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КУЛЬБАБКИ 
збірка конспектів для дітей 3-6 років 
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ВСТУП 
 
 

Перед вами ЗБІРКА КОНСПЕКТІВ для дітей 3-6 років 
“КУЛЬБАБКИ”.  

У збірку ввійшли ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ з ПРІОРІТЕТОМ на 
ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК, а також ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ з 
ПРІОРІТЕТОМ на РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ, НАЧАННЯ ЧИТАННЯ ТА 
ЕЛЕМЕНТИ ГРАМОТИ (з цього комплекту ми не розділяємо конспекти, ми 
пропонуємо різні сценарії занять, а ви самі обираєте, який вам підходить 
до конкретного заняття більше). 

У комплекті представлено  конспекти по 30 (мінімум) і більше 
хвилин, залежить від вашого темпу роботи та того, як діти виконуватимуть 
певні завдання. 

До кожного конспекту прикладено додатки, які ви зможете 
роздрукувати по кількості дітей. Також у конспектах прописано, яким 
чином можна виготовити або провести ігри. 

Всі заняття є інтегрованими. Ми пропонуємо свій варіант 
активностей на занятті, але сучасний світ вимагає гнучкості. Якщо діти 
хочуть щось досліджувати довше, або пропонують інші варіанти до 
досліджуваної теми, варто прислухатися. 

 
2 конспекти 3-4 років КУЛЬБАБКИ 
2 конспекти 4-5 років КУЛЬБАБКИ 
4 конспекти 5-6 років КУЛЬБАБКИ 
 

Цю інформацію варто прочитати перед тим, як проводити заняття з дітьми: 
 

https://e-kolosok.org/kulbaba-abo-dyvo-roslyna/ 
 
https://agrarii-razom.com.ua/plants/kulbaba-likarska 
 
https://cikavosti.com/tsikavi-fakti-pro-kulbabu/ 
 
https://pro-cikave.com.ua/publ/roslyny/cikavi_fakty_pro_kulbabu/3-1-0-226 
 
 
http://yabluchko.com.ua/news/3075/60/med-z-kulbabi-smachna-korist 
 
https://savchyn.wordpress.com/2017/05/11/кульбаба-найкорисніший-салат/ 
 

https://smachno.ua/ua/recepty/kulinarnaya-shkola/menu-11816/ 
 
 

Бажаємо вам плідних і цікавих занять! 
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3-4 роки 
КУЛЬБАБКИ 
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1 
 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Педагог показує кульбабку і запитує у дітей 

ЩО ЦЕ? Діти описують – педагог записує на постері навколо слова 

кульбабка.           

2. Пари. Педагог показує дітям фото різних кульбабок і діти шукають 

однакові зображення у своїй таблиці і кладуть зверху (до заняття педагог 

роздруковує таблиці із зображенням і готує картки із розрізної таблиці). 

Потім із цими картками можна грати в гру меморі. Додаток Розпізнай 
зображення. 
Ускладнення! 
Якщо діти гарно розпізнають зображення, то картки можна не 

накладати зверху, а приклеювати у пусту таблицю, тоді ця вправа 

буде і на орієнтування у просторі. Варто вибирати спочатку рамку на 4 

зображення, а потім на 9. 

3. Будова кульбабки. Педагогу до заняття варто вирвати або викопати 

кульбабку і показати, як вона виглядає. Чому важливо не виривати з 

коренем кульбабки.  

        
 

4.  Розвиток координації руки. Педагог роздає дітям аркуші з шаблоном і 

фарбу жовтого і помаранчевого кольору, діти зафарбовують кульбабку 

(перший аркуш, а другий аркуш потрібно роздрукувати на блакитному 

аркуші для ксерокопіюванні і тоді зафарбовувати білою фарбою) Додаток  
Пальчикові домалюйки  
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5. Мовленнєва гра (з атрибутом – м’ячик). Жовта як кульбабки - ….(діти 

називають щось жовтого кольору). Потім малюють предмет, які їм 

найбільше до вподоби. 

6. Розвиток фонематичних уявлень, визначення першого звуку в словах.    

    Педагогу необхідно перед заняттям роздрукувати аркуші з додатку,      

    заламінувати, вирізати. 

Перед завданням педагог з дітьми тренується визначати перший звук у 

словах (м’які приголосні не використовуємо). Педагог роздає кожній 

дитині кульбабку з вивченою буквою і дитина її озвучує, а потім діти 

шукають кульбабці пару – предмет, який починається на цей звук. 

Додаток Літера/предмет  
7. Руханка «Збери стрічки жовтого кольору і створіть кульбабку….». Діти 

створюють зображення кульбабки зі стрічок, для цього їх потрібно зібрати 

з усієї кімнати. 

8. Порівняння двох рослин. Наприклад, КУЛЬБАБКА - СОНЕЧКО 

(КУЛЬБАБКА – ТЮЛЬПАН, КУЛЬБАБКА – НАРЦИС, КУЛЬБАБКА – ЖУК, 

КУЛЬБАБКА - МЕТЕЛИК). Діти вчаться аргументують свої думки.  

9. Розвиток дрібної моторики руки. Викладання візерунків із кісточок та  

    насіння на солоному тісті (плейдо). 

    
10. Рефлексія/прощання. 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Педагог приносить букет квітів. Діти їх 

розглядають, називають, нюхають, описують і вибирають лише кульбабки 

в окрему вазу. 

2. Математичні пазли. Діти складають розрізані пазли і приклеюють їх на 

аркуш, потім обговорюють з дітьми, що це? Додаток  Пазли 
3. Читання вірша і обговорення: 

Сонячні кульбабки 
І жовтуваті, й золотисті. 

Розцвіли кульбабки в листі. 
Квітку покладу у жменьку, 
Наче сонечко маленьке, 

А ще виплету вінок 
Та з метеликом -  в танок! 

О. Ющенко 
Педагог розказує про те, чим корисні кульбабки для людей.  

4. Кульбабкове варення. Педагог пропонує діткам зробити кульбабкове 

варення. Для цього необхідні банки, написана цифра поруч, вказує 

скільки кульбабок потрібно «покласти» в банку. Діти зі смужок 

підготованих вихователем, вирізають кульбабки. Смужки з аркуша 

необхідно вирізати, діти лише розрізають смужку по пунктриними лініями. 

Додаток Кульбабкове варення. 
5. Руханка. Доріжка з цифрами. Педагог розкладає кульбабки з цифрами, 

дітки стрибають на кульбабку і називають цифру. Додаток Кульбабки з 
цифрами. 

6. Вправа на розвиток уваги та зосередженості. Знайди та обведи 

всі…Педагог роздає дітям аркуші і просить обвести всі… Додаток Знайди 
та обведи всі… 

7. Намалюй кульбабку. 
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8. Рефлексія/прощання 

 

 

Додаткова активність. 
Число і кількість в приміщенні і на вулиці. 

Це завдання можна зробити на вулиці, педагог дає дитині картку з 

цифрою і малює крейдою рамку десять. Дитина шукає і збирає стільки 

кульбабок, скільки показує цифра і кладе стільки ж кульбабок у рамку. 

Якщо завдання у приміщенні – то дитина у пластилінову галявину 

вставляє стільки квіточок на скріпці – скільки показує цифра. І робить 

кулька своїх галявин. 
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4-5 років 
КУЛЬБАБКИ 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Педагог показує жовту картку і запитує у дітей, 

про яку весняну квітку говоритимуть сьогодні? 

2. Мозковий штурм. КУЛЬБАБКИ. Що діти знають про кульбабки? Які вони є? 

педагог фіксує відповіді дітей на ватмані. Попередньо можна підготувати 

картки із прогнозованими відповідями (різні зображення кульбабок, 

листочків, місце зростання, використання тощо) та просто їх чіпляти на 

липучку. Плакат залишається до кінця вивчення теми. В кінці теми можна 

дописати, що дізналися нового про кульбабки. 

Цікаві факти про кульбабу допоможуть вам дізнатися більше про цю дивовижну 
весняному цвітінні. Це невибаглива рослина можна побачити в самих різних 
місцях. З кульбаб роблять різні настойки, вино, мед, варення, різні смачні 
страви, а також активно використовують в косметичних і медичних цілях. 

11 цікавих фактів про кульбабу 

1. Можливо, ви здивуєтеся, але діаметр стебла деяких кульбаб може 
перевищувати 2 см, а висота досягати 70 см. 

2. Цікавий факт, що з коренів деяких видів кульбаб раніше добували каучук, 
необхідний для виробництва гуми. Сьогодні також розробляються нові 
технології з видобутку каучуку і соку з кульбаб. 

3. В Італії кульбаби продаються як на ринках, так і в супермаркетах. Італійці 
використовують їх в якості інгредієнта для різних страв. 

4. З пелюсток кульбаб роблять смачне варення і алкогольні напої. 
5. В період Великої Вітчизняної війни (1941-1945) німці відчували гостру нестачу 

кави. З цієї причини солдати заварювали обсмажені коріння кульбаби, які 
служили альтернативою цього напою. Цікавий факт, що такий відвар дійсно 
нагадував за смаком традиційний кави. 

6. Позбутися від кульбаб дуже складно, так як ці рослини можуть швидко 
розростися навіть при сильному пошкодженні кореня. 

7. Чи знаєте ви, що насіння кульбаби можуть подолати сотні кілометрів, перш 
ніж виростуть у ґрунті? 

8. У бельгійському місті Оі з цих рослин виготовляють пиво, а також додають їх у 
паштет. 

9. Цікавий факт, що з кульбаб можна звіряти годинник. В 6:00 їх бутони 
розкриваються, а в 15:00 закриваються. Похибка становить всього кілька 
хвилин. 

10. В листі Кульбаби лікарській містяться залізо, фосфор, калій і кальцій, а також 
вітаміни A, B, C та E. 
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11. Кульбаба белоязичковий занесена в Червону книгу. 

 

3. Розвиток дрібної моторики руки. Викладання контурів літер/візерунки з 

допомогою жовтих помпончиків. Діти викладають пальчиками або пінцетом 

на контур букви з додатку. Додаток Буква К. 
4. Місце звуку у слові. Картки із назвами та зображенням предметів, діти 

визначають місце звуку К у словах (початок, кінець і продвинутий рівень – в 

середині слова). Додаток  Місце звуку К 
5. Мовленнєва гра. Які кульбабки? Слова асоціації. 

6. Передай кульбабку! Діти з допомогою двох пальчиків передають справжню 

голівку кульбабки або жовтий помпончик по колу так, щоб вона не впала на 

підлогу. Останній кладе кульбабку до кошика. 

7. Руханка. Кульбабкова доріжка. Потрібно дістатися до іншого боку кімнати, 

стрибаючи лише по зображенням кульбабок. 

8. Читання вірша і обговорення: 

Кульбаби 
Квіти при доріжці 
На тендітній ніжці. 
Жовті личка гожі 

З ясним сонцем схожі. 
Під сонцем зростали – 

Білим пухом стали. 
Вітерець зустріли – 
В мандри полетіли. 

О.Рибій 
9. ТАК/НІ. Робота в аркуші. Дітям потрібно відповісти на питання «Це квітка?» і 

приклеїти відповідь у відповідну колонку таблички. Додаток ТАК/НІ 
10. Рефлексія/прощання 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Кульбабковий букет. Педагог пропонує 

викласти кульбабки по мірі їх розвитку. 

2. Кульбабкові кліп-картки: Знайди найбільший/найменший предмет на картці 

і прикріпи поруч прищіпку чи скріпку. Додаток Знайди 
найбільший/найменший предмет. 

3. Вправа на розвиток творчих здібностей. Педагог роздає картку із 

зображенням кульбабок. Дітям дають фарби і вони створюють кольори які 

є на фотографії змішуючи фарби на спеціальній палітрі і намалювати 

кульбабки на стеблинках. 

 
4. Кульбабкові цифри. Педагог дає дітям контури вивчених цифр. Діти 

викладають на цифри кульбабки вирізані або справжні. 

  
5. Порахуй і напиши. Педагог роздає дітям аркуші з додатки. Додаток 

порахуй і напиши. 
6. Руханка «Кульбабкова галявинка». Педагог розкладає на килимочку аркуші 

зеленого фетру, на які кладе картки з цифрами (всього аркушів стільки, 

скільки цифр вивчено). У кошику жовті помпончики, кожна дитина обирає 

цифри-картки і по одному помпончику кладе на аркуш-фетру з цифрою, 

такою, яка і на картці дитини, до тих пір – поки не буде потрібна кількість. 
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7. Кульбабкові маршрути. Вправа на орієнтування у просторі. Педагог роздає 

дітям аркуші із завданням, а діти ідуть по маршруту, за допомогою олівця 

або стікерів стрілочок. Додаток Кульбабкові маршрути 

Завдання 
Допоможи метелику дістатися до кульбабки! Дотримуйся маршруту та 
інструкції 
 

8. Плей-до. Діти створюють білу кульбабку за допомогою тіста/пластиліну і 

гігієнічних паличок.  

 
9. Рефлексія/Прощання. 

 
Додаткова ідея для вулиці. 

Запропонуйте дітям спробувати зірвати білі кульбабки і набрати у банку 

якомога більше, але таким чином, щоб кульбабка не втратила своїх 

парашутиків. 
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5-6 років 
КУЛЬБАБКИ 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Мозковий штурм. Кульбабки. Що це? Діти 

висловлюють всі свої думки та знання. Що б ви хотіли дізнатися про 

кульбабки? 

КУЛЬБАБКИ - це 

2. Читання та обговорення вірша.  

Кульбаби 
Вчора травка зеленіла, 
А кульбабок не було. 

А сьогодні – гляньте, скільки 
Їх, жовтеньких, розцвіло. 

Ах, які вони м’якенькі, 
Як притулиш до щоки. 

Зробимо ланцюг великий 
І на голови вінки. 

К.Перелісна 
3. Кола контексту. Вправа на розвиток критичного мислення. Обирати можна 

одне завдання для всіх, або різні для кожного. Також ці завдання можна 

використати, давши одне на занятті, а інше дати додому до самостійного 

виконання. Додаток Кола контексту 

Завдання 1 
Роздивися все навколо. Скільки багато предметів, правда? Знайди та намалюй у 
великому колі всі предмети, які жовтого кольору (як кульбабка). 
 
Завдання 2 
Роздивися все навколо. Скільки багато предметів, правда? Знайди та намалюй у 
великому колі всі предмети, в яких є листочки. 
 
Завдання 3 
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Ти знаєш, що із квітів кульбабки можна варити варення! Цікаво, правда? А з чого ще 
можна варити варення? 
Намалюй відповіді у великому колі. 

 

4. Кульбабкові історії. Педагог пропонує придумати історію з кульбабкою і 

різними предметами (предметні картки або намистини). Кожна дитина 

придумує по реченню. Педагог придумує зачин і кінцівку. Потім діти 

намагаються згадати історію за допомогою карток або намистинок. 

5. Що це може бути? Розвиток креативності. Перетвори кульбабку, на 

предмет чи тварину, яка тобі подобається. 

 
6. Руханка на вулиці. Якщо є можливість діти можуть набрати кульбабок і 

написати своє ім’я кульбабками (можна накладаючи на написаний контур). 

Напиши своє ім’я кульбабками. Якщо на вулиці не можливо це завдання, 

роздрукуйте кульбабки, або нарвіть перед заняттям. 

Порада! Попередньо проговорити з дітьми, що виривати квітку з корінням 

не треба, бо тоді вона не ростиме. 

 
7. Мовленнєва гра. Відшукай за описом. Педагог або дитина описує словами 

предмет не називаючи саму назву, а дитина якій загадали предмет шукає 

серед інших на килимі (картки або предмети). 
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8. Підготовка руки до письма. Додаток Контури кульбабок. 
9. Кульбабкові букви. На паперовій тарілці жовтого кольору по середині – 

педагог пише букву (букви вивчені, або імені дитини, які вона знає). На 

краєчках педагог пише букви на відстані одна від одної і робить надріз між 

ними, як пелюстки (дитина прикріплює на букви-пелюстки, такі як в 

середині написана буква, прищіпки або скріпки). 

 
10. Намалюй кульбабку. Спочатку педагог пропонує вирізати листочки з 

зеленого паперу, а потім намалювати виделкою кульбабки жовтого 

кольору. 

 
11. Рефлексія/прощання. 
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1. СЮРПРИЗНИЙ МОМЕНТ. Педагог приносить пух від кульбабки у мішечку і 

просить торкнутися і спробувати сказати  ЩО ТАМ? Обговорення після 

обстеження всіма дітками. 

2. Діаграма Вена. Розвиток навичок критичного мислення, спостереження. Діти 

порівнюють дві квітки ромашку та кульбабку, однакові ознаки вписують у 

перетині кіл, різні в окремі кола поруч з квіткою. Додаток Діаграма Вена 

3. Цикл розвитку. Як росте кульбабка? Додаток Цикл розвитку кульбабки 

4. Дослідницька робота на вулиці (може бути на занятті і як домашнє 

завдання). На паперову тарілку закріпити розвиток квітки кульбабки і 

зробити фото. 

    
5. Серіація. Від найдовшої до найкоротшої. Діти викладають кульбабки 

однакові за величиною але різні за довжиною.  

 
6. Повторення вивчених цифр. Числові доріжки на підлозі. Педагог розміщує 

зображення квіточок на килимку з цифрами або прикладами (рівень знань 

групи і конкретної дитини визначає педагог). Кожна дитина збирає свій букет 

з квітками і потрібними цифрами.  

ПОРАДА!  
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Краще дати кожній дитині свою цифру, щоб діти не сварилися. 

Закріплення за столом. Додаток Цифрові кульбабки. 
7. Геометричні фігури. Знайди кульбабки потрібної форми і поклади на аркуш. 

Аркуші із завданнями, на які діти кладуть жовті геометричні кульбабки, 

відповідно до фігури вказаної у куточку аркуша. 

 Додаток Геометричні кульбабки  

8. Повтори за мною. Додаток Повтори за мною 

Завдання 1  
Подивися на картинку. Що там є? Так, так - це кульбабка та метелик. 
Тепер спробуй пограти в гру – коли бачиш кульбабку, поклади долоні на стіл. Коли 
бачиш метелика – плескай в долоньки. 
 
Завдання 2  
Подивися на картинку. Що там є? Так, так - це кульбабка та хмаринка. 
Тепер спробуй пограти в гру – коли бачиш кульбабку,  покажи обидві долоньки.  
Коли бачиш хмаринку  – стисни долоньки в кулачки. 

 

9. Мовленнєва командна гра. Найдовша доріжка. Діти об’єднуються у 2  

     команди (з допомогою педагога). Потім кожна команда має викласти із  

     кульбабок доріжку. Педагог дає завдання – назвіть всі жовті предмети, всі  

     круглі предмети  тощо (пов’язуєте із темою та вивченим мовленнєвим  

     матеріалом). 

10. Рефлексія/прощання 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Що ви знаєте про кульбабки? Педагог записує 

все, що розповіли діти. І потім додає цікаві факти про кульбабки. 

Кульбаба (лат. Taraxacum) – це великий рід багаторічних квіткових рослин сімейства айстрових 
(Asteraceae), поширений в Європі, Азії, Північній та Південній Америках. З них кульбаба 
звичайна (або лікарська) та червоноплода кульбаба зустрічаються у вигляді бур’янів у всьому 
світі. Обидва ці види цілком їстівні. 
У одній тільки Європі нараховується понад 1200 видів та підвидів цієї рослини. Вони 
розповсюджені на луках та вигонах, у садах, уздовж доріг та поселень. 
Як і інші представники сімейства айстрові, кульбаба має велику кількість дуже дрібних квіток, 
розташованих у суцвітті. Багато видів утворюють насіння нестатевим шляхом (так званий 
«апоміксис», тобто – без запилення), і тому кожне нове покоління генетично ідентичне 
батьківським рослинам. 
 
Кульбаба належить до підродини Lactuceae через природний рослинний латекс (білий 
молочний сік), який в ній міститься. Латинська назва рослини, Taraxacum, походить від 
давньогрецького τάραξις (запалення ока), оскільки саме запалення очей лікували латексом 
кульбаби. У медичних цілях використовують надземну частину (холодний екстракт), 
кореневища (холодний екстракт, настій), квіткові кошики (настій). 
Кульбаба невибаглива до грунту, має дуже м’ясисте листя, соковитий порожнистий квітконос і 
суцвіття-кошик жовтого кольору. Крім того, це медоносна рослина. На території України 
кульбаба квітне з кінця квітня по червень. 
 
З кульбаби готують напрочуд багато різних речей. Так, її пелюстки використовуються для 
приготування варення і навіть вина, а з висушених і обсмажених коренів заварюють напій, який 
віддалено нагадує каву. А в традиційній італійській кухні ці квітки входять до складу деяких 
салатів. 
• Багато видів кульбаби настільки схожі між собою, що їх легко переплутати. Думаєте, всі ці 
жовті квіти, які ви бачите щоліта, однакові? Як би не так – на території нашої України 
зустрічається близько дюжини видів кульбаби, які зовні практично не відрізняються один від 
одного, але відмінності все ж таки є. А найпоширенішим видом в нашій країні є кульбаба 
звичайна (або лікарська). 
 

Кульбаби деяких видів багаті каучуком (латексом), якого найбільше міститься у кореневищах. 
Більш того, колись їх спеціально культивували саме заради цієї сировини! Але потім каучукові 
дерева стали більш популярними, хоча в наш час виробництво гуми з кульбаби знову починає 
набирати обертів, оскільки у цієї сировини є певні переваги. 
• Садівники і фермери ставляться до кульбаби, як до бур'яну, а тому нещадно з нею борються. 
Правда, найчастіше безрезультатно – регенеративні здібності у цієї рослини просто чудові. Вона 
здатна вирости заново, навіть якщо від неї вціліє всього шматок кореня. 
• Звичайна кульбаба відноситься до лікарських рослин, і вона широко вживається в традиційній 
медицині. У хід йдуть всі її частини – насіння, коріння, листя і навіть сік. Залежно від 
використаної сировини і способу її обробки виходять жарознижуючі, відхаркувальні, проносні, 
жовчогінні та інші препарати. В офіційній фармакології ця сировина, до речі, теж 
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використовується, а в китайській традиційній медицині історія її застосування налічує вже 
більше тисячі років. 
 
Найбільшою популярністю ці квіти користуються, напевно, в Бельгії. У деяких провінціях цієї 
європейської країни кульбабу кладуть у величезну кількість страв і роблять з неї купу 
різноманітних напоїв, включаючи особливе кульбабове пиво. 
• Найрідкіснішим видом цієї квітки є кульбаба білоязичкова, що відрізняється від звичайної 
білим кольором пелюсток замість жовтого. Вона зустрічається тільки на Кольському півострові 
(Росія) у вузькій прибережній смузі північної частини Кандалакшскої затоки Білого моря, і не 
росте більше ніде в світі. 
 
Кульбаба звичайна чуйно реагує як на час доби, так і на погоду.  
За кульбаби можна стежити за часом. На світанку, близько шостої ранку квіти розкриваються, 
а о третій годині дня закриваються (плюс-мінус пару хвилин). 

СВЯТО КУЛЬБАБ 

У місті Оі, що знаходиться у Франції, є братство кульбаб, яке щороку святкують день цієї квітки. 
Старші вбираються в мантії жовто-зеленого кольору. У них проводиться святкова меса, на якій 
освячують салат з листям кульбаби і копченостями. Головний напій, який подають на святі – це 
пиво з кульбаб. Пиво варять за старовинним рецептом. На ринку в місті Оі можна знайти 
йогурт, мед, лікер, варення і хліб – все це готують з кульбаби. В окрузі ще знаменита горілка, 
настояна на кульбабах. 

США теж святкують День кульбаби. Жителі прикрашають свій одяг квітками кульбаби. Всі 
страви в цей день готують з кульбабами. 

Квітка, що розпустилася, залишається відкритою в денний час, приманюючи солодким запахом 
нектару комах, які її запилюють, але на ніч вона закривається, щоб не замерзнути. Також вона 
закривається в дощову погоду, оскільки в подібних умовах комахи все одно майже не літають, 
а без них залишатися у відкритому вигляді сенсу немає. Цікава і точність кульбаби – майже по 
всій території нашої країни в гарну погоду квітки розкриваються приблизно о 6 ранку, а 
закриваються близько 3-ї години дня, причому кожен день в один і той же час з точністю до 
пари хвилин. 
• Всього в світі існує близько 2100 видів кульбаби, і багато з них мають своє застосування. Деякі 
цінуються в якості декоративних квітів, а інші століттями застосовуються в якості лікарських 
рослин або поїдаються в якості свіжої зелені. Молоде листя і стебла цієї квітки навіть входять в 
деякі традиційні рецепти борщу. 
• Якщо вас раптом вжалила оса або бджола, кульбаба допоможе полегшити біль. Для цього 
достатньо зірвати квітку і помазати схожим на молоко соком місце укусу. Вже через 5 – 7 хвилин 
біль або зникне повністю, або сильно ослабне. 
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Білоязичкова кульбабка. 
 

2. Гра на розвиток мислення. «Кульбабка така як….» діти пропонують різні 

предмети і об’єкти, які на їх думку можуть бути такими як кульбабка за 

якоюсь властивістю. 
3. Розвиток фонематичних уявлень, визначення першого звуку в словах.   

Педагогу необхідно перед заняттям роздрукувати аркуші з додатку,    

заламінувати, вирізати. Перед завданням педагог з дітьми тренується 

визначати перший звук у словах. Педагог роздає кожній дитині кульбабку з 

вивченою буквою і дитина її озвучує, а потім діти шукають кульбабці пару – 

предмет, який починається на цей звук. Додаток Літера/предмет  
4. Вправа на підготовку руки до письма та орієнтування у просторі. Що 

праворуч, що ліворуч? Що вгорі, що внизу? Відпрацювання вживання 

прийменників та орієнтування в просторі. Додаток Праворуч-ліворуч 
5. Руханка. Збери всі жовті кульки, закоти у кошик. Педагог розкидує 

пластикові кульки різних кольорів і просить закотити по одній у кошик (у 

кожної дитини свій кошик, позначений кольоровою стрічкою). 
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6. Невидиме малювання. Діти малюють предмет, який їм подобається, а потім 

всі відгадують, що це. Малюють так, як зображено на картинці. Якщо немає 

паперових тарілок, можна використати картонні кола. 

  
7. Поціль в літеру ____. Педагог прикріплює на стіні шматочки малярної 

стрічки з написаними вивченими літерами. Дітям потрібно кинути в літеру, 

яку назве педагог «кулькою» - кулькою із паперу жовтого кольору (або 

м’яким м’ячиком) 

 
8. Вправа з буквами. Діти обводять букви, які є у слові кульбабка. Додаток 

Обеди букви. 
9. Рефлексія/прощання 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. Гра «Детективи». Попередньо виготовити такі 

лінзи. Діти обирають собі «фігуру-лінзу» та шукають у кімнаті «кульбабки» 

такі, які схожі на цю фігуру. «Кульбабки» педагог робить перед заняттям з 

жовтого кольорового паперу, вирізаючи потрібні форми і додаючи листочки 

вирізані з кольорового паперу. Діти збирають свої геометричні букети 

кульбабок. 

  
2. Вправа «Салат з кульбабками». Педагог роздає дітям шаблони салатниці.  

Потім називає продукти та кількість. Наприклад: 4 помідорчики, 5 кульбабок, 

2 яйця, 6 огірочків тощо.  Можна також роздати шаблони та запропонувати 

створити свою страву, а потім продиктувати рецепт. Додаток Салат з 
кульбабками. 

3. Вимірювання кульбабок за допомогою умовної мірки (кубики). Визначення 

найвищої/найнижчої та найдовшої/найкоротшої квітки. 

4. Руханка «Знайди та доторкнися». Педагог називає квіточку (весняні квіти і 

кущі), а діти мають відшукати її та торкнутися. 

5. Четвертий зайвий. Педагог називає слова, які належить до однієї групи. Але 

одне з них зайве. Діти називають що саме зайве та чому. Додаток 
Четвертий зайвий. 

6. Руханка «Обведи стільки ж....» 

Для цієї гри аркуш потрібно заламінувати. Також готуємо гральний кубик та 

2 фломастери різних кольорів. Діти кидають по черзі кубик на підлогу і одна 

дитина обмальовує відповідну кількість предметів на аркуші, а всі інші 

підстрибують стільки раз.  



КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ                                                                        супер  СУПЕР САД 
Умова – всі предмети мають бути разом. Не можна обводити кожен окремо 

в різних місцях на аркуші. Додаток Обведи стільки ж 

7. Понятійна табличка. Підсумок вивчення теми. Педагог на ватмані готує 

табличку, яку вони разом із дітьми будуть заповнювати. 
Кожна дитина всліпу обирає картку та заповнює клітинки в табличці 

відповідно до свого вибору. Потім разом робите рефлексію та підсумки 

вивчення теми ВЕСНЯНІ КВІТИ. 

Наприклад, КУЛЬБАБКА, ТЮЛЬПАН, КОНВАЛІЯ, ПРОЛІСОК, ФІАЛКА тощо. 
     Квітка      Форма       Колір   Кількість квіточок 

на стеблі 
    Зростаю  

         

  

   

 

8. Рефлексія/прощання. 
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Додаткові ідеї для вулиці. 

 
Гра «Кульбабки-камінчики», за аналогією з хрестиками-нуликами. 

 
 
Гра «Число-кількість». 

 
 
Гра «Кульбабкові візерунки». 

         
 
Запропонуйте створити «Кульбабкову картину». 
 
Хай діти знайдуть білі кульбабки, намастять клеєм контур на кольоровому 
аркуші, контур того предмета, який має бути білим і пухнастим і хай дитина 
здмухне білу кульбабку на контур з клеєм. 

 

   


