
Живуть горіхи в цім альбомі. 
Розглянем — будемо знайомі!

(Фото надані авторками)

Ефективно розвивати мислення дітей можна під час 

організованої пошуково-дослідницької діяльності. Обе-

ріть об’єкт для дослідження і спробуйте разом із вихо-

ванцями дізнатися про нього якнайбільше, проаналізувати всю отриману інформацію 

і зробити висновки. Прикладом такої роботи може слугувати подане заняття. 

Відкриваємо  
 таємниці горіха

Заняття для дітей старшої групи  
(за програмою “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт”)

Лариса ПЕСТРЯКОВА, 
вихователька-методистка;

Катерина ЧЕВЕРНОЖЕНКО,  
вихователька,  

ЗДО № 62 “Казка”, м. Черкаси

М е т а. Дати дітям знання про волоський 
(грецький) горіх, його ознаки (твердий, міц-
ний, круглий); територію поширення, хар-
чові якості. Збагачувати практичний досвід 
дошкільнят, заохочувати до досліджень та 
експериментування. Розширювати уявлен-
ня ді тей про різновиди горіхів, збагачува-
ти активний словник назвами горіхів. Роз-
вивати уяву, критичне мислення, пам’ять, 
мовлення. Виховувати наполегливість, ак-
тивність. 

М а т е р і а л и: альбом “Горіхи”, ілю-
страції, натуральні горіхи (волоський горіх, 
ліщина, фундук, фісташки), ступки, ядра во-
лоського горіха.

Х і д  з а н я т т я

Вихователька. Діти, пам’ятаєте, вчора 
на прогулянці до нас на майданчик при біг-
ла білочка? Як гадаєте, що вона шукала? 
(Їжу.) Надворі зима, звірятам і птахам важко здо-
бувати собі харчі, тож люди мають їм допомагати. 
Я попросила, щоб ви принесли з дому горішків 
для білочки. Лишень погляньте: ми зібрали май-
же повний кошик! (Педагогиня демонструє кошик із 

горіхами.) Тут є різні горішки, нумо їх розглядати!

Розглядання горішків 
Діти розглядають і називають (повторюють за ви-

хователькою) горіхи з кошика: ліщина, або лісовий го-
ріх; фундук; фісташки; волоський, або грецький, горіх 
(їх у кошику найбільше).

Вихователька. У нашій групі є цікавий альбом, 
присвячений різним горіхам. Розглянемо його? 
Сторінки про який горіх не вистачає? Пропоную 
створити сторінку про волоський горіх. Але для 
цього ми маємо його детально дослідити і роз-
крити всі-всі його таємниці. 

Бесіда про дерево  
у супроводі ілюстрацій

Вихователька. Ви знаєте, що горішки рос-
туть на деревах. Де ви їх бачили? (Відповіді дітей.) 
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