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Робота над змістом української народної казки 
“Кривенька качечка” з дітьми старшої групи

Народні казки дуже мудрі, але мудрість цю не так-то просто осягну-

ти. Особливо сучасним малюкам. Адже казки складалися давно, а реалії 

 нашого світу так стрімко змінюються. Вдумливо й усебічно опрацювати 

з малятами зміст давньої казки допомагають… новітні методи та прийоми. 

Як-от  популярний нині серед педагогів  метод “Шість  капелюхів”  Едварда 

де Боно. Пропоноване  заняття доводить, що його можна успішно  застосовувати 

в роботі  з дошкільнятами і мотивувати їх до читання книжок. Своїм досвідом автор-

ка ділиться в рамках конкурсу “Наш дитсадок повен книжок”, оголошеного журналом  

“Дошкільне  вихвання” за підтримки Фундації Дарини Жолдак (“ДВ” № 10, 2020).

М е т а. Продовжувати ознайомлювати дітей 
з укра їнськими народними казками. Учити слухати 
казку й аналізувати вчинки персонажів за допомо-
гою методу “Шість капелюхів” Е. де Боно. Вправляти 
в умінні переказувати зміст твору з опорою на схе-
ми-моделі. Учити розмірковувати, робити висновки, 
працювати в парі. Розвивати мислення, мовлення. 
Виховувати здатність до співчуття, чуйність та до-
брозитчливість.

М а т е р і а л: книжка “Кривенька качечка”; 6 ко-
льорових капелюшків; смайлики, що виражають різ-
ні емоції; схеми-моделі казки для роботи в парах; 
демонстраційні схеми.

П о п е р е д н я  р о б о т а. Читання і обговорен-
ня змісту казки “Кривенька качечка”. Робота над 
казками за допомогою методу “Шість капелюхів”.

Х і д  з а н я т т я

Вихователька. Діти, ви любите казки? (Відпо-

віді дітей.) Казки бувають різні: сумні, веселі, доб-
рі. Вони вчать нас розуму, а ще доброти, щирос-
ті, щедрості. Сьогодні ми з вами знову поринемо 
у світ казки. А хто буде її головним персонажем, 
ви дізнаєтесь із загадки.

Швидко ласти одягнула
І до річечки чкурнула.
Покупалась, стрепенулась —
І сухою повернулась. (Качка.)

А як ви гадаєте, чому я сьогодні загадала за-
гадку саме про качечку? Чи не наводить це вас 

на думку про одну з казок, які ми читали раніше? 
(Відповіді дітей.) Так, справді, сьогодні ми з вами 
пригадаємо українську народну казку “Кривень-
ка качечка”. 

Слухання казки

Вихователька. Сідайте всі зручненько, приго-
туйте свої вушка і слухайте уважно.

Педагогиня читає дітям казку “Кривенька качечка”.

Вихователька. Ось ми і прослухали казочку. 
А зараз я запрошую вас у кімнату для її обгово-
рення. (Діти займають місця для роботи в парах.)

Словникова робота

Вихователька. Пригадаймо значення мало-
знайомих слів, які зустрілися в казці.

Педагогиня повторно проводить роботу з тлумачен-
ня слів.

Починок — пряжа, намотана на веретено.

Веретенце — знаряддя для прядіння.

Кужілочка — частина прядки у вигляді кілка, на 
який намотують пряжу.

Галочко, Іва-діва — звертання до дівчинки.

Полинули — полетіли.

Жалувати — жаліти, любити.

Вихователька. Діти, як ви гадаєте, що нам 
сьогодні допомагатиме працювати над казоч-
кою? (Шість кольорових капелюшків.) 

КАЗКА В ГОСТІ ЗАВІТАЛА, 
ДІТОК РОЗУМУ НАВЧАЛА
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Передплачуйте журнали:

До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”
та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль” 

ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріа ли:

✔ ПАМ’ЯТКИ
✔ ІНСТРУКЦІЇ
✔ КАРТКИ до дидактичних ігор
✔ КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ

тощо

 БОНУС: ФОНОГРАМИ
 до кожного сценарію! 

Приділяйте час дітям, 
а не пошукам матеріалів!

  на сайті jmil . com . ua / peredplata 
оберіть зручний варіант передплати

  у будь-якому відділенні Укрпошти 
індекс комплекту — 95989

Більше, ніж просто 
журнали…

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ — 
для дітей, батьків і педагогів

до кожного сценарію! 

“СТІНИ, СТЕЛЯ І ПІДЛОГА,
які говорять”

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ 
в Конкурсі

Новий
конкурс!

С учасна педагогічна технологія облаштування освітнього простору “Стіни, стеля і підлога, які 

говорять”, яку презентувала на сторінках журналу докторка пед. наук, професорка  Катерина 

Крутій (“ДВ”, 2019, № 1, № 3, № 4), викликала потужну хвилю інтересу серед педагогів.

Запрошуємо поділитися успішним досвідом і цікавими знахідками всіх, хто взявся за втілення 

цих ідей і знає, як збагатити персональний простір ДИТИНИ і якнайповніше реалізувати можли-

вості її саморозвитку в умовах закладу дошкільної освіти. 

БЛАНК ЗАЯВКИ завантажте
за посиланням: dv.in.ua/konkurs

Як завжди, чекаємо ваших заявок 

на участь у Конкурсі разом із кон-

курсними матеріалами на електронну 

адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

✓ФОТОГРАФІЇ розвивального 

осе редку на стіні/стелі/підлозі. Світ-

лини мають чітко продемонструва-

ти загальний вигляд локації з усіма 

зображеннями, мотиваційними та 

інформаційними елементами, де-

талями, додатковими пристроями 

і пристосуваннями тощо. Окремі де-

талі та способи застосування лока-

ції в діяльності дітей бажано проілю-

струвати додатковими фото.

✓Короткий ОПИС розробки із 

зазначенням назви, вікової адре-

сації, призначення та ролі у візуалі-

зації інформації, змісту зображень 

і деталей (а також матеріалів, роз-

мірів тощо), місця розташування 

в інтер’єрі закладу, способів засто-

сування в системі розвивально-на-

вчально-виховних впливів на дітей 

(ігри, вправи, завдання, бесіди та ін.). 

✓ЗАЯВКА на участь.

Найкреативніші розробки публі-

куватимуться на шпальтах журналу 

впродовж року. Переможців визна-

чить читацьке голосування, а під-

сумки Конкурсу редакція оголосить 

у “ДВ”, 2021, № 3.

 БОНУС:

Відскануйте Завантажте Роздрукуйте Працюйте!
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