Розважальна

Естетична

Культуроносна

Історична

Національно-духовна

Виховна

Інформаційно-освітня

Таблиця 1 лекція 3

Функції художньої літератури

лекція 3 схема 2

ХІХ –початок ХХ ст.
Живе слово

Художнє слово
Художня література

70 роки ХХ ст.

Є.Тихеєва,
К.Ушинський ,
В.Федяєвська

Р.Жуковська,
Н.Карпинська,
С.Русова, Є.Фльоріна

Літературна діяльність

Засіб донесення до дітей творів
художньої літератури

Характеристика літературних
творів
Процес ознайомлення з ними
Естетична функція дитячого
мовлення

Сприймання
Виразне читання
Словесна творчість

Художньо-мовленнєва діяльність
(А.Богуш, О. Ушакова, С.Чемортан )

Процес засвоєння дітьми літературних творів

Мовленнєвотворча діяльність

Літературно-мовленнєва
Сприймання, елементарний аналіз
літературних творів
Словесна творчість під впливом
художніх творів

Музично-мовленнєва діяльність
Вербалізація музичних образів (у
різних типах висловлювань), які
сприймає чи відтворює дитина в
різних способах музично-ритмічної
активності.

Образотворчо-мовленнєва діяльність
Мовленнєві дії підпорядковуються
меті та змісту образотворчої
діяльності дитини для збагачення,
спрямування , стимулювання та
коментарю

Театрально-мовленнєва діяльність
Відтворення засобами театрального
мистецтва художніх образів, навіяних
літературними творами і складання
на цій основі власних сценаріїв і
сюжетів.

лекція 3 схема 3

Види художньо-мовленнєвої діяльності

лекція 3 схема 4
Виразно-емоційна
Вміння виразно та емоційно
передавати зміст художнього
твору, дотримуючись адекватних
засобів виразності й вдало їх
поєднуючи

Когнітивно-мовленнєва
Наявність певних знань у дітей про
письменників та їхні твори в межах
програми вікової групи; здатність
відтворити зміст знайомих творів, назвати
автора; впізнати твір за його уривком;
прочитати напам’ять

Поетично-емоційна
Здатність дітей виразно читати
вірші, здійснювати елементарний
художній аналіз віршів
(добір римованих слів, рядків)

Оцінювально-етична
Здатність дитини свідомо
аналізувати поведінку героїв
художнього твору, висловлювати
своє ставлення до них,
мотивування моральних оцінок

Компетенція

Театрально-ігрова
Наявність у дітей умінь і навичок
самостійно розігрувати зміст знайомих
художніх творів у театралізованих іграх,
іграх –драматизаціях, інсценізаціях

Лекція «Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності в дошкільних закладах»

(схема 1)

Форми прояву словесної творчості дошкільників

Сюжетно рольова гра:
- Сюжетоскладанння
- Казкові, ігрові діалоги
- Сценарії

-

Пізнавальна діяльність:
- Вислови- міркування
- Вислови –поясненння
- Вислови-запитанння
Мета: Пояснення,
упорядкування ,
систематизація уявлень про
довкілля

Образотворча, музична,
конструктивна, театральна діяльність:
- Акомпанемент дій;
- Коментар дій;
- Словесне малювання
- Само презентація і
фантазування;
- Складання казок, оповідань,
віршів за власною ініціативою;
-

Фундамент
Досягнення , знання, досвід дитини дошкільного віку.

(схема 2)
Заняття – провідна форма роботи з художньою літературою

Фронтальні
Двічі на тиждень

Групові
двічі на тиждень

Вид

індивідуально-групові

індивідуальні

тричі на тиждень

один раз на тиждень
Тип

Читання розповідання казок

Фронтальне

Читання оповідань морально-етичної
Гумористичної спрямованості

фронтальне, групове

Заучування віршів

індивідуальне

Ігри драматизації

групове, індивідуально-групове

Розігрування забавлянок, утішок, пісень

групове,індивідуальн-групове

Етичні бесіди

індивідуальне, фронтальне

Узагальнені бесіди (письменники, улюблені герої)

фронтальне

Показ різних видів театрів
Показ діафільмів
Перегляд телепередач

групове фронтальне

Театралізовані ігри
Ігри за сюжетами художніх творів
Інсенуванння художніх творів

індивідуально-групове, групове
індивідуально-групове, групове
групове

(схема 3)

Прислів’я та приказки

Заучування невеличкою групою , або індивідуально

Режимні моменти

Приклад прислів’я

Образа

Рана загоїться, а лихе слово- ні

Прогулянка

Любиш їздити – люби і санчата возити

Прийом їжі

Так їсть- аж за вухами лящить

Спостереження за природними явищами

Осіння муха боляче кусає

Прислів’я моральної тематики
(після читання художніх творів)

Краще гірка правда, ніж солодка брехня

Образотворча діяльність

Косо, криво – аби живо

Праця на ділянці дитячого садка

Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй

Стимулювання до вживання в активній мовленнєвій практиці (заняття, повсякденне життя)
Складання за їх сюжетом оповідей, казок, малювання ілюстрацій

Схема 4

Загадки
Вимоги до загадки
- Виховна цінність
- Відповідність віковим та
психологічним особливостям
- Образна, літературна мова
-

-

Поле використання загадок
Усі вікові групи
Режимні моменти (планове, позапланове)

Ранкові години (2-3 рази на місяць)
Тематичні загадки (меблі, одяг, іграшки)

Трудові дії, чергування
Є крила, а не літає, без ніг, а не доженеш
(риба)

Форми роботи із загадкою
Вечори загадок (1 раз на півріччя)
Заняття
Режимні моменти

Прийом їжі
Мене печуть, ріжуть і на стіл кладуть
(хліб)

Прогулянка
Летить орлиця по синьому небу, крила
розкрила – сонце закрила
(хмара)

Умивання

У хвості вода наливається, з носу
виливається
(кран)

(схема 5)
Скоромовки
Скоромовка-фольклорний
жанр, побудований на
поєднанні звуків , що
заважають швидкій
вимові слів.

Завдання вихователя

Молодша група – зацікавити,
вчити розуміти зміст, вчити
повторювати за дорослими.

Середня група – репродуктивні,
творчі завдання, самостійний
добір засобів художньої
виразності

Старша група – знання про жанрові
особливості скоромовок, загадок,
фразеологізмів, забавлянок.
Переносити набуті знання в
самостійні висловлювання

Описові загадки, прості за змістом,
формою
Невеликі за обсягом пісні (повтори,
наочність)

Описові загадки, порівняльні,
заперечні, зіставні.
Скоромовки, примовки, жарти,
прислів’я

Описові загадки, порівняльні,
заперечні, зіставні.
Скоромовки, примовки, жарти,
прислів’я , забавлянки, лічилки,

-

Ознаки скоромовки
Ритмічне чергування приголосних чи
голосних звуків
- Легкість ритму
- Цікавий зміст
-

Методичні прийоми ознайомлення зі
скоромовкою
- Декламування
- Проспівування пісень
- Інсценування за змістом фольклорних
творів
- Художній аналіз словосполучень,
речень
- Лексичні вправи на матеріалі загадок
- Пояснення значення та етимології
образних висловів
- Складання творчих розповідей за
прислів’ями, скоромовками
- Театралізовані ігри

(схема 6)

Розігрування забавлянок

Раннній вік

Друга молодша група

Індивідуально (2-3 дитини)

За підгрупами

Методика розігрування
1 раз - читання і показ (дій на ляльці) вихователя
дитиною з повторенням слів,
2 раз – залучення дітей до повторів слів, дій

3 раз - самостійне виконання дій
виразів

старший дошкільний вік

Інсценування
ІІ половина дня
(розвага)
Драматизація

Вечори розваг за мотивами українського
фольклору

( схема 7)

Методика роботи з казкою
Види занять з казкою

Дошкільний вік

Узагальню вальні бесіди . тематика: «Моя улюблена
казка», «В гостях у казки», «Казка в гостях у дітей»

Ритмізування – ритміко-речитативна
розповідь на одній ритмічній кривій з
однією інтонацією

Всі види
казок

Інсценізація -точне послідовне
відтворення змісту казки за допомогою
костюмів, декорацій

Старший дошкільний вік

Відтворення характерних рис героїв

Чарівні казки

Драматизація –розігруванння в ролях
знайомої казки

Середній дошкільний вік

Розповідання знайомих казок

Молодший

Читання авторських, віршованих
казок

Звіриний епос

Театралізація та показ вихователем

Ранній

Самостійне складання дітьми казок

Тематичні розважальні заняття: «Казки бабусі
Орисі», « Вам казка, а мені бубликів в’язка»
Дидактичні ігри «З якої казки герой?», «Добери
картинку»
«Подорож у дивовижний світ казок»
Переказування знайомих казок

Бесіди за змістом казкових ілюстрацій та репродукцій
художніх картин на казкові сюжети

Свято казки у дошкільному закладі
Бесіди на морально-етичні теми за змістом казок

Схема 8

Зміст роботи з казкою за віковими групами
Другий рік життя
Коротенькі казки «Коза –
дереза», «Ріпка»

Третій рік життя
Звіриний епос

Четвертий рік життя

П’ятий рік життя
Чарівні, соціально-побутові

Унаочнення: ілюстрації, фланелеграф, ляльковий,
картонний театри.
Показ окремих дій казкових героїв
Стимулювання висловлювань дітей (наслідування,
повтори)
- Відтворення змісту казок за допомогою
запитань вихователя
- Залучення до ігор драматизацій з атрибутами
(хустка, хвостик)
- Театралізовані ігри за змістом казок

- Розуміти зміст казки без унаочнення
- Відтворювати повтори, образні вирази
- Упізнавати героїв знайомих казок
- Впізнавати й визначати казкові елементи(зачин,
кінцівка, повтор)
- Давати оцінку вчинкам героїв
- Відповідати на запитання
- Самостійний переказ
- Самостійна організація ігор інсценізацій
- Театральні вистави (окремі дії)
-

Зміст роботи з казкою

(схема 9)

Старший дошкільний вік
Сприймання виразних
засобів казки

- Фантастичні
перетворення
- Чарівні речі
- Афористичність мови
- Зачини, кінцівки
- Олюднення тварин,
явищ природи

Методичні прийоми

-Малювання словесного
портрету головних героїв
-Придумати закінчення
казки
-Введення нового героя
-Поширення казки новими
епізодами
-Уявлення себе на місці
героя
-перетворити казку на
оповідання
Передати стан за допомогою
образних виразів

Вміння старших
дошкільників

- Знати напам’ять казкові
зачини
- Самостійне розповідання у
вільний час
- Переказ
- Висловлення ставлення до
героїв
- Оцінка вчинків
- Впізнавання казки за уривком
- За ілюстрацією
- За описом героїв
- Самостійне розігрування (ролі,
атрибути)
- Участь у драматичних гуртках
- Показ вистав
- Виготовлення атрибутів,
декорацій
- Визначення композиційних
частин

Підготовка вихователя до
роботи з казкою

- Прочитання вголос
- Докладний аналіз казки
- Добір засобів виразності
(інтонація, паузи,
логічний наголос)
- Вироблення чіткої,
правильної вимови
- Визначення слів що
потребують уточнення
- Підготовка наочності
- Підготовка дітей до
розуміння твору
- Створення спокійної
обстановки

Метод моделювання : використання моделей (колір, форма)
Метод заставлення двох тексів близьких за змістом («Теремок»,
«Рукавичка»)

Методика читання дітям художніх творів

(схема 10)

Напрями роботи з художнім твором
Ознайомлення з дитячою
книжкою
Бесіда про письменника,
ознайомлення з портретом, творами
Виставки творів українських письменників у
куточку книги
Літературні ранки, вечори, зустрічі з дитячими
письменниками

Структура заняття по ознайомленню дітей з художніми творами

(схема 11)

Створення інтересу до читання чи розповідання на початку
заняття
Наочні прийоми, бесіда, прислів’я, приказки, загадки, показ
ілюстрацій, предметів, картин, іграшок

1 частина
Вступна бесіда морально-етичної
(розважальної) спрямованості,
пригадування прислів’їв, приказок

2 частина
Читання оповідання (уточнення, пояснення
слів)
Розглядання ілюстрацій

Молодша група : ігрова ситуація що передує розповіді
(Зараз розповім, хочете послухати?

3 частина

Старша група: спрямування зусиль на
систематизацію знань (літературна вікторина)
1 день- розглядання ілюстрацій, 2 день –
читання книги

Повторне читання оповідання
Створення проблемних ситуацій
4 частина
Бесіда морально-етичного змісту (чи у зв’язку з
прочитаним)

Старший дошкільний вік оповідання читається 1 раз
Уточнення пояснення слів
Проведення бесіди

Встановлення контакту з
аудиторією

5 частина
Ігрові ситуації, прислів’я, приказки. Виведення
морального правила.

Читання художніх творів
Зосередження уваги на процесі читання (уникання зайвого
шуму)
Встановлення контакту зі слухачами
Посилення впливу художнього слова
Пояснення незрозумілих слів (прогулянка, безпосередньо
перед читанням, в процес читання, заміна застарілих
зрозумілими)

Запитання на з’ясування засобів художньої виразності ,
композиційної структури та жанру художнього твору
(що було прочитане оповідання чи казка?)
Введення понять ( зав’язка, кульмінація, розв’язка, паузи,
жести, міміка – старша група)
Знання про автора та жанр твору – другий квартал
середньої групи

(схема 12)
Промовляння
разом з
вихователем
окремих рядків

Підтримання та
активізація уваги
дітей на занятті

Прийоми роботи з
художнім текстом
- Бесіда
- Уявлюваний
діалог з казковим
героєм
- Написання
листа
літературному
герою
- Драматизація
- Словесний
малюнок
- Психологічний
аналіз рис героя
- Літературна
вікторина

Проведення бесід після
читання та розповідання
художніх творів
- За запитаннями автора
твору
- У зв’язку з прочитаним
- Моральнооцінювального
характеру
- Спрямована на
з’ясування розуміння
дітьми засобів
художньої виразності
- На розуміння жанрів
твору
- Етичні бесіди:
Тематика
Мої улюблені книги
Мої улюблені казки
Мій улюблений дитячий
письменник
- Бесіди порівняльного
характеру
- На з’ясування
композиційної
структури твору

Структура літературних ранків присвячених творчості українських письменників (схема 13)
Літературні ранки та вечори присвячені творчості письменників
Зустрічі з письменниками

1
Вступне слово вихователя про життя і
діяльність письменника

2
Розглядання портрета, книг

3
Бесіда про книги, знайомі твори

4
Читання дітьми віршів, розповідання
казок

Літературна вікторина
5
Участь дорослих (читання віршів,
співання пісень за текстом письменників)

Проводяться 1-2 рази на квартал

6
Ігри дітей, театралізація чи
драматизація творів письменника

Тривалість
30-40 хвилин

Методика проведення бесід на морально-етичні теми

(схема 14)

Етична бесіда
Організована й цілеспрямована розмова вихователя з дітьми на відповідну моральну
тему
Самостійне заняття
читання твору
(старші дошкільники)
вікові групи)

прийом

після

навчання

морально-етичного

змісту

після
(усі

Мета етичної бесіди
Систематичне роз’яснення дітям норм і правил моралі, допомога в
усвідомленні ними морального досвіду, розвиток критики та самокритики в
дитячому колективі

Наслідування вчинків однолітків , дорослих, героїв літературних
творів,
оволодіння правилами поведінки,
засвоєння морально-етичних понять та норм спілкування

Обговорення змісту художніх творів та
поведінки і вчинків дітей :
- Зіставлення вчинків літературних персонажів
з поведінкою дітей
- Формування узагальнених уявлень про норми
і правила поведінки
- Система моральних оцінок

- Мета: роз’яснення суті морального вчинку,
характеристика поведінки дітей,
усвідомлення вчинків, правильна його
оцінка, виклик відповідних моральних
відчуттів (схвалення чи засудження) ;
формування свідомого ставлення до
виконання правил поведінки

Бесіди про вчинки дітей

- Орієнтування на позитивні зразки поведінки
- Диференціація понять «хороше» «погане»
- Вміння наслідувати приклади хороших
людей, позитивних героїв

Етична бесіда після читання твору

Схема 15

Види етичних бесід

групові
індивідуальні

- У зв’язку з певним
вчинком
Орієнтовна тематика: «Ти і
твої товариші», «Твій друг»,
«Твй обов’язок», «Як ти
розмовляєш»

Колективні

Проводяться за необхідністю
(планові, позапланові)
Планові та позапланові
Наприклад
Неохайне поводження – бесіда
«Будь охайним»

Проводяться з усією групою
Тематика: «Чесність і
правдивість», «Дружба і
товаришування», «Скромність»,
«Чуйність і уважність»,
«Сміливість і хоробрість»

Схема 16

Завдання морально-етичного виховання

- Формування узагальнених моральних уявлень про чесність,
правдивість, скромність, дисциплінованість та інші моральні якості
- Виховання відповідно до загальних норм і правил поведінки
- Формування свідомого ставлення дітей до виконання правил
поведінки
- Спонукання дітей до позитивних моральних вчинків

Схема 17

Структура етичної бесіди
Основна
частина

Початок

Мета:Викликати інтерес до
морально-етичної категорії
Прийоми:
- Опис конкретного факту
чи події
- Читання вірша, уривка
на відповідну моральну
тему
- Розповідь дітей про
пережите, їх діяльність,
поведінку
- Запитання (які ви знаєте
твори про скромність?»
- Активізація минулих
вражень дітей
(розглядання
ілюстрацій, картин на
відповідну моральну
тему

Прикінцева
частина

Мета: роз’яснення конкретного змісту
певної моральної категорії, норми чи
правила поведінки; викликати емоційні
переживання та відповідне ставлення до
фактів, явищ.
Складається із запитань і відповідей:

Мета: аналіз і оцінка
поведінки дітей групи.
Виведення морального
правила

З’ясування ставлення дітей до певного твору
Які дії вимагають оцінки вчинків (Чи
правильно зробив..)
Встановлення зв’язку між прочитаним твором
і поведінкою дітей (Хто в нашій групі говорить
правду?);
Узагальнення моральних норм поведінки
(Чому потрібно бути чуйним, Для чого потрібен
друг);
На розуміння стосунків між людьми на основі
виконання чи порушення моральної норми (Як
ставляться до брехливих дітей?)

Умови проведення
успішної бесіди

-

-

Прийоми: моральні задачі, моральні загадки

- Тематичне читання творів
- Приклади позитивної і
негативної поведінки
- Використання художніх
картин, ілюстрацій,
діафільмів
- Інсценівки з життя дітей та
на основі художніх творів

Методика роботи з художніми ілюстраціями (схема 18)
Ілюстрація - живий опис, наочне (графічне) зображення явищ; малюнок;
пояснення, тлумачення за допомогою наочних прикладів; зображення, що
доповнює текст; наочне відображення змісту літературного твору
Значення ілюстрації
Розкриття змісту твору
Показ розвитку подій
Зміни у розгортанні сюжету
Зображення окремих
епізодів, портретів героїв
- Розширення уявлення про
навколишній світ
- Розвиває спостережливість
- Розвиває зорову пам'ять
-

Основний
зображувальний
засіб ілюстрації

Основні види малюнка
Лінійний

Лінія
Світлотіньовий
Штрих
Умовний
Тон

Основні види малюнку
Лінійний

Світлотіньовий

Умовний

Графічні лінії
замальовки,
етюди

Передача образів
предметів в реальному
плані, за їх об’ємом

Стилізоване

Легко
сприймається
Доступний до
сприймання
діти старшого
дошкільного
віку

Спрощене
Площинне
Зображення

Доступний до
сприймання для дітей
середнього і старшого
дошкільного віку

Старший
дошкільний вік

Схема 19

