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сонячного світла; відліт птахів у теплі краї спричине
ний зникненням дрібних тварин (комах, земновод
них, плазунів та ін.), якими вони харчуються, тощо.
Використовуючи можливості природного оточення
дитячого садка, варто ознайомити дітей з особли
востями життєдіяльності рослин і тварин в осінню
пору в різних умовах — у лісі, у садку, біля річки.
Тематика осінніх прогулянок може бути найрізно
манітнішою і навіть дещо виходити за межі програ
ми. Однак під час планування роботи слід подбати,
щоб уявлення про осінь формувалися в дітей по
слідовно, а знання вони опановували в певній сис
темі, з поступовим накопиченням і ускладненням.
Такі прогулянки можна організовувати з метою ви
явлення певних ознак осені (наприклад: “Сумна піс
ня осені”, “Феєрверк осінніх барв”, “Танок осінньо
го листя”, “Осінні турботи тварин”, “Осінні дарунки”
тощо), з’ясування змін у “поведінці” деяких природ
них об’єктів восени (якот: “У сонечка на гостинах”,
“Осіння пісня дощу”, “З неба хмаронька спусти
лась”, “Вітервітрище в гіллі свище” тощо). “Героя
ми” прогулянок можуть також бути окремі тварини,

рослини чи явища природи (наприклад: “Колискова
для горобини”, “Павучокмандрівничок”, “Таємниця
туманудідугана” та ін.).
Варто продемонструвати дітям особливості осін
ньої природи в певній динаміці, адже в різні пері
оди вона є різною як за зовнішніми ознаками, так
і за внутрішнім станом. Організовуючи спостере
ження за змінами у природі восени, треба робити
акценти на естетичних домінантах — барвах, звуках,
запахах, формах, які допоможуть дітям відчути її на
стрій, перейнятися відповідними почуттями. Підси
лити враження дітей від споглядання осінніх пейза
жів допоможуть вірші, оповідання, казки, музичні
та живописні твори, які презентують неповторні об
рази осінньої природи, відтворені засобами різних
видів мистецтва. Саме поєднання інтелектуально
го і чуттєвого пізнання осінньої природи сприяти
ме формуванню емоційнозацікавленого ставлен
ня до цієї пори року, розуміння особливості цього
періоду в житті рослин і тварин.
Наведемо приклад осінньої цільової прогулянки
квесту для дітей старшого дошкільного віку.

Скарби павучка-трудівничка
Цільова прогулянкаквест для дітей старшої групи
М е т а . Розширювати уявлення дітей про паву
ків, особливості їхньої життєдіяльності та поведінки
восени. Формувати досвід спілкування з об’єктами
природи на основі розуміння їхньої краси та унікаль
ності. Розвивати здатність помічати зміни в природі
восени, розрізняти її стани. Сприяти логікоматема
тичному розвитку дошкільників (закріплювати уяв
лення про довжину предмета (короткий — довгий),
про час та способи його вимірювання. Розвивати
мовлення дітей, творчі здібності. Формувати емо
ційноціннісне ставлення до довкілля; виховувати
відповідальність за його збереження.
М а т е р і а л : скриня, 4 замочки з ключика
ми, карта з позначеними на ній місцями зупинок —
об’єктами на території дитсадка, листзвернення,
листиінструкції; клубочки ниток різних кольорів (си
нього і червоного — обов’язково), дзвіночки, клейка
речовина (скотч червоного кольору); коробка, шма
точки дроту, намистини; зроблене під мікроскопом
фото клейкої ниткипавутинки, пісочний годинник;
фото різних за призначенням павутин, зібрані у при
роді зразки павутин, фото павука.
М і с ц е п р о в е д е н н я : територія дитячого
садка.

Хід прогулянки
Під час прогулянки вихователька звертає увагу дітей
на загадкову скриню, заховану під деревом (кущем).
Скриня замкнена на кілька замочків. Біля неї малята
знаходять аркуш паперу — лист-звернення — та карту. Вихователька зачитує лист.

Ìî¿ â³òàííÿ, ëþá³ ä³òè!
ß — ïàâó÷îê-òðóä³âíè÷îê. Ùîäíÿ ÿ ñïîñòåð³ãàþ çà âàìè, çà òèì, ÿê âè ãðàºòåñÿ, äîñë³äæóºòå ïðèðîäó, äîïîìàãàºòå âèõîâàòåëüö³, ðîçâàæàºòåñü. ² ìåí³ òàê çàõîò³ëîñÿ ïîáàâèòèñÿ
ç âàìè! Òîìó ÿ âèð³øèâ çàïðîïîíóâàòè âàì ãðó.
Âîíà íåçâè÷àéíà — öå ïîøóê êëþ÷èê³â äî ìîº¿ ñêðèí³ ç³ ñêàðáàìè. Âàì äî âïîäîáè øóêàòè
ñêàðáè, åãå æ? ß ï³äãîòóâàâ äëÿ âàñ ³ êàðòó,
ÿêà ï³äêàæå ñõîâàíêè êëþ÷³â. Àáè îòðèìàòè
êîæåí ³ç êëþ÷èê³â, ìàºòå ïðîéòè âèïðîáóâàííÿ — âèêîíàòè çàâäàííÿ. Êîëè âñ³
êëþ÷³ áóäóòü ç³áðàí³, âè çìîæåòå
â³ä³ìêíóòè ñêðèíþ é ïîáà÷èòè ìî¿ ñêàðáè.
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ЧИТАТИ ДАЛІ

Як не заплутатися в розмаїтті
освітніх технологій?

Обирайте журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога” та “Джміль”

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам

е
т
й
!
а
я
с
т
е
и
т
Ч
й
а
х
и
д
та на
Передплатіть журнали
онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

