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Освітня	діяльність	на	прогулянці		
для	дітей	середньої	та	старшої	груп

Усім відомо, що малюки полюбляють гратися з палицями. Проте 

більшість дорослих сприймають палицю в руках дитини як потенційну 

загрозу її здоров’ю і суворо забороняють будь-які дії з нею. Перетво-

рити джерело небезпеки на “паличку-виручалочку” допоможуть цікаві 

вправи, завдання та веселі ігри. 

Роботу з формування безпечної поведінки під час ігор з палицями доцільно розпочинати 
з наймолодшого віку безпосередньо на прогулянці. Бажано підпорядкувати її пізнавальним 
темам “Дитячі забави”, “Літні (весняні, осінні) розваги” або зробити частиною тематичного 
Тижня безпеки у весняний чи літній період.

М е т а. Формувати знання дітей про правила 
безпечної поведінки на ігровому майданчику, на-
слідки необачних дій під час ігор з палицями. На-
вчати малят корисних, цікавих та безпечних ігор 
зі звичайними палицями. Розширювати уявлення 
про можливості практичного застосування палиць 
в іграх та різних життєвих ситуаціях; продемонстру-
вати їх поліфункціональність. 

М а т е р і а л: палиці, різні за довжиною, товщи-
ною, конфігурацією; мотузки, магнітики, металеві 
скріпки; ноутбук, репродукції картин В. Маковського 
“Рибалочки”, Р. Дункана “Яблуневий сад”.

Х і д  д і я л ь н о с т і

ВПРАВА НА ЗАЛУЧЕННЯ

Вихователька разом з малятами збирає палички та 
гілки на ігровому майданчику. До зібраних додає свої, 
раніше заготовлені. Разом розглядають та обстежують 
палички і гілки.

Запитання	до	дітей

�� Що ми зібрали?
�� Чим відрізняються палиці й гілки? (Палиця — 

відділена від дерева й очищена від пагонів части-
на тонкого стовбура або товстої гілки.)

�� Чи можна гратися з палицями? Чому?

Вихователька. Спробуймо навчитися гра-
ти з палицями так, щоб було весело, цікаво, 
а голов не — безпечно. Щоб на перший погляд 

 небезпечна палиця стала для нас паличкою-ви-
ручалочкою, влаштуймо для невибагливих пали-
чок і палиць свято.

РОЗДИВЛЯЄМОСЬ, 
СОРТУЄМО, ФАНТАЗУЄМО

Вихователька пропонує дітям для початку розсорту-
вати палиці на довгі й короткі, товсті й тонкі, скласти 
до картонного ящика палиці із сучками та колючками. 
Наголошує на тому, що небезпечними палицями, яки-
ми можна поранитися, гратися не треба, а для інших 
можна придумати різні способи застосування, навіть 
перетворити окремі палички на іграшки. Разом роз-
дивляються палиці, які залишилися, міркують, що з них 
можна зробити.

Запитання	до	дітей

�� Яка палиця може стати указкою для екскур-
совода?
�� Яка паличка може бути мішалкою? Що нею 

можна перемішувати?
�� Чи вдасться серед наших паличок знайти 

таку, яка стане держачком для лопатки? 
�� Яку паличку можна запропонувати старень-

кій бабусі або дідусеві замість ковіньки?
�� Чи є тут паличка, що може стати чарівною?

ПАЛИЧКИ-КОНЯЧКИ

Вихователька. Як ви гадаєте, якщо взяти па-
лицю, швидко бігати по майданчику між  діть ми 
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ДО ЗМІСТУ НОМЕРА
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