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Тематика навчального матеріалу 1-го класу 
 

Загальна тема. Подорож у світ природи – 32 години. 
І чверть. Золота казка осені – 8 годин. 
ІІ чверть. Чарівна казка зими – 8 годин. 
ІІІ чверть. Зелена казка весни – 9 годин. 
ІV чверть. Тепла казка літа – 7 годин. 
 

Подорож у світ природи (32 години) 
Зацікавити, захопити дітей мистецтвом задля підвищення 

ефективності їх соціально-педагогічної підтримки – основне завдання, 
яке повинен виконувати вчитель на уроках вивчення нової дисципліни 
«Арт-терапія» серед учнів першого класу із затримкою психічного 
розвитку. Залучення першокласників до мистецтва і за допомогою 
нього здійснення психолого-педагогічної корекції всього психічного 
розвитку школярів та соціально-педагогічної підтримки загалом, 
можна порівняти з побудовою фундаменту, на якому виростуть 
тематичні поверхи наступних класів, і учні молодшого шкільного віку 
із затримкою психічного розвитку до початку середньої школи 
підтягнуть рівень власного розвитку до рівня розвитку дітей того ж 
віку, що нормально розвиваються. 

Підвищення рівня соціально-педагогічної підтримки першокласників 
із затримкою психічного розвитку залежить від урахування вчителем 
вікових та індивідуальних психологічних особливостей даної категорії 
дітей і володіння методикою роботи з ними. Підготовленість першо-
класника із затримкою психічного розвитку до шкільного життя 
визначається багатьма факторами: рівнем затримки психічного 
розвитку, культурним рівнем сім’ї, соціальним середовищем, яке 
оточувало дану дитину до вступу до школи, і яке буде оточувати її під 
час навчання, розвитком масових засобів інформації, рівнем обізнаності 
батьків, родичів та вихователів у дитячих садках про індивідуальні 
психологічні особливості даної категорії дітей тощо. У цьому віці 
багатшим стає емоційне життя дітей, налагоджується певний життєвий 
і художній досвід, значного рівня досягає емоційний розвиток. Діти 
вже відчувають виразність епітетів і порівнянь, спроможні розповісти 
про свої враження, мають певний досвід спілкування з мистецтвом, 
різноманітнішою стає творча діяльність. Виконання пісень, танців, гра 
на музичних інструментах, прослуховування і програвання казок, 
малювання власних емоцій і почуттів, та тих емоційних станів, які 
зображені в музичному чи літературному творі набуває виразності, що 
свідчить про змогу учнів передати своє ставлення до мистецтва, 
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розрізняти емоційні стани, що тим самим збагачує емоційну сферу 
кожного учня першого класу із затримкою психічного розвитку. 

У дітей першого року навчання із затримкою психічного розвитку 
стають помітними прояви творчих здібностей, вони починають 
розрізняти більшу кількість емоцій і почуттів не лише у власних їх 
проявах, але і тих емоцій і почуттів, які закладені в музичних творах, 
котрі переживають головні герої літературних творів та навчаються 
програвати ці нові емоційні стани. Учні починають розпізнавати 
основні види емоцій: інтелектуальні, моральні та естетичні. Однак ще 
несформована емоційна сфера першокласників із затримкою психічного 
розвитку вимагає бережливого і послідовного розвитку різноманітності 
емоцій та почуттів, обмеження емоцій, які мають негативний відтінок, 
що проявляється в послідовно здійснюваній соціально-педагогічній 
підтримці даної категорії дітей. Слід також пам’ятати, що 
першокласникам із затримкою психічного розвитку властиві нестійкість 
уваги і пам’яті, швидка стомлюваність, імпульсивна активність, 
прагнення до ігрової діяльності, на відміну від їх однолітків, що 
нормально розвиваються. Ці особливості загального та психічного 
розвитку дітей першого року навчання із затримкою психічного 
розвитку в школі визначають конкретний зміст та методику навчання і 
виховання на даних уроках. 

Тематика програми першого класу дає змогу залучити дітей до 
мистецької діяльності, спрямувати їхнє естетичне виховання та 
емоційний розвиток протягом навчального року. Послідовність тем у 
програмі визначається завданнями розвитку соціально-педагогічної 
підтримки дітей із затримкою психічного розвитку, здатності до 
співпереживання тих почуттів і думок, які виражає той чи інший вид 
мистецтва, до осягнення художньо-образної суті мистецтва в 
найпростіших його втіленнях, необхідності підвищення рівня 
соціально-педагогічної підтримки даної категорії дітей, а також 
підвищення рівня її загального розвитку до рівня його розвитку в їх 
однолітків, що нормально розвиваються. 

Тема першого року навчання – «Подорож у світ природи» – обрана 
саме тому, що природа – це безмежний світ, що живе за власними 
одвічними законами, і людина є часткою цього різнобарвного світу. 
Завдання вчителя – навчити бачити і розуміти красу навколишньої 
природи в різні пори року; пробудити емоційне ставленням до явищ 
дійсності; стимулювати потяг до різних видів творчої діяльності; 
вчити спостерігати, аналізувати і передавати у творчій роботі образи 
навколишнього світу засобами слова, малюнка, музики, гри, що й буде 
сприяти розвитку ефективності соціально-педагогічної підтримки 
молодших школярів із затримкою психічного розвитку. 



Програма та поурочні методичні рекомендації для класів інтенсивної педагогічної 
корекції загальноосвітніх шкіл 

13 

Запропоновані теми уроків орієнтують вчителя на підвищення в 
першокласників із затримкою психічного розвитку рівня соціально-
педагогічної підтримки та емоційної сфери, а саме моральних, 
інтелектуальних та естетичних почуттів, а також підвищення рівня її 
розвитку до рівня розвитку даної сфери в їх однолітків, що нормально 
розвиваються, засобами арт-терапії. 

Програма не вимагає, щоб першокласники із затримкою психічного 
розвитку оперували спеціальними термінами, адже їм доступні лише 
початкові узагальнення. Тому знання про мистецтво, про прекрасне та 
потворне, про різноманітність емоційних станів, які вони здобувають, 
повинні безпосередньо пов’язуватися з їхніми практичними діями. 

Уроки з арт-терапії розраховані терміном один урок на тиждень і 
вони будуються залежно від конкретного змісту: як правило, діти на 
уроці слухають декілька музичних творів, які відібрані щодо теми 
уроку та того змісту, що в них укладається, слухають казки, виконують 
танцювальні рухи, беруть участь у грі та творчо зображують основні 
моменти уроку. Вчитель повинен вести урок як живу, вільну 
імпровізацію, звичайно, ретельно підготовлену, постійно пам’ятати 
про свій обов’язок – коригувати рівень соціально-педагогічної підтримки 
дітей із затримкою психічного розвитку загалом й емоційної сфери 
зокрема та піднімати їх рівень до рівня однолітків, що нормально 
розвиваються. 

Як і в дитячому садку, в навчанні першокласників із затримкою 
психічного розвитку важлива роль належить ігровим прийомам, 
змінам ситуацій, чергування слухових і моторно-рухових дій, 
використанню наочності. Особливості занять полягають у тому, що 
дитині пропонуються завдання не навчального характеру, тому серйозна 
робота набуває форму співробітництва, гри, творчої діяльності, що 
дуже приваблює маленького школяра із затримкою психічного розвитку. 
На цих заняттях не ставляться оцінки, хоча усне оцінювання присутнє. 
Оцінюється, в першу чергу, не сам результат, а рівень творчості в 
ньому, його індивідуальність й неповторність. Це дає можливість 
створити особливий позитивний емоційний фон, розвинутий інтерес, 
бажання навчитися виконувати запропоновані завдання. Заняття 
будуються так, що один вид діяльності змінюється іншим. Це дає 
змогу зробити діяльність дітей більш динамічною, насиченою та менш 
виснажливою завдяки частим змінам видів діяльності. 

Структура занять передбачає таку організацію діяльності, де 
обов’язковим є проведення психологічних ігор та вправ на удосконалення 
навичок співробітництва; розвиток психологічних механізмів, що є 
основою творчої діяльності; формування вмінь аналізу та рефлексії; 
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розвиток емоційної сфери та підвищення рівня соціально-педагогічної 
підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Усі 
форми занять мають сприяти духовному розвитку, пізнанню світу, 
формуванню світогляду, життєвої компетентності, вихованню моралі, 
розвитку соціально-педагогічної підтримки та емоційної сфери дітей із 
затримкою психічного розвитку. На вирішення цього завдання 
спрямовуються творча ініціатива вчителя, його знання і досвід, любов 
до дітей. У результаті цих занять діти із затримкою психічного 
розвитку повинні досягти успіхів у своєму як загальному, так і 
емоційному розвитку, що допоможе їм підвищити рівень засвоєння 
знань, умінь і навичок у процесі навчальної роботи та сформувати 
ефективну соціально-педагогічну підтримку. 

 
Орієнтовний тематичний план 1-го класу 

 
Подорож у світ природи (32 години) 

№ 
чверті 

Тема Вид практичної діяльності 
Кількість 
годин 

1 2 3 4 
I Золота казка осені 8 

 
1. Зустріч 
з феями року 

Образотворча діяльність 
Гра «Художники та глядачі» 

1 

 
2. Подорож до феї Золотої 
Осені 

Словесна творчість 
Малювання палітри року в техніці 
колажу 

1 

 3. Фарби осені 
Художня праця 
Написання казки для феї Осені 

1 

 4. Пісні осені 
Музична творчість 
Колективний малюнок «Осінній 
килимок» 

1 

 5. Скарбничка свят осені 
Художня праця 
Створення скарбнички свят осені 

1 

 
6. Жовтокоса осінь плаче 
дощами 

Образотворча діяльність 
Ліплення на склі осіннього дощику 
Словесна творчість 
Написання казки «Як Осінь не хотіла 
прощатися із Землею» 

1 

 7. Дарунки феї Осені 
Образотворча діяльність 
Заповнення кошика феї Золотої Осені 
дарунками 

1 

 8. Підсумковий урок 
Перевірка набутих знань, умінь та 
навичок 

1 

II Чарівна казка зими 8 

 
1. Зустріч з чарівницею 
Зимою 

Словесна творчість 
Складання діалогу-інтерв’ю з 
чарівницею Зимою 

1 
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 2. Чудеса зими 
Художня праця 
Малюнок «Чудеса зими» 

1 

 3. Музика снігопаду 
Музична творчість 
Відгадування, аналіз музичних 
картинок зими 

1 

 4. Хто як зимує? 
Словесна творчість 
Написання казки про маленьку сміливу 
сніжинку 

1 

 5. Витівки Діда Мороза 
Образотворча діяльність 
Малювання візерунків разом із 
художником Дідом Морозом 

1 

 6. Чарівна казка зими 
Словесна творчість 
Написання чарівної казки зими 

1 

 7. Підсумковий урок 
Перевірка набутих знань, умінь та 
навичок 

1 

 
8. Новорічний урок-
концерт 

Програвання новорічного уроку-
концерту (ранку) за раніше створеним 
сценарієм 

1 

III Зелена казка весни 9 

 1. Пробудження природи 
Образотворча діяльність 
Зображення на тему «Як весняні 
струмочки будили землю» 

1 

 
2. Прийди, весно, з 
радістю, з великою 
милістю 

Народознавча діяльність 
Народні музично-рухливі ігри з 
виконанням веснянок 

1 

 
3. Зустріч з першою 
квіткою весни 

Художня праця 
Малювання першої квіточки весни 

1 

 
4. Подорож до весняного 
лісу 

Словесна творчість 
Написання казки «Хто як весні 
допомагає» 

1 

 5. Музика весни 
Образотворча діяльність 
Ліплення музикантів та співаків весни 
під музичний супровід 

1 

 6. Зелена казка весни 
Словесна творчість 
Написання казки весни 

1 

 
7. Весна розминається з 
літом 

Театральна діяльність 
Спектакль «Весна розминається з 
літом» 

1 

 8-9. Підсумковий урок 
Перевірка набутих знань, умінь та 
навичок 

2 

IV Тепла казка літа 7 

 
1. Знайомство з 
характером феї Літа 

Образотворча діяльність 
Малюнок «Характер літа» 

1 

 2. На сопілці літо грало 
Музична творчість 
Прослуховування і відтворення різних 
мелодій літа 

1 

 3. Букет літа 
Образотворча діяльність 
Малюнок «Букет щастя» 

1 

 4. Квітка сонця 
Словесна творчість 
Складання казки-діалогу 

1 
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5. Чарівне коромисло 
через землю повисло 

Художня праця 
Відтворення краси веселки з 
допомогою різних матеріалів 

1 

 6. Підсумковий урок 
Перевірка набутих знань, умінь та 
навичок 

1 

 7. Урок-концерт 
Програвання заключного уроку-
концерту за раніше створеним 
сценарієм 

1 

 
На кінець навчального року учні повинні знати: 

 про найхарактерніші ознаки пір року в живій і неживій природі; 
 своєрідність краси природи рідного краю; 
 про елементарні характеристики естетичного сприймання світу; 
 назви художніх матеріалів, інструментів, приладдя, з якими 

працювали, способи роботи з ними; 
 послідовність та прийоми роботи під час виконання творчого 

завдання. 
 

На кінець навчального року учні повинні вміти: 
 відгукуватися на прояви прекрасного в навколишній дійсності, 

у творах мистецтва; 
 самостійно спостерігати, бачити і відчувати красу природи в 

різні пори року, на елементарному рівні оцінювати, порівнювати те, 
що пізнається, досліджується; 

 організовувати робоче місце, прибирати його після робота; 
 брати участь у колективній роботі; 
 бережливо ставитись до природи, своїх творів і виробів; до 

робіт товаришів, творів мистецтва. 
 
 

І ЧВЕРТЬ 
 

Тема. Золота казка осені (8 годин) 
 

Урок 1 
Тема. Зустріч з феями року. 
Мета: розширити знання дітей про пори року, про особливості 

кожної з них; виховати шанобливе ставлення до природи, оточуючого 
світу; розвивати вміння аналізувати твори мистецтва. 

Необхідні матеріали: П. Чайковський «Пори року», альбом, білі 
аркуші, кольорові олівці, фломастери, фарби, пензлики, прості олівці, гумка. 
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Учитель входить до класу під звучання композиції «Пори року» 
П. Чайковського і повідомлює учням назву цієї композиції, ім’я 
композитора. Потім просить дітей розтлумачити зміст цієї пісні, як хто 
її розуміє. Необхідно уважно вислухати всіх дітей, які бажають 
розповісти та розтлумачити зміст цієї музичної композиції. 

Далі йде бесіда про пори року, про те, як змінюється природа 
відповідно до змін пір року, яким стає золотим усе навколо восени, 
якою стає природа чарівною взимку, що є красивого весною, коли 
оживає вся природа і чим захоплює літо. Учні повинні розповісти про 
свої емоції, які в них викликає кожна пора року. Дана бесіда 
підкріплюється різноманітними творами мистецтва: картинами, 
скульптурами, музичними творами, які дають більш повне уявлення 
про ту чи іншу пору року. 

У ході уроку в учнів потрібно формувати уявлення також про 
створення і сприймання краси природи, розвивати уміння бачити 
навколо красу, відкривати для себе нове в навколишньому світі, в 
природі. Протягом усіх цих завдань повинно відбуватись виховання у 
дітей із затримкою психічного розвитку позитивної мотивації, інтересу 
до творчої діяльності. Все це можна досягти за допомогою гри 
«Художники та глядачі», в ході якої всі учні малюють пейзаж за їх 
власним бажанням, потім малюнки складаються посеред класу на стіл і 
кожен повинен сказати «художнику», яку дивовижну картину він 
створив, учитель своїм власним прикладом показує як аналізувати 
пейзаж «художника». 

У кінці уроку учні сідають на місця і кожен повинен висловити свої 
враження від уроку, роблячи наголос на опис емоцій, які він відчував 
під час уроку. 

Урок 2 
Тема. Подорож до феї Золотої Осені. 
Мета: розширити знання учнів про пору року осінь, про 

особливості змін у природі в цей час; формувати уявлення учнів про 
мистецтво колажу, розвивати вміння створювати його в домашніх 
умовах; виховати шанобливе ставлення до дарунків природи. 

Необхідні матеріали: П. Чайковський «Осінь», українська народна 
казка «Заєць-Коська і Джерельце», І. Левітан «Золота осінь», білий 
папір, кольоровий папір, ножиці, природний матеріал (пожовкле листя, 
осінні квіти, каштани тощо), заздалегідь створений колаж для 
демонстрації. 

Урок починається з того, що діти розповідають щось про 
попередній урок, на чому вони б хотіли ще раз зосередити власну 
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увагу, увагу класу та вчителя. Далі вчитель просить дітей розповісти 
про ті почуття та емоції, які вони відчували протягом даного тижня і 
чим були спричинені ці емоції, відбувається встановлення взаємозв’язку 
між вчинками як власними, так і інших людей та емоціями, які їх 
супроводжують. 

Звучить композиція «Осінь» П. Чайковського. Вчитель звертає 
увагу дітей на те, що на дворі настала осінь і діти розповідають про цю 
пору року і про емоції, які виникають у них. Ця розповідь підкріплюється 
демонстрацією та аналізом картини І. Левітана «Золота осінь». 
Відбувається розвиток уяви, фантазії, уваги, формування уявлення про 
красу осінньої природи, її основні прикмети. 

Прослуховування української народної казки «Заєць-Коська і 
Джерельце». Виховання вміння концентрувати власні сили, почуття 
покою, впевненості. Програвання картини з цієї казки, яка найбільше 
запам’яталась учням. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. Вчитель проговорює 
домашнє завдання разом з тим, демонструючи як правильно створювати 
колаж. 

Домашнє завдання: намалювати палітри року в техніці колажу з 
кольорових плям. 

 
Урок 3 

Тема. Фарби осені. 
Мета: навчити учнів створювати казки за певною темою, 

створювати аплікації з різноманітного природного матеріалу; формувати 
вміння збирати та зберігати природний матеріал для аплікацій та будь-
яких творчих робіт; формування спостережливості за зміною краси 
кольору осіннього листя; розвивати уявлення про аплікаційну композицію 
з рослинних форм; про казку як вид словесної творчості. 

Необхідні матеріали: Ф. Шуберт «Аве, Марія», С. Козлов «Їжачок 
і море», білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, фарби, 
кольорові олівці, природний матеріал (пожовкле листя, осінні квіти, 
каштани тощо). 

З самого початку уроку вчитель цікавиться тим, що учні 
запам’ятали з попереднього уроку, тобто намагається з’ясувати, які 
події минулого заняття викликали найбільшу палітру різноманітних 
емоцій та почуттів. Учитель намагається з’ясувати за допомогою 
пожвавленої бесіди, які емоції та почуття мали місце в житті дітей 
протягом останнього періоду навчання. Далі кожен з учнів демонструє 
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свою палітру року, виконану в техніці колажу, і розповідає, чому саме 
вибрані такі кольори і що вони собою символізують. 

Протягом уроку звучить композиція Ф. Шуберта «Аве, Марія». 
Вчитель розповідає про те, як змінюється колір природи осіню на 
прикладі різноманітних картин. Відбувається формування спостереж-
ливості за зміною краси кольору осіннього листя, уявлення про 
аплікаційну композицію з рослинних форм; про казку як вид словесної 
творчості. 

Розповідається казка «Їжачок і море» (за С. Козловим). Виховання 
здібностей для досягнення успіху, бережливого ставлення до природи. 
Програвання картини з цієї казки, яка найбільше запам’яталась учням. 
Також учитель пояснює основні моменти створення казок, адже дітям 
їх писати самостійно вдома. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: створити казку для феї Осені. 
 

Урок 4 
Тема. Пісні осені. 
Мета: виховання особистісного сприйняття навколишнього світу, 

уміння організовувати власну діяльність; виховання духовної потреби 
слухати музику й діставати насолоду від неї, створювати власні 
мелодії; формування вміння сприймати й розпізнавати навколишні 
звуки, порівнювати шумові та музичні звуки, розвивати знання про 
мелодії як поєднання звуків різної висоти та тривалості. 

Необхідні матеріали: Р. Шуманн «Романс оп. 26 № 2», елементарні 
музичні інструменти (бубон, барабан, трикутник, металофон тощо), 
білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, фарби, кольорові 
олівці. 

На початку уроку звучить композиція Р. Шуманна «Романс оп. 26 
№ 2», що й буде супроводжувати основні моменти даного уроку. 
Вчитель вітається з учнями та починає урок з ознайомлення учнів із 
темою уроку та пояснює її. Урок будується у формі уявної екскурсії у 
світ природи, де діти слухають, виконують осінні мелодії на різних 
музичних інструментах. Якщо вчитель не має музичної освіти та 
навичок гри на різноманітних музичних інструментах, потрібно 
залучити до уроку вчителя музики. У ході уроку здійснюється 
виховання особистісного сприйняття навколишнього світу; уміння 
організовувати власну діяльність. Формування вміння сприймати й 
розпізнавати навколишні звуки, порівнювати шумові та музичні звуки. 
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Усвідомлення мелодії як поєднання звуків різної висоти та тривалості. 
Виховання духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від 
неї, створювати власні мелодії; позитивного образу «Я», оптимізму. 
Наприкінці уроку вчитель пояснює яким чином повинні створюватись 
колективні малюнки. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: намалювати колективний малюнок «Осінній 
килимок». 

 
Урок 5 

Тема. Скарбничка свят осені. 
Мета: формування у дітей вмінь відтворювати народознавчу 

тематику в діяльності; розвиток логічного мислення, умінь досягати 
поставленої мети; виховання інтересу до народних свят, поваги до 
культури, традицій українського народу; розвиток емоційно-естетичного 
сприймання, спостережливості, слухової пам’яті. 

Необхідні матеріали: Л. Бетховен «Менует», картинки, де 
зображено українські свята, білий папір, кольоровий папір, ножиці, 
пластилін, фарби, кольорові олівці. 

Привітавшись вчитель без жодних пояснень дає учням прослухати 
композицію Л. ван Бетховена «Менует». Після її закінчення учні 
повинні у своїх альбомах зобразити картину, яка змалювалась в їх уяві 
протягом звучання даної мелодії. Після цього в колі діти обговорюють 
свої малюнки і ті емоції та почуття, що виникали під час 
прослуховування мелодії, і створюють малюнки. 

Опісля вчитель розповідає про різноманітність свят українського 
народу, підкріплюючи свою розповідь різноманітною кількістю 
картинок. Потім учитель просить дітей назвати свята, які вони знають. 
З усіх названих свят діти повинні виокремити ті, які святкуються 
восени. Протягом уроку формуються вміння відтворювати народознавчу 
тематику в діяльності; розвиток логічного мислення, умінь досягати 
поставлену мету; відбувається виховання інтересу до народних свят, 
поваги до культури, традицій українського народу; розвиток емоційно-
естетичного сприймання, спостережливості, слухової пам’яті. Наприкінці 
уроку вчитель розповідає про домашнє завдання і дає рекомендації 
дітям яким чином краще його втілити в життя. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: створити й заповнити скарбнички свят осені. 
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Урок 6 
Тема. Жовтокоса осінь плаче дощами. 
Мета: збільшити знання дітей про різноманітність емоційних станів 

на прикладі природи; розвивати концентрацію уваги, асоціативно-
образного мислення, зв’язне мовлення; формувати вміння передавати 
настрій і стан зображуваного; збагачення словникового запасу слів. 

Необхідні матеріали: П. Чайковський «Спляча красуня», картинки, де 
зображено осінню погоду, білий папір, кольоровий папір, ножиці, 
пластилін, фарби, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, 
скло, біла глина. 

З перших хвилин уроку задля фону звучить композиція П. Чай-
ковського «Спляча красуня». Вчитель, привітавшись, стимулює дітей 
розповісти про те, що їм найбільше запам’яталось з попереднього 
уроку, змалювати емоції і почуття, які супроводжували ці моменти. 

Після вступної бесіди вчитель має розповісти дітям про 
різноманітність осінньої погоди, про її швидку змінюваність. Для 
підкріплення інформації вчитель показує всілякі картинки. Учні всі 
разом обговорюють кожну картинку, що сприяє формуванню вміння 
спостерігати за змінами в природі, різноманітністю стану осінньої 
природи (радісний, сумний, задумливий тривожний), а також розвиток 
концентрації уваги, асоціативно-образного мислення, уміння передавати 
настрій і стан зображуваного. Протягом уроку відбувається розвиток 
зв’язного мовлення, збагачення словникового запасу слів. 

Потім діти за допомогою різноманітного допоміжного матеріалу 
(нитки, ґудзики, камінці, стрічок тощо) змальовують найхарактернішу, 
на їх погляд, осінню погоду. Це все сприяє вихованню естетичного 
ставлення до явищ природи, уміння виражати своє ставлення, 
налаштовуватись на успіх. 

Наприкінці уроку вчитель показує техніку ліплення на склі для 
успішного виконання учнями свого домашнього завдання. Урок 
закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та 
почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: ліплення на склі осіннього дощику або 
написання казки «Як Осінь не хотіла прощатися із Землею». 

 
Урок 7 

Тема. Дарунки феї Осені. 
Мета: формування навичок роботи з різними матеріалами, уміння 

планувати послідовність виконання завдання; поглиблення знань дітей 
про різноманітність багатств осені; розвиток уваги, уяви, уміння 
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зіставляти, міркувати; виховання працелюбності, охайності, уміння 
працювати колективно і самостійно, уміння цінити свої успіхи та 
досягнення виховання поваги до інших. 

Необхідні матеріали: В. А. Моцарт «Симфонія № 40», І. Левітан 
«Осінній день. Соколики», білий папір, кольоровий папір, ножиці, 
пластилін, фарби, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, 
скло, біла глина, матеріал для аплікацій (листочки, травички, квіточки 
тощо), заздалегідь створена аплікація для демонстрації. 

Урок починається розповіддю вчителя основних моментів 
попереднього уроку. На основі цієї розповіді вчитель має сприяти 
виникненню пожвавленої бесіди, де б уже учні самі розповідали про 
минулий урок, звертаючи увагу на власні емоції і почуття, які виникли 
в той чи інший момент. 

Протягом уроку звучить композиція В. А. Моцарта «Симфонія № 40». 
Вчитель, розповідаючи про дари осені, звертає увагу учнів на те, як їх 
можна використовувати в процесі творчості і основним серед цього є, 
звичайно, аплікація, тому розповідь плавно перетікає в пояснення 
різноманітностей аплікацій та матеріалів, які можна використовувати 
для них. Дітям учитель показує аплікації з різноманітних матеріалів: 
листочків, травинок, квіточок тощо, і вчить як потрібно їх збирати, 
засушувати, зберігати. Ця розповідь підкріплюється демонстрацією та 
аналізом картини І. Левітана «Осінній день. Соколики». У процесі цієї 
роботи відбувається формування навичок роботи з різними матеріалами, 
уміння планувати послідовність виконання завдання; поглиблення 
досвіду дітей про різноманітність багатств осені; розвиток уваги, уяви, 
уміння зіставляти, міркувати; виховання працелюбності, охайності, 
уміння працювати колективно і самостійно, уміння цінити свої успіхи 
та досягнення виховання поваги до інших. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: заповнення кошика феї Осені (малювання 
фарбами кошика, заповнення його різноманітними дарунками Осені). 

 
Урок 8 

Тема. Підсумковий урок. 
Узагальнення теми І чверті. Цей урок слід побудувати цікаво, 

захоплююче. Під час виконання розмови про таку пору року, як осінь, 
слід налаштовувати дітей на опис власних емоцій, які в них викликала 
дана пору року. Також потрібно нагадати учням про всі композиції, які 
звучали на уроках, про всі казки, які вони прослуховували, про всі 
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творчі роботи, які вони виконували та пригадати, які емоції 
домінували в кожній з них, що при цьому відчував кожен з учнів 
класу. Підвести дітей до висновку, що дані твори виражають 
найрізноманітніші почуття та емоції людей. 

 
 

ІІ ЧВЕРТЬ 
 

Тема. Чарівна казка зими (8 годин) 
 

Урок 1 
Тема. Зустріч з чарівницею Зимою. 
Мета: розширити знання учнів про зиму, про особливості змін у 

природі в цей час; сформувати уявлення учнів про діалог-інтерв’ю, 
вміння активно спостерігати за змінами в природі в різні пори року; 
розвивати вміння складати власні невеличкі розповіді; виховати 
шанобливе ставлення до дарунків природи; розвинути слухову 
пам’ять, образне мислення, виразне діалогічне мовлення. 

Необхідні матеріали: П. Чайковський «Зима», І. Шишкін «Перший 
сніг», картинки зі змалюванням зимових пейзажів, білий папір, 
кольоровий папір, ножиці, пластилін, фарби, кольорові олівці. 

З перших хвилин уроку вчитель починає свою бесіду з 
узагальнення матеріалу, що вивчався протягом попередньої чверті, 
ставить питання учням з попереднього матеріалу, використовує 
проблемні ситуації, тобто спрямовує свою діяльність на початку уроку 
на введення молодших школярів із затримкою психічного розвитку в 
русло арт-терапії. 

Протягом уроку звучить композиція П. Чайковського «Зима». 
Вчитель розповідає про те, що природа за вікном дуже змінилась з тих 
пір, як почався навчальний рік, що вже все у полоні чарівниці Зими, 
хоча зима ще й не розпочалася за календарем. Ця розповідь 
підкріплюється демонстрацією та аналізом картини І. Шишкіна 
«Перший сніг». У процесі цієї роботи формуються вміння активно 
спостерігати за змінами в природі в різні пори року. Вчитель просить 
дітей скласти невеличкі розповіді про те, чому Золота Осінь програє в 
боротьбі чарівниці Зимі і які емоції при цьому кожна з них відчуває, 
тобто формуються вміння складати власні невеличкі розповіді, 
відбувається розвиток слухової пам’яті, образного мислення, виразного 
діалогічного мовлення. 

Наприкінці уроку вчитель дає основні відомості дітям про те, як 
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правильно складати діалог-інтерв’ю. Урок закінчується обговоренням 
усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували 
дані події. 

Домашнє завдання: складання діалогу-інтерв’ю з чарівницею 
Зимою. 

 
Урок 2 

Тема. Чудеса зими. 
Мета: формування вміння передавати засобами малюнку власні 

спостереження за природою взимку; розвиток художньо-образного 
мислення, спостережливості, зорової пам’яті, уяви, фантазії; тренування 
концентрації уваги; виховання бажання спостерігати, зберігати, 
відтворювати красу природи, уміння толерантно сприймати критику. 

Необхідні матеріали: Ф. Шопена «Вальс оп. 18», Г. Х. Андерсен 
«Снігова королева», білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, 
фарби, кольорові олівці. 

З самого початку уроку вчитель цікавиться тим, що учні 
запам’ятали з попереднього уроку, тобто намагається з’ясувати, які 
події минулого заняття викликали найбільшу палітру різноманітних 
емоцій та почуттів. Учитель намагається з’ясувати за допомогою 
пожвавленої бесіди, які емоції та почуття мали місце в житті дітей 
протягом останнього тижня. 

Протягом уроку звучить композиція Ф. Шопена «Вальс оп. 18». 
Вчитель розповідає казку Г. Х. Андерсена «Снігова королева». Діти 
програють моменти, які їм найбільше запам’ятались в даній казці, 
велика увага звертається на емоції та почуття головних героїв. 

Учитель дає завдання намалювати картину під назвою «Приходить 
зима». Під час цієї роботи відбувається формування вміння передавати 
засобами малюнку власні спостереження за природою взимку; 
розвиток художньо-образного мислення, спостережливості, зорової 
пам’яті, уяви, фантазії; тренування концентрації уваги; виховання 
бажання спостерігати, зберігати, відтворювати красу природи, уміння 
толерантно сприймати критику. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: малюнок «Чудеса зими». 
 

Урок 3 
Тема. Музика снігопаду. 
Мета: формування вміння естетично сприймати, аналізувати 
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музичні твори, здійснювати спроби написання власної казки про 
неповторність краси зими; розвиток музичного слуху, фантазії, 
допитливості; збагачення мовлення дітей образними словами і 
висловами; виховання музичної культури, уміння досягати поставленої 
мети. 

Необхідні матеріали: композиція з м\ф «Умка» «Колискова 
Ведмедиці», елементарні музичні інструменти (бубон, барабан, 
трикутник, металофон тощо), білий папір, кольоровий папір, ножиці, 
пластилін, фарби, кольорові олівці. 

Урок починається розповіддю вчителя основних моментів 
попереднього уроку. На основі цієї розповіді вчитель має сприяти 
виникненню пожвавленої бесіди, де б уже учні самі розповідали про 
минулий урок, звертаючи увагу на власні емоції і почуття, які виникли 
в той чи інший момент. 

Протягом уроку звучить композиція з м\ф «Умка» «Колискова 
Ведмедиці». Після прослуховування даної композиції діти повинні 
розповісти як вона торкається теми уроку і які емоції та почуття в них 
викликає. Урок будується у формі уявної екскурсії у світ природи, де 
діти виконують музику снігопаду на різних музичних інструментах. 
Якщо вчитель не має музичної освіти та навичок гри на різноманітних 
музичних інструментах, потрібно залучити до уроку вчителя музики. 
Протягом цієї роботи в дітей формуються вміння естетично 
сприймати, аналізувати музичні твори, здійснювати спроби написання 
власної казки про неповторність краси зими; розвиток музичного 
слуху, фантазії, допитливості; збагачення мовлення дітей образними 
словами і висловами; виховання музичної культури, уміння досягати 
поставленої мети. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: відгадування, аналіз музичних картинок зими. 
 

Урок 4 
Тема. Хто як зимує? 
Мета: формування пізнавального досвіду про життя рослинного і 

тваринного світу взимку, про заходи щодо охорони природи; розвиток 
уміння шукати й установлювати закономірності, уміння виявляти 
ознаки пристосування рослин і тварин до умов зовнішнього середовища, 
уміння доводити правильність висловленої думки; виховання бажання 
пізнавати, оберігати, примножувати багатства природи, уміння 
налаштовуватись на успіх колективного досягнення результату. 
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Необхідні матеріали: Ю. Антонов «Снегартіда», В. Капнинський 
«Сніжинка», елементарні музичні інструменти (бубон, барабан, 
трикутник, металофон тощо), білий папір, кольоровий папір, ножиці, 
пластилін, фарби, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, 
скло, біла глина, клей, матеріал для аплікацій (листочки, травички, 
квіточки тощо). 

На початку уроку звучить композиція Ю. Антонова «Снегартіда», 
що й буде супроводжувати основні моменти даного уроку. Вчитель 
вітається з учнями та починає урок із ознайомлення учнів з темою 
уроку та пояснює її. Вчитель розповідає про те, як себе поводять 
тварини взимку, хто як переживає холодну пору року. В процесі такої 
бесіди в дітей відбувається формування пізнавального досвіду про 
життя рослинного і тваринного світу взимку, про заходи щодо охорони 
природи; розвиток уміння шукати й установлювати закономірності, 
уміння виявляти ознаки пристосування рослин і тварин до умов 
зовнішнього середовища, уміння доводити правильність висловленої 
думки; виховання бажання пізнавати, оберігати, примножувати 
багатства природи, уміння налаштовуватись на успіх колективного 
досягнення результату. 

Далі вчитель розповідає казку В. Капнинського «Сніжинка». Діти 
змальовують основні моменти в казці, які їм найбільше запам’ятались, 
велику увагу звертаючи на емоції та почуття головних героїв. Ця 
робота може відбуватись будь-якою технікою, яку діти освоїли раніше: 
малюнку, колажу, аплікації, ліплення на склі, відтворення на 
елементарних музичних інструментах чи за допомогою драматургії. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: написання казки про маленьку сміливу 
сніжинку. 

 
Урок 5 

Тема. Витівки Діда Мороза. 
Мета: формування вміння цілеспрямовано спостерігати навколишнє 

середовище, порівнювати, зіставляти, виявляти подібність і відмінність в 
навколишньому середовищі й творах мистецтва; розвиток уяви, 
навичок сприймання прекрасного, уміння розрізняти і визначати 
форму, структуру, забарвлення, розташування; виховання активного 
ставлення до процесу творення, до результатів роботи, естетичного 
ставлення до прекрасного в навколишньому середовищі й власних 
творіннях. 
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Необхідні матеріали: Л. Бекман, Р. Кудашев «У лісі народилась 
ялинонька», В. Васнецов «Снігуронька», акрилові фарби, білий папір, 
кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, 
камінці, стрічки, скло, біла глина, клей, картинки, де намальовані 
візерунки Мороза на вікнах. 

Привітавшись, вчитель без жодних пояснень дає учням прослухати 
композицію Л. Бекмана та Р. Кудашева «У лісі народилась ялинонька». 
Після її закінчення учні без будь-яких пояснень композиції з боку 
вчителя повинні у своїх альбомах зобразити картину, яка змалювалась 
в їх уяві протягом звучання даної мелодії. Ця розповідь підкріплюється 
демонстрацією та аналізом картини В. Васнецова «Снігуронька». 
Після обговорення даного малюнка вчитель звертає увагу дітей на те, 
що з приходом зими на вікнах з’являються візерунки, які малює Дід 
Мороз. Якщо на вікнах їх немає, то вчитель повинен підібрати 
картинки, на яких це змальовується і спробувати з дітьми намалювати 
їх. Під час даного виду роботи в дітей відбувається формування вміння 
цілеспрямовано спостерігати навколишнє середовище, порівнювати, 
зіставляти, виявляти подібність і відмінність в навколишньому 
середовищі й творах мистецтва; розвиток уяви, навичок сприймання 
прекрасного, уміння розрізняти і визначати форму, структуру, 
забарвлення, розташування; виховання активного ставлення до процесу 
творення, до результатів роботи, естетичного ставлення до прекрасного в 
навколишньому середовищі й власних творіннях. 

Наприкінці уроку вчитель пояснює дітям, яким чином потрібно 
робити візерунки на склі вдома – за допомогою спеціальних акрилових 
фарб. Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на 
уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: малювання візерунків разом із художником 
Дідом Морозом. 

 
Урок 6 

Тема. Чарівна казка зими. 
Мета: формування вміння спостерігати і відтворювати красу зими 

засобами словесної творчості; розвиток концентрації уваги, уяви та 
фантазії, зв’язного мовлення, навичок творчої діяльності, розуміння 
того, яке значення має внесок кожного в загальну справу; виховання 
естетичного сприймання навколишньої дійсності, уміння застосовувати 
ідеї на практиці, упевненості у своїх силах і здібностях. 

Необхідні матеріали: П. Чайковський «Євгеній Онєгін», прикраси 
для класу та новорічної ялинки, фарби, білий папір, кольоровий папір, 
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ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, 
скло, біла глина, клей. 

Урок починається з того, що діти розповідають щось про 
попередній урок, на чому вони б хотіли ще раз зосередити власну 
увагу, увагу класу та вчителя. Далі вчитель просить дітей розповісти 
про ті почуття та емоції, які вони відчували протягом даного тижня і 
чим були спричинені ці емоції, відбувається встановлення взаємозв’язку 
між вчинками як власними, так і інших людей, і емоціями, які їх 
супроводжують. 

Протягом уроку звучить уривок з опери П. Чайковського «Євгеній 
Онєгін». Вчитель дає дітям завдання словесно відтворити чарівність 
зими, того, що відбувається за вікном. Під час цієї розповіді у дітей 
відбувається формування вміння спостерігати і відтворювати красу 
зими засобами словесної творчості; розвиток концентрації уваги, уяви 
та фантазії, зв’язного мовлення, навичок творчої діяльності, розуміння 
того, яке значення має внесок кожного в загальну справу; виховання 
естетичного сприймання навколишньої дійсності, уміння застосовувати 
ідеї на практиці, упевненості у своїх силах і здібностях. 

Учитель розповідає про те, що наближається свято Нового року, які 
традиції існують щодо його святкування. Діти пишуть листи Діду 
Морозу з побажаннями. Відбувається колективне прикрашання класної 
кімнати, ялинки до новорічного свята. 

Урок закінчується обговоренням всього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: написання казки про чарівну зиму. 
 

Урок 7 
Тема. Підсумковий урок. 
Узагальнення теми ІІ чверті. Цей урок слід побудувати цікаво, 

захоплююче. Під час виконання розмови про таку пору року, як зима, 
слід налаштовувати дітей на опис власних емоцій, які в них викликала 
дана пору року. Також потрібно нагадати учням про всі композиції, які 
звучали на уроках, казки, які вони прослуховували, творчі роботи, котрі 
вони виконували та пригадати, які емоції домінували в кожній з них, що 
при цьому відчував кожен з учнів класу. Підвести дітей до висновку, 
що дані твори виражають найрізноманітніші почуття та емоції людей. 

 
Урок 8 

Тема. Новорічний урок-концерт. 
Програма складається з урахуванням бажань учнів та на розсуд учителя. 
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ІІІ ЧВЕРТЬ 
 

Тема. Зелена казка весни (9 годин) 
 

Урок 1 
Тема. Пробудження природи. 
Мета: формування знань про способи відображення у творах 

живопису явищ природи, а також способи вираження того, що 
відбувається в природі; розвиток оригінальності, нестереотипності 
мислення, здатності аналізувати і синтезувати в художній образ реальні 
явища природи; виховання естетичного ставлення до природи, до 
власної діяльності, уміння толерантно спілкуватися. 

Необхідні матеріали: П. Чайковський «Весна», А. Саврасов «Грачі 
прилетіли», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, 
кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, біла глина, 
клей. 

З перших хвилин уроку вчитель починає свою бесіду з 
узагальнення матеріалу, що вивчався протягом минулої чверті, ставить 
питання учням з попереднього матеріалу, використовує проблемні 
ситуації, тобто спрямовує свою діяльність на початку уроку на 
введення молодших школярів із затримкою психічного розвитку в 
русло арт-терапії. 

Протягом уроку звучить композиція П. Чайковського «Весна». 
Вчитель розповідає про те, що після зими приходить весна, природа 
пробуджується від зимового сну, прилітають пташки, розквітають 
квіти. Вся розповідь супроводжується картинками, що символізують 
пробудження весни, наприклад, картина А. Саврасова «Граки 
прилетіли». Під час даної бесіди в дітей відбувається формування 
знань про способи відображення у творах живопису явищ природи, а 
також способи вираження того, що відбувається в природі; розвиток 
оригінальності, не стереотипності мислення, здатності аналізувати і 
синтезувати в художній образ реальні явища природи; виховання 
естетичного ставлення до природи, до власної діяльності, уміння 
толерантно спілкуватися. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: зображення на тему «Як весняні струмочки 
будили землю». 

Урок 2 
Тема. Прийди, весно, з радістю, з великою милістю. 
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Мета: формування уявлень про народне мистецтво; розширення 
кругозору про фізичну культуру та здоровий спосіб життя; розвиток 
музичного слуху, рухових здібностей, уваги, соціального досвіду, 
уявлень про національні традиції в сучасній культурно-побутовій 
сфері; виховання особистісного ставлення дитини до давнини, бажання 
шукати та використовувати інформацію про народні традиції в 
сьогоденні; виховання інтересу і звички до фізичного самовдосконалення, 
цікавості до українських народних ігор. 

Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Ну, зачекай» «Хмаринки», 
російська народна казка «Снігуронька», І. Левітан «Весна. Велика 
вода», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, 
кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, біла глина, 
клей, елементарні музичні інструменти (бубон, барабан, трикутник, 
металофон тощо). 

Урок починається розповіддю вчителя основних моментів 
попереднього уроку. На основі цієї розповіді вчитель має сприяти 
виникненню пожвавленої бесіди, де б уже учні самі розповідали про 
минулий урок, звертаючи увагу на власні емоції і почуття, які виникли 
в той чи інший момент. 

Протягом уроку звучить композиція з м/ф «Ну, зачекай» «Хмарки». 
Вчитель читає дітям російську народну казку «Снігуронька», де досить 
чітко показано перехід від зими до весни. Потім відбувається 
програвання моменту перевтілення, змін пір року і обговорення казки 
та емоцій головних героїв. Усе це супроводжується демонстрацією та 
аналізом картини І. Левітана «Весна. Велика вода». 

Також учитель розповідає дітям про звичаї українців зазивати 
весну в гості і діти разом з учителем проспівують та вивчають одну з 
веснянок. Під час даного виду роботи в дітей відбувається формування 
уявлень про народне мистецтво; розширення кругозору про фізичну 
культуру та здоровий спосіб життя; розвиток музичного слуху, 
рухових здібностей, уваги, соціального досвіду, уявлень про національні 
традиції в сучасній культурно-побутовій сфері; виховання особистісного 
ставлення дитини до давнини, бажання шукати та використовувати 
інформацію про народні традиції в сьогоденні; виховання інтересу і 
звички до фізичного самовдосконалення, цікавості до українських 
народних ігор. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: розучити музично-рухливі ігри на тему 
«Прийди, весно, з радістю, з великою милістю». 
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Урок 3 
Тема. Зустріч з першою квіткою весни. 
Мета: формування знань про лісові квіти, про заходи щодо їх 

охорони; розширення знань про пролісок, передачу будови і пропорцій 
квітки засобами малювання; розвиток логічного та художньо-
конструктивного мислення, зорової пам’яті, терпіння при спів-
робітництві; виховання інтересу до поглиблення і розширення знань та 
вмінь, до конструювання. 

Необхідні матеріали: М. Мінков, Ю. Ентін «Пісня Синьоочка», 
В. Каплинський «Пролісок», фарби, білий папір, кольоровий папір, 
ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, 
скло, біла глина, клей. 

З самого початку уроку вчитель цікавиться тим, що учні запам’ятали з 
попереднього уроку, тобто намагається з’ясувати, які події минулого 
заняття викликали найбільшу палітру різноманітних емоцій та 
почуттів. Учитель намагається з’ясувати за допомогою пожвавленої 
бесіди, які емоції та почуття мали місце в житті дітей протягом 
останнього тижня. 

Протягом уроку звучить композиція М. Мінкова й Ю. Ентіна 
«Пісня Синьоочки». Вчитель розповідає про перші квіти, які з’являються 
весною – проліски у формі казки В. Каплинського «Пролісок». На 
основі цієї казки вчитель спочатку малює на дошці пролісок, а потім 
показує дітям як можна з допоміжного матеріалу сконструювати дану 
квітку. Під час такого виду роботи в дітей відбувається формування 
знань про лісові квіти, про заходи щодо їх охорони; розширення знань 
про пролісок, передачу будови і пропорцій квітки засобами малювання; 
розвиток логічного та художньо-конструктивного мислення, зорової 
пам’яті, терпіння при співробітництві; виховання інтересу до поглиблення 
і розширення знань та вмінь, до конструювання. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: малювання першої весняної квітки (проліску). 
 

Урок 4 
Тема. Подорож до весняного лісу. 
Мета: формування вміння спостерігати і відтворювати ніжність 

весняного колориту, життя рослин і тварин засобами словесної 
творчості; розвиток уміння записувати текст, складений колективно чи 
самостійно, уміння слухати і не заважати іншим; тренування 
концентрації уваги; виховання естетичного сприймання навколишньої 
дійсності інтересу до словесної творчості, схильності до самоаналізу. 
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Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Необхідні матеріали: Г. Гладков «У траві сидів коник», І. Шишкін 
«Ліс весною», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, 
кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, біла глина, клей. 

Урок починається з того, що діти розповідають щось про 
попередній урок, на чому вони б хотіли ще раз зосередити власну 
увагу, увагу класу та вчителя. Далі вчитель просить дітей розповісти 
про ті почуття та емоції, які вони відчували протягом даного тижня і 
чим були спричинені ці емоції, відбувається встановлення взаємозв’язку 
між вчинками як власними, так і інших людей та емоціями, які їх 
супроводжують. 

Протягом уроку звучить композиція Г. Гладкова «У траві сидів 
коник». Урок відбувається у формі уявної екскурсії до весняного лісу, 
який прокидається після зими. Дана екскурсія супроводжується 
демонстрацією та аналізом картини І. Шишкіна «Ліс весною». Під час 
такої екскурсії в дітей відбувається формування вміння спостерігати і 
відтворювати ніжність весняного колориту, життя рослин і тварин 
засобами словесної творчості; розвиток уміння записувати текст, 
складений колективно чи самостійно, уміння слухати і не заважати 
іншим; тренування концентрації уваги; виховання естетичного 
сприймання навколишньої дійсності, інтересу до словесної творчості, 
схильності до самоаналізу. Урок закінчується обговоренням усього, 
що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які супроводжували дані 
події. 

Домашнє завдання: написання казки «Хто як весні допомагає». 
 

Урок 5 
Тема. Музика весни. 
Мета: виховання любові до природи, інтересу до пізнання 

навколишнього світу, бережливого ставлення до мешканців природи 
та турботливого піклування про них; формування знань про способи 
творення художнього образу в об’ємі; опанування прийомами роботи з 
глиною; знайомство з професією гончара; розширення знань про живу 
природу. 

Необхідні матеріали: Л. Бекман, Р. Кудашев «Дощику не боїмось», 
фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові 
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

На початку уроку звучить композиція Л. Бекмана та Р. Кудашева 
«Дощику не боїмось», що й буде супроводжувати основні моменти 
даного уроку. Вчитель вітається з учнями та починає урок з 



Програма та поурочні методичні рекомендації для класів інтенсивної педагогічної 
корекції загальноосвітніх шкіл 
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ознайомлення учнів з темою уроку та пояснює її. 
Урок будується у формі уявної екскурсії у світ природи, де діти 

слухають, виконують музику весни на різних музичних інструментах. 
Якщо вчитель не має музичної освіти та навичок гри на різноманітних 
музичних інструментах, то потрібно залучити до уроку вчителя 
музики. Також під музичний супровід діти навчаються ліпити з глини 
«музикантів» та «співаків» весни – всіляких комашок, тварин та 
пташок. У процесі такою діяльності в учнів відбувається виховання 
любові до природи, інтересу до пізнання навколишнього світу, 
бережливого ставлення до мешканців природи та турботливого 
піклування про них; формування знань про способи творення художнього 
образу в об’ємі; опанування прийомами роботи з глиною; знайомство з 
професією гончара; розширення знань про живу природу. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: ліплення музикантів та співаків весни (комашок, 
тварин та пташок) під музичний супровід. 

 
Урок 6 

Тема. Зелена казка весни. 
Мета: формування вміння посильно виражати свої почуття та 

естетичні переживання від сприйняття прекрасного в навколишньому 
житті й образах мистецтва (словесне, в малюнках, аплікації, 
конструюванні); формування уявлення про художнє проектування, 
збагачення знань про різноманітність краси весняної природи; 
розвиток фантазії, творчої уяви, асоціативно-образного мислення, 
зв’язного мовлення, навичок співробітництва; виховання естетичного 
ставлення до власної діяльності, поваги до кожного в групі, взаємодії. 

Необхідні матеріали: О. Фельцман, І. Шаферан «Лісовий олень», 
І. Левітан «Озеро. Весна», фарби, білий папір, кольоровий папір, 
ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, 
скло, глина, клей. 

Привітавшись, вчитель без жодних пояснень дає учням прослухати 
композицію О. Фельцмана і І. Шаферана «Лісовий олень». Після її 
закінчення учні без будь-яких пояснень композиції з боку вчителя 
повинні у своїх альбомах зобразити картину за допомогою вже раніше 
вивчених технік (колаж, аплікація, ліплення, конструювання, малювання), 
яка змалювалась в їх уяві протягом звучання даної мелодії. Під час 
даного виду роботи в дітей поглиблюються вміння з обраного ними 
виду роботи, відбувається формування вміння посильно виражати свої 
почуття та естетичні переживання від сприйняття прекрасного в 
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навколишньої житті й образах мистецтва (словесне, в малюнках, 
аплікації, конструюванні); формування уявлення про художнє 
проектування, збагачення знань про різноманітність краси весняної 
природи; розвиток фантазії, творчої уяви, асоціативно-образного 
мислення, зв’язного мовлення, навичок співробітництва; виховання 
естетичного ставлення до власної діяльності, поваги до кожного в 
групі, взаємодії. Далі вчитель демонструє дітям картину І. Левітана 
«Озеро. Весна» та разом з ними аналізує зображення. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: написання казки весни. 
 

Урок 7 
Тема. Весна розминається з літом. 
Мета: формування творчого самовираження; розвиток акторських 

здібностей, уміння координувати власні дії з діями інших; виховання 
впевненості у своїх силах і здібностях, почуття задоволення від успіху 
власної та колективної діяльності. 

Необхідні матеріали: композиція з к/ф «Гості з майбутнього» 
«Чарівне далеке», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, 
пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, 
глина, клей. 

Урок починається з того, що діти розповідають щось про 
попередній урок, на чому вони б хотіли ще раз зосередити власну 
увагу, увагу класу та вчителя. Далі вчитель просить дітей розповісти 
про ті почуття та емоції, які вони відчували протягом даного тижня і 
чим були спричинені ці емоції, відбувається встановлення взаємозв’язку 
між вчинками як власними, так і інших людей та емоціями, які їх 
супроводжують. 

Протягом уроку звучить композиція з к/ф «Гості з майбутнього» 
«Чарівне далеко». Вчитель розповідає про те, що весна змінюється 
літом. Розповідь підкріплюється українською народною казкою «Як 
Березень до Квітня в гості ходив». Далі йде програвання найяскравіших 
моментів казки з обговоренням емоцій та почуттів головних героїв. 
Під час даного виду роботи в учнів відбувається формування творчого 
самовираження; розвиток акторських здібностей, уміння координувати 
власні дії з діями інших; виховання впевненості у своїх силах і 
здібностях, почуття задоволення від успіху власної та колективної 
діяльності. На мотив програної казки учні разом з вчителем створюють 
свою власну казку. 
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Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: постановка спектаклю за створеною раніше 
казкою. 

 
Урок 8-9 

Тема. Підсумковий урок. 
Узагальнення теми ІІІ чверті. Ці уроки слід побудувати цікаво, 

захоплююче. Під час виконання розмови про таку пору року, як весна, 
слід налаштовувати дітей на опис власних емоцій, які в них викликала 
дана пору року. Також потрібно нагадати учням про всі композиції, які 
звучали на уроках, про всі казки, які вони прослуховували, про всі 
творчі роботи, які вони виконували та пригадати, які емоції 
домінували в кожній з них, що при цьому відчував кожен з учнів 
класу. Підвести дітей до висновку, що дані твори виражають 
найрізноманітніші почуття та емоції людей. 

 
 

ІV ЧВЕРТЬ 
 

Тема. Тепла казка літа (7 годин) 
 

Урок 1 
Тема. Знайомство з характером феї Літа. 
Мета: формування уявлення про зміни стану природи літа; 

удосконалення навичок роботи з графічними матеріалами (олівцями, 
фломастерами, тушшю, кульковими ручками); розширення поняття 
про основні закономірності зображення на площині, передачу настрою 
стану образів природи за допомогою кольору й освітлення; розвиток 
фантазії, творчої уяви, спостережливості; виховання любові до 
природи, почуття радості, здивування, захоплення. 

Необхідні матеріали: П. Чайковський «Літо», І. Левітан «Літній 
вечір», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, 
кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей, 
елементарні музичні інструменти. 

З перших хвилин уроку вчитель починає свою бесіду з 
узагальнення матеріалу, що вивчався протягом попередньої чверті, 
ставить питання учням з попереднього матеріалу, використовує проблемні 
ситуації, тобто спрямовує свою діяльність на початку уроку на 
введення молодших школярів із затримкою психічного розвитку в 
русло арт-терапії. Протягом уроку звучить композиція П. Чайковського 
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«Літо». Під звуки даної композиції учні за допомогою вже відомих 
технік – колажу, аплікації, конструювання, ліплення з глини, ліплення 
на склі, створення музичних фрагментів, створення казок тощо – 
створюють композицію на тему «В гостях у феї Літа». Разом з тим 
учитель демонструє дітям картину І. Левітана «Літній вечір» і 
паралельно відбувається аналіз даної картини. Під час даного виду 
діяльності в дітей відбувається формування уявлення про зміни стану 
природи літа; удосконалення навичок роботи з графічними матеріалами 
(олівцями, фломастерами, тушшю, кульковими ручками); розширення 
поняття про основні закономірності зображення на площині, передачу 
настрою стану образів природи за допомогою кольору й освітлення; 
розвиток фантазії, творчої уяви, спостережливості; виховання любові 
до природи, почуття радості, здивування, захоплення. Урок закінчується 
обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які 
супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: малюнок «Характер літа». 
 

Урок 2 
Тема. На сопілці літо грало. 
Мета: формування естетичного сприймання музичних творів, 

позитивного ставлення та залучення до музикування, уміння 
прислуховуватись до звуків навколишньої природи; розвиток музично-
слухових пам’яті та вражень, почуття ритму, пізнавально-творчих 
можливостей учнів; виховання навичок ансамблевої гри, музичної 
культури; зацікавленого, захопленого ставлення до музичної творчості. 

Необхідні матеріали: А. Рибніков, Ю. Ентін «Синя вода», фарби, 
білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, 
нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей, музичні інструменти 
(сопілка, бубон, барабан, трикутник, металофон тощо). 

На початку уроку звучить композиція А. Рибнікова і Ю. Ентіна 
«Синя вода», що й буде супроводжувати основні моменти даного 
уроку. Вчитель вітається з учнями та починає урок з ознайомлення 
учнів з темою уроку та пояснює її. Урок будується у формі уявної 
екскурсії у світ природи, де діти слухають, виконують музику літа на 
різних музичних інструментах. Якщо вчитель не має музичної освіти 
та навичок гри на різноманітних музичних інструментах, потрібно 
залучити до уроку вчителя музики. Під час такого виду діяльності в 
дітей відбувається формування естетичного сприймання музичних 
творів, позитивного ставлення та залучення до музикування, уміння 
прислуховуватись до звуків навколишньої природи; розвиток музично-
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слухових пам’яті та вражень, почуття ритму, пізнавально-творчих 
можливостей учнів; виховання навичок ансамблевої гри, музичної 
культури; зацікавленого, захопленого ставлення до музичної творчості. 
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: прослуховування і відтворення різних мелодій 
літа. 

 
Урок 3 

Тема. Букет літа. 
Мета: формування естетичного сприймання краси літньої флори; 

поглиблення й уточнення знань про літні квіти і трави, їх властивості, 
роль у житті людини; розвиток художньо-конструктивного мислення, 
навичок малювання, знань з кольорознавства; виховання бережливого, 
дбайливого ставлення до природи. 

Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Бременські музики» 
«Промінь золотистого сонця», І. Левітан «Літній вечір. Річка», картинки із 
зображенням літніх квітів і трав, фарби, білий папір, кольоровий папір, 
ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, 
скло, глина, клей. 

З самого початку уроку вчитель цікавиться тим, що учні 
запам’ятали з попереднього уроку, тобто намагається з’ясувати, які 
події минулого заняття викликали найбільшу палітру різноманітних 
емоцій та почуттів. Учитель намагається з’ясувати за допомогою 
пожвавленої бесіди, які емоції та почуття мали місце в житті дітей 
протягом останнього тижня. Урок супроводжується композицією з м/ф 
«Бременські музики» «Промінь золотистого сонця». Вчитель веде діалог з 
дітьми, за допомогою методу проблемних запитань, про літні квіти й 
трави, супроводжуючи свою розповідь картинками із зображенням 
цих рослин. Також учитель демонструє та аналізує з учнями 
картину І. Левітана «Літній вечір. Річка». Під час даного виду роботи в 
дітей починає відбуватись формування естетичного сприймання краси 
літньої флори; поглиблення й уточнення знань про літні квіти і трави, 
їх властивості, роль у житті людини; розвиток художньо-конструктивного 
мислення, навичок малювання, знань з кольорознавства; виховання 
бережливого, дбайливого ставлення до природи. Урок закінчується 
обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які 
супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: малювання букету улюблених літніх квітів і 
трав: «Букет радості», «Букет щастя», «Букет ніжності». 
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Урок 4 
Тема. Квітка сонця. 
Мета: формування естетичного сприймання краси літнього поля; 

поглиблення й уточнення знань про злакові рослини; розширення 
інформації про соняшник; розвиток художньо-образного мислення, 
діалогічного мовлення, творчої уяви; виховання культури ведення 
діалогу з використанням необхідної інформації; любові до природи. 

Необхідні матеріали: композицію з м/ф «Крихітка Єнот» «Посмішка», 
фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові 
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

Привітавшись, вчитель без жодних пояснень дає учням прослухати 
композицію з м/ф «Крихітка Єнот» «Посмішка». Після її закінчення 
учні без будь-яких пояснень композиції з боку вчителя повинні у своїх 
альбомах зобразити картину, яка змалювалась в їх уяві протягом 
звучання даної мелодії. Після завершення малювання учні кладуть свої 
творіння на один стіл і діляться своїми враженнями від даного виду 
роботи. Потім учитель розповідає дітям про соняшник та інші злакові 
рослини, супроводжуючи свою розповідь картинками, на яких вони 
зображені. Під час даної діяльності в дітей відбувається формування 
естетичного сприймання краси літнього поля; поглиблення й 
уточнення знань про злакові рослини; розширення інформації про 
соняшник; розвиток художньо-образного мислення, діалогічного мовлення, 
творчої уяви; виховання культури ведення діалогу з використанням 
необхідної інформації; любові до природи. Урок закінчується 
обговоренням усього, що відбувалось на уроці, емоцій та почуттів, які 
супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: складання казки-діалогу «Розмова з квіткою 
сонця». 

 
Урок 5 

Тема. Чарівне коромисло через землю повисло. 
Мета: формування уявлення про своєрідність і особливість літнього 

пейзажу; поглиблення знань про явища природи; удосконалення 
роботи з різними матеріалами; розвиток творчої уяви, фантазії, умінь 
спостерігати, порівнювати, виділяти найхарактерніші ознаки; уміння 
сприймати й відтворювати красу неживої природи і помічати в ній 
незвичайне; виховання почуття радості, здивування, зацікавленості, 
активного ставлення до процесу творення та оцінки результатів праці. 

Необхідні матеріали: С. Нікітін, Ю. Морін «Пісенька про веселку», 
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фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові 
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

Урок починається розповіддю вчителя основних моментів 
попереднього уроку. На основі цієї розповіді вчитель має сприяти 
виникненню пожвавленої бесіди, де б уже учні самі розповідали про 
минулий урок, звертаючи увагу на власні емоції і почуття, які виникли 
в той чи інший момент. Протягом уроку звучить композиція С. Нікітіна й 
Ю. Моріна «Пісенька про веселку». Після прослуховування цієї пісні 
вчитель запитує в дітей, що вони знають про веселку і доповнює їх 
розповідь тими фактами, про які вони забули згадати, супроводжуючи 
свою розповідь картинками з веселками. Після цієї розповіді учні 
створюють композицію під назвою «Веселка» за допомогою вже 
відомих видів творчої діяльності. Ця діяльність у дітей сприяє 
формуванню уявлення про своєрідність і особливість літнього 
пейзажу; поглибленню знань про явища природи; удосконаленню 
роботи з різними матеріалами; розвитку творчої уяви, фантазії, умінь 
спостерігати, порівнювати, виділяти найхарактерніші ознаки; умінню 
сприймати й відтворювати красу неживої природи і помічати в ній 
незвичайне; вихованню почуття радості, здивування, зацікавленості, 
активного ставлення до процесу творення та оцінки результатів праці. 
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: відтворення краси веселки за допомогою 
різних матеріалів. 

 
Урок 6 

Тема. Підсумковий урок. 
Узагальнення теми ІV чверті. Цей урок слід побудувати цікаво, 

захоплююче. Під час виконання розмови про таку пору року, як літо, 
слід налаштовувати дітей на опис власних емоцій, які в них викликала 
дана пора року. Також потрібно нагадати учням про всі композиції, які 
звучали на уроках, казки, які вони прослуховували, творчі роботи, які 
вони виконували, та пригадати, які емоції домінували в кожній з них, 
що при цьому відчував кожен з учнів класу. Підвести дітей до висновку, 
що дані твори виражають найрізноманітніші почуття та емоції людей. 

 
Урок 7 

Тема. Заключний урок-концерт. 
Програма складається з урахуванням бажань учнів та вчителя. 
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Додатковий матеріал 
 

Музичні композиції 
Антонов Ю. «Снігартіда» 
Бекман Л., Кудашев Р. « Дощику не боїмось» 
Бекман Л., Кудашев Р. «У лісі народилась ялинонька» 
Бетховен Л. «Менует» 
Гладков Г. «У траві сидів коник» 
К/ф «Гості з майбутнього» «Чарівне далеке» 
М/ф «Крихітка Єнот» «Посмішка» 
М/ф «Ну, зачекай» «Хмаринки» 
М/ф «Умка» «Колискова медведиці» 
Мінков М., Ентін Ю. «Пісня Синьоочки» 
Моцарт В. А. «Симфонія № 40» 
Нікітін С., Морін Ю. «Пісенька про веселку» 
Рибніков А., Ентін Ю. «Синя вода» 
Фельцман О., Шаферан І. «Лісовий олень» 
Чайковський П. «Весна» 
Чайковський П. «Євгеній Онєгін» 
Чайковський П. «Зима» 
Чайковський П. «Літо» 
Чайковський П. «Осінь» 
Чайковський П. «Спляча красуня» 
Чайковський П. «Чотири пори року» 
Шопен Ф. «Вальс оп. 18» 
Шуберт Ф. «Аве, Марія» 
Шуманн Р. «Романс оп. 26 № 2» 

Картини 
Васнецов В. «Снігуронька» 
Левітан І. «Весна. Велика вода» 
Левітан І. «Золота осінь» 
Левітан І. «Літній вечір» 
Левітан І. «Озеро. Весна» 
Левітан І. «Осінній день. Соколики» 
Левітан І. «Літній вечір. Річка» 
Саврасов А. «Грачі прилетіли» 
Шишкін І. «Ліс весною» 
Шишкін І. «Перший сніг» 

Казки 
Андерсен Г.Х. «Снігова королева» 
Капнинський В. «Пролісок» 



Програма та поурочні методичні рекомендації для класів інтенсивної педагогічної 
корекції загальноосвітніх шкіл 

41 

Капнинський В. «Сніжинка» 
Козлов С. «Їжачок і море» 
Російська народна казка «Снігуронька» 
Українська народна казка «Заєць-Коська і Джерельце» 


