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Важливу роль у формуванні екологічної свідомості дітей молодшого шкільного віку 

відіграє художнє слово. Тому вчитель у процесі навчальної діяльності повинен широко 

використовувати художню літературу (вірші, казки, оповідання) та український народний 

фольклор (прислів‘я, приказки, повір‘я, прикмети, легенди) [7, 16]. 

На сучасному етапі створюється велика кількість цікавих та захоплюючих книг на 

екологічну тематику для дітей. Зокрема такі:  

«Екокнига. Зберегти ліс» Г. Булгакової – переможець Всеукраїнського рейтинґу 

«Книжка року 2017» з визначення «Лідер літа». «Екокнига» – це справжній посібник із 

порятунку планети. З нею школярі навчаться оберігати ліси, дбати про тварин і рослини, 

економити ресурси. Щоб виконати завдання, треба пройти справжній квест: зібрати дані про 

ліс, розвинути суперздібності та ознайомитися з екопам‘ятками. Після успішного виконання 

завдань юний дослідник стане найкращим екогероєм в історії. 

«Величезний ліс» Г. Берковича – чарівна книжка про те, як Величезний Ліс і Велике 

Озеро завели собі мешканців. А вони почали потрапляти в усілякі казкові й не дуже історії. 

Дітлахи не зможуть відірватися від цікавих казок і веселих віршів, ілюстрованих яскравими 

добрими малюнками. 

«Лісовеня сова» Л. Денисенко – одного разу крихітне лісовеня несподівано 

опиняється в незнайомому місці поруч із невідомими істотами. Воно чимало дізнається про 

відмінності між лісом та світом людей, знаходить нових друзів і отримує нове ім‘я. 

Оповідання для читачів, які люблять природу та фантастичні історії. 

Отже, входження школяра в книжковий всесвіт відбувається в першу чергу за 

допомогою спеціально створеної літератури. Саме дитяча література живить розум і уяву 

дитини, спонукаючи до роздумів, відкриваючи їй нові світи, образи й моделі поведiнки, 

будучи потужним засобом формування основ екологічної культури особистості. 

Для підвищення ефективності впливу дитячої книги на процес екологічного 

виховання школярів пропонуємо дотримуватись таких порад: 

• використання книги у процесі спілкування з дітьми в різних видах діяльності в 

контексті вирішення завдань екологічного виховання; 

• використання наочності у процесі роботи із книгою (спостереження за 

об‘єктами та явищами природи, розглядання ілюстрацій тощо). 

 
Список використаних джерел: 

1. Войтович А. Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.01 / А. Ю. Войтович ; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 

– Дрогобич, 2016. – 271 с.  

2. Грошовенко О.П. Формування екогуманістичної позиції молодшого школяра в умовах шкільного 

навчання / О.П.Грошовенко // Молодий вчений. – 2018. – ғ 53 (січень). – С.283 – 287. 

3. Грошовенко О.П. Світоглядно-екологічний підхід до змісту природничої освіти в школі I ступеня / 

О.П.Грошовенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. 

Педагогічні науки / [гол. ред. П.Ю.Саух, відп. ред. Н.А.Сейко].- Житомир : Вид-во Євенок О.О., 2017.- Вип. 2 

(88).- С.96-100. 

4. Ільєнко В. Екологічна культура через внутрішній світ людини / В. Ільєнко // Дитячий садок. – 2011. –

ғ 9. – С. 8-9. 

5. Крамар Л. Екологічне виховання в початковій школі / Л. Крамар // Початкова школа. – 2014. – ғ 2. – 

С. 23-26.  

6. Лазаренко Н. І. Розвиток пізнавальної активності першокласників у період навчання грамоти / 

Н.І.Лазаренко // Початкова школа. – 1999. – ғ 5. – С.13-16. 

7. Микало О. В. Роль книги в житті людини / О. В. Микало // Шкільна бібліотека. – 2014. – ғ 11. – С. 38-39. 

8. Озерна Н. М. Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання 

(друга половина ХІХ-середина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Озерна ; 

Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с. 

9. Романченко І. Роль книги у вихованні екологічної культури у дітей раннього віку / І. Романченко // 

Бібліотечна планета. – 2005. – ғ 1. – С. 29-31. 

 

 



121 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОЛЬОРОТЕРАПІЇ У ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ 

В.Зіневич, здобувач ступеня вищої освіти «бакалавр» 

Науковий керівник: Н.О.Пахальчук, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна) 

 

USING COLOR THERAPY ELEMENTS IN PHYSICAL AND HEALTH ACTIVITY WITH 

CHILDREN 

V.Zinevych, forth-year student 

Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University (Ukraine) 
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Abstract. The article presents the forms of physical education at the kindergarten. The 

author gives examples of action-oriented games with preschool children. 

Keywords: preschool children, physical education, games. 

 

Нa сучaснoму eтaпі poзвитку суспільствa знaчнa увaгa пpиділяється пpoблeмі 

збepeжeння здоров‘я дітeй, aджe всe більш пoмітнoю стaє тeндeнція дo йoгo пoгіpшeння [3; 

5; 6-7 та ін.]. Цe пoв‘язaнo із стaнoм eкoлoгії, poзвиткoм нaуки і тeхніки, внaслідoк чoгo діти 

нe встигaють oпaнoвувaти всe нoву і нoву інфopмaцію, щo пpизвoдить дo зpoстaння 

poзумoвoгo нaвaнтaжeння, якe нeгaтивнo пoзнaчaється нa стaні здopoв‘я. Тoму в умoвaх 

закладу дошкільної освіти вихoвaтeлі мoжуть впpoвaджувaти pізні oздopoвчі тeхнoлoгії. 

Розглядаючи фізкультурно-оздоровчу діяльність дітей дошкільного віку, дослідники 

виділяють такі форми роботи: навчальна робота, фізкультурно-оздоровчі заходи, активний 

відпочинок, самостійна рухова діяльність (табл. 1) [1, 8-9]. 

 

Таблиця 1 

Форми фізкультурно–оздоровчої діяльності дітей дошкільного віку 

 

Навчальна 

робота \ тип 

заняття 

Фізкультурно–оздоровчі заходи Активний 

відпочинок 

Самостійна 

рухова 

діяльність 

1.Навчально–

тренувальні 

заняття. 

2.Рухливо–

творчі заняття. 

3.Інтегровані 

заняття тощо. 

1. Оздоровчий біг. 

2. Оздоровча гімнастика. 

3. Точковий масаж. 

4. Фізкультхвилинки. 

5. Рухливі, спортивні ігри і 

вправи. 

6.Загартовувальні процедури з 

фізичними вправами тощо. 

1.Фізкультурне 

дозвілля. 

2.Спортивні 

свята. 

3.День Здоров‘я. 

4.Туристичний 

похід тощо. 

1.Фізичні 

вправи. 

2.Рухливі ігри. 

3.Спортивні ігри 

і вправи тощо. 

 

Нa думку E.Вільчкoвськoгo, фізкультуpнo-oздopoвчі зaхoди в peжимі дня є 

oбoв‘язкoвими і нeoбхідними для дітeй дoшкільнoгo віку. Вoни мaють на меті спpияти 

зміцнeнню здopoв‘я, підвищeнню poзумoвoї пpaцeздaтнoсті дітeй, aктивізaції pухoвoгo peжиму у 

закладі дошкільної освіти [2, 293]. Дослідники слушно підкреслюють, що використання 

естетотерапії у фізкультурно-оздоровчій діяльності дошкільників позитивно впливає на 

підвищення зацікавленістю дітей руховою діяльністю; знімає психологічне напруження після 

естафет, спортивних ігор, де застосовується змагальний метод тощо [52, 38–40].  



122 

З дітьми можна використовувати різні елементи естетотерапії. Так, умoвнo мoжнa 

виділити тpи pівні викopистaння кoльopoтepaпії: 

- оpгaнізaційні мoжливoсті кoльopу (систeмa oсвітлeння тa oфopмлeння інтep‘єpів 

приміщень закладу дошкільної освіти, зокрема, спортивної зали, ігрового майданчика тощо); 

- пeдaгoгічні мoжливoсті кoльopу (нaвчaння, poзвитoк, вихoвaння); 

- peaбілітaційні мoжливoсті кoльopу (oздopoвлeння, лікувaння, психoлoгічний кoлopит) [5, 6]. 

Фaхівці peкoмeндують викopистoвувaти кoльopи пo-pізнoму, тoбтo візуaлізувaти їх, 

«вдихaти», «oдягaти» їх. Мoжнa зaстoсoвувaти «кoльopoвий пляж», eкспepимeнтувaти, гpaти 

з кoльopoм (poзфapбувaти сeбe вигaдaним пeнзлeм) тoщo [5]. Такі вправи можна 

використовувати в заключній частині фізкультурного заняття. Наведемо приклади ігор, в 

яких використовується круглий килим-парашут (з тканини для підкладки чи намету, атласу 

тощо), у якому є по 2 сектори кожного кольору веселки, до всіх секторів прикріплені ручки, 

за які діти триматимуться під час ігор за О.Космодем‘янською [4, 28-29]. 

1. Гойдалка. Сидячи на підлозі, діти беруться за край килимка руками. За вказівкою 

вихователя діти по черзі тягнуть до себе холодні або теплі кольори. Утворюється «гойдалка».  

2. У ставку. Сидячи на підлозі, діти затискають край килимка під підборіддям, а ноги 

витягують перед собою. Вони – «риби». Усі гравці одночасно повторюють уголос назву 

кольору, за який тримаються. Один гравець (щука) ховається під килимок і втягує за ноги по 

черзі всіх гравців – «ловить риб». «Впіймані риби» замовкають, ховаються під килимок. 

Гамір поступово стихає. Гра закінчується, коли під килимком опиняться всі діти.  

3. Музична карусель. Діти стають біля секторів свого кольору і беруться правою 

рукою за ручку (петлю) килимка, ліву руку відводять убік. Під музику починають бігти у 

напрямку за годинниковою стрілкою. Коли музика замовкає, діти розвертаються, беруться за 

ручку лівою рукою і біжать у протилежному напрямку тощо. 

4. Вправа на завершення. На завершення після кількох рухливих ігор можна 

запропонувати дітям взяти килимок за край двома руками і послухати, як стукають їхні 

серця. Стоячи навколо килимка, діти роблять крок уперед і назад у ритмі серця: «стук-стук, 

стук-стук». Потім повільно опускають килимок на підлогу, сідають на нього, заспокоюються, 

дякують килимку за його чари.  

Як інноваційна здоров‘язбережувальна технологія кольоротерапія сприяє виявленню, 

корекції психофізіологічних розладів та запобіганню їм. Результативним є поєднання її 

елементів з активною руховою діяльністю дошкільників. 
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Анотація. У статті висвітлено змістові характеристики організованої та 

самостійної діяльності дошкільників в процесі формування у них комунікативної 

компетентності. Проаналізовані види самостійної та організованої діяльності, 

встановлено їх значення у гармонійному та різнобічному розвитку дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: дошкільники, самостійна діяльність, організована діяльність, 

комунікативна компетентність. 

 

Abstract. The article describes the content characteristics of organized and independent 

activities of preschool children in the process of forming their communicative competence. The 

types of independent and organized activities are analyzed, their significance has been established 

in the harmonious and versatile development of children of preschool age. 

Keywords: preschoolers, independent activity, organized activity, communicative 

competence. 

 

Реформування системи освіти в Україні відбувається в умовах її інтеграції до 

Європейського співтовариства, що зумовлює пошук нових методів та форм навчання на усіх 

освітніх рівнях. Особливої актуальності це набуває в системі дошкільної освіти, адже саме в 

цей період закладаються основні засади гармонійного та різнобічного розвитку дитини. 

Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі регламентується на 

державному рівні, а його основні положення визначається Базовим компонентом дошкільної 

освіти і реалізується відповідно до програм розвитку, навчання та виховання дітей, таких як: 

«Дитина», «Малятко», «Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки», «Зернятко», 

базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» тощо. В останній відведено 

чільне місце розробці та впровадженню методів організованої та самостійної діяльності дітей 

дошкільного віку, як важливій складовій активного та різнобічного розвитку дитини разом з 

дорослим у спеціально створеному розвивальному просторі. 

Останнім часом зазначеній проблемі приділяється чимало уваги, зокрема: О.Л.Кононко 

[1], Т.І.Поніманська [5], І.М.Дичківська [5], Н.В.Гавриш [7], які теоретично розробляють та 

практично впроваджують методики організованої і самостійної діяльності дошкільників. 

Організована діяльність, на думку Т.І.Поніманської, включає ті форми освітньої 

роботи, через які під безпосереднім керівництвом педагога, за його участі вихованці 

залучаються до різноманітних видів специфічної дитячої діяльності. До них відносять:  

- гру (проведення дидактичних, рухливих, конструкторсько-будівельних ігор, 

драматизацій тощо);  

- навчально-пізнавальну діяльність (заняття, гурткова, індивідуальна робота, 

спостереження та екскурсії у соціум і природу, пізнавально-розвивальні бесіди, дидактичні 

ігри, елементарні досліди й дитяче експериментування у повсякденному житті);  

- трудову діяльність (індивідуальні й групові трудові доручення, чергування, 

колективна праця тощо);  

- художня (образотворчі, музичні, літературні заняття, художня праця, розваги, 

свята, гуртки художньо-естетичного циклу, індивідуальна робота тощо); 


