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Тема: СМАКОТА
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№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож  “Мандрівка до Смачної країни”

1 Бесіда за 
сюжетною 
картиною 
“Смачна країна”

Запросіть малят разом із Джмеликом вирушити 
до Смачної країни.

Розглядаючи разом сюжетну картину, 
поміркуйте, чим ця країна особлива. Нехай 
малята назвуть усі солодощі та фрукти, 
які знайдуть.

Поцікавтеся у вихованців, що б вони скуштували 
насамперед, якби опинилися в цій країні

Мандрівка 
до Смачної 
країни

обкладинка,  
с. 2–3

2 Образотворча 
діяльність “Міста 
чудові — Вітамінне 
й Цукрове”
(робота в групах)

Запропонуйте дітям створити власні смачні 
міста. Нехай одна група намалює Цукрове місто, 
а інша — Вітамінне

Апетитні 
малюнки

с. 4–5

3 Театралізована 
діяльність
“Фестиваль 
українських 
страв”

Поговоріть із малятами про традиційні українські 
страви, покажіть різноманітність української 
кухні. 
Залучіть своїх вихованців до драматизації 
за поданим сценарієм

Смачна 
країна 
Україна

с. 29–32

ІІ. Освітня ситуація “Смачно і корисно”

1 Пізнавальна 
хвилинка
“Смаколики-
іноземці”

З’ясуйте разом із дошкільнятами, звідки до нас 
прийшли деякі іноземні страви та їхні назви. 
Виконайте цікаві завдання на закріплення знань

Знайомтеся: 
смаколики-
іноземці

с. 6–9

2 Цікава 
математика
“«Смачні» 
задачки”

Разом із дітьми розв’яжіть математичні задачі 
та цікаві завдання на кмітливість. Запропонуйте 
вихованцям придумати власні задачки

Їстівні 
задачки

с. 10–11

3 Майстер-клас
“Корисні десерти”

Залучіть малят до створення оригінального 
десерту з бананів. А ще запропонуйте їм вивчити 
напам’ять віршик

Банани-
дельфіни

с. 27–28

ІІІ. Освітня ситуація “Себе вихваляй, а дякувать не забувай”

1 Розв’язання 
проблемних 
ситуацій 
“Гарні манери” 

Прочитайте вірш і уявіть розмову між 
персонажами. Поміркуйте разом: вихвалятися — 
це добре чи погано; чи можна навчитися 
вихвалятися правильно? 

Розмова 
на кухні 

с. 18–19

2 Настільна гра
“Здорові зубки”

Пограйте разом у настільну гру, що нагадає 
дітям, які продукти шкідливі для зубів, а які 
корисні та як треба діяти, щоб мати здорові зуби

Здорові 
зубки

с. 15–17

3 Образотворчість
“Літній 
натюрморт”

Запросіть малят насолодитися спогляданням 
натюрморту та настроєм літньої днини. 
Запропонуйте їм намалювати власні натюрморти

Чай 
і полуниці

с. 20–21
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