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“Казка як засіб освітнього напрямку STREAM - освіти 

«Мистецтво», або Таємниці Дивосвіту”* 

 

У даній статті йде мова про реалізацію освітнього напрямку STREAM- освіти 

«Мистецтво», або Таємниці Дивосвіту засобами казки. Він направлений на 

підтримку творчості та інноваційних навичок сучасної дитини і є своєрідною 

сходинкою пізнання світу, через створення емоційного образу об’єкта за 

допомогою  живопису, музики, усної народної творчості. 

Коли дитина слухає фольклор, а особливо казку - це розширює межі чуттєвого 

пізнання і суттєво розширює уявлення дитини про довкілля, створює умови для 

усвідомлення своїх почуттів та переживань, радість творчості, учить правильній 

поведінці у Всесвіті. Дитина «мислить образами, барвами, звуками», тож варто 

використовувати образне мислення дитини для гармонійного розвитку. Чим 

раніше дитина пізнає світ мистецтва, тим кращими будуть результати ( 

незалежно від того, якою діяльністю вона займатиметься  у майбутньому). 

Основні завдання педагога щодо реалізації освітнього напряму «Мистецтво», або 

Таємниці Дивосвіту  знайомити дітей з українськими народними казками та 

казками інших народів ( російські, англійські, французькі): фантастичними, 

соціально-побутовими. Допомогти зрозуміти, що казка – це фантастика, 

олюднення тварин, речей.   

      Виховне і пізнавальне значення казки в житті дитини надзвичайно велике. 

«Шкода тієї дитини, яка змалечку не знала казки»,- писала С. Русова. Казка 

допомагає формуванню свідомості, певних моральних якостей, характеру; 

сприяє встановленню зв’язку між казковими подіями та поведінкою в реальному 

житті. Саме через казку можна реалізувати багато навчальних, виховних, 



пізнавальних та розвивальних завдань, а робота над її змістом може відбуватися 

вранці, на заняттях, під час прогулянки, інколи під час гри у другій половині дня. 

Для кращого сприймання змісту казки потрібна відповідна атмосфера, певна 

емоційна налаштованість та дотримані умови проведення.  

      Для дітей раннього та молодшого дошкільного віку рекомендують казки 

«звіриного епосу», про тварин  оскільки вони примушують їх сміятися й 

мислити,  розбуджують їх цікавість та увагу до явищ природи. Дітям середнього 

дошкільного віку, крім казок « звіриного епосу», стають зрозумілими і чарівні 

казки. А старші дошкільники вже здатні зрозуміти та вислухати будь-яку казку. 

Як уже було зауважено дітей другого року життя вчать розуміти зміст 

коротеньких казок («Курочка Ряба», «Колобок»), використовуються унаочнення 

(ілюстрації, фланелеграф, ляльковий, картонний театри, театр на фартусі);  

залучають до показу окремих дій казкових героїв, стимулюють висловлювання 

дітей ( наслідування, повтору). 

На третьому році життя дітей спрямовують до відтворення змісту казок за 

допомогою  запитань вихователя, заохочують до участі в іграх-драматизаціях та 

театралізованих ігор, за змістом добре знайомих казок  у музичному супроводі 

та показують різні види театрів. Дітей четвертого року життя вчать слухати і  

розуміти казки без унаочнення, запам’ятовувати та відтворювати повтори 

(«велика-превелика», «котиться-котиться», «стукає-грюкає»…), образні вирази 

( «ведмідь-набрідь», « вовчику-братику», «лисичка-сестричка»…); передавати 

зміст знайомих казок, розповідати за змістом ілюстрацій, упізнавати героїв у 

знайомих казках, формулювати своє ставлення до них. Також привертають увагу 

дітей до інсценування художніх творів. 

      А уже на п’ятому році життя дітей ознайомлюють з соціально-побутовими 

казками. Вчать впізнавати й визначати казкові елементи, зачини, кінцівки, 

повтори. Також заохочують до самостійної організації ігор-інсценізацій  за 

змістом добре знайомих казок, до показу окремих дій у театральних виставах та 

іграх у «театр».  

     Дітей старшого дошкільного віку продовжують ознайомлювати з  новими 

чарівними та соціально-побутовими казками. Старші дошкільники мають вміти 



самостійно розігрувати сюжети знайомих казок в іграх-драматизаціях та 

театралізованих іграх (добирати атрибути, костюми, розподіляти ролі, 

виготовлення декорацій).  

    Головною формою роботи групи є повсякденне спілкування вихователів з 

дітьми з використанням матеріалу тієї чи іншої казки. 

У дошкільному закладі робота з народними та авторськими казками може 

проводитися під час організацій різних видів діяльності: 

- читання казок; 

- розповідання народних казок; 

- театралізація-розігрування та показ казки; 

- драматизація- розігрування в ролях знайомих дітям казки; 

- показ казки через проекційні ліхтарі; 

- перегляд казок у телепередачах, мультфільмах; 

- тематичні розважальні заняття: « Казки бабусі Орисі», « Казка дідуся Панаса», 

«Вам казка, а мені бубликів в’язка»; 

- бесіди на морально-етичні теми за змістом казок; 

- самостійне складання дітьми казок; 

- дидактичні ігри: « З якої казки герої?» або « З якої казки я прийшов?», «Добери 

картинку», «Полічи героїв казки», «Скласти портрет героя казки» (емоційний 

розвиток); « Добре – погано» ( оцінка вчинків героїв), «Добрі-злі» ( розвиток 

емоцій, образотворчих навичок); 

- проблемні ситуації: 

1. Чому маленька Герда виявилася могутнішою Снігової Королеви? 

2. Чому з Шапокляк ніхто не хотів дружити? 

3. Чому посварилися  лисиця і заєць? 

- творчі завдання: 

1. «Продовж казку» (придумати свою кінцівку); 

2. «Намалюй казку» ( намалювати ілюстрації до знайомих казок) 

3. «Оформлення книги», « Корисні казки» ( обкладинка, ілюстрації); 

4. «Казки по-новому» ( діти наділяють знайомих героїв протилежним для них 

якостями) 



 Котик – хоробрий - зайчик, Колобок-добрий-вовк, Лисиця-хитра-колобок; 

- узагальнювальні бесіди на теми: « Моя улюблена казка», « В гостях у 

казки», 

« Казка в гостях у дітей»; 

- лексичні теми:  

1. « Осінь» (читання казки « Ріпка», гра-драматизація «Ріпка», розповідання 

казки «Колосок»; бесіда про працелюбність, взаємодопомогу на прикладі героїв 

казки; конструктивно-будівельна гра « Збудуємо дім для трьох поросят»); 

2. «Дикі тварини»( розповідь казки «Колобок», бесіда про дружбу на 

прикладі героїв казки «Рукавичка». Перегляд мультфільму « Колобок», бесіда за 

змістом мультфільму) 

3. «Свійські тварини» ( складання казки про свійських тварин, читання казки 

«Зимівля звірів». Складання казки за власним бажанням. Настільно-друкована 

гра лото « З якої казки герої»). Вікторина « Моя улюблена казка», виставка 

дитячих робіт. 

- включення казкових образів і елементів казкових сюжетів у фізкультурні 

заняття, ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, фізкультурні дозвілля і свята; 

- широке використання творів казкового жанру в процесі ознайомлення 

дошкільників з художньою літературою в повсякденному житті і на спеціально 

організованих заняттях; 

- включення казкового матеріалу в заняттях з образотворчої діяльності 

дітей, як художнього слова;  

- організація сюжетно-рольових ігор, ігор-драматизацій, ігор-подорожей на 

матеріалі казок; 

Ігрова діяльність не вичерпується тільки сюжетно-рольовими іграми, все більше 

часу займають театралізовані, конструктивно-будівельні ігри та ігри за 

правилами (дидактичні, рухливі). Особливо діти люблять ігри-драматизації, 

сюжетами яких є добре відомі їм казки. Театралізована гра сприяє розвитку 

творчих здібностей і пізнавальної активності, сприяють формуванню моральних 

якостей.  Через народну казку подаються взірці живої народної мови, 



мовленнєвого етикету. Саме в казках зустрічаємо традиційні словесні формули 

вітання, побажання, вибачення, віншування.  

А самостійне створення казок-це ефективний шлях розвитку дитячого мовлення. 

Свої почуття, переживання, викликані казковими персонажами, діти 

висловлюють, проявляють у творчій грі, театралізаціях, малюванні за мотивами 

казкового сюжету або в інших видах продуктивної діяльності   

Спостереження у рідній природі викликає у малюків творче натхнення, 

допитливість, пізнавальний інтерес. Адже сам В.О.Сухомлинський намагався 

розповідати казки дітям на лоні природи, поєднуючи спостереження з виявами 

фантазії. Це « Казка про Сонце», «Казки про хмари», « Про жайворонка», 

 про « Темінь і Сутінок».  Використовуючи казки під час організацій різних видів 

ігрової діяльності, діти дізнаються про життя інших народів, про моря й океани, 

про багатства рослинного і тваринного світу, про природні явища.  В. 

Сухомлинський дійшов висновку, що складовою частиною виховання дітей має 

бути розповідання, читання, слухання, драматизування та інсценування казок.  

У процесі організації занять в якості основних методів застосовують 

розігрування (драматизації) окремих сюжетів по казках , а  продуктивні методи 

( малювання, ліплення та конструювання на теми казок, прослуховування 

музичних творів, точно підібраних для казкових характеристик) спрямовують  на 

вгадування героїв казки і уточнювання їх основних характеристик. 

 З дітьми старшої групи можна ускладнювати  роботу з казкою, використовуючи 

такі прийоми: 

- намалювати словесний портрет головних дійових осіб; 

- придумати інше закінчення казки; 

- ввести в казковий сюжет нового героя; 

- поширити казку новими епізодами; 

- уявити себе на місці казкового героя, передати його стан, почуття за допомогою 

жестів, міміки, голосу; 

- перетворити казку на оповідання, коротенький віршик; 

Використання казки під час організації різних видів діяльності дає змогу 

розширити природознавчі уявлення, сенсорно-пізнавальні знання, літературний, 



соціалізаційний та креативний напрями. Доречними можуть бути такі прийоми 

та форми роботи з казкою: 

- ігрові вправи: « Що було б якби…» за змістом відомих дітям казок; 

- спостереження за тваринами, комахами, птахами; 

- розігрування проблемних ситуацій, діалогів казкових персонажів; 

- ігрова діяльність на основі казкових творів: будівельно-конструкційна гра 

«Хатинка вірних друзів» (збудуй хатинку для казкових персонажей) 

- колективне сюжетоскладання, моделювання казок: « Нові пригоди лісових 

друзів» ( вигадати історію, у якій казкові персонажі чинять по-дружньому), 

- сенсорні ігри для визначення форми, кольору, величини: дидактична гра 

«Казкові будиночки» (вправляти в умінні визначати форму, величину); 

- логіко-математичні завдання, лабіринти: «Доріжки» ( виміряти довжину 

доріжок до будиночка Котика й Півника за допомогою умовної мірки); 

- робота з коректурними таблицями: розповідання казки з опорою на 

ілюстрації; 

- робота з асоціативною картою « У світі казок» ( працюючи з асоціативною 

картою , важливо спонукати дитину до міркувань, висловлювань, варіативних 

розв’язань завдань): У яких казках є зображені персонажі та предмети?,  Назви 

казку, у якій є такі персонажі і предмети: ведмідь і кіт,  кіт і чоботи, качка і 

дівчина і т.д.; 

- літературні вікторини, загадки від казкових персонажів: міні-вікторина « 

У яких казках живуть тварини?»;  

- тематичні виставки ( книжки, театри, казкові предмети): колаж « Казковий 

будинок дружби» 

    Працюючи з дітьми середнього дошкільного віку мною було проведено         

комплексне заняття  з розвитку мови « Скринька казок». Продемонструю 

особливості роботи з казкою  на прикладі різної ігрової діяльності, використаної 

під час заняття. 

Дидактична гра « Чия пісенька звучить?» (Діти слухають звукозапис пісень 

казкових героїв: лисички, ведмедика, рака, кози): 

- «Я лисичка, я сестричка…» 



- « Не сідай на пеньок, не їж пиріжок…» 

- «Я Коза-дереза…» 

- « А я рак-неборак…» 

 Відповідають на запитання вихователя: 

- З якої казочки звучить ця пісенька? 

- В яких казках зустрічається лисичка? ( ведмідь, вовчик, рак, коза) 

- Якою уявляється лисичка? Яка вона? Що вміє робити?(вовчик, ведмідь, рак, 

коза);  

Групова навчальна діяльність « Створи казку» 

(Діти разом з вихователем дістають з чарівної скриньки різнокольорові листівки. 

На столах лежать сюжетні картинки з епізодом казки. Діти знаходять картинку 

такого ж кольору як і листівка, в якій знаходилися герої відповідної казки). Діти 

працюють самостійно за вказівками вихователя. 

- Розкладіть героїв казки на казкову, сюжетну картинку. Уважно 

роздивіться, чи впізнали ви свою казку? Діти, скажіть з якої казки до вас завітали 

герої?  

( «Рукавичка», « Ріпка»). 

- Малята, розташуйте героїв в такій послідовності, в якій відбувався прихід 

героїв у казці. Запитання вихователя до дітей: 

- Кого першого зустрів зайчик? А потім? А ще кого він зустрів? 

- Хто першим знайшов рукавичку? А хто потім? А ще хто просився в 

рукавичку? 

- Хто першим прийшов тягнути ріпку? Кого покликав дід на допомогу? А 

баба? 

- А на поміч бабі хто прийшов? 

Опишіть свого улюбленого героя цієї казки. (Діти складають описову розповідь 

з 

2-4 речень). 

Дидактична гра « Про кого можна так сказати» ( розвиток уяви, фантазії, 

мислення). 

Подумайте і скажіть про кого або про що так можна сказати?: 



- маленька, сіренька (мишка), 

- сірий, голодний, зубастий (вовк), 

- великий, косолапий, коричневий (ведмідь), 

- круглий, меткий, жовтий, веселий (колобок), 

- красива, маленька, добра (внучка), 

-  вовняна, загублена, в’язана (рукавиця), 

- старенькі, працьовиті, добрі (дід і баба), 

- велика, зелена, соковита (ріпка). 

Дидактична гра « Казкові предмети» 

Вихователь по черзі з казкової скрині дістає  предмети з різних казок : пір’їнка,  

борошно, колосок, рукавичка, ключик, ріпка. Діти називають якому персонажу 

належить  і з якої казки. Або за допомогою міміки і жестів охарактеризувати 

персонажа, якому він належить.     

Гра-драматизація казки « Колобок» 

( Вихователь використовує театр « на фартусі» за казкою «Колобок». Для 

передачі психоемоційного стану використовують різні засоби: спів пташок – 

свищики водяні; вітер, шум, діти передають використовуючи пусті пляшки, 

целофановий пакет, імітація кроків колобка – ксилофон. А також вихователь 

розподіляє ролі між дітьми та роздає відповідні атрибути. Драматизація 

відбувається за участі як дітей так і дорослого в ролі автора слів казки. 

Для піднесеного настрою, розвитку емоцій була використана фізкультхвилинка 

з музичним супроводом « Коза-дереза»: 

 Я коза-дереза,                                                                                                                    Півбока 

луплена,(б’ють себе кулачком по правому або лівому боці) 

За три копи куплена, (піднімають вгору три пальці) 

Тупу-тупу ногами, ( тупотять ногами) 

Сколю тебе рогами,( виставляють пальчики) 

Хвостиком замету, ( ручки позаду себе) 

Ніжками затопчу, 

Тут тобі й край! ( розбігаються) 
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