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Дяк Наталія Миколаївна 

вихователь закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №50 «Світлофорчик» 

Черкаської міської ради 
        

* Заняття-дослідження 

Тема: ,,Наш добрий знайомий гарбуз, який він є …’’ 

 

  Мета : продовжувати вдосконалювати та збагачувати уявлення дітей про різноманітність 

рослинного світу , вправляти в обстеженні предметів надаючи реальну можливість 

досліджувати , експериментувати , виявляти творчу ініціативу ,  

розвивати сприятливі умови для збагачення життєвих вражень дитини про знайомі        

об’єкти природи ; розширювати особистий досвід новою інформацією , приймати 

найпростіші відповідальні рішення , проявляти творчість у роботі з природним матеріалом. 

 виховувати культуру пізнавальної та практичної діяльності ; формувати ціннісне ставлення 

до природи , спостережливість, розсудливість. 

 

Завдання: 

- природничі науки: розширювати уявлення про ознаки і властивості об’єктів 

неживої природи, формувати вміння виробляти самостійні судження про об’єкт; 

- технології: організація пошукової діяльності, усвідомленого дотримання безпечних 

прийомів роботи та користування інструментами та матеріалами; 

- мистецтво: розвивати сенсорну сферу, яка забезпечує адекватність пояснення 

краси( зорове, тактильне, рухове, нюхове сприйняття; 

- математика, логіка: практичні дії в порівнянні властивостей об’єкта, розрізняти за 

кольором , формою і величиною гарбуз ; порівнювати його з геометричними фігурами, 

формувати уявлення про ціле та його частини;  

- інжиніринг: планування дій в команді, розвиток критичного мислення, 

ознайомлювати з різними природними матеріалами, їхніми особливостями; 

- читання і письмо: робити елементарні припущення і висловлювати думку зв’язною 

мовою , вживати слова ознаки на позначення будови гарбуза, смаку, етапів вирощування; 

складати описові розповіді за допомогою схем-моделей ; збагачувати словник дітей 

словами : зелененький, гарбузик, гарбузенятко, мокре, слизьке, соковитискач, оченята, 

волоссячко, ротики, носики, м’якоть, клітковина, гример. 



 

 

 

Матеріал: гарбузи різної форми, величини, кольору, лупа, насіння овочів, картинки із 

зображенням овочів та страв із них ,чашки , серветки, вологі серветки , нитки, кольоровий 

картон, капелюшки, бантики , вуса, схема для опису , соковитискач.  

 

Під спокійну музику діти заходять до музичної зали, вітаються з гостями.  

Вихователь: Мене звуть Наталія Миколаївна , а це найрозумніші і найдивовижніші діти 

(представляє кожного із них). 

Звертає увагу дітей на об’єкт який стоїть посеред зали накритий. 

Пропонує дітям обстежити його не піднімаючи накриття . 

- Діти , що ви відчуваєте? Який предмет на дотик ? 

Відповіді дітей (великий, круглий, об’ємний , відчуття на дотик) 

- Як ви гадаєте , що це?  

(Якщо діти затрудняються з відповіддю, то вихователь дає незначні підказки.) 

Діти доходять до висновку, що це гарбуз. 

- Молодці, звичайно гарбуз! (Розкриває його) 

Звідки взявся гарбуз? Версії дітей. Розповідь вихователя , звідки взявся гарбуз. 

Він великий , круглий , жовтий, об’ємний і т.д. Скажемо лагідно (зелененький, жовтенький 

гарбузик) . 

А тепер з допомогою схеми розкажіть про нього.(Діти по черзі розповідають про одну 

ознаку гарбуза. Одна дитина придумує узагальнюючу розповідь). 

Вихователь підносить до вуха гарбуз .  

- Ой, а що це я чую. Щось торохтить. Що там може бути ? – дає послухати дітям. 

- Неначе повна хата горобців та нікуди вилетіти (загадка) 

 Припущення дітей. 

- Як нам дізнатись, що там всередині. 

Діти міркують: кинути на підлогу, розбити, розрізати. 

- Я думаю , що доречно буде розрізати. А ви як думаєте? 

Так . А який нам для цього знадобиться предмет ? (Ніж) 

Ніж небезпечний предмет Який? (гострий, ріжучий, колючий). Що може трапитись? Вірно, 

можете поранитись , тому ми попросимо Євгенію … нам допомогти розрізати гарбуз. 

Діти відходять. 



Вихователь пропонує розглянути та обстежити м’якоть , насіння. Діти озвучують свої 

відчуття (Мокре, слизьке, біле, овальне і т.д.) 

Діти пробують сухе насіння на смак. 

- Для чого гарбузу потрібне насіння ? 

Пропонує дітям викласти його на тканину для того, щоб воно висохло і весною його 

висадити на городі. Розповідає про користь гарбузового насіння та м’якоті. 

А зараз ми пограємо в гру. Ви знаєте, що в гарбуза є велика родина – різні овочі. Допоможіть 

мені їх назвати. Всі вони теж мають насіння. Тож,  давайте за насіниною вгадаємо , який з 

неї виросте овоч . 

Д/г ,,Чия це насінина ?,, 

А пограти нам допоможе чарівна торбинка. 

Діти дістають по черзі прозорий пакетик з насінням , кладуть його у відповідну коробочку 

із зображенням овочевої культури (гарбуз, квасоля, цибуля, огірок, помідор, буряк, 

кукурудза, перець, морква) 

- Які ви в мене розумники, були дуже уважні і правильно дібрали насінину до 

городньої рослини.  

- А тепер давайте затанцюємо хоровод і згадаємо, як ми збирали наші овочі з городу. 

,,Городній хоровод,,. 

Вихователь звертає увагу дітей: 

- Щось трапилось з нашим розрізаним гарбузом. Що це з’явилось на ньому ? (Вода, розсада, 

сік...)  Давайте краще роздивимось ці крапельки за допомогою лупи. 

Діти озвучують побачене (Крапельки соку великі і малі , круглі    і овальні, прозорі і т.д.) 

- А які ви ще знаєте соки , і із чого їх роблять ? ( Яблучний з яблук і т.д) 

- Цікаво, чи багато можна надавити соку з нашого гарбуза? Давайте спробуємо це 

зробити. Розгляньте уважно предмети на столі , що нам в цьому допоможе ? 

- (Соковитискач) 

Практична робота. Діти з вихователем давлять сік. 

- Давайте розглянемо гарбузовий сік . Який він? (Оранжевий , не прозорий, запашний, 

ллється) 

- Якщо він такий запашний, то мабуть і смачний! Давайте посмакуємо! 

- Гарбузовий сік дуже корисний, в ньому багато вітамінів, і настрій у нас від такої 

смакоти чудовий! 

- А ви знаєте , діти, що з гарбуза можна приготувати багато смачних страв : кашу , 

пиріг, пиріжки, запечений гарбуз, салат, сік.  

- Д/г ,,Страви з гарбуза,, 



Діти відшукують ілюстрацію з зображенням страв з гарбуза і викладають на столі біля 

гарбуза. 

- Ви з мамою можете вдома приготувати ці страви: смачні і корисні. 

- Діти, я до вас звертаюсь по різному: хлопчики, дівчата, діти , малята, дітлахи 

(лагідно). А як ми можемо називати лагідно гарбуз ? (гарбузик, гарбузенятко) 

Дістає з кошика . – А ось і наші маленькі гарбузики. Поміркуйте, на що вони схожі. 

Діти міркують. 

- А у мене в кошику є ще ротики, носики, щічки , капелюшки, бантики. У театрі 

працюють гримери, це такі люди, які з артистів створюють казкових героїв, героїв вистав . 

Я пропоную вам погратися в гримерів і з наших гарбузців створити казкових героїв. 

Діти створюють чоловічків. 

_ Які чудові вийшли у вас чоловічки, такі кумедні. Я пропоную вам підійти до гостей і 

розповісти про свого чоловічка. 

Активізуюче спілкування з гостями. 

 


