
2-3й триместри 
 

23 листопада 
Тема.Птахи. 
Мета:розширювати лексичний запас дітей за темою,учити чітко промовляти назви 
птахів , відповідати на запитання вчителя . 
 
7 грудня 
Тема.Зима-чарівниця. 
Мета:закріпити ознаки зими, вчити дітей спостерігати за явищами 
природи,розвивати мислення, увагу . 
 
14 грудня 
Тема.Зимові розваги. 
Мета:продовжувати знайомити дітей з особливостями зимової пори 
року,збагачувати словник дітей назвами зимових розваг. 
 
21 грудня 
Тема. На свято завітаємо весело пограємось. 
Мета:продовжувати знайомити дітей з циклом зимових свят. 
Свято Миколая 
 
11 січня 
Тема. Різдво . 
Мета: ознайомити дітей з традиціями святкування Різдва . 
 
18 січня 
Тема. Подорож до зимового лісу. 
Мета:формувати інтерес до об’єктів живої природи, ознайомити дітей з ялинкою 
,виховувати бережливе ставлення до рослин. 
 
25 січня 
Тема. Мешканці лісу. 
Мета: удосконалити знання дітей про лісових звірят,ознайомити з ознаками 
зовнішнього вигляду . 
Вшановання Героїв України. 
 
1 лютого 
Тема.Символи України 
Мета: ознайомити дітей з символами України. 
 
8 лютого 
Тема. Український національний одяг. 
Мета:учити дітей розрізняти та називати предмети одягу, розвивати память 
,мовлення. 
 



15 лютого 
Тема.Подорож у царство кімнатних рослин 
Мета:ознайомити дітей із кімнатними рослинами,вчити називати та розрізняти 
частини рослин, складати коротеньку розповідь про рослини, визначати колір 
стебла та квітки. 
22 лютого 
Тема.У бабусі на подвір’ї . 
Мета:вдосконалювати знання дітей про свійських тварин і птахів, розвивати вміння 
відгадувати загадки та імітувати рухи тварин , заохочувати бажання піклуватися 
про свійських твари 

29 лютого 
Тема.Пори року. 
Мета:закріпити назви пір року, повторити пори року , назву місяців . 
7 березня 
Тема. Сонячні промінчики. 
Мета: розвивати знання про сонечко, його 
властивості ,увагу , мислення,формувати інтерес до природи. 
 
14 березня 
Тема.Птахи , до нас повертаються пташки. 
Мета:ознайомити дітей з птахом шпаком , його зовнішнім виглядом ,розвивати 
інтерес та бажання піклуватися про птахів. 
Шевченківське свято. 
 
21 березня 
Тема. Комахи на весні. 
Мета: формувати знання про користь комах, розвивати увагу, мислення, вчити 
відповідати на запитання , виховувати повагу до комах. 
28 березня 
Тема.Подорож до весняного лісу. 
Мета: формувати пізнавальний інтерес до рослинного світу,вчити розрізняти та 
називати дерева, кущі, квіти. 
 
4 квітня 
Тема.Великдень. 
Мета: ознайомити дітей з звичаями святкування свята Великодня. 
 
25 квітня 
Тема. Моя родина. 
Мета: закріпити поняття родина, з кого вона складається ;розвивати мовлення, 
вміння розпізнавати та називати членів своєї родини, виховувати повагу та любов 
до власної родини. 
 
 

 



2 травня 
Тема. Тато, мама, я - це моя сім’я. 
Мета: формувати уявлення дітей про сім’ю , членів сім’ї , вчити орієнтуватися в 
іменах найближчих родичів, виховувати любов та повагу до батьків. 
 
9 травня 
Тема. Мама лагідна моя. 
Мета: закріпити знання дітей про маму , імя мами і своє імя . 
Свято матері. 
 
 

16 травня 
Тема. Ласкаве сонечко дивиться в віконечко 
Мета: формувати елементарні знання про об’єкти неживої природи ( 
сонце),продовжувати вчити називати форму, колір та величину предмета. 
6 червня 

 


