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Перед вітчизняною системою освіти, в тому числі і перед закладами 

дошкільної освіти, на сучасному етапі розвитку суспільства постали нові 

завдання, зумовлені входженням України до міжнародного освітнього 

простору, переходом суспільства на якісно новий рівень та необхідністю 

державотворення як історичною потребою нації. Проблема формування 

різнобічної, активної, творчої особистості з перших років життя набуває 

особливої значущості [1]. 

У світі та в Україні відбуваються великі зміни в усіх ланках освіти. 

Також сьогодні значна увага приділяється дошкільній освіті, яка є 

первинною складовою системи безперервної освіти в Україні. Це свідчить 

про те, що українське суспільство об’єктивно готове до сприйняття 

принципово нового розуміння статусу і ролі дошкільної освіти. 

Період дошкільного дитинства – це період, який забезпечує загальний 

розвиток дитини, який зумовлюється змінами психічних процесів, їхніми 

якісними і структурними перетвореннями. Розвиток, досягнутий дитиною в 

дошкільному віці, слугуватиме підґрунтям для набуття нею в наступному 

віковому етапі спеціальних знань, умінь і навичок, формування стійких 

особистісних якостей. 

В дошкільному віці дитина має навчитися володіти різними 

способами здобуття потрібної інформації, вміннями аналізувати, 

систематизувати і робити висновки, що знадобляться їй у подальшому 

житті. Завданням дошкільної освіти є не дати дитині багаж знань, а навчити 

їх здобувати. Тобто важливо в дошкільний період життя дитини розвивати 

пізнавальну активність та психічні процеси, такі як відчуття, сприймання, 

пам'ять, увага, уява, мовлення. Лише за таких умов формується активна, 

творча особистість, яка здатна не лише засвоювати запропоноване, а й 

доцільно активно ним користуватись у нових життєвих ситуаціях.  

Актуальність теми статті полягає в тому, що розвиток пізнавальної 

активності дітей дошкільного віку є одним із основних завдань сучасної 

освітньої діяльності закладів дошкільної освіти. 
Одним із сучасних напрямків розвитку пізнавальної активності є 

інтерактивні технології, які являють собою сукупність методів і прийомів, 

направлених на всебічний розвиток особистості. Поєднання інтерактивних 

технологій з інформаційно-комунікаційними технологіями, пошуково-

дослідницькою діяльністю в довкіллі, художнім словом дає можливість 

інтегрувати освітній процес дошкільників. 
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Мета статті: розкрити можливості використання інтерактивних 

технологій у поєднанні з іншими засобами навчання у розвитку пізнавальної 

активності дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. 

Метою розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами має бути корекція розвитку пізнавальної, емоційно-

вольової сфер через формування уявлення про природу, рукотворний світ, 

людей, що оточують, саму себе.  

Аналізуючи погляди науковців, ми переконуємося в тому, що дитина 

має перебувати у постійному зв’язку з довкіллям, вчитися його 

спостерігати, сприймати, усвідомлювати, осмислювати завдяки 

пізнавальним інтересам, які є результатом дії психічних процесів. Дитина 

набуває власний досвід, який в майбутньому зможе перенести у всі види 

діяльності та використати у подальшому житті. 

У дітей дошкільного віку рівень пізнавальної активності різний, 

оскільки є характерною особливістю кожної дитини. Але саме в 

дошкільному віці закладається той фундамент, який займає визначне місце 

у структурі цілісної особистості. Цей фундамент і є основою для 

формування психічних властивостей та здібностей для переходу на 

наступний віковий етап. Дошкільне дитинство – це оптимальний період для 

розвитку пізнавальної сфери людини. 

Що ж сприяє розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного 

віку? Для повноцінного розвитку інтересів дошкільників важливо створити 

освітнє середовище, яке є динамічною системою умов, що утворює контекст 

діяльності особистості як суб’єкта і впливає на формування культурних 

цінностей та смислів. Таке середовище є активним суб’єктом дійсності, 

носієм певних інформаційних та культурних смислів, що впливають на 

людину, яка діє в цих умовах і в свою чергу не може чинити зворотного 

впливу на саме середовище [5]. Основу освітнього середовища в закладі 

дошкільної освіти утворює предметно-просторовий компонент, який задає 

зміст та потенційні напрями розвитку. Середовищем для пізнання є і 

природа, тому об’єкти природи, що спостерігаються під час екскурсій у 

природу, прогулянок, стають також джерелом виникнення пізнавального 

інтересу. 

Одним із сучасних напрямків розвитку пізнавальної активності 

дошкільників є використання інтерактивних технологій, які являють собою 

сукупність методів і прийомів, направлених на всебічний розвиток 

особистості. Метою інтерактивного навчання є створення педагогом умов 

навчання, за яких дитина сама буде відкривати, здобувати й конструювати 

знання, уміння, цінності та власну компетентність у різних сферах життя. 

Саме це є принциповою відмінністю цілей інтерактивного навчання від 

цілей традиційної системи освіти [6].  

Інтерактивні методи підпорядковані певній системі принципів, які 

забезпечують їхню ефективність. Під час освітньої діяльності, 

дотримуючись принципу активності, кожна дитина має змогу відповісти та 
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бути почутою, кожна відповідь враховується. Для цього нами 

використовувалися такі інтерактивні методи, як «Мозковий штурм», 

«Мікрофон», «Ланцюжок», «Комплімент». Принцип зворотного зв’язку 

розглядає заохочення до обговорення висловлених аргументів та 

заперечень. Цей принцип можна ще назвати рефлексією, який дає змогу 

отримати від дітей якнайбільше інформації. У роботі з дітьми рефлексія 

використовується як підсумок засвоєної інформації. Методи «Оцінка», 

вправи «Кошик», «Віночок», «Піраміда позитивних почуттів», «Павутинка» 

направлені проаналізувати рівень засвоєних знань дітьми. Для отримання 

окремої незалежної відповіді, можна використати фішки «Кошик», 

«Павутинка». Рефлексію не обов’язково проводити в кінці заняття: 

доречним цей метод буде і на початку, і в середині заняття («Мікрофон», 

«Інтерв’ю», «Незакінчене речення»). Принцип експериментування лежить в 

основі методу багатоканальної діяльності, що дає можливість отримати 

цілісний погляд на предмет обстеження. Включення всіх видів аналізаторів 

забезпечує розвиток сприйняття та пізнавального інтересу як етапу 

розвитку пізнавальної активності. Відомі дітям ігри «Відгадай на смак», 

«Чарівний мішечок», «Реклама», «Що ти чуєш?» збагачують уявлення дітей 

про предмет (об’єкт) та шляхи встановлення міжпредметних зв’язків. 

Водночас багатоканальний метод нами використовувався для обстеження як 

об’єктів живої, так і неживої природи. Принцип довіри розвінчав стереотип 

стосунків педагога і вихованців. У спільній діяльності не було неправильних 

відповідей – всі відповіді сприймалися однаково, що націлило дітей на ігри 

без страху і ризику бути неприйнятим. Заохочення, похвала, посмішка, наш 

емоційний стан  активізували дошкільників до діяльності. Такий зміст має і 

принцип рівності поглядів. Методи «Діалог», «Коло ідей», «Займи позицію» 

направлені на можливість кожної дитини висловлювати думку нарівні з 

іншими. 

За послідовністю використання інтерактивні методи є вступні, які 

налаштовують дітей на пізнавальну діяльність та створюють доброзичливу 

атмосферу на занятті («Продовж речення» метод «Мікрофон»). Основні 

методи («Робота в парах», «Коло ідей») сприяють засвоєнню нових знань, 

формують уміння і навички, емоційно-ціннісні орієнтації ставлення дітей до 

діяльності. Завершальні дають змогу в цікавій формі зробити підсумок 

заняття («Ковдра ідей», «Павутинка», «Кошик»). Допоміжні нами 

використовувалися  у випадку втоми чи збудження («Посміхнись сонечку», 

«Уяви свою мрію»). 

Інтерактивні методи є активними методами навчання, так як 

розкривають творчий потенціал кожної дитини, формують навички роботи 

в парах, в малих групах, розвивають комунікативні навички.  

Використовуючи інтерактивні методи, педагог ставить собі за мету 

такі завдання: 

- розвивати комунікативні навички; створювати комфортні умови та 

сприятливе середовище для всіх учасників освітнього процесу; 
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- формувати навички роботи в команді, в парах, в малих групах та 

вміння висловлювати свої думки; викликати пізнавальний  інтерес 

до навчання та внутрішню мотивацію;  

- розкривати творчий потенціал дітей. 

Джерелом пізнавальної активності є пізнавальна потреба. В процесі 

роботи з дітьми ми звернули увагу, що звичайні тематичні заняття не 

приносять бажаного результату, так як є однотипними і нецікавими для 

дітей. Тому вирішили поєднати блоки занять з різних розділів програми 

навколо однієї теми з метою досягнення цілісності знань дітей. Інтегровані 

заняття дають можливість поєднувати і використовувати інтерактивні 

методи з інформаційно-комунікаційними технологіями, пошуково-

дослідницькою діяльністю, художньою літературою, нетрадиційними 

техніками зображувальної діяльності тощо. Ми помітили, що дітям 

подобається темп та постійна зміна діяльності на занятті, і час для них 

спливає непомітно. Такі заняття зацікавили дітей: на них вони не пасивні, а 

активні учасники освітнього процесу. Кожна дитина пізнає світ по-своєму: 

хтось через слухання звуків лісу, хтось через поетичне слово; одним дітям 

потрібно намалювати, іншим – поспостерігати, як розвивається насіння 

квасолі. Ми – різні, і це добре. Але навколо нас природа така ж різна як ми, 

тому що ми є її частиною, її дітьми. Ми бачимо і любимо природу кожен по-

своєму: для кожного вона є різною, але берегти і цінувати ми її маємо разом.  

Кожного дня в дитячому садочку ми стикаємося з водою: бачимо її, 

чуємо, відчуваємо, спостерігаємо за рясним дощиком за вікном, говоримо 

про неї, сумуємо, коли немає в крані води. На перший погляд вода нежива, 

а скільки життєвих радостей вона дарує і сама є символом життя.  І коли 

прийшов час назвати групу, сумніву не було, що нашу групу ми назвемо 

«Капітошка». Так і розпочалася наша мандрівка стежинами природи. 

Маленька краплинка Капітошка запрошує діток у  цікаву країну, де 

живуть її друзі. Адже саме так називається група, яку відвідують діти з 

особливими освітніми потребами. Тут у них другий дім, тут вони 

відкривають для себе новий світ, тут вони починають все робити своїми 

руками самостійно і дивитися на світ своїми очима. Капітошка веде діток 

своєю країною і розповідає, як людина використовує воду в побуті, на 

виробництві, у сільському господарстві тощо. Захоплюють спостереження 

за льодом в теплий сонячний день; перетворення пари на краплі води, 

властивості води під час взаємодії з іншими речовинами і предметами. У 

дитячій лабораторії діти із задоволенням проводять досліди, спостерігають 

за реакцією речовин, роблять висновки. Все просто і доступно, але вони це 

роблять самі (!), радіючи і дивуючись своїй самостійності. Інтерактивний 

прийом «Де живе водичка?» дав змогу кожному відповісти і закріпити 

знання про місцезнаходження води на планеті. Ігри з водою необхідні не 

тільки діткам раннього віку, старші дошкільники із задоволенням 

«почистять» річку від сміття, виберуть камінчики з струмочка, допоможуть 

морським мешканцям. Такі прийоми з дітьми мають і екологічне 
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спрямування, і виховну мету, а саме: запобігання глобальній екологічній 

катастрофі, яка поступово охоплює нашу планету. Слухання шуму води як 

релаксація заспокоює дітей, дає можливість помріяти біля лісового 

струмочка, побувати на березі океану, послухати спів крапельок води  з-під 

крану. При цьому ми з дітками не забуваємо нагадувати один одному про 

бережливе використання води у побуті, промовляючи «Закривай міцніше 

кран, щоб не витік океан». З дитинства діти починають розуміти важливість 

збереження питної води, як джерела життя для людей і всього живого на 

планеті. Діти дізналися про значення криниці в житті української сім’ї: вона 

вважалася символом достатку. Криницю гарно прикрашали та закривали, 

щоб у воду нічого не впало і не перекрило джерело. Важливо донести до 

дітей ціннісне значення чистої води для людей: про те, що вода може 

лікувати, зцілювати, піднімати настрій, робити наше життя кращим. В 

процесі роботи формуємо уявлення дітей про те, що вода, змиваючи бруд і 

мікроби, є не тільки запорукою здоров’я, а ще й гарного емоційного стану, 

що є важливим теж для здоров’я людей. Звертаємо увагу на те, як приємно 

дивитися на чистеньких та охайних діток у групі, з якими всі хочуть гратися. 

Чому так відбувається?  

Розповіді про залежність структури води від нашого настрою дивують 

дітей, дають можливість їм поміркувати над своє поведінкою та вчинками. 

Під час кожного заняття використовуємо твори письменників та різні жанри 

з народної творчості, які підсилюють важливість об’єктів живої і неживої 

природи в житті людей. Промовляння невеличких віршиків, приказок, 

прикмет, загадок особливо важливі дітям з особливими потребами:  

мовлення дітей супроводжується рухами рук, що дуже важливо для 

корекційної  роботи  з такими дітьми. Дітям подобається імітувати рухи і 

повторювати вірш «Водичка» Г. Демченко. 

Наберу з криниці 

Свіжої водиці, 

Буду умивати, 

Буду примовляти: 

- Водичко, водичко, 

Умий Олі личко, 

Рожеве та біле, 

Як яблучко спіле!  

Не забуваємо і про те, що вода може бути небезпечною. Розглядаємо 

сюжетні картини, пов’язані з темою «Вода. Небезпечні ігри на воді» і 

аналізуємо  поведінку героїв та виробляємо привила поведінки на воді. 

Звертаємо увагу на заборону купання в брудній воді, в місцях, де вода 

витікає з підприємств, та розглядаємо наслідки таких дій для людини. 

Аналогічно проходить робота і щодо інших тем. Наприклад, дітям 

цікаво знати, як працює пісочний годинник, точно відмірюючи певний 

проміжок часу. Чому з сухого піску не можна зробити бабку? Переглядаючи 

презентації про пісок, діти дізналися, що піщинки під мікроскопом – це 
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маленькі фігурки різної форми. Звертаємо також увагу дітей на 

використання піску людьми у будівництві, в ландшафтному дизайні, під час  

гасіння пожежі тощо. Пісок зацікавив дітей, і ми вирішили зробити «сухий 

басейн» та «перенести» літо до себе в групу. Так виникла ідея застосувати 

cендплей у роботі з дітьми. Ігри з піском викликали у дітей як здивування, 

так і захоплення. Гірки і бабки, які були в пісочниці, замінили на ігри 

«Знайди такий же», «Вибери камінчики», «Прибери пляж». На змоченому 

піску діти стали писати палички і цифри та викладати візерунки, а сухим 

піском стали малювати, що неабияк зацікавило дітей. Адже такого раніше 

вони не робили. Під час презентацій діти побували в країнах вічних пісків. 

Завітали і до пустелі, яка є на території України: мова йде про Олешківські 

піски, які розкинулися на території кількох районів Херсонської області.  

Звертаємо увагу на те, що діти добре сприймають матеріал у вигляді 

презентацій та мультфільмів. В час розвитку ІКТ дітям це стало більш 

зрозумілим, ніж пояснення на картині. Перегляд мультфільмів «Канікули 

Боніфація», «Рікі-тікі-таві», «Як левенятко і черепаха співали пісеньку», 

«По дорозі з хмарками» не тільки принесли дітям задоволення від 

перегляду, а й дали можливість «прожити» мультфільм разом з його 

героями. 

Розкриваючи перед дітьми секрети неживої природи, мимоволі сам 

усвідомлюєш скільки в природі є нерозгаданих таємниць, які будуть 

відкривати у майбутньому наші маленькі дослідники. Готуючись до теми 

«Повітря. Вітер», гортаючи посібники, журнали, методичні посібники, 

міркуємо, що цікавого використати на занятті, щоб викликати подив, 

інтерес до пізнання, бажання знати. Знову у нагоді стали інтерактивні 

прийоми методу «Мікрофон»: «Яким буває повітря?», «Чим пахне повітря?» 

та вправа «Корисне чи шкідливе?», метод «Робота в парах». Доречною у 

використанні стала коректурна таблиця «Вітер», яка дала можливість дітям 

розширити знання про застосування вітру людьми та створення вітру за 

допомогою електричної енергії. У «Дитячій лабораторії» діти провели 

досліди, з яких дізналися, що повітря є всюди, а головне – всередині нас. 

Слухання звуків дало можливість дітям не тільки  навчитися їх розрізняти, 

але сформувати уявлення про властивості повітря. «Хвилинка поезії», яку 

діти полюбляють за можливість показати свої артистичні здібності, дає 

можливість кожній дитині зануритися у світ прекрасного.  

Підбираючи матеріал до теми «Нежива природа. Сонечко», пригадали 

чудовий твір В. Сухомлинського «До побачення, сонечку!». Уявили емоції 

дітей і не помилилися: заняття вдалося  таким же сонячним і теплим. А 

використавши коректурну таблицю «Ми усі на сонце схожі», полілог «Що 

схоже на сонечко?», метод «Робота в парах», вправу «Сонце – добре, сонце 

– погано», переконалися, що діти розуміють значення сонячного тепла для 

людей та об’єктів живої природи, мають уяву про те, що зловживати сонцем 

не можна, щоб не нашкодити своєму здоров’ю. Гарним доповненням стало 

малювання сонячних промінчиків долоньками.  
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Ознайомлюючись з методом багатоканального навчання, виникла ідея 

використати цей метод по-новому і перенести його як різновид роботи в 

інтегрованих заняттях. Адже тут теж ми намагаємося задіяти всі сторони 

нашого сприйняття: і тактильні, і слухові, і нюхові. Використання 

інтерактивних методів і прийомів в інтегрованих заняттях дало можливість 

поєднати однією темою різні прийоми та розширити і закріпити знання 

дітей по кожній запропонованій темі. Так були створені та проведені 

послідуючі плани-схеми занять про живу та неживу природу. 

Працюючи над темами «Дерева», «Ліс», в нагоді стали неприємні 

враження від постійного недопустимого знищення дерев. Наші дітки мають 

про це знати, любити і берегти природу. Любов до природи, бажання їй 

допомогти звучали  у нашому  попередньому проекті «Скарги  Матінки 

Природи». Окремі твори з цього проекту стали мотивацією для занять з цих 

тем.  

Важливим елементом розвитку пізнавальних інтересів у дітей є 

мотивація на початку заняття. Плануючи тему «Гриби», вирішили 

зацікавити дітей тим, що самі зібралася йти до лісу, збираючи в корзину 

необхідні речі. Діти, спостерігаючи за діями, із цікавості почали діалог 

першими і виявили бажання теж піти в ліс по гриби. Використовуючи 

момент зацікавленості дітей, набагато легше дітям вдалося справитися з 

методом «Мозковий штурм» із логічних запитань та «Мікрофон» через 

прийом «Ми у ліс пішли, там гриби знайшли…» 

Працюючи з дітьми, переконуємося в необхідності створення для 

заняття освітнього середовища. Лісова галявина, ялинки, пеньочки, 

іграшкові звірята немов переносять дітей до справжнього лісу, де їх чекають 

несподіванки і сюрпризи. Фізкультурні хвилинки, які використовуються на 

кожному занятті, непомітно вплітаються у вигляді веселої прогулянки 

лісом. А вправи з дрібної моторики імітують нанизування грибочків для 

білочки. Зміна однієї ігрової діяльності іншою непомітно завершують 

заняття, не втомлюючи і не напружуючи дітей традиційними завданнями. 

Для формування емоційних та інформаційних підсумків заняття 

використовуємо метод «Оцінка», прийом «Кошик», де кожна дитина, 

повернувшись з лісу, кладе в кошик грибочок і називає те, що їй найбільше 

запам’яталося.  

Кожна пору року дарує свої неповторні враження. Читаючи дітям твір 

К. Ушинського «Чотири бажання», переконуємось у тому, що кожна пора 

року по-своєму впливає на кожного з нас. Весна заряджає своєю живою 

енергією зелені, літо – енергією сонця, осінь – енергією плодів, зима – 

енергією морозної снігової краси. Ми живемо у чудовій країні і маємо 

можливість споглядати та сприймати це своїм розумом і серцем. Тематичні 

заняття, присвячені порам року, дали можливість підсумувати знання дітей 

про ті явища, які відбуваються в певний період року. Тема «Осінь» 

узагальнила всі знання, над якими ми працювали протягом цього сезону. 

Красуня Осінь запрошує діток помандрувати своєю країною та зазирнути  
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до саду, до бабусі на подвір’я, в ліс. Там діти «зустрічаються» із знайомими 

іграми та прийомами («Ходить гарбуз по городу», «Полущимо квасолю»), а 

дещо для них стає зовсім новим. Перегляд презентації «Чим цінне гарбузове 

насіння?» та ознайомлення з цінними якостями фрешу розширюють 

уявлення дітей про багатство природи та її значення для людей.  В лісі вони 

знаходять кошик з горішками. Граючи, рахують горішки та викладають  

цифри.  Нагадуємо дітям про те, що восени у теплі краї відлітають птахи. 

Пальчикова вправа «Пташенята» немов переносить діток у той період, коли 

пташенята  тільки-но вилупились, поступово зростали і нарешті полетіли у 

вирій. 

«Пташенята» 

Влітку в гнізді пташенята сиділи, 

Тільки штовхались та їсти просили. 

А як скінчилось лагідне літо, 

Стали дорослими пташечки-діти. 

Крильця у пташок достатньо зміцніли, 

Щоби у вирій пернаті летіли. 

Під час промовляння, слова супроводжуються рухами рук, імітуючи 

зростання пташенят. Дуже сподобалася дітям гра «Добрі осінні справи» . 

Задовго до заняття батьки отримали завдання підготуватися до певної 

роботи, яка стосувалася пересаджування кімнатних рослин, підготовки 

землі до висівання розсади, запас насіння на зиму для птахів. Виконання 

завдання стосувалося всієї сім’ї з обов’язковою присутністю усіх членів її, 

в тому числі дитини. На занятті діти розповідали, до якої  «осінньої справи» 

готувалася кожна сім’я. 

Коли приходить зима і завивають хуртовини, діти більшість часу 

проводять вдома, в теплих кімнатах, за екраном комп’ютера чи телевізора. 

Коли в групі включаєш комп’ютер, то діти очікують на перегляд 

мультфільму, а чують «Звуки зими», яка запрошує їх розглянути «живі» 

картини, які вона малює. Дітям цікаво, чому сніг білий, але його не можна 

їсти? Чому рипить сніжок? Чому в мороз не можна зліпити сніговика? Такі 

запитання змусили нас спланувати роботу так, щоб дати можливість дітям 

отримати відповіді на те, що їх цікавить. Ознайомлюючись з методикою 

використання інтерактивних методів, нашу увагу привернув метод 

«Навчаючись – учусь», який в подальшому ми назвали «По колу». В грі «Що 

відбувається з цим об’єктом природи взимку?» діти отримують картки із 

зображенням дерева, річки, пташки, комахи і розказують про зміни в 

їхньому житті взимку. Суть гри в тому, що вона програється 2 – 3 рази: після 

того, як кожна дитина дала відповідь по своїй картинці, діти разом рахують 

раз, два, три і йдуть по колу. Після цього вони знову розповідають за тією 

картинкою, перед якою вони зупинилися. І так 2 – 3 рази. В кінці всі 

картинки викладають в один ряд і діти по черзі знову розповідають за 

картинкою. Нічого особливого – просто і доступно. Але кожна дитина має 

змогу дати відповідь, почути відповідь товаришів, повторити і запам’ятати. 
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Така форма проведення гри стимулює дітей бути уважними, давати 

правильну відповідь, не робити помилок. Тема «Зима» охоплює багато сфер 

діяльності людини і життя тварин. Використовуючи метод «Інтерв’ю», діти 

уявляють себе людьми різних професій та розповідають з якими зимовими 

проблемами вони стикаються, яких правил потрібно дотримуватися взимку. 

Навесні навколишня природа пробуджується від зимового сну. 

Розпускається листя на деревах, зацвітають перші весняні квіти, прилітають 

з теплих країв птахи…  

Пташок викликаю  

З теплого краю:  

Летіть, соловейки,  

На нашу земельку,  

Спішіть, ластівоньки,  

Пасти корівоньки! 

Приходить пора весняних робіт у полі, в саду, на городі. Дітям 

сподобалася гра  «Хто що буде робити?», метод «Робота в парах», метою 

яких  є розвиток комунікативних здібностей дітей. Кожна дитина отримує 

картинку з  зображенням знаряддя праці (граблі, лопата, віник, сапка). 

Уляна дає свою картинку Максимові і каже: 

 -Ти, Максиме, візьмеш граблі і будеш загрібати доріжки. 

 - А ти, Ульянко, – каже Максим, – візьмеш віник і будеш підмітати 

доріжки. Діти будують між собою діалог, засвоюють правила звертання, 

слідкують за вимовою. Метод рефлексії дає можливість перевтілитися в 

об’єкт природи і розказати, яку радість вони можуть подарувати всім 

навколо. Ми вчимо дітей розуміти природу;  розуміти причинно-наслідкові 

зв’язки між явищами природи; навчаємо бачити її у всій красі й гармонії; 

виховуємо дбайливе ставлення до природи. 

Літо несе в дитячий садочок свої подарунки. На зміну навчальній 

діяльності приходять вільні ігри, художньо-продуктивна діяльність, яку 

можна проводити на вулиці. Не зайвим буде нагадати дітям про властивості 

піску і води та значення їхнього взаємозв’язку.  

Руки сонцю підставляйте, 

З сонцем в піжмурки пограйте. 

До вподоби нам ця гра. 

Любить сонце дітвора. 

Один, два — рада сонечку трава. 

Діти люблять літо  і малюють його із задоволенням: долоньки дитячі 

– це стебла квіточок, до яких вони домальовують пелюстки. 

Метод «Павутинка відповідей» узагальнив знання про літо через 

вправу «Що нам літечко дарує?» 

Кожного дня перед дітьми відкриваються нові таємниці  

навколишнього світу, які їм потрібно розгадати, відкрити, щоб з 

впевненістю зустрічати завтрашній день. 
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Отже, важливість впровадження в освітній процес інтерактивних 

методів очевидна, оскільки сьогодні підвищується рівень вимог до 

оновлення дошкільної освіти дітей дошкільного віку: змінюються вимоги до 

якості дошкільної освіти, її оцінка не лише за рівнем знань, але й за рівнем 

сформованості елементарної життєвої компетенції дошкільників. 
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