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І. Освітня ситуація “Загубився котик!”

1 Гра-дослідження 
“Маленькі детективи 
в пошуках кота”

Запропонуйте дітям приміряти на себе 
ролі детективів. Розглядаючи сюжетну 
картину, малята розшукуватимуть 
загублену кицю, вчитимуться складати 
оголошення, дізнаються про те, як 
насправді здійснюють рятувальні операції

Знайти кота — 
справа не 
проста 

обкладинка 
журналу, с. 2–5

2 Слухання казки 
+ театралізована 
діяльність 
“Неслухняне кошеня”

Обговоріть, які небезпеки можуть 
підстерігати кошенят і дітей, якщо вони 
опиняться самі на вулиці. Прочитайте 
п’єсу і залучіть вихованців до її 
драматизації

Ні кошенятам, 
ні малятам 
самим не 
варто йти 
гуляти

с. 28–31

ІІ. Освітня ситуація “Що ми знаємо про котів”

1 Бесіда “Коти — дикі 
та домашні”

Ознайомте дітей зі способом життя 
котів — лісових і домашніх, їхніми 
звичками, особливостями догляду за 
ними

Небезпечні 
й лагідні 
звірі — коти 

с. 12–15

2 Читання та 
обговорення віршів 
про котів М. Павленко, 
І. Андрусяка, М. Савки 

Прочитайте з дітьми жартівливі віршики 
сучасних українських поетів, розгляньте 
ілюстрації, зверніть увагу на кумедні звич-
ки пухнастих улюбленців

Котячі  
віршики

с. 18

3 Діалог-фантазування 
“Беремо інтерв’ю 
в котів”

Пригадайте з малятами котів — персонажів 
літературних творів і мультфільмів. 
Прочитайте інтерв’ю з ними на сторінках 
журналу і розіграйте власне — хтось із 
дітей уявить себе персонажем, а хтось — 
журналістом

Інтерв’ю 
з найвідо-
мішими 
літературними 
котами

с. 6–9

ІІІ. Освітня ситуація “«Котяче» мистецтво”

1 Художня праця 
“Котяка-вистрибака”

Запропонуйте дітям створити з картону 
механічну іграшку та подарувати її другу 
чи подрузі

Котяка-
вистрибака

с. 10-11

2 Слухання та 
обговорення музичних 
творів “Котячий дует” 
Р. Пірсолла, “Кошеня 
на клавішах” Е. Конфрі 

Станьте разом з вихованцями 
слухачами на незвичайному концерті, 
який дають киці та котики. А потім 
запропонуйте малюкам повправлятися у 
звуконаслідуванні котячих голосів

Концерт 
пухнастих 
музикантів

с. 26-27

3 Образотворча 
діяльність “Мозаїчний 
кіт”

Здійсніть з дітьми віртуальну прогулянку 
Пейзажною алеєю, що в Києві. Розкажіть 
малятам про особливості мозаїки та 
запропонуйте створити зображення кота 
в цій техніці, скориставшись наліпками

На гостині 
в синіх котів

с. 16-17

План освітньої діяльності 
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