
Тема: Кришталевий дзвін зими, зимові утіхи. 

Мета: продовжити ознайомлювати вихованців гуртка з зимовою порою року; 

розвивати пам'ять, увагу, виховувати здатність насолоджуватись природою, 

яка їх оточує. 

Вслухайтесь у зиму. Як ви гадаєте, чи можна вважати її беззвучною порою 

року? Які звуки ви чуєте у зимовій природі?  

Зимова природа може бути і мовчазною. Наче спляча красуня, вона тихо 

спочиває до тієї пори, поки гарячий сонячний поцілунок не розбудить її.  

Прислухайтесь: чи замовкають взимку пташині голоси? Яких птахів можна 

почути у цю пору року? Як ви думаєте, про що вони перемовляються між 

собою? 

Прислухайтесь до того, як рипить сніг під ногами. Який настрій це навіює? 

Порівняйте рипіння снігу та шерех опалого листя.  

Які звуки можна почути в лісі, парку під час сильного морозу? Чому говорять, 

що мороз «тріщить»? 

Спробуйте «заграти» на крижаних «цимбалах» зими і послухайте, як дзвенять 

бурульки, якщо до них доторкнутися паличкою. 

 

Проведіть акцію доброти «Гостинці з комори» 

Наповніть годівнички насінням на вибір берези, вільхи, реп’яха, ясена, 

соняшника, гарбуза, кавуна; ягід калини, горобини, шипшини, несолоне сало, 

тощо. 

Проведіть ігри «Зимові утіхи» 

Катання на санчатах, лижах, ковзанах, ліплення сніговиків, будівництво 

снігового містечка, тощо. Сфотографуйтесь під час ігор. 

 

Виготовте «Трав’янчика». 

ВИГОТОВЛЕННЯ ТРАВ’ЯНЧИКА 
(прикрашаємо зелений куточок) 

Обладнання: 

––капронова панчоха, 

––насіння газонної трави, 

––тирса і ґрунт, 

––ножиці, 

––одноразова тарілка, 

––(картонна трубка) від кухонних рушників або туалетного паперу, 

––вата. 

Для виготовлення трав‘янчика вам знадобиться шматок панчохи 

завдовжки до 30 см. У місці ступні капрон досить товстий, що може утрудняти 

проростання насіння, тому його найкраще обрізати. Зав’яжіть вузлик, щоб 

ґрунт не випадав з панчохи. 

Підготування панчохи 



 

Картонна трубка полегшить засипання насіння і ґрунту 

Куляста форма для трав‘янчика 

Спочатку у панчоху засипається насіння трави, (майбутнє «волосся» 

трав‘янчика) і лише згодом обережно досипається ґрунт. Засипайте землю до 

тих пір, поки панчоха не прийме кулясту форму. Потім можна витягнути 

трубку і зав’язати вузол. Зайвий капрон обріжте ножицями. 

Не забудьте перевернути «кулю», адже насіння повинно 

знаходитись на верхній частині «голови»! 

Приступайте до прикраси трав‘янчика. Придумайте йому веселий образ чи 

суворий імідж, надайте вираз обличчя, тощо. Використовувати краще всього 

водонепроникні матеріали, щоб виріб не втратив первинної форми під час 

поливання. 

Придумуємо «образ». 
Очі, вушка та ніс можна зробити із  

різнокольорових клаптиків тканини або фетру, 

а брови – із вати. 

Після цього перемістіть поробку в пластикову  

Тарілку і добре полийте. 

Поставте на підвіконня трав‘янчика і вже 

після декількох днів побачите, як проростає 

«волоссячко» – трава. 

Не забувайте про регулярне поливання, 

адже трава любить вологу. 

Коли трава підросте, зробіть трав‘янчику  

красиву, стильну зачіску. 

 

   

Підготування панчохи Картонна трубка 

полегшить засипання 

насіння і ґрунту 

Куляста форма для 

трав‘янчика 


