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Конспект



комбінованого заняття-казки

в молодшій групі

(основи народознавства, валеологія, малювання)

Тема: «Ліки для ведмедика Мишка»

Мета: Закріпити знання дітей про лікарські рослини, які ростуть в наших 

лісах:  липа,  малина,  калина.  Вчити  малювати  гілки  калини 

нетрадиційним способом – пальчиками і долонею. Розвивати зв’язне 

мовлення,  спонукаючи  формулювати  відповідь  на  запитання. 

Виховувати  співчутливе  ставлення  до  хворого,  викликати  бажання 

допомогти. 

Обладнання: аркуші паперу з намальованими гілками, гуаш зелена у піддоні, 

червона у мисочках, вологі серветки.

Матеріал: м’яка іграшка Ведмедиця, ширма з хаткою для лялькового театру.

Хід заняття: 

 - Всі сідайте рядком,

   Пограємо ладком.

   Приготуйтеся, будь ласка,

   Починаєм нашу казку.

 -  Сьогодні  я  у  ліс  ходила,  там  Ведмедицю  зустріла.  Вона  була  дуже 

засмучена, тому що її синочок Мишко захворів. У нього нежить, температура, 

сильний кашель.  Він  дуже страждає,  але  відмовляється  приймати  будь-які 

ліки.  Як  ви  гадаєте,  чи  можемо  ми  якось  допомогти  ведмежій  сімейці? 

Можливо, існують інші ліки, солодкі і смачні? (Діти пригадують, що знають 

про лікарські рослини: липу, малину, калину).

 -  Які ліки можна приготувати з цих рослин? А чи допомагають мед, чай, 

варення і відвар під час простуди? Вірно, вони знімають жар, лікують кашель, 

хворе горло. Як ви гадаєте, подібні ліки сподобались би Мишкові? Може, ми 

разом підемо в ліс  і  розкажемо Ведмедиці,  як  можна вилікувати Мишка?! 

(Фізкультхвилинка)         



По доріжці топ-топ,

Через річку стриб-стриб.

 Під кущами нахиляємось, 

Від комарів відбиваємось.

 - Доброго дня вам, матінко-Ведмедице! Як себе почуває ваш Мишко? Йому 

вже краще? (Ведмедиця за ширмою) 

 -  Та що ви!  Він  зовсім знесилений.  Лежить,  не встає!  Не знаю, що мені 

робити!

 - А ми з дітками пригадали, що лікуватися можна не лише пігулками, а й з 

допомогою цілющих лікарських рослин. 

 (Далі Ведмедиця задає дітям запитання, а ті відповідають).

 - А які рослини називають цілющими, лікарськими? (Липа, малина, калина;  

вони ростуть в наших лісах і можуть лікувати).

 - Які ліки можна виготовити з малини, калини, липи?  (Мед, варення, чай,  

відвар).

 -  Від  яких  хвороб  вони  допомагають?  (Застуда,  нежить,  кашель,  хворе 

горло).

 - А як саме приймають такі ліки? (Чай і відвар п’ють теплими, мед можна 

додати в молоко, варення запивають теплим чаєм).

 - Ви молодці, малята! Я обов’язково зварю липовий чай та малинове варення 

Мишкові. А от що таке калина? Як вона виглядає? Щось я не пригадую такої 

рослини! (Червоні ягідки на гілках, зелене листя).

 -  Багато  є  рослин  із  червоними  ягідками  і  зеленим  листям!  Може,  ви 

намалюєте мені калину, тоді я точно впізнаю! Ось, Мишко колись малював 

гілочки дерев, та не закінчив, захворів. Ви на цих гілочках намалюйте листя і 

ягоди калини. Тільки пензликів у мене нема, тож малюйте руками! (Спільна 

діяльність вихователя і дітей. На великому аркуші паперу з намальованими  

гілками  роблять  зелені  відбитки  долоні  –  це  листя,  потім  пальчиками  

малюють червоні ягідки).



 - Ой, як гарно! Тепер я знаю, що таке калина! Такий кущ росте недалеко від 

нашої хати! Побіжу, назбираю ягід! Дякую вам, малята! До побачення! (Діти 

прощаються, залишаючи малюнки для ведмедика).

Конспект

розваги-подорожі з елементами нетрадиційного малювання

для дітей середньої групи

Тема: «У пошуках Пензлика»

Мета: Вправляти  дітей  у  застосуванні  знайомих  технік  малювання  у 

нестандартних  ситуаціях,  самостійно  розв’язуючи  проблеми,  що 



склалися. Виховувати почуття взаємодопомоги, взаємоповаги під час 

колективного малювання.

Обладнання: гуаш  різних  кольорів  у  банках  і  піддонах,  вологі  серветки, 

кришечки різного діаметру, кольорові воскові олівці.

Матеріал: лялька Оля, лялька Андрійко, Їжачок, Ведмідь, Сова. 

Хід розваги: 

 - Сідайте, діти, зручніше, я вам дещо розкажу. В одній казці жила собі лялька 

Оля, яка дуже любила малювати. І був у неї братик Андрійко. Андрійко був 

ще маленьким, і не вмів користуватися пензлем. Він малював пальчиками. 

              Але одного разу Оля пообіцяла, що коли повернеться з дитячого 

садочка,  то навчить його правильно поводитись із пензликом. Андрійко не 

став чекати, і коли Оля з мамою пішли до дитсадка, без дозволу взяв у руки 

Олиного пензля. 

              Він стукав ним, сильно натискав, але пензлик або зовсім не малював,  

або ж залишав слабкий, нечіткий слід. Андрійкові набридло це заняття, він 

розсердився і кинув пензлика за шафу.

             Оля дуже засмутилась, але не стала сварити братика, а вирішила 

разом  з  ним  пошукати  свого  улюбленого  пензлика.  Давайте  допоможемо 

лялькам у їх пошуку!

 - Як ви гадаєте, звідки потрібно розпочати пошук? Звісно, із шафи! Адже 

саме туди Андрійко закинув пензля.               (Діти заглядають під шафу,  

знаходять там Їжачка).

 - Добридень, Їжаче! Чи не підкажеш нам, де пензлика шукати?

 -  А ви пригостіть мене яблучками, тоді  скажу!  (Дає дітям аркуш паперу  

круглої форми, у вигляді тарілочки).

 - Давайте поміркуємо, як можна намалювати яблучка без пензля? Справді, 

можна зробити відбитки циліндром, кришечками, картоплею, поролоновими 

губками. Шукайте такі речі, занурюйте у фарбу і малюйте на тарілочці великі 

і маленькі яблука червоного і жовтого кольору.               (Діти малюють  

колективний малюнок).



 - Пригощайся, Їжаче!

 - Дякую! Понесу діткам своїм, і ми разом поласуємо! А ви ідіть стежкою до 

Ведмедика, він допоможе! 

  (Діти ідуть по колу під музику, зустрічають Ведмедика).

 - Ведмедику! Чи не знаєш ти, як нам пензлика знайти?

 - А ви пригостіть мене малинкою, тоді скажу!

 - Діти, як можна намалювати ягідки, якщо пензлика у нас нема? Треба це 

зробити  гарно  і  швидко!  Так,  правильно,  намалюймо  пальчиками!  (Діти 

малюють пальчиками ягідки у кошику).

 - Ось, Ведмедику, повний кошик малини, пригощайся!

 -  Дякую  вам!  Ідіть  цією  стежкою  до  тітоньки  Сови,  вона  все  знає  і 

обов’язково вам допоможе! (Діти проходять по ребристій доріжці).

 - Тітонько Сово! Підкажіть, будь ласка, де знайти Олиного пензлика! 

 - А навіщо вам пензлик? Адже світ давно уже розфарбований, і все навколо 

темне і тьмяне! Таким я бачу його вночі!

 - Ні, тітонько, ви помиляєтесь! Світ – яскравий, кольоровий, радісний! Діти, 

розкажіть Сові, які кольори ви знаєте! (Діти називають кольори).

 - Я вдень сплю, і мені дуже шкода, що вночі не видно тих кольорів, про які 

ви казали!

 - А ми намалюємо тобі феєрверк! Він кольоровий, радісний, і  його добре 

видно на  нічному небі!  (На аркуші  ватману  діти кольоровими восковими  

крейдами малюють зірочки феєрверка).

 - Але ж це світле небо, я нічого не бачу!

 - Нічого, ми зараз зробимо так, що воно стане темним, як уночі!  (Губкою, 

змоченою у фарбі, створюю фон. Восковий малюнок проявляється).

 -  Спасибі  вам,  діти!  Яка  я  щаслива,  що  побачила  так  багато  яскравих 

кольорів! Насправді я слідкувала за вашою подорожжю і зрозуміла,  що ви 

дружні,  працьовиті  діти!  Умієте  знаходити  вихід  із  складного  становища, 

умієте працювати разом, допомагати друзям. Сподіваюсь, ви допоможете Олі 

навчити її братика правильно поводитись із пензликом: не натискати сильно, 



малювати за ворсом, акуратно мити і витирати після роботи. Тоді він не буде 

ображатися,  а  стане  вам  гарним  помічником.  Виходь,  пензлику!  В  цьому 

садочку тебе не образять ні  діти,  ні  ляльки!   (Діти допомагають лялькам 

вимити і висушити пензлика).



      

Конспект

заняття з малювання

в середній групі

Тема: «Сніговик»



Мета: Вчити дітей техніці малювання торцем жорсткого пензля. Розвивати 

вміння самостійно обирати техніку малювання відповідно до задуму і 

застосовувати  її.  Закріплювати  вміння  робити  порівняльний  аналіз 

двох іграшок методом зорового і тактильного обстеження. Виховувати 

інтерес до роботи, акуратність.

Обладнання: аркуші  паперу  блакитного  кольору  з  нанесеним  лінійним 

малюнком Сніговика, гуаш білого кольору, жорсткі пензлі для клею, 

паперові серветки.

Матеріал: композиція  з  природного  і  покидькового  матеріалу  «Зима» 

(обов’язкові елементи композиції – 2 сніговики, зроблені з вати та із 

пластиліну).

                 Хід заняття: (Діти підходять до столика, на якому викладена композиція  

«Зима»).

 - Подивіться, яку гарну композицію виготовили діти старшої групи. Вони 

використали підручні матеріали і зобразили зимову пору – сніжну, морозну. 

Доторкніться  до  снігу,  що  ви  відчуваєте?  Який  він?  (Білий,  пухнастий, 

легкий, лагідний; вкриває дерева, землю, будиночки).

 -  А  тепер  погляньте  на  сніговичків.  Чи  однакові  вони?  Чим вони схожі? 

(Обидва  білого  кольору,  однакові  за  величиною,  складаються  з  трьох  

частин).

 - Чим відрізняються сніговики один від одного?  (Один легкий, пухнастий,  

зроблений  із  вати,  як  і  сніг  у  композиції;  інший  –  важкий,  гладенький,  

зроблений із пластиліну).

 - Який із сніговиків більше схожий на справжнього?  (Той, що зроблений із  

вати).

 - Сьогодні я покажу вам, як можна намалювати пухнастого сніговика. (Діти 

сідають на місця).



 - Пригадайте, сніговики, яких ми малювали раніше, були більше схожі на 

пластилінового,  чи  на  пухнастого?   (Показую  раніше  виконані  дитячі  

роботи).

 - Чому ви думаєте, що на пластилінового? (Бо у них рівна гладка поверхня)

 - А тепер подивіться, яким чином можна намалювати пухнастого сніговичка. 

На пензлик набираємо трохи фарби, зайву знімаємо серветкою, щоб пензлик 

був майже сухий, і кінчиком його, ледь торкаючись паперу, робимо маленькі 

плямки.  Пензлик  потрібно тримати ось  так.  (Показую перпендикулярно  до 

аркуша паперу).

 - Давайте спробуємо, як ви будете тримати пензель, наносити сухі мазки. 

(Діти пробують малювати пензлем на окремому аркуші-чернетці).

 - Не забудьте, що фарбувати починаємо з верхнього кружечка, тобто з голови, 

щоб не розмазати рукою малюнок. (Спільна робота вихователя і дітей).

 - Чи схожі ваші сніговички на пухнастих, засніжених? Як ви гадаєте, кого ще 

ми  могли  би  намалювати  таким  способом?  (Курчатко,  кицю,  ведмедика,  

зайчика – всіх тварин із пухнастим хутром).

 - Наступного разу, зображуючи іграшки, ви самі зможете обирати той спосіб 

малювання, який вам найбільше підходить.

   



                        

Зразки для обстеження: пластиліновий та ватний сніговики.

Конспект



 інтегрованого заняття з малювання

 в старшій групі

Тема: «Дерева» (техніка друкування картопляним штампом).

Мета: Продовжувати  знайомити  дітей  з  технікою  друкування  (друкувати 

можна не тільки кубиками, але і картопляними штампами). Закріпити 

знання про те, що дерево – це живий об’єкт, який дихає, живиться, 

росте;  при  необережному  ставленні  дерева  можуть  загинути. 

Розвивати  образне  мислення,  творчу  фантазію  дітей.  Виховувати 

акуратність в роботі. Підтримувати інтерес до вивчення різноманітних 

способів зображення дійсності.

Обладнання: аркуші паперу, прості олівці, акварельні фарби, пензлі, ємкості 

з водою, картопляні штампи 2-х розмірів (вирізані у формі листочків), 

туш зеленого кольору у піддоні.

Матеріал: загадки про дерева, ілюстрації із зображенням дерев у різні пори 

року, картинки із зображенням казкових дерев.

Хід заняття: 

 - Діти, послухайте, будь ласка, загадку і спробуйте її відгадати:

                             Весною веселить,

                             Влітку холодить, 

                             Восени годує,

                             А взимку гріє.

                                               (Дерево)

 - Як ви гадаєте,  чому в загадці сказано, що дерево весною нас веселить? 

(Після довгої зими на деревах з’являються тоненькі ніжні листочки і квіти –  

це веселить наше око).

 - Чому влітку дерево холодить? (У спекотну погоду всім приємно відпочити 

в прохолодній тіні дерев).

 - А що означає, що восени дерево нас годує? (Яблука, сливи, груші, горіхи –  

все це плоди дерев, якими ласують і люди, і звірі).



 - А як може дерево зігріти взимку? (Старі хворі дерева зрубують на дрова, а  

в молодих і здорових зимують білки, птахи, жуки та інші комахи).

 -  Бачите,  як  багато  інформації  містить  одна невелика народна  загадка.  А 

послухайте ще одну загадку: 

Що це за диво біля вікна: багато рук, а нога одна? 

(Дерево)

 - Поміркуйте, одна нога у дерева, це що? (Стовбур). А що названо руками? 

(Гілки)

 -  Правильно,  діти.  В казках і  мультфільмах ми часто  можемо бачити,  як 

дерева користуються своїми гілками, як руками. Це тому, що дерева – живі. 

Вони  дихають  (адже  усім  рослинам  потрібне  повітря),  живляться  (своїми 

коренями  всмоктують  поживні  речовини  із  землі),  ростуть,  інколи  навіть 

хворіють і гинуть. Взимку дерева сплять, а навесні прокидаються, і тоді на 

гілках з’являється ніжне листячко.

 - Зима цього року не була дуже лютою, але дерева все одно спали. Скоро 

настане  весна,  розквітнуть  яскравим  листячком  дерева.  А  поки  що  таке 

листячко виросте на наших малюнках.

 -  Подивіться,  що  ви  бачите  на  цьому  малюнку?  (Рис.  1) Так,  на  ньому 

олівцем зображені дерево і рука. Чи схожі ці зображення між собою? (Рука 

схожа на стовбур і гілки дерева). Я думаю, якщо зафарбувати малюнок руки 

коричневою фарбою і додати зеленого листячка, то можна отримати чудове 

молоде деревце. Листочки ми будемо друкувати штампами, які я приготувала 

для вас. Зверніть увагу, вони двох розмірів. Ближче до гілок друкуємо великі 

листочки,  а  далі,  на  краю  крони  –  маленькі,  молоді.  (Пояснення 

супроводжується частковим показом. Рис.2 Діти виконують пробний друк  

на чернетках. Потім приступають до самостійної роботи.)

 -  Давайте  вивісимо ваші  роботи  в  куточку  природи і  помилуємося,  який 

гарний весняний ліс ми створили власними руками!



                        

 Рис.1                       

Рис.2

Зразки картинок для демонстрації:









Конспект

комбінованого заняття

в старшій групі

(математика, основи валеології, малювання)

Тема: «Малювання фігури людини комбінованим способом»

Мета: Учити  малювати  фігуру  людини,  дотримуючись  правильних 

пропорцій  (довжина  ніг  рівна  довжині  тулуба  з  головою). 

Закріплювати  навички  зафарбовування  обмеженої  поверхні. 

Продовжувати знайомити з основними частинами тіла і їх функціями 

(голова з шиєю, руки і ноги прикріплені до тулуба і можуть рухатись). 

Закріпити знання про чотирикутники,  вміння порівнювати довжину 

способом прикладання. Розвивати логічне мислення, творчу фантазію. 

Виховувати акуратність, посидючість, бажання навчатися новому.

Обладнання: демонстраційний матеріал: магнітна дошка, кольорова крейда, 

лялька, набір геометричних фігур на магнітах для  малювання фігури 

людини; роздатковий матеріал: аркуші паперу білого кольору, набори 

геометричних фігур у конвертах, кольорові олівці.

Хід заняття: 

 - Перед кожним з вас лежить конверт. Подивіться і скажіть, як можна одним 

словом  назвати  все  те,  що  там  знаходиться.  (Геометричні  фігури, 

чотирикутники)

 - Скільки квадратів у вашому наборі? Покажіть квадрат. (Один)

 - Які ще фігури є в конверті? (Прямокутники)

 - Чи всі прямокутники однакові? Чим вони відрізняються? (Один – довгий і  

широкий, інші – короткі і вузькі)

 - Подумайте, як можна з двох вузьких коротких прямокутників зробити один 

вузький довгий? (Прикласти короткими сторонами один до одного)



 -  Складіть  такий  прямокутник  у  себе  на  столі.  Скільки  ще  таких  же 

прямокутників можна зробити з вашого набору фігур? Скільки всього? (Ще 

три. Всього чотири)

 -  Що  ви  можете  сказати  про  довжину  цих  прямокутників?  Порівняйте. 

(Однакові, рівні за довжиною)

 - Як можна з допомогою квадрата і широкого прямокутника зробити один 

довгий  прямокутник?  (Прикласти  квадрат  до  короткої  сторони 

прямокутника)

 - Що можна сказати про довжину цього та інших чотирьох прямокутників? 

(Однакові, рівні за довжиною)

 - А чи знаєте ви, що якщо скласти всі ці чотирикутники в певному порядку, 

то  можна отримати  зображення фігури людини?  (Подальша розповідь  про 

будову людського тіла супроводжується показом на ляльці та викладанням  

на магнітній дошці геометричних фігур, що позначають частини тіла)

 - Людське тіло складається з різних частин. Верхня частина тіла – це голова. 

З допомогою шиї вона прикріплена до середньої частини тіла – тулуба. Ще у 

нас  є  дві  руки  і  дві  ноги,  вони  також  з’єднані  з  тулубом.  Руки  і  ноги 

по-іншому  називаються  кінцівками.  Усі  ці  частини  тіла  виконують 

різноманітні функції.

              Голова розміщена на  шиї.  Шия рухлива,  тому голова може 

нахилятися вперед і назад, повертатися з боку в бік. Наші руки згинаються і 

розгинаються, ми можемо піднімати їх вперед, вгору, в сторони. Ми беремо 

ними предмети і утримуємо їх. Пересуваємось ми за допомогою своїх довгих 

і міцних  ніг. Завдяки ногам ми стоїмо і ходимо, бігаємо і стрибаємо. Ноги 

закінчуються стопами. Наші стопи влаштовані так, що ми з легкістю можемо 

стояти і ходити, спираючись на них. Шия, руки і ноги прикріплені до тулуба, 

найбільшої частини тіла. Тулуб може нахилятися вперед і назад, в сторони, 

повертатися з боку в бік.

 -  Давайте  перевіримо,  як  працює  наше  тіло.  Хто  хоче  провести 

фізкультхвилинку? (Фізкультхвилинка за вибором дітей).



 - А зараз пригадаємо, як ми складали фігуру людини:

 - Руки і ноги однакові за довжиною;

 - Довжина ніг і довжина тулуба з головою теж однакові.

 - Спробуйте викласти подібні фігури у себе на столах. Якщо обвести їх по 

контуру  олівцем  і  зафарбувати,  отримаєте  чудовий  малюнок.  (Діти 

викладають з допомогою вихователя, обмальовують, розфарбовують).

Зразок викладання фігури людини: 



Схема виготовлення геометричних форм для створення фігури людини:



Зразок дитячого малюнка:



Конспект
заняття з малювання

для дітей молодшої групи

Тема: Ілюстрація до вірша А.Барто «М’яч»

Мета:  Продовжувати вчити дітей ілюструвати знайомі їм літературні твори з 

нескладним сюжетом.  Закріплювати  навички малювання фарбами предметів 

округлої  форми,  правильного  їх  зафарбовування.  Вправляти  в  малюванні 

пальчиком хвилястих ліній. Розвивати образне мислення. Виховувати інтерес 

до малювання, акуратність в роботі.

Обладнання: підготовлені аркуші паперу з малюнком (рис.1), гуаш блакитна і 

червона, вологі серветки, склянки з водою, пензлі №9, підставки для пензлів, 

серветки,  мольберт,  великі  ємкості  для  ігор  з  водою,  пластмасові  м’ячі, 

рушник, чарівний м’яч-сюрприз.

Матеріал: вірш А. Барто «М’яч».

Хід заняття: 

 -  Діти,  хочете  трохи  погратися?  З  чим  же  тут  можна  погратися? 

(Помічаю великий м’яч, беру в руки). Він якийсь незвичайний, послухайте, в 

ньому щось гримить. (Підкидаю м’яч, чути шум).

 - Це не просто м’яч, а чарівний м’яч! Давайте подивимось, що у ньому! 

(Відкриваю кришку, одна дитина наосліп нащупує, відгадує, виймає маленький  

м’ячик, потім ще одна дитина робить те саме). 

 - Давайте подивимось, скільки там ще м’ячиків? Ой, багато, кожному 

вистачить! (Роздаю кожному по одному м’ячику).

 - Що ви можете сказати про ці м’ячики? Які вони?  (Круглі, маленькі,  

гладенькі, легкі, кольорові).

 - Мені здається, що чарівний м’яч знову хоче пограти з нами. Давайте 

підемо  за  ним  і  побачимо,  що  тут  ще  є  цікавого!  (М’яч  котиться  до 

мольберта)

 - Подивіться, дівчинка на картинці. Що вона робить? (Плаче)



 - Дівчинку звати Таня. А який віршик ми знаємо про дівчинку Таню, яка 

плаче? Хто хоче розповісти? (Діти розповідають:

Наша Таня гірко плаче, 

упустила в річку м’ячик.

 Тихше, Танечко, не плач,

 не потоне в річці м’яч!).

 - Малята, а чому Таня плакала? Так, у неї м’ячик упав у річку. Як ви 

гадаєте,  м’ячик  у  річці  потоне,  чи  ні?  Давайте  підійдемо  до  водички  і 

спробуємо, чи тоне м’ячик, а потім розповімо про це Тані.  (Діти кладуть у  

воду свої м’ячики, помічають, що вони не тонуть, а плавають. Витирають  

руки, м’ячики залишаються у воді. Діти сідають перед мольбертом на килим).

 -  Як  же  нам  розповісти  Тані,  що  м’яч  не  потоне  в  річці?  Давайте 

намалюємо, як м’ячик плаває у воді. Спочатку потрібно намалювати водичку. 

Яким способом її можна зобразити? Фарбою якого кольору можна малювати 

водичку?  (Намалювати  блакитні  хвилі  пальчиком,  потім  витерти  пальчик  

вологою серветкою). 

 -  Покажіть  пальчиком,  як  будемо  малювати  хвилі.  (Показую разом з  

дітьми).

 - Подивіться, як я буду малювати хвилі.  (Показую на мольберті).  А на 

хвилях плаває м’ячик. Його я намалюю з допомогою пензля і фарби червоного 

кольору.  Покажіть,  як  потрібно  малювати  м’ячик.  (Показують  у  повітрі,  я  

малюю  і  коментую).  М’ячик  круглий,  не  дуже  великий,  зафарбовую  його 

круговими рухами від краю до центру. Ось тепер Таня побачить, що м’яч не 

тоне в річці, а плаває на воді. І не буде більше плакати наша Таня! 

 -  А  тепер  ви намалюйте  картинку про  те,  як  м’ячик  плаває  на  воді. 

Тільки спочатку давайте розімнемо наші пальчики. (Пальчикова гімнастика).

 -  Сідайте за стіл,  приготуйтесь до малювання.  З  чого ми починаємо? 

(Малюємо пальчиком хвилі  фарбою блакитного кольору.  Діти малюють під  

спокійну музику). 

 - Всі витерли пальчики серветкою? Тепер давайте розбудимо пензлика: 



Пензлику, пензлику, прокидайся!

Пензлику, пензлику, умивайся!

Витирайся, підемо в гості до фарби!

- До фарби якого кольору ми підемо? (Червоного).

- Не забудьте, що м’ячик потрібно зафарбовувати по колу. (Діти малюють під  

музику.  Під  час  малювання  помічник  непомітно  наповнює  чарівний  м’яч  

цукерками, а малюнок на мольберті змінює на такий самий, але з Танею, що  

усміхається – рис.2).

 - Коли наші малюнки висохнуть, ми віддамо їх дівчинці Тані, щоб вона завжди 

пам’ятала, що м’яч не тоне у воді, і не треба плакати через це. А тепер ходімо 

до чарівного м’яча. Мені здається, він став важчим! Але ж ми вийняли з нього 

усі маленькі м’ячики! Давайте ще раз подивимось, що це там таке важке? Та це 

ж  сюрприз!  Адже  це  чарівний  м’яч,  він  подарував  нам  цукерки!  Зараз  ми 

помиємо ручки і будемо пригощатися! (Діти виходять, малюнки залишаються  

сохнути).

Зразок роботи

Рис1. 



 Рис.2

Оснащення заняття:

   

Конспект

заняття-казки з малювання

в середній групі

Тема: «Веселка над річкою»



Мета: Ознайомити  дітей  з  технікою  малювання  аквареллю  по  мокрому 

паперу.  Розширювати  знання  про  властивості  вологого  паперу,  про 

змішування  акварельних  фарб.  Розвивати  спостережливість,  творчу 

уяву. Виховувати любов до краси, бажання відтворювати її на папері 

доступними засобами.

Обладнання: аркуші  паперу,  акварель,  пензлі,  ємкості  з  водою,  серветки, 

поролонові  губки  для  змочування  паперу;  іграшки-каченята  за 

ширмою.

Матеріал: зразки робіт, виконаних у техніці «акварель по мокрому паперу» 

(пейзажі);  2  натюрморти  «Квіти»,  виконані  в  різних  техніках  для 

порівняння. 

Хід заняття:

 -  Сьогодні,  діти,  ми  з  вами  будемо  малювати.  У  вас  на  столиках  є  все 

необхідне:  фарби,  пензлі…  Ой,  а  де  ж  папір? (Чути  голос  каченят  за 

ширмою).

 - Це ми взяли ваші аркуші! Ми хотіли попросити свою маму, щоб вона і нам 

купила папір для малювання. Але були необережними, і  розсипали папірці 

прямо  у  воду.  Тепер  ви  не  зможете  малювати,  бо  ваші  аркуші  промокли! 

Вибачте, нам дуже шкода!

 - Не треба засмучуватись, каченята! Звичайно, не можна було брати чужі речі 

без дозволу,  але добре,  що ви це розумієте.  А малювати ми зможемо і  на 

вологому папері. Інколи художники спеціально змочують папір, щоб малюнок 

виглядав цікавіше. (Показую два малюнки із зображенням квітів, виконані в  

різних техніках Рис.1)

  - Ось подивіться на ці роботи. Вони схожі між собою? Звичайно, схожі, тому 

що на них намальовані однакові малюнки, підібрані однакові кольори. А чим 

вони відрізняються? Один малюнок виконаний дуже чітко, а на іншому фарби 

розтікаються,  переливаються  одна  в  одну,  контури  нечіткі,  ніби  розмиті 

дощем. Саме цей малюнок був виконаний на вологому папері. (Далі виконую 

малюнок, супроводжуючи свої дії поясненнями)



 -  І ми сьогодні спробуємо малювати подібним чином. А малювати ми будемо 

веселку, яка піднімається над рікою. Таке явище можна спостерігати після 

дощу, коли вся земля чиста, умита. Подивіться, як я вільними рухами малюю 

блакитні хвилясті лінії, і одразу над ними – обриси зелених кущів на березі 

ріки.  Зелена  фарба  трохи  змішується  із  блакитною,  і  здається,  що  кущі  і 

дерева відбиваються у воді. А над водою виростає веселка. Скажіть, скільки у 

веселки кольорів? (7) Коли ми малюємо по вологому паперу, не обов’язково 

використовувати  для  веселки  усі  сім  кольорів.  Достатньо  взяти  червону 

фарбу, потім одразу біля неї нанести жовту. Подивіться, що відбувається! На 

межі червоної і  жовтої фарб утворилася оранжева, як у веселці! Одразу за 

жовтою я малюю синю і фіолетову смужки. Робити це треба дуже швидко і 

впритул  до  попереднього  кольору.  Тоді  фарби  змішуються,  утворюючи 

додаткові  кольори. А весь незафарбований простір покриваємо блакитним. 

Таку картину можна отримати тільки в тому випадку, якщо аркуш достатньо 

мокрий. В разі потреби його можна додатково зволожити, інакше фарби не 

будуть розтікатися і змішуватися.

 -  А  тепер  спробуйте  ви  попрацювати  фарбами  на  мокрому  папері. 

(Перевіряю стан паперу у  кожної  дитини,  в  разі  необхідності  допомагаю 

зволожити.)

 - Ну що ж, каченята, бачите, які гарні роботи виконали наші діти! Ви можете 

сміливо починати вчитися малювати! І не велика біда, якщо папір змокне у 

воді. На вологому папері також можна творити прекрасні малюнки!

Зразок:



Зразки для демонстрації (рис. 1)

     

Зразки пейзажів у техніці «По мокрому паперу» (рис.2):



 

Конспект 
консультації для батьків 

Тема: «Нетрадиційне малювання в дитячому садку і вдома»

Мета: Ознайомити батьків з нетрадиційними матеріалами і засобами   
зображення. Продемонструвати майстер-клас із використання 
нетрадиційних технік малювання. Дати можливість батькам 
спробувати ті техніки, які їх зацікавлять.

Матеріал: Зразки дитячих малюнків, виконані в різних техніках зображення; 
воскові олівці, акварель, штампи, пензлі, папір, серветки.

План проведення заняття:

1. Доповідь вихователя на тему: «Роль нетрадиційного малювання в 
розвитку творчості дитини».

2. Демонстрація матеріалів, які можна використовувати в 
нетрадиційному малюванні.

3. Майстер-клас з нетрадиційного малювання.
4. Пам’ятка для батьків «Розвиток дитячої творчості».
5. Підсумок і висновки.

Хід заняття: 

5. Роль нетрадиційного малювання в розвитку творчості дитини.

Більшість дорослих людей у своїх навичках образотворчого мистецтва досягає не 
багато чого поверх того, що вони вміли до 9-10 років життя. Якщо такі навички розумової 
діяльності як мова, мислення, почерк під час дорослішання людини змінюються й 
удосконалюються, то розвиток навичок малювання в більшості припиняється в ранньому 
віці.

І якщо діти малюють, як діти, то багато дорослих теж малюють, як діти, яких би 
результатів вони не досягали в інших сферах. Крім того, зазвичай дорослі зі страхом 
сприймають пропозицію що-небудь намалювати. Причина даного явища - в 
загальноприйнятій культурі нашого суспільства. Адже набагато важливіше вміти читати й 
писати, ніж малювати. Тому й не варто дивуватися тому, що дорослі не вміють малювати, а 
діти, закінчивши початкову школу, припиняють займатися образотворчою діяльністю й, 
таким чином, зупиняють розвиток навичок малювання. Але, як показує досвід, наявність 
творчих здібностей відіграє в житті людини немаловажну роль, починаючи від 
формування особистості й закінчуючи становленням фахівця, сім'янина, громадянина.



За даними опитування, діти в п'ятирічному віці дають 90 % оригінальних відповідей, 
у семирічному - 20 % , а дорослі - лише 2 % .

Це саме ті, хто витримав тиск соціуму й залишився творчою особистістю.
Цифри змушують замислитися про те, як важливо не пропустити момент і не 

відхилити людину від творчої діяльності, а навпаки наблизити до неї, зацікавити, навчити 
бачити й реалізовувати свої можливості. 

Наведу приклад. Як би ви відповіли мені на запитання: «Для чого зайцю такі великі 
вуха?» Більшість не задумуючись дає правильну відповідь: «Щоб швидше вловлювати 
звук і краще чути». А 5-річні діти на занятті дали ще й таку: «Щоб бути красивим». Чи 
багато з вас бачать красу у довгих заячих вухах? А ваші діти бачать! Тому що вони – творчі 
особистості!

Саме в дитинстві закладається фундамент творчої особистості, саме тоді 
закріплюються моральні норми поводження в суспільстві, формується духовність. 

Образотворча діяльність - один з видів художніх занять, де дитина творить сама, а не 
просто розучує й виконує створені кимось вірші, пісні, танці.

Творчість не може існувати під тиском і насильством. Вона повинна бути вільною, 
яскравою і неповторною. Не розстаючись із олівцями, фломастерами, фарбами, дитина 
непомітно для себе вчиться спостерігати, порівнювати, думати, фантазувати. 

Нестандартні підходи до організації образотворчої діяльності дивують і захоплюють 
дітей, тим самим викликаючи прагнення займатися такою цікавою справою. Оригінальне 
малювання розкриває творчі можливості дитини, дозволяє відчути фарби, їхній характер і 
настрій. І зовсім не страшно, якщо ваш маленький художник забрудниться, головне - щоб 
він отримував задоволення від спілкування з фарбами і радів результатам своєї праці.

6. Матеріали, які можна використовувати в нетрадиційному 
малюванні.

Для розвитку дитячої творчості в процесі нетрадиційного малювання 
необхідно забезпечити дитину різноманітним матеріалом:

- папір різного розміру, кольору, форми і фактури;
- фарби гуашеві, акварельні;
- воскові крейдочки, олівці;
- серветки, палітри, стаканчики з водою;
- готові або виготовлені батьками штампи для друкування, 

різноманітний покидьковий матеріал (пробки, кришки від кремів, 
фломастерів, кубики, нитки, картопляні штампи…);

- природній матеріал (листя дерев різних порід, засушені квіти, 
шишки, насіння);

- картон, пластилін, поролон, вата, ватяні палички, старі зубні 
щітки…

7. Майстер-клас з використання деяких нетрадиційних технік 
зображення: монотипія, малювання по мокрому паперу аквареллю, 
воскові олівці і акварель, друкування природнім матеріалом.

Демонстрація технології виконання зображень проводиться разом з 
батьками, які мають можливість спробувати свої сили у творчому процесі.



8. Пам’ятка для батьків “Розвиток дитячої творчості»

Роздається усім батькам.

Розвиток дитячої творчості: 10 правил для батьків

1. Говоріть «ні» дитині якомога рідше. Найпростіший спосіб перервати політ уяви - 
зупинити дитину, коли вона чимось займається. Малює пальцем на картопляному 
пюре? Виросте майбутній Пікассо. А хто знає, що вийде, якщо змішати газовану воду з 
майонезом? Ви не знаєте, а ваша дитина дізнається і, можливо, стане другим 
Менделєєвим.

2. Змістовно і цікаво організуйте життя вашого малюка, дайте йому можливість для 
нових і яскравих вражень. У цьому вам допоможуть прогулянки, екскурсії, книги, 
бесіди ....

3. Надайте дитині всі необхідні матеріали для творчості. Ви не можете переплисти 
річку, якщо у вас немає човна, вірно? Щоб займатися творчістю, потрібні інструменти і 
матеріали. Забезпечте дитину олівцями, крейдою, пластиліном, природним матеріалом, 
папером, клеєм, безпечними дитячими ножицями і т.д.

4. Акцентуйте увагу на чарівності самого процесу, а не на результаті.

5. Не женіться за складністю. Відповідно до досліджень, найпростіші м'ячики або 
кубики розвивають мислення і уяву дитини не гірше, ніж «круті» дорогі іграшки. 
Наприклад, кидаючи або катаючи м'ячик, навіть найменша дитина кожен раз робить це 
по-іншому, оволодіваючи новими навичками та пізнаючи для себе щось нове.

6. Не відмовляйтеся від сучасних технологій. Комп'ютер часто прирівнюють до 
телевізора, і час, проведений за комп'ютерними іграми, вважається витраченим марно. 
Це не зовсім так, адже за допомогою комп'ютера можна малювати, створювати музику, 
будувати віртуальні будинки. Просто купуйте правильні ігри, які сприятимуть розвитку 
уяви і творчості.

7. Давайте дитині  завдання, що вимагають креативності: незвичне використання 
знайомих предметів, домальовування заданих елементів, гра зі словами і римами, 
завершення фраз, зміна сюжетів знайомих творів, підміна героїв.

8. Творіть разом з дитиною. Ваша присутність і заохочення - найкращий стимул для 
творчого настрою дитини. Влаштовуйте домашні концерти, сімейні читання вголос і 
міні-спектаклі, ходіть разом в музеї і на концерти, малюйте і клейте, слухайте разом 
музику і танцюйте ( не обмежуйте свою дитину рамками лише дитячих пісеньок і 
танців).

9. Будь-який вид дитячої творчості - це не просто розвага, творчість допомагає дитині 
стати в майбутньому щасливою, задоволеною життям людиною. Ставтеся серйозно до 
інтересів дитини, і постаратися розвинути її таланти, якою  б дивною або незрозумілою 
не здавалося вам її творчість.



10. Обов’язково підтримуйте дитину при її творчих заняттях. Результати роботи 
неодмінно мають бути вами оцінені найвищою оцінкою, навіть якщо вам дещо не 
сподобалось.  Хваліть дитину і щиро радійте її успіхам. 

9. Висновок.

       Навчання завжди пов’язане з помилками. Виправляйте їх спокійно, 
доброзичливо, щоб не завдати дитині психічної травми. Не забувайте хвалити 
малюків за найменші успіхи й досягнення. Неодмінно закінчуйте заняття на 
позитивних емоціях. Найголовніше – зацікавити дітей і підтримати в них 
бажання пізнавати нове.
        Пам’ятайте, що далеко не всі повинні у майбутньому стати 
художниками, але кожна дитина може навчитися помічати навколо себе красу, 
шанувати її та вміти відтворювати у своїй душі, своїй творчості.

 

Конспект 
батьківських зборів

в старшій групі 

Тема: «Читаємо дитячий малюнок»

Мета:  Розповісти батькам про важливість спостережень за процесом та         
результатом малювання дітей, про значення деяких деталей в 
дитячому малюнку. Проаналізувати разом з батьками дитячі малюнки 
на тему «Моя сім’я». 

План проведення:
           

1. Анкетування батьків «Чи знаєте ви свою дитину?»
2. Доповідь вихователя на тему: «Про що розповідає дитячий 

малюнок?»
3. Бесіда з дитячим психологом (відповіді на запитання батьків).
4. Аналіз дитячих малюнків на тему «Моя сім'я».
5. Підсумки.     

Хід зборів:
 
             1. Анкета для батьків «Чи знаєте ви свою дитину?» (проводиться з 
метою самоаналізу, залишається у батьків).                                                            



 - Хто у вашій сім'ї займається вихованням дітей?
 -  Чи часто ви спілкуєтесь з дитиною?
 - Чим любить займатись ваша дитина найбільше?
 - Який колі є улюбленим у вашої дитини?
 - Чи балуєте ви свою дитину?
 - Чи є ви  авторитетом для вашої дитини?
 - Чи часто ви прислухаєтесь до думки дитини? Чи зважаєте на неї?
 - Що ви знаєте про друзів вашої дитини?
 - Чи часто дитина задає вам запитання?
 - Хто у вашій сім'ї користується найбільшим авторитетом?

2. Доповідь «Про що розповідає дитячий малюнок?»

Психологи твердять, що малюнок дитини – один з найточніших джерел інформації 
про неї. Адже малюнок для дитини є її мовою, якою вона може виразити найпотаємніше - 
те, що не може (або не хоче!) висловити словами.

Слід мати на увазі, що малюнки дитини починають ”розповідати” про неї з 4, а ще 
краще з 5 років.

Отже, попросіть дитину п’яти років намалювати свою сім’ю. Тільки не кажіть кого 
саме – дитина має це вирішити сама. Нехай малює кольоровими ОЛІВЦЯМИ, а не 
фломастерами. Якщо у вас вийде непомітно підглянути, в якій послідовності дитина 
малюватиме персонажів, - розкриєте важливий дитячий секрет. Але пильнуйте, щоб малі 
хитруни не помітили вашої цікавості! Бо тоді матимете спотворену інформацію.

Отже, на що слід звернути увагу, аналізуючи дитячий малюнок?
1. Персонажі і деталі.
Першим і найбільшим малюють зображення найголовнішого в розумінні дитини 

члена родини (це може бути і вона сама!). Черговість малювання зображень показує 
пріоритетність членів сім’ї в уяві дитини.

Зазвичай лише після людей діти малюють інші деталі – хмарки, квіти, метелики 
тощо. Якщо ж дитина вимальовує „пейзаж”, а вже потім людей – це тривожний сигнал. 
Слід замислитися, чому дитина така байдужа до своїх близьких.

Численні прикраси (ґудзики, бантики, намисто тощо) діти промальовують на 
фігурах тих, кого найбільше люблять. На деяких малюнках мами вбрані, наче королеви. 
Якщо ж такі прикраси є на „автопортреті” – це свідчить про бажання вирізнитися, 
привернути увагу, потяг до зовнішніх ефектів.

Зброя, загрозлива поза, чітко промальовані зуби і нігті свідчать або про 
агресивність, або про захисну форму поведінки. Слід з’ясувати, від кого дитина хоче 
захиститись.

Зображення статевих органів на малюнках старших дошкільників також свідчить 
про демонстративне бажання привернути увагу, навіть ціною провокування агресії (на 
малюнках дітей до 4 років – це просто зображення природного життя).

Відсутність якогось члена сім’ї – ознака психологічного дискомфорту чи конфлікту. 
Наприклад, на малюнку нема батька, який приділяє дитині мало уваги чи буває надто 
суворий. На запитання „Де ж тато?” дитина відповідає: „На роботі”. Або на малюнку нема 
молодшого братика чи сестрички. Це означає, що дитина не може змиритися з тим, що їй 
стали приділяти менше уваги.

УВАГА! Не треба абсолютизувати відсутність когось із родини. Діти живуть 
сьогоднішнім днем, тож після сварки чи образи можуть „пропустити” кривдника. Якщо ж 
дитина „забула” намалювати себе – це серйозна проблема. І якщо навіть після нагадування 



„Ти забув намалювати себе” дитина каже „Потім намалюю” чи „Я вже не поміщаюсь”, 
значить, він почувається самотнім, зайвим.

Буває, що дитина зображує неіснуючого члена родини (наприклад, братика чи 
сестричку). Отже, такі діти недоотримують уваги, вони потребують спілкування і ігор з 
батьками, а ще краще – з ровесниками.

2. Розмір фігур на малюнку, товщина ліній, натиск олівця.
Невпевнені, непристосовані до життя у колективі, нервові діти малюють маленькі 

фігури, що займають невелику частину аркуша, лінії тонкі, натиск слабкий. Можливо, 
хтось із батьків надто суворий з дитиною або постійно незадоволений нею, і тому дитина 
почувається незахищеною у великому ворожому світі. Самотні діти малюють і себе 
малесенькими.

Треба знати, що невпевнені діти можуть шукати „компенсацію” зовні – у 
солодощах, загалом переїданні, володінні предметами (їм постійно потрібні нові й нові 
іграшки, якими вони майже не бавляться) і навіть у крадіжках.

Упевнені комунікабельні діти малюють з розмахом – великі фігури, добре 
натискаючи на олівець. Якщо дитина вважає себе „пупом землі” – то їй навіть може не 
вистачити аркуша для зображення себе, найкращого в світі. Діти з адекватною 
самооцінкою малюють себе однакового чи трохи нижчого зросту від батьків. Розмір 
зображень також говорить про місце, яке посідає ця людина у житті сім’ї. Якщо 
молодшого брата чи сестру дитина малює більшим за себе, це означає, що молодший 
забирає всю увагу батьків.

На малюнках дітей, у яких швидко і безпричинно міняється настрій, так само 
міняється натиск олівця – то слабкий, то сильний.

Ознакою підвищеної тривожності малюка є часті виправлення, особливо такі, що 
лише погіршують якість зображення.

3. Відстань між фігурами.
Діти зазвичай малюють себе поряд з тим, кого найбільше люблять. (От вам і 

правдива відповідь на дурне доросле запитання „Кого ти найбільше любиш – маму чи 
тата?”). Якщо діти малюють себе в центрі між татом і мамою – значить, вони почуваються 
важливими для них і любимими.

Найдалі від усіх і від себе діти розміщують „нелюбимого” родича. Зображення 
когось у профіль чи спиною свідчить про напружені стосунки з цим родичем.

Якщо дитина намалювала себе окремо від інших, на певній відстані, це свідчить 
про відчуття ізольованості, самотності, непотрібності.

Якщо фігури родичів розміщені далеко один від одного, відділені один від одного 
іншими предметами (квітами, тваринами тощо), це означає їх емоційну роз'єднаність, 
конфліктність у сім’ї, яку глибоко переживає дитина.

Надто щільне зображення фігур свідчить або про гарні тісні стосунки у сім’ї або 
про мрії дитини про такі стосунки.

4. Зображення рук і ніг.
Відсутність рук на „автопортреті” дітей після 6 років може свідчити про їх 

слабкість, пасивність, а у дітей після 10 років – про затримку інтелектуального розвитку. 
Такі діти можуть бути надто поступливими, не давати здачі, коли їх ображають інші діти, 
або почуватися безправними у своїй родині.

Підняті догори або великі довгі руки з великими пальцями на „автопортреті” 
можуть свідчити про агресивність дитини, а на зображенні батьків – про очікувану від них 
агресію – тобто образи, грубість.

Невпевнені діти часто малюють нестійкі фігури, з маленькими тоненькими 
ніжками. Так підсвідомо вони виражають відсутність підтримки, захищеності, міцного 



стержня в собі. Брак відчуття захищеності, тривожність може затримати розвиток 
емоційної зрілості, перешкоджати досягненню психічного здоров’я.

5. Голова, рот, вуха, очі.
Якщо обличчя промальоване ретельніше від інших частин тіла, то цей персонаж є 

значущим у житті дитини. Якщо дитина „пропускає” частини обличчя або ж малює лише 
овал – цей родич є джерелом негативних емоцій. Якщо таким чином зображене власне 
обличчя – дитина почувається самотньою в сім’ї.

Завеликий рот свідчить про грубість, образи, яких дитина зазнає від члена родини. 
Замалий – про те, що з нею мало спілкуються. Якщо на обличчі лише рот – дитина 
потерпає від постійних нотацій і зауважень цього родича. Промальовування вух свідчить 
про те, що дитину слухають і чують (вуха на „автопортреті” - дитина слухає вас і чує). 
Відсутність вух – „не слухаю”, „не чую”. Те саме можна сказати і про очі. Але якщо 
намальовані лише очі (і/або вуха), ще й великі, із замальованими зіницями, - дитина 
повідомляє вам, що цей родич здійснює над нею постійний нав’язливий контроль, вона 
його боїться.

6. Кольори.

Діти відчувають колір і підбирають його до свого настрою. Зазвичай діти 
середнього рівня емоційного розвитку використовують 5-6 кольорів. Ширша гама свідчить 
про натуру чутливу, емоційну. Якщо дитина старша 4 років малює 1-2 олівцями, це радше 
свідчить про її негативний стан у даний момент (синій – тривога, червоний – агресія, 
чорний – депресія). Використання лише простого олівця ,за наявності кольорових, може 
свідчити про відсутність „чуття кольору” або про те, що в житті дитини бракує яскравих 
позитивних емоцій. Найважливіші для дитини персонажі вирізняються найбільшою 
кількістю барв. „Нелюбимих”, ворожих персонажів діти малюють чорним або 
темно-коричневим кольором. Якщо дитині затишно у родині, вона „одягає” себе у яскраві 
теплі кольори.

ВИСНОВКИ
Все вищесказане не є абсолютним законом. Не робіть поспішних висновків, якщо 

вам здається, що щось не гаразд, не лякайтесь, поспостерігайте за дитиною якийсь час, 
адже малюнки – це дуже індивідуальна річ. Шановні батьки! Любіть своїх дітей, будьте 
уважні до них, малюйте з ними, бавтеся, розмовляйте! Ви ж хочете виростити щасливих 
людей, поряд з якими будуть щасливі всі?

3. Запитання – відповіді. Бесіда з психологом.

4. Аналіз дитячих малюнків.
           
          Батьки розглядають малюнки «Сім’я» своїх дітей, психолог допомагає 
правильно трактувати їх, вихователь розповідає про сам процес малювання, 
про особливості, які були відмічені під час роботи дітей.

5. Підсумок.

           Шановні батьки! Тепер ви маєте змогу самостійно зробити висновки 
про те, чи добре ви знаєте свою дитину, порівнявши ваші відповіді в 
анкетуванні з результатами аналізу дитячих малюнків.



Дитячий малюнок – це послання підсвідомості дитини дорослим. 
Звертайте увагу, що малюють ваші діти. Допомогти зрозуміти своє чадо може 
психологія: що означають малюнки, які кольори вибирає юний художник, – 
все це дуже важливо. І важливіше не те, як навчити малювати дитину, а 
надати їй таку можливість. 

Варто щодня виконувати спеціальну вправу, яку психологи називають 
„безумовна увага”. Щодня приділяйте дитині щонайменше 10 хвилин 
„безумовної уваги”: телефон і телевізор вимикаються, миття посуду 
відкладається, обід не вариться, двері зачиняються. Ці 10 хвилин ви 
розмовляєте з дитиною про що завгодно. Почати можете ви: розпитайте 
дитину, як минув день, з ким вона бавилась, що робила тощо. Повірте, 
контакт з дитиною - це надзвичайно важливо зараз, а для ваших майбутніх 
стосунків – просто безцінно.

У доповіді використані матеріали психолога Аліни Філенко, надруковані в журналі 
«Ангелятко» за жовтень-листопад 2008р.
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