
Завдання для дітей  
Лексична тема: Літо 

Завдання №1 

Розгляньте малюнки. Повторіть пори року. Згадайте основні ознаки. 

Проведіть бесіду за малюнками. 

Яка погода? 

Який одяг вдягаємо? 

 

Що роблять тварини? 

Що роблять люди? 

 

Як можна проводити час на вулиці? (грати в сніжки, збирати листя, грати в 

пісочку, пускати кораблики в струмку.) 



Завдання №2 

Заняття з конструювання 

Мета: Розвивати у дітей інтерес до конструювання, розвивати уявлення про 

форму, величину, колір окремих геометричних фігур (коло, квадрат, 

трикутник, прямокутник),виховувати вміння приймати поставлену 

вихователем завдання; прагнути до результату. 

Обладнання: кольоровий папір, клей, ножиці. 

Хід заняття 

1. Невеличка розповідь про літо. Пригадати з 

дітьми різні види фруктів, зокрема вишню.  

2. Розгляд тематичних картинок до теми 

3. Вирізаємо з дитиною дві смужки з паперу 

зеленого кольору, та два зелених листочки. 

4. Вирізаємо з дитиною дві смужки з паперу 

червоного кольору. 

5. Склеюємо всі деталі, як показано на 

малюнку. Повторюємо з дитиною кольори. 

6. Всі впоралися на відмінно з завданням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання №3 

Запропонуйте дитині розглянути малюнки.  Спробуйте відгадати пору року, 

що відповідає малюнку. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Якщо дитина самостійно не може виконати завдання, допомагайте 

запитаннями. Обов’язково хваліть роботу дитини 



Завдання №4 

Пальчикові вправи. 

Запропонуйте дитині провести пальчиком або олівцем\ручкою\пензликом по 

лабіринту. 

  

 
 



Завдання №5 

Заняття з аплікації 

Мета: удосконалювати вміння дітей працювати з папером;  розвивати уяву, 

мислення, моторику пальців; виховувати охайність, працелюбність, 

старанність, допитливість.  

Обладнання: кольоровий папір, клей, ножиці, листок картону, фломастер 

чорного кольору. 

 

 

Хід заняття: 

1. Розповідь про літо, 

сонце, відпочинок. 

Пригадати фрукти та 

ягоди, та де вони 

ростуть. 

2. Розгляд тематичних 

картинок до теми із 

зображенням полуниці. 

3. Повторити кольори. 

 

 

 

4. Два листа паперу 

червоного кольору 

скласти навпіл та 

вирізати у формі серця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Із паперу зеленого кольору вирізати листочки та ніжку. 

6. Одну частину червоного 

кольору наклеюємо половинку з 

правої сторони, іншу з лівої на 

лист картону. 

7. Приклеїти листочки  

8. Фломастером ставимо 

крапочки на нашій полуниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. У нас вийшла чудова об'ємна 

 аплікація! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання №6 

Розгляньте малюнок. Обговоріть колір ягоди. Запропонуйте закрити білі 

прогалини. Є декілька варіантів, як це зробити. 

Нарвати серветку і скрутити кульки, приклеїти їх на малину. 

Зафарбувати олівцем, фломастером або пензликом. 

Пальчиком або ватною паличкою ставити крапки 

Накрити камінчиками, монетками, помпонами, ґудзиками. (Обережно з 

дрібними деталями, дитина може проковтнути!!!) 

 
 



Завдання №7 

З’єднай однакові ягоди. (завдання має 2 рівні складності, обирайте 

комфортний для вашої дитини) 

 
 

 

 



Завдання №8 

Вправа з графомоторики. Зберіть ягоди для варення 

 
 

 

Завдання №9 

Математичне завдання. 

(завдання має 2 рівні складності, обирайте комфортний для вашої дитини) 

 

 

Попросіть дитину знайти всі ягоди  

від 1 до 5.  

 

Можна закріпити і зворотній рахунок 

від 5 до 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знайдіть ягоди від 1 до 10 та навпаки. 

 
Завдання №10 

Розгляньте малюнок. Порахуйте ягоди. Розфарбуйте стільки кружечків, 

скільки малинок зображено. 

(завдання має 2 рівні складності, обирайте комфортний для вашої дитини) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання №11 

Порахуйте ягоди. Яку цифру поставимо в квадрат? 

1 

2 

3 

4 

5 
 

 

Завдання №12 

 

В кожному квадраті є зайве зображення. Знайдіть його. Чому? 

 

 
 



Завдання № 13 

Порахуйте ягоди. Знайдіть правильну цифру  

(завдання має 2 рівні складності, обирайте комфортний для вашої дитини) 

 

Завдання №14 

Математичні пазли. 

 
 



 
 

 
Завдання №15 

Читання казки та переказ за мнемотаблицею 

Колобок 

Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід 

і просить: 

— Бабусю! Спекла б ти колобок! 

— Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? 

— От, бабусю, піди в хижку та назмітай у засіку борошенця, то 

й буде колобок. 

Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця, 

витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й 

поклала на вікні, щоб простигав. 

А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби 

на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. 

Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. 

— Колобок, колобок, я тебе з'їм! 

— Не їж мене, зайчику-лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю: 



— Ану заспівай! 

Я по засіку метений, 

Я із борошна спечений,— 

Я від баби втік, 

Я від діда втік, 

То й від тебе втечу! 

Та й побіг знову. Біжить та й біжить... Перестріває його вовк: 

— Колобок, колобок, я тебе з'їм! 

— Не їж мене, вовчику-братику, я тобі пісеньки заспіваю. 

— Ану заспівай! 

Я по засіку метений, 

Я із борошна спечений,— 

Я від баби втік, 

Я від діда втік, 

Я від зайця втік, 

То й від тебе втечу! 

Та й побіг... Аж іде ведмідь. 

— Колобок, колобок, я тебе з'їм! 

— Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. 

— Ану заспівай! 

Я по засіку метений, 

Я із борошна спечений,— 

Я від баби втік, 

Я від діда втік, 

Я від зайця втік, 

Я від вовка втік, 

То й від тебе втечу! 

Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою... Стрічається з 

лисичкою: 

— Колобок, колобок, я тебе з'їм! 

— Не їж мене, лисичко-сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. 

— Ану заспівай! 

Я по засіку метений, 

Я із борошна спечений,— 

Я від баби втік, 

Я від діда втік, 

Я від зайця втік, 

Я від вовка втік, 



Від ведмедя втік, 

То й від тебе втечу! 

— Ну й пісня ж гарна! — каже лисичка.— От тільки я недочуваю 

трохи. Заспівай-бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше 

було. 

Колобок скочив їй на язик та й почав співати: 

Я по засіку метений... 

А лисичка — гам його! Та й з'їла! 

 
 



Заняття з малювання: «Сонечко» 

Мета: вправляти дітей в малюванні пензликом округлої форми - сонця, 

замикаючи лінію в кільце; створювати малюнок на всій поверхні аркуша; 

розширити уявлення дітей про значення сонячного тепла для всього живого 

на землі; розвивати відчуття кольору, творчу уяву, асоціативну пам'ять, 

мислення, зв’язне мовлення; виховувати цікавість до занять з малювання, 

бажання малювати фарбами. 

Обладнання: аркуш паперу, пензлик, фарби, склянка з водою, серветка, 

зразок, тематичне зображення «Літо» 

Дітям демонструємо малюнок: 

 

Уважно розглядаємо, та ставимо до нього запитання: 

Що зображено на малюнку? 



Скільки діток намальовано? 

Яка пора року? 

Тепло дітям чи холодно? 

Чи є на малюнку сонечко? 

Пропонуємо намалювати діткам сонечко, щоб їм було тепліше . 

 

Дитина визначає необхідні кольори фарби для малювання. Малює жовте 

коло, та зафарбовує його з середини. Потім лініями домальовує промінчики, 

коли жовта фарба висохне дитина домальовує оченята, та посмішку. 

Позитивна оцінка роботи дитини – обов’язкова! Пропонуємо дитині 

посміхнутися так само, як посміхається сонечко. 

 

Заняття з ліплення «Равлик» 

Мета: Вчити дітей зображувати равлика, виготовляючи його із пластиліну.  

Закріпити прийоми ліплення – розкочування, скручування, прищипування. 

Розширити уявлення про тваринний світ, зокрема про равликів – особливості 



зовнішнього вигляду, харчування, пересування. Закріпити сенсорні еталони - 

кольори, розміри, форму. Поповнити активний і пасивний словник дітей.  

Розвивати дрібну моторику, уяву, фантазію, спостережливість. Підтримувати 

інтерес до образотворчої діяльності. Виховувати любов до рідної природи. 

Обладнання: Пластилін, дощечка, відеозапис «Равлик», зображення 

покрокового виконання ліплення. 

Демонструємо дитині відеозапис «Равлик»:  

https://www.youtube.com/watch?v=WgEBbU3XANc 

Запитуємо про кого відео, та пісенька? 

На малюнку показуємо дитині з яких частин складається равлик (мушля, 

ріжки, тіло равлика) 

 

 

Пропонуємо дитині зліпити равлика. 

1.Між долонями скочуємо «Ковбаску» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WgEBbU3XANc


2. Скручуємо її у спіральку 

 

3. Між долонями скочуємо ще одну «ковбаску» - тіло равлика 

 

4. На тіло равлика наліплюємо «мушлю», та ріжки 

 

5. На ріжки приліплюємо оченята 

 


