
                           
    Дошкільний вік — найважливіший етап у становленні екологічного світогляду 
людини, що передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним 
довкіллям. Головною умовою реалізації завдань сфери «Природа» - є створення еколого 
- +розвивального середовища. Воно сприяє формуванню в дошкільнят екологічної 
вихованості, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність 
компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння 
початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в 
довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі. 
    Сім'я, родина, дошкільний заклад - у цих інституціях розпочинається виховання в 
дитини інтересу до навколишнього світу, прилучення до спільної з дорослими 
екологічно доцільної діяльності. Інтерес до природи, її пізнання пробуджується у 
малюка насамперед через спілкування з дорослими. Власне, дитина і сприймає довкілля 
крізь призму дорослого.  



 
    Самостійно діти рідко звертають увагу на 
об'єкти та явища неживої природи, рослинного 
й тваринного світів. Їхню увагу, зазвичай, 
привертають лише рухомі, цікаві своїм 
зовнішнім виглядом та поведінкою тварини і 
рослини. Тож завдання дорослого - допомогти 
дитині помітити і хмари у небі, і землю під 
ногами, і траву, і камінці - все, що навколо, 
навчити розрізняти і пізнавати їх у грі, казці, 
практичній діяльності. 
   Основна мета екологічної освіти в 

дошкільному дитинстві - формування мотиваційних основ екологічної свідомості. 
Одним із засобів його є нескладне експериментування. При цьому ставляться такі 
завдання: 
1.Збуджувати у дітей емоційний пізнавальний відгук на різноманітні явища та об'єкти 
природи дивувати дитину (здивування концентрує увагу на об'єкті дослідження, 
збуджує інтерес, спрямовує пізнання). 
2.Учити сприймати об'єкти та явища природи без поспіху, розглядати їх всебічно та 
вдумливо. 
3.Навчати дітей, спочатку з допомогою дорослого, а потім і самостійно, встановлювати 
зв'язки й залежності в природі. 
4.Розвивати потяг до пошуків самостійних шляхів пізнання.  
5.Спонукати до міркування, побудови самостійних гіпотез, виведення висновків на 
основі здобутих результатів. 
6. Викликати бажання милуватися й насолоджуватися природою, прагнення виражати 
свої враження та почуття від спілкування з нею засобами художнього слова і мистецтва. 
    Природознавчі дослідження є одночасно продуктом і процесом. Як продукт 
природознавчі дослідження є організованим 
об'ємом знань про фізичний і природний світ. 
Як процес — це спостереження та 
експериментування. Дуже важливо, щоб діти 
брали участь у процесі дослідження природи, 
оскільки ті вміння, які вони розвинуть у собі, 
будуть переноситися в інші навчальні 
дисципліни й стануть в нагоді впродовж усього 
життя. До цих вмінь належать спостереження, 
порівняння, опис, передбачення, повідомлення, 
класифікація та вимірювання. 



 
 
Структура досліду має багато спільного з спостереженнями. 

Перший його етап - підготовка до 
пошукової діяльності в природі — має бути 
спрямований на виявлення їхніх знань про 
певні, об'єкти та природні явища і створена 
атмосфери зацікавленості. 
Цьому сприятимуть доречно поставлені 
запитання, цікава розповідь дорослого. Так, 
наприклад, під час гри малят з повітряними 
кульками вихователь може запитати: «Як ви 
гадаєте, яка з повітряних кульок важча: та, 
що наповнена повітрям, чи порожня?». 
 
Другий етап — початок досліду. Він 
розпочинається із висування припущень. 
Якщо діти мають необхідні знання, вони 
можуть самі висувати припущення у вигляді 
певних висловлювань. (Легка та кулька, що 
може літати, тобто наповнена повітрям). 

Якщо вони будуть правильні: вихователеві слід підтвердити це дослідом. 
Неправильні припущення треба спростувати. Після цього дослід має обговорюватися. 
Всі умови в перебігові обговорення повинні бути однакові, окрім якоїсь одної. Це 

необхідно для того, щоб забезпечити чистоту 
експерименту.  
Наприклад, щоб перевірити наведене вище 
припущення, необхідно зважити обидві кульки, 
вагу яких ми порівнюємо, тобто наповнену 
повітрям і порожню. Та спочатку треба 
перевірити, чи однакові вони за всіма 
параметрами: кольором, формою, розміром. А 
щоб переконатися в тому, що вони однакові і за 
вагою, обидві кульки слід зважити перш ніж 
одну з них наповнити повітрям. 
 
 
 



Третій етап — перебіг досліду та 
подальший обмін думками. В наведеному 
прикладі -  одну з кульок наповнюють 
повітрям і знову зважують на терезах. 
Результати зважування порожньої кульки і 
кульки, яку наповнено повітрям порівнюють. 
 
 
 
 
 
Четвертий етап — заключний, на якому 
відбувається обговорення результатів досліду. 
Отже робляться певні висновки, тобто 
початкові припущення підтверджуються або 
спростовуються.  
     Залежно від обсягу та складності 

організації і проведення дослід може бути як цілим заняттям, так і його компонентом.  
Отже, нескладні досліди проводять під час занять, екскурсій у природу, прогулянок, 
цільових прогулянок та праці в природі з метою закріплення, узагальнення та 
систематизації знань дітей старшого дошкільного віку. 
Основні методи: експеримент, спостереження, праця, поетапна фіксація результатів, 
дидактичні ігри, ТЗН. 
Педагогічні прийоми: показ, пояснення, порівняння, зіставлення, створення 

проблемних і пошукових ситуацій, 
активізація знань і досвіду дітей і т. д. 
Засоби: об'єкти живої та неживої природи, 
обладнання за змістом роботи.  
Організаційні форми: екологічні 
заняття, уроки доброти, КВН, вікторини, 
екологічні екскурсії, конкурси, уроки 
мислення в природі, проблемні ситуації, 
мовні логічні завдання, екологічні виставки, 
експозиції, тиждень екологічної творчості, 
екологічні свята, виставки, дидактичні ігри 
екологічного змісту, екологічні казки, 
спостереження. 



                                    Третій рік життя  
 І . Об'єкти  природи: 
вода, сніг, лід, пісок, глина.  
П. Явища  природи: 
дме вітер, іде дощ, падав сніг, град.  
Ш. Об'єкти живої природи: 
рослини городу, квітника, поля, лісу, дугу, кімнатні рослини; тварини кутка природи, 
свійські, дикі.  
                                             

                   Четвертий - п'ятий роки життя 
ОБ'ЄКТИ ПРИРОДИ  
Вода 
Завдання: ознайомити дітей з тим, що вода потрібна для людей, рослин, тварин; вчити 
визначати і називати основні її ознаки та властивості (може бути чистою - брудною; 
холодною - теплою; розливається, ллється, капає); розвивати здатність встановлювати 
найпростіші зв'язки і взаємозалежності в стані речовини, спостережливість і 
допитливість. 
У дітей другої молодшої групи є вже деякі уявлення про використання води людиною в 
побуті, сформовані у них в першій молодшій групі. Але ці уявлення часткові, 
безсистемні. 
Під час спостережень у другій молодшій групі вихователь супроводить свою розповідь 
наочними засобами, що демонструють ті ознаки і властивості, які доступні для 
сприймання, розуміння і засвоєння дітьми четвертого року життя. 

Пісок 
Завдання: розширити та поглибити уявлення дітей 
про пісок - сипкий, з вологого піску можна ліпити; 
пісок стає вологим, якщо його полити, після дощу, 
вранці від роси, Розвивати допитливість, бажання 
пізнавати взаємозалежності у стані речей при їх 
взаємодії. 
Ще задовго до того, як дітей цілеспрямовано 
знайомлять з властивостями піску, вони пізнають 
їх самостійно (або під 

керівництвом педагога) у другій групі раннього віку та в 
першій молодшій під час ігор з піском на ділянці дитячого 
садка чи в груповій кімнаті. Однак ці уявлення мають 
стихійний не усвідомлений характер. 
У процесі спостережень у другій молодшій та середній групах 



пояснення властивостей піску супроводять 
діями вихователя і дітей, спрямованими на 
його перехід з одного стану в інший. 
Спостереження слід провести в різну погоду, 
під час прогулянки дітей на вільному повітрі. 
Сніг 
Завдання: вчити дітей розрізняти і називати 
ознаки снігу (білий, холодний, може бути 
пухким, розсипчастим; при перенесенні у 
приміщення сніг перетворюється на чисту або 
брудну воду, а вода надворі - на лід); розвивати 
здатність встановлювати причинно-наслідкові 
зв'язки, виховувати спостережливість. 
Діти другої молодшої групи вже знають деякі властивості снігу. Розширити та 
конкретизувати їх слід за рахунок включення дітей у нескладні досліди з перетворення 
снігу в рідину різної чистоти та прозорості залежно від забруднення снігу. Формуючи 
уявлення про властивості снігу при різній температурі повітря, доцільно показати, як 
можна використовувати сніг в таких ситуаціях для ігор, розваг, праці чи дослідів тощо. 
Лід 
Завдання: продовжувати розширювати знання про деякі властивості води (від 
замерзання вона перетворюється у лід» він холодний, слизький; від нагрівання 
перетворюється у воду); розвивати-спостережливість, допитливість. Спостереження 
бажано провести в різну погоду, а також вибрати такі місця на спорудах дитячого садка, 
де льодяні бурульки бувають по-різному освітлені протягом дня. Для повноти уявлень 

про лід доцільно залити ковзанку, 
наповнити посуд" водою і домогтися 
утворення льоду в різних формах і 
різного кольору.  
 
ЯВИЩА  ПРИРОДИ 
Повітря 
Завдання; ознайомити дітей з тим, що 
повітря є навколо нас, в усіх 
предметах, що нас оточують, повітрям 
дихають люди, сформувати у дітей 
навички знаходження повітря; 
розвивати уважність, допитливість. 
 
 



Дме вітер 
Програмовий зміст. Вчити дітей розрізняти стан погоди: дме вітер, гойдаються гілки 
дерев, кущів, надворі холодніше. Продовжувати формувати уявлення про причинно-
наслідкові зв'язки, що існують у при роді. 
Попередньо діти вже знайомилися з різним станом погоди у різний час 
доби, спостерігали ба поведінкою дерев та кущів, людей у вітряну та безвітряну погоду; 
вони вже знають, що все довкола наповнене повітрям, яке е в кожному предметі. 
Формувати уявлення про вітер як рух повітря рекомендується в нескладних дослідах. 

Дощ, сніг, град 
Завдання: поглибити уявлення дітей про 
різні стеши води (рідкий, 
сипкий, твердий); формувати навички 
самостійного перетворення вода - снігу - 
граду у певний стан залежно від завдання: 
розвивати допитливість, бажання 
проникнути в суть спостережуваних 
явищ. 
Уявлення у дітей про дощ, сніг, град 
необхідно привести в логічну 
взаємозалежність, в якій вихідне поняття 
таке - різний стан води залежить від умов 
зовнішнього середовища. 
Спостереженнями слід охопити всі нори 

року і показати при цьому відмінні особливості дощових краплин узимку, град різного 
розміру, сніг різної вологості, чим закріпити попередньо сформовані уявлення. 
          ОБЛАДНАННЯ ТА ЗМІСТ ПРИРОДНИЧО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ 
                                            КУТОЧКІВ В ДНЗ 
Починаючи з другої молодшої групи доцільно мати в куточку природи необхідний 
інвентар для природничо-дослідницької роботи з дітьми.(Якщо є можливість в 
дошкільному закладі відвести спеціальне приміщення під так звану «екологічну 
лабораторію»). 
В куточку мають бути різноманітні матеріали та обладнання (зразки грунту, піску, 
глини; матеріали з пінопласту, дерева, металу, скла та інше ). 
Лабораторним посудом можуть слугувати різноманітні пластикові стаканчики (різних 
розмірів, пластикові пляшки, вкладиші в коробки для цукерок для заморожування води) 
тощо. Таким чином користуючись відповідним матеріалом заощаджуємо кошти, а 
також наочно показуємо дітям можливість використання матеріалів, які у великій 
кількості викидаються, як непотрібні і засмічують навколишнє середовище. Це є 
важливим виховним моментом. 



Для зручності в процесі дослідів необхідно місце обладнати так, щоб діти не боялись 
розлити воду, розсипати пісок і т.д., для цього слід використовувати пластикове 
покриття, клейонку, штучні серветки. 
11 молодша група 
1. Пластикові стаканчики (прозорі - 
великі, малі) 
2. Поліетиленові пакети, пластикові 
трубочки. 
3. Різні формочки, смужки паперу , 
цупкого картону, пісок, грунт. 
Середня група 
1. Пластикові стаканчики (великі, малі). 
2. Різні пластикові ємкості, різні 
формочки для піску і льоду. 
3. Набір пластикових трубочок . 
4. Барвники. 
5. Пісок, грунт, глина. 
6. Смужки цупкого паперу, картону.  
4. Активізувати знання і практичний досвід дітей в різних видах діяльності в 
природі (грі, праці, науково-дослідницькій діяльності, навчанні). 
5. Показати дошкільнятам живі барометри природи - пристосування рослин і тварин 
до змін у неживій природі. 
Виходячи зі змісту, мети і завдань екологічного виховання поряд із традиційними 
спостереженнями вихователь має організувати та провести пошуково- дослідницьку 
діяльність дітей, яка найбільше підводить 
дитину до проблеми, а винагородою за 
активність та допитливість малюків є їх 
самостійні «відкриття» у світі природи. 
Адже під час досліду дитина сама виконує 
пізнавальне завдання, спрямоване на 
досягнення поставленої мети (припущення). 
При цьому вона розв'язує пізнавальне 
завдання за допомогою знань, умінь і 
навичок, які дитина набула виконуючи різні 
(повторення) перетворення, знаходить в 
результаті правильні шляхи розв'язання його, 
а також подібних завдань з варіативністю 
змісту і ознак. Дитина на правах відкривача 



пізнає динаміку і статичність природних явищ, а варіативність ознак, їх порівняння і 
співставлення утверджують її в багатстві і неповторності світу природи. 
Роль вихователя полягає в тому, щоб знайти індивідуальний підхід до кожного 
вихованця, приділити якомога більше уваги кожній дитині, зайнятій цікавим завданням, 
своєчасно надати допомогу, «підштовхнути» дитячу думку до варіативної діяльності і 
тим самим стимулювати допитливість та інтерес дітей. 
Рідна природа - це могутнє джерело, з якого дитина здобуває багато знань і вражень. 
Діти помічають все: працьовиту мурашку на лісовій галявині,рухливого жука на 
дзеркальній гладі води, крихітного павучка в густій травиці. Увагу дітей привертають 
сезонні зміни в природі, яскраві фарби довкілля, різноманітність звуків, пахощів. Вони 
відкривають для себе новий реальний світ, прагнуть до обстеження рученятами, 
роздивитись, а якщо можливо, то відчути на смак. 
Дуже важливо, щоб дорослі самі любили природу і цю любов прищеплювали дітям. 
Ми народжені природою і людина не згубить зв'язок з нею. 
Старша група 
1. Пластикові стаканчики, пластикові пляшки (великі, малі). 
2. Ложки з пластику, поліетиленова плівка, формочки, поліетиленові пакети. 
3. Пісок, глина, грунт, предмети з дерева, металу - кульки, трубочки. 
4. Барвники. 
5. Фільтри. 

                                 ДОСЛІДИ  
                                                 Старша група 

ВЕРЕСЕНЬ 
1.Спостереження - дослід за росою на 
траві.  
Звернути увагу дітей на те, що дощу не 
було, а трава і квіти мокрі, на листях 
краплинки води. Вихователь пояснює, що 
краплинки води - це роса. Вона з'являється 
уночі від того, що пара, яку виділяють 
листочки вдень, вночі вихолонула й 
перетворилась на воду у вигляді 
краплинок - роси. 
Дослід: вихователь накриває банкою 
невеличку рослину і ставить на сонце, 
банку накриває вологою серветкою. Пара, 
яку виділяє рослина, охолоджуючись, 

осідає у вигляді краплин на стінках банки й листочках. 



Роса відноситься до неживої природи. 
Спостереження за сонцем, його яскравістю, та кількістю виділеного тепла. 
Дослід: Поставити дві мілкі посудини з водою; одну на яскравому сонці, другу — в 
затінку, перевірити і стакан води на нарикінці прогулянки. Чому рівень води в них 
різний? Що сприяло цьому? Де поділася вода? ( вода перетворилась на пару). 
2.Умови росту рослин. 
Порівняти стан рослин у сухому ґрунті та після дощу. Рослини без води кволі, в'ялі. 
Після дощу листя соковите, продовжувати формувати у дітей уявлення про рослини ( 
частини рослин, різноманітність рослин, середовища їх зростання). Дати уявлення про 
дикоростучі ( подорожник, кульбаба, лопух, кропива ) , культурні ( айстри, сальвії, 
чорнобривці ). 
3.Умови росту рослин. 
продемонструвати необхідність світла для росту рослин. 
Дослід: знайти на подвір'ї предмет, що тривалий час закриває траву. Підняти його і 
порівняти траву під предметом і на відкритому місці, чому трава не однакова в обох 
місцях ( в закритому місці та в звичайному). 
4. Перетворення рідини в пару. 
Ознайомити дітей із явищем переходу рідини в пару. Дослід: сушіння лялькової білизни 
у різну погоду; тепло, вітряно, тихо, похмуро. За яких умов білизна висохне швидше? 
Де поділася волога? 

ЖОВТЕНЬ 
1. Перетворення рідини в пару. 
Дослід: закип'ятити невелику 
кількість води у прозорій посудині і 
поспостерігати за її випаровуванням. 
На деякий час накрити посудину 
склом (на ньому утвориться пара - 
дрібні каплі води). Воду, яка збігла 
зі скла в посудину, можна 
перетворити на лід. 
2.Повітря і його властивості. 
Продемонструвати потребу людей у 
повітрі. 
Дослід: Запропонувати дітям на 
короткий час закрити носа і рота 
рукою. Після цього глибоко 

вдихнути повітря , відчути як це приємно. Покласти руки на гурди, відчути, як вони 
ритмічно рухаються під час дихання. 



Чисте повітря є прозорим, має приємний запах, або зовсім його немає. Забруднене 
повітря не прозоре, воно може мати неприємний запах ( проїхала машина). Дихати 
треба чистим повітрям. 
3.Умови росту рослин. 
Перенести рослини з відкритого ґрунту в 
кімнату в ящики, дикоростучі та культурні 
рослини ( подорожник, канюшину, капусту, 
сальвію, айстру ) Дослід: провести порівняльну 
характеристику спостереження за рослинами, які 
залишились на подвір'ї, квітнику, городі і 
перенесеними в приміщення. 
4.Грунт та його властивості.  
Дослідити, як просочується вода крізь пісок, 
глину, грунт. З'ясувати, яке це має значення для 
росту рослин. Дослід: у прозорі ємкості 
насипати: пісок, глину, грунт. З лійки 
зволожувати ємкості, в якій ємкості найбільше 
просочилось води? у зволоженому гранті добре ростуть рослини. Вода необхідна для 
росту і розвитку рослин.  
 
ЛИСТОПАД 
 
1.Туман 
Пізньої осені дощ іде довго, краплини дощу дрібні-дрібні. Після дощу прохолодно, 

непривітно. Над землею вранці стеляться 
тумани. Туман - дрібненькі краплиночки води. 
Дослід: виставити на майданчику сухий 
предмет винесений з групової кімнати. Через 
деякий час відчути на дотик, що предмет став 
вологим. Краплини води «сіли» на предмет. 
2.Умови росту рослин. Вода . 
Уточнити і розширити уявлення дітей про 
будову рослин, функції їх окремих частин: 
корені всмоктують воду, поживні речовини, 
які по стеблам надходять до листя, квітів, 
плодів. 
Дослід: після вихідних днів листя у рослин 
опускається, в'яне, никне. Пояснити, чому? 
Одні рослини политі відразу, а інші залишити 



на деякий час. Що потрібно зробити, щоб рослини не загинули? Рослини политі 
«ожили», їх врятувала вода. 
 
 
 
 
 
 
3.Хмари. 
Спостереження - дослід за хмарами. 
Вчити розпізнавати 2-3 види хмар, 
спостерігати за їхнім рухом. Від тепла 
вода нагрівається, випаровується і 
піднімається вгору утворюються хмари. 
Сиві хмари на дощ, високі - купчасті 
хмари - на грозу та ін. Під час дощу 
набрати в ємкості води і про - вести 
дослід №1 (жовтень). 
4.Умови росту рослин. Світло. 
Підвести дітей до того, що для життя і 
росту рослин необхідні: світло, вода, 
тепло, поживний грунт, а також турботливий догляд. 
Дослід: висадити дві спадкові цибулини і поставити одну в темне місце, а другу - на 
світло. Проводити систематичні спостереження (вести щоденник досліджень). Підвести 
малят до висновку: при нестачі світла пагони цибулі стать блідими, витягуються, 
втрачають аромат. 
Дослід: цибулину з темного місця виставити на світло і поставити поряд з вирощуваною 
на світлі. Висновки про зміни діти роблять самостійно. 
5. Повітря та його властивості. Вітер. 
Вітер восени холодний , з'ясувати чим відрізняється осінній вітер від літнього. 
Вітер - рух повітря. Повітря потрібне рослинам, тваринам, людям. Повітря прозоре, без 
кольору, тому його не бачимо. Температура повітря змінюється (вранці холодне, вдень 
тепліше). 
Дослід: звернути увагу дітей на повітря після того, як проїхала машина. Забруднене 
повітря не прозоре, воно може мати неприємний запах. Дихати треба чистим повітрям. 
 
 
 
ГРУДЕНЬ 



1. Іній. 
Дати дітям поняття про таке явище неживої природи, як іній. Показати, що іній - це 
кристалики водяної пари, які утворюються в морозному повітрі. Іній може випадати, як 
у хмарну, так і в ясну сонячну погоду. 
Дослід: струсити з гілочки «кришталеві вироби» зимоньки-зими. Тарілочку помістити 
біля тепла. Що сталося з інієм. Отже, іній - це замерзла вода.  

Через декілька днів розглянути 
обидва живці (рослина в першій 
склянці вже має маленький корінець і 
готова до висаджування в грунт, а в 
другої рослини не помітно ніяких 
змін). Негайно вжити заходів до 
порятунку рослин. Отже рослини 
потребують води взятої з 
водопровідного крану, що 
відстоялася протягом деякого часу. В 
ній є необхідні речовини для росту і 
розвитку рослин; кип'ячена вода 
непоживна через те, що під час 
нагрівання і кипіння корисні 
речовини в ній загинули. 

2.Грунт. Умови росту і розвитку рослин. 
Відомості про живлення рослин. 
Рослини все необхідне (речовини для росту і розвитку) отримують з грунту. Але їх 
необхідно підживлювати добривами. 
Дослід довготривалий: «ласощами» для росту рослин є спеціальні добрива. 
Використати їх на квітнику і порівняти, як ці добрива вплинули на рослини при 
правильному використанні. 
3.Грунт, 
Показати дітям як відбувається забруднення грунту. 
Дослід: у дві прозорі ємкості набрати води. В одну додати мила, фарби, шампуню. 
Висловити свої припущення; що буде з землею, якщо її полити чистою водою ,а якщо 
полити її з іншої - грязною водою? Що змінилося? 
Полита земля водою з першої ємкості зволожила її , напоїла рослини, травичку. 
Полити з другої ємкості - земля стала не тільки вологою, але і брудною, з'явилися 
мильні бульбашки і бруд. Розповісти дітям про «живу» і «мертву воду». Звідки вона 
береться? Що ви подумали про людей які забруднили землю? 
Розповісти про те, як в деяких країнах навчились «лікувати» грунт - очищати його від 
бруду. 



4.Вода та її властивості.  
Вода прозора, має здатність змінювати колір. 
Дослід: у воду додати гуашевої фарби різних кольорів. Що сталося з водою? 
а) Опустити який - небудь предмет у воду, добре його видно чи ні? Вода прозора, через 
неї видно, що знаходиться в ній. 
б) Вода має здатність рухатись. 
Дослід: на гладеньку поверхню налити води, що сталося з нею? 
5. Повітря та його властивості 
Повітря має здатність займати місце. 
Дослід: в мильний розчин занурити трубочку або соломинку. Зробити бульбашку. Що 
знаходиться в середині неї? Якщо поколотити бульбашку, вона зникне і стане 
крапелькою розчину. Що зникло з бульбашки? Чому це сталось?  
СІЧЕНЬ 
1.Умови росту рослин. 
Поставити на підвіконня в посудину з водою гілочки липи, клена, каштана. 
Спостерігати, як набубнявіли бруньки, на що згодом вони перетворяться? Чому? Чи 
з'являться листки надворі? 
2.Умови росту рослин. 
Висівання в куточку природи квасолі, гороху. Напередодні замочити насіння. Що 
з'явилося на насінинках? Чому? Куди спрямовані корінці (до води)? Висаджування 
пророщеного насіння у грунт. Поливання висадженого насіння. Для чого потрібно 
поливати грунт? Вкрити ящик поліетиленовою плівкою. Через деякий час поглянути - 
на плівці утворилися крапельки води. Вода випаровується і осідає на плівку.в закритому 
ящику рослини проростають швидше. Чому? 
3.Перетворення води в пару. 
Досліди: скип'ятити невелику кількість води у прозорій посудині і поспостерігати за її 
випаровуванням. На деякий час накрити посудину склом (на ньому утворилися дрібні 
крапельки води - пара). Воду, яка збігла з скла в посудину молена перетворити на лід. 
Як? 
4.Перетворення рідини в пару. 
Ознайомити дітей з явищем переходу рідини в пару і навпаки. 
Дослід: сушіння лялькової білизни в різну погоду: тиху, похмуру, морозяну, вітряну і т. 
д.. 
За яких умов білизна висихає швидше? Чому чим сильніший мороз, тим швидше 
висихає білизна? 
5. Дослід з водою. 
Ознайомити дітей з тим, що вода може змінювати стан залежно від умов: під час 
охолодження переходить у твердий стан. Дійти висновку, що під снігом тепліше, тому 
вода не замерзає. 



Дослід: дві формочки з водою - одну поставити на землю, а другу накрити покришкою, 
зарити у сніг. Що станеться з водою у формочках? 
До кінця прогулянки перевірити відкриту формочку (утворився лід). Що сталося з 
водою під снігом? (вкрилася тоненькою плівкою криги). 
Висновок: під снігом тепліше, ніж на поверхні грунту. 
ЛЮТИЙ 
1.Повітря та його властивості. 
Повітря поганий провідник тепла. Люди давно знають про цю властивість повітря . 
Тому вікна в будинках роблять з подвійних рам. Повітря яке знаходиться між ними 
зберігає тепло в кімнаті. 
Діти, ви знаєте, що рослини під снігом не мерзнуть. Є прислів'я : «Багато снігу - багато 
хліба». Сніг холодний, та і не він захищає озиму від вимерзання. Між сніжинками 
знаходиться повітря, яке погано проводить тепло. Завдяки цьому зберігається майбутній 
урожай. 
Дослід: розгорнути обережно сніг і знайти зелені пагінці трави. Зробити висновок. 
Для підтвердження провести дослід № 5 (січень). 
2.Вода та її властивості. 
Вода прозора, безколірна, легко рухлива рідина. 
Дослід: в склянку з водою занурити предмет. Якщо вода не була б прозора - його не 
було б видно.  
На гладеньку поверхню налити трішки води (вода тече, вода легкорухлива). 
Вода досить легко змінює свій колір, якщо додати в неї фарбу. Дослід з 
підфарбовуванням води. 
3.Умови росту рослин. 
Спостерігати за ростом і розвитком висіяних рослин в куточку природи. Наслідки 
спостереження за ростом рослин фіксувати в «Щоденнику спостережень». Дослід 

довготривалий: 
1)через який час з'явились перші 
листочки;  
2)через який час з'явився ще 
листочок? 
Що необхідне для росту і 
розвитку рослин (вода, світло, 
тепло, повітря). Нежива природа 
потрібна для життя рослин. 
4.Повітря. 
Повітря є у воді. 
Дослід: налити у прозору ємкість 
воду. Що ми бачимо на стінках 



посудини (банки, склянки та ін)? Це повітря. А хто дихає повітрям у воді? (Риби, раки). 
Розглянути життя мешканців у акваріумі. 
БЕРЕЗЕНЬ 
1. Повітря та його властивості. Повітря є і в землі. 
Дослід: у ємкість з водою вкинути грудочку землі. Що з'явилось у воді? (Бульбашки 
повітря виходять із землі). Хто дихає повітрям у землі? (черв'ячки, комахи). 
За допомогою досліду встановити, що повітря є в землі, в глині. 
Умови росту рослин. 
Значення повітря для росту рослин. 
Що необхідно для того, щоб рослини добре росли? Розпушувати землю, тобто зробити 
«сухий» полив. Якщо грунт твердий, повітря в ньому мало, корінцям нічим дихати, 
рослини можуть загинути. Дослід можна провести на майданчику д/с. Стежка по якій 
ходять люди і квітник. Зразки грунту взяти і порівняти на наявність повітря зі стежки та 
квітника. Зробити висновок. 
Кімнатні рослини і їх значення для очищення повітря в приміщенні. 
Вимити водою листя рос лин (фікуса, бегонії та інших з великим листям). Разом з 
дітьми розглянути воду. Вода брудна. Чому? Домашні рослини збирають пил з повітря. 
Чи легко жити рослині під шаром пилу? 
Збираючись на листі рослин, пил заважає рослинам дихати. Чим чистіше листя рослин, 
тим вона вільніше дихає й швидше росте. Усвідомлення причинно-наслідкового зв'язку 
; чисте повітря, рослинність -здоров'я людини. 
4. Вода та її властивості. 
Вода прозора, має здатність змінювати колір. 
Дослід:  
1)У воду опустити предмет, добре його видно чи ні? 
2)У воду додати барвник - сік буряка, моркви. Що сталося  з водою? Вода змінила колір. 
Чи прозора вона? Чи можна добре розглянути предмети в ній? Чому?  
// 
КВІТЕНЬ 
1.Умови росту і розвитку рослин. 
Висівання насіння айстри та чорнобривців на 
рабатках (із землею, яка має пухкий, 
поживний грунт; із землею, яка більш тверда і 
погано розпушена). 
Дослід: де скоріше з'являться сходи квітів? 
Чому? В яку землю приємніше попасти 
насінинці? 
Догляд за рабатками з висіяним насінням 
квітів однакові. Дослід довготривалий. Що 



необхідне для росту і розвитку рослин? Поживний грунт. 
2.Вода та її властивості. 
Вода має вагу. 
Запропонувати взяти 2 відерця і 
потримати в руках. Потім одне з них 
залишити порожнім, в інше налити 
воду. Яке відеречко важче? Яке 
легше? Чому? Отже вода має вагу.  
3.Повітря та його властивості. 
Дослід: запропонувати подути в 
соломинку, або тоненьку трубочку, 
один кінець якої занурений у склянку 
з водою. З'явились бульбашки. Що це? 
Повітря. Звідки взялося повітря? З 
наших легенів, ми видихнули його. 

Отже повітря є всередині нас. 
4.Вода та її властивості. 
Вода мас здатність змінювати колір без наявності барвників. 
Дослід: використати 3 прозорі посудини. В одній посудині вода з водопровідного крану, 
в другій - з калюжі, в третій - з дощовою водою. Які висновки можна зробити 
розглянувши воду? 
Воду з другої та третьої посудини треба очистити. Запропонувати пропустити воду 
через фільтри, через серветку, піщаний фільтр. 
Запропонувати розглянути воду після фільтрації. Яка стала вода? Що залишилось на 
фільтрах? Отже вода очищена прозора, але вживати її не можна. Чому? Яку воду можна 
пити? 
5. Туман. 
Спостерігати за туманом вранці. 
Слід пояснити, що поява туману пов'язана з охолодженням повітря на ранок, якщо день 
був теплим і земля прогрілась. Коли повітря, насичене вологою, вночі охолоджується, 
утворюється водяна пара. 
Дослід: запропонувати дітям зануритися в туман, нехай відчують краплини туману 
обличчя, руки. Невидимі краплини перетворилися в густу біло-молочну завісу. 
Чим небезпечне явище туману для людей? (Отже, рухатися в тумані стає небезпечно). 
Як почувають себе в тумані рослини? Туман зволожує грунт, напоює рослин. Таке 
явище корисне під час спекотливого літа. Штучне зволожування рослин можна 
спостерігати у парнику. Туман корисний для швидкого росту рослин. 
ТРАВЕНЬ 
1. Вода та її властивості. 



Дослідити значення простої та 
кип'яченої води для росту рослин. 
Дослід: взяти два однакових живці 
будь-якої кімнатної рослини з 
швидкою вегетацією і помістити їх у 
дві склянки: 
1) з відстояною водою, взятою із 
водопровідного крану; 
2) з кип'яченою охолодженою 
водою. 
2.Сформувати уявлення про те , що 
сніг, як і дощ, утворився з 
випаруваної води. Розвивати вміння 
встановлювати причино - наслідкові 
зв'язки між явищем неживої природи, вчити виділяти характерні ознаки. 
Дослід: розглянути будову сніжинок у безвітряну морозну погоду, простежити їх 
перетворення у воду від подиху на руку і т. д. Чому сніг рипить? Прослідкувати за 
будовою сніжинок взятих з протоптаної стежки і не затоптаного місця. 
3.Крупа. 
Дослід зі снігом. Сформувати уявлення про те, що сніг взимку, як і дощ влітку 
утворюється з випаруваної води. Коли мороз слабкий, сніжинки злягаються в щільні 
білі кульки, які і називаються крупою. 
Дослід: зібрати снігову крупу і розглянути її будову. Вона складається з дрібних 
кристаликів снігу. Чому не рипить крупа під ногами? У що вона перетворюється від 
нагрівання? Чи можуть з крупи утворюватися сніжинки? Чому? 
4.Дослід з льодом. 
Лід - речовина, яка може змінювати стан, залежно від умов: від нагрівання 
перетворюється на рідину, а під час охолодження переходить у твердий стан. 
Дослід: розглянути крижинку і поспостерігати за її таненням , потім знову поставити на 

холод і поспостерігати за 
перетворенням її на лід. Який лід на 
дотик? Що відбувається з льодом 
при нагріванні? Чому? 
5.Умови росту рослин.  
Дослід: як ростуть рослини 
перенесені з приміщення в 
відкритого грунту? Чому не 
пожовкло листя у чорнобривців, 
конюшини та інших рослин? Чому у 



них листя не зів'яло? Що необхідно для росту і розвитку рослин? 

                                    ДОСЛІДИ 
                                                     Середня група. 
ВЕРЕСЕНЬ 
1. Дослід з водою. 
Мета: навчити дітей розрізняти стан води (чиста, забруднена). Під час ігор дітей з 
піском, землею, глиною та водою встановлювати прості зв'язки. Вода може бути чистою 
і брудною: 
Помити іграшки після ігор з піском — вода забруднилась. 
Вода налита з водопровідного крану - Чиста, прозора. 
Що змінило колір води? 
Чиста вода без запаху, прозора. 
Брудна може мати запах, колір, непрозора вода. 

2. Дослід з піском. 
Мета: навчити дітей розрізняти вологу і суху 
землю, пісок. Набрати у формочки піску 
сухого і запропонувати зліпити тістечка. Що 
необхідно для того, аби зліпились тістечка? 
Якщо змочити пісок водою він стає вологий і 
тоді добре формується. Чому? Тому, що в 
піску з'явилась вода. 
3. Спостереження - дослід за дощем. 
Чому вода в калюжах брудна (коли 
починається дощ, падають перші краплини - 
вони б'ють по дахах, падають на землю. Дощ 
посилюється і крапельки води зливаються в 
тоненькі струмочки - дощ ллється. 
Вода фарбується у колір землі, піску, глини і 
тому стає брудною). Пісок був сухим а став 

вологим. Чому? Набрати воду з калюжі в посудину і дати їй постояти. Змінився колір 
води чи ні? Чому? 
4. Умови росту рослин.  
Пересаджування сальвії, яка росла на клумбі у горщиках в кімнату. (Розглянути 
рослину, зовнішній її вигляд. Рослина має стебло, листя, коріння). Щоб рослина росла її 
потрібно поливати (без води рослина засохне). 
5. Спостереження за сонцем. 
Порівняти температуру піску, води, предметів зранку та вдень, коли сонце стоїть високо 
в небі. Дослід на відкритому місці. Поставити воду у відерці, кубик, іграшку. Відчути 



на дотик воду та інші предмети. Яка вода вранці? Яка вода вдень і т.д. зробити 
висновки про силу сонячного проміння (зігріває воду, висушує землю, випаровує воду, 

нагріває предмети). 
ЖОВТЕНЬ 
1. Вода та її властивості.  
Дослід з водою. У склянку з водою додати 
якого-небудь барвника. Якого кольору стала 
вода? Діти роблять висновок про залежність 
кольору води від кольору барвника. Закріпити 
властивості води: ллється, розливається. 
Дослід : необхідно взяти декілька пагонів 
кімнатної квітки бальзаміну і помістити в 
забарвлений розчин ( різнокольоровий ). 
Що відбулося з рослиною ? Чи змінився колір ? 
Якого кольору стало стебло ? Чому ? 
( рослина п'є воду через корінь , а вода має 
здатність рухатися , вона не залишається в 
корені). 

2. Повітря і його властивості. 
Мета : неприємний запах забруднює повітря . 
Дослід : тканину зволожити ароматизатором , відчути запах у повітрі. 
Якщо восени і навесні спалюють листя , який запах відчувається у повітрі ? Чи можна 
спалювати листя ? Чому ? (неприємний 
запах забруднює повітря).  
ЛИСТОПАД 
1. Вода та її властивості. 
Дослід з водою. Продовжувати формувати 
у дітей уявлення про воду та її властивості 
(вода з водопровідного крану прозора, без 
запаху, тече, розливається) Для чого вода 
потрібна людям? Для чого вода потрібна 
рослинам? Розглянути дві банки з водою 
Поставити запитання: Чим вони різняться. 
Показати дітям, що крізь фарбовану воду 
погано видно предмети. Ще раз 
підкреслити, що чиста вода - прозора, не 
має ні запаху, ні кольору. 
2. Спостереження за дощем.  
В кінці осені з важких темних хмар, що низько пливуть 



над землею йде дощ. 
Хмари - це дрібні крапельки води. 
Дослід: поставити посудину на відкритому 
місці. 
Розглянути, що «спіймали» в посудину, 
розповісти. 
3. Дослід з повітрям 
Продовжувати знайомити дітей з тим, що 
нас оточує повітря. Повітрям дихають 
люди. 
Провести вправи на дихання типу 
«Пилесосик», пояснити значення 
провітрювання кімнати. 
4. Дослід з рослинами . /Дивись жовтень/ 

У рослини є стебло, листя. Після вихідних днів листочки у рослин опускаються, 
никнуть, в'януть. Пояснити, чому. Що необхідно зробити, щоб рослини не загинули? 
ГРУДЕНЬ 
1. Дослід з водою. 
Від холоду вода замерзає, перетворюється на лід. Нагріваючись лід перетворюється на 
воду. 
Поспостерігати, що в сонячну морозяну погоду льодяні бурульки тануть під сонячним 
промінням. /Довести, що сніг і лід можна отримати і влітку користуючись 
холодильником. Винести в посудині воду і поставити, в кінці прогулянки подивитись, 
що стало з водою /лід/. 
Лід занести до кімнати, через деякий час подивитись, що утворилося. Де подівся лід? 

2. Спостереження - дослід за снігом. 
Сніг білий, кожна сніжинка - це маленька 
льодяна зірочка. Сніг від тепла 
перетворюється у воду і взяти в долоньку 
снігу - що сталося?/ Набрати в посудину 
снігу, занести до кімнати. Підвести дітей до 
того, що сніг, дощ, лід - це вода в різних 
умовах, станах. Розглянути воду, яка 
утворилася зі снігу /вода брудна/. Чому не 
можна їсти сніг? 
Грунт та його властивості.  
Дослід - спостереження за ґрунтом. Знайти 
грудочку землі. Замерзла земля стала 



твердою. Занести її до кімнати, покласти в посудину. Через деякий час поторгати її, 
відчути на дотик її, яка вона ? Земля стала м'якою, так як лід перетворився на воду. 
4. . Умови росту рослин. 
Висаджування цибулі в ящики /міні -городи/. 
В ящику, де вчасно зволожується грунт цибуля соковита, де земля суха - цибуля квола, 
листя світло-зеленого кольору. Щоб рослина добре росла її потрібно вчасно поливати. 
Отже для росту рослин потрібні вода, світло, поживний грунт. 
5. Дослід з повітрям (Дивись жовтень №4) 
СІЧЕНЬ 

1. Дослід з льодом . 
Винести на подвір'я формочки з водою ( 
чистою , зафарбованою ) (червоною , синьою , 
зеленою ). Через деякий час з води утворився 
лід. Де подівалась вода ? Що сталося з водою ? 
Формочки занести в кімнату (форма посудини 
визначає форму льоду). Лід витягти з формочки 
. В кімнаті з льоду утворилась вода 
(різнокольорова). Де подівся лід ? Чому він 
розтав ? 
2. Дослід зі снігом . 
Запропонувати дітям зліпити сніжки . Одну з 
них пофарбувати гуашевою фарбою і покласти 
в посудину , занести до кімнати . Через деякий 

час подивитись , що стало із сніжкою . Якого кольору вода ? Чому ? 
3. Дослід - спостереження за розвитком насіння гороху 
( намоченого у воді ) . 
Що з'явилося на насінинках ? Куди спрямовані корінці ? (до води ) Чому треба доливати 
воду ? Висаджування пророщеного гороху в грунт . 
Для чого необхідно поливати землю ? ( Вода необхідна для росту і розвитку рослин). 
4. Дослід з вітром . 
Дати дітям уявлення про вітер , як рух повітря . 
Підняти прапорці вгору під час прогулянки і визначити напрям вітру . 
ЛЮТИЙ 
1.Дослід зі снігом . 
В морозяний день запропонувати дітям зробити снігову кулю (сніг не ліпиться , сніг 
„сухий" , в ньому мало вологи ) . Запропонувати набрати у відро снігу і занести до 
кімнати , через деякий час зліпити сніжку зі снігу . Сніг почав розтавати і став ліпитися 
. Чому ? ( В ньому з'явилась вода ). 
2.Умови росту рослин . 



Спостереження за горохом , висадженим у грунт 
. Що необхідно для росту і розвитку рослин ? 
Чому ? 
Підвести дітей до того , що рослинка без води 
гине , сохне . Для рослинок необхідне тепло та 
поживний грунт . 
3. Умови росту  рослин . 
Висаджування на міні-городі червоного буряка 
та моркви (коренеплодів). Для гарного росту і 
розвитку рослин їм потрібні : вода , світло , 
поживний грунт . 
4. Спостереження за вітром . 
Якщо взимку дме сильний вітер , бувають 
хуртовини , завірюхи . Гілки дерев рухаються 
.Чи можна штучно створити вітер ? Як ? 

(Запропонувати дітям різко змахнути декілька разів аркушем цупкого паперу , 
подмухати на руки ). 
5. Повітря і його властивості. 
Продемонструвати наявність повітря навколо нас . 
Дослід : 3 силою втягнути повітря , склавши трубочкою губи . Струмінь повітря 
утворює звук і відчувається на губах . 
БЕРЕЗЕНЬ 
1. Умови росту рослин  
Спостереження за ростом коренеплодів буряка та моркви на міні- городі. Висаджені на 
поживному грунті коренеплоди ростуть краще , але їм необхідні : вода , тепло , світло . 
Дослід : висаджені коренеплоди і поставлені в притіненому місці ростуть гірше 
(листочки тендітні, світло-зеленого кольору ). 
2. Дослід зі снігом . 
Весняний сніг сірий , брудний . Що стане зі снігом , коли пригріє сонечко ? ( Кучугури 
снігу розтануть , сріблясті струмочки побіжать до річки ) . 
Занести в кімнату в посудині сніг , через деякий час розглянув , що залишилось . Чому 
не можна їсти сніг , смоктати бурульку ? 
3. Дослід Грунт і його властивості. 
Мета : навчити дітей розрізняти вологу та суху землю (для досліду землю можна 
використати з куточка природи ). 
це рідина. 
Запропонувати дітям взяти в руки дві жмені землі - мокрої та сухої і стиснути , що 
відбудеться ? ( Волога земля м'яка , зліплюється в грудку, з неї можна витиснути воду . 
Суха земля тверда , при здавлюванні розсипається ) 



4. Дослід Необхідність тепла для росту рослин . 
Дві однакові гілочки ( бузок , вишня та ін. ) поставити у вазочки з водою. Одну з них 
залишити у кімнаті на сонячному місті , іншу в прохолодному ( між віконними рамами ) 
. Спостерігати за змінами , порівнюючи стан гілочок . Наслідки спостережень 
відображати в щоденнику спостережень . 
КВІТЕНЬ 
1. Дослід з водою . 
Мета : закріпити знання дітей про те , що вода -  
Продемонструвати властивість води розливатися в різних напрямках, утворюючи плями 
різної форми і розміру . 
Продемонструвати здатність води литися єдиною цівкою з посуду (чайник , глечик та 
ін.. ) та кількома цівками ( поливальниця , сито та ін.) . Чому ? 
2. Дослід з повітрям . 
Довести дітям , що корені рослин дихають під землею , бо там є повітря . 
Грудочку твердої землі вкинути в банку з водою . Звідки взялися бульбашки ?( Із землі ) 
Рослини , як і всі живі істоти дихають повітрям . Воно необхідно їм для росту і розвитку 
. Якщо грунт твердий , повітря в ньому мало то кореням майже нічим дихати . Що 
необхідно зробити ? (розпушити землю і врятувати рослину від загибелі). 
3. Умови росту і розвитку рослин . 
Висівання насіння квітів на квітниках . ( Під час висівання насіння квітів покласти у 
зволожений грунт і на сонячному місці, іншу у не зволожений грунт і у затінку ) . 
Дослід довготривалий . 
Де скоріше з'являться сходи ? Чому ? 
Для росту і розвитку рослин необхідна вода і тепло . 
ТРАВЕНЬ 
1. Вода та її властивості.  
Вода має здатність рухатися по стеблах і 
листю рослин . 
2. Дослід - спостереження за дощем. 
Показати дітям. Що дощ - це краплинки 
води, прозорі, без запаху і смаку. Дощові 
краплини, зібрані в посудину, можуть бути 
різної температури (влітку теплий, восени - 
прохолодний), різної прозорості (залежно від 
чистоти предмета, на який падають). 
3. Дослід з повітрям. 
Мета: дати дітям уявлення про вітер. Як рух 
повітря. 



Дослід: підняти прапорці під час прогулянки і визначити напрямок 
вітру. 
4. Дослід з повітрям. 
Мета: ознайомити дітей з тим, що нас 
оточує повітря. Дослід: запропонувати 
подути в соломинку, або в тоненьку 
трубочку, один кінець якої занурений у 
посудину з водою. Чому з'являються 
бульбашки? У воді є повітря. 
5. Умови росту рослин. 
Дослід з рослинами куточку природи. Без 
води рослина гине (листя 
в'яне, сохне), полита рослина росте добре. 
Закріпити властивості води: вода ллється, 
розливається. 

                                  
ДОСЛІДИ 
                                               11 молодша 
група  
ВЕРЕСЕНЬ 
1.Дослід з водою. 
У дві прозорі склянки налити воду з водопровідного крану та дощову. Запропонувати 
дітям порівняти її. Чому одна вода чиста, прозора, а інша брудна. Показати, якщо у воду 
додати трохи землі, піску-вона змінить колір. Відчути воду на дотик (тепла, холодна). 
 
2.Дослід з водою. 
У склянку з водою додати кілька крапель морквяного соку, соку червоного буряка, 
марганцевого калію. Якого кольору стала вода? Діти роблять висновки про залежність 
кольору води від кольору барвника. Закріпити властивості води (ллється, розливається). 
3.Дослід з піском. 
Взяти щіпку сухого піску і показати, що він сиплеться. Що сталося з піском? Сухий 
пісок сипкий. Змочити пісок. Ліпиться він чи ні? Чому? 
Пересаджування айстри, яка росла на клумбі у горщик у кімнату. Розглянути рослину, її 
зовнішній вигляд. Виконання трудових доручень: поливання рослин. Рослинам для 
росту потрібна вода.  
ЖОВТЕНЬ 
1.Дослід з водою. 



Поставити дві посудини з водою. За допомогою доторкання дати дітям відчути, що в 
одній посудині холодна вода, а в іншій тепла. Чому? Довести, що вода буває теплою і 
холодною. 
2.Дослід з водою. 
Поставити склянку з водою. Відчути звичайне відчуття смак води (солодка, солона, 
просто чиста вода). 
3.Провести дослід з вологим і сухим піском. Дати формочці з'ясувати: з якого піску 
утворилися «тістечка» (з сухого чи мокрого). Чому сухий пісок сипкий, а з мокрого 
можна ліпити «тістечка»? 
4.Під час догляду за рослинами (кімнатними та на квітнику)звертати увагу на те, що під 
час поливу рослин суха земля стає вологою і рослини «напившись» води розправляють 
свої листочки. (Показати, що без води листочки у рослин опускаються і стають 
в'ялими).  
5.Спостерігати за дощем. 
Дощ - це вода. Вона падає з хмар. Після дощу земля мокра, м'яка. В ній добре ростуть 
рослини. Дослід: порівняння мокрої та сухої землі. Мокра- м'яка, тверда - суха. 
ЛИСТОПАД 
1.Спостереження за дощем. 
Показати дітям, що дощ - це краплини води - прозорі, без кольору, без запаху, смаку. 
Поставити на короткий час посуд і розглянути з дітьми те, що «спіймали», відчули на 
дотик - холодна чи тепла, чиста чи брудна. 
2.Дослід з водою. 
Під час поливу рослин дослідити, як вода ллється з лійки з розсіювачем і без нього. Як 
зволожується земля? Суха земля становиться вологою. Рослини «п'ють» воду. 
3.Дослід з повітрям. 
Запропонувати дітям згорнути пустий поліетиленовий пакет в трубочку, зі сторони 
отвору. Що залишилося в пакеті? Діти роблять висновок, що повітря прозоре, воно є в 
пакеті, і в інших предметах, воно нас оточує. 
4.Дослід по догляду за рослинами.  
Звернути увагу на те, що під час поливу рослин суха 
земля стає вологою і рослини, напившись води, 
розправляють своє листя. (Показати, що без води 
листочки у рослин опускаються і стають в'ялими). 
5.Дослід з землею. 
Потримати грудочку землі в руках, яка вона? 
Правильно, вона тверда, її важко розім'яти. 
Запропонувати дітям покласти в посуд і занести в 
кімнату. Що сталося з землею? Яка вона стала? Що 
було в грудочці землі? 



ГРУДЕНЬ 
1.Дослід по перетворенню снігу в рідину (сніг у руках тане, на одязі, на спорудах, у 
приміщенні і т. д.). Набрати у склянку снігу і занести до кімнати. Що трапилось? Якого 
кольору вода? У такій воді багато бруду. 
2.Дослід зі снігом. 
Винести у посуді теплу воду і поставити в сніг. Що сталося зі снігом навколо посудини? 
(від тепла сніг тане і перетворюється на воду). Якою стала вода в посудині? (За 
короткий час вода стала холодною). 

3.Дослід з повітрям  
Ознайомити дітей з тим, що нас оточує 
повітря. Повітрям дихають люди. 
Запропонувати подихати в соломинку, або в 
тоненьку трубочку, один кінець якої 
занурений в склянку з водою. Чому 
з'являються бульбашки? Бульбашки - це 
повітря, воно у воді.  
4.Дослід з водою. 
Вчити доглядати за висадженою цибулею у 
ящику. Під час поливу вияснити, що вода 
ллється, земля стала мокрою, рослини п'ють 
воду. Без води рослинки в'януть і засихають. 
СІЧЕНЬ 
1. Дослід зі снігом. 
Сніг білий, падає пластівцями, крупинками. 
У морозяну погоду скрипить під ногами, бо 
сніг сухий, а в теплу - липкий. Пройтись по 
снігу і визначити, який він. З якого снігу 
можна зліпити сніговита, спорудити різні 

будівлі. 
2.Дослід зі снігом. 
Під час прогулянки, коли йде сніг, поставити на короткий час посуд і розглянути з 
дітьми те, що «спіймали». Відчути на дотик сніг. Визначити, який саме сніг сухий чи 
липкий. 
3.Спостереження за висадженою цибулею у ящик. 
Спостереження спрямувати на з'ясування користі, яку приносить вода рослинам: 
яскравий колір, запашні, соковиті, крупні пагони. Пояснити, що за допомогою кореня 
рослина живиться вологою (водою). Дослід продемонструвати на раніше поставленій у 
воду цибулі, звернути увагу на корінь. 
4.Дослід з повітрям. 



Дати дітям уявлення про вітер, як рух повітря. Роздати дітям цупкого паперу і різко 
змахнути декілька разів. Що при цьому відбувається? 
5.Дослід з льодом. 
Розглянути шматок льоду, визначити на дотик, що він слизький, холодний, крихкий, 
важкий. Занести в групову кімнату і через деякий час подивитися, що залишилося від 
того. Довести дітям, що лід утворюється від замерзлої води. Нагріваючись, 
перетворюється на воду. 
ЛЮТИЙ 
1.Дослід з льодом. 
Обстежити льодяну бурульку на дотик. Яка вона? (Слизька, холодна, крихка). 
Продемонструвати, як падаючи з висоти, льодяна бурулька розбивається на дрібні 
шматки або занурюється в пухкий сніг. 
2.Дослід зі снігом. 
Набрати у склянку, або прозору посудину снігу і занести до кімнати. Що утворилося зі 
снігу? Якого кольору вода?(чиста чи брудна). Довести, що сніг куштувати не можна. 

Усвідомлення того, що білий не завжди чистий. 
3. Дослід - спостереження за рослинами.  
У дві посудини покласти по кілька квасолин. В 
одну посудину налити достатньо води, а в іншу 
трішки. Поспостерігати, як змінилася квасоля? 
Що з'явилося на насінинках, занурених у воду. 
Порівняти насіння квасолі у двох посудинах. Дати 
інформацію дітям про необхідність води і тепла 
для розвитку і росту рослин. Чого не вистачає 
насінню квасолі у іншій посудині? 
4.Дослід-спостереження за насінням квасолі. 
Виконання елементарних трудових доручень під 
час садіння пророщеної квасолі. Звернути увагу на 
корінець. Для чого він потрібен? (Корінець 
потрібен для живлення рослин). 
5. Дослід з водою. 
На вулицю винести воду, розлити її по посудинах 
відповідної форми. За допомогою фарби 
зафарбувати воду і різні кольори. Через деякий 
час провірити, що сталося з водою? Чому? Якого 

кольору лід? (Різнокольоровий лід використати у прикрашанні снігових споруд). 
БЕРЕЗЕНЬ 
1.Дослід- спостереження за перетворенням снігу у воду. 



Чому тане сніг? (Сонце пригріває, сніг тане). Запропонувати дітям взяти в долоньку 
трохи снігу. Що з ним сталося? Долонька тепла, від тепла тане сніг. 
2.Спостереження за таненням снігу. 
Що сталося зі снігом? Від снігу утворилася вода. Вода холодна, брудна. 
3.Спостереження за таненням льоду. 
Де поділись бурульки? Що сталося з ними? Сонечко пригріває - бурулька розтає. 
4. Дослід у природі. 
Спостереження за сонечком. Підставити обличчя до сонечка, долоньки. Доторкнутися 
до одягу. Чи відчувається тепло? 
6. Спостереження за ростом висадженої у грунт квасолі. 
КВІТЕНЬ 
1.Спостереження за сонцем. 
Відчути на дотик зігріті сонячним промінням предмети, пісок. Відчувається тепло чи 
ні? 
2.Спостереження за вітром 
Підставити обличчя вітру, відчути його. Підняти прапорці під час прогулянки і 
визначити напрям вітру. 
3.Спостереження за дощем 
Поставити на короткий час посуд і розглянути те, що «спіймали». Що є в посудині? 
Дощ - це вода, він падає з хмар. 
4.Дослід з повітрям. 
«Спіймати», або набрати в поліетиленовий пакет повітря. Що знаходиться в мішечку? В 
мішечку повітря, воно прозоре, невидиме, воно знаходиться навколо нас. 

ТРАВЕНЬ 
1. Вода та її властивості. 
Смак води залежить від розчинених в ній 
речовин . 
Дослід : запропонувати дітям скуштувати воду 
на смак . Яка вода ? ( вона без смаку ). Додати у 
воду ложечку цукру , в інший посуд лимонного 
соку . Що сталося ? З цукром ? З соком ? Якою 
стала вода ? Від чого залежить смак води ? 
2. Повітря та його властивості. 
Дослід : продемонструвати порожній 
поліетиленовий пакет , глечик , банку . Запитати 
, що в них є . 
Запропонувати згорнути поліетиленовий пакет . 
Що утворилося ? ( „Повітряна подушка" ). 



( Повітря прозоре , воно є в банці, в пакеті . в інших предметах , які нас оточують). 
 
3. Спостереження за сонцем  
Продемонструвати нагрівання води сонячним промінням і випаровування її. 
Дослід : вранці виставити надворі дві мисочки з водою : одну - на сонці, іншу - в затінку 
. Порівняти на дотик воду вранці і надвечір . 
Яка вона ? Чому води в одній мисочці стало менше ? Де вона подівалась ?  
 

 
 
 
 
 

            ФРАГМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ 
 
Засідання клубу ерудитів 
Педагогічні працівники утворюють дві команди. За кожну правильну відповідь команда 
отримує фішку-бал, відповіді оцінює журі. Переможці отримують подарунки. 
Завдання учасникам. 
1.Екологічна розминка. Дайте відповіді на запитання: . 
- Що таке атмосфера? 
(Це повітря) 

- Чому дерева не замерзають взимку? 
(У їхньому сокові є цукор) 
-У кого ростуть зуби протягом року? 
(У гризунів) 

- Які тварини попереджають про наближення землетрусу? 
(Змії, ящірки) 



- Яка кімнатна рослина без листків розмножується стеблом? 
(Кактус) 

- Яка рослина цвіте лише один день? 
(Кактус) 

- Які тварини сплять з розплющеними очима? 
(Риби) 

- Який птах вигодовує пташенят взимку? 
(Шишкар) 

- Що таке екологія? 
(Це наука про взаємозв'язки між живими істотами та довкіллям, між людиною і 
довкіллям) 

- Хто старший: овес чи пшениця? 
(Овес, він має вуса) 
2.Про погоду нам природа розповість. Назвати ознаки гарної погоди. 
- При заході сонця переважають зеленкуваті відтінки (буде сухо). 
- Колір неба при заході сонця золотавий або світло-рожевий. 
- Після заходу сонця на обрії довго видно срібну смугу. 
- Вдень густо-синє небо. 
- Сонце і місяць відливають зеленкуватими відтінками. 
- Сутінки тривають недовго. 
- Нічний туман — на погожий день. 
Ознаки поганої погоди. 
- Колір неба стає сизуватим, хоча хмари ще не помітні. При заході сонця переважають 
густо-червоні, навіть малинові відтінки. 
- Червоний колір сонця чи місяця. 

- Біла веселка перетворюється на 
кольорову. 
- Зірки сильно миготять, мають червоний 
відтінок. Червона вранішня зоря. 
- Висока й крута веселка — на вітер, 
похила й низька — на дощ. 
- Веселка тримається довго — на 
непогоду. 
Ознаки можливої грози. 
- Спекотно, душно, парить. 
- Ранком високі кучеряві хмари, мов 
шматки вати. 
- Поява величезних купчастих гористих 
хмар. 



- Попереду темної хмари йде темний 
горизонтальний вал. 
- Стає тихо-тихо. І враз зривається дужий 
шквальний вітер. 
- Добре чути всі звуки. 
3. Народні прикмети в малюнках. 
4. Як реагують тварини, птахи, комахи на зміну 
погоду. Тварини. 
- Собака риє землю, качається по ній — на дощ, 
лежить, згорнувшись у клубочок, — на холод, 
витягнувся — на тепло. 
- Кішка згорнулася в клубочок — на холод чи 
мороз, лежить посеред кімна¬ти, витягнувшись, — на тепло, вмивається чи шкребе 
підлогу — на вітер. 
- Кінь хропе — на негоду, фиркає — на тепло, трясе головою і закидає її — на дощ, 
лягає на землю влітку — на сиру погоду, взимку — перед снігом. 
- У овець перед дощем вовна зволожується. 
- Кріт нагрібає високі купи — зіпсується погода. 
Птахи. 
- Ластівки літають високо — на гарну погоду, низько –на дощ. 
- Горобці гуртуються у зграї на землі, млявішають — у кущі — на мороз чи заметіль. 
- Зозуля довго кує — буде тепла погода. 
- Журавлі низько і швидко летять — буде негода. 
- Галки збираються великими зграями і сильне зичать взимку — на мороз. 
- Сорока літає близько від помешкання й лізе під дах - 
- Гуси підгортають лапу чи ховають голову під крило - 
- Півень увечері співає — на переміну погоди. 
Комахи. 
- Бджоли сидять і голосно гудуть — незабаром буде дощ. 
- Коники увечері довго співають — завтра буде погожий день. 
- Метелики ховаються у сухому гіллі чи дуплах дерев — буде дощ. 
- Якщо на мурашнику мало мурашок — буде дощ. 
Ховаються 

— на ясну погоду, 
— буде буря. 

     — на холод. 
- Цвіркун дуже сюрчить пізно увечері — завтра буде ясний день, мовчить— дощ.. 

 
 



 
 
 

. 

              ТИЖДЕНЬ 
ЕКОЛОГІЇ 
1-й день. Понеділок. 
Екологічний семінар - тренінг для 
педагогічних працівників. 
2-й день, 3-й день, 4-й день - 
вівторок, середа, четвер. 
• Робота в групах за темами: 
II молодша група - жива та нежива 
природа, 
поведінка в природі; середня група - 
охорона лісів, дерев; старша група - 
рослини «Червоної книги 
Сумщини». 

• Ігри, заняття, експериментальна діяльність, ігрові навчальні ситуації з 
використанням літературних персонажів, героїв мультиків, наочності. 
• Роботи з благоустрою території разом з батьками: вигрібання торішнього листя, 
перекопування клумб і огородиіх ділянок. 
• Фотовиставка «Наші домашні улюбленці». 
5-й день. П'ятниця. 
День здоров'я: 
• Екологічна гра-подорож «Збережемо гілочку і квітку» 
• Підсумкове засідання «Екологічного клубу» з педагогами установи. 
День природи (в зимовий період) 
І половина дня 
1.Спостереження за природою, за зимовою погодою. 
2.Підгодовування пташок. 
3.Дослідницькі лабораторії. 
4.Читання і обговорення художньої літератури по темі «Екологічне виховання». 
5.Ігри-розваги на свіжому повітрі. 
6.Катання на лижах і санчатах. 
7.Рухливі ігри та будівельно-конструктивні (конкурс «Краща споруда зі снігу»). 
II половина дня 
1.Робота в куточку природи. 



2.Дидактичні ігри та ігрові вправи на екологічну тематику. 
3.Явища природи - урок мислення в природі. 
4.Рухливі ігри.  

          Пошуково-дослідницька діяльність та    
         структурні відмінності від інших видів           
                                  діяльності 
                                   (Консультація для вихователів) 

Закономірності формування екологічної 
культури особистості, особливості 
процесу екологічного виховання дітей 
дошкільного віку, аналіз видів діяльності і 
засобів, що їх стимулюють та 
екологізують, викликають необхідність 
глибшого аналізу найефективніших з-
поміж них, які покликані забезпечити 
оптимальну результативність роботи 
дошкільної установи в цьому напрямі. 
Таким активним засобом є пошуково-
дослідна діяльність дітей. 
Структурними компонентами пошуково-
дослідної діяльності є: спостереження, 

поетапне фіксування результатів, зіставлення результатів дослідного і 
контрольного матеріалу за допомогою різноманітних методів і прийомів. 
Висновки. 
Розглядаючи пошуково-дослідну діяльність як чуттєво-практичну (а саме такою 
вона і є), беремо до уваги, що здійснюється вона теоретично пізнаними засобами і 
вміннями та навичками, здобутими практично. Цей вид діяльності вдало поєднує 
чуттєвість і діяльність, які в повному обсязі відповідають особливостям розумової 
діяльності дошкільника. У практиці виховання може визначити зміст діяльності 
відповідна до обраної мети, неодноразово повторювати щоб домогтися 
достовірності результатів. Вихователь спільно з дітьми може досліджувати явище 
або властивість, варіювати їх, змінювати умови, ситуації, спробувати різні засоби. 
Отже, для дітей стає доступним те, що в об'єктивно існуючій природі не 
піддається спостереженню. У зв'язку з цим пошуково-дослідна діяльність має такі 
основні пізнавальні функції, як демонстрація зв'язків, недоступних для органів 
чуття дитини, проникнення в саму суть явищ природи тощо. 



Якщо у практичній діяльності бере участь лише вихователь, а діти споглядають, 
то в основу такого варіанта закладений ілюстративний або демонстраційний 
дослід. Однак у процесі екологічного виховання перевагу треба віддати 
навчальному досліду. В його умовах практично діє кожна дитина: знаходить 
відповіді та пояснення, домагається очевидних результатів, перевіряє знання і 
можливості. Незважаючи на складність, цей дослід має високу результативність 
внаслідок активізації особистості. Враховуючи специфіку пошуково-дослідної 
діяльності, вихователь повинен суто умовно орієнтуватися на структуру такої 
діяльності функції кожного компонента, зміст вихідних і підсумкових складників. 
Беручи за основу структуру досліду і враховуючи чуттєво-предметну сутність 
пошуково-дослідної діяльності, виділимо такі елементи: 
- вихователь та його діяльність у галузі екологічного виховання; 
- задум і планування діяльності, визначення його мети, засобів, змісту 
складників до початку і після закінчення дослідження; 
- практична робота вихователя і дітей; 
- інтерпретація результатів цієї діяльності в інші види з дещо зміненим 
змістом, завданнями й умовами. 
Отже, два головні аспекти цього виду (він належить і до теоретичного пізнання, і 
до практики) зумовлюють необхідність чітко визначити зміст діяльності у різних 
вікових групах з об'єктами і явищами природи в обсязі нині діючих програм. 
Характерною відмінністю пошуково-дослідної діяльності є те, що вона ре-
презентує активні методи, невід'ємною ознакою яких є зміни предмета пізнання. 
Як же вихователю забезпечити умови для активності кожної дитини? Правильно 
спланований і проведений експеримент характеризується активністю дітей 
внаслідок особливо загостреного інтересу, допитливості. 
Беручи до уваги той факт, що результати завжди цікаві, неповторні, унікальні в 
кожної дитини зокрема (а кожна з них має справу з багатьма невідомими 
факторами), особливий смисл вихователь вкладає у фіксацію поетапних 
результатів, підсумок яких дає кінцевий показник. 
У процедурному відношенні пошуково-дослідницька діяльність є найсклад-
нішою, але саме вона «відрізняється чіткою структурою, вимагає послідовного 
виконання чітко визначених правил і завжди дає очікуваний результат. Його 
очевидність — найпереконливіший засіб в екологічному вихованні. 
Основним обов'язковим компонентом пошуково-дослідницької діяльності є так 
звана гіпотеза, певне припущення, суть якого зводиться (так чи інакше) до 
наукового факту, а довести його можна лише внаслідок взаємодії з об'єктом. 
Оскільки правил виведення закономірностей з окремих фактів, доступних для 
розуміння у дошкільному віці, є три — часові, послідовні та причинно- 
наслідкові, то вихователь може висловити одне або декілька припущень спільно з 



дітьми. Тому з допомогою гіпотези здійснюється перевірка знань дітей, 
можливості їх поглиблення й узагальнення. Адже певні теоретичні припущення 
діти формулюють емпіричною мовою. 
Таким чином, гіпотеза повинна бути сформульована як висловлювання про певні 
емпіричні факти, події й обов'язково охоплювати або ґрунтуватись на 
теоретичних припущеннях, мати деякі дані з життя того чи іншого об'єкта при-
роди. Сформульована на досвіді, вона мусить вміщувати певні знання, що 
підлягають пошукові або перевірці. Як правило, гіпотеза будується за формулою 
«якщо — то». Вихователеві не варто обмежуватися лише нею, необхідно 
спонукати дітей до висловлювання і контргіпотези, тобто протилежного 
твердження. Це має особливе значення при тлумаченні дітям причинно- 
наслідкових зв'язків, коли треба довести, що певне явище в природі є причиною 
появи іншого. 
Специфіка способу перевірки гіпотези — також надзвичайно важливий момент у 
реалізації діяльності дітей. Для того, щоб застерегтися від неправильних засобів і 
способів, вихователеві необхідно логічно продумати свою діяльність і діяльність 
дітей, методично її забезпечити. Йому треба визначити послідовність етапів 
роботи, способи фіксації даних, основні та допоміжні засоби й матеріали, тобто 
планування роботи повністю підпорядковується єдиній меті — обґрунтованому 
переходові теоретичних уявлень на рівень узагальнених систематизованих знань. 
Отже, якщо узагальнити сказане про пошуково-дослідну діяльність, можна дійти 
висновку: вона складається, принаймні, з таких етапів: визначення мети, куди 
входить формулювання вихідного припущення мовою раніше набутих знань і 
життєвого досвіду, змістовне планування роботи з предметом дослідження, тобто 
перехід від гіпотези до певної схеми організації дослідної роботи; власне 
пошуково-дослідна діяльність, тобто збирання емпіричних даних, частиною чого 
є активність кожної дитини і вихователя. Після того як емпіричні дані зібрані, 
вихователь разом з дітьми аналізує їх. З огляду на це вихователь повинен 
врахувати і правильність побудови плану, і здійснення задуму, і перебіг 
спостережуваних явищ. Останнім етапом пошуково- дослідницької діяльності має 
бути розповсюдження результатів діяльності на ширше коло явищ і об'єктів. 
Наприклад, предметом спеціальної роботи вихователя є засвоєння дітьми системи 
знань в обсязі поняття нежива природа. Сюди входять основні уявлення про 
тверді, рідкі та газоподібні об'єкти природи, процеси, що відбуваються з ними 
(випаровування, плавлення, затвердіння) під дією умов зовнішнього середовища. 
Такі сконцентровані уявлення відображають суть поняття нежива природа і 
формування його найдоцільніше в обсязі роботи за трьома основними темами, 
відповідно до характеристики об'єктів неживої природи. 



Формування уявлень дітей успішно відбувається в ході здійснення продуманої 
пошуково-дослідної роботи, сконструйованих навчальних ситуацій. Система 
таких дослідів дає змогу вихователеві сформувати певні дії для аналізу та 
визначення властивостей об'єктів природи або створених людиною їх агрегатних 
станів (тверді, рідкі, газоподібні, колір і його залежність від внесеного барвника). 
Особливість системи пошуково-дослідних дій як структурного компонента всієї 
діяльності полягає в тому, що у дітей формуються здібності розглядати конкретні 
природні явища. Діти не лише сприймають властивості об'єктів природи, а й 
виділяють, оцінюють справжні необхідні умови здійснення природних процесів, 
тобто вони можуть з'ясувати і проаналізувати і зовнішні умови, і внутрішню 
зумовленість змін, що відбуваються з тілами (явища природи). При ознайомленні 
з об'єктами природи і процесами, що відбуваються з ними, перед дітьми постає 
мета: на основі аналізу умов зовнішнього середовища і характеристики їх 
властивостей визначити можливі процеси. Під час таких дослідів аналізуються 
властивості об'єктів природи, їх змінюваність, умови, за яких одні властивості 
переходять в інші. На основі проведення дослідів вихователь формує уявлення 
про явища, що відбуваються у природі. 
Конкретні пошуково-дослідні дії здійснюються дітьми у формі аналізу 
досліджуваних процесів. Правильне розв'язання завдань вихователь може 
розцінювати також як розуміння дітьми причинно-наслідкових зв'язків між 
об'єктами природи і процесами, які відбуваються за певних умов. Систематична 
діяльність дітей набуває характеру пошуково-пізнавальної діяльності, 
спрямованої на планомірний аналіз властивостей об'єктів природи і зовнішніх 
умов їх існування. Простежимо зміст роботи вихователя на прикладі 
ознайомлення дітей з водою. 
Досліди — це важливий шлях пізнання. Цінність їх полягає в тому, що для 
власної діяльності діти не отримують готових знань від педагога. Досліджуючи те 
чи інше явище, дитина отримує знання у певній логічній послідовності. Так, вода, 
винесена на мороз, спочатку вкривається кіркою, шматочками льоду, а потім стає 
льодом; лід, коли його підігрівати, стає холодною водою, потім теплою, гарячою і 
парою; пару охолоджують, вона стікає на холодному предметі й знову стає водою. 
У дітей формуються чіткі усвідомлені уявлення: вода і лід — одні й ті самі ре-
човини, які змінюються залежно від умов. Кожна з них при цьому має особ 
ливості: лід — твердий, крихкий, його можна порубати, він займає певний об'єм; 
вода — рідина, не має сталої форми, набуває такої, в якій посудині знаходиться. 
Дослідництво має суттєве значення для майбутньої практичної діяльності дітей. 
Воно дає змогу не лише орієнтуватися у характері роботи, а й раціонально 
спланувати свої дії. 
Отже, у чотирирічному і п'ятирічному віці дитина повинна вже добре знати: 



1 .Об'єкти неживої природи — воду, сніг, лід, пісок, глину. 
2.Явища неживої природи: дим, вітер тощо (іде дощ, падає сніг, град). 
У шестирічному віці її треба ознайомити з такими явищами неживої природи, як 
грім, блискавка, веселка, снігопад, хуртовина, льодохід, туман, іній, град.    
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