
  

Виховна година на тему:  

«Світ тварин» 
 

Доброго дня, діти! Сьогодні ми здійснимо подорож у царство тварин 

– найбільше царство живої природи. У цьому царстві проживають різні 

тварини. З одними ви знайомі, з іншими – ні.  

Пропоную розпочати нашу подорож з вправи, яка визначить настрій 

нашої черепашки. 

Вправа «Настрій черепахи» 

    
 

Метод «Сторітелінг» 
Нещодавно я побувала у зоопарку. Там я бачила багато цікавих речей, але 

найбільше мені запам’яталася велика кількість різних тварин.  

- Чи був хтось з вас у зоопарку? Яких тварин ви там бачили? 

- Де ще можна побачити тварин? 

 

 

Світ тварин дуже різноманітний. Яких тільки тварин немає. Крихітних і 

величезних, красивих і не дуже, лякливих і страхітливих, плазунів, літаючих, 

плаваючих. Всіх не перелічиш. 

Вчені ділять тварин на велику кількість груп, але ми поки що 

ознайомимося тільки з найбільшими групами тварин. 



  

 

  

1. Як ви гадаєте, чи всі тварини однакові? 

2. Чому деякі тварини дуже схожі? Що їх об’єднує? 

3. Де можуть жити тварини? 

4. Чим харчуються тварини? 

5. Чи є у вас удома тварини? Які? 

6. Як ви гадаєте, риби – це теж тварини? А комахи? 

7. Яких тварин ви знаєте / бачили? 

Перегляньте відео за цим посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=DivXRyzUiOA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DivXRyzUiOA


  

Відгадай загадки 

Гостроносий і малий, 

Сірий, тихий і незлий.                                       

Вдень ховається. Вночі 

Йде шукать собі харчі. 

Весь із тонких голочок. 

Як він зветься? ... 

(Їжачок) 

 

Буркотливий, вайлуватий, 

Ходить лісом дід кошлатий: 

Одягнувся в кожушину, 

Мед шукає і ожину. 

Влітку любить полювати, 

Ну а взимку – в лігві спати. 

Як зачує він весну – 

Прокидається від сну.  

(Ведмідь) 

 

Хоч годинника не має,  

Вранці він нас піднімає. 

Кожен прокидається – 

Із сонечком вітається. 

(Півень) 
 

У кого біле черевце 

І чорна-чорна спина? 

Всі діти знають відповідь: 

Звичайно, у … 

(Пінгвіна) 

 

Багряна шубка 

І розкішний хвостик. 

Ліс їй дари приносить: 

Осипають сосни шишки. 

Час уже збирать горішки. 

Клопотлива і метка, 

А в дупло несе грибка.       

(Білка) 

 

 

 



  

Краще один раз побачити, ніж сто разів почути! 

Цей мультфільм покаже екзотичних тварин, яких ми можемо побачити лише у 

зоопарку. 

https://www.youtube.com/watch?v=MABcV7yWHYY&feature=emb_logo 

 
   

 

А також у нас є тварини які можуть проживаи в нас вдома, це домашні 

або свійські тварини. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iuIlXjp1DtY&feature=emb_l

ogo 

 

 
 

                               

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MABcV7yWHYY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iuIlXjp1DtY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iuIlXjp1DtY&feature=emb_logo


  

Знайди продовження тварин 

 

 

 

 

 

 



  

Вправа «Розмалюй тварину» 

 
 

 



  

 



  

 
 

 

Підготувала вихователь Ю. Гуменюк 


