
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

«Методика і технології розвитку художньо-мовленнєвої 

діяльності дошкільників» 

ІІ-ДМС 
Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Тема заняття 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

17.03.2020 11.00-12.30 Семінарське 

заняття 

Семінарське заняття № 4 

Форми розвитку художньо-

мовленнєвої діяльності 

1. Заняття – провідна форма 

роботи з художньою 

літературою.  

2. Методи ознайомлення дітей із 

художніми творами. Прийоми 

активізації дітей на заняттях із 

художньої літератури.  

3. Методика роботи з художніми 

ілюстраціями. Робота в куточку 

книги.  

4. Етична бесіда як важливий 

прийом морально-етичного 

виховання і розвитку 

художнього мовлення 

дошкільників. Методика 

проведення бесід на морально-

етичні теми. 

Надіслати на електронну пошту викладача 

виконані завдання до теми семінарського 

заняття: 

1. Короткий конспект за змістом 

кожного питання семінару. 

2. Оформлення тематичної виставки 

сучасної української дитячої літератури за 

темами «Малятам про звірят», «Чарівні 

казки», «Дивовижне у природі», «Весела 

поезія» (у вигляді списку дитячих 

творів+титульні аркуші+анотації). 

3. Розробку конспекту етичної бесіди 

для заняття з дошкільниками (вікову 

групу обрати самостійно) за текстом казки 

(казку обрати самостійно).   

 
 

10 б. 

24.03.2020  09.30-10.50 

 

Семінарське 

заняття 

Семінарське заняття № 5 

Сутність і структура театрально-

мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку   

Надіслати на електронну пошту викладача 

виконані завдання до теми семінарського 

заняття: 

1. Короткий конспект за змістом 

10 б. 

 



1. Організація театральних 

вистав. Театральна абетка. 

2. Драматизація та 
інсценізування художніх творів. 

 

кожного питання семінару. 

2. Розробку   «Театральної абетки» для 

дошкільнят. 

3. Розробку сценарію театральної 

вистави (на вибір) для дітей старшого 

дошкільного віку. 

4. Виготовлення атрибутів до гри-

драматизації за українською народною 

казкою з використанням  оригінальних 

ідей театральної антресолії (театр на 

рукавичках, театр з коробки, театр на 

олівцях тощо) (у вигляді фото або відео 

показу підготовлених атрибутів) 

 

 

24.03.2020 11.00-12.30 Семінарське 

заняття 

Семінарське заняття № 6 

Спільна робота сім’ї та 

дошкільного закладу з розвитку 

художньо-мовленнєвої 

діяльності дітей 

1. Єдність спрямувань сім’ї та 

дошкільного закладу у вирішенні 

проблем художнього виховання.  

2. Дошкільний заклад – 

своєрідний культурно-естетичний 

центр художнього виховання 

дітей і батьків, його роль у 

поширенні уявлень батьків про 

художньо-естетичні та мовленнєві 

можливості дошкільнят, шляхи 

формування різних видів дитячої 

художньої творчості. 

3. Форми й зміст роботи 

дошкільного закладу і сім'ї з 

розвитку художньо-мовленнєвої 

діяльності. Форми роботи з 

батьками, діти яких не відвідують 

дошкільні навчальні заклади. 

4. Активна участь батьків у 

Надіслати на електронну пошту викладача 

виконані завдання до теми семінарського 

заняття: 

1. Короткий конспект за змістом 

кожного питання семінару. 

2. Розробку плану проведення 

сімейного свята улюбленої іграшки. 

3. Добірку творчих завдань «сімейного 

плану» (складання казки, виконання 

колективної творчої роботи, сімейної 

сторінки для загальної групової книжки 

тощо) – не менше 2.  

4. Розробку педагогічної консультації 

для батьків з питань формування 

художньо-мовленнєвої діяльності (у 

вигляді презентації). 

 

10 б. 



житті дошкільного закладу – 

важлива умова творчих успіхів 

дитини. Види творчих завдань 

«сімейного плану», методика їх 

використання в різних вікових 

групах. 
 

31.02.2020 11.00-12.30 Залік Залікове тестування  Тестування відбудеться онлайн у вигляді 

веб-конференції (Skype) 
40 б. 

 

 


