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Вступ 

            Дошкільне дитинство—короткий, але важливий період ствердження 

особистості. 

В ці роки дитина отримує початкові знання про навколишній світ, у неї 

починає формуватись певне відношення до людей, до праці, виробляються 

навички і звички правильної поведінки, складається характер. 

У вітчизняній системі народної освіти особлива увага приділяється 

моральному вихованню, підростаючого покоління.  

             Моральний розвиток — рівень засвоєння уявлень про моральні 

норми, сформованості моральних почуттів і моральної поведінки. 

Становлення уявлень особистості про світ, стосунки людей, про себе 

починається у дошкільному дитинстві одночасно з розвитком почуттів і 

моральних якостей (гуманізму, колективізму, любові до батьків та ін.). 

Перші уроки моралі дитина засвоює у сім'ї, опановуючи з допомогою 

батьків норми порядності, доброти, працьовитості тощо. У процесі 

морального розвитку протягом дошкільного дитинства під впливом 

дорослих формується спрямованість особистості — система мотивів 

поведінки. Сформовані в дошкільному віці основи моральної 

спрямованості особистості значною мірою визначають подальше її життя, 

а виправити допущені батьками, педагогами помилки у моральному 

вихованні дітей важко або неможливо. Цілеспрямований процес залучення 

дитини до моральних цінностей людства і конкретного суспільства 

починається у ранньому дитинстві. Успішність цього процесу залежить від 

єдності моральної свідомості і поведінки. Визначальною у ньому є роль 

дорослого як «соціального провідника», зразка для наслідування. 
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Основна частина 

І. Соціально – моральний розвиток – передумова соціалізації 

особистості   дошкільника 

Зміст і рівні соціально – морального виховання дошкільників        

           Зміст морального виховання підпорядкований вічним цінностям і 

конкретним потребам суспільства, які з плином часу змінюються. 

Засноване воно на принципах рівноцінності особистостей педагога і 

дитини, гуманістичності змісту і засобів виховання, довіри і поваги в 

процесі виховання, створення позитивної емоційної атмосфери, творчої 

взаємодії педагога і дитини. Моральне виховання передбачає різноманітні 

впливи на думки, почуття, соціальну практику індивіда, його 

самовдосконалення. Цей процес поєднує в собі такі особливості: 

— цілеспрямованість (полягає в чіткій окресленості мети педагогічних 

впливів); 

— багатофакторність  (передбачає врахування усіх чинників, які 

відіграють суттєву роль у процесі виховання); 

— віддаленість у часі результатів роботи (виховання є тривалим процесом, 

результати якого не можуть бути досягнутими відразу); 

— неперервність (полягає в систематичності взаємовпливів вихователя і 

вихованця); 

— визначальна роль педагога (педагог має бути моральним взірцем для 

дитини); 

— цілісність (передбачає внутрішню єдність усіх виховних засобів і 

впливів щодо формування моральної культури людини). 

         Моральне виховання з перших років життя дитини спрямоване на 

формування її моральної позиції, ціннісних орієнтирів, інтересів і потреб. 

Адже на цьому етапі закладаються основи морального розвитку 

особистості, розвиваються уявлення, почуття, звички, які спрямовують 

подальше її вдосконалення. Особливо значні зміни відбуваються у 
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мотиваційній сфері дитини-дошкільника, що виявляються у розвитку 

моральних мотивів поведінки, а на етапі старшого дошкільного віку вони 

набувають супідрядності — підпорядкованості певній вищій меті. Тому 

неувага до морального виховання в дошкільному віці не може бути 

компенсована у подальші роки. Моральне виховання тісно пов'язане з 

моральним розвитком, оскільки взаємодія між педагогічними впливами і 

розвитком особистості відбувається через сприймання, усвідомлення, 

оцінку й перевірку досвідом моральних вимог. 

            Дошкільне дитинство є початковим періодом становлення 

особистості, коли формуються основи характеру, ставлення до 

навколишнього світу, людей, до себе, засвоюються моральні норми 

поведінки, важливі для особистісного розвитку якості психіки. Однією з 

перших моральних потреб є потреба у спілкуванні. Задовольняється вона у 

процесі взаємодії з дорослими, які добирають педагогічне доцільні зміст і 

засоби спілкування. У ньому дитина здобуває перший досвід моральної 

поведінки. Це аж ніяк не означає, що дорослий формує її за власним 

задумом чи зразком. Дитина розвивається лише тоді, коли сама активно 

діє. Мистецтво вихователя виявляється у пробудженні і спрямуванні її 

активності на самовиховання. Процес морального формування особистості 

відбувається нерівномірно. У кожний період дошкільної пори дитина 

виходить на якісно нові рівні морального розвитку.  

Рівні: 

1.Уявлення про моральні норми. У молодшому дошкільному віці 

виникають перші уявлення про те, що добре, а що погано. Це відбувається 

у процесі формування нового типу стосунків між дитиною і дорослим. 

Розвиток самостійності дитини у цей час супроводжується потребою 

співучасті в житті дорослих, спільній діяльності з ними. Прагнення до 

позитивної оцінки, підтримки і схвалення своїх дій сприяє організації 

процесу засвоєння дитиною моральних норм. У середньому дошкільному 

віці яскраво виявляється позиція «захисника» норм поведінки, еталоном 
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яких є дорослий. Як правило, у своїх скаргах діти здебільшого 

повідомляють, що хтось із однолітків не дотримувався вимог дорослого чи 

правил поведінки. Перший етап формування у дітей уявлень про добро і 

зло, про те, як потрібно поводитися з іншими людьми, як відноситись до 

своїх і чужих учинків, пов'язаний із безпосереднім емоційним ставленням 

до людей, які пред'являють ці вимоги. 

2. Моральні почуття і мотиви поведінки. У старшому дошкільному віці 

моральні почуття і знання пов'язуються з почуттям обов'язку. Дитина у 

цьому віці здатна усвідомлювати моральний смисл своєї поведінки. 

Виникають внутрішні моральні інстанції (Л. Виготський) — прагнення 

поводитися згідно з моральними нормами не тому, що цього вимагають 

дорослі (батьки, вихователі), а тому, що це приємно для себе й інших. 

Протягом дошкільного дитинства розвиваються такі внутрішні моральні 

якості: 

— почуття власної гідності. Дитина відчуває гордість за добре виконану 

роботу, гідний вчинок, свою поведінку загалом; 

— почуття сорому. Виявляється у ніяковості, яку дитина відчуває від 

невдалого вчинку, власної провини — спочатку під впливом зауважень 

дорослого («Як тобі не соромно!»), а в старшому дошкільному віці воно 

поєднується з почуттям власної гідності і стає стійким («Погано чинити не 

слід не тому, що покарають, а тому, що соромно»). Дитині також соромно, 

коли принижують її гідність. Щоб уникнути сорому, докорів дорослих, 

вона може утриматися від учинків, які викликатимуть осуд; 

— почуття обов'язку. Виявляється воно у формі емоційних станів, 

розвиваючись у діапазоні від задоволення, яке 3—4-річна дитина відчуває 

при схваленні дорослим її поведінки, до радості за добрий вчинок, 

допомогу товаришеві, виконане доручення (у 5—6 років). Як стверджують 

дослідники, у 6 – 7-літніх дітей почуття обов'язку є мотивом їхніх учинків, 

переживається глибоко, стає стійким. Це почуття впливає на поведінку, 

спонукає до вияву турботи про товаришів, чуйності, симпатії, 
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відповідальності, сприяє подоланню егоїстичних тенденцій у поведінці.         

Однак у цьому віці воно властиве ще не всім дітям. 

Важливе значення для засвоєння моральних норм має така особливість 

дітей, як прагнення до контакту з однолітками, яке можна задовольнити 

лише за умови дотримання моральних вимог і правил, орієнтації на 

можливість бути зрозумілим у колективі. Іноді грубий учинок чи конфлікт 

може бути спричинений незнанням того, як слід поводитися у конкретній 

ситуації, чого уникати. Досвід негативної поведінки дитини може 

призвести до замкнутості, відчуження та інших небажаних наслідків.      

Більшість «важких» дітей у період дошкільного і молодшого шкільного 

віку відчували дефіцит уваги, розуміння у спілкуванні з однолітками і тому 

часто конфліктували з педагогами, батьками, товаришами. 

3. Звички моральної поведінки. Виховання моральної поведінки означає 

забезпечення єдності мотивів і дій особистості. Моральні мотиви 

спонукають до певної дії, надають поведінці особистісного змісту. У 

дошкільному віці починається формування ієрархії (підпорядкування) 

мотивів поведінки, які є свідченням моральної вихованості. Адже один і 

той самий учинок може бути зумовлений різними мотивами і свідчити про 

різні рівні засвоєння певних норм. Наприклад, одна дитина допомагає 

однолітку, сподіваючись на його вдячність і підтримку в майбутньому; 

інша — щоб її добрий учинок помітив і відзначив педагог; третя — тому 

що у складному становищі опинився її друг; четверта — керуючись 

почуттям співпереживання. Моральне виховання передбачає становлення у 

дитини системи домінуючих мотивів, що відповідають моральним нормам 

і визначають її стосунки з оточуючими людьми. Важливим аспектом 

розвитку мотивів поведінки у дошкільному віці є підвищення рівня їх 

усвідомленості: дитина починає розуміти, чим зумовлені її вчинки, як 

пов'язані вони з наслідками поведінки. Це стає можливим завдяки розвитку 

в дошкільника самосвідомості — розуміння того, ким він є, якими 

якостями наділений, як ставляться до нього інші і чим зумовлене це 



9 
 

ставлення. Самосвідомість виявляє себе через самооцінку — вміння 

оцінювати свої досягнення і невдачі, якості і можливості. Розвиток 

самосвідомості не означає, що дитина вже не потребує виховних впливів 

дорослого. За твердженням французького психолога Анрі Валлона (1879—

1962), для розвитку особистості дитини віком від 3 до 6 років украй 

необхідна прихильність людей. Без неї дитина може стати жертвою страхів 

і тривожних переживань, її може вразити психічна атрофія, слід від якої 

нерідко зберігається протягом усього життя і позначається на смаках і волі 

індивіда. 

4. Основи соціальної компетентності. Про розвиток особистості дитини 

свідчить зміна її активності у соціальній ситуації. Йдеться про вплив 

середовища і ставлення до нього дитини. У визнанні значущості кожного із 

цих явищ полягає принципова різниця між навчально-дисциплінарною та 

особистісно-орієнтованою (гуманістичною) концепціями виховання. 

Вихованням свідомого ставлення дитини до явищ дійсності займається 

гуманістична педагогіка, а навчально-дисциплінарна вирішальну роль 

відводить формуючим впливам середовища. У ранньому віці починає 

формуватися «базисна довіра до світу» (Е. Еріксон) — уявлення дитини 

про надійність дорослих, емоційна близькість із ними. За правильного 

виховання вона переростає у відкритість до соціальних впливів, готовність 

сприймати інших людей, інтерес до спілкування.  

          У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні ці якості 

означені як основа соціальної компетентності дитини, що охоплює: 

— уміння орієнтуватися у світі людей (рідні, близькі, знайомі, незнайомі); 

— здатність розуміти іншу людину, її настрій, потреби, особливості 

поведінки; 

— уміння поважати інших людей, допомагати, турбуватися про них; 

— спроможність обирати відповідні ситуації спілкування і спільної 

діяльності. 
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Нормативна база з питання соціально – морального розвитку 

дошкільників 

          Одним із напрямків у моральному розвитку дитини, як говорилось, є 

виховання культури поведінки. 

Уже у молодших дошкільників у різноманітних іграх і спостереженнях, в 

процесі праці з самообслуговування і виховання основних доручень 

необхідно формувати навички ввічливого відношення з близьким для 

дитини дорослими і однолітками, бережливого відношення до іграшок і 

речей, якими всі користуються. 

Працюючи з дітьми з питань виховання культури поведінки я керуюся 

такими основними нормативними документами: 

1.Закон України «Про освіту» 

2.Закон «Про дошкільну освіту» 

3.Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» 

4. Базовим компонентом дошкільної освіти. 

Вимоги Базового компонента 

Зміст освіти  

«Сім'я»: 

- дотримується правил сімейного співжиття; 

- виявляє любов доброзичливість, гідне ставлення та повагу до членів сім'ї  

«Родина» 

- прагне діяти так, щоб не засмутити близьких, викликати в них почуття 

задоволення. Виявляє чуйність та уважність; стримує свої бажання, якщо 

вони заважають рідним; прагне бути причетною до спільних турбот і 

проблем сім’ї. 

«Родинно – побутова компетенція»: 

- обізнаність із нормами та правилами сімейного (родинного) співжиття; 

здатність їх дотримуватися; уміння підтримувати доброзичливі, дружні, 

довірливі стосунки в родинному колі, виявляти турботу і любов до рідних і 

близьких членів родини. 
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«Люди»: 

- вміє вислухати дорослого, відповісти на запитання, відгукнутися на 

прохання, пропозицію, виявляє чемність у ставленні до них. Відкрита для 

контактів з дорослими людьми різного віку, статі, національності, 

соціального статусу. Розуміє, що доросла людина володіє професією, має 

роботу, сім’ю, виховує дітей, турбується про своїх батьків. Виявляє повагу 

до дорослих. Усвідомлює свою залежність від старшого покоління, 

приймає опіку. У зверненнях до них та власних діях виявляє повагу, 

готовність допомагати. З повагою ставиться до людей похилого віку. 

Прагне бути схожою на рідних та авторитетних дорослих. Розуміє, що 

чужі — це люди, які між собою не знайомі (перехожі на вулиці, пасажири 

у транспорті, відвідувачі магазину, глядачі в театрі тощо); поводиться з 

ними обачно, стримано, чемно; 

- здатна входити в контакт з різними за віком дітьми, налагоджує з ними 

активну взаємодію, спілкування. У колі молодших почувається старшою, а 

зі старшими — молодшою; усвідомлює свої можливості, дотримується 

норм спілкування. Виявляє інтерес і прагнення брати участь у будь-якій 

спільній справі (грі, продуктивній діяльності), ділиться своїм досвідом, 

уміннями, знаннями, підтримує загальну для всіх мету діяльності. 

Домагається визнання себе іншими дітьми, прагне бути доречною, 

бажаною у спілкуванні, грі тощо. Самостійно встановлює й підтримує 

партнерські, ділові та особисті контакти з іншими дітьми, володіє 

правилами поведінки в конфліктних ситуаціях. Відчуває межу 

припустимої поведінки. Уникає гострих суперечок, намагається 

порозумітися. Передбачає наслідки своїх негативних дій, розуміє причини 

виникнення непорозумінь. Може визнати свою провину, поступитися 

власними інтересами. Знає та використовує слова-пояснення, виправдання, 

вибачення; 

- усвідомлює, що групу гуртують спільні цінності, щирість та відвертість 

стосунків, довіра, певні поведінкові норми; прихильне ставлення один до 
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одного. Розуміє, що дружба — це прояв взаємної довіри, відданості, поваги 

між людьми. Ініціює дружні стосунки з тими, кому симпатизує, 

усвідомлює, що дружбою треба дорожити 

«Соціально – комунікативна компетенція»: 

- обізнаність із різними соціальними ролями людей (знайомі, незнайомі, 

свої, чужі, діти, дорослі, жінки, чоловіки, дівчатка, хлопчики, молоді, літні 

тощо); з елементарними соціальними та морально-етичними нормами 

міжособистісних взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування. 

Здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують: узгоджувати свої дії, 

поведінку з іншими; усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі; 

позитивно сприймати себе. Вміння співпереживати, співчувати, 

допомагати іншим, обирати відповідні способи спілкування в різних 

життєвих ситуаціях. 

Завдання програми розвитку дитини дошкільного віку  

«Українське дошкілля» 

Молодший дошкільний вік 

- Продовжувати формувати елементарні уявлення про те, що таке 

добре, що таке погано. 

- Стимулювати прагнення до самостійності, доброзичливого 

ставлення до дорослих і дітей. 

- Розвивати товариські взаємини між дітьми, вміння спільно гратися і 

діяти. 

- Формувати навички організованої поведінки вдома, на вулиці, у 

громадських місцях; навчати бути уважним до дорослого та до його 

звернень. 

- Формувати гуманні почуття, елементарні уявлення про доброту, 

чуйність,товариськість,уважність; удосконалювати форми 

ввічливого звернення до дорослих та однолітків. 
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- Виховувати прагнення стримано поводитися, відчувати межу 

припустимої поведінки, належну дистанцію у взаєминах із різними 

людьми. 

 

Середній дошкільний вік 

- Формувати моральну позицію дитини, ціннісні орієнтири, інтереси 

та потреби. 

- Виховувати позитивні почуття до рідних, повагу до старших. 

- Сприяти розвиткові дружніх взаємин між дітьми, проявів турботи 

про ровесників та інших дітей. 

- Виховувати ініціативність у ставленні товариських взаємин із 

однолітками, вміння проявляти турботу про молодших дітей. 

 

Старший дошкільний вік 

- Збагачувати уявлення дітей про пріоритети загальнолюдських 

цінностей: справедливість, чесність, доброту, повагу тощо. 

- Створювати сприятливі умови для становлення  соціальної 

компетентності дитини, розвивати в неї соціальні емоції(співчуття , 

бажання допомогти), обстоювати власні інтереси. 

-  Збагачувати досвід спілкування з людьми різного віку, статті. 

- Розширювати уявлення дошкільника про авторитете та людські 

чесноти; вчити розуміти інших та рахуватися з чужою думкою. 

-  Виховувати культуру діяльності: вміння планувати, організовувати 

гру, заняття, свою працю, прагнення досягти позитивного результату 

в індивідуальній і спільній діяльності. 

- Формувати вміння оцінювати свої вчинки та вчинки інших людей  
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ІІ. Виховання культури поведінки дошкільника  

        Поняття «Культура поведінки дошкільника» можна визначити як 

спільність корисних для суспільства стійких форм щоденної поведінки у 

побуті, у спілкуванні, у різних видах діяльності. 

Культура поведінки не зводиться до формального виконання етикету. 

Вона тісно пов'язана з моральними почуттями і уявленнями і в свою чергу, 

підкріплює їх. Моїм завданням є також виховання культури діяльності, 

культури спілкування, культурно-гігієнічних навичок і звичок. Над цим я 

працюю і буду продовжувати працювати тому що сформувати у дитини 

культуру поведінки—це значить виховати у неї звичку утримувати в 

порядку місце, де вона працює, навчається, грається; звичку доводити до 

кінця розпочату справу, бережно відноситись до іграшок, речей, книг, а це 

в свою чергу готує до подальшого шкільного життя. 

Важливий показник культури діяльності—це природна тяга до цікавих, 

змістовних занять, вміння цінувати час в старшому дошкільному віці 

дитина учиться регулювати свою діяльність і відпочинок, швидко і 

організовано виконувати гігієнічні процедури, ранкову гімнастику. Це 

буде доброю основою для формування у неї навичок ефективної 

організації праці. 

           Для визначення досягнутого у вихованні культури трудової 

діяльності можна використати такі показники, як уміння і бажання 

працювати, інтерес до виконаної роботи, розуміння її цілей і суспільного 

змісту, активність і самостійність; виявлення вольових умінь досягненні 

потрібного результату; взаємодопомога в колективні праці. 

            Культура спілкування передбачає виконання дитиною норм і 

правил спілкування з дорослими і однолітками, як сформовані на повазі і 

доброзичливості, з використання відповідного словникового запасу і форм 

звертання. А також ввічлива поведінка у громадських установах, побуті. 

Культура спілкування передбачає уміння не тільки діяти потрібним чином, 

але й утримуватись від не потрібних в даній ситуацій дій, слів, 
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жестикулювання. Дитину треба вчити помічати стан інших людей. Уже з 

перших років життя дитина повинна розуміти, коли можна побігати, а коли 

треба загальмувати свої бажання, тому що в певний час в певній ситуації 

така поведінка стає неможливою, тобто діяти, керуючись почуттям поваги 

до оточуючих. Саме увага до оточуючих у поєднані з простою 

природністю в умінні розмовляти і проявляти свої почуття характеризують 

таку важливу якість дитини, як спілкування. 

         Культура спілкування не можлива без культури мови. Культура мови 

передбачає наявність у дошкільника достатньої кількості запасу слів, 

уміння говорити лаконічно, зберігаючи спокійний тон. 

Уже в молодшому, а особливо в середньому дошкільному віці, коли 

дитина засвоює граматичну будову мови, учиться правильно будувати 

прості речення, його привчають називати дорослих по імені та по батькові, 

на «Ви», корегую вимову, учать дітей говорити в нормальному темпі, без 

скоромовок. Не менш важливе в цей же час навчити дитину уважно 

слухати співрозмовника, спокій стояти під час розмови, дивитися йому в 

лице. 

Під час навчально-виховних занять, які організовані педагогом, питання і 

відповіді дітей в значній мірі регламентовані завданнями, змістом 

матеріалу і формами організацій дітей, Зрозуміло, що культура 

спілкування в їх таких процесах формується легше і швидше. Але не менш 

важливо виховувати культуру спілкування у повсякденному житті, у 

різних видах самостійної діяльності. З другого боку, в оволодінні культури 

з мови допомагає активному спілкуванні дітей у спільних іграх, в багатьох 

випадках попереджає між ними конфлікти. 

           Культурно-гігієнічні навички—важлива складова частиш культури 

поведінки. Необхідність в охайності, утримання і чистоті обличчя, рук, 

тіла, зачіски, одягу, взуття продиктоване ш тільки вимогами гігієни, але й 

нормами людських відносин. Діти повинні розуміти, що в дотриманні цих 

правил проявляється повага до оточуючих, що любій людині неприємно 
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доторкатись де замурзаної руки чи дивитися не на охайний одяг. Не охайне 

людина, яка не слідкує за собою, своїм зовнішнім виглядом своїми 

вчинками, як правило, неохайна і в роботі. 

Педагоги і батьки повинні постійно знати, що прищепленні в дитинстві 

навички, в тому числі культурно гігієнічні, приносять людині велику 

користь на протязі всього життя. 

           Культуру споживання їжі часто відносять до гігієнічних навичок. 

Але її значення не тільки у виконанні фізичних потреб, вона має і етичний 

аспект—адже поведінка за столом базується на повазі до сидячого поруч, а 

також до тих, хто приготував їжу. 

З дошкільного віку діти повинні засвоїти певні правила: не можна класти 

лікті на стіл під час їжі, їсти треба закритим ротом, не поспішаючи, 

старанно пережовуючи їжу, бережливо відноситися до хліба та інших 

продуктів харчування, правильно користуватися столовими приладами. 

Оволодіння культурою споживання їжі—не легка для дошкільнят справа, 

але здійснювати формування цих навичок необхідно, треба добиватися, 

щоб діти їли із задоволенням, апетитом і охайно. 

Однією із задач виховання дітей молодшої групи — формування у них 

передумов моральної поведінки і культурно гігієнічних навичок. Діти 

третього року життя, які тільки що прийшли в дитячий садок, 

відрізняються одним від одного рівнем вихованості, володінням різними 

навичками і тільки починають звикати до нової для них обстановки. 

Звідси—особливе значення в роботі з малятами набуває індивідуальний 

підхід до кожної дитини. 

Перш за все педагогу необхідно досягти довір'я дитини, тому що 

вирішальним методом виховання малят є безпосереднє спілкування з ними 

вихователя. 

Створення умов поведінки маленької дитини ведеться по кількох 

напрямках. Один із них—формування умінь гратися і займатися справами, 
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споживати їжу, спати під час тихої години, одягатись, вмиватися разом з 

групою однолітків, поруч з товаришами, тобто в колективі. 

При цьому в дітей розвивається почуття колективізму.  Не менш важливо 

прищеплювати інтерес до трудових дій дорослих, бажання допомогти їм, а 

пізніше — і самостійно виконувати не складні трудові дії по чергуванню. 

Виховання бережливого відношення до іграшок і речей, уміння побороти 

не великі труднощі і доводити діло до кінця, почуття вдячності за турботу і 

догляд, почуття симпатій, товаришування до дітей і дорослих—все це 

основні програмні напрямки педагогічної роботи вихователя дитячого 

садка. Щоб полегшити дитині засвоєння нових навичок, необхідно зробити 

цей процес доступним, цікавим і захоплюючим. Це треба зробити тонко, 

не нав'язуючи, враховуючи вікову особливість дітей третього року життя—

потяг до самостійності. 

            На протязі молодшого дошкільного віку дитина набуває навичок, 

оволодіння якими вимагає від неї певних навичок. 

Багаторазово повторюючись у різних режимних процесах, від яких дитина 

отримує радість; діти засвоюють, що в якій послідовності треба робити. 

Образ тих чи інших дій повинен скластися у свідомості дитини до того як 

вона приступить до їх практичного здійснення. Тому спочатку треба 

показати необхідну дію, а потім вправляти у них дітей.  

            Треба пам'ятати ще одну важливу особливість формування навичок 

культурної поведінки у малят: по мірі оволодіння новими діями, дітям 

хочеться неодноразово їх повторювати. 

Малята перетворюють ці дії в гру. Вихователь спостерігаючи за цим, 

підключається до гри і направляє дії дитини на закріплення навички. 

Повторюючи таким чином прийоми правильних дій маленькі діти 

починають більш ретельно їх виконувати.  

Образ тих чи інших дій повинен скластися у свідомості дитини до того, як 

вона приступить до їх практичного здійснення. Тому спочатку треба 

показати необхідну дію, а потім вправляти у них дітей. 
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Отже, поняття культури поведінки дошкільника можна визначити, як 

сукупність корисних суспільству стійких форм повсякденного поведінки у 

побуті, зі спілкуванням, у різних напрямах. 

Культура діяльності – проявляється у поведінці дитини під час занять, в 

іграх, під час виконання трудових доручень. 

А культура спілкування – передбачає виконання дитиною норм у 

спілкуванні з дорослими і однолітками, заснованих на виключно повазі і 

доброзичливості, з допомогою відповідного словникового запасу і норми 

звернення, і навіть ввічливе звернення до громадських місцях, побуті. 

Культура спілкування передбачає як робити за потрібне чином, а й 

утриматися від недоречних у цій обстановці дій, слів.  

Найважливіші педагогічні підходи до виховання культури поведінки 

дітей у дитсадку 

          Розглянувши основні складові культури поведінки, визначимо у 

чому полягає необхідність прищеплення, виховання її в дитини. 

Продовжуючи в старшому дошкільному віці розвивати культуру 

поведінки, закладену ще ранньому віці, батьки та вихователі повинні 

пам'ятати, що  готують дитину  до нового етапу свого життя – шкільного 

навчання. Тому на  них лягає велика відповідальність у формуванні в дітей 

навичок поведінки, усвідомленого, активного ставлення до дорученої 

справі, товариства. 

Дорослі мають з раннього дитинства виховувати в дітей чуйність, 

готовність допомогти один одному. «Якщо товаришу важко, допоможи 

йому», «Якщо тобі важко – звернись по медичну допомогу» - ось правила, 

якими мають керуватись діти у повсякденному житті. 

Марно забувати ще одне найцінніше правило: «Вітатися треба з усіма, кого 

побачив першим». «Здрастуйте» чи «Доброго ранку», адже зовнішня 

форма ввічливості висловлює повагу та доброзичливе ставлення до 

оточуючих. Одні вітаються охоче і привітно, інші - тільки після 
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нагадування, треті – не вітаються. Однак не кожен такий випадок 

непривітності доречно розглядати, як факт прояви неввічливості. 

Виховання в дітей любов, і звичку до праці,  сприяє дотримання правил 

виховання «Не роби для дитини те, що може її зашкодити».  

          Коли дитина оволодіває правилами, культурної поведінки, це сприяє 

закладенню в неї твердих моральних звичок, допомагає становленню 

взаємовідносин з однолітками, вихованню організованого поведінки. 

Правила дають напрям роботи і в міру їхнього засвоєння стають 

потрібними самій дитині: вона починає спиратися на них. 

          Коли дитина починає активне життя у суспільстві, він наштовхується 

на силу-силенну труднощів і перешкод. Дитина хоче не лише фізично 

жити, а й почуватися комфортно між людьми та розвиватися, 

вдосконалюватися. І ось процесі цього складного пізнання сама дитина 

стає особистістю, зі своїми світоглядом, зі своїми розумінням добра і зла, 

відносини із своїми реакціями на інших і власною поведінкою. Це все – 

знання які у суспільстві вважаються правилами поведінки й 

взаємовідносин, переживання, спроможність до співчуття, , бажання діями 

показувати власне відношення щодо інших людей (дітей), розвиток 

власних якостей – розцінюється як поняття моральності.  

           На даному етапі серед інших освітніх проблем і завдань підноситься 

трудове виховання як передумова  формування соціально – моральних 

якостей дітей. Користь дітям принесе та праця, де вони відчуватимуть 

свою  необхідність, і будуть бачити результати праці, тобто ті результати, 

які  теж будуть комусь потрібні. 

            Наступна проблема – виховання колективізму. Причина у небезпеці 

нівелювання особистості, культивування «стадності». Але марно забувати, 

що у суспільстві, у колективі розкриваються найкращі риси дитини: 

доброзичливість, взаємодопомога, почуття відповідальності за іншого, 

товариство. Безумовно, окремі моменти заслуговують критики, кожній  

дитині потрібно дати можливість розкрити свою індивідуальність і 
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неповторність, але те щоб не протиставляти себе, не ізолюватися від інших 

людей, а вдосконалюватися разом з іншими себе й інших. І тут ще доречно 

обдумати розвиток відчуття самоцінність особистості. Ідеться про те, що 

людина не поважаючий себе, навряд чи зможе поважати інших. 

            Велику допомогу у здійсненні  раннього розвитку моральних чеснот 

в дитини надають Центри раннього розвитку дошкільнят, здатні 

задовольнити низку соціальних потреб: 

· компенсувати загальний особистісний розвиток дітей, які відвідують 

дошкільні установи; 

· вирівняти адаптаційні можливості майбутніх першокласників; 

· забезпечити підготовку дошкільнят до навчання в освітніх установах 

підвищеного рівня (ліцеї, гімназії). 

          Необхідність  прививання уваги до морального виховання 

дошкільнят зумовлена тим, що це виховання є стрижнем залучення дитини 

до культури суспільства. З його допомогою забезпечується оволодівання 

нормами і правилами взаємодії  і які оточують дитину та інших, що якраз 

становить суть культури. Тому, якщо дитина активно розвивається у 

моральному плані, її входження у світ культури відбувається значно легше, 

адже як відомо  трудове, розумове, естетичне виховання доставляє 

дорослим набагато менше клопоту. 

          Моральне виховання буде ефективним тоді, якщо воно будується на 

виробленню в дитини  в певній послідовності – основних елементів цього 

механізму, розвиток якого починається з дитинства. Наприклад, дітям 

старшого дошкільного віку характерно таке: 

1. Виховання відчуття сорому. Його основи закладаються віком від 4-4,5 

років до 6-7 років, і потім розвиваються протягом усього життя. 

Сформованість цього відчуття виявляється у тому, що набуває здатність 

самостійно долати свої недоліки під впливом зовнішньої негативної 

оцінки. 
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2. Приблизно о віці 5 років починає формуватися відчуття обов'язку над 

іншими і між собою. Дитина повинна поступово підійти до усвідомленого 

розуміння своєї залежності від інших, безліч обставин, і навіть навчитися 

виконувати ті дії, що забезпечують нормальне спільне життя в соціумі. 

3. За підсумками розвиненого відчуття обов'язку поступово, починаючи з 

8-9 років, виробляється почуття відповідальності, тобто вміння самостійно 

спонукати себе турбуватися про інших. 

У такий спосіб дошкільному віці необхідно спільні зусилля батьків і 

сучасних педагогів кинути на формування в дітей такі риси, як нормально 

розвинена гордість, сором, совість, основи боргу. Утім, деякі педагоги, хто 

працює  з дошкільнятами, нерідко припускаються такої помилки, 

вважаючи, що займатися цим мають лише батьки. Але практика показує: 

що батьки не мають такої компетентності та не мають уяви як і під 

впливом яких чинників складається механізм морального розвитку дитини.  

Педагог, знає  механізм, може і має виступати  в ролі консультанта для 

батьків під час вирішення питань морального становлення дитини. 

         Моральне розвиток дитини – це процес його поступового наближення 

до освоєння норми у кожному з вище перерахованих видів відносин.  
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ІІІ. Норми та типи відносин взаємодії дитини у соціумі  

Спробуємо визначити норми взаємодії, які  відповідають переліченим 

типам відносин. 

У відносинах з близькими: 

суть моральних норм полягає у вмінні дитини турбуватися про близьких, 

виявляти чуйність, співчуття, тактовність, надавати їм практичну 

допомогу. 

У стосунках з однолітками: 

це вміння враховуватиме й приймати позицію іншого, поважати чужу 

думку, виявляти готовність до співробітництва, надавати допомогу й 

підтримку. 

У відносинах з людьми у суспільних місцях: 

моральні норми пов'язані з формуванням в дитини елементарної поваги до 

оточуючих, здібності спокійно приймати обґрунтовані вимоги дорослих, 

виявляти тактовність, ввічливість, надавати практичну допомога тим, хто її 

потребує. 

Ставлення перед самим собою (моральне саморегулювання):  

виникає як результат тих вимог, які дитина здатний пред'явити до 

культури. Тут зміст моральних норм включає: адекватну самооцінку, 

сформованість совісті, боргу, відповідальності, вміння піклуватися про 

собі, наявність навичок самоорганізованости і самоконтролю. 

У відносинах з природою: 

 суть моральних норм зводиться уміння бережно ставитися до природної 

сфері, піклуватися про неї і захищати від знищення. 

У цьому найважливішими принципами морального взаємодії дитини з 

оточуючими його людьми є принципи «безпечного життя»: своєю 

амбіційною поведінкою наражаються на  небезпеку власну, небезпеку 

інших; головне своїми діями не обмежувати свободу оточуючих; у 

висловлюваннях і оцінках не зазіхати на почуття власної гідності  та на 

іншу людину. 
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          Усю роботу з розвитку у дошкільнят моральних чеснот необхідно 

вести разом із батьками: повідомляти їм про досягнення та проблеми дітей, 

консультуватися із нею про індивідуальні особливості кожного дитини, 

виявляти походження гальмують розвиток чинників, навчати самих батьків 

прийомам і методам морального виховання у ній. 

Тільки така взаємозв'язок батьків і педагога-вихователя, їх щоденна 

кропітка праця допоможе встановити душевний зв'язок з дитиною. Якщо 

це досягнуто, то дитині легко спілкуватися, легко жити у колективі, легко 

у майбутньому вчитися. І тоді втілюються мудрі слова Я. Корчака: 

«Вихователь, який не сковує, а звільняє, не ламає, а формує, не придушує, 

а підносить, не диктує, а вчить, не вимагає, а запитує - переживає разом із 

дитиною багато натхненних хвилин». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 ІV. Формування етикетної поведінки дошкільників 

Культура поведінки допомагає спілкуванню людини з оточуючими, 

забезпечує йому емоційне добробут і комфортне самопочуття. У навчанні 

дошкільнят правилам етикету існують два етапи: спочатку формують 

первинні ставлення до поведінкових правилах, і навіть  дають етикетне 

поняття, зв'язок правил поведінки, їх моральну і етичну основу. 

Формування основи поведінкової культури проходить своєрідний цикл, що 

включає: 

1. Знання етикетного правила 

2. Розуміння його розумності і необхідності 

3. Вміння застосовувати його прагматично 

4. Емоційне переживання від виконання. 

Етикетну поведінку формують постійно, у житті й у спеціально створених 

ситуаціях, використовуючи при цьому різні організаційні форми: заняття, 

гри, розмови, режимні моменти. Постійне закріплення і позитивна оцінка 

поведінки створюють умови для усвідомленого і емоційного вибору тієї чи 

іншої дії і вчинку. 

Для виховання етикетної поведінки необхідні такі умови: 

1. Позитивний настрій. Не можна забувати чи кривдити вихованців, 

використовуються звернення з іменам, похвала, й інші засоби щоб 

захопити дітей. 

2. Приклад дорослих, передусім вихователя. Дитина спостерігає і оцінює 

дорослих. Дії вихователя мають бути спрямовані для досягнення головної 

мети – створення у розвиток особистості дитини творчої, доброзичливою, 

приятельської обстановки. 

3. Зв'язок із сім'єю – необхідна умова, що дозволяє зберегти єдність вимог, 

і наступність виховання. Загальна мета сім'ї та дитсадка – добре 

вихований, культурний і освічена людина. 
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4. Велику роль навчанні й фізичному вихованні поведінкової культури грає 

рідна мова. Навчання правильній, гарній  поведінці сприяє і мовленнєвому 

розвиткові вихованця. 

Виховання культури поводження з позицій сучасного етикету проводиться 

за дотримання педагогічних принципів. Виховання дітей вводиться  в 

процесі різної діяльності, при єдності вимог вихователя і батьків; 

педагогічне керівництво поєднують з недостатнім розвитком дитячої 

ініціативи й самостійності, враховуються вікові і індивідуальні 

особливості дітей. 

Принципи навчання: науковість, енциклопедичність, наочність, 

систематичність, свідомість і активність дітей, міцність навчання, 

індивідуалізація розвитку вихованців. Принципи етикету: розумність й 

необхідність поведінкових правил, доброзичливість і дружелюбність, 

міцність і краса манери поведінки, відсутність дрібниць, повага до 

національних традицій. 

Основні способи педагогічного впливу на дітей під час формування  

етикету культури поведінки 

1. Привчання: 

 дітям дається певний зразок поведінки, наприклад, за одним столом, під 

час гри, у розмові зі старшими чи ровесниками. Слід лише показувати, а й 

проконтролювати точність виконання тієї чи іншого правила. 

2. Вправа:  

багаторазово повторювати ту чи іншу дію, наприклад, правильно тримати 

ножа і виделку. Слід домагатися усвідомлення дитиною потребі - і 

розумності такого використання їдалень приладів. 

   3.Виховні ситуації:  

створюють умови, у яких дитина виявляється перед вибором,    наприклад, 

користуватися виделкою і ножем, чи однієї виделкою. 

4.Заохочення:  
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проводиться у різний спосіб, активізує дошкільнят до навчання, у виборі 

правильного поведінкового кроку. 

5.Покарання:  

застосовується дуже рідко; покарання, що веде до частки й фізичного 

стражданню, не використовують; осуд вихователем та інші дітьми 

негативного вчинку спрямоване виникнення бажання надходити добре. 

6.Приклад для наслідування: 

 є своєрідною наочним зразком, необхідним дитині. Їм може бути 

вихователь, батько, знайомий дорослий чи дитина, літературний 

(казковий) герой. 

7.Розмаїття словесних методів:  

допомагає більш усвідомленої вивченню поведінкових правил, але 

застосовуючи їх, слід уникати нудної моралізацію і нотації. Розповідь 

реальної чи казковою історії створює емоційне сприйняття поведінкових 

правил. 

8.Роз'яснення:  

необхідно як показати й розповісти, а й роз'яснити, як і чому слід діяти за 

тій чи іншій ситуації. 

     9. Бесіда: допомагає виявити рівень знання і набутий розуміння дітьми і 

правил поведінки. Її розумніше провести з невеличкий групою в 5-8 

чоловік, у якій кожна дитина може висловити свою думку. Знання 

можливостей дітей для ведення розмови, їхніх поглядів, переконань і 

звичок допоможе вихователю правильно її побудувати. 

Усе життя дитини, як і жодного дорослої людини, пов'язані з 

поведінковими правилами, і від правильності поведінки залежать її 

особисте самопочуття, спілкування з однолітками і дорослими. 
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V.Методика формування культури поведінки у старшому 

дошкільному віці  

         У старшому дошкільному віці формування моральних чеснот особи і 

звичок культурного поведінки активно триває. Зміст педагогічного 

процесу цьому етапі становить виховання шанування рідним і близьким, 

прив'язаності, шанування вихователям, усвідомленого прагнення 

порадувати старших хорошими вчинками, бажання допомагати 

оточуючим. Діти старшої групи необхідно активно і послідовно формувати 

дружні взаємовідносини, звичку відігравати й займатися спільно, уміння 

підпорядковуватися вимогам,  приклад брати з хороших людей, 

позитивних, героїчних персонажів відомих літературних та художніх 

творів. 

           У моральному вихованні старшого дошкільника продовжує займати 

велике місце виховання культури спілкування. Формування шанування 

оточуючим, доброзичливості, вольових якостей, стриманості відбувається 

у колективі однолітків. Колектив теж грає у життя дітей велику роль, 

взаємовідносини дітей ускладнюються. 

У поведінці старшої дошкільника яскравіше виступає зв'язок моральних 

чеснот і властивостей особи і інтелектом, пізнавальним і цікавим 

ставленням до світу, до діяльності, до дорослого і одноліткам, себе. 

Дитина у процесі спілкування може бути стриманою, вміє діяти у 

інтересах партнера чи групи однолітків, проявляючи у свої вольові 

достатні зусилля. Але, ясна річ, це лише початок вміння, які потрібно 

розвивати і закріплювати. 

           Головним у цілеспрямованої виховної діяльності педагога, на щаблі 

старшого дошкільного віку, продовжує залишатися організація життя й 

діяльності дитини, відповідно до досвіду змістовного спілкування, 

формуванню доброзичливого ставлення до одноліткам й оточуючих. 
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Ефективним методом уточнення систематизації моральних уявлень 

старших дошкільнят є етична бесіда. Такі бесіди повинні органічно бути 

включені у систему різноманітних методів виховання. 

Етична бесіда , як засіб морального виховання, відрізняється істотним 

своєрідністю. Зміст етичних бесід складають  у основному справді життєві  

ситуації. Вихователь дає характеристику тим фактам і вчинкам, які дитина 

спостерігав чи робив при спілкуванні з однолітками і дорослими. 

           Такі характеристики формують в дітей віком об'єктивність щодо 

оцінки подій, допомагають дитині орієнтуватися у тій чи іншій ситуації та 

вступати у відповідність до правилами моральної поведінки. 

Етичні бесіди – це планові, підготовлені і організовані заняття, зміст яких 

визначено вимогами програми  розвитку дитини дошкільного віку 

«Українське дошкілля». Але, звертаючись до програмним завданням 

виховання, педагог повинен конкретизувати їх, проробляти правил і 

норми, виховання яких слід посилити у цій групі з урахуванням вікових і 

індивідуальних особливостей дітей. 

Кількість подібних бесід невелика: п'ять-сім на рік, тобто. раз на протягом 

півтора-двох місяців. 

          Слід пам'ятати: головна мета етичних бесід у тому, щоб сформувати 

в дитини моральні мотиви поведінки, якими вона могла б  керуватися у 

своїх вчинках. І спиратися такі розмови повинні, передусім, на справжні 

події та явища, які у надлишку надає життя й діяльність дитини у колі 

однолітків. 

           Готуючись до такої бесіди, педагог повинен проаналізувати, що 

було предметом найяскравіших вражень дітей, як вони сприйняли 

побачене, як сприймають його. 

Якщо в етичну бесіду вихователь включає уривки з того чи іншого 

художнього твору, він обов'язково має підпорядкувати їхній вміст 

виховним функцій. 
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            Якщо зміст бесіди доступний та цікавий  дітям, то йдуть зацікавлені 

запитання, яскраві емоції, щирі оцінки: педагогові хіба відкривається 

внутрішній світ дитини. Це дозволяє обґрунтовано визначити, як малята 

сприйняли ідею, мораль твору, і дає можливість подальшого тактовного 

коригування поведінки дітей. Бо обставина, що діти ще й всієї групою 

спільно обговорюють ті факти поведінки й різні ситуації, викликає 

співпереживання, емоційний  вплив дітей один на одного, сприяє 

взаємному збагаченню їх почуттів та етичних уявлень. 

          Поведінка вихованців старших груп переконливо свідчить у тому, у 

цьому віці поступово відбувається перехід від сприйняття змісту окремих 

вчинків до збагаченим поняттям хороше поведінці. З допомогою етичних 

бесід вихователь пов'язує між собою у свідомості дітей розрізнені подання 

у єдине ціле – основу майбутньої системи моральних оцінок. Саме 

засвоєння етичних понять в певній системі допомагає старшому 

дошкільнику дати раду сутності понять добра, загального добра, 

справедливості, формує початкове поняття про людську гідність. 

           Вплив моральної свідомості старшого дошкільника на 

саморегуляцію її поведінки не велике. Але цього віці дитина у змозі 

оцінювати своє поведінка. Тому теми етичних бесід мають обов'язково 

включати провідні для цієї вікової групи поняття: «Моя мама», «Моя 

сім'я», «Дитячий садок», «Мої товариші», «Я вдома» і ще. Названі теми 

може бути конкретизовано й доповнено залежно від уявлень, знань, рівня 

вихованості і т.д. Важливо, аби вміст перелічених провідних тем, і тих що 

доповнюють, обов'язково пов'язувалося з усім змістом педагогічного 

процесу. Без цього не можна забезпечити ефективність морального 

виховання, і навіть систематизувати і узагальнювати ставлення до 

моральності, які отримали діти попередні роки групах. 

Етичні бесіди , їх результати повинні безпосередньо виявлятися на 

практиці поведінки, вчинках дітей у різних ситуаціях. Дуже важливо 

закріплення результатів педагогічного впливу. 
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         Отже, моїм завданням є також виховання культури діяльності, 

культури спілкування, культурно-гігієнічних навичок і звичок. Над цим я 

працюю і буду продовжувати працювати тому що сформувати у дитини 

культуру поведінки—це значить підготувати до подальшого життя. Для 

цього в мене в руках є діючі методичні засоби і способи.  

Зокрема, вельми ефективний спосіб  

- використання ігор (з лялькою, водою та ін.). Під час задоволення-інтересу 

дитини, що з'явився, в нових для неї дій. При неодноразовому їх 

виконанні, навичка стає міцною. Такі ігри в той же час дозволяють дітям 

добиватись більш раціональних дій під час режимних процесів. Для 

закріплення навички треба також використовувати заохочення маляти за 

правильно виконане завдання. 

         Характер оцінки дій і вчинків змінюється в залежності від 

підвищеного рівня закріплення у дітей навичок культури поведінки. Якщо 

спочатку зусилля дітей, направлені на самостійне виконання тих дій, 

постійно заохочуються і оцінюються позитивно, то в подальшому до них 

треба відноситись, з одного боку, як до необхідного явища, а з іншого - 

оцінювати якість дій. 

           Ігрові прийоми, використані вихователем і викликаючи у дітей 

позитивні емоції, забезпечують більш високе сприйняття дитиною 

моральних правил поведінки. Педагог ненав'язливо виробляє 

інтелектуально-емоційне відношення дітей до конкретних правил 

суспільної поведінки, закріплює їх на практиці, викликає у малят потяг до 

доброзичних дій. При цьому процес виховання стає природнім, дитина н 

відчуває себе його об'єктом. 

           Для засвоєння дітьми прийомів одягання  в гру можна включити і 

ляльок. В групі повинна бути велика лялька з підбором одягу. 

Для засвоєння дітьми найбільш важливих правил культурної поведінки 

доцільно використовувати колективні ігри-заняття, ігри-вправи, ігри- 
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інсценізації. Вони допомагають вихователю вирівняти рівень оволодіння 

навичками кожною дитиною групи. 

         Через ігри-заняття вихователь може в захоплюючій формі не тільки 

розкрити зміст вимог в необхідній послідовності, але і зв'язати ці вимоги з 

конкретними вчинками маляти, що дає можливість закріпити позитивне 

відношення до їх виконання в повсякденному житті. 

           З переходом дітей у другу молодшу групу, програмні вимоги до 

виховання навичок культури поведінки, ускладнюються. У дітей на 

четвертому році життя продовжують формувати самостійність, вміння 

переборювати невеликі труднощі. Ставляться більш складніші вимоги до 

виконання дій в ході режимних процесів, бережливого відношення до 

іграшок, до праці старших. Крім цього, вихователь тепер більше уваги 

повинен приділити формуванню. У дітей навичок і виконання ними правил 

ввічливого спілкування, організованої поведінки в дитячому садку, дома, 

на вулиці. 

         Плануючи роботу, педагог особливу увагу приділяє формуванню 

таких якостей особистості, як чуйність, уважність, передбачливість, 

тактовність, які допомагають дитині бачити і розрізняти стан людини, 

вирішити, як потрібно поступити в кожному конкретному випадку, щоб не 

причинити оточуючим неприємностей. 

          Рівень розвитку дітей четвертого року життя дозволяє дещо 

підвищити програмні вимоги до морально направлених ігор-занять, ігор-

вправ, інсценізацій. Тепер вони будуються так, щоб кожна попередня 

вправа спиталась на досвід дітей, набутий раніше. Таким чином 

забезпечується більш швидке і міцне засвоєння навичок. 

           Принципом проведення ігор стає більш широкий і комплексний 

вплив на свідомість і моральні почуття дітей, а також надати можливість 

їм вправлятись у здійсненні потрібних дій, вчинків. Поступово дітям 

надається все більше самостійності, пропускаючи показ дій, складається 

можливість для самостійних вправ з культури поведінки. 
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             Щоб досягти єдності між уявленнями про те, як треба себе вести, і 

конкретною поведінкою дитини, треба широко використовувати вправи 

ігрового характеру. Дорослий, використовуючи різні засоби і форми 

роботи, повинен тонко і ненав'язливо, але постійно збуджувати дітей додій 

до того часу, поки вони не звикнуть самостійно виконувати роботу. 

           Вправи по виконанню дій за зразком вихователя - своєрідне і 

необхідне ля формування навички тренування поведінки дітей. 

Поступово ігрові вправи і завдання треба ускладнювати, демонструючи дії 

в комплексі. 

            Після проведення ігор, занять, вправ на тему «Підтримання 

порядку» діти гостріше помічають безпорядок. 

Вихователь продовжує виховувати у дітей почуття любові, поваги до 

близьких. Не четвертому році життя вже можна поставити більш складну 

виховну задачу. Тепер вихователь намагається допомогти дитині 

осмислити своє відношення до мами, тата, бабусі. Тут можна провести такі 

заняття «Наші мами», «Наші добрі вчинки». 

         Діти п'ятого року життя спостережливі, активні. їхні інтереси стають 

різносторонніми. Збільшується об'єм знань, розширюється можливість 

знайомства дітей з явищами суспільного життя. 

         Поєднання керівництва практичні повсякденно самостійно діяльності 

дітей в дитячому садку і дома із залученням їх уваги до праці дорослих, 

суспільному значенню цієї праці, допомагають успішному вирішенню 

завдань виховання, поваги до старших, культури спілкування з ними. 

Хороший засіб для цього - правильне відображення таких дій в заняттях та 

іграх: «Чим можна порадувати маму» і ін. 

            Нового якісного рівня досягають на даному віковому рівні сюжетні  

ігри. Діти розвивають сюжети ігор в «Сім'ю», «Дитячий садок», «Пошту», 

«Магазин», відображаючи отриманий в процесі спостереження, досвід. 

Створюючи умови для ігор і керуючись ними, вихователь турбується про 

те, щоб їх зміст і сам хід гри носили виховний характер. 
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Устремління дітей до копіювання. їх зростаюча активність робить 

особливо важливою повсякденну виховну роботу з дітьми. Посилюються 

вимоги од культури педагога, а також обов'язкового виконання самими 

дітьми вимог і правил культури поведінки. Збільшується роль вправ, 

наочного показу зразків культури поведінки в різних ситуаціях. Такий 

показ дає можливість вихователю своєчасно попередити конфлікти, 

закріпити позитивні сторони взаємовідносин дітей. Не менш важливо, 

звичайно, що показ і пояснення до нього роблять зрозумілими для дітей 

мотиви дій. Вихователю важливо своєчасно показати чи пояснити спосіб 

правильної поведінки. 

         Найважливішим педагогічним завданням у середній групі є 

виховання бережливого відношення до іграшок, предметів, матеріалів для 

саморобок, навчальних посібників. Суттєву роль при цьому грають підбір 

іграшок для відтворення. Культура їх зберігання і користування ними. 

       Важливо також потурбуватись про обладнання ігрових куточків для 

різноманітної трудової діяльності дітей. Педагогічні завдання в середній 

групі дитячого садка з найбільшою повторною і ефективністю дозволяють 

вирішити сюжетно-рольові ігри, а також спеціально направлені ігри-

заняття, ігри-вправи, ігри-інсценівки, котрі включаються в педагогічний 

процес поряд з іншими засобами і методами виховання. Висока 

емоційність дітей даного віку дозволяє педагогу легко викликати їх інтерес 

до правил культурної поведінки, якщо він уміло зв'яже ці правила з тими 

конкретними ситуаціями і поступками, які мають місце в житті групи. 

          Одночасно з подібними іграми вихователь кожного дня в побуті, в 

режимних процесах спрямовує зусилля на формування у дітей інтересу до 

однолітків, пробуджуючи у них проявлення доброзичливості, турботу про 

тих, хто поруч. В середній групі нове значення набуває виховання 

культури трудової діяльності, де формується відповідальність за доручену 

справу, самостійної діяльності дошкільників. Необхідно враховувати, як на 

поведінці дітей відображаються їхні враження, які отримують в результаті 
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спостережень різних життєвих ситуацій. Тому особливе значення 

набувають індивідуальні бесіди і групові етичні бесіди; а також ігри-

інсценізації, ігри- вправи. Доповнюючи один одного, вони дозволяють 

формувати моральний світ старшого дошкільника, соціальне спрямування 

його поведінки. 

         Використовуючи морально спрямовані методи виховання, педагог 

формує етичні поняття, культуру поведінки у громадських місцях, 

культуру взаємовідносин, культуру пам'ятати, що в підготовчій групі не 

втрачають своєї значимості ігрові прийоми, включені в виховний процес, в 

поєднанні з етичними бесідами , педагог ненав'язливо розкриває перед 

дітьми наочні зразки щоденного спілкування.  

         Важливо також, щоб морально спрямовані заняття, бесіди складались 

не тільки з правил етикету, але й з цікавих практичних вправ з культури 

спілкування. Тоді можна ефективно впливати на внутрішній світ дитини. 

Ефективність формування доброзичливих суспільних мотивів поведінки 

підвищується, якщо педагог встановлює органічні зв'язки між 

різноманітними видами дитячої діяльності. Вихователю важливо також 

постійно вести записи спостережень про вчинки дітей. 

        Зв'язок між різними напрямами виховного процесу треба намітити і 

прослідкувати в різноманітних варіантах з використанням всього 

комплексу методів, засобів, прийомів. Продумане використання 

багатоваріантних зв'язків дозволяє «червоною ниткою» провести 

виховання культури поведінки через всі процеси навчання на заняттях, 

ознайомленням з навколишньою дійсністю, іграх, конструктивній, 

образотворчій, музичній та інших видах діяльності дітей. Конкретна 

реалізація взаємозв'язку виховного процесу самостійна діяльність. 

         Виховання культури поведінки спрямоване на виклик у дитини до 

максимальної самостійності у виконанні правил особистої гігієни, щоб 

навички і вміння особистої охайності, акуратності, культури споживання 

їжі переросли у потребу. При цьому вихователь повинен неодноразово 
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підкреслювати соціальне значення правил акуратності: їх виконання це 

признак поваги до близьких, знайомих і взагалі до оточуючих. 

          На закріплення культурно-гігієнічних навичок і звичок спрямовані 

деякі ігри-заняття, ігри-вправи. В залежності від їх конкретного змісту 

засвоюються різноманітні правила чи їх поєднання, наприклад: слідкуй за 

чистотою костюма, взуття, головного убору, мий руки перед їдою і після 

забруднення, правильно користуйся носовою хустинкою; слідкуй за 

зачіскою; знай розміщення речей, клади їх завжди на своє місце... 

Вихователь планує декілька занять на тему «Мій день вдома», в яких 

розкривається значення режиму дня для дитини. 

         Вихованець дитячого садка повинен бути завжди охайним, 

акуратним, чистим, підтягнутим - це вже він знає, принаймні, з чотирьох 

років. Тепер він, в недалекому майбутньому - школяр, повинне 

усвідомити, що це - природно і обов'язкова вимога суспільства до кожної 

людини. Тепер все це дитина повинна виконувати у швидкому темпі, 

повинна знати, як треба одітися у відповідності з сезоном, погодою. Набуті 

в дитячому садку такі навички - одна із основ самостійності під час 

навчання в школі. 

         Перевірити як засвоєні дітьми правила акуратності, можна під час 

вечора розваг. В одному із атракціонів, наприклад, дітям пропонують одне 

із завдань: хто швидше і охайніше збереться в школу взимку чи восени, 

тобто збере все необхідне для школи в портфель і вдінеться швидко, 

охайно і по сезону. Приймають участь у змаганні двоє або троє дітей. 

         Необхідність узагальнень моральних понять у дітей підготовчої групи 

зумовлена також і переходом дитини в школу, тими вимогами, які в 

найближчому майбутньому вимагатиме школа. Ці вимоги будуть у вигляді 

узагальнених правил «Веди добре себе на занятті», «Зразково поводь себе 

на вулиці», «Будь чистим і охайним», «Дотримайся розпорядку дня». У 

вирішенні цих завдань допоможуть бесіди, зміст яких допомагає 

виховувати розуміння значення результатів своєї праці для інших. У другій 
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половині року під керівництвом вихователя вводяться чергування. 

Хорошою підготовкою для нього можуть служити ігри-вправи, наприклад, 

«Ми чергуємо в їдальні». 

         Виховання культури поведінки ускладнюється тим, що ставлячи 

дітям нові вимоги, педагог повинен постійно закріплювати уже сформовані 

в молодших групах навички, уміння. 

З цією ціллю можна активно використовувати репродукції картин, 

фотографії, малюки. 

          Свідоцтвом міцного засвоєння навичок міцного засвоєння навичок і 

звичок культури поведінки може служити аналіз записів у щоденнику. 

Якщо записи у ньому свідчать, що в поведінці дітей н спостерігається 

розриву між засвоєними знаннями про те, як треба вести себе, і їх 

поведінкою в подібних ситуаціях, значить, навичка і звички культури 

поведінки наданому етапі засвоєні дитиною досить добре. 

         У дітей старшої групи необхідно активно і послідовно формувати 

дружні взаємовідносини, звичку гратись і спільно працювати, уміння 

підкоритись вимогам дорослих і встановленим нормам поведінки. 

Головною в ціленаправленій виховній діяльності педагога на щаблі 

старшого дошкільного віку продовжує залишатись організація життя та 

діяльності дитини. Разом з тим виникає необхідність систематизації тих 

уявлень про норми поведінки, які він придбав на протязі всього 

попереднього періоду. 

        Виховання культури поведінки у дошкільника не можливе тільки в 

межах дитячого садочка. Воно передбачає обов'язковий зв'язок з 

вихованням дітей у сім'ї координацію зусиль педагога і батьків. З цією 

ціллю використовуються загальні і групові батьківські збори, консультації, 

відвідування педагогом сімей своїх вихованців. 

        Процес морального виховання батьки можуть побачити і 

безпосередньо в дитячому садку - для цього організуються «Дні відкритих 

дверей». Але в той же час треба знати, що батьки не повинні переносити 
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методи виховання дитячого садка в сім'ю. Специфіка сімейного виховання 

зберігається. Вихователь планує відвідати більшість сімей до початку 

навчального року або на протязі першого місяця перебування дитини в 

дошкільному закладі. Це дає можливість вивчити умови життя дітей дома, 

виявити особливості виховання і поведінку дітей в кожній сім'ї, рівень 

вихованості; виявити рівень педагогічної культури батьків; враховуючи 

особливості кожної сім'ї, спланувати конкретний зміст роботи з нею. 
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VI. Взаємодія сім'ї і дошкільного навчального закладу у соціально – 

моральному розвитку дітей 

       З перших днів свого життя дитина починає поступово всотувати в себе 

навички вживання у світ і виживання у ньому, опановувати соціальний 

досвід (соціалізується). Макрокосм цього світу на перших порах зведений 

до середовища сім'ї, яка передусім несе відповідальність за виховання 

дитини. Глибинний зміст, масштаб і сила цієї відповідальності обумовлені 

соціальним статусом сім'ї. 

          З часом дитина розширює сферу своєї взаємодії зі світом, на неї 

спрямовують свої впливи різноманітні соціальні інститути, які 

доповнюють, урізноманітнюють виховні зусилля сім'ї. На етапі 

дошкільного дитинства провідним соціальним інститутом, покликаним 

забезпечити різнобічний розвиток дитини, є система дошкільних закладів.          

Гармонійна взаємодія їх із сім'єю є запорукою повноцінності буття дитини, 

розкриття і реалізації її потенціалу, виходу на нові орбіти соціальної 

реальності. І все-таки найвища відповідальність за виховання дітей у цій 

взаємодії належить сім'ї. 

Виховна функція сім'ї 

         В усі часи і серед різних народів родинне виховання було і є 

незмінною цінністю, головною духовною основою життя нації, могутнім 

соціальним феноменом, який найтісніше об'єднує людей, неперевершеним 

чинником самовиявлення людини в усіх її іпостасях: немовля, дитина, 

підліток, юнак (дівчина), чоловік (жінка), син (дочка), дідусь, бабуся, онук 

та ін. 

        Сім'я — мала соціально-психологічна група, члени якої пов'язані 

шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і взаємною 

моральною відповідальністю. 

          Соціальна роль сім'ї обумовлена потребою суспільства у фізичному і 

духовному відтворенні населення. Будучи одним із найважливіших 

елементів суспільства, значною мірою залежачи від процесів і тенденцій у 



39 
 

ньому, сім'я є відносно автономним соціальним інститутом, що зумовлює її 

соціальну стійкість, захищеність, навіть недоступність для соціальних 

експериментувань. Як і кожне соціальне явище, вона також розвивається. 

Сім'я виконує різноманітні зовнішні і внутрішні функції. З огляду на 

особливості соціального буття сім'ї, виокремлюють такі провідні її 

функції: 

— виховна функція. Полягає вона у задоволенні індивідуальних потреб у 

батьківстві та материнстві, самореалізації особистості в дітях. Стосовно 

суспільства виховна функція сім'ї забезпечує соціалізацію підростаючого 

покоління; 

— господарсько-побутова функція. Спрямована вона на задоволення 

матеріальних потреб членів сім'ї, забезпечення умов для збереження і 

зміцнення їхнього здоров'я, організацію відпочинку; 

— емоційна функція. Реалізація її задовольняє потребу людини у визнанні, 

любові, турботі, психологічному захисті; 

— функція духовного спілкування. Забезпечує взаємне розуміння і 

духовне збагачення особистості; 

— функція формування досвіду соціального життя. У сім'ї особистість 

здобуває первинні знання і навички взаємодії з людьми, поведінки в 

суспільстві, набуває досвіду соціального контролю за виконанням його 

норм і правил; 

— сексуально-еротична функція. Забезпечує продовження роду, 

задовольняє потреби індивіда у сексуальному житті. 

        Порушення функцій сім'ї може бути пов'язане з політичними, 

соціально-економічними умовами її життя, особистісними якостями її 

членів, особливостями їхніх взаємин. Неблагополуччя у сім'ї породжує 

проблеми у розвитку дітей. 

        У сучасній сім'ї особлива роль належить функціям духовного 

спілкування, емоційної підтримки, виховній функції, оскільки суспільство, 

навчально-виховні заклади не можуть забезпечити таких унікальних умов 
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для емоційно-духовного життя особистості, якими володіє сім'я. Саме 

завдяки проживанню в сім'ї, цілеспрямованим її зусиллям людина пізнає, 

осягає свою людську сутність, обов'язки перед іншими людьми, передусім 

перед батьками і дітьми, утверджує в собі все людське. Для цього вона 

повинна виростати в сім'ї, в якій витає дух любові, всі чуйно, турботливо 

ставляться одне до одного. Адже уроки доброти, любові, здатність до 

співпереживання неможливо почерпнути з книжок. Ці якості 

виробляються в дитині передусім під час її взаємодії з найближчими їй 

людьми. Відчуваючи любов до себе, спостерігаючи, у чому це виявляється, 

дитина вчиться любити інших людей. А любов до дитини виростає із 

взаємної любові батьків, від уроків любові, отриманих ними у своєму 

дитинстві, від щирості їхніх стосунків зі своїми батьками. 

         Особливості виховної функції сім'ї полягають у тому, що вона 

одночасно виховує дорослих і дітей та реалізується у таких трьох головних 

аспектах: 

1. Становлення, розвиток, виховання дитини як особистості, сприяння 

розвитку її здібностей. Сім'я репрезентує дитині суспільство, забезпечує 

передавання їй соціального досвіду, охороняє її права. 

2. Здійснення виховного впливу сім'ї на кожного індивіда впродовж усього 

його життя. Кожна сім'я має свою систему виховання, засновану на певних 

ціннісних орієнтаціях. Спочатку несвідомо, орієнтуючись на почуття 

близьких людей, дитина починає розуміти, що в її поведінці їх радує, а що 

засмучує Пізніше у неї формуються уявлення про те, що є прийнятним у 

сім'ї, а дорослішаючи, вона починає усвідомлювати принципи, на яких 

вибудовуються стосунки в її сім'ї, порівнювати їх з ідеальною, на її погляд, 

системою. 

3. Спонукання дітьми саморозвитку, самовдосконалення своїх батьків та 

інших родичів. Дитина є невичерпним джерелом життєвих успіхів, 

емоційних стимуляторів для дорослих. Ледь з'явившись на світ, вона 

значно розширює його горизонти для своїх батьків, вносить у їхнє життя 
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багато нового. Підростання, дорослішання дитини потребує нових знань, 

виховних умінь і навичок дорослих, реалізації своєї соціальної ролі на 

більш високому рівні. Виховуючи дитину, батьки самі повинні поводитися 

на рівні вимог, які їй пред'являють. Очевидно, на цьому ґрунтуються 

твердження, що не сім'я соціалізує дитину, а дитина соціалізує дорослих. 

       У дошкільні роки дитина повністю ототожнює себе зі своєю сім'єю, 

передусім із батьками; її емоційний світ майже цілком залежить від 

атмосфери в сім'ї. Саме тут вона пізнає й опановує моделі моральної 

поведінки, взаємодії з іншими людьми, природою тощо. 

Особливості сімейного виховання дошкільників 

         У сім'ї дитина отримує перші уявлення про себе та інших людей, 

розвиває необхідні для життя соціальні почуття, навички спілкування і 

спільної діяльності. Сім'я створює передумови для взаємопроникнення 

світу дітей і світу дорослих, що є важливим чинником соціалізації особис-

тості. Унікальні виховні можливості сім'ї впливають на людину протягом 

усього її життя. 

        Універсальний, все охоплений, постійний виховний вплив сім'ї на 

особистість є наслідком дії таких чинників: 

Безкорислива любов до дитини, яка вселяє їй почуття захищеності, 

створює атмосферу душевності, соціального і життєвого оптимізму. 

Взаємини дітей і дорослих у сім'ї є справжньою школою почуттів, 

найважливішим фактором, що формує емоційно-мотиваційну сферу до-

шкільника, його ставлення до людей і життя. Все це є важливими 

передумовами розвитку індивідуальності дитини. 

           Природне включення дитини у найрізноманітніші людські стосунки. 

Відбувається це передусім завдяки участі дитини у спільних з дорослими 

видах діяльності. Багатоплановість життєвих ситуацій, які виникають в сі-

мейному житті дитини, неможливо змоделювати в жодній досконалій 

виховній системі. 
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          Багато рольова структура сімейного колективу, яка забезпечує 

багатогранність, постійність і тривалість його виховного впливу. Цей 

вплив відбувається у процесі взаємодії дитини і дорослих за 

найрізноманітніших життєвих ситуацій, щодня повторюється у різних 

формах. 

         Можливість набуття дитиною позитивного досвіду і переживання 

негативних почуттів. Усе це відбувається в атмосфері довіри, гуманного 

ставлення до дитини, які є не обхідними для набуття почуття впевненості, 

відповідальності, уміння долати життєві негаразди, гідно поводитися за 

будь-яких обставин. 

        Головне, щоб дитина сприймала сім'ю як фактор її емоційного 

затишку, внутрішнього комфорту, гарантію того, що за будь-яких умов 

вона знайде тут розуміння, підтримку і захист. 

       У сім'ї дитина вперше пізнає почуття ревнощів, набуває досвіду 

подолання непорозумінь, вчиться виконувати не лише приємні для себе, а 

й обов'язкові, необхідні для інших справи. Вона повинна навчитися 

визнавати свої негативні почуття, уміти тактовно стримувати, вгамовувати 

їх. Як зауважував П. Лесгафт, «таємниця сімейного виховання у тому і 

полягає, щоб дати дитині самій розгортатися, робити все самій». Тому 

дорослі повинні «завжди ставитись до дитини з першого дня появи її на 

світ, як до людини, з повним визнанням її особистості...». 

        Характерною особливістю виховного впливу сім'ї є його первинність. 

Йдеться про те, що сім'я є першим джерелом цього впливу, а, як зазначав 

Ж.-Ж. Руссо, кожен наступний вихователь значно слабше впливає на 

дитину, ніж попередній. Крім того, процес виховання в сім'ї є більш 

природним, ніж у виховному закладі. Взаємодія у сім'ї передбачає ширші 

можливості для дитини бути суб'єктом діяльності, ніж у дошкільних 

закладах, у яких вона є більш зарегламентованою. 

Виховні можливості сім'ї можуть бути реалізовані за наявності відповідних 

об'єктивних і суб'єктивних умов. 
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До об'єктивних умов реалізації виховного потенціалу в сім'ї належать: 

— рівень матеріального достатку сім'ї (рівень і структура використання 

доходів, матеріальні умови життєдіяльності); 

— забезпеченість дитячими дошкільними закладами, школами, закладами 

охорони здоров'я; 

— кількість і склад (структура) сім'ї. Суб'єктивними умовами реалізації 

виховного потенціалу сім'ї є: 

— громадянська спрямованість і культура батьків, їх не прагнення бути 

авторитетними для своїх дітей, виховувати їх як гармонійних 

особистостей; 

— загальний культурний потенціал, традиції, моральні та духовні цінності 

сім'ї; 

— місце дитини в сімейному колективі, моральний авторитет батьків в її 

очах; 

— педагогічна культура батьків. 

            Гармонійна взаємодія об'єктивних і суб'єктивних чинників є 

передумовою формування і розвитку досконалої особистості. Однак з 

різних причин такої гармонійної єдності не існує. У різні історичні епохи 

ці причини мають свої специфічні особливості, хоч загалом їх джерела 

приблизно однакові та й наслідки мало чим відрізняються. Наприклад, 

соціально-політична, економічна стабільність у суспільстві є передумовою 

матеріального благополуччя і сприятливого для розвитку дитини 

морального, психологічного клімату в сім'ї. За таких умов дитина має 

змогу відкривати для себе й опановувати механізми міжособистісної 

взаємодії, вчитися поводитися у конкретних життєвих ситуаціях на рівні 

цивілізаційної культури. Головним у цьому для неї є реальна життєва 

практика її батьків і найближчих родичів. 

       Політична, соціально-економічна нестабільність деструктивно 

впливають на соціальне самопочуття сім'ї, породжують нервозність, 

апатію, соціальний песимізм дорослих або їх гіпертрофоване ставлення до 
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матеріальних чинників буття, що неминуче позначається на формуванні 

внутрішнього світу дітей. Адже, переймаючись пошуком джерел існування 

або нагромадженням багатства, батьки все менше приділяють уваги 

моральним чинникам функціонування сім'ї. Із матеріальними аспектами 

пов'язаний авторитет батька в сім'ї, оскільки він за традиційним роз-

поділом тендерних ролей відповідальний за це. Нерідко зниження його 

авторитету у складні періоди життя пов'язане з не цілком тактовною 

поведінкою матері. Часто батьки або хтось один із них змушені шукати 

заробітків далеко від дому, що породжує властиві неповним сім'ям 

проблеми, передусім позбавляє дітей спілкування, душевного тепла, 

зразків соціальної поведінки. 

        За твердженням психологів, неповна сім'я є одним із найпотужніших 

джерел психогенних переживань особистості (неврозів, гострих 

афективних реакцій, ситуативно обумовлених порушень поведінки). 

Психічно травмує дітей розлучення батьків та їхня боротьба за дитину чи, 

навпаки, збайдужіння до дитини одного з них. Розлучення породжує 

проблему дозованого спілкування, задарювання дитини як засіб 

підтвердження любові до неї та інші болісні явища. Часто переживання 

дитини посилює психічна травма того з батьків, з ким вона залишилася. 

         Відчуття дошкільником неповноцінності сім'ї, в якій він виховується, 

може позначитися на його статевій соціалізації, розвитку очікувань 

стосовно власної майбутньої сім'ї. У дівчинки формується підсвідоме 

уявлення про те, що без батька її діти можуть обійтися, тобто повноцінна 

сім'я не стає головною цінністю її життя. Хлопчик за такої ситуації має 

матір за зразок чоловічої поведінки у сім'ї, оскільки вона перебирає на себе 

роль захисника, хазяїна, створювача і розпорядника матеріальних благ. За 

таких умов він виростає малоініціативним, несміливим, йому не вистачає 

необхідних для дорослого життя чоловічих (маскулінних) якостей, що в 

майбутньому плодитиме проблеми формування його дітей. 
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          Зі специфічними труднощами пов'язане виховання дітей у молодих 

сім'ях, що зумовлене недостатньою моральною, психологічною, 

соціальною зрілістю учасників подружжя. Збідненим, нерозвиненим є їх 

розуміння своєї ролі в житті дитини, відповідальності за її виховання. І на 

віть щирі їхні старання щодо цього наштовхуються на відсутність 

життєвого досвіду, знань, уміння терпляче, послідовно і наполегливо 

дорослішати разом із своєю дитиною. Труднощі виховання дітей у 

молодих сім'ях полягають у: 

— нерозумінні батьками самоцінності дошкільного дитинства, його 

значення для формування особистості дитини; 

— не сформованості у батьків педагогічної рефлекси вміння аналізувати, 

критично оцінювати власну виховну діяльність, знаходити причини 

педагогічних помилок, не ефективності методів, які вони використовують, 

тощо; 

— орієнтації на виховання з дитини «генія», намагання реалізувати в 

дитині власний невикористаний, як вони вважають, потенціал, упущені 

ними життєві шанси. 

         Молоді батьки часто вдаються до авторитарного виховання, 

вважають покарання найефективнішим виховним засобом, пред'являють 

суперечливі вимоги до поведінки дитини, непослідовно, суб'єктивно 

оцінюють її дії, що породжує або надмірну жорстокість у ставленні до неї, 

або вседозволеність. 

Взаємини, тактику виховання дітей у сім'ї можна віднести до одного з 

таких типів: 

— диктат. Такі взаємини засновані на жорсткій регламентації поведінки 

дитини, суворому контролі за нею, використанні покарань, погроз тощо. 

Як правило, у таких сім'ях діти живуть у страху, постійно лицемірять, бре-

шуть, наслідком чого стають різноманітні відхилення у їх ній поведінці; 

— опіка. Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити 

дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за 
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неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена 

змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, 

вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, 

цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, 

систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, 

спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб; 

— мирне співіснування на засадах невтручання. Цю тактику 

характеризують максимальне дистанціювання дорослих від життя дитини, 

абсолютне невтручання у її справи, залишення наодинці зі своїми 

проблемами, мінімальні вимоги до її поведінки. Це породжує відчуження 

дітей і батьків. Діти, не маючи від батьків належної підтримки, будучи 

позбавленими необхідних для їх становлення зразків соціальної поведінки, 

часто почуваються складно у ситуаціях, з якими легко справлятимуться їх 

однолітки, які виростали у сприятливіших педагогічних умовах. У них 

можливі образи на своїх батьків за байдужість до себе; 

— співробітництво. Така тактика взаємин у сім'ї, виховання дітей є 

найпродуктивнішою, оскільки батьки намагаються бути їхніми 

соратниками, є відкритими і щирими з ними, охоче впускають їх у свій 

світ. Між ними немає необґрунтованих таємниць, недовіри. За таких умов 

діти охоче експериментують, шукають, пробують себе, не боячись по-

милитися і бути за це покараними. Батьки охоче допомагають у всіх 

справах, вміло підводять дітей до вирішення проблем, завдяки чому діти 

відкривають у собі все нові можливості, здобувають упевненість у своїх 

силах. А участь у справах батьків збагачує їх соціальним досвідом, 

розширює світ, окреслює їм соціальну перспективу, яка часто є орієнтиром 

їхнього розвитку. 

        Дещо своєрідно тлумачить особливості виховного впливу батьків на 

своїх дітей зарубіжна педагогічна наука, яка розрізняє такі його стилі: 

а) авторитарний стиль — регламентація батьками поведінки дітей 

відповідно до стандартів; 
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б) пермісивний стиль — відсутність контролю за розвитком, вихованням і 

життєдіяльністю дитини, що може бути зумовлена надмірною любов'ю до 

неї, недостатнім досвідом батьків, побоюванням втручатися в її розвиток, 

переоцінкою її можливостей; 

в) авторитативний стиль — контроль за поведінкою дитини відповідно до 

її потреб з одночасним спрямуванням її розвитку, допомогою їй, 

визнанням її прав і врахуванням можливостей. Цей стиль вважають 

оптимальним. 

        Особливо збагачує виховний потенціал сім'ї участь у вихованні дітей 

представників різних поколінь (бабусь, дідусів), які мають більший 

життєвий досвід, більше вільного часу, ніж батьки. За правильної 

поведінки батьків стосунки їхніх дітей з бабусями і дідусями є емоційно 

близькими. Адже часто дідусі й бабусі ласкавіші у спілкуванні з онуками, 

ніж батьки, а ті їм платять за це довірою, виявляють непідробну турботу, 

піклуються про них, розвиваючи в собі при цьому такі важливі для 

особистості людські якості, як доброта, чуйність, щирість. 

        Щодо цього важливе узгодження виховних впливів на дитину 

представників різних поколінь. Старше покоління більше орієнтоване на 

те, щоб онуки повноцінно проживали своє дитинство, батьки здебільшого 

розглядають до шкільний вік своїх дітей як підготовку до успіхів у дорос-

лому житті, намагаючись урізноманітнити її заняттями іноземними 

мовами, спортом, музикою та ін. Там, де існує гармонія поглядів і впливів 

на розвиток, становлення дитини, вона має найбільше шансів повноцінно 

сформуватися як гармонійна особистість. 

          Особливу роль у сімейному вихованні, соціалізації дитини 

відіграють родинні традиції і звичаї. Традиція (лат. "Sга-сііііо — передача) 

— історично складені порядки, способи, правила поведінки, що 

передаються від покоління до покоління. Сімейні традиції регламентують 

створення сім'ї, появу дитини, подружні, батьківські стосунки, ведення 

домашнього господарства, організацію дозвілля, вшанування пам'яті 
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предків. Вони призначені слугувати зміцненню сімейно-родинних зв'язків 

як механізму передачі таких особистих і соціальних цінних якостей, як 

любов, вірність, доброта, взаєморозуміння, щирість. До них належать 

спільні заняття певними видами трудової діяльності, передавання 

родинних реліквій (документів, нагород, пам'ятних речей), складання 

родовідного дерева тощо. Звичаї — безпосередні приписи певних дій у 

конкретних ситуаціях, що відтворюють сімейні стосунки у життєдіяльності 

наступних поколінь. Стосуються вони як зовнішніх (прихід у гості, прийом 

гостей, пошанування предків), так і внутрішніх (колискова і поцілунок на 

добраніч, побажання доброго ранку тощо) форм поведінки. 

         Традиції та звичаї є взаємопов'язаними у реальному житті. Традиції є 

більш динамічним і багатоманітним явищем родинного життя, ніж звичаї, 

вони створюють простір для творчого використання звичаїв. Регулюючи 

прості форми взаємин у сім'ї, звичаї доповнюють традиції, однак вони не 

настільки динамічні, як традиції. Здебільшого звичаї можуть бути формою 

вияву традицій. 

Щирі стосунки між членами сім'ї, безпосередність почуттів одне до одного 

є джерелом формування гармонійної, самодостатньої особистості дитини, а 

також збагачення взаємин дорослих, стимулювання їхнього 

самовиховання. 

Батьківський авторитет 

        Виховання у сім'ї ґрунтується передусім на авторитеті батьків, 

оскільки для дитини перших років життя зміст їх авторитету, за словами А. 

Макаренка, полягає в тому, що він не вимагає ніяких доказів, приймається 

нею як безсумнівна гідність старшого, як його сила і цінність. Авторитет 

(лат. аиіюгііаз — влада) реалізує себе у впливі особи, життєвому досвіді, 

заснованому на знаннях, моральних чеснотах. 

        Переваги авторитетних для дитини батьків ґрунтуються на їхніх 

знаннях, уміннях, досвіді, зрілості, а не на зверхності або поблажливості. 

Справжній батьківський авторитет виростає на любові до дітей. Будучи 
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оточеною цією любов'ю, дитина відчуває довіру, повагу авторитетного 

дорослого, потребу в спілкуванні з ним; живе з упевненістю, що він 

завжди за необхідності опікатиме і захищатиме її. Батьківська любов 

супроводжує людину все життя, вона є джерелом і гарантом її емоційної 

рівноваги і духовного здоров'я. 

         Кожна сім'я унікальна щодо організації свого життєвого простору, 

розподілу обов'язків, культури спілкування, виховання дітей. У цьому 

багатоманітні психологи (Лариса Абрамян, Росія) виокремлюють такі типи 

взаємодії батьків і дітей: 

1. Любов—пристрасть. Такі стосунки характеризують ставлення батьків до 

своєї дитини як до найдосконалішої істоти, прагнення бути поруч із нею, 

некритичне оцінювання її поведінки. У зв'язку з цим часто виникають 

труднощі щодо узгодження бажань дитини і вимог до неї. 

2. Любов—гармонія. Якісними ознаками таких стосунків є віра батьків у 

можливості, перспективи своєї дитини, підтримка її захоплень, сприяння 

розвитку її здібностей, тактовна участь у її справах. Водночас батьки 

ставляться до дитини цілком тверезо, бачать її недоліки, допомагають до 

лати їх, зосереджуватися на проблемах саморозвитку і самореалізації. Усе 

це створює дитині атмосферу психологічного комфорту, відкриває 

можливості для виявлення її ініціативи, сприяє їй в об'єктивній самооцінці. 

3. Любов—марнославство. Вражені марнославством батьки проявляють 

непомірні амбіції щодо можливостей, перспектив своєї дитини, часто 

ставлять перед нею непосильні завдання, незважаючи на вікові та 

індивідуальні особливості і можливості, форсують її працездатність, розви-

ток здібностей. За не підтвердженності своїх сподівань розчаровуються в 

дитині, створюючи відповідний психологічний тип стосунків, який нерідко 

травмує дитину на все життя. 

4. Любов—конфлікт. Таким взаєминам батьків і дітей властиві спалахи й 

охолодження любові, істеричність. Ініціюють їх переважно одинокі матері. 

Як правило, вони травмують, руйнують психіку дитини, зумовлюють різкі 



50 
 

перепади її емоційного стану, нестриманість, вразливість до 

несприятливих зовнішніх впливів. 

          Авторитет, у тому числі й батьківський, формується й існує для 

дитини поза її суб'єктивною волею. Він є незалежною від інтелектуальних 

процесів, часто неусвідомленою оцінкою своїх батьків. Психологічний 

механізм цієї оцінки є дуже складним, підвладним багатьом чинникам. 

Спрощено його можна уявити як процес усвідомлення дитиною 

значущості батьків у її житті, їхньої високої людської, іноді ділової 

репутації, життєвої надійності, доброти, готовності завжди й у всьому бути 

поруч. Щоб не думали і не стверджували на цю тему батьки, про їх авто-

ритетність в очах дитини можна судити на підставі її ставлення до 

батьківських слів, поведінки, вчинків. Справжнього авторитету неможливо 

підмінити нічим, хоч нерідко педагогічно неграмотні, морально 

нерозвинені, байдужі до своїх дітей батьки нав'язують форми взаємодії, які 

свідчать про імітацію, підміну авторитету. Найпоширенішими, за 

спостереженнями А. Макаренка, є такі типи підміни батьківського 

авторитету: 

- авторитет придушення. Основою його є боязнь дитини своїх батьків, 

причиною якої є покарання за будь-яку провину, що сковує, паралізує її 

волю, породжує невпевненість, занижує самооцінку. Цей вид батьківського 

псевдо-авторитету А. Макаренко вважав найнебезпечнішим; 

— авторитет відстані. Сутністю його є намагання батьків бути якомога 

далі від дітей, менше спілкуватися з ними, уникати виявів ніжності, 

любові, уваги. Головне для них — зовнішні вияви поваги з боку дітей 

(звертання до батьків на «Ви», тон розмови тощо); 

— авторитет чванства. Намагаючись компенсувати відсутність 

справжнього авторитету, батьки постійно хизуються перед дітьми своїми 

«заслугами», розраховуючи на їх повагу до себе. Будучи переконаними у 

своїй правоті, вони не припускають, що їхні рішення та оцінки можуть бу-
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ти піддані сумніву, обговоренню. Традиційним для них є твердження: «Я 

краще знаю, що тобі потрібно!»; 

— авторитет педантизму. Основою його є тотальний контроль за 

поведінкою дітей, організація їх на педантичне виконання всіх вимог і 

обов'язків, суворе дотримання режиму; 

— авторитет резонерства (франц. гаівоппеиг — людина, яка повчає). 

Схильні до резонерства батьки постійно повчають своїх дітей, 

перетворюючи спілкування з ними на тривалі й нудні нотації, що часто 

збуджує у дітей внутрішній спротив; 

-авторитет любові. Не маючи справжнього авторитету, батьки вимагають 

від дитини слухняності як доказу, своєї любові, спекулюють на їхніх 

почуттях («Якщо любиш маму, то ...»). Самі вони теж наголошують на 

своїй любові, вимагаючи від дитини слухняності («Якщо хочеш, щоб я 

тебе любила, то ...»); 

— авторитет підкупу. Вимагаючи бажаної поведінки дитини, батьки 

обіцяють їй за те різноманітні матеріальні блага, поступки тощо. Така 

практика є особливо цинічною, аморальною; 

— авторитет доброти. Такій моделі взаємодії властиві намагання батьків 

наголошувати на своєму винятково доброму ставленні до дитини, у всьому 

потакати їй, що породжує відчуття вседозволеності. Як правило, так діє 

один із дорослих, намагаючись вигідно постати в очах дитини, на відміну 

від іншого; 

— авторитет дружби. Рівноправне спілкування, своє рідне панібратство, 

часто породжує грубощі в спілкуванні, зневажливе ставлення дітей до 

батьків, а також інших дорослих. Усе це не має нічого спільного із щирим 

ставленням, справжньою дружбою, взаємоповагою батьків і дітей. 

Батьки, які по-справжньому люблять дітей, усвідомлюють свою місію, 

намагаються здобути визнання в очах дитини своєю мудрістю, людськими 

чеснотами, зацікавленим, добрим, обґрунтовано вимогливим ставленням 

до неї, до себе, інших людей. Важливо, щоб дитина, спостерігаючи за 
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своїми батьками, сама високо оцінила їх, виявила прагнення бути 

подібною на них. 

Педагогічна культура батьків 

       Соціально відповідальні батьки багато зусиль затрачають для того, 

щоб їхні діти виросли досконалими особистостями, максимально само 

реалізувалися в житті. Однак ці зусилля не завжди дають очікувані 

результати, що великою мірою залежить і від системи сімейних цінностей, 

рівня особистісної культури кожного з батьків, у тому числі педагогічної 

культури. 

          Педагогічна культура батьків — компонент загальної культури, який 

акумулює в собі накопичений попередніми поколіннями досвід виховання 

дітей у сім'ї. Виявляється вона в розумінні та усвідомленні батьками своєї 

відповідальності за виховання дітей, у ставленні до них, в оцінюванні 

їхньої поведінки, у реальній діяльності та спілкуванні з ними, а також у 

здійсненні продуктивних зв'язків з іншими виховними інститутами (до-

шкільними закладами, школою, позашкільними закладами). Для цього 

дорослі мають бути не лише належно вихованими, а й педагогічно 

освіченими. Бо, як стверджують психологи, навіть найсерйозніші 

прорахунки педагогів не позначаються так фатально на розвитку 

особистості дитини, як неправильна поведінка батьків. Тому виховання 

батьків необхідне і для успішності процесу виховання дітей, і для здоров'я 

суспільства. 

        Педагогічна культура батьків є складною і динамічною системою. її 

утворюють такі компоненти: 

1) педагогічні знання — уявлення батьків про вікову динаміку розвитку 

дитини, самоцінність періоду дошкільного дитинства, про основні 

завдання виховання. Виявляються вони у ставленні до дитини, в 

оцінюванні її поведінки, реальній діяльності та спілкуванні з нею; 
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2) педагогічна і психологічна компетентність — здатність зрозуміти 

потреби дітей, раціонально спрямувати зусилля і засоби на уміння бачити 

перспективи розвитку дитини; 

— педагогічна рефлексія — вміння батьків аналізувати, критично 

оцінювати власну виховну діяльність, знаходити причини своїх 

педагогічних помилок; 

— педагогічна емпатія — співпереживання, адекватна реакція на вчинки й 

почуття дітей. 

         Педагогічна культура батьків — це осмислений, а іноді й 

неусвідомлений досвід власного дитинства, результат освіти, самоосвіти, 

психологічного розвитку особистості. Особливо вона актуалізується з 

народженням дитини, яка своєю появою на світ, своїми кроками у світ і по 

життю стимулює бурхливий розвиток педагогічної культури батьків. 

Нерідко батьки виходять у своєму розвитку на необхідний рівень 

педагогічної культури тоді, коли їхні діти стали дорослими, осмислюючи 

власні промахи, помилки, нереалізовані можливості. Це ще раз 

підтверджує важливість ролі дідусів і бабусь у спрямуванні процесу ви-

ховання дітей у сім'ї, накладає особливу відповідальність на працівників 

дитячих дошкільних закладів за роботу з батьками дітей стосовно 

збагачення педагогічних знань, підвищення педагогічної культури. 

         Прилучення особистості до педагогічної культури починається уже в 

її дошкільні роки, коли вона отримує перші уроки виховання у своїй сім'ї 

та дошкільному закладі, на підсвідомому рівні засвоюючи прийоми 

педагогічного впливу. Отже, дошкільний заклад разом із сім'єю формує 

майбутнього сім'янина, здійснюючи водночас роботу щодо педагогічної 

освіти батьків. 

Ініціатором й організатором ефективної взаємодії із сім'єю є дошкільний 

заклад. Ця взаємодія підпорядкована інтересам розвитку дитини, у 

кожному конкретному випадку обумовлюється її особливостями і 

особливостями сім'ї, в якій вона виховується. Вона потребує специфічних 
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знань, такту, високої соціально-педагогічної культури її учасників — 

батьків і вихователів. 

          Педагогічна освіта батьків покликана збагатити родинне виховання, 

сприяти зміцненню всіх його ланок, передусім педагогічної 

компетентності. Особлива відповідальність покладається на педагогів 

щодо педагогічної освіти тих батьків, у сім'ях яких виховуються діти з 

порушеннями розвитку. 

Загальним спрямуванням взаємодії сім'ї і дошкільних установ є 

педагогізація сімейних стосунків, а також емоційне збагачення атмосфери 

дитячого садка. У цьому процесі відбуваються різноспрямовані 

збагачувальні впливи на батьків, їхніх дітей, а також педагогів. 

Виховання батьків 

         Виховання батьків передбачає допомогу їм у вихованні дітей. Його 

сутність і завдання свого часу точно окреслив Лев Толстой, стверджуючи, 

що «всі труднощі виховання є наслідком того, що батьки, не лише не 

позбавляючись від власних недоліків, а й не вважаючи їх недоліками, 

виправдовуючи їх у собі, намагаються не бачити цих недоліків у своїх 

дітях». 

         У вихованні батьків, як правило, використовують індивідуальні 

форми з огляду на особливості сім'ї, індивідуальні якості кожного з 

учасників подружжя. 

         Виховання батьків повинно засновуватися на принципах 

демократизації і гуманізації, воно має зміцнити віру батьків у професійну 

компетентність, тактовність і доброзичливість вихователя, його вміння 

зрозуміти їх і допомогти їм у вирішенні конкретних проблем, взаємодії з 

ними тощо. 

         У своїй педагогічній освіті батьки повинні побачити можливості 

розвитку спілкування і спільної діяльності з дитиною, зробити свою 

педагогічну позицію більш адекватною, гнучкою, прогностичною. 
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Не менш важливо, щоб стосунки батьків і педагогів вибудовувалися на 

партнерських засадах, оскільки успішно виховувати дітей можуть лише 

батьки, які поважають себе. Це вимагає від педагогів поваги до них і 

створення умов, за яких батьки зможуть найплідніше виявити свої 

позитивні якості та здібності, звільнитися від хибних поглядів щодо 

виховання своєї дитини. Саме за таких умов педагог зможе пробудити у 

батьків інтерес до самопізнання і самовиховання. 

         Досягти мети у взаємодії з батьками педагог зможе за умови 

правильно налагодженого педагогічного спілкування з ними, яке повинно 

відбуватися за дотримання таких правил: 

- щирий інтерес до батьків вихованців, особистісний підхід до проблем 

сімейного виховання у спілкуванні з ними; 

— залучення батьків до оцінювання успіхів дитини, прогнозування 

перспектив її розвитку; 

— заохочення батьків до участі у спільній роботі з дитиною і 

педагогом, колективом дошкільного закладу; 

— вміння вислуховувати батьків, намагання зрозуміти їхні проблеми, 

допомогти прийняти обґрунтоване педагогічне рішення; 

—  доброзичливість, оптимістичність, привітність устосунках з 

батьками. 

Батьки повинні відчувати щиру повагу до них як до особистостей, 

зацікавленість їхніми думками і справами. 
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Практична частина 

VII. Додатки 
Робота з дошкільниками 

Орієнтовна тематика занять з соціально – морального розвитку 

для молодшої групи 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Був собі я. 

2. Знайомство. 

3. Наші діти, як ті квіти. 

4. У нас – новенька. 

ЖОВТЕНЬ 

1. Чистота – важлива справа. 

2. Чому потрібно мити руки? 

3. Мийдодир в гостях у малят. 

4. Допоможемо Федорі. 

ЛИСТОПАД 

1. Ввічливий та чемний – усім приємний. 

2. Чарівні слова. 

3. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора! 

4. Навіщо кажуть спасибі? 

ГРУДЕНЬ 

1. Мої друзі. 

2. Хіба так граються? 

3. Поділися з іншим. 

4. Дід Мороз захворів – допомоги попросив. 

СІЧЕНЬ 

1. Колядує вся родина. 

2. Добре слово і в мороз зігріє. 

3. Не забувай про товариша. 
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4. Кожній речі своє місце. 

ЛЮТИЙ 

1. Ми всі будемо працювати. 

2. За столом. 

3. Смачного вам! 

4. Мої рідні люди. 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Вирощу квіти для матусі. 

2. Я виросту таким, як тато. 

3. Татові справи, мамині справи. 

4. Ідемо в гості до малят. 

КВІТЕНЬ 

1. Накриваємо стіл для гостей. 

2. Що кому подарувати? 

3. Свято в нашому домі. 

4. Як поводити себе в дитячому садку? 

ТРАВЕНЬ 

1. Слухняність і неслухняність. 

2. Не кривди тварин і рослин. 

3. Так можна, а так ні. 

4. Добре сердечко і зле серце. 

Художні твори для читання дітям молодшої групи: 

Л.Первомайський «Знайомство»; 

М.Познанська «Здрастуй, хлопчику маленький!»; 

І.Кульська «Умивалочка»; 

І.Кульська «Ведмежата»; 

Л.Пшенична «Школа ввічливості»; 

В.Сухомлинський «Зайшло сонечко»; 

Р.Котик-Маховська «У світі іграшок»; 

І.Кульська «Краща всіх»;  
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С.Солонар «На коляду»; 

Д.Павличко «Калачі»; 

О.Буцень «Помічниці»; 

І.Кульська «Дві сестрички»; 

М.Підгірянка «Моя мам»; 

В.Романюк «Молитва за маму»; 

І.Кульська «Завтра я раненько встану»; 

І.Кульська «Подарунок»; 

М.Познанська «Здрастуй, сонечко!»; 

Л.Старицька-Черняхівська «Молитва». 

Тематика бесід для батьків з морально – етичного виховання у дітей  

молодшого дошкільного віку: 

Ремінець чи медяник? 

Батьківські погрози. 

Малюк гнівається. 

Дитячі примхи та як з ними боротися. 

Як подолати впертість? 

Про батьківський такт. 

Учіть дитину любити маму. 

Покарання: за і проти. 

Які мама й татко – таке й дитятко. 
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Орієнтовна тематика занять з соціально – морального розвитку 

для середньої групи 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Тепло сімейного вогнища 

2. Батьківська любов. 

3. Шануй батька й неньку. 

4. Бережи свої та громадські речі. 

ЖОВТЕНЬ 

1. У світі бракує на всіх доброти, бо є безпритульні собаки й коти. 

2. Не ображайте малят. 

3. Дружба і товаришування. 

4. Коли у друзів лад – усякий тому рад. 

ЛИСТОПАД 

1. Щедрий чи жадібний? 

2. Чесність і брехня. 

3. Сміливість і хоробрість. 

4. Будь ввічливим і чемним. 

ГРУДЕНЬ 

1. Хто не працює, той не їсть. 

2. Як я можу допомогти іншим? 

3. Ой, хто – хто Миколая любить. 

4. У королівстві Добрих справ. 

СІЧЕНЬ 

1. Коли добро перемагає зло. 

2. Добре слово – солодше за мед. 

3. Де є добрі люди, там біди не буде. 

4. У лиху годину, пізнаєш вірну людину. 

ЛЮТИЙ 

1. Як поводитись на вулиці? 

2. Похід до магазину. 
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3. Ввічлива поїздка. 

4. Мені зателефонували. 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Слова щирого вітання. 

2. Не дарунок дорогий, а увага. 

3. Щоб вашим гостям було весело. 

4. Наодинці з природою. 

КВІТЕНЬ 

1. Пташка маленька, а й та серце має. 

2. Не так вже боляче буває, коли вам хтось та співчуває. 

3. Вчимося слухати і чути інших. 

4. Ваші гарні вчинки. 

ТРАВЕНЬ 

1. Добре діло роби сміло. 

2. Світлофор відповідальності. 

3. Золоте правило поведінки. 

4. Секрети вихованої людини. 

 

Художні твори для читання дітям середньої групи: 

У.Кравченко «Рідне гніздо»; 

В.Сухомлинський «Материнське щастя»; 

Б.Лепкий «Як мені вас не любити»; 

І.Кульська «Дружу з усіма»; 

А.Бортняк «Зламана гілка»; 

І.Кульська «Старший брат»; 

Латиська народна казка «Добрі брати»; 

В.Сухомлинський «Мишків велосипед»; 

В.Сухомлинський «Як здивувався Мурко»; 

І.Кульська «Хазяєчка»; 

Д.Цвек «Казочка про ввічливість»; 
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М.Підгірянка «Помічниця»; 

«Свят-вечір» (з журналу «Зернятко»); 

В.Сухомлинський «Як білочка врятувала ящірку»; 

В.Сухомлинський «Добре слово»; 

В.Сухомлинський «Хай я буду ваша, бабусю…»; 

В.Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло»; 

Т.Коломієць «Татова порада»; 

Б Грінченко «Зорі»; 

В.Сухомлинський «Щоб ти став кращий…»; 

М.Пономаренко «Подарунок»; 

В.Сухомлинський «Чому дідусь такий добрий сьогодні»; 

А.Костецький «Як зробити день веселим?»; 

В.Сухомлинський «Врятував сонечко»; 

І.Кульська «Ранок»; 

В.Сухомлинський «Скажи людині: «Доброго дня!»; 

Б.Гірський «Вечірня молитва». 

 

Тематика бесід для батьків з соціально – морального розвитку  діти 

яких  середнього дошкільного віку: 

Звідки береться неслухняність? 

Про типові помилки в родинному вихованні та шляхи їх усунення. 

Як відучити дитину казати неправду. 

Добре спілкування – ключ до серця кожної дитини. 

Такий маленький і такий упертий. 

Підтримка, похвала, нагорода – одне й те саме. 

У чому мудрість батьківської любові? 

Що таке духовний розвиток дитини? 

Виховувати – означає захищати від зла. 
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Орієнтовна тематика занять з соціально – морального розвитку  

для старшої групи 

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Рідна земля, мов колиска золота. 

2. Шануй свій рід. 

3. Шануй сам себе, шануватиму і люди тебе. 

4. Праця в нашому житті. 

ЖОВТЕНЬ 

1. Скажи мені, хто твій друг. 

2. Дружба – найдорожчий скарб. 

3. Один за всіх, всі за одного. 

4. Вітайся з усіма – це твоє здоров’я. 

ЛИСТОПАД 

1. Скромність прикрашає людину. 

2. Чесність і правдивість. 

3. Будь чуйним і уважним. 

4. Про мужність, мудрість і силу. 

ГРУДЕНЬ 

1. Що погано, а що добре? 

2. Про обов’язок і відповідальність. 

3. День святого Миколая – душа весело співає. 

4. Добро і зло окремо чи разом жило? 

СІЧЕНЬ 

1. Різдво в нашому домі. 

2. Умій довіряти. 

3. Що таке дисциплінованість? 

4. Чи потрібні в житті правила? 

ЛЮТИЙ 

1. Ми в транспорті. 

2. Театральні таємниці. 
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3. Як поводитись у бібліотеці? 

4. Розмовляємо по телефону. 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Весна природи та весна душі. 

2. Подарунок найкращій людині. 

3. Що означає плекати свою душу?- 18 - 

4. Подорож до країни Кривих дзеркал. 

КВІТЕНЬ 

1. Прощення й вибачення. 

2. Воскресіння – перемога добра над злом. 

3. Чи все вимірюють гроші? 

4. Що означає поважати людину? 

ТРАВЕНЬ 

1. Милосердя – душа доброї людини. 

2. Найдорожче у світі – мама. 

3. Знай, у тебе є совість. 

4. Який слід має залишити людина на землі. 

Художні твори для читання дітям середньої групи: 

Д.Павличко «Де найкраще місце на Землі?»; 

А.М’ястківський «Наш рід»; 

М.Коцюбинський «Десять робітників»; 

Українська народна казка «Дві вивірки»; 

Б.Гірський «Вітання»; 

В.Васильчук «Подружилися»; 

В.Сухомлинський «Святковий обід»; 

В.Сухомлинський «Як Микола став хоробрий»; 

М.Стеценко «Новий велосипед»; 

В.Сухомлинський «Чому здивувався Петрик»; 

Стародавня притча «Вогонь, Вода і Честь»; 

М.Стеценко «Гіркий апельсин»; 
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І.Кульська «Наше славне новоріччя»; 

О.Буцень «Неслухняний м’ячик»; 

М.Цехмейструк «Гойдалка»;- 19 - 

В.Сухомлинський «Пихата літера»; 

І.Кульська «Поганий телефон»; 

І.Кульська «Для чого зацвітає сад»; 

М.Пономаренко «Сьома дочка»; 

В.Сухомлинський «Сива волосинка»; 

С.Солонар «Писанка»; 

О.Дорохов «Навіщо знімати шапку»; 

В.Сухомлинський «Легенда про золоте зернятко істини»; 

І.Кульська «Співаємо про маму»; 

В.Сухомлинський «Образливе слово»; 

В.Сухомлинський «Який слід повинна залишити людина на Землі?». 

 

Тематика бесід для батьків з соціально – морального розвитку  діти 

яких старшого дошкільного віку: 

Невідомі причини поганої поведінки. 

Батьки і діти: мистецтво спілкування. 

Сім’я – лелечине гніздо. 

У нашій сім’ї росте «лінько». 

Дитина почала вживати «погані слова». 

Про «брехунів» та «злодюжок». 

Як розвивати самостійність та відповідальність. 

Як уникнути помилок у вихованні. 

Без добрих батьків немає доброго виховання. 
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Конспект заняття для дітей молодшого дошкільного віку 

«Чому потрібно мити руки» 
Мета: вчити дітей, засукавши рукава, самостійно мити руки  
колоподібними рухами, уміти правильно користуватися рушником, мити 
руки після забруднення, відвідання туалету, перед їдою. Збагачувати 
словник дітей словами: охайний, акуратний, чистий, бруд, брудний. 
Розвивати вміння самостійно доглядати за собою. Виховувати повагу до 
ровесників, уміння поступатися один одному. 
Матеріал: рушник, мило, іграшковий Колобок. 

Хід заняття 

Діти сидять або стоять. У руках у вихователя брудний рушничок. Показую  

дітям. 

Хто не вміє мити руки з милом 

Від середи до середи, 

На брудному рушнику 

Залишаються сліди. 

- Ану, дітки, покажіть свої долоньки, я подивлюся на бруднуль, що нам  

рушничок забруднили. 

- Ні, їх тут немає.  

- Напевно, хтось до нас приходив і забруднив рушничок, підемо його  

пошукаємо. А ось і він. (Колобок заховався за дерево).  

- Це колобок забруднив наш рушничок. Він котився, котився дорогою й  

забруднився. 

Ось найшли, сварить не будемо, 

Все, що було, ми забудемо. 

- Діти, давайте навчимо Колобка, як потрібно мити руки з милом. 

- Що для цього нам потрібно? (Вода, мило, рушничок). 

- А де це все в нас знаходиться? (В умивальній кімнаті). 

Діти заходять в умивальну кімнату. 

Колобок: 

- А я сам вмію мити руки. 
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- Ну мий. 

Колобок сильно відкриває кран з водою. 

Вихователь: 

- Діти, а хіба так потрібно відкривати кран? 

- А чому? (Краплі води летять на підлогу). 

Кран потрібно відкривати так, щоб вода текла тоненькою цівкою. Ось так.  

Відкрий, Галинко, кран, щоб вода текла тоненько. 

- Тепер покажемо, як треба мити руки. 

- Ось так, круговими рухами, одна долонька гладить іншу. 

- Але спочатку треба руки змочити водою і помилити милом. 

Усі милять руки з милом. 

- А тепер потрібно змити водою. Потім віджати краплі води, закрити кран.  

Витерти рушником. Ось якими стали руки чистими. Діти, тепер рушничок  

Колобка завжди буде чистим. Давайте ми ще раз покажемо йому, як 

потрібно  

мити руки, щоб Колобок запам’ятав. Покажи Оленко, і ти покажи 

Сергійко, і Андрійко покаже. (Діти показують як потрібно мити руки). 

- Діти, давайте запитаємо у Колобка, чи знає він чому потрібно мити руки. 

Колобок: 

- Так, знаю, знаю, щоб рушничок був чистий. 

- А як ви, діти, думаєте? 

- Щоб бути чистими і охайними. А ще щоб бути здоровими і не хворіти. 

- Молодці. Тепер в усіх руки будуть чисті. І в Олі, і в Олега, і у Володі, і у 

Колобка. Тому нам буде приємно гратися один з одним і з Колобком 
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Заняття для дітей молодшого дошкільного віку 

«Мама – сонечко в сім'ї, ми промінчики її» 

Мета: формувати уявлення дітей про взаємну турботу та любов у сім'ї. 
Вчити висловлювати почуття любові до мами та інших членів родини, 
лагідно до них звертатися, виховувати бажання допомагати, шанобливе 
ставлення до близьких людей. Спонукати висловлювати вдячність до 
мами, формувати і моральні якості особистості. 

Хід заняття 

Говоримо  дітям, що до них у гості завітало маленьке налякане зайченя, і 

показує іграшку. 

Говорю вірш: 

  

Плаче зайча гіркими сльозами, 

Примовляє: «Хочу я до мами!». 

Ти не плач, зайча, пограйся з нами, 

І не зчуєшся, як прийде мама. 

 Як тебе звати, зайченя? Сідай, Вуханчику, на стілець, пограйся з нами! 

Мама Вуханчика, мабуть, пішла шукати їжу для сім'ї - смачні корінці, 

пагінці, а він залишився сам, тому злякався і плаче. Давайте, діти, поки 

повернеться мама Зайчиха, розважимо маленьке зайченя, розкажемо йому 

про своїх мам, пограємося з ним! Розглядаємо з дітьми стенд з 

фотографіями рідних. Кілька дітей (3-4) розповідають про свої родини за 

фотокартками та запитаннями вихователя й інших дітей. 

Після цього проводиться гра на уважність. 

 Гра «У нас велика сім'я» 

А у нас, а у нас велика сім'я. 

і у ній, і у ній не один лише я. 

Є у нас синочки    (хлопчики плещуть у долоні). 

                     Є у нас і дочки    (плещуть у долоні дівчатка). 
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Після гри говорю дітям, що на початку заняття вони розповідали про сім'ю, 

використовуючи фотографії, а тепер їм допоможуть у цьому їхні пальчики. 

Виконується пальчикова вправа «Моя сім'я». 

  

Пальчикова вправа «Моя сім'я» 

Оцей пальчик наш дідусь, 

А оцей - бабуся. 

Оцей пальчик наш татусь, 

А оцей - матуся. 

А малюк, звичайно, - я! 

Ось і вся моя сім'я! 

 Як сонечко зігріває нас усіх своїми лагідними промінчиками, так і мама 

кожному у сім'ї дарує своє тепло, ніжність, ласку і турботу. 

 Мама - сонечко в сім'ї, 

Ми - промінчики її. 

Якщо сонечко в оселі - 

То промінчики веселі. 

 Казка «Добре з мамою» 

Одного дня на бабусиному подвір'ї гордо походжала мама-квочка, а 

довкола весело метушилися маленькі курчатка. Ось мама-квочка 

заквоктала, зібрала всіх своїх діток і повела до годівниці. Наївшись там  

смачного пшона, курчата задрімали. Аж раптом маленьке пустотливе 

курчатко, скориставшись тим, що маму зморив післяобідній сон, стриб-

нуло у густу високу траву, пролізло крізь бур'яни і опинилося на грядці. 

Знайшло там черв'ячка, поласувало ним. А що ж далі? Що робити? Куди 

йти? Раптом з густого бур'яну вийшов великий сірий кіт... Котик і не думав 

полювати на курча - він був ситий. Проте маленьке курчатко дуже 

злякалося і чимдуж побігло до мами-квочки, яка вже схвильовано шукала 

свого синочка. 
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  «Ось де ти, мандрівнику! Я так хвилювалася! Я ж скільки разів говорила: 

не можна відходити далеко від мами. Так багато небезпеки навколо! Котик 

може вхопити тебе гострими кігтями або попадешся на сніданок хижому 

птаху», — квоктала квочка. Потім вона стала повчати всіх своїх курчат: 

«Поки ви ще маленькі, ніколи не відходьте далеко від мене. Я можу 

захистити вас від небезпеки, заховати від дощу, вітру, ворога. Зі мною вам 

завжди буде тепло і затишно». 

А маленьке пустотливе курчатко розповіло братикам і сестричкам про 

свою пригоду і сказало: «Слухайтесь маму, вона навчає нас тільки добра. Я 

от не послухався і ледь не потрапив у котячі лапи». Всі курчатка-

зрозуміли, що маму потрібно слухатися завжди. Бо вона найбільш за всіх 

любить своїх діток. 

Бесіда за змістом казки. Ставимо дітям запитання на зразок: «Чого навчає 

діток мама?», «Чи є серед діточок нашої групи такі ж неслухняні, як 

маленьке курчатко?», «Які найкращі слова можна сказати про маму?», «За 

що ви любите маму?». 

 Фізкультхвилинка «Допоможемо мамі» 

 Діти разом збирають фрукти, розміщені по усій груповій кімнаті, 

сортуючи по різних кошиках за видом (кольором). 

-        А хто ще в сім'ї допомагає мамі? Правильно, тато. У нього, як і в 

матусі, добрі, працьовиті руки. 

Татові руки до роботи охочі - 

Можуть полагодить все, що захочеш. 

Татові руки - щедрі, робочі, 

Втоми не знають зранку до ночі. 

Пропоную дітям допомогти Вуханчику шукати його маму, а для цього 

пограти у гру. 

 Дидактична гра «Чия мама?» 

Діти добирають до зображень дорослих тварин картки із зображеннями 

їхніх дитинчат. 
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Ми (звергаючись до зайченяти) 

Час мине, і в небі блисне золоте проміння. 

Мама люба, мама мила стисне у обіймах. 

Всюди скажуть вам так само і дорослі, й діти: 

Якщо з нами наша мама - гарно в світі жити! 

Чути стуку двері. З'являється Зайчиха. Вона дякує малятам за те, що 

гралися з її синочком, розважали і навчали його. Зайчиха питає у дітей, що 

їм сподобалося на занятті, а за те, що подбали про Вуханчика - дарує 

гостинці. 

  

Конспект заняття з виховання моральних цінностей в середній 

групі 

Тема: «В гості завітала Бабця - Витівниця». 
Мета заняття: ввести поняття «родина». Формувати правильне уявлення 
про сім'ю, ролі матері, батька. 
Актуальність: сучасна форма організації дітей (інтегрована), що сприяє 
формуванню моральних почуттів і якостей, засвоєння моральних норм і 
правил,розвитку моральних мотивів і навичок поведінки. Охоплює всі лінії 
розвитку дитини. Темою свого заняття обрала моральне виховання, бо 
сім’я на мою думку для дитини є найголовнішою ланкою в житті. Бо все ж 
таки перші знання про свою родину, свою домівку, свою батьківщину та 
взагалі про любов дитина отримує від своїх батьків. Мені, як вихователю 
дуже б хотілось щоб батьки завжди приймали участь не тільки у вихованні 
своїх дітей, але і у житті дитячого садка. Тому намагаюсь постійно 
підтримувати дружні стосунки з батьками та якомога більше залучати їх до 
творчих робіт, сумісних свят, праці з своїми дітьми, тому що працюючи 
разом з батьками діти отримують великий кошик позитивних емоцій, 
умінь, навичок, знань та повагу до рідного. 
Тема: «В гості завітала Бабця - Витівниця». 
Мета: Ввести поняття «родина». Формувати правильне уявлення про сім'ю, 
ролі матері, батька. 
Задачі: 
1. Продовжувати формувати граматичну правильність мовлення. 
Поповнювати і активізувати словник на основі поглиблення знань дітей 
про найближче оточення. Ввести в словник дітей іменники, що позначають 
професії; дієслова,що характеризують трудові дії. Розвивати зв’язне 
діалогічне і монологічне мовлення. 
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2. Виховувати співчуття, любов до всіх членів сім'ї, прагнути підняти 
настрій (батькам) своїми діями, вчинками, подарунками. 
3. Формувати вміння працювати з різними матеріалами, відтворюючи 
певний образ (чарівні ложки). 
4. Привчати дітей самостійно обирати творчий матеріал для роботи. 
Виховувати у дітей бажання самостійно приймати рішення, робити 
висновки та радіти кінцевому результату. 
5. Виховувати позитивні взаємини в сім'ї. 
Обладнання: малюнки з зображенням своєї родини, кошик з клубочками – 
загадками, сундук для Д/г «Чия річ?» (окуляри, помада, молоток, каструля, 
фартух, фен, крем, хустка), одноразові ложки, тканина, фарби, пензлики, 
пластилін, дошка. 
Методи і прийоми: бесіда, розглядання малюнків, розповідь про свою 
сім’ю, відгадування загадок. 
Попередня робота: Розглядання з дітьми сімейних фотографій; 
Спостереження і запам'ятовування які обов'язки у членів сім’ї, яку роботу 
виконую вдома члени сім'ї; 
Заучування прізвища, імені, по батькові та професії батьків; 
Читання художньої літератури про сім'ю; казок «Троє поросят», «Вовк і 
семеро 
козенят»; 
Творча робота дітей з батьками на тему «Моя сім'я». 
ВИХОВАТЕЛЬ 
Поява в образі: 

Добрий день мої золоті діточки. Як ви виросли, які ви стали гарні. Діти, а 

ви впізнали мене? Коли я отримала вашого листа, то одразу приїхала до 

вас. Ви в листі написали, що у вас для мене сюрприз, ви намалювали для 

мене свою родину? 

Розкажіть про неї. 

Скільки цікавого я дізналася про вас та вашу родину, дякую вам за цю 

несподіванку. А я до вас завітала теж з подарунками. 

Ой лихо яке!!! Всі клубочки втекли, 

діти допоможіть мені їх знайти. 

А в клубочках є загадки. 

Які ж ви в мене молодці, всі загадки 

відгадали. 

В родині один одного називає 
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лагідно, тому що один одного 

любить. 

А як можна лагідно назвати: 

Доньку - 

Сина - 

Тато - 

Мати - 

Діда - 

Бабу - 

Брата - 

Сестру - 

Які ж ви молодці і так багато знаєте лагідних слів. Ви всі такі добрі та 

лагідні до своєї родини. Ой дивіться сундук, цікаво, що ж там заховали? 

Діти стоять біля дверей. 

Так Бабуся – Витівниця. 

Так.(діти беруть свої малюнки та 

сідають на стільці). 

Діти по черзі починають показувати 

свій малюнок та розповідати про свою сім’ю. 

Діти шукають клубочки в групі. Сідають на стільчики, відгадують 

загадки. 

Діти сідають навколо сундука, 

- Подивимось? (по черзі дістають річ і відгадують чия це річ (мами, 
тата, баби, діда),потім показують, як нею користуватися).Ой 
пораділи від душі. 

Діти, а що сьогодні і зараз можна 

подарувати своїм батькам? Подарунок, а який? Але зараз йти в магазин ми 

не можемо, нам треба придумати подарунок, який не треба купувати. А 

самі ми можемо його зробити? А ось дивіться, у мене в кошику є цікавий 

предмет (ложка), що це? 



73 
 

А для чого вона нам потрібна? 

Діти, а ми можемо зробити 

подарунок батькам використавши ложки? 

Діти, а як ви вважаєте, коли мама чи тато побачать ваш подарунок, що 

вони будуть відчувати? А що треба робити, щоб наші батьки завжди раділи 

та посміхались? 

Так діти, я з вами згодна і у вас завжди буде гарний настрій. 

А зараз вже час робити подарунки. 

Підходьте до столу, ось ви бачите різний матеріал, обирайте який вам 

подобається та починайте робити подарунки. 

Діти, а для чого ви зробили так багато різних подарунків?  

Відповіді дітей (подарунок). Цукерки, квіти.....(відповіді дітей) 

Так. (намалювати, зліпити, наклеїти...) Діти самостійно обирають матеріал 

та починають робити подарунки. Щоб підняти настрій своїм батькам. 

(діти милуються роботами один одного). 

Висновок: На занятті намагалася підтримати піднесений стан дітей, 

створивши відповідну атмосферу. Сплатіть за допомогою гри дітей, щоб 

кожен міг відчути радість спілкування. Дуже уважно слухала кожну 

розповідь дітей роблячи для себе висновки (кожна дитина з великим 

теплом і шаною розповідала про своїх батьків). Також намагалася 

викликати у дітей, любов до всіх членів родини, піднімаючи їм настрій 

своїми діями та подарунками. Дуже порадувала не байдужість батьків до 

творчої роботи з дітьми (малюнки вийшли дуже гарні, та реалістичні). 

Таким чином я повністю задоволена проведеним заняттям та досягла 

поставленої мети. 
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Конспект заняття для дітей середнього дошкільного віку 

«Будь ввічливим і чемним» 
Мета: вчити дітей навичкам культури спілкування, розвивати вміння вести  
діалог, вірно ставити запитання, граматично правильно давати відповіді.  
Формувати вміння вислуховувати свого співрозмовника, не перебивати 
його під час розмови. Вправляти у вимові звуків «р», «ч», «ж», «з», «ш». 
Вчити дітей виразно і чітко вимовляти звуки, заохочувати до повторення 
окремих фраз, слів, словосполучень з відповідними звуками. Розвивати 
вміння ввічливо просити про що-небудь і дякувати за послугу. Виховувати 
культуру поведінки. 
Матеріал: зайчик, лісовичок, ширма, набір картин з серії «Оціни вчинок»,  
«Що добре, а що зле», спортивний інвентар для фізкультхвилинки, 
дидактичні картинки по звуковикові. 

Хід заняття 

Вихователь:  

- Сьогодні вранці я ішла на роботу, дивлюсь, - зайченятко біжить. Я 

запросила зайчика до нашого садочка зайти. Давайте разом запросимо 

гостя. (Із-за ширми появляється зайчик). 

Зайчик:  

Ось – я – Зайчик-Побігайчик 

В сірій шубці, звуть Вуханчик. 

Довгі вуха, рожевий носик, 

Косі очі, куций хвостик. 

- Добрий день, діти, як вас багато. Я хочу з вами познайомитись. Мене 

звати Вуханчик. 

(Діти підходять до ширми, вітаються, знайомлячись із Зайчиком. Зайчик  

«подає» лапку. Діти називають ім’я, прізвище. Під час знайомства Зайчик 

дає запитання: скільки тобі років, де живеш, як звати батьків, братика, 

сестричку…). 

Вихователь: 

- От і познайомились, може пограємо цікаву гру? 

Зайчик: 
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- Дякую, але мені ніколи сьогодні, я поспішаю до «Школи ввічливості». 

Вихователь: 

- Що це за школа така? 

Зайчик: 

- Дуже корисна школа, я багато чому там навчився. 

Вихователь: 

- Зайчику, візьми нас з собою. 

Зайчик: 

- Гаразд, ходімо, але, щоб стати учнями «школи ввічливості» слід уже 

знати  

«що таке добре, а що таке зле». От вам завдання. Серед картин вибрати 

лише ті, які розповідають нам лише про хороші вчинки. 

(Із серії картин діти вибирають потрібні картинки, складають коротеньку  

розповідь з 2 – 3 речень по картинці). 

Зайчик: 

- Молодці, всі справились з завданням (діти ідуть до залу, або в іншу 

кімнату) 

Зайчик (із кошика, що несе вихователь) 

Раз-два, вище ніжку 

Ми крокуєм по доріжці 

Стрибнем враз через струмок, 

Обійдемо цей горбок, 

По місточку через річку 

Сядем дружно на травичку. 

(Діти долають перешкоди, потрапляють до «школи ввічливості», 

вмощуються на лави) 

Лісовичок: 

- Скільки учнів сьогодні до мене прийшло. Добрий день, мої любі. Звати 

мене  
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Лісовичок, розпочнемо наш урок. На нашому уроці будемо вчитися 

говорити.  

Саме так, мої любі, не дивуйтеся. Вміти правильно говорити не так вже і  

просто. 

- Запам’ятайте три основні правила. 

Перше правило: 

На запитання треба завжди давати відповідь. Тільки невиховані діти 

опускають очі і вважають, що краще промовчати. 

- Повторимо правило: На запитання треба завжди відповідати. 

- Спробуємо (Лісовичок дає дітям запитання) 

- Як тебе звати? 

- Де ти живеш? 

- Чим займаєшся у вільний час? 

- Що найбільше любиш робити? 

Правило друге: 

Завжди треба вислухати свого співрозмовника (того хто говорить). 

Правило третє: 

Ніколи не можна перебивати співрозмовника, негарно відвертатися, 

позіхати, а якщо необхідно щось поправити, треба обов’язково вибачитися. 

Вихователь: 

- Вибачте, будь ласка, можна я доповню. 

Лісовичок: 

- Будь ласка. 

Вихователь: 

- Ні в якому разі не можна говорити занадто голосно. 

Лісовичок: 

- А тепер спробуємо поспілкуватися. (Діти вибирають собі співрозмовника.  

Вихователь допомагає вибирати тему для розмови, пропонує розповісти 

один одному щось цікаве з власного досвіду). 

Лісовичок: 
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- Послухав я як ви вмієте спілкуватися, але зауважив дещо. Не всі діти  

вимовляють звуки. Обов’язково навчіться правильно вимовляти всі звуки 

А наш урок закінчився, я чекатиму вас на наступний раз. До, зустрічі, любі  

мої. (Діти прощаються і повертаються до групи). 

Вихователь: 

- Зараз ми з вами пограємо в гру, в грі будемо вчитися вимовляти звуки і  

обов’язково виконаємо пораду Лісовичка. Я називатиму тварин, пташок, 

різні предмети, а ви – звуки, що видають вони: 

- Собачка, кішка, ворона, курка, годинник, вітер, машина, горобець, 

корова, поїзд, півень, тигр, коник, дзвінок. 

- А тепер ще одна цікава гра «Звукові картинки». 

- Послухайте розповідь: 

Собачка побачив кішку, почав голосно гавкати, кішка злякалася, стрибнула 

на підвіконник, де стояла порожня банка, банка розбилася. А тепер я 

озвучу картинку, ви закрийте очі і уявляйте як все відбувається. 

1. Гав, гав, гав, гав, гав, р-р-р-р, гав. 

Мяу, - у,у,у,у,у. 

Дзень… 

- Зараз я розповім ще одну пригоду, але видаватиму лише звуки, а не слова 

і речення. Ви послухайте і розкажете, що відбувається. 

2. Чирік, чирік, чирік, чирік. 

Мяу, - у,у,у,у,у. 

Фр-р,р,р,р. Повторіть. Розкажіть. 

3. Ж-ж-ж-ж-ж. 

Ай! Ой! 

Ж-ж-ж-ж-ж. Повторіть! Розкажіть. 

4. А тепер вам завдання: 

Поїзд їхав швидко-швидко, сповільнив хід і зупинився. Радісно вибігла з 

поїзда дітвора.Сильний вітер розбив скло, грім загримів, пішов проливний 

дощ. 
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У кінці вихователь підводить підсумок. 

 

Конспект заняття для дітей середнього дошкільного віку 

«Як я можу допомогти іншим» 

Мета: закріпити вміння дітей ввічливо вітатися та прощатися з людьми.  
Вчити дітей розцінювати добрі вчинки, справи, застерігати від поганих 
вчинків. Розвивати пам'ять, увагу, мислення. Виховувати у дітей почуття 
милосердя, чуйності, доброзичливості, бажання прийти на допомогу 
стареньким, одиноким. 
Матеріал: гостинці для діда Панаса, візочок. 

Хід заняття 

Стук у двері. 

- Це, дітки, прийшла тітка Марія, вона принесла листа. І що ж там в тому 

листі, зараз подивимося. 

- Діти, в листі написано, що недалеко від нас в селі живе одинокий 

старенький дідусь. Він дуже б хотів, щоб його хто-небудь відвідав. Бідний  

дідусь, йому, напевно, потрібна допомога. Давайте, ми поїдемо до нього. А 

що ж ми йому візьмемо? Гостинця, так? Ось у нас є дуже цілющий чай, він  

пригодиться дідусеві. Цей чай дуже корисний. Він з малини, калини, 

шипшини і меду. Діти, давайте сядемо в наш казковий візочок і поїдемо до 

дідуся Панаса.  

- Бери, Андрійку, батога, і поганяй коней. 

- Вйо-вйо-поїхали. 

- А ось і приїхали. Діти виходять. Оглядаються навколо. А де ж дід Панас  

живе? 

Назустріч іде тітка Олена. 

- Доброго здоров’я , тітко Олено. 

- Доброго здоров’я , мої маленькі. 

- Тітко Олено, а скажіть-но, будьте добрі, де тут дід Панас живе? 

- Та ось його хата, недалеко. 

- Дякуємо вам щиро 
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Діти розглядають хату. Біля хати сидить дід Панас. 

- Дідусю, доброго здоров’я. 

Дідусь схвильовано вітається. 

- Доброго здоров’я, мої маленькі. 

- Заходьте, любі внучата, до моєї світлиці. А звідки ви такі гарні приїхали 

до мене? 

- Дідусю, ми приїхали до вас з дитячого садочка. А що трапилось з вами? 

- Любі діти, мені стало сумно, і в хаті холодно. 

Вихователь: 

- Давайте, діти, дідусеві допоможемо. Дідусь одинокий, йому важко. 

- Дідусю, ми до вас приїхали з гостинцем. Ось я покладу його на пічку, 

щоб він трохи розігрівся. Це чай і пампушки. 

- Дідусю, наш чай дуже корисний, він з малини, шипшини, липового цвіту. 

- А зараз, дідусю, ми вам піч розтопимо, принесемо дрів, приберемо в хаті. 

- Тепер, мої діточки, мені вже не сумно, ви мене так порадували і 

розвеселили.  

Мені стало зовсім тепло. 

- Ой, дідусю, ми дуже раді, що змогли вам допомогти. Ось у вас на щоках  

навіть рум’янець з’явився. 

- А зараз, діточки, сідайте я вам розкажу невелику пригоду про одного  

хлопчика. Він був дуже схожий на вас. 

Пригода з твору «Апельсин». 

- Діти, чому хлопчик Юрчик допоміг вчасно бабусі, підтримав бабусю, а не  

пройшов мимо? Як би ви поступили в такому випадку? Ви б теж 

допомогли бабусі? 

Вихователь: 

- Наші діти також багато всього вміють. Вони вивчили вірші і хочуть вам  

розповісти. (Діти розповідають віршики). 

Дідусь: 

- Ой, молодці, дітки, молодці 
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- Дідусю, а що за хліб у вас на столі лежить? Напевно, ще хтось до вас  

приходив? 

- А це приходила сусідка провідати мене і принесла цей хліб. Він дуже  

смачний, в домашній печі випечений. 

- Дідусю, а наші дітки знають, що хліб треба берегти, вони навіть крихти 

хліба не викинуть. А ще вони вміють співати пісню про хліб. 

Пісня «Печу-печу хлібчик». 

- Молодці, діти, дуже гарно співали. Любі діти, за те, що ви мені 

допомогли, я  

вам дуже вдячний. 

- Дідусю, ми завжди будемо приходити, допомагати вам. 

- Ой, ми забули, на печі гріються пампушки і чай. Ми вас, дідусю, 

почастуємо.  

(Діти пригощають дідуся). 

- Ой, дякую, дякую, дітки 

- А тепер бувайте здорові, дідусю, нам час повертатися у дитячий садок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Конспект заняття для дітей старшого дошкільного віку 

«Вітайся з усіма – це твоє здоров’я» 

Мета: уточнити уявлення дітей про основи культурної поведінки, про 
ввічливі слова, вітання, як чемну форму звертання. Учити користуватися 
ввічливими словами – мовними формами. Навчати дітей ввічливому 
спілкуванню з ровесниками, дорослими, розкрити перевагу доброти над 
жадібністю, байдужістю, вчити бачити і проявляти милосердя до людей, 
тварин, рослин. Розвивати етичні почуття, пам'ять дітей за допомогою 
малих форм (прислів’я), згадати і повторити поради П.Іванова, домагатись  
доброзичливої атмосфери в групі, виявляти турботливе ставлення 
домалюків, до старших. Виховувати бажання бути привітним і чемним 
 

Матеріал: «Детка» - 12 заповідей П.Іванова, сюжетні картинки із серії 
«Культура і етикет», пісні В.Шаїнського «Улыбка», «Не дразните собак»,  
сонечко з промінцями, картинки з ввічливими словами. 

Хід заняття 

Звучить пісня В.Шаїнського «Улыбка», діти заходять до групи (залу). 

Вихователь: 

- Доброго ранку! 

Діти: 

- Доброго ранку! 

Вихователь: 

- Сідайте! Дітки, ви, мабуть, всі любите казки, де відбувається щось 

чудодійне. А хто ж вміє робити чудеса? 

Діти: 

- Чарівники! 

Вихователь: 

- Ось і ми з вами спробуємо побувати трішки чарівниками, а для цього нам  

потрібно знати чарівні слова. Які це слова? (Будь ласка, дякую …). 

Вихователь: 

- Можливо пам’ятаєте, як їх потрібно вимовляти? 

Діти: 

- Лагідним голосом, посміхаючись і дивлячись прямо у вічі. 

Вихователь: 
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- Коли людина розмовляє спокійно, ніжно і не сердиться, не штовхається, 

коли хоче пройти біля вас, а, можливо і попросить вас допомогти їй, то як 

ми називаємо таку дівчинку чи хлопчика? 

Діти: 

- Вихований, ввічливий. 

Вихователь: 

- От зараз ми і поговоримо про ввічливість. Адже люди повинні не лише  

вимовляти слова, а й знати коли і про що говорити. 

Проблемна ситуація. (В цей час заходить хлопчик).Петрик: 

- Привіт! Ой, а я спізнився. А про що ви тут розмовляєте? 

Вихователь: 

- Так, ти спізнився. А ми про ввічливість говоримо. 

Петрик: 

- О-о-о! А я ввічливий! 

Вихователь: 

- Ну коли ти ввічливий, то ти і вітатися вмієш? 

Петрик: 

- Авжеж! Я ж сказав: «Привіт», - значить я ввічливий. 

Вихователь: 

- Діти, а чи все правильно зробив Петрик? 

Діти називають помилки і виправляють їх. 

Вихователь: 

- А як взагалі можна привітатись? (Доброго ранку, доброго дня, 

здрастуйте). І  

щоб в голосі нашому чулась доброта. Чи можна говорити при зустрічі  

«Привіт»? 

- Так, але лише своїм друзям. 

- А як можна привітатися на відстані? 

Поклонитись, махнути головою чи рукою. 

- А хто повинен привітатись перший при зустрічі з дорослими людьми? 
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Вихователь: 

- Дійсно,вітання бувають різні. Чи то уклін, чи слова вітання, чи лагідна  

посмішка, спільне в них те, що привітання означає: «Ти мені приємна 

людина.  

Я тобі бажаю всього найкращого». 

Гра «З давніх давен». 

Вихователь: 

- Існує давній звичай знімати шапку, коли входимо до приміщення. Що він  

означає? 

Діти: 

- Ми показуємо, що прийшли з миром. 

Вихователь: 

- А що означає звичай знімати рукавицю, коли вітаємось? 

Діти: 

- Ми показуємо, що в руці у нас немає зброї, що ми теж прийшли з миром,  

добром. 

Вихователь: 

- Як бачите, не лише наші вчинки, слова, а навіть рухи говорять про нас,  

показують, які ми виховані, ввічливі чи ні. Адже і погляд теж може бути  

різним. І коли ми хочемо бути вихованими і ввічливими, ми повинні і 

говорити, і робити все з добрим наміром, з радістю і добротою, щоб всі, з 

ким ми спілкуємося, одержували лише радість від нас. А тепер послухаємо 

віршик про привітання, який розкаже Іринка. 

Я знайомих як зустріну, 

Привітаюсь неодмінно: 

Добрий ранок! Добрий день! 

А прийду в дитячий сад, 

Привітаюсь до малят. 

Вихователь: 
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- Давайте згадаємо віршик про вітання і від його гарних слів стане 

приємно. 

Доброго ранку! – мовлю за звичаєм, 

Доброго ранку! – кожному зичу я, 

Доброго дня вам! – людям бажаю, 

Вечором добрим! – стрічних вітаю. 

І посміхаються в відповідь люди, 

Добрі слова ж бо для кожного любі. 

Показую книжечку-поради П.Іванова. 

- Як називається ця книжка? («Детка») 

(Зачитую пораду № 7) – «Вітайся з усіма скрізь і всюди, особливо з 

людьми літнього віку. Хочеш мати у собі здоров’я – вітайся з усіма». 

- Пригадаємо народне прислів’я. яке говорить про те ж саме. Згадали? 

Хто людям добра бажає, той і собі має. 

- А як ви його розумієте? 

Добре слово краще за цукор і мед. 

- Як ви розумієте це прислів’я? Що це значить? 

- Милосердя, що це таке? 

Вихователь: 

- На світі дуже багато гарних слів. А хто з вас, можливо, чув таке слово як  

«милосердя». 

- Як ви думаєте, що воно означає? 

Милосердна людина – це чуйна людина. 

- Які прислів’я ви знаєте, де говорилось би про милосердні вчинки? 

Одне приємне слово – наче сад цвіте. 

Щире слово – добре діло, душу й серце звеселило. 

Вихователь: 

- Роздивіться картинки і згадайте, що трапилось з героями. Чи сподобався 

вам вчинок хлопчика? Чому? 

- Знову звернемося до порад П.Іванова. 
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(Зачитую пораду № 8) – «Допомагай людям, чим можеш, особливо 

бідному, хворому, скривдженому, нужденному. Роби це з радістю. Ти 

набудеш в ньому друга…» 

Фізкультхвилинка.  

Драматизація оповідання «Хусточка». 

- Поведінка якої дівчинки вам сподобалась? І ви вчинили б точно так? 

- Яке прислів’я підходить до цієї ситуації? 

Не одяг красить людину, а добрі діла. 

- Послухайте пісню і скажіть, про що вона? 

Звучить пісня В.Шаїнського «Не дразните собак». 

- Правильно. Не потрібно ображати ні собак, ні кішок, ні жуків, ні 

метеликів. А все те, що нас оточує – це природа і її потрібно берегти. 

- Звертаємось знову до порад П.Іванова (Зачитую пораду № 6) – «Люби  

природу навколишню». 

- Як ми з вами це робимо? Адже ми з вами такі малі, хіба ми теж можемо  

берегти природу? 

(Діти згадують приклади з власного досвіду – про черепаху, годівницю, 

квіти на поляні). 

- Послухайте слова-обіцянку: 

Йтиму садом, полем, а чи лугом, 

Буду я природі добрим другом, 

Не столочу навіть і трави, 

Я скажу їй: «Зеленій, живи!» 

Коли лісом буду я іти, 

Теж посію зерна доброти, 

Побажаю дереву і пташці, 

Щоб віки жили у мирі й щасті! 

Гра «Сонечко» 

Сонечко намальоване на аркуші паперу. Сонечко з коротенькими  



86 
 

промінчиками. На запитання вихователя діти дають відповіді. Кожна 

відповідь написана на промінчиках, їх доточують до намальованого 

сонечка. 

- Ми з вами говорили про добрі вчинки, чарівні слова, приводили і 

прислів’я про це, як багато значить для кожного з нас щире слово. Але ще 

нам чогось не вистачає. А щоб вам допомогти здогадатись, чого саме, я 

вам загадаю загадку: 

Соняшник розцвів у небі, 

Поливать його не треба, 

Влітку, взимку, він цвіте, 

І насіння золоте розсипає 

Сонях всюди, - урожай, - 

Це радість буде (Сонце) 

Голуба хустина, 

Жовтий клубок 

По хустині качається – 

Людям усміхається. (Сонце) 

- Так, нам не вистачало сонечка, яке людям усміхається. Подивіться, як 

сонечко посилає свої промінці на землю і зігріває її. Щоб і наше сонечко 

нас зігріло, ми повинні допомогти йому. Я зачитаю вам ситуацію, а ви 

доберете потрібні слова і збільшите тим самим його проміння. 

- Ви прийшли в дитячий садок, що ви повинні сказати? 

Діти: 

- Доброго ранку! 

Вихователь: 

- Вам допомогли роздягтися, повісити одяг, що треба сказати? 

Діти: 

- Дякую? 

Вихователь: 

- Ви йшли по коридору і випадково когось штовхнули. Що треба сказати? 
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Діти: 

- Вибачте, перепрошую. Людина зробила добре слово, діло, їй потрібно  

віддячити, не слід забувати про дуже важливе слово: «Будь ласка». 

Вихователь: 

- Ви були в гостях, вам було весело, цікаво. Але вже час повертатись 

додому.  

Що кажемо? 

Діти: 

- До побачення! 

(Сонечко піднімаємо на мотузці. Діти співають: «Вийди, вийди, сонечко»). 

Вихователь: 

- Слова коротенькі, а як багато значать. Яку містять в собі силу і енергію. 

Ми допомогли сонечку і в групі дійсно стало тепло, затишно, добре від 

сонечка, від наших сердець, від теплих, щирих слів. Будьте привітні, чемні, 

скромні і турботливі, діти. На згадку я вручаю вам таке маленьке 

символічне сонечко – це залишає сліди сонячний зайчик, стрибаючи і 

посміхаючись то на одному обличчі, то на іншому, ніби грається з нами. 

(З допомогою дзеркала сонячний зайчик стрибає по групі, де сяде, там і  

залишив слід – маленьке сонечко). 
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Конспект заняття для дітей старшого дошкільного віку 

«Театральні таємниці» 
Мета: Закріпити з дітьми правила поведінки в театрі: не запізнюватись на  
виставу, проходити на своє місце, вибачившись, не їсти, сидіти тихо, не 
розмовляти. Закріпити вміння інсценізувати знайомі оповідання, 
правильно оцінювати поведінку героїв різних оповідань, казок, товаришів, 
свою власну. Розвивати мислення, мову, волю. Виховувати самостійність, 
уважність, культурне ставлення до людей в громадських місцях. 
 

Матеріал: ширма, дві ляльки, ляльковий одяг, ілюстрації до оповідання  
В.Осєєвої «Сини», іграшки: ведмедик, зайчик, чебурашка, маски білочки,  
сороки, макет автобуса. 

Хід заняття 

Вихователь читає вірш 

До всіх сердець, як до дверей 

Є ключики малі 

Їх кожен легко підбере, 

Якщо йому не лінь. 

Ти, друже, мусиш знати їх 

Запам’ятать неважко, 

Маленькі ключики твої 

«Спасибі» і «Будь ласка» 

Підійшли діти до автобуса. Кондуктор просить пасажирів заходити 

- Прошу зайняти місця. Автобус швидко відправлятиметься. 

Олег сів на стільчик, але побачив Оксанку, піднявся і сказав: 

- Привіт, Пампушечко! Сідай, будь ласка. 

- Що Олег зробив доброго, а що – ні? Як в таких випадках потрібно 

звертатися? 

Діти біля «Каси». Черга. Білочці не дісталось квитка. А так хочеться 

попасти в театр. Всі заходили з квитками в театр, а Білочка залишилася за 

дверима.  
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Побачила це Сорока. 

- Чому ти так засумувала, Білочко? 

- Мені так хотілося бути в театрі, а квитків уже немає. 

Сорока виявляє доброту, готовність поділитися, виручити того, хто попав в  

важке, безвихідне становище. 

- Не сумуй, Білочко. Візьми мій. 

- Але ж і ти, Сороко, хочеш подивитися виставу. 

- Заспокойся, Білочко. Бери квиток. А я завтра подивлюся цю виставу. Ти 

ж далеко живеш і завтра не зможеш подивитися. 

- Дякую тобі, люба Сороко! (З радістю Білочка побігла в театр). 

- Я всім розповім у нашій стороні про твоє добре серце. До побачення! 

Ведмедик запізнився до театру, проходив у ряді, не вибачившись. 

- Як потрібно поступити? 

У театрі Чебурашка попросив сидіти тихо й уважно слухати артистів. 

Зайчик  

сидів і їв цукерки. 

- Чи можна так поводитись? Чому? 

Діти розігрують ситуацію. 

І ситуація: Коля побачив бабусю, яка несла 2 важкі сумки. Підбіг до неї:  

«Бабусю, давайте я вам допоможу». Старенька ласкаво усміхнулась і 

сказала:  

«Дякую, внучку, але вони дуже важкі». Коля хотів хоч чимось допомогти  

бабусі, побіг, відкрив двері і підтримав їх, поки бабуся пройшла. Лиш 

потім побіг бавитися 

ІІ ситуація: Хлопчики будують гараж. Андрійко розвалює будову. Таня  

побачила це і пропонує Андрійкові збудувати паркан навколо її хати. «А 

коли  хтось грається – не заважай. Це не добре» – повчає дівчинка. 

ІІІ ситуація: Дівчатка граються з ляльками. Вони їх годують, одягають на  

прогулянку. А Наталочка – новенька сумно спостерігала з боку. Раптом 

Ліда на хвилинку зупинила гру, підійшла до неї, протягнула їй красиву 
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ляльку і говорить привітно: «Давай будемо разом гратися. Лялька вже хоче 

спати. Я приготую постіль, а ти її роздягни!» 

Чебурашка підводить підсумок: 

- Хто вам сподобався? 

- Чому? 

- Які вони? 

- Що хотіли б ви ще побачити в нашому театрі? 

Чебурашка дякує глядачам за хорошу поведінку в театрі. 

Свято «Подорож до країни ввічливості та доброти» 

Мета. Узагальнити знання дошкільників старшої групи про правила 

поведінки вдома, в школі, в громадських місцях, виховувати шанобливе 

ставлення до старших, батьків, виявляти піклування про молодших, 

слабших. 

Обладнання. Лист професора Будьласки, 7 розрізаних ключів, Карта 

подорожі із зупинками, плакат «Правила поведінки», картки для семафора, 

конверти із завданнями, словник чемної людини, плакат, портфель з 

книжками. 

Хід свята 

Вступна бесіда. 

- Малята, сьогодні вас чекає подорож до Країни Ввічливості та Доброти. 

Перш ніж відправлятися до подорожі, що ми з вами повинні зробити? 

(Привітатися). Отже, давайте привітаємось піснею «Добрий день»: 

Треба дружно привітатись: «Добрий день». 

Дружно, голосно сказати: 

«Добрий день». 

Вліво, вправо поверніться, 

Туди-сюди посміхніться, 

«Добрий день»- 3 рази. 
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Діти! Ми отримали листа від професора Будьласки. Він залишив нам карту 

Країни Доброти та Ввічливості, а також листа до вас. Чи бажаєте ви 

помандрувати до цієї країни? Як же туди дістатися? Про це ми дізнаємося 

із листа професора Будьласки. 

«Любі діти! Шлях у мою країну буде нелегким. Його треба подолати і 

підтримати один одного. Сподіваюся, ви зможете одержати ключі від 

країни Доброти та Ввічливості (ключі намальовані на цупкому папері і 

розрізані на 6 частин). На кожній зупинці та станції ви будете отримувати 

частини ключів, які в кінці зможете скласти у ключ від країни Ввічливості 

та Доброти». 

Отже, відправляємося у подорож (звучить фонограма поїзда). 

Гра «Поїзд» 

І. Першою нашою зупинкою є «Словник чемної людини2. Малята, ви 

знаєте ввічливі слова? Тоді ось яке вас чекає завдання. Вам потрібно 

скласти словник. Молодці!  Вийшов гарний словник. Сподіваюся, ви 

будете завжди користуватися ним. (Діти отримують першу частину 

ключа).  

ІІ. Наступна зупинка «Містечко вихованих людей». О, та тут побував 

хуліган. Він переплутав усі їхні правила і життя зіпсувалося, усе тепер 

переплуталося. Діти, допоможемо жителям цього містечка виправити 

помилки? 

Речення із помилками: 

1. Проходити на своє місце у кінотеатрі треба спиною до тих, хто сидить. 

2. Чемний хлопчик завжди смикає дівчаток за коси. 

3. Ввічливі діти ніколи не поступаються місцем старшим. 

4. Виховані діти обгортку від цукерки кидають на тротуар. 

5. Усі діти переходять вулицю на червоне світло світлофора. 
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6. Виховані хлопчики завжди лазять по деревах. 

7. Дівчатка витирають руки об сукню. 

(Діти виправляють речення, отримують частину ключа). 

Я впевнена, що всі команди і далі будуть виконувати завдання. 

Запам'ятайте, щоб люди вас поважали, слухали, дотримуйтеся золотого 

правила: «Відноситися до людей треба так, як би ви хотіли, щоб ставилися 

до вас». (Звучить музика, мандруємо далі). 

ІІІ. Зустріч із Шапокляк. 

Отже, мандруємо далі. Будьте обережні, адже трапляються випадки, коли 

під час мандрів можна зустріти несподівано розбійників чи хуліганів. Ви 

не боїтесь? (Звучить пісня з мультфільму). 

Шапокляк. О, що це за малюки? Куди це ви зібралися? (Ведучий 

пояснює, що ми їдемо до країни Ввічливості та Доброти). 

Та що ви? Навіщо це вам потрібно? Ось залишайтеся зі мною. (Діти 

відмовляються). 

Ну добре, тоді я дам вам деякі поради, якими можна скористатися в країні 

Ввічливості та Доброти. 

«Шкідливі поради». 

Ніколи не мийте руки, шию, вуха, обличчя. Вони знову стануть брудними. 

Навіщо марно витрачати свій час. Стригтися також не обов'язково, бо як 

постарієш, голова облисіє. Вранці зовсім не обов'язково зав'язувати 

шнурки на черевиках, банти на косах, бо вони протягом дня і самі 

порозв'язуються. 

Ведучий. Діти, вам подобаються такі поради? 

Хіба можна ними скористатися? 

Шапокляк. Що? Не бажаєте таких порад? Ну, тоді слухайте ось які: 
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- якщо товариш запросив тебе на день народження, залиш подарунок 

вдома. Він і тобі самому згодиться. Ні з ким у гостях не розмовляй, тільки 

вибирай, що смачніше, та їж; 

- дівчаткам треба завжди ставити підніжки, показувати язика, лупцювати; 

- якщо твій товариш упав, покажи на нього пальцем, смійся голосно, щоб 

він побачив, що ти не засмучуєшся. 

Ведучий. Це поради справді хуліганські, нам з тобою не по дорозі. Діти, 

нам треба довести, що ми їй не друзі, та навчити справжніх правил 

поведінки. Давайте хором прочитаємо написані правила. 

Правила: 

- Не поспішай першим сісти за стіл. 

- Не розмовляй під час їжі. 

- Не перебивай того. Хто говорить. 

- Не показуй пальцями на інших. 

- Не забудь зняти шапку, коли заходиш у приміщення. 

- Поступайся місцем людям похилого віку. 

- Не забудь вибачитися, якщо ти когось штовхнув. 

Шапокляк. Добре, я зрозуміла, що ви хороші діти, я не буду вас більше 

затримувати. Мені соромно. Я піду до Чебурашки. (Пісня Чебурашки). 

Звучить свисток. 

ІV. А зараз на нашому шляху «Семафор ввічливості». 

І тепер залежить тільки від вас, малята, чи дозволить він вам рухатися далі. 

Червоний колір - забороняю, зелений - дозволяю. У вас на столі лежать 

сигнальні картки червоного та зеленого кольору. Я зачитаю репліки, а ви 

повинні сказати: де правильно поступають діти, а де ні. Якщо правильно - 

зелений, не правильно - червоний. 
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1. Дайте мені хлібину, - звертається хлопчик у магазині до 

продавця (червона). 

2. Вибачте, будь ласка, я штовхнула вас ненавмисно, - каже дівчина в 

автобусі(зелена). 

3. Покличте до телефону Марину (червона). 

4. Я трохи порвала цю книжку, підклейте її самі. - Сказала дівчинка 

бібліотекарю(червона). 

5. Люба бабуся! Я із задоволенням тобі допоможу (зелений). 

Ведучий. Молодці! Ви добре справилися із завданням. Семафор показує 

зелене світло і ми вирушаємо далі. 

(Звучить фонограма руху поїзда). 

V. «Галявина танцювальна» 

Танок на місці 

1. Нумо дівчата, всі веселіше 

Ми починаємо танець простіший, 

І для початку і для порядку 

Зробимо разом ми фіззарядку. 

1, 2, 3, чотири (4). 

2. Руки на плечі разом кладемо 

Вправо поглянемо і вліво також, 

Так як на хвилях по морю гойдає, 

Вітер морський нас всіх обвіває. 

1, 2, 3, 4. 

(На рахунок 4 виконуємо рух «хвиля»). 

VІ. Станція «В гостях у королеви Чистоти». 
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Наступна зупинка «В гостях у королеви Чистоти». 

Королева Чистоти. Добрий день! Я Королева Чистоти. Я люблю в усьому 

порядок, охайність. Цікаво, чи всі ви приучені до порядку, чи знаєте, як 

тримати свої речі чистими, як себе потрібно поводити? 

(Далі Королева Чистоти проводить гру «Так чи ні», потім демонструє 

портфель із речами у ньому). 

Королева Чистоти. Давайте пограємо в ось яку гру: 

«Так чи Ні», де потрібно казати «так» чи «ні». 

- Перед їжею помити руки? 

- Вранці я не вмиваюся? 

- Мої черевики чистить мама? 

- Вранці швидко прибираю ліжко? 

- Завжди обгортаю підручники? 

- Постійно відриваю ґудзики? 

- Завжди забуваю причесатися? 

- Мої іграшки завжди складені? 

- Я завжди човгаю ногами? 

- Постійно чищу зуби? 

Королева Чистоти. Добре, молодці! Ви гарно слідкуєте за своїми речами. 

Тепер ваш портфель не схожий на той, про який говориться у віршику. 

(Показує портфель і читає вірш). 

Нумо, гляньмо, що у ньому, 

поки йде завзята гра, 

бо ж портфель - усім відомо! 
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Ж обличчя школяра! Ось - 

книжки, та що це з ними? 

Чом вони у плямах синіх, 

Пошматовані, брудні? 

Страшно глянути на них! 

Подивіться на сторінку - 

Не сторінка, а «картинка», 

помальована така! 

А обкладинка - ну горе! - 

Ніби побувала вчора в людожерливих руках! 

Королева Чистоти. Що можна сказати про власника такого портфеля? 

Подумайте, чи все гаразд у ваших портфелях? Чи не нагадує хтось із вас 

власника цього портфеля? 

Ведучий. Шановна Королева, наші діти охайні, старанні, вони самі 

доглядають за своєю одежею, зачіскою, взуттям. Ось подивіться, як гарно 

вони з цим справляються. 

(Дві пари дівчаток заплітають одна одній коси, в'яжуть бантики). 

Королева Чистоти. Молодці, я дуже рада, що такі гарні, охайні, виховані 

діти стануть жителями Країни Ввічливості та Доброти. Бажаю успіхів у 

вашій подорожі . 

(Під музику зникає фонограма руху поїзда). 

VІІ. Станція «Скринька народної мудрості». 

Ведучий. Наступна наша зупинка «Скринька народної мудрості». О, тут 

трапилася пригода! Діти, розсипалася скринька народної мудрості, вам 
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треба буде її скласти. (Діти у конверті отримують завдання - із слів скласти 

прислів'я та приказки). 

1 команда. 

Тяжко тому жити, хто не хоче робити. 

Що хата має, тим і приймає. 

2 команда. 

Чим багаті, тим і раді. 

Слова щирого вітання дорожчі за частування. 

3 команда. 

Аби руки та охота, буде зроблена робота. 

Лінивому все ніколи. 

4 команда. 

Бджола мала, а й та працює. 

Землю прикрашає сонце, а людину - праця. 

5 команда. 

Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. 

Добре в світі тому, хто працьовитий. 

6 команда. 

Не радій чужому горю. 

Якщо ввічливо попросиш, завжди дадуть. 

7 команда. 

Ввічливих і лагідних скрізь шанують. 

Маленька праця краща за велике безділля. 
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(Звучить музика). 

Діти, подивіться, чи повністю склали ви свої ключі. Так, тепер ви маєте 

ключі від Країни Ввічливості та Доброти, ми можемо відімкнути її для 

себе. Молодці діти, ви здолали всі перешкоди, пройшли складний, 

нелегкий шлях, не піддалися на умовляння Шапокляк, витримали екзамен 

Королеви Чистоти і тепер ви жителі цієї країни, це значить, що всі ви 

отримуєте звання ввічливих, вихованих, добрих, охайних. Сподіваюсь, що 

в майбутньому ви залишитеся такими. Вручаються посвідчення жителям 

країни Ввічливості та Доброти. 

Серія міні-занять з соціально-морального розвитку 

 

Тема:  «Ввічливий кролик» 

 

Мета: Далі ознайомлювати дітей з моральними рисами характеру; 

розвивати комунікативні здібності, правильно розуміти моральні цінності 

та норми поведінки в суспільстві; долати пасивність та замкнутість; 

розвивати творчі здібності, фантазію. 

Обладнання:  олівці, мексиканська народна казка «Ввічливий кролик» 

 

Хід роботи 

1. Привітання (компліменти). 

 - Діти, зустрічаючи на вулиці знайомого, що ви йому кажете? А як ще 

можна привітатися?  Усе це – слова привітання.Люди здавна вітаються, бо 

вітаючись, вони зичать один одному здоров`я, доброго дня, успіху. 

Що це значить – здрастуй? 

Наймиліше слово! 

Це тому, що здрастуй 

-    Означає, будь здоровий! 

2. Вправа «придумай жартівливі привітання від імені персонажів казок». 
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Один одному ми сьогодні щось казали? Лиш «добрий день», більш нічого 

ж бо ми нічого не казали… Так  чому ж це стало краплиною сонця 

побілішало в світі? Так чому ж на краплину стало приємніше дивитись?! 

3. Вправа « Що ти скажеш, коли…» 

Що ти скажеш, коли: 

. зустрінеш друга у дворі; 

. прийдеш у дитячий садок; 

. побачиш ввечері маму; 

. наступиш комусь на ногу; 

. зателефонуєш другу? 

4. Вправа «Чому бути ввічливим – добре, а неввічливим – погано ?» 

5. Рухлива гра «Чарівні водорості». 

Половина дітей утворюють коло, взявши за руки, – це  «водорості». Інші 

діти – «рибки» плавають поза колом. Рибкам потрібно потрапити в коло 

додому, коли звучить команда «Ніч». «Водорості» пропустять «рибку», 

якщо вона ввічливо попросить. 

6. Читання мексиканської народної казки « Ввічливий кролик». 

7. Колективне складання правил ввічливості: 

. ввічливий поводиться так, що всім з ним приємно спілкуватися; 

. ввічливий завжди привітний – він завжди вітається, прощається, дякує, 

говорить «Будь – ласка», «вибачте»; 

. ввічливий не вередує, не бурчить, часто посміхається; 

. ввічливий не примушує рідних хвилюватися, турбується про них. 

8. Вправа «Ввічливий та неввічливий». 

9. Малювання «Як я був неввічливим». 

Прощання. Прощаючись, діти намагаються згадати якомога більше слів 

прощання. 
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Тема:  «Що таке доброта?» 

 

Мета: розширювати знання дітей про моральні риси характер. Формувати 

морально – етичні уявлення та адекватні форми поведінки; тренувати 

психомоторні функції; спонукати до рухової розкутості; розвивати 

фантазію, неординарне мислення. 

Обладнання: сюжетні картки, герої казок «Колобок», «Зайчикові хатка», 

«Гуси-лебеді», «Пінокіо». 

 

                                                Хід заняття 

1. Привітання: 

  - Діти, що таке доброта? Де вона є? Сьогодні, вітаючись, ми поділимося 

один з одним краплиною своє доброти. Діти складають долоні, дмухають в 

них і передають один одному. 

 -  А як ви гадаєте – на що схожа доброта? Якого вона кольору? Тепла чи 

холодна? Що означає бути добрим? Що треба робити, щоб добра ставало 

на Землі більше? 

    Через бурхливий струмочок  

     Хто місток збудував,  

     Не міст, навіть – місточок. 

     Подяки він не чекав 

     Кому подякувати чемно ? 

     Його тепер і не знайти. 

     Та кожному зараз приємно 

     По місточку пройти. 

     Люди, послухайте, люди! 

     Чому добрими бути ми лінуємось? 

     Пострибаймо, просто сьогодні –  

     І враз – змінимось! 

 - Діти, як ви думаєте, що треба робити, щоб бути добрим? 
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2. Колективне складання  Правил доброти, 

      * нікого не ображати; 

      * всім допомагати; 

      * бути уважним; 

      * чуйним до оточення; 

      * нікому не заздрити. 

3. Вправа «Щоб ти зробив?» 

   Щоб ти зробив:  

  . хлопчик загубив м`яч; 

  . мама втомлена повернулася додому; 

  . ти знайшов на дворі маленьке голодне кошеня. 

4. Вправа «Назви тільки злі, добрі слова». 

5. Вправа «Дзеркало» ( попарно). 

 - Подивіться один на одного зі злим виразом обличчя. Подобається вам 

така людина? Хочеться з нею дружити? А тепер посміхніться! 

6. Вправа «Порівняй героїв казок». 

. Колобок – лисиця «Колобок», 

. Зайчик – лисиця  «Зайчикова хатка»,  

. Пінокіо – Карабас Барабас «Пригоди Пінокіо»,  

. Оленка – Баба Яга «Гуси – лебеді». 

-    Як ти думаєш, чи завжди злі герої були злими уяви собі, що могло 

статися, щоб вони подобрішали? 

7. Рухлива гра «Поводир». 

Діти стають попарно, один – «сліпий» ( зав`язані очі), другий – «поводир». 

Ведучий каже, кому куди слід дійти. «Сліпий» іде, а «Поводир» йому 

шлях  

(торкатися один до одного не можна). Виграє та пара, яка дійде, не 

натикаючись на інших. 

8. Малювання «Мій добрий вчинок». 

Не будь ненависним, не злись!  
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Чужому горю не радій! 

Теплом ти ближнього зігрій 

І з ворогами помирись! 

9. Прощання «Усе на всіх». 

Діти стоять у колі, прощаючись, кажуть, що б вони  зробили для всіх, якби 

у них була чарівна паличка. 

 

Тема: «Веселка настрою» 

 

Мета. Ознайомити дітей з поняттями «емоції та настрій»; учити розуміти 

своє почуття; розвивати здатність до емпатії. Створювати позитивний 

настрій, знизити емоційну напругу; розвивати неординарне мислення, 

фантазії. 

Обладнання: круги кольору веселки, вірш «Горе» 

Л.Б.Фесюкова                           

Хід заняття 

1. Вправа «Назви своє ім`я і привітайся». 

- Що таке «настрій»? Яким він може бути? Що хочеться робити коли 

гарний настрій? А коли поганий? Що можна зробити, щоб покращити свій 

настрій? 

   Розпізнавання емоцій (розглядати фотографій та облич – символів 

настрою) 

2.  Гра «Гойдалка настрою». 

Гравці попарно сідають один навпроти одного. Перший, а потім другий 

зображують мімікою настрій, а інший відгадує його. 

3.  Вправа «Заспокійливі слова». 

Дитина вдає, ніби плаче інші намагаються її заспокоїти. Як недалечко 

плаче хтось, спитай його «Ти чому?» погано друже, ти повір, плакати 

самому. 

-    Діти, як ви гадаєте, якого кольору сумний настрій? А веселий? Якого 
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кольору щастя? А горе? 

Горе в мене нині – Не посидиш на тині!  

У лапту не можна грати, навіть на траві лежати.  

І не можна грати в м`яч, хоч від горя сядь тай плач!  

І за що мені ці муки? 

-    Як вигадаєте, діти, що трапилося? (Діти викладають свої думки). 

-    Одягнув нові я брюки!!! 

-    Як ви гадаєте, – горе це чи ні? Яким може бути справжнє горе? Чому 

кажуть – «почорнів від горя»? 

4.   Гра «Веселка настрою». 

У кожної дитини кружечки кольору веселки, дорослий називає емоцію або 

почуття, Діти піднімають кружечок, який вважають відповідним цій 

емоції. 

5.  Малювання «Мій найкращий день». 

6.  Рухлива гра «Коли весело тобі роби так!» 

Діти по черзі, стоячи в колі, на слова «роби так» показують будь – які 

рухи, а всі повторюють їх.  

Якщо весело тобі ти роби так… Якщо весело тобі, другу поруч 

посміхнись… 

 

 

Тема: «Жив – був я!» 

 

Мета: розвивати вміння правильно оцінювати себе, виражати свої почуття 

та  емоції; вчити регулювати свої відчуття, розуміти їх; виховувати 

самоповагу, підвищити самооцінку. 

Обладнання: палітра, фарби, води, губки. 
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Хід заняття 

 

1. Вправа «Хто я такий». 

Діти мають якомога більше сказати про себе. Хто я такий? Що я значу? 

Відповісти хто зуміє? Я себе в люстерці бачу ,– ну який же я? Який? 

-    Кожна людина має фізичне тіло. Що це означає? Одна у нас є голова, а 

вуха – два, і ока два, і скроні – дві, і дві щоки, і дві ноги, і дві руки. Коли б 

було все навпаки: Одна нога, одна рука, за те було б два язики, то тільки б 

те ми й знали – наївшись, розмовляли! 

2. Вправа «Прислухайся до себе». 

        - Діти, прислухайтесь до свого тіла: як ви себе почуваєте, як почуває 

ваше тіло, чи зручно ви сидите, чи не болить у вас нічого: голова, зуби, 

руки, ноги? Що слід робити, щоб бути здоровим, сильним, щоб нічого не 

боліло? 

3.  Гра «Скульптор». 

Ведучий ліпить «Скульптуру із дітей». 

4. Гра « Вухо – ніс». 

Ведучий промовляє «вухо – ніс» і береться за вухо, чи ніс, діти 

повторюють слова та рухи, а потім ведучий намагається заплутати всіх. 

-    Кожна людина має розум, вона про щось думає, мріє, розв`язує задачі, 

розв`язує  проблеми. 

5.  Вправа « Прислухайся до себе». 

      - Діти, а зараз прислухайтесь до своїх думок, про що ви думаєте 

мрієте,  чого хочете? 

6.  Вправа « Я відрізняюсь від інших тим, що…» 

7.  Вправа «Прислухайся до себе». 

     -  Діти, прислухайтесь, що ви зараз відчуваєте, радісно вам чи сумно, 

який у вас настрій. 

8.   Малювання пальцями «Моя душа». 

     -  Кожна людина неповторна, унікальна, кожен з вас  не такий, як інші, і 
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таких як ви, більше немає! 

9.   Прощання: 

Кожен погляд, кожне слово  

Попрощаємося з вами: 

 - До побачення! 

 

 

Тема: «Найголовніша людина» 

 

Мета: розширювати знання про емоційну сферу людини, розвивати 

здатність до емпатії; ознайомити з поняттями «міміка, пантоміма»; 

знижувати емоційну напругу, підвищувати віру у свої сили; виховувати 

позитивне ставлення до себе, підвищувати самооцінку; долати замкненість, 

пасивність. 

Обладнання: предметні картки, вірш «Довгий язичок»  

Л.Б. Фесюкова,   дзеркало. 

 

                                                Хід заняття 

 

1.   Привітання «Компліменти». 

-  Діти, хто з вас знає, що таке міміка? Коли ми з вами розмовляємо, коли у 

вас гарний або поганий настрій, тоді і вираз обличчя у вас різний. Цей 

вираз обличчя і називається мімікою. 

-  А зараз спробуйте виразом обличчя  зобразити: щось смішне, страшного 

собаку, сором`язливе кошенятко,  похмурого орла. 

2.   Вправа « Я – не, а киплячий чайник». Діти по черзі беруть на столі 

картки і зображують мімікою та пантомімою ті предмети, що на картках. 

-  Діти, коли ви рухами щось показуєте та зображуєте, не розмовляючи при 

цьому, то це називається пантомімою. 

3.Зображення пантомімою тексту вірша: 
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Мене за довгий язичок 

Батьки поставили в куток 

Поклявсь я татові і мамі  

Язик тримати за зубами. 

У куток, мабуть, знову я стану,  

Заліз язик мій у сметану. 

-    Як ви зрозуміли цей вірш? Що означає «довгий язичок», «тримати язик 

за зубами», «заліз язик у сметану»? 

4.  Вправа «Вчимось хвалити себе». 

     -  Як можна похвалити себе? Дитина намагається якомога більше 

добрих слів сказати про себе. 

5. Малювання «Ким я був, ким я є, ким я буду». 

6.Вправа «Частини тіла». 

Плечі кажуть – я стрункий! 

Спина каже – я старий! 

Палець каже – іди сюди! 

Голова каже – так! Ні! 

Вухо каже – дуже голосно! 

Ніс каже – приємний запах! 

Рот каже – весело! 

Язик каже – смачне варення! 

7.  Вправа « Дзеркало». 

- Діти, як ви гадаєте, а хто для вас – найголовніша людина? Відповіді дітей 

та їх обговорення. 

-  А зараз, діти, сюрприз. Кожен з вас може побачити найголовнішу 

людину. Тільки є одне правило – поки я вас не запитаю, всі мають 

мовчати. 

Діти підходять до дзеркала, яке іншим не видно, і бачать своє  

відображення. 

8. Прощання: 
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Кожен погляд, кожне слово,  

Попрощаємося з вами: 

-    До побачення! 

 

 

Заняття для старших дошкільників  

«Захистіть мене від лиха і зла,  бо я ще дитина мала» 

 

Мета: 1. Пізнавальні завдання: закріпити знання про те, що людина - 

частина живої природи, це живий організм, що має  потребує харчуванні, 

відпочинку, тур6оті про себе  і захисті. 

2. Завдання з розвитку мовлення: активізувати словник дітей словами: 

слух, зір, права, положення. 

3. Розвиваючі завдання: розвивати вміння міркувати, передавати свої 

думки в монологах «Що необхідно для життя людини?»  

Матеріал: таблиця «Що спільного?», грамзапис музики «Зима», великі 

гімнастичні обручі. 

 

                                           Хід заняття 

1. Розминка. Слухання музичної композиції «Зима». Вихователь малює 

перед дітьми словесну картину зимового ранку: - Ліс стоїть завмерлий під  

пухнастим снігом. Височать замріяні сосни і ялини, які і взимку зеленіють 

серед лісу. Ось на галявині  видніються маленькі дрібні сліди, мабуть, 

зайчик проскакав. А ось чиїсь більші сліди, мабуть, лисиця шукала 

поживу. Тихо в лісі, ніщо не може порушити цей прекрасний спокій. 

Розгляд таблиці 

Д/г «Що спільного?» 

- Що спільного між квіткою, твариною і людиною? 

Вихователь демонструє таблицю (або дає кожній дитині роздатковий 

матеріал). 
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Підведення дошкільнят до висновку: все живе потребує для свого 

існування певних умов і розвивається за певними законами. 

- Щоб діти росли здоровими і щасливими, про них треба дбати. У вас є 

права на догляд і турботу батьків, на розваги, на освіту, на рівність. 

 

Дидактична гра «Я маю право на …» 

Рухлива гра «Об’єднання в групи» 

 

«Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай» 

(заняття в старшій групі) 

Мета: за допомогою конкретних прикладів та на матеріалах знайомих 

казок розкрити дітям основні положення Конвенції про права дитини. 

Вчити аналізувати ситуації власного життя та пригоди казкових героїв 

щодо прав дитини на життя, турботу батьків та держави. Розвивати 

культуру мовлення. Виховувати гуманні почуття, доброзичливість, повагу 

до батьків. 

Матеріал: Конвенція про права дитини, казки, ілюстрації, тексти віршів, 

іграшка Буратіно, символи. 

                                               Хід заняття 

 

I. Д/г «З якої казки» 

Вихователь зачитує уривки з казок, діти відгадують з якої казки уривок. 

- «Солом’яний бичок». 

- «Колобок». 

- «Коза-дереза». 

- Рукавичка». 

- «Маша і ведмідь». 

-  «Три ведмеді». 

II. Читання вірша дитиною «Облітав журавель» 

- Як називається наша рідна земля, наша держава? 
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Розповідь вихователя. 

З давніх-давен українці вміли піклуватися про своїх дітей. Вони щиро 

любили їх, годували дарами землі, шили одяг і взуття, залучали до праці, 

разом відзначали свята. Змалечку дитину огортали своєю любов’ю мама, 

тато дідусь і бабуся. 

- Чи завжди є злагода в родинах? 

- Чи завжди добрі стосунки між батьками та дітьми?  

(Діти висловлюють свою думку). 

- На жаль, деякі батьки не турбуються про дітей, не годують їх, а 

змушують тяжко працювати і жебракувати.  

Дитина: Всі на світі малюки люблять слухати казки, 

Там добро перемагає і зло-кривду проганяє.  

Ш. 

а) Розгляд ілюстрацій до казки «Морозко». 

- Хто вивіз дівчинку до лісу? Чому? 

- Хто змусив його це зробити? 

- Чи можна дітей виганяти з дому? Розлучати з рідними? 

- Кожна дитина має  право на життя в сім’ї, турботу і любов батьків  

(вихователь показує знак, який це символізує). 

б) Розгляд ілюстрації до казки «Два жадібних ведмедики». 

- Куди пішли ведмедики? 

- Що дала їм матуся з собою? 

- А в якій казці мама-коза кожного дня годувала своїх діток?  

- Діти мають право на харчування. Дорослі повинні забезпечувати дітей 

продуктами харчування. 

(Показати символ). 

в) Відгадування загадки: ї 

«Ось і хлопчик довгий ніс, 

Ключик друзям, він приніс. 

Гей, ляльки, всі поспішайте, 
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В путь щасливу вирушайте! 

(Буратіно). 

Гра з м’ячем. 

- Як називаються герої з казок? 

- Я кидаю м’яч кажу лисичка... А ви відповідаєте сестричка. 

Називаються всі персонажі з казок. 

- Ми завжди з вами граємось. Батьки купують вам іграшки, фломастери, 

розмальовки, тетраси. Чому?  

- Тому що кожна дитина має право? Гратися, ,розважатися.  

(показую символ, який це означає). 

- Для чого тато Карло купив Буратіно Буквар? (Щоб він навчився читати, 

щоб ходив до школи). 

- Всі діти мають право на освіту, ходити до школи . 

(показати символ) 

Дидактична гра «Діти мають право на гру». 

- В яких казках дівчатка пішли до лісу без дорослих? 

(«Снігуронька», «Маша та ведмідь» , «Три ведмеді»). 

- А ви без мами та тата збираєте гриби та ягоди в лісі? 

- Чому вам не слід цього роботи? 

- Чому не можна брати до рук невідомі речі, які лежать на дорозі, в піску, 

під лавкою?  Це  небезпечно для здоров’я дитини. 

- Добрий лікар Айболить,  він під деревом сидить.  

- А кому допомагав лікар?  

- Хто турбується про хворих дітей? 

Кожна дитина має право на медичну допомогу.  І цю допомогу повинна 

забезпечувати держава  

(показати символ) 

- Пригадайте казки, в яких звірі живуть дружно, весело, не кривдять один 

одного. 

- А. читак ми з вами живемо в дитячому садочку? Які в нас відносини? 
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Діти мають право на рівність. 

На закріплення прав дитини пограти в дидактичну гру «Правове коло». 

 

 

Ми - маленькі люди. 

(Розвага для дітей старшого дошкільного віку) 

 

Ведуча: Добрий день діти! Сьогодні у нас особливе свято. Ми 

познайомимося з дивною, казковою та цікавою країною. Які казкові країни 

ви знаєте? (Діти відповідають: «Лапландія, Мультляндія, Країна Злого 

Чарівника». А в якій країні живуть діти? Вірно, в Країні Дитинства. А 

сьогодні ми відправимося в подорож до країни ще незнайомої вам, до 

країни де живуть всі дорослі: мами, тата, бабусі, дідусі. І називається ця 

країна – «Світ Дорослих». А щоб потрапити туди ми повинні закрити очі і 

уважно слухати музику, яка допоможе нам перенестися до Світу 

Дорослих.  

(Звучить музика Д.Листа «Літо», «Лісова галявина») 

Ведуча: Діти, уявіть, що ви в лісі. Тут затишно, зелено. Ростуть високі 

дерева. А ось галявина, де пурхають барвисті метелики, співають пташки, 

ростуть яскраві лісові квіти, а під кущиком ховається зайчик. Тут люблять 

гуляти діти і дорослі. Діти, а що ж спільного між квіткою, твариною і 

людиною.  

(Таблиця «Що спільного») 

Отже для того щоб все живе росло та розвивалося за ним потрібно 

доглядати. І перше правило проживання у країні «Світ дорослих» - це 

турбота за дітьми. Щоб діти росли здоровими та щасливими дорослі мають 

про них дбати.  

(Пісня «Вишиванка») 

Ведуча: Добре діти, ми відправляємось у подорож далі і пограємо з вами у 

гру. Я показуватиму вам картинку, а ви будете визначати до якої категорії 
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ми її віднесемо категорії «дорослі», або «діти».  

(Гра «Дорослі-діти») 

Ведуча: Молодці діти, ви дуже старалися і гарно відповідали.  

 

1дитина:Вишивала я рушник 

Власними руками, 

Гаптувала залюбки 

Всіма кольорами.  

2дитина: До ладу все довела 

Хоч іще маленька - 

I оздобила, як слід 

Я портрет Шевченка. 

Ведуча: А зараз ми перевіримо, чи ви дійсно самостійні. Я буду 

розпочинати речення, а ви його продовжувати.  

- Я показую мамі, що я працьовитий коли....  

- Мені неприємно коли...  

- Мені дуже шкода, що я… 

Ведуча: Наші козачата не лише спритні та сміливі, а й веселі, знають 

багато жартів. Вони дуже гарно звучать рідною мовою.  

(Діти інсценізують вірші-жарти) 

Хитрий зуб 

Ой болить у мене зуб, 

Бо не хоче їсти суп. 

Хоче меду, хоче грушки, 

Хоче теплої пампушки. 

А як ще дасте сметани - 

Вмить боліти перестане. 

(Володимир Ладижець) 

 

Найкращий друг 
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- Кого в сім’ї найбільше любиш? – 

Питає Вовочка Сашка.  

Сашко зігнув у бублик губи,  

Й відразу випалив: - Сірка!  

- Ну в тебе й вибори разючі!  

За що ж  це пес любов здобув?  

- Він не пита чому в грязюці  

І де це я так довго був. 

(Олександр Демиденко) 

 

Розумна дитина 

- Чого ти плачеш, любий синку? 

- Забив об лавку вчора спинку 

- Чому ж не виплакався вчора? 

Синок насупивши чоло, 

Говорить матері: - Бо вчора 

Нікого вдома не було.  

(Сергій Воскрекасенко) 

Ведуча: У народі кажуть: «Наша мова калинова». Чому її так називають?  

(Діти відповідають: калина є символом України.) 

 Погляньте, які кетяги калини достигли у нашому садочку. Запросімо їх до 

танцю.  

(Танок «З калиною») 

Ведуча: Молодці діти, ви дуже сумлінні, відповідальні та старанні. І я 

гадаю ви трішки подорослішали за час нашої подорожі. А зараз нам час 

прощатися, до наступних зустрічей. 

(Пісня «Деревце роду») 

 

 



114 
 

Робота з педагогами з соціально – морального розвитку 

Педагогічна рада 

«Можливості, умови, цілі та завдання духовно – морального розвитку 

дітей дошкільного віку»  

( з елементами тренінгу )  

МЕТА: формувати у педагогів високого усвідомлення, моральних 

почуттів, екологічної культури, норм поведінки у відповідності з 

принципами сучасного розвинутого суспільства. Сприяти розкриттю 

творчого потенціалу, емоційного комфорту, отриманню задоволення від 

участі у даному заході. Спонукати до активності, толерантності учасників 

тренінгу. Розвивати вміння працювати в групах, аргументовано 

відстоювати свою точку зору.  

ХІД: 

 Наша педрада присвячена екологічному вихованню дошкільників. Тому 

наш тренінг по духовно – моральному вихованню дошкільників поєднаємо 

з екологічним вихованням. Всі ми знаємо, що екологія знаходиться в 

кризовому стані. Пошук оптимальних шляхів розв’язання екологічної 

кризи, оптимальних форм людської діяльності в природі потребують не 

лише досконалого знання сучасних методологічних підходів і технологій, а 

й культурно-історичних особливостей ставлення народу, нації до природи. 

Тому питання про роль довкілля в становленні і розвитку духовності 

народу знаходиться в центрі сучасних філософських досліджень. І, 

зрозуміло, воно стосується і сучасної екології. Чому предметом 

дослідження є саме духовність? Справа в тому, що духовність включає 

екологічні, соціальні і національні особливості людини.  

«Привітання по колу». 
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 На початку нашого тренінгу я пропоную всім привітатися. Наприклад: 

«Привіт, колего, в якої гарний настрій!», до кого це стосується відповідає 

«Привіт!». Поки не привітаються всі учасники тренінгу. 

 «Мозковий штурм» «ЕКОЛОГІЯ. ДУХОВНІСТЬ».  

Учасники тягнуть кольорові фанти: зелені – екологія; червоні – духовність. 

Залежно від кольору діляться на дві групи. Учасники , які витягнули зелені 

фанти пишуть, що таке екологія, а червоні – духовність. 

 «Завдання і мета» 

 Групи визначають завдання і мету: І – екологічного виховання; ІІ – 

духовного. 

Створення моделі «Шляхи до серця дитини».  

На пелюсточках написати методи, за допомогою яких можна здійснювати 

духовно – моральне виховання дошкільників. Прикріпити пелюсточки до 

серединки квіточки.  

«Створення світу» (читання уривку з Біблії) «Залишок» 

 Запропонувати учасникам кусок тканини і ножиці. По черзі кожен відрізає 

собі шматок до тих пір, коли різать буде вже нічого. - В кого самий 

більший кусок? В кого самий менший? Те, що залишилось називається 

залишком. Так може статися і з навколишнім – коли тільки брати, а нічого 

не давати.  

«КОЛАЖ» 

 Кожній групі дати листок паперу , де зображено шматочок суші і 

шматочок води. Запропонувати за допомогою малюнка, аплікації 

зобразити світ, який би вони хотіли бачити.  

ПРИТЧА Наш тренінг хочу завершити притчею.  
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Колись давно у Давньому Китаї жив дуже розумний, але пихатий знатний 

вельможа. Весь день його складався з приміряння багатого вбрання та 

розмов з підданими про свій розум… Так минали дні за днями, роки за 

роками… Аж ось прийшов по всій країні поголос, що неподалік від 

кордону з’явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос 

і до вельможі. Дуже розлютився він: хто може бути розумнішим за нього? 

Але вигляду про своє обурення не подав, а запросив мудреця до себе у 

палац. Сам же вирішив обдурити його: «Я візьму в руки метелика, сховаю 

його за спиною, і запитаю, що в мене в руках – живе чи мертве. І якщо 

мудрець скаже, що живе – я роздушу метелика, а якщо мертве – випущу 

його…». І ось настав день зустрічі. У залі зібралося багато людей, всім 

хотілося послухати словесний поєдинок найрозумніших людей у світі. 

Вельможа сидів на високому троні, тримав за спиною метелика і з 

нетерпінням чекав. Аж ось двері відчинилися, і до зали ввійшов 

невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов до вельможі, привітався і 

сказав, що готовий відповісти на будь – яке його запитання. І тоді, недобре 

всміхаючись, вельможа сказав: «Скажи мені, що я тримаю в руках – живе 

чи мертве?» мудрець трохи подумав, усміхнувся і відповів: «Усе в твоїх 

руках!» збентежений вельможа випустив метелика з рук, і той полетів на 

волю, радісно тріпочучи своїми яскравими крильцями. Отже, все в наших 

руках.  

 Дякую за співпрацю. 

Семінар - практикум 

«Моральне виховання дошкільників» 

Мета: Інтеграція підходів до виховання дітей, можливість цілісного 

розвитку особистості дитини. Створення сприятливої соціальної ситуації 

розвитку кожної дитини, пошук нових, різноманітних форм та методів 
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прилучення дітей до моральних норм гуманної поведінки, формування 

ціннісних орієнтацій, морально – вольових якостей особистості. 

Учасники: педагоги  

Засідання І. 

6. Ознайомлення з планом роботи семінару - практикуму 

7. Стан морального виховання дошкільнят на сьогодні. 

8. В. О.Сухомлинський про виховання моральної краси. 

9. Роль казки у вихованні дітей. 

10. Домашнє завдання: 

Опрацювати програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля»: 

Основні лінії розвитку. Соціально – моральний розвиток. 

Засідання ІІ. 

1. Виховання людяності 

- роль близьких дорослих у моральному вихованні дітей 

2. Інтеграція підходів до виховання 

3. Виховання людяності: програмні вимоги 

- молодший дошкільний вік; 

старший дошкільний вік. 

Засідання ІІІ. 

4. Міні – бесіда «Виховуйте дитину так, щоб у неї були цінності душі.» 

5. Бліц – опитування: 



118 
 

- «Що таке мораль?» «Який ідеал моральної людини?» 

- «Чому питання моралі є актуальним на сьогоднішньому етапі розвитку 

суспільства» 

3. Вправа «Склади таблицю» 

4. Розгляд та коментування фото стенду «Все починається з дитинства» 

5. Кросворд «Квітка моральних почуттів» 

11. Педагогічна вправа «А я роблю ось так!» 

12. Підсумки роботи семінару. 
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VIII. Заключна частина 
Висновок 

До виконаної  роботи можна зробити такі висновки: 

 Опанування правилами поведінки сприяє формуванню  в дитини 

перших моральних звичок, допомагає становленню взаємовідносин 

із однолітками і з дорослими, вихованню організованого поведінки. 

Наприклад, у старшому дошкільному віці формування моральних 

чеснот особи і звичок культури поведінки активно триває. Від 

досягнутого рівня вихованості залежить процес навчання у школі. 

Правила дають напрям роботи і в міру їхнього засвоєння стають 

потрібними самому дитині: він починає спиратися ними. 

 Навички моральної поведінки дітей поступово переходить до 

звичку, стають природною потребою, бо оволоділи 

елементарними уявлення про моральності, гуманному 

ставленні до людей. Тому поруч із показом зразків поведінки 

дітей у різних ситуаціях слід спеціально тренувати в 

моральних вчинках. 

 Процес виховання культури поведінки людина складний, 

передбачає свідоме і глибоке застосування педагогом багатого 

арсеналу різних методів. Це методи як: запровадження правил 

культури поведінки; вправи з їхньої закріплення; оцінка 

вчинків дітей; етичні бесіди; читання художнього слова; бесіда 

за змістом художніх творів; ігри; приклад для дітей; екскурсії; 

перегляд лялькових вистав та інсценівок; заняття. 

 Виховання культури особистості дитини починається в сім'ї. 

Саме відносини у сім'ї дають змогу дітям  розкрити ті 

культурні знання, що вони отримали дитсадку. Органічна 

узгодженість у роботі дитсадка та його сім'ї – цей 

найважливіший принцип повноцінного виховання дітей. Саме 

тому одне з найперших обов'язків педагога всіляко сприяти 
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підвищенню педагогічної культури батьків, чиї діти не 

відвідують дошкільні заклади, адже їм доведеться самим 

закладати основи культурного поведінки своїм дітям. 

 У формуванні культури поведінки вихователь зобов'язаний 

постійно удосконалювати свою педагогічну майстерність, 

шукати підходи до дитячого розуму й серцю, бути для 

вихованців зразком, прикладом для  наслідування. Тож у  

дошкільному навчальному закладі №9 «Малятко» ведеться 

методична робота – творчий та комплексний процес, у якому 

здійснюється практичне навчання вихователів методам і 

прийомам роботи з дітьми із формування культури поведінки. 

 Закладені у дитинстві основи культури поводження з 

допомогою вмілого використання педагогом напрямів у роботі 

і методів із формування культури поведінки дошкільнят багато 

чому визначають формування майбутньої особистості дитини. 
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