
 

 

 

Дата: 05.04. 

Тема : Весна прийшла 

Мета: Учити конструювати з конструктора типу SYSTEM на пластині, створюючи 

картини за (схеми, фото) зразками. Спонукати дітей виконувати роботу якісно, 

знаходити та виправляти помилки. Закріпити з дітьми прикмети весни. Закріпити назву 

дерев, що ростуть на території дитячого садка, перших весняних квітів. Вчити виразно 

читати вірші, емоційно передавати інтонацію. Формувати уміння працювати в 

колективі, допомагаючи один одному. Розвивати пам’ять, мислення, уяву. Виховувати 

дбайливе ставлення до природи. 

Тривалість: 3 год 

Хід заняття:   

Загадка про весну.  

Все у зелені довкола: 

Пасовища, ліс і поле. 

Мчать струмочки до ріки, 

Ліплять гнізда ластівки, 

І в сороки новина, – 

Облетіла всіх вона, 

Сповіщаючи: – … (Весна) 

В: А чому ви, гадаєте , що весна?  

В: Які ознаки весни ви знаєте?  

https://www.youtube.com/watch?v=jZgDuGwtIj8    

( День довший, ніч коротша, підвищується температура повітря на вулиці, люди 

вдягаються легше, можна ходити без шапки.)   

В: Які зміни відбуваються в живій природі? (з рослинами, тваринами)  

В: Які перші весняні квіти ви знаєте? Що в них спільного?   

В: Назвіть дерева, які частіше за інші зустрічаються на території нашого садочка.  

https://www.youtube.com/watch?v=jZgDuGwtIj8


 

 

 

В: Що спільного в будові дерев?   

В: Чим особливим відрізняється береза від інших дерев?  

В:  Весна – це свято пробудження природи. Усі люди, тварини, рослини чекають 

від весни радості та тепла.  

Про весну багато написано віршів, пісень, картин.  

Ось подивіться, як художники в своїх картинах зображують прихід весни.  

Фізкультхвилинка  

https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4  

В: Діти, я вам пропоную вивчити ще один вірш який називається «А я у гай 

ходила…» написав його автор  Павло Григорович Тичина.  

А я у гай ходила 
по квітку ось яку! 
А там дерева — люлі. 
І все отак зозулі: 
ку- 
ку! 
 
Я зайчика зустріла, 
дрімав він на горбку. 
Була б його спіймала — 
Зозуля злякала: 
ку- 
ку. 

В: Як називається вірш? Хто його автор? Якими словами починається вірш? Як у 

вірші сказано про дерева? т.ін.  

Заучування вірша. П.Г.Тичини «А я у гай ходила…»  

Діти, я вам пропоную спробувати себе у ролі художників і створити ілюстрації до 

цього вірша, які допоможуть нам краще запам’ятати його.  

Але працювати ми будемо не фарбами і пензликами, а створимо картинки за 

допомогою LEGO конструктора . 

https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4


 

 

 

Ви можете сконструювати один чи кілька ілюстрацій до вірша. Бажаю творчих 

успіх та чекаю на фото прекрасних робіт. Дякую 

  
Вірш Павла Тичини  А я у гай ходила «А я у гай ходила…»  По квітку 

ось яку!  

  
 А там дерева — люлi.  I все отак зозулi:  

Ку-Ку!  

  

  



 

 

 

  
 Я зайчика зустрiла,  Була б його спіймала  

Дрiмав вiн на горбку.  
  

     
 Зозуля ізлякала:  Кінець!  

Ку-Ку!  
  

  


