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Тематика навчального матеріалу 2-го класу 
 

Загальна тема. Я та світ навколо мене (32 години) 
І чверть. Я росту (8 годин) 
ІІ чверть. Подорож у світ моєї душі (8 годин) 
ІІІ чверть. Я і моя сім’я (9 годин) 
ІV чверть. Хто ще мене оточує? (7 годин) 
 

Я та світ навколо мене (32 години) 
На другий рік навчання молодші школярі із затримкою психічного 

розвитку повинні отримати більше знань про себе, про власне «Я», про 
стан власних емоцій, почуттів, мрій та побажань, про свою сім’ю та 
світ, який їх оточує. Але для того, щоб осягнути всю глибинну своєї 
душі потрібно пояснити дітям основи, тобто дати можливість розкрити 
свій зовнішній образ, його складові. А вже після осягнення свого 
зовнішнього образу можна переходити до відкриття внутрішнього 
світу самою дитиною. Відповідно до цього внутрішній світ складається зі 
значної кількості складників, але, на нашу думку, потрібно, перш за 
все, звернути увагу на їх соціально-педагогічну підтримку загалом та 
емоційну сферу зокрема кожного школяра, адже емоційна сфера є 
зв’язною ланкою між комунікативною та інтелектуальною сферою 
будь-якої людини і підтримка саме цієї сфери є дуже актуальною в 
наш час, оскільки допомагає кращому загальному розвитку молодших 
школярів із затримкою психічного розвитку та на момент закінчення 
ними молодшої школи сприятиме досягненню рівня загального 
розвитку їх однолітків, що нормально розвиваються. 

Для початку знайомлення молодшого школяра із затримкою 
психічного розвитку з його емоційною сферою, йому потрібно надати 
знання про різноманітність емоцій, почуттів з усіма їх відтінками, які 
існують в природі. Для здійснення даного задуму допоможе мистецтво, 
адже саме воно може передати весь спектр емоцій і почуттів людини. 
Мистецтво добре використовувати на начальному етапі введення 
дитини до світу різноманіття емоцій та почуттів. Адже за допомогою 
добре підібраних творів мистецтва, таких як музика різноманітних 
жанрів, живопис, література, в яких передається вся багатогранність 
емоцій і почуттів, можна продіагностувати, які емоції та почуття вже 
відомі дитині, а про які їй потрібно дізнатися. Як відомо, такі емоції, 
як радість, сум, жаль, веселість дитина знає з перших днів свого життя, 
тому що батьки пояснюють цими елементарними термінами свій 
емоційний стан дитині, вона читає вирази цих почуттів на обличчях 
близьких дорослих. А такі почуття, як ліричність, романтичність тощо 
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в цьому віці є ще для них незнайомими. І завдання вчителя, який 
викладає даний курс молодшим школярам із затримкою психічного 
розвитку, полягає саме в знайомстві дитини із всією багатогранністю 
емоційних станів, емоцій та почуттів людини. У молодшому шкільному 
віці дитина із затримкою психічного розвитку починає розуміти, що її 
оточує складна реальність, для осмислення законів якої вона має 
засвоїти науку вузлових понять розуміння навколишньої дійсності. 
Завданням учителя в цей період є дати дітям змогу осягнути людську 
мудрість, філософію життя, закони спілкування; розвивати концептуальне 
філософське мислення, уміння міркувати, обґрунтовувати; виховувати 
інтерес до інформації про суспільне життя, бажання пізнати сутність 
явищ, стосунків з оточуючими; удосконалювати навички і здібності 
учнів виражати свої емоції щодо норм спілкування. Саме з цих 
міркувань і були запропоновані наступні теми для вивчення у другому 
класі дітьми із затримкою психічного розвитку. Тема І чверті – «Я 
росту» – вводить учнів другого класу із затримкою психічного 
розвитку у пізнання різноманітності психологічного та фізіологічного 
світу власного «Я». Вчителю слід ураховувати підхід сучасного 
науковця М. В. Кисельової до арт-терапії не як до найпростіших та 
найдоступніших для дитячого сприйняття жанрів, а як до основних 
сфер творчої обдарованості, які пронизують всю класичну та сучасну 
симфонічну й камерну, вокальну й інструментальну музику, 
живописне мистецтво, літературу, гру тощо. Тому так важливо 
розглядати кожен твір та зразок мистецтва, що прозвучить на уроці, не 
як конкретний дидактичний матеріал, а як один із зразків мистецтва, 
що звучить та існує навколо нас. Для більш кращого усвідомлення ролі 
мистецтва в житті кожної людини в І чверті другого класу воно 
переплітається з основними поняттями дитини. По-перше, це вивчення 
власного «Я», потім розбір питань «Чи знаю я себе?», «Як я росту?», 
«Як я одягаюсь?», а також невід’ємних складових гармонійної 
особистості – школи шляхетності та етичної хрестоматії, що плавно 
перетікає в тему ІІ чверті другого класу. 

Зміст теми ІІ чверті – «Подорож у світ моєї душі» – поглиблює 
уявлення учнів із затримкою психічного розвитку про зв’язок 
мистецтва з життям, допомагає їм повніше пізнати внутрішній світ 
людини, відчути красу навколишнього світу. З перших уроків слід 
цілеспрямовано виховувати в школярів здатність сприймати музику, 
живопис, літературу й гру як мистецтво, виразне за своєю природою. 
Це все можливо реалізувати за допомогою вивчення таких тем, як 
скарби душі, яка є загальною, вступною для даної чверті; музика моєї 
душі, де діти більш детально «вслуховуються» у свою душу і мають 
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можливість відобразити цю музику в реальності; зустріч з Королевою 
всіх якостей людини, де діти мають змогу намалювати, чи то за 
допомогою пензля, чи то словесно, Королеву, яка поєднує в собі всі 
позитивні якості людини і ще раз їх всі «пропустити через себе»; в що 
я вірю, де діти можуть ще раз «зіштовхнутись» з поняттям віри і 
згадати всі емоції і почуття, які в них виникають при цьому; подорож у 
місто Надії, де діти згадують не лише про свої надії, а також 
навчаються розуміти, що виправдовувати чиїсь надії – це навіть 
потрібніше, ніж мати власні; і остання тема – це зустріч з феєю 
Творчості, де діти ще раз можуть осягнути нащо вивчається даний 
курс і що він їм несе в собі. 

Усвідомлення школярами із затримкою психічного розвитку 
виразних і зображувальних можливостей мистецтва відбувається на 
основі сприйняття ними емоційного змісту, що сприяє закріпленню 
теми попередньої чверті й підготовці до засвоєння нової теми – «Я і 
моя сім’я». У ІІІ чверті мистецтво сприймається на більш високому 
рівні. Учні стають надійними провідниками в будь-який жанр 
мистецтва. Через дану загальну тему, яка запропонована для ІІІ чверті 
другого класу, вчитель повинен донести до дітей, що й хоча вони 
повинні знати всі грані власної душі, найріднішими й найдорожчими 
людьми у світі є їхні батьки і рідні заради яких потрібно жити. Але для 
початку дитини повинна ще раз усвідомити ці всі поняття, пережити ті 
емоції і почуття, які виникають у неї, коли вона згадує про свою 
родину. Перша урок, який є загальним для даної четверті, присвячений 
тому, щоб дитина згадала кожного члена родини і взаємовідносини 
між ними. Наступний урок потрібно побудувати таким чином, щоб 
дитина змалювала у своїй уяві ідеальну сім’ю і перенесла їх на папір. 
Третій урок покликаний згадати про дерево сім’ї, про тих близьких і 
рідних, які далеко від дитини і які були ще до народження її дідуся та 
бабусі. Наступний, четвертий, урок присвячений найстарішим членам 
кожної родини – дідусям та бабусям. Далі йдуть три уроки, на яких 
діти по черзі згадують батьків, матерів, братів та сестер, а також 
зосереджується увага на емоціях та почуттях, які викликають кожен із 
членів їх родини. На останньому уроці даної чверті потрібно створити 
загальнокласний альбом сімей, до якого кожен з учнів зможе вкласти 
творчі роботи із зображенням своїх близьких та рідних. 

У ІV чверті – «Хто ще мене оточує?» – ставиться завдання на 
основі набутих уявлень про різні елементи мови мистецтва сприйняти 
й осягнути їхнє виразне значення. Дана тема представлена сімома 
уроками, на яких учитель разом з дітьми із затримкою психічного 
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розвитку буде намагатись звернути увагу на інші взаємовідносини, які 
займають чільне місце в житті дітей і відбуваються поза їх родинами, в 
інших сферах життєдіяльності. Так, декілька уроків присвячено 
шкільному життю, це сприятиме тому, що діти згадають про правила 
взаємовідносин у школі в добродушній обстановці. Після цього 
вчитель на декількох уроках може поговорити з дітьми про дружбу як 
основу наших міжособистісних взаємовідносин у суспільстві і 
звернути увагу дітей на основні правила дружби. Також на уроках з 
«Арт-терапії» в цій чверті потрібно поговорити з дітьми про друзів 
наших менших, турботу про них. 

Наприкінці навчального року вчитель разом з дітьми може 
організувати «Свято дитячої творчості», на якому будуть програватись 
основні моменти з вивчення даного курсу в другому класі дітьми 
молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. 
Вслухаючись у мову мистецтва, учні повинні визначати своєрідність 
змісту мистецьких образів. Чільне місце на уроках посідає аналіз 
мистецьких творів, у ході якого учні зіставлятимуть і порівнюватимуть 
різні твори мистецтва, пов’язуватимуть мистецтво з життєвими 
ситуаціями, намагатимуться з’ясовувати, за якими ознаками вони 
розрізняють характерні особливості різних сфер мистецтва. Важливо, 
щоб осягнення художньої своєрідності творів мистецтва відбулося в 
єдності їх змісту й форми. На арт-терапевтичних заняттях у 2-му класі 
інтенсивної педагогічної корекції, окрім малювання, музики, 
літератури та рольової гри, можна ввести ліплення з пластиліну або, 
якщо дозволяє приміщення, ліплення з глини. Даний вид роботи, на 
нашу думку, дозволяє дитині розкритись і вивільнити свої думки, 
емоції, переживання за допомогою глини та ліплення тих чи інших 
образів. 

 
 

Орієнтовний тематичний план 2-го класу 
 

Я та світ навколо мене (32 години) 

№ п/п Тема Вид практичної діяльності 
Кількість 
годин 

1 2 3 4 
I Я росту 8 

 1. Вивчення власного «Я» 
Проектувальна діяльність 
Проектування моделі власного «Я» 

1 

 2. Чи знаю я себе? 
Образотворча діяльність 
Тест-малюнок «Мій характер» 

1 

 3. Як я росту? Словесна творчість 1 
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Складання усного твору «Портрет 
гармонійної людини» 

 4. Школа шляхетності 
Інсценізація 
Сюжетна гра-інсценізація «На 
гостинах». Виготовлення ігротеки 

1 

 5. Як я одягаюсь? 

Діяльність за вибором 
Розробка фасону ідеального одягу 
для дітей, молоді, дорослих та людей 
похилого віку 
Демонстрація одягу 
Написання казки про умілого кравця 

1 

 6. Етична хрестоматія 
Словесна творчість 
«Казка про людину, яку всі любили» 

1 

 7. Учуся в інших 

Екскурсія у світ мистецтва 
Сприймання творів мистецтва 
Знайомство з життям та діяльністю 
творців 

1 

 8. Підсумковий урок 
Перевірка набутих знань, умінь та 
навичок 

1 

II Подорож у світ моєї душі 8 

 
1. Скарби душі 
 

Художня праця 
Виготовлення казкових персонажів 
Визначення їхнього внутрішнього 
стану за зовнішніми ознаками 

1 

 2. Музика моєї душі 

Музичне сприймання з образним 
поясненням 
Образотворча діяльність 
Виконання малюнка-асоціації «Квітка 
моєї душі» 
Створення колективного панно 
«Садок квітучих душ» 

1 

 
3. Зустріч з Королевою 
всіх якостей людини 

Образотворча діяльність 
Написання казки або створення 
малюнка про Королеву Мудрості та її 
подорож по світу 

1 

 4. У що я вірю? 
Ікебана 
Створення букету віри 

1 

 5. Подорож у місто Надії

Образотворча діяльність 
Малюнок міста Надії 
Словесна творчість за вибором 
Текст-опис міста Надії 
Твір-міркування «Що означає вміти 
виправдовувати чиїсь надії?» 

1 

 
6. Зустріч з феєю 
Творчості 

Словесна творчість 
Написання казки про те, як фея 
Творчості з’явилася на землі 
Проектувальна діяльність 
Створення проекту-моделі «В чому 
виявляється творчість?» 

1 

 7. Підсумковий урок 
Перевірка набутих знань, умінь та 
навичок 

1 
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8. Новорічний урок-
концерт 

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

1 

III Я і моя сім’я 9 

 1. Я і мій рід 

Музична творчість 
Слухання і виконання фольклорних 
творів про маму, тата, дідуся, бабусю, 
братика, сестричку, про взаємини між 
членами родини 

1 

 2. Школа сім’ї 

Гра «На що схожа моя сім’я?» 
Словесна творчість 
Написання казки про школу, в якій 
учаться створювати дружні й хороші 
сім’ї 

1 

 3. Дерево сім’ї 

Образотворча діяльність 
Малюнок дерева радості й проблем 
моєї сім’ї 
Розробка плану покращення життя в 
сім’ї 

1 

 4. Опора сім’ї 

Гра: «Наші бабусі та дідусі» 
Поетична творчість 
Написання хвалебних віршів дідусям 
і бабусям 

1 

 5. Портрет батька 

Гра «Яким повинен бути батько?» 
Словесна творчість 
Текст-розповідь «Чим я можу 
порадувати батька?» 

1 

 6. Серце матері 

Гра «Мама і діти» 
Словесна творчість 
Написання листа мамі із зізнанням у 
любові 

1 

 7. Щаслива сім’я 
Художня праця 
Створення альбому «Наші сім’ї» 

1 

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

2 

IV Хто ще мене оточує? 7 

 1. У школі та вдома 

Пошукова правова діяльність 
Складання кодексу правил поведінки. 
Роздуми на тему «Найважливіше для 
мене правило» або «Які правила для 
мене найскладніші? Чому?» 

1 

 2. Учитель та учень Рольова гра «Учитель та учні» 1 

 3. Для чого потрібні друзі?

Образотворча діяльність 
Створення панно «Квітка дружби» 
Малювання й обмін дружніми 
шаржами 

1 

 
4. Маленькі й слабкі теж 
приносять користь 

Словесна творчість 
Написання казки про дружбу двох 
тварин: найбільшої та найменшої або 
найсильнішої та найслабкішої 

1 
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 5. Турбота про інших 
Природоохоронна діяльність 
Допомога тим, хто її потребує 

1 

 6. Підсумковий урок 
Перевірка набутих знань, умінь і 
навичок 

1 

 7. Свято дитячої творчості

Образотворча, технічна творчість 
Підготовка до свята. Художнє та 
музичне оформлення, підготовка 
костюмів, режисура 
Театральна діяльність 
Проведення свята «Хороші гості в 
мене» 

1 

 
 

На кінець навчального року учні повинні знати: 
 про найхарактерніші правила життя в суспільстві, своєрідність 

стосунків українців, жителів рідного краю; 
 про основні характеристики естетичного сприймання дійсності; 
 про порядок організації власної творчої діяльності; 
 про способи одержання кращого результату діяльності; 
 назви художніх матеріалів, інструментів, приладдя, з яким 

працювали, способи роботи з ними. 
 

На кінець навчального року учні повинні вміти: 
 посильно виражати свої почуття та естетичні переживанні від 

сприйняття прекрасного в навколишньому житті й образа мистецтва; 
 брати активну участь в обговоренні й оцінюванні своєї роботи, 

робіт товаришів, творів мистецтва, мотивувати свої судження; 
 організовувати своє робоче місце, правильно користуватися 

матеріалами та приладдям, прибирати робоче місце після виконання 
завдання; 

 додержуватись правил культури самостійної та спільної роботи; 
 застосовувати одержані знання для утвердження прекрасного в 

собі, в повсякденному житті. 
 
 

І ЧВЕРТЬ 
 

Тема. Я росту (8 годин) 
 

Урок 1 
Тема. Вивчення власного «Я». 
Мета: вчити дітей розповідати про себе як члена певної спільноти 

(сім’ї, школи тощо); формувати уявлення про словесний портрет 
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людини, розвивати вміння складати його; виховувати акуратність у 
зовнішньому вигляді, бажання бути приємним у спілкуванні із 
друзями, розвивати любов до пізнання. 

Необхідні матеріали: Г. Гладков, А. Кушнер «Який чудовий 
день», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, 
кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

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

На початку уроку вчитель ставить музичну композицію Г. Гладкова 
та А. Кушнера «Який чудовий день». Після прослуховування даної 
композиції вчитель просить дітей проаналізувати її з точки зору теми 
уроку. В ході даної бесіди вчитель повинен повернути розмову таким 
чином, щоб діти почали розповідати про себе. Даний вид роботи вчить 
дітей розповідати про себе, як члена певної спільноти (сім’ї, школи 
тощо); сприяє формуванню у молодших школярів із затримкою 
психічного розвитку уявлення про словесний портрет людини, 
розвиває вміння складати його; виховує акуратність у зовнішньому 
вигляді, бажання бути приємним у спілкуванні із друзями, розвивати 
любов до пізнання. 

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

Домашнє завдання: проектування моделі власного «Я». 
 

Урок 2 
Тема. Чи знаю я себе? 
Мета: формування у дітей художньо-естетичного відношення до 

себе, вміння створювати виразний образ мовою образного мистецтва; 
продовжувати формувати в учнів уміння передавати основні елементи 
портрета людини; вчити передавати характерні елементи емоційного 
образу; закріпити вміння підбирати фарби в залежності від настрою; 
виховувати акуратність. 

Необхідні матеріали: М. Мінков, Ю. Ентін «Гімн Знайки і його 
друзів», 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 
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емоцій та почуттів. Учитель намагається з’ясувати за допомогою 
пожвавленої бесіди, які емоції та почуття мали місце в житті дітей 
протягом останнього тижня. В ході даної бесіди вчитель ставить дітям 
прослухати музичну композицію М. Мінкова та Ю. Ентіна «Гімн 
Знайки і його друзів», тим самим закликаючи їх до любові до знань та 
прагнення накопичувати в процесі свого життя. 

Після обговорення подій, емоцій та почуттів минулого тижня 
потрібно плавно перейти до розмови на тему «Чи знаю я себе?». 
Вчитель надає дітям елементарні знання про особистість з 
педагогічної, психологічної та соціологічної точки зору, розповідає 
про різноманітність психологічних тестів, які визначають різні грані 
особистості. Потім учитель дає дітям декілька варіантів тестів-
малюнків «Чи знаю я себе?» та пояснює як з ними потрібно 
працювати. Після цього діти обирають найзрозуміліший для себе тест-
малюнок та проходять його. В процесі даної роботи в дітей другого 
класу із затримкою психічного розвитку відбувається формування 
художньо-естетичного відношення до себе, вміння створювати 
виразний образ мовою образного мистецтва; продовжує формуватися в 
учнів уміння передавати основні елементи портрета людини; діти 
вчаться передавати характерні елементи емоційного образу; 
закріплюються вміння підбирати фарби в залежності від настрою; 
виховується акуратність. 

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

Домашнє завдання: проходження тесту-малюнку «Чи знаю я 
себе?» 

Урок 3 
Тема. Як я росту? 
Мета: закріпити вміння у творчих роботах зображувати певний 

процес, а не сталість предметів; формувати позитивне ставлення до 
себе і тих незмінних процесів, які відбувають в організмові кожної 
людини; розвивати вміння за допомогою гами кольорів відтворювати 
певні нескінченні дії; розвивати образне мислення; виховувати любов 
до себе та інших людей. 

Необхідні матеріали: А. Рибніков, Ю. Ентін «Хто такі пташки?», 
фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові 
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

На початку уроку звучить композиція А. Рибнікова та Ю. Ентіна 
«Хто такі пташки?», що й буде супроводжувати основні моменти 
даного уроку. Вчитель вітається з учнями та починає урок з 
ознайомлення учнів з темою уроку та пояснює її. Далі він просить 
пояснити дітей яким чином, на їхню думку, дана музична композиція 
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торкається теми уроку. Якщо діти дають неповну відповідь, або взагалі 
в них виникають труднощі під час відповіді на дані питання, вчитель 
повинен самостійно розповісти про пісню та пов’язати її з темою 
уроку. Після бесіди діти мають намалювати картину, яка виникла в їх 
уяві, або написати творчу роботу на тему «Як я росту?». Наприклад, за 
допомогою колажу, чи аплікації, чи ліплення. Разом з тим діти 
повторюють та згадують всі види творчих робіт, які вони вивчили в 
першому класі на уроках «Арт-терапії». 

Після даного виду роботи вчитель разом з учнями з’ясовує, якою є 
гармонійна людина і чого дітям не вистачає для досягнення такого 
ідеалу. В ході такої роботи діти закріплюють вміння у творчих роботах 
зображувати певний процес, а не сталість предметів; формують 
позитивне ставлення до себе і тих незмінних процесів, які відбувають 
в організмові кожної людини; розвивають вміння за допомогою гами 
кольорів відтворювати певні нескінченні дії; розвивають образне 
мислення; виховують любов до себе та інших людей. 

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

Домашнє завдання: складання усного твору «Портрет гармонійної 
людини». 

 
Урок 4 

Тема. Школа шляхетності. 
Мета: поглибити знання учнів про корисні і шкідливі звички; 

розглянути правила міжособистісного спілкування; закріпити навички 
ввічливої поведінки; виховувати уважне і шанобливе ставлення до 
оточуючих людей. 

Необхідні матеріали: В. Шаінський, М. Пляцковський «Все ми 
ділимо порівно», українська народна казка «Чортова матір», 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. 

Далі вчитель ставить для прослуховування дітьми другого класу із 
затримкою психічного розвитку музичну композицію В. Шаінського та 
М. Пляцковського «Все ми ділимо порівно». Після прослуховування 
даної композиції діти повинні у своїх альбомах змалювати картини, які 
вони собі уявили під дією пісні, а також потім проаналізувати свої 
малюнки. 
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Після такого виду робіт учитель плавно переходить до теми уроку, 
пов’язуючи з нею раніше прослухану музичну композицію. Для 
підкріплення своєї розповіді про шляхетність та необхідність бути 
шляхетною людиною вчитель розповідає дітям українську народну 
казку «Чортова матір». Після її прослуховування діти діляться своїми 
враження з приводу подій, які були описані в казці. На основі цієї 
казки діти також виготовляють ігротеку та складають попередній 
сюжет гри-інсценізації «Чортова матір», що допоможе їм у майбутньому 
при підготовці домашнього завдання. Під час різноманітних видів 
діяльностей, що запропоновані для виконання на цьому уроці, в дітей 
відбувається поглиблення знання про корисні і шкідливі звички; вони 
розглядають правила міжособистісного спілкування; закріплюють 
навички ввічливої поведінки; виховують уважне і шанобливе ставлення 
до оточуючих людей. 

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

Домашнє завдання: складання сюжетної гри-інсценізації «На 
гостинах»; виготовлення ігротеки. 

 
Урок 5 

Тема. Як я одягаюсь? 
Мета: продовжувати формувати у дітей уявлення про речі, які ми 

носимо, як про результат праці багатьох людей; виховувати бережне 
ставлення до речей; розвивати навички догляду за ними. 

Необхідні матеріали: Г. Х. Андерсен «Нове вбрання короля», 
фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові 
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

Урок починається з того, що діти розповідають 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. 

Після вступної бесіди вчитель знайомить дітей із затримкою 
психічного розвитку з темою уроку та просить їх поділитись своїми 
думками з приводу даної теми. Потім пояснює тему уроку, підкріплюючи 
свою бесіду розповіддю казки Г. Х. Андерсена «Нове вбрання короля». 
В процесі даної роботи в дітей продовжує формуватися уявлення про 
речі, які ми носимо, як про результат праці багатьох людей; виховується 
бережливе ставлення до речей; розвиваються навички догляду за ними. 
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Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: діяльність за вибором: 
1. Розробка фасону ідеального одягу для дітей, молоді, 

дорослих, людей похилого віку. 
2. Демонстрація одягу. 
3. Написання казки про умілого кравця. 

 
Урок 6 

Тема. Етична хрестоматія. 
Мета: формувати громадську активність у дітей, національну 

самосвідомість; виховувати патріотичні почуття, гордість за свій край і 
за людей, які своєю працею, своєю самовідданістю запалюють зірки 
Віри, Надії і Любові в серцях інших. 

Необхідні матеріали: С. Нікітін, Ю. Морін «Справжній, вірний 
друг», 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 С. Нікітіна та Ю. Моріна «Справжній, вірний друг». Після 
її закінчення учні без будь-яких пояснень композиції з боку вчителя 
повинні у своїх альбомах зобразити картину, яка виникла в їх уяві під 
час звучання даної мелодії. Після цього всі малюнки складаються на 
один стіл і разом обговорюються. 

Далі вчитель знайомить дітей з темою уроку, просить пояснити 
дітей чому саме він поставив таку композицію на початку уроку. 
Потім йде діалог між учителем та дітьми про етику, мораль та норми 
поведінки в нашому суспільстві. Даний вид діяльності спрямований на 
формування громадської активності в дітей, національної самосвідомості; 
виховання патріотичних почуттів, гордості за свій край і за людей, які 
своєю працею, своєю самовідданістю запалюють зірки Віри, Надії і 
Любові в серцях інших. 

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

Домашнє завдання: складання «Казки про людину, яку всі 
любили». 

 
Урок 7 

Тема. Учуся в інших. 
Мета: ознайомити учнів з картинами художника І. Айвазовського; 

збагатити знання учнів про світ моря; розвивати почуття кольору; 
виховувати інтерес до професії художника. 
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Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Вовк в Тридев’ятому 
Царстві» «Пісня Василіс», картини І. Айвазовського, фарби, білий 
папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, 
ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

З перших хвилин уроку задля фону звучить композиція з м/ф «Вовк 
в Тридев’ятому Царстві» «Пісня Василіс». Учитель, привітавшись, 
стимулює дітей розповісти про те, що їм найбільше запам’яталось з 
попереднього уроку, змалювати емоції і почуття, які супроводжували 
ці моменти. 

Далі вчитель мотивує дітей розповісти про мистецтво, про його 
роль в житті суспільства та кожної окремої людини. Далі демонструються 
картини І. Айвазовського як видатного російського митця і вчитель 
проводить бесіду з дітьми, де головною ідеєю є здатність вчитись у 
видатних людей минулого, творити, мати жагу до мистецтва, до 
прекрасного. Під час даного виду роботи відбувається ознайомлення 
учнів з картинами художника І. Айвазовського; збагачення знання 
учнів про світ моря; розвиток почуття кольору; виховання інтерес до 
професії художника. 

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

Домашнє завдання: знайомство з життям та діяльністю творців. 
 

Урок 8 
Тема. Підсумковий урок. 
Узагальнення теми І 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 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. 

 
 

ІІ ЧВЕРТЬ 
 

Тема. Подорож у світ моєї душі (8 годин) 
 

Урок 1 
Тема. Скарби душі. 
Мета: розвивати художньо-естетичне сприйняття рідної мови; 

будити інтерес до художньо-мовної діяльності; учити виготовляти 
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яскраві, великі ляльки-іграшки, казкові персонажі, використовуючи 
підсобні матеріали; виховувати прагнення доставляти радість своєю 
творчістю оточуючим людям. 

Необхідні матеріали: Е. Крилатов, М. Пляцковський «Все 
збувається на світі», В. Васнецов «Оленка», російська народна казка 
«Сестричка Оленка і братик Іванко», фарби, білий папір, кольоровий 
папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, 
стрічки, скло, 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. 

Після цього вчитель ставить дітям музичну композицію Е. Крилатова 
та М. Пляцковського «Усе збувається на світі», яку діти повинні 
словесно охарактеризувати, а потім зобразити графічно. Разом з цим 
видом діяльності діти навчаються створювати не просто малюнки 
кольоровими олівцями, фломастерами та фарбами, а також графічні 
малюки за допомогою одного простого олівця. Після цього діти 
діляться своїми враженнями від нового виду роботи, тим, що в них 
вийшло і над чим ще потрібно попрацювати. 

Потім учитель, розповідаючи та пояснюючи тему уроку, плавно 
переходить до російської народної казки «Сестричка Оленка і братик 
Іванко» і підкріплює дану розповідь демонстрацією картини В. 
Васнецова «Оленка». Після цього діти з підручного матеріалу 
виготовляють героїв даної казки. У ході цієї діяльності відбувається у 
дітей розвиток художньо-естетичне сприйняття рідної мови; будиться 
інтерес до художньо-мовної діяльності; школярі навчаються виготовляти 
яскраві, великі ляльки-іграшки, казкові персонажі, використовуючи 
підсобні матеріали; виховується прагнення доставляти радість своєю 
творчістю оточуючим людям. 

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

Домашнє завдання: виготовлення казкових персонажів; визначення 
їхнього внутрішнього світу за зовнішніми ознаками. 

 
Урок 2 

Тема. Музика моєї душі. 
Мета: розвивати у дітей вміння захоплюватись музикою, дати 

уявлення про зв’язок музики з життям, дати відомості про засоби, 
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якими композитор передає характер музики; розвивати у дітей вміння 
під час музики в малюнку відкривати свої почуття; вчити учнів бачити 
красу природи в музиці. 

Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Бюро знахідок» «Не 
хвилюйтесь дарма», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, 
пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, 
глина, клей. 

Протягом уроку звучить композиція з м/ф «Бюро знахідок» «Не 
хвилюйтесь дарма». 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. 

На даному уроці вчитель розповідає дітям, що кожна людина має 
музику своєї душі і дуже важливо чути і відчувати її завжди і повсюди. 
Діти, за допомогою музичних інструментів, намагаються відтворити 
музику власної душі і розповісти враження, які вони відчули під час 
цієї роботи. Потім діти малюють свої душі і колективно обговорюють 
малюнки. Під час даної роботи у дітей розвивається вміння 
захоплюватись музикою, уявлення про зв’язок музики з життям, вони 
розуміють відомості про засоби, якими композитор передає характер 
музики; розвивається у дітей вміння під час музики в малюнку 
відкривати свої почуття; вчаться учні бачити красу природи в музиці. 

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

Домашнє завдання: виконання малюнку-асоціації з музичним 
супроводом «Квітка моєї душі» та створення колективного панно 
«Садок квітучих душ». 

 
Урок 3 

Тема. Зустріч з Королевою всіх якостей людини. 
Мета: вчити учнів в уявному образі передавати людські якості; 

закріпити вміння використовувати різні кольори для передачі 
характеру; розвивати навички побудови композиції, почуття ритму; 
виховувати в учнів любов до прекрасного. 

Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Пригоди кота Леопольда» 
«Якщо добрий ти», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, 
пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, 
глина, клей. 

Урок починається розповіддю вчителя основних моментів 
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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. 

Потім учитель повідомляє дітям другого класу із затримкою 
психічного розвитку під супровід музичної композиції з м/ф «Пригоди 
кота Леопольда» «Якщо добрий ти» тему уроку і пояснює, хто така є 
Королева всіх якостей людини. Разом з дітьми він називає якості 
людини і умовно поділяє на позитивні та негативні. Після бесіди діти 
творять цю Королеву за допомогою вже відомих їм технік (колаж, 
аплікація, ліплення тощо). Далі слідує колективне обговорення всіх 
творчих робіт. Під час цієї роботи вчитель реалізовує мету даного 
уроку – вчити учнів в уявному образі передавати людські якості; 
закріпити вміння використовувати різні кольори для передачі 
характеру; розвивати навички побудови композиції, почуття ритму; 
виховувати в учнів любов до прекрасного. 

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

Домашнє завдання: написання казки або створення малюнку про 
Королеву Мудрості та її подорож по світі. 

 
Урок 4 

Тема. У що я вірю? 
Мета: формування вміння висловлювати свої потаємні думки у 

словесній формі; збагачення словникового запасу; збільшення знання 
про різноманітність емоцій та почуттів; розвиток спостережливості, 
фантазії, уяви дітей. 

Необхідні матеріали: С. Нікітін, Ю. Морін «Великий секрет для 
маленької», Г. Х. Андерсен «Калоші щастя», фарби, білий папір, 
кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, 
камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

На початку уроку звучить композиція С. Нікітіна та Ю. Моріна 
«Великий секрет для маленької», що й буде супроводжувати основні 
моменти даного уроку. Вчитель вітається з учнями та починає урок з 
ознайомлення з темою уроку та пояснює її. Потім діти із затримкою 
психічного розвитку по черзі розповідають у що вони вірять і кожен з 
них намагається передати це за допомогою малюнку. Після виконання 
цієї роботи всі малюнки вкладають у колективне панно і кожен з учнів 
ділиться своїми враженнями, емоціями та почуттями, що супроводжували 
дане творіння. 

Після цього вчитель нагадує дітям про правила збору та зберігання 
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квітів, адже вони їм знадобляться під час виконання домашньої 
роботи. Також учитель пояснює дітям новий вид творчості – ікебану. 
Під час цієї діяльності в дітей формуються вміння висловлювати свої 
потаємні думки у словесній формі; збагачується словниковий запас; 
збільшуються знання про різноманітність емоцій та почуттів; 
розвивається спостережливість, фантазія, уява дітей. 

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

Домашнє завдання: створення ікебани «Букет віри». 
 

Урок 5 
Тема. Подорож у місто Надії. 
Мета: вчити учнів за допомогою кольорової гами показати уявне 

місто; формувати у дітей бажання в малюнку відобразити гармонію, 
використовуючи при цьому м’які контрастні кольори; розвивати 
почуття кольору, вміння правильно ним користуватися; виховувати 
естетичний смак. 

Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Золота пір’їна» «Пір’їнка», 
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 «Золота пір’їна» «Пір’їнка». Після її закінчення учні 
без будь-яких пояснень композиції з боку вчителя повинні у своїх 
альбомах зобразити картину, яка виникла в їх уяві протягом звучання 
даної мелодії. Потім усі творчі роботи складаються на один великий 
стіл і обговорюються вчителем разом з дітьми. 

Після даного виду роботи вчитель називає тему уроку і пояснює її. 
Далі ця розповідь повинна перейти в діалог, в якому б брали участь всі 
діти. Молодші школярі із затримкою психічного розвитку повинні 
помріяти про власне місто Надії, словесно провести екскурсію до 
нього та описати це місто. Під час даного виду роботи відбувається 
навчання дітей за допомогою кольорової гами показати уявне місто; 
формувати у дітей бажання в малюнку відобразити гармонію, 
використовуючи при цьому м’які контрастні кольори; розвивати 
почуття кольору, вміння правильно ним користуватися; виховувати 
естетичний смак. 

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

Домашнє завдання: за вибором: складання малюнку міста Надії, 
або тексту-опису міста Надії, або твору-міркування «Що означає вміти 
виправдовувати чиїсь надії?». 
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Урок 6 
Тема. Зустріч з феєю Творчості. 
Мета: уточнити і розширити уявлення учнів про творчість людей; 

вчити учнів складати невеликі казки, при цьому мислити креативно; 
обговорювати з учнями написане; розвивати розумові здібності, 
пам’ять; виховувати любов до людей, мистецтва. 

Необхідні матеріали: композиція з к/ф «Пригоди Електроніка» 
«Старі полотна», 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. 

Далі вчитель ставить музичну композицію з к/ф «Пригоди 
Електроніка» «Старі полотна» і просить дітей зобразити за допомогою 
аплікації все те, що вони бачили у своїй уяві під час звучання цієї 
пісні. Потім кожен по черзі демонструє свою творчу роботу і 
якнайширше і найповніше розповідає про неї. Даний вид діяльності 
повинен уточнити і розширити уявлення учнів про творчість людей; 
вчити учнів складати невеликі казки, при цьому мислити креативно; 
обговорювати з учнями написане; розвивати розумові здібності, пам’ять; 
виховувати любов до людей, мистецтва. 

Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на ньому, 
які емоції та почуття супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: написання казки про те, як фея Творчості 
з’явилась на землі та створення проекту-моделі «В чому виявляється 
творчість?». 

Урок 7 
Тема. Підсумковий урок. 
Узагальнення теми ІІ 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 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. 
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Урок 8 
Тема. Новорічний урок-концерт 
Програма складається з урахуванням бажань учнів та на розсуд 

вчителя. 
 
 

ІІІ ЧВЕРТЬ 
 

Тема. Я і моя сім’я (9 годин) 
 

Урок 1 
Тема. Я і мій рід. 
Мета: формувати в учнів уявлення про сім’ю як об’єднання рідних 

людей; розширити знання учнів про родину і її значення для людини; 
формувати почуття духовної єдності поколінь, допомогти дітям 
зрозуміти, що таке рід, родина, родинні реліквії; створити атмосферу 
тепла і любові за допомогою музичних фольклорних творів про членів 
родини; виховувати любов до рідних. 

Необхідні матеріали: українські народні пісні (наприклад, «А ми 
просо сіяли», «Ішла мати на село», «Їхав козак за Дунай», «Казав мені 
батько», «Колихала вдова сина»), фарби, білий папір, кольоровий 
папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, 
стрічки, скло, 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. 

Даний урок повинен бути присвячений прослуховуванню 
фольклорних творів про маму, тата, дідуся, бабусю, братика, сестричку, 
про взаємини між членами родини. При цьому кожна дитина може 
творити будь-що в будь-якій техніці, яку вона вже вивчила (колаж, 
аплікація, панно, ікебана, ліплення тощо). Даний вид діяльності 
направлений на формування в учнів уявлення про сім’ю як об’єднання 
рідних людей; розширення знань учнів про родину і її значення для 
людини; формування почуття духовної єдності поколінь, допомогу 
дітям зрозуміти, що таке рід, родина, родинні реліквії; створення 
атмосфери тепла і любові за допомогою музичних фольклорних творів 
про членів родини; виховання любов до рідних. 
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Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: слухання і виконання фольклорних творів про 
маму, тата, дідуся, бабусю, братика, сестричку, про взаємини між 
членами родини. 

 
Урок 2 

Тема. Школа сім’ї. 
Мета: вчити учнів складати невеликі казки; розширити знання 

дітей про правила поведінки в школі, режим роботи школи; формувати 
уявлення про словесні портрети людей, які знаходяться в школі, 
розвивати вміння складати його; виховувати шанобливе ставлення до 
людей, які працюють в школі. 

Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Три поросята» «Ні колу, 
ні двору», І. Левітан «Вечірній дзвін», Т. Мур « Вечірній дзвін», 
фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові 
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

На початку уроку звучить композиція з м/ф «Три поросята» «Ні 
кола, ні двора», що й буде супроводжувати основні моменти даного 
уроку. Вчитель вітається з учнями та починає урок з ознайомлення 
учнів з темою уроку та пояснює її. Також учитель проводить паралелі з 
попереднім уроком, на якому діти прослуховували фольклорні твори 
про членів родини та взаємини між ними. Все це відбувається 
паралельно з демонстрацією творчих робіт, які діти виконували на 
минулому уроці. 

Далі вчитель показує картину І. Левітана «Вечірній дзвін», читає 
вірш Т. Мура « Вечірній дзвін» і проводить паралелі між цією 
картиною, поезією та темою уроку. Діти повинні під дією цієї картини 
та поезії створити чи аплікацію, чи колаж, які вони потім демонструють і 
підлягають публічному аналізу. Під час даного уроку вчитель реалізує 
загальну мету – вчити учнів складати невеликі казки; розширити 
знання дітей про правила поведінки в школі, режим роботи школи; 
формувати уявлення про словесні портрети людей, які знаходяться в 
школі, розвивати вміння складати його; виховувати шанобливе 
ставлення до людей, які працюють в школі. 

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

Домашнє завдання: гра «На що схожа моя сім’я?» та написання 
казки про школу, в якій учаться створювати дружні й хороші сім’ї. 
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Урок 3 
Тема. Дерево сім’ї. 
Мета: формувати в учнів поняття «родина»; змоделювати родинне 

дерево; розвивати почуття насолоди і радості від взаємодії кольорових 
гам; виховувати турботливе ставлення до членів своєї родини. 

Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Потяг з Ромашково» 
«Пісенька потяга», 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. 

Після цього вчитель повідомляє тему уроку та пояснює її. Потім 
звучить композиція з м/ф «Потяг з Ромашково» «Пісенька потяга» і 
діти розповідають по черзі свої асоціації з даною піснею. Далі з усіх 
названих асоціацій вибирається одна, яка символізує разом пісню та 
тему уроку, на основі якої створюється колективний малюнок. Під час 
цієї діяльності відбувається формування в учнів поняття «родина»; 
змоделювання родинного дерева; розвиток почуття насолоди і радості 
від взаємодії кольорових гам; виховання турботливого ставлення до 
членів своєї родини. 

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

Домашнє завдання: малюнок дерева радості й проблем моєї сім’ї; 
розробка плану покращення життя в сім’ї. 

 
Урок 4 

Тема. Опора сім’ї. 
Мета: виховати поважливе ставлення до найстаріших та 

наймудріших членів родини – дідуся та бабусі; навчити створювати 
новий витвір мистецтва – хвалебні пісні; розвити словниковий запас, 
уяву та фантазію молодших школярів із затримкою психічного розвитку. 

Необхідні матеріали: Ю. Антонов «Рідні місця», фарби, білий 
папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, 
ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

На початку уроку звучить композиція Ю. Антонова «Рідні місця». 
Урок починається з того, що діти розповідають щось про попередній 
урок, на чому вони б хотіли ще раз зосередити власну увагу, увагу 
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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. 

Учитель називає тему уроку і пояснює її на прикладах дерева сім’ї, 
які діти створювали вдома. Кожен з дітей коротко розповідає про своїх 
дідусів та бабусь і всі разом грають у гру «Наші бабусі та дідусі». Під 
час уроку вчитель намагається виховати у дітей молодшого шкільного 
віку із затримкою психічного розвитку поважливе ставлення до 
найстаріших та наймудріших членів родини – дідуся та бабусі; 
навчити створювати новий витвір мистецтва – хвалебні пісні; розвити 
словниковий запас, уяву та фантазію молодших школярів із затримкою 
психічного розвитку. 

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

Домашнє завдання: написання хвалебних віршів дідусям і 
бабусям. 

 
Урок 5 

Тема. Портрет батька. 
Мета: поглибити знання учнів про сім’ю, родину, про роль і місце 

батька в сім’ї, про його основні обов’язки; формувати шанобливе 
ставлення до батька; розвивати бажання роботи своєму татові щось 
приємне, бути йому корисним; виховувати любов і повагу до свого татуся. 

Необхідні матеріали: Ю. Антонов «Дах дому твого», 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 Ю. Антонова «Дах дому твого». 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. Діти складають свої малюнки на великий стіл і 
кожен розповідає, що він зобразив на даному малюнку і під дією яких 
слів пісні. Після цього діти всі разом під керівництвом вчителя грають 
у гру «Яким повинен бути батько?». Під час такої діяльності учитель 
реалізовує загальну мету даного уроку – поглибити знання учнів про 
сім’ю, родину, про роль і місце батька в сім’ї, про його основні 
обов’язки; формувати шанобливе ставлення до батька; розвивати 
бажання робити своєму татові щось приємне, бути йому корисним; 
виховувати любов і повагу до свого татуся. 



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

Домашнє завдання: складання тексту-розповіді «Чим я можу 
порадувати батька?». 

Урок 6 
Тема. Серце матері. 
Мета: закріпити знання учнів про найріднішу, найдобрішу для 

дітей рідну матір; формувати почуття про домашні обов’язки матері; 
розвивати бажання допомагати мамі; виховувати любов і повагу дітей 
до рідної матері. 

Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Мама для мамонтьонка» 
«Пісенька мамонтьонка», українська народна казка «Мамине серце», 
фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові 
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

З перших хвилин уроку задля фону звучить композиція з м/ф «Мама 
для мамонтьонка» «Пісенька мамонтьонка». Вчитель, привітавшись, 
стимулює дітей розповісти про те, що їм найбільше запам’яталось з 
попереднього уроку, змалювати емоції і почуття, які супроводжували 
ці моменти. Далі діти розповідають про найдорожчих людей на світі – 
про своїх мам. Після розповіді вчитель читає молодшим школярам із 
затримкою психічного розвитку українську народну казку «Мамине 
серце», що закінчується обговоренням та аналізом з боку дітей. Після 
аналізу казки вчитель запрошує дітей пограти в гру «Мама і діти». 
Вчитель через даний урок має на меті закріпити знання учнів про 
найріднішу, найдобрішу для дітей рідну матір; формувати почуття про 
домашні обов’язки мами; розвивати бажання допомагати мамі; 
виховувати любов і повагу дітей до рідної мами. 

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

Домашнє завдання: написання листа мамі із зізнаннями в любові. 
 

Урок 7 
Тема. Щаслива сім’я. 
Мета: вчити учнів виготовляти веселі, яскраві, силуети людей 

(вашої сім’ї), використовуючи підсобні матеріали; закріпити вміння 
прикрашати силуети вашої сім’ї в рамочках, квітах; виховувати любов 
до рідних; виховувати прагнення доставляти радість своєю творчістю 
рідним і навколишнім. 

Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Летючий корабель» «Ах, якби 
мрії збулись», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, 
кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 
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З перших хвилин уроку задля фону звучить композиція з 
м/ф «Летючий корабель» «Ах, якби мрії збулись». Вчитель, 
привітавшись, стимулює дітей розповісти про те, що їм найбільше 
запам’яталось з попереднього уроку, змалювати емоції і почуття, які 
супроводжували ці моменти. 

На даному уроці підбиваються підсумки всієї чверті, діти діляться 
своїми враженнями, які були викликані темою чверті, адже вона 
найбільше торкає душі та серця дітей, бо в ній йшлось про 
найближчих та найдорожчих людей – про сім’ю, бабусю та дідуся, 
батька та матір. Усе це реалізується у формі складання альбому «Наші 
сім’ї», куди діти складають всі свої творчі роботи, які вони робили 
протягом даної чверті. У процесі даного уроку реалізується така мета, 
як вчити учнів виготовляти веселі, яскраві, силуети людей (вашої сім’ї) 
використовуючи підсобні матеріали; закріпити вміння прикрашати 
силуети вашої сім’ї в рамочках, квітах; виховувати любов до рідних; 
виховувати прагнення доставляти радість своєю творчістю рідним і 
навколишнім. 

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

Домашнє завдання: складання альбому «Наші сім’ї». 
 

Урок 8-9 
Тема. Підсумковий урок. 
Узагальнення теми ІІІ 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 
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. Хто ще мене оточує? (7 годин) 
 

Урок 1 
Тема. У школі та вдома. 
Мета: формувати поняття про добре ім’я; вчити співвідносити свої 

вчинки зі ставленням до них інших людей; розвивати вміння 



 
Богданцева І. П. 

66 

осмислити духовні цінності, мораль, самовідданість, спонукати на 
добрі справи та досягнення конкретних цілей. 

Необхідні матеріали: фарби, білий папір, кольоровий папір, 
ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, 
скло, глина, клей. 

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. Потім учитель повідомляє тему нової чверті і 
коротко пояснює в чому буде заключатись їх робота цієї весни. Далі 
вчитель називає та пояснює разом з дітьми у формі діалогу та 
проблемних ситуацій нову тему уроку. 

Після цього діти сідають в коло та починають створювати 
колективно кодекс правил поведінки. Далі для цих правил створюється 
альбом, де діти не лише записують правила поведінки, а й створюють 
малюнки на кожне правило. Даний вид роботи покликаний 
сформувати у дітей поняття про добре ім’я; вчити їх співвідносити свої 
вчинки зі ставленням до них інших людей; розвивати їх вміння 
осмислити духовні цінності, мораль, самовідданість, спонукати на 
добрі справи та досягнення конкретних цілей. 

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

Домашнє завдання: складання кодексу правил поведінки, 
написання роздумів на тему «Найважливіше для мене правило» або 
«Які правила для мене найскладніші? Чому?». 

 
Урок 2 

Тема. Учитель та учень. 
Мета: формувати в грі поняття ввічливості, показати необхідність 

виконання правил культурної поведінки, дати поняття інтелектуаль-ності; 
учити співвідносити свої слова і вчинки з нормами поведінки з вчителем; 
розвивати пізнавальний інтерес; виховувати в учнів повагу до вчителя. 

Необхідні матеріали: М. Пляцковський, В. Шаїнський «Два на два 
чотири», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, 
кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей. 

На початку уроку звучить композиція М. Пляцковського та В. 
Шаїнського «Два на два чотири», що й буде супроводжувати основні 
моменти даного уроку. Вчитель вітається з учнями та починає урок з 
ознайомлення учнів з темою уроку та пояснює її. 
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Потім учитель просить дітей уважно послухати музичну 
композицію, яка лунає з початку уроку і змалювати клас, в якому вони 
навчаються. Ця робота може вважатись діагностичною, адже 
проаналізувавши творчі роботи школярів, учитель може побачити в 
чому є проблеми у взаємовідносинах у класі, як діти відносяться до 
даного предмета і вчителя. Все це буде гарним стимулом для 
вирішення певних проблем у класі і, можливо, якщо потрібно, зміни 
поведінки самого вчителя. 

Далі вчитель пропонує учням пограти в рольову гру «Учитель та 
учні». В процесі даної діяльності у дітей формується поняття 
ввічливості, вони бачать необхідність виконання правил культурної 
поведінки, дають поняття інтелектуальності; вчаться співвідносити 
свої слова і вчинки з нормами поведінки з вчителем; розвивають 
пізнавальний інтерес; в учнів виховується поваги до вчителя. 

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

Домашнє завдання: рольова гра «Учитель та учні». 
 

Урок 3 
Тема. Для чого потрібні друзі? 
Мета: вчити учнів передавати особливості портрету своїх друзів, 

доцільно використовувати кольори веселки для передачі настрою і 
характеру; розвивати навички побудови композиції, почуття ритму; 
продовжувати розвивати просторове мислення, зорову пам’ять; 
виховувати любов і повагу до своїх друзів. 

Необхідні матеріали: М. Танич, В. Шаїнский «Коли мої друзі зі 
мною», В. Васнецов «Царівна-несміяна», О. Пушкін «Царівна-несміяна», 
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. 

Далі вчитель називає та пояснює нову тему уроку. Ставить музичну 
композицію М. Танич і В. Шаїнского «Коли мої друзі зі мною» і 
просить дітей пояснити як хто її зрозумів. Після цього вчитель читає 
дітям казку О. Пушкіна «Царівна-несміяна», супроводжуючи її картиною 
В. Васнецова «Царівна-несміяна». Далі вчитель просить дітей 
створити творчу роботу на тему «Справжня дружба» вже відомими їм 
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техніками (колаж, аплікація, панно, ікебана, ліплення тощо). Даний 
вид роботи відображає основну мету уроку – вчити учнів передавати 
особливості портрету своїх друзів, доцільно використовувати кольори 
веселки для передачі настрою і характеру; розвивати навички побудови 
композиції, почуття ритму; продовжувати розвивати просторове 
мислення, зорову пам’ять; виховувати любов і повагу до своїх друзів. 

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

Домашнє завдання: складання панно «Квітка дружби» та 
малювання й обмін дружніми шаржами. 

 
Урок 4 

Тема. Маленькі й слабкі теж приносять користь. 
Мета: узагальнити і розширити знання учнів з питань екології; 

закріпити знання дітей, що в природі немає нікого зайвого; формувати 
спостережливість за тваринами, порівнювати їх, розвивати спосте-
режливість, зв’язну мову, мислення; виховувати любов до природи, 
бажане ставлення до неї. 

Необхідні матеріали: М. Либин, Н. Песков «Пісня циплят», 
українська народна казка «Совині діти», 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. 

Опісля вчитель ставить музичну композицію М. Либина та Н. 
Пескова «Пісня циплят», підкріплюючи її розповіддю української 
народної казки «Совині діти». Далі відбувається аналіз цих двох творів 
мистецтва, але з боку учнів. Після цього вчитель ділить клас на 
декілька груп і просить поставити спектакль на тему «Маленькі й 
слабкі теж приносять користь». Під час цього уроку вчитель намагається 
реалізувати основну його мету – узагальнити і розширити знання учнів 
з питань екології; закріпити знання дітей, що в природі немає нікого 
зайвого; формувати спостережливість за тваринами, порівнювати їх, 
розвивати спостережливість, зв’язну мову, мислення; виховувати 
любов до природи, бажане ставлення до неї. 
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Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці, 
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події. 

Домашнє завдання: написання казки про дружбу двох тварин: 
найбільшої та найменшої або найсильнішої та найслабшої. 
 

Урок 5 
Тема. Турбота про інших. 
Мета: узагальнити знання учнів з даної теми чверті; закріпити 

вміння дітей користуватись різноманітними техніками створення 
творчих робіт, які вивчались на попередніх уроках; формувати 
спостережливість та дбайливість про братів наших менших; виховувати 
любов до природи, бажане ставлення до неї. 

Необхідні матеріали: Г. Гладков, А. Кушнер «Це будь-хто знає», 
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. 

Потім вчитель повідомляє тему уроку, просить дітей, на основі вже 
набутих знань пояснити її. Після цього вчитель ставить музичну 
композицію Г. Гладкова та А. Кушнера «Це будь-хто знає» і діти 
повинні створити творчу роботу в будь-якій техніці, яку вони вивчали 
протягом двох років на тему «Турбота про інших». На даному уроці 
вчитель намагається узагальнити знання учнів з даної теми чверті; 
закріпити вміння дітей користуватись різноманітними техніками 
створення творчих робіт, які вивчались на попередніх уроках; 
сформувати спостережливість та дбайливість про братів наших 
менших; виховати любов до природи, бажане ставлення до неї. 

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

Домашнє завдання: допомогти тим, хто потребує допомоги з 
братів наших менших. 

 
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 
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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. 

 
Урок 7 

Тема. Свято дитячої творчості. 
Програма складається з урахуванням бажань учнів та на розсуд 

учителя. 
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