх викликають, формування групової 
взаємодії, почуття єдності

Привітання 
Вправа «Олені» 
Вправа «Який настрій у казці?»
Вправа-гра «Гусениця» (Коротаєва О.)
Гра «Біп»
Гра «Кумедний малюнок»
Вправа «Полум'я свічки»
Вправа «Салют»
Ритуал завершення заняття

31

Навчання визначати емоційні реакції, що 
супроводжують різні життєві ситуації, 
укріплення віри в себе, сприяння 
позитивному ставленню до світу і 
оточення, виховання почуття належності 
до групи, поваги та доброзичливого 
ставлення один до одного

Привітання 
Вправа «Олені» 
Казка-гра «Чарівна зірка»
Вправа «Впізнай своє яблуко»
Гра «Ось який я!»
Вправа «Ми тебе любимо»
Ритуал завершення заняття
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Формування навичок самоконтролю, 
розвиток впевненості у власних силах, 
регулювання соціальних взаємин у дітей, 
створення емоційного комфорту та гармо-
нізація відносин

Привітання 
Вправа «Олені» 
Вправа «Павучок» 
Гра «Заборонні рухи»
Вправа «Кулька дружби» 
Вправа «Світ без тебе» 
Вправа «Соняшник» 
Вправа «Коло друзів»
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