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НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ 

1-го  року навчання   ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ 

 

 

№№ 

п/п 

 

       Зміст  роботи                       Кількість годин 

      Всього      Теорія   Практика 

   1.       Читання           36          16          20 

 

   2.       Письмо           36            4          32 

 

   3.       Математика            36          16          20 

 

   4.       Малювання           36            6          30 

 

       Р А З О М:            144          42         102 

 

 

Пояснювальна  записка 
Суть досвіду полягає в тому, щоб комплексно підготувати до школи в стінах 

позашкільного закладу. 

Кожного з батьків рано чи пізно починає турбувати питання готовності його 

дитини до школи, а в стінах позашкільного закладу, я, як керівник гуртка, маю змогу 

кваліфіковано підготувати дитину до школи, я це роблю методично. підтримуючись 

системами, нічого не упускаючи. 

 У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. За її допомогою діти 

пізнають світ. Без гри дітям жити важко, нецікаво. 

  Гра дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні  невідкладні потреби, а ще – 

спрямовує на майбутнє, бо під час гри у дітей формуються, закріплюються властивості, 

вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних, творчих функцій у 

майбутньому. 

      Тому процес навчання в експериментальній групі викладається більшою частиною в 

ігровій формі. 

 В.О.Сухомлинський вказував на позитивну роль гри у навчанні: «Дуже велике 

значення має ігровий елемент у процесі навчання»,- писав він. 

      До експериментальної групи зараховуються діти 5-ти річного віку з різним рівнем 

підготовки. Кількість дітей в кожній групі десь близько 10-15. Тривалість занять 35 

хвилин під час яких передбачена відносно різноманітна зміна видів діяльності. Доречно 

вводяться ігрові моменти, обов’язково проводяться фізкультурні хвилинки у віршованій 

та ігровій формі. 

 

                                   ПРОГРАМА З ГРАМАТИКИ 

 

      Малюк, що збирається до сучасної школи, має вміти самостійно мислити, працювати, 

творчо розмірковувати, висловлюватися. Йому потрібні не лише міцні навички читання та 

письма, а й чіткі знання що до структури мови і звукової будови слова. 

 

                       Програма містить три основні розділи: 

1.Ознайомлення зі словом та реченням. 

2.Ознайомлення зі звуковою стороною слова. 

3.Навчання читання. 

  Метою занять 1 розділу «Ознайомлення зі словом та реченням» є: 



- висловити інтерес до слова; 

- ознайомити з поняттям «слово»; 

- навчити самостійно називати різноманітні слова; 

- довести, що слова вимовляються з певною послідовністю; 

- ознайомити з поняттям «речення»; 

- навчити вирізняти речення із загального мовного потоку, розчленувати 

речення на слова, складати речення з одного-трьох слів за сюжетними та предметними 

малюнками; 

- ознайомити з графічною моделлю речення; 

- навчити складати речення за запропонованими графічними моделями. 

 Другий розділ «Опанування дитиною звукової сторони слова» - складний процес, 

який можна розподілити на такі етапи: 

- вислухування в звучання слова, вирізнення звуків; 

- самостійне виокремлення звуків зі слова, аналіз його звукової  

     структури. 

  Мета і завдання на всіх етапах: 

- дати поняття про звуки мовлення у порівнянні з невимовленими звуками; 

- навчити дослуховуватися звучання слів; 

- самостійно визначити послідовність звуків у слові; 

- відчувати звук як окремий елемент слова; 

- дати поняття про звуки голосні та приголосні, чим відрізняються вони один від 

одного за вимогою; 

- навчитися розрізняти тверді та м’які приголосні за звучанням та артикуляцією; 

- прищепити навички помічати звуки умовними позначками, записувати звукові 

моделі слова; 

- навчити розчленовувати слово на частини, тобто на склади; 

- відпрацьовувати вміння виділяти наголос у словах; 

- навчити розрізняти одно-, до-, трискладові слова. 

  І, нарешті, мета і завдання третього розділу «Навчання читання»: 

     -   познайомити з літерами; 

     -  навчити основному засобу читання з орієнтуванням на голосні звуки відкритих і 

закритих складів, читати слова зі звуко-складовою структурою, що поступово 

ускладнюється, правильно інтонувати речення, правильно, ясно, голосно вимовляти слова, 

писати літери, складати слова під диктовку, переписувати з друкованого тексту, 

перевіряти написане; 

     -  ознайомити з переносом слів по складах; 

    -  ознайомити з правилами написання слів з деякими словосполученнями. 

 

        ПРОГРАМА З НАВЧАННЯ ПИСЬМА 5-РІЧНИХ ДІТЕЙ 

  Завдання програми -  розвивати і формувати зорові, слухові, артикуляційні, моторні 

уявлення і зв’язки між ними, а також розвивати відповідні навички координації та її 

контроль. 

5-ти річних дітей підготувати до сприймання програми 6-ти річних школярів у школі. 

      Розвивати м’язи кисті руки, окомір, самоконтроль, координацію рухів руки, стійкість 

уваги. 

      Навчання письма відбувається паралельно з навчанням читання: на заняттях письма 

діти пишуть елементи букв, друковані літери та склади. 

      На першому етапі діти вчаться: правильно сидіти за партою під час письма, тримати 

ручку, олівець, розміщувати зошит на парті; орієнтуватися на сторінці зошита, знаходити 

лівий, правий бік аркуша, верхню та нижню частини; ознайомитися з назвами ліній сітки 

зошита – основним рядком (його початок, середину, кінець), верхньою та нижньою 



рядковою лініями, міжрядковою похилою, з назвами елементів букв: прямою, довгою, 

короткою лініями, овалом, на півовалом. 

      Діти пишуть кульковою ручкою: вона легка, не робить клякс, не чіпляється за папір, у 

підсумку – не вимагає часу для підготовки для письма.        

      Як і ніші ручки, тримати її слід трьома пальцями – великим, вказівним та середнім. 

Ручка спирається на середній палець, зліва притримується великим, справа з гори – 

вказівним. Всі три пальці перебувають на відстані приблизно 1,5-2 см від початку 

стержня. 

      Для занять письма необхідні кольорові олівці, щоб розфарбувати малюнки в книжках-

розфарбовках. Рухати олівцем краще вільно, легко порівняно з ручкою. 

      Учні вправляються в обведенні трафаретів, за штрихуванні фігур, виконувати завдання 

для вироблення умінь дотримуватись основного ряду, правильно розміщувати елементи в 

рядку, писати прямі лінії і закругляти їх. Зіставляти довжину, ширину графічних 

елементів, писати їх правильно розміщувати і тримати письмове приладдя. 

      Формування рухової сторони, графічні навички тільки розпочинаються, тому 

необхідно поступово виробляти плавні ритмічні рухи кісті дитини. 

      Ігрові форми вправ, змістовний інтерес ситуацій приваблюватимуть 5-ти річних дітей, 

спонукатимуть їх аналізувати, робити посильні висновки і таким чином розвивати 

мовлення,змінювати навички звукового аналізу слів – загальної основи читання й письма, 

формувати правильні рухові дії. 

      Велику увагу під час навчання треба приділяти формуванню гігієнічних навичок: 

вчити дітей сидіти за партою правильно – на відстані ширини долоні до краю парти; плечі 

мають бути на одному рівні; голова похилена так, щоб учень бачив те, що пише, тощо. 

      Виконання гігієнічних вимог – один із факторів прискорення опанування графічних 

навичок. 

       

                    ОРІЄНТОВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ 

 

1. Знайомство з приладдям для письма. Правила використання зошита, ручки, олівців.  

2. Правила посадки за партою. Як тримати ручку. Знайомство з зошитом: 

орієнтування на сторінці зошита, знайомство з назвами ліній сітки зошита. Пишемо 

прямі короткі риски через крапочку. 

3. Виконуємо вправу в зошиті в основному рядочку, пишемо рисочки з нахилом в 

різні боки. 

4. Працюємо з верхньою допоміжною лінією, довгі риски. 

5. Працюємо з нижньою допоміжною лінією. Пишемо елементи букв. 

6. Пишемо елементи букв. 

     Починаємо писати друковані букви. Пишемо букву «А». 

7. Пишемо елементи букв. 

     Пишемо друковані букви. пишемо букву «У». 

8. Пишемо елементи букв. 

     Пишемо друковані букви «О» і «І». 

9.  Пишемо елементи букв. 

          Пишемо друковану букву «П» та склади з цією буквою. 

10.Пишемо елементи букв. 

    Пишемо друковану букву «Т» та склади з цією буквою. 

11.Пишемо елементи букв. 

         Пишемо друковану букву «К» та склади з цією буквою. 

     12.Пишемо елементи букв. 

         Пишемо друковану букву «М» та склади з цією буквою. 

     13.Пишемо елементи букв. 

         Пишемо друковану букву «И» та склади з цією буквою. 



     14.Пишемо елементи букв. 

         Пишемо друковану букву «Н» та склади з цією буквою. 

     15.Пишемо елементи букв.  

     Пишемо друковану букву «Х» та склади з цією буквою. 

16Пишемо елементи букв. 

    Пишемо друковану букву «Б» та склади з цією буквою. 

17.Пишемо елементи букв. 

    Пишемо друковану букву «В» та склади з цією буквою. 

18.Пишемо елементи букв. 

          Пишемо друковані букви «Д», «Е» та склади з цими буквами. 

     19.Пишемо елементи букв. 

            Пишемо друковані букви «З», «С» та склади з цими буквами. 

     20.  Пишемо елементи букв. 

            Пишемо друковані букви «Г», «Д» та склади з цими буквами. 

     21.  Пишемо елементи букв. 

            Пишемо друковані букви «Ж», «Ш» та склади з цими буквами. 

     22.  Пишемо елементи букв. 

            Пишемо друковані букви «Ю», «Я» та склади з цими буквами. 

     23.  Пишемо елементи букв. 

            Пишемо друковані букви «Є», «І» та склади з цими буквами. 

     24.  Пишемо елементи букв. 

            Пишемо друковані букви «Ф», «Р» та склади з цими буквами. 

     25.  Пишемо елементи букв. 

            Пишемо друковані букви «Ч»,»Ц», «Щ». 

 

                         ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ 

  Ціль та завдання: Прищепити цікавість до знань; 

     - розвивати мислення питання, тобто ті розумові здібності, котрі необхідні для 

успішного навчання у школі: пам’ять, увагу, образне мислення, логічне мислення (вміння 

порівнювати, доводити, аналізувати, узагальнювати), творчі здібності, фантазію, уяву, 

конструктивне мислення (на геометричнім матеріалі); 

     - розвиток мови, вміння логічно висловлюватися, переконливо викладати свої думки; 

     - засвоєння числового ряду та склади чисел, отримання уявлення про задачі, вміння 

виділити її частини, розв’язувати та складати задачі, знання геометричного матеріалу та 

ін. 

З  М  І  С  Т 

 

     1. Формування навичок лічби до 5. Лічба на слух. Один, багато. Цифра «1». 

     2. Закріплення навичок лічби до 5. Число та цифра «2». 

     3. Число та цифра «3». Порівняння предметів. Формування вміння упорядковувати 

предмети за єдиною ознакою. Поняття: праворуч, ліворуч. Геометрична фігура – 

трикутник. 

     4. Число та цифра «4». Об’єднання предметів. Поняття: попереду – позаду, за, перед, 

між, сусіди, останній, перший, попередній, наступний. Геометричний матеріал. Квадрат. 

     5. Лічба. Нумерація. Число та цифра «5». Поняття: вище, нижче, під, над. 

Геометричний матеріал. Кути. Прямий кут. Гострий кут. Тупий кут. 

     6. Лічба. Нумерація. Число та цифра «6». Орієнтування на аркуші паперу. Закріплення 

понять: під, над, ліворуч, праворуч, зверху, знизу, на. Геометричний матеріал. 

Чотирикутники та прямокутники. 

     7. Лічба. Нумерація. Число та цифра «7». Дні тижня. Поняття: ближче, далі, перед, за. 

     8. Лічба. Нумерація. Число та цифра «8». Поняття: однакова кількість, неоднакова 

кількість, знаки « = »,  « > », « < ». 



     9. Лічба. Нумерація. Поняття: більше, менше, стільки ж. Число та цифра «9» . Знаки  « 

= », « < », « > » . Складання. Знайомство зі знаком « - » . 

    10. Число «10». Поняття віднімання. Знак « - ». Поняття на 1 більше, на 1 менше. 

Багатокутники. 

    11. Уявлення про арифметичну задачу. Складання та розв’язання задач. Опорна схема. 

Склад числа «2». Формування уявлень про точку, лінії: прямі, зігнуті, ламані. 

    12. Склад числа «3». Зв'язок складання та віднімання. Поняття оберненої задачі. 

Відрізок. 

    13. Склад числа «4». Поняття числового відрізка. Розв'язання задачі. Зв'язок складання 

та віднімання. 

    14. Закріплення вивченого матеріалу. Склад числа «5». Збільшення та зменшення чисел 

на 1. Число та цифра «0». Виняткові випадки складання та віднімання. Знайомство з 

лінійкою. 

    15. Склад числа «6». Називання чисел при складанні. Зв'язок між сумою та додатком.  

Об'єм. Літр. 

    16. Склад числа «7». Знайомство з десятком, як новою лічильною одиницею. 

    17. Склад числа «8». Утворення чисел другого десятку. Робота із задачами. Маса тіла та 

її вимір. 

 

                    ПРОГРАМА – ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

 

     Програма навчання дітей 5-ти річного віку розроблена з урахуванням вікових 

особливостей їхнього розвитку, практичного досвіду і можливостей засвоєння 

програмного матеріалу. На основі Міністерської програми навчання 6-ти річних 

першокласників складена ця програма з авторськими переробками 

      Зміст програми побудовано за принципами: від простого – до складного, від 

елементарної вправи – до складної композиції, єдності виховання й освіти, навчальної і 

творчої діяльності, систематичного розвитку в учнів здібностей з приймання художнього 

образу у творах мистецтва, естетичних явищ у навчальному і на цій основі – посильне 

самостійне творення художнього образу. 

      Завдання цього предмета – розвиток творчих здібностей учнів (зорового сприяння : 

чуття кольору, форми пропорцій, просторових уявлень, образного мислення, пам'яті, 

фантазії); 

    - уміння втілювати в художніх образах власний задум під час виконання практичних 

завдань; 

    - прищеплення навичок роботи з художніми матеріалами й інструментами у навчанні 

різного виду художньої діяльності; 

    - створення умов, за яких вихованці відчуватимуть радість образотворчої праці, 

впевненість у своїх силах, самостійність у виконанні практичних завдань. 

     5-ти річкам, як і 6-ти річкам, як відомо, властиві наочно-дійові способи опанування 

знань, умінь і навичок. Тому, ознайомлення з елементами образотворчої грамоти бажано у 

грі. 

     Особливе значення має дидактична гра під час виконання вправ для розвитку гнучкості 

й спритності руки, зорово-рухової координації кольорового сприймання й утворення 

нових барв та їх відтінків змішування фарб, у доборі кольорів певної гами, що відповідає 

змінам стану природи. 

     На заняттях малювання графічні роботи виконуються графічними матеріалами, 

живописні – одразу фарбами без попередньої прорисовки олівцем. 

     Заняття з ліплення мають особливе значення для малюків, у яких рухово-дотиковий 

компонент відіграє велику роль у розвитку образотворчої діяльності. Крім того, такі 

заняття сприяють формуванню у дітей інтересу до створення художніх об’ємних образів. 

 



                        ОРІЄНТОВНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ. 

 

     1. Бесіда про роль образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва в житті 

людини. (Розповідь про різноманітну діяльність художників). Геометричні фігури різних 

кольорів. 

     2. Тематична композиція «Моя домівка». (Складання з геометричних фігур будиночку). 

Виявлення знань, умінь і навичок вихованців образотворчого мистецтва. 

     3. Малювання кольоровими фарбами. Знайомство з фарбами. Основні фарби, утворення 

похідних фарб. Що вони означають? Ознайомлення з правилами і прийомами роботи 

фарбами. 

     4. Фарби осені. Осіннє дерево. Виявлення вмінь розрізняти і називати кольори. 

Виконання вправ з утворенням відтінків червоного, жовтого, зеленого та коричневого 

кольорів. 

     5. Веселка. Кольори веселки. 

     6. Малювання кольоровими крейдами або гуашевими фарбами. Різні парасольки. 

Парасольки до різних тем. Удосконалення навичок утворення відтінків кольорів змішаних 

фарб. 

     7. Малювання фарбами. Хмари і дощик. Удосконалення навичок роботи пензлем (усією 

ворсою, кінчиком, відображення настрою кольорами). 

     8. Ліплення з пластиліну за спостереженням «Гриби». Ознайомлення з правилами і 

прийомами роботи з пластиліном і стеками – розм’якшуванням пластилінової палички, 

розкачувати, розмазувати, примазувати, тощо. 

     9. Ліплення з пластиліну(виконання рельєфу). Створення декоративної композиції на 

паперовій основі. Чарівне яблуко. Повторення правил роботи з пластиліном. 

    10. Малювання до теми «Гриби в лісі». Розвиток спостережливості, уяви, фантазії, 

вміння передавати характерні особливості форм, забарвлення предметів навколишнього 

середовища. 

    11. Ліплення з пластиліну до теми «Овочі». Розвиток спостережливості пам’яті. 

    12. Малювання фарбами. Зимовий пейзаж. Ялинка взимку. Розвиток спостережливості, 

образного мислення. Розширення поняття про контраст кольорів. Холодні кольори. 

    13. Малювання кольоровими олівцями до теми «Ялинкові прикраси». Розвивати 

образне мислення, відчуття гармонії. 

    14. Ліплення з пластиліну до теми «Сніговик в лісі». Удосконалення навичок 

зображення об’єктів округлої форми. 

    15. Малювання фарбами. Чарівний птах. Виховання любові до творів народно-

декоративного мистецтва. 

    16. Малювання до теми «Космічні фантазії». Удосконалення навичок роботи 

графічними матеріалами. Виконання вправ з розвитку спритності руки. 

 

 ЛІТЕРАТУРА ТА ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ 

 
1. Цікава математика. (Пер.з рос.) В.В.Диренко. 

     «Сталкер», 1999 р. Серія «Скоро до школи», заснована в 1998 р. 

2. Від одного до десяти. Весела лічба. С.Я.Маршак. 

     «Дитяча література» М.1959 р. 

3. Здрастуйте, діти!  Посібник для вчителя. 

     Ш.А.Амонашвілі. – М.: Освіта, 1983 р. 

4.  М.В.Богданович. Математична веселка. Київ. «Радянська школа». 

     1981 р. 

5.  М.О.Беженова, Є.О.Шкляревський. Цікава граматика. 



     «Сталкер», 1999 р. 

6. А.С.Зимульдинова, Н.Ф.Скрипченко. Дидактичний матеріал з 

     розвитку мови учнів 6-ти літок. Посібник для вчителів: 

     Київ – «Радянська школа», 1989 р. 

7. Л.П.Стеблевська. Альбом для учнів 1 класу. Вчиться малювати. 

     Вид. «Радянська школа» Київ, 1975 р. 

8. Л.Н.Єлісєєва. Хрестоматія для малюків. Посібник для вихователів 

     дитячого садка. М.: Освіта 1987 р. 

9. Т.Коломієць. Веселе місто Алфавіт. Київ. «Веселка», 1991 р. 

10.  О.В.Проніна. «Мої чарівні пальчики». Вид. «Баллас». 

11.  Д.Павличко. Твоя абетка. Київ. «Веселка», 1991 р. 

12.  Гільбух . Розвивайте розум дітей. Альбом. Київ. «Освіта», 1993 р. 

13.  Л.П.Кочина. Число і цифра. Альбом. Київ. «Веселка»,1986 р. 

14.  В.В.Колечко. Будь уважним. Гра для дітей 5-7 років. 

 

 

                             ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ: 

 

- карточки з цупкого паперу для побудови звукових моделей слів; 

- набори карточок з предметними малюнками: великі та малі; 

- набори сюжетних малюнків; 

- каса літер; 

- фішки для ігор; 

- схеми, моделі, речі; 

- схеми складів; 

- картки з цифрами від 0 до 9; 

- лічильні палички; 

- спеціально підготовлений геометричний матеріал; 

- схеми до складу кожного числа. 

 

 

 

 

 


