
Потоне яблуко чи ні, 
Ми перевіримо самі!

(Це та наступні фото надані авторкою)

Проблемні запитання —  
імпульс для дослідження

Освітні ситуації для дітей усіх вікових груп

У розвитку критичного мислення вагому роль відіграють 

відкриті запитання та практичні (проблемні) ситуації. Вони 

 допомагають спонукати дітей до власних досліджень та по-

шуків, підказують, як самостійно здобувати інформацію про 

об’єкти довкілля. До вашої уваги — приклади саме таких запитань, за яки-

ми можна організувати освітні ситуації-дослідження в різних вікових групах.

Наталія ШАЛДА,  
вихователька-методистка,  

ЗДО № 1 “Дзвіночок”, м. Шостка, Сумська обл.

Раннiй вiк

Куди йде дощик?
М е т а: ознайомлювати дітей із явищем 

дощу, властивостями води, розкрити зна-
чення води для окремих об’єктів (рослин 
і тварин).

Проблемні запитання

�� Дощик крапає чи ллє? 
�� Чи завжди дощик однаковий?
�� Що залишається після дощу?
�� Калюжі течуть? А струмочки?
�� Хто радіє дощику?

А що в яблучку?
М е т а: розширювати знання малюків про 

яблука. 

Проблемні запитання

�� Де виросло яблуко? У землі? Чи на дереві 
(яблуні)?
�� Чи всі яблука однакові? Чи всі яблука червоні 

(зелені, жовті)? 
�� На яку геометричну фігуру схоже яблуко за 

формою: на квадрат, круг, трикутник?
�� На який предмет схоже яблуко за формою? 

(На кульку, маленький м’ячик.)

�� Чи всі яблука маленькі (великі)?
�� Яблуко тверде чи м’яке?
�� Яблуко колюче чи гладеньке?
�� Яке яблуко на смак: кисле, солодке чи гірке?
�� Що ховається у яблуці? (Зернята, сік, черв’ячок.)

�� Чи потоне яблуко у воді?

Молодша група

Дослідили діточки старанні 
кетяги калини полум’яні

М е т а: розширювати знання малюків про кали-
ну як об’єкт живої природи, що прикрашає наше 
довкілля; дати уявлення про те, що восени дозріва-
ють різні плоди, зокрема ягоди калини, які забарв-
люються у червоний колір; пояснити значення сло-
ва “кетяг”; ознайомлювати дітей із характерними 
ознаками листя і ягід калини, смаковими якостями 
та лікарськими властивостями.
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https://dv.in.ua/2021-11/zmist?ref=dv2021-11.pdf
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