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Здавна вихователя вважають скульптором, твор-
цем дитячих душ. Він постійно перебуває у пошу-
ку нових методик, запитує себе – що буде краще та 
принесе дітям більше користі? Як досягти того, щоб 
кожна дитина у дошкільному віці пізнавала світ, сама 
того прагнучи? Відшукати відповіді на ці питання ви-
хователям ДНЗ допоможуть впровадження у практи-
ку виховної діяльності принципи дизайн-освіти. 

Педагогічний процес, побудовано на принципах 
дизайн-освіти, надає змогу вихователям створити 
умови, за яких діти отримують нові знання та розви-
вають емоційно-почуттєву сферу на основі художньої 
діяльності.

Вивчення кожної теми у таких видах дитячої  
діяльності, як музично-ігрова драматизація і художня 
праця, сприяє формуванню цілісних сенсорних обра-
зів навколишнього світу, зазначає Володимир Тимен-
ко. Взявши цю думку за мету, нами було створено 
умови, за яких діти отримують нові знання та розви-
вають емоційно-почуттєву сферу на основі художньої 
діяльності. Це сприяє формуванню цілісних сенсор-
них образів навколишнього світу. 

Навчальне заняття
для дітей середнього дошкільного віку з розвитку 

обдарованості засобами дизайн-освіти
Програмний зміст 
 – продовжувати знайомити дітей: з природою 

України, явищами природи навесні та народною твор-
чістю (лялька-мотанка); використовувати фольклор;

 – закріпити знання про птахів нашого регіону, 
що є символами українського народу;

 – забезпечувати становлення естетичних, інте-
лектуальних та моральних якостей емоційно-почут-
тєвої сфери; 

 – надати можливості для художньо-імпровізо-
ваної поведінки;

 – пробуджувати інтерес дітей до режисерської 
гри, що формує навички спільних дій: уміння узго-
джувати задум, добирати іграшки та атрибути, розпо-
діляти ролі, погоджувати дії; 

 – активізувати мову, уяву, мислення;
 – розвивати самостійність, конструктивні здіб-

ності (планування діяльності), артистичні здібності, 
дрібну моторику, пам’ять, уміння висловлювати думку.

Обладнання: зображення птахів, мультфільм 
«Сорока-ворона», набір для творчості, маски ворон й 
атрибути для драматизації забавлянки. 

Підготовча діяльність: спостереження за пта-
хами на прогулянці; робота з картками, де зображені 
птахи, дидактичні ігри; малювання птахів; вивчення 
віршів, загадок про птахів. Виправлення у діалогіч-
ному мовленні. 

Хід заняття
Вихователь:  О, скільки є живих істот! 
   І уявити важко, 
   Але співають з-поміж них 
   Лише людина й пташка! 
Мені прийшло запрошення в гості до пташиного 

десанту. Підемо? 
Птахи – щирі друзі людини. Вони допомагають 

боротися з різними шкідниками. Вони – санітари лісу. 
Серед птахів багато чудових співаків і просто гарних 
птахів. Це голоси наших полів, лісів, боліт, гір та пус-
тель. Пісні птахів звучать на землі цілий рік удень та 
вночі. А чи знаєте ви, що спів – це сигнал турбот, на-
ближення небезпеки, біди, болю, страху! Птахи по-
стійно перекликаються, щоб не загубити один одного 
та власних пташенят.
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Вихователь: Діти, а яких птахів ви знаєте? Де 
вони проживають? Давайте кожній пташці знайдемо 
дім. (Д/гра: поділ: болотні, лісові, водоплавні, польові 
тощо) 

Вихователь: Що роблять птахи, прилетівши із 
вирію додому? (веселяться, радіють, будують гнізда)

Діти відгадують загадки про птахів. 
– Не людина, а в хатці живе. (шпак)
– Чорні фраки, білі сорочки. 
– На дротах сидять рядочком. (ластівки)
– Довгі ноги, довгий ніс, жабенят на болоті їсть. 

(лелека) 
Птахи споконвіку дивували людину, адже, напри-

клад, вони двічі народжуються. Згадайте тільки-но 
жартівливе питання: «Хто швидше народився – яйце 
чи курка?» Птахи наділені вмінням літати. Більшість 
з них неперевершені співаки. Образи птахів зустрі-
чаються у народній творчості усіх без винятку на-
родів світу. У кожного народу є свої птахи-символи. 
Якщо згадати пісенну творчість нашого величного 
народу, то ми зустрінемо зозулю, соловейка, голуба, 
качку, горлицю, орла, сокола і, звісно ж, жайворонка.  
А скільки існує повір’їв, прислів’їв, приказок, зага-
док, у яких героями є птахи. 

Розповіді дітей про птахів
1.	 Улюбленим птахом є лелека. Він є символом 

народження людини. Лелека – символ любові до бать-
ка, матері, а тому − це символ сімейного благополуч-
чя, любові до рідної землі. Лелеку називають ще чор-
ногуз, буцько, бусол, бузько. 

Журавель. Його називають «Божою птицею» або 
«птахом Сонця». Журавлині відльоти у вирій − осо-
бливі. Коли люди бачать весняний журавлиний ключ, 
то кажуть, що це не журавлі, а «веселики» летять та 
несуть із собою безжурну весну та щасливе літо.

Зозуля – це символ весни і, разом з тим, нещас-
тя. Вона має віщий дар – «кукує» людині відведені їй 
роки життя. Вона може бути передвісником доброго 
чи поганого врожаю. Люди вірять, що вперше почув-
ши зозулю навесні, потрібно мати в кишені гроші, 
адже тоді будеш при грошах цілий рік. 

Ластівка – це символ добра і зла, символ весни та 
відродження. Її називають Божою пташкою. У народі 
вірять, що зруйнувати гніздо ластівки – означає на-
кликати на себе біду. Благословенним вважають той 
дім, на якому поселиться ластівчина сім’я. Також ця 
пташка є символом матері. 

Горобець − проклята Богом пташка. Існує леген-
да, що Бог покарав горобця, сплутавши йому ноги, 
через що птах не ходить, а стрибає по землі; Господь 
заборонив горобцю відлітати в теплі краї, а тому їх ба-
гато гине взимку. У народі вважають: коли горобець 
б’ється у шибку, то це попередження про недобрі вісті. 
Він символізує спритність, моторність та злодійство. 

Серед пернатого царства важливе місце займає 
жайворонок. Це маленька, у сірому пір’ї пташка при-
літає ранньої весни, а тому її здавна сприймають, як віс-
ника весни. Кажуть, що навесні жайворонок бере со-
ломинку у дзьобик, летить до Сонця і співає: «Урожай,  

урожай, теплий дощ на врожай!». З прильотом жайво-
ронків здавна пов’язували початок польових робіт. Як 
жайворонок заспіває, виводь плуг у поле, – говорять 
на Черкащині. 

Вихователь: Біла латка, чорна латка – по дереву 
скаче. (сорока)

Образ сороки в українців має різні тлумачення − 
від негативних до глибинних. Про походження сорок 
розповідають: одного разу цією птахою обернулася 
відьма, та так нею і залишилася. Відтоді з’явилися на 
світі сороки. За легендою якось один дідусь упіймав 
сороку за хвіст, вона видерлась і полетіла, а в руках у 
нього залишилася жіноча сорочка. 

У народі кажуть, що сороку створив чорт, оскіль-
ки вона йому слугує замість коня. Тому є традиція чі-
пляти вбиту сороку в конюшні, щоб зберегти коней 
від чорта. Кажуть, що цей птах живе сто, триста, а то 
й більше років. Є повір’я, що у Чистий четвер до схід 
сонця він купає своїх малят у річці (відомо, що «непо-
чата» вода має цілющі властивості). Людина, яка хоче 
позбутися виразок на тілі, має випередити ворона у 
купанні. Ворон є мудрим птахом.

 – Як кричить сорока на хаті або під хатою, то гос-
ті будуть.

 – Не можна сорочих яєць дерти, бо буде сорока 
курчат брати і порябіє лице. 

 – Як сорока скрегоче на дереві (сидить дзьобом 
до порога), то це прикмета, що будуть гості, коли ж 
обернена хвостом до порога, – буде сварка.

Вона є цілителькою й опікункою. У народі вірять, 
що ця птаха наділена магічною здатністю виліковувати 
дітей від зурочення, забираючи від них хвороби. Побу-
тує таке замовляння: «Йдіть уроки на сороки, а пристрі-
ти – на їх діти». З образами сороки й ворони пов’язаний 
мотив злодійства. Сороки полюбляють блискучі речі й 
викрадають їх, щоб заховати у своє гніздо.

Ось мій сорочий десант (показ мотанок «Соро-
чий десант»)

Сорока-мотанка – це особливе явище. Дуже не-
сподівано я відкрила для себе цю ляльку. Це ігрова 
лялька. Мотається легко та просто, без використання 
голки. Лялька-мотанка «Сорока» – оберіг на багат-
ство, прибуток. Ляльку замовляють на збільшення ба-
гатства, розвиток бізнеса. Вірять, що вона допомагає 
бути в курсі цікавих для новин, щоб «сорока новину 
на хвості принесла». Ляльку виготовляють назавжди. 
Можна поставити її біля робочого місця або на підві-
конні з кімнатними квітами, можна зробити їй гніздо, 
або одягти на шпажку.

Вважають, що наявність у вашому домі гнізда з 
сім’єю сорок сприятиме сімейному благополуччю. 
Найстарша у зграї Сорока. Головна волхвиня має 
фартушок, крила. Вона багато знає та багато літає 
світом. Середуща ще молода, щоб мати крила тому, 
хустка опинальна. 

Отже, сьогодні пропонуємо майстер-клас «Со-
рока-ворона». Виготовлена власноруч лялька при-
красить вашу оселю і стане приємним подарунком 
собі, друзям, рідним. Для виготовлення такої пташки  
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потрібно небагато часу, а також звичайні підручні ма-
теріали: клаптики кольорової тканини, червона нитка 
(як відомо, червоний колір – оберіг, тож ваша пташи-
на ще й охоронятиме вас від зла), гарний настрій, доб-
рі думки. Оце і все! До роботи. (діти виготовляють 
ляльку-мотанку) 

А зараз я вам пропоную потренуватися і підготу-
вати театральну постановку на слова забавлянки. «Со-
рока-білобока діткам кашку варила...» – це не просто 
забавлянка, а магічний ритуал, прадавня гімнастика 
для дитячих пальчиків, заспокійливий масаж, вправа 
на дитячу увагу. Образ сороки тут не випадковий. Да-
вайте пригадаємо слова забавлянки: 

Сорока-ворона
На припічку сиділа
Діткам кашку варила
Ідіть дітки по дрова
Буде кашка готова
Цьому дам, цьому дам
Цьому дам, і цьому дам
А цьому не дам!
Дров не носив!
Печі не топив!
Каші не варив!
Шу-шу на бабину грушу. (або перегляд мульт-

фільму) 
За допомогою лічилки поділимо ролі й оберемо 

режисера. Після поділу ролей коротко аналізуємо не-
обхідні дії діток. 

Драматизація – режисерська гра забавлянки 
«Сорока-ворона» 

Оцінювання гри дітей: Яка (який) ти … гарна(-ий) 
актор(-ка), ти правильно передав(-ла) настрій мами-воро-
ни. Далі відбувається оцінювання акторської гри дітей. 

 – Чи сподобалось вам в гостях у пташиного де-
санта? Що саме?

 – Що було важко?
 – Яка пташка вам подобається найбільше? Чому 

саме? 
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