Тематика навчального матеріалу 3-го класу
Загальна тема. Таємниці довкілля (32 години)
І чверть. Світ казковий і правдивий (8 годин)
ІІ чверть. Моя країна – Україна (8 годин)
ІІІ чверть. Секрети знайомих предметів (9 годин)
ІV чверть. Чудеса Всесвіту (7 годин)
Таємниці довкілля (32 години)
Уроки арт-терапії в третьому класі піднімають дітей молодшого
шкільного віку із затримкою психічного розвитку на новий рівень
осягнення особливостей різних видів мистецтва. А також сприяють
більш ефективному здійсненню соціально-педагогічної підтримки
даної категорії населення, сформованості їх когнітивної, емоційної та
інших сфер, що в майбутньому, на момент закінчення початкової
школи, сприятиме досягнення їх загального розвитку рівня розвитку
дітей, що нормально розвиваються.
У цьому віці дитина постійно робить власні відкриття у пізнанні
довкілля. 3авдання вчителя – допомогти дитині в цьому; створити
атмосферу гармонійного розвитку дитини, таку, що допоможе в
майбутньому вільно почуватися у світі дорослих; сформувати свідомість
дитини, що сприятиме соціалізації, самовизначенню у довкіллі,
вихованню матеріальної культури; виховувати бажання пізнавати
самому, створювати й мати результати власної пошукової творчої
роботи.
У третьому класі відбувається вже перехід від простіших тем, які
заключаються в пізнанні дітьми природи, оточуючого світу, власного
«Я» та близьких їй людей – родини, до більш складніших – пізнання
рідного народу, його історії, буття, звичаїв й обрядів; пізнання
нестандартних матеріалів для виготовлення творчих робіт – яйце,
повітряна бульбашка, труба, колесо, паперова смужка, нитка, мотузка,
канат тощо; пізнання Всесвіту – космосу, історії людства, інших
народів, які живуть поруч з українським, світового мистецтва тощо.
Засвоєння даних тем ґрунтується на набутих молодшими
школярами із затримкою психічного розвитку знаннях і вміннях,
виконавських навичках, на досвіді дітей. Їх вивчення передбачає
постійне розкриття життєвих зв’язків мистецтва через зіставлення
подібних та відмінних тем, інтонацій, елементів мови мистецтва,
частин твору мистецтва, прийомів розвитку, жанрових особливостей
тощо. Важливо, щоб мова твору мистецтва стала для учнів засобом
сприймання й розуміння його образного змісту.
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Тема першої чверті – «Світ казковий і правдивий» – направлена на
те, щоб дитина осягнула неповторність та казковість всієї природи, яка
нас оточує. Перша чверть спрямована на те, щоб дитина зрозуміла всю
казковість правдивого світу. Так, вона «доторкнеться» у своїх мріях до
Неба, намагатиметься зрозуміти, про що воно розповідає; почує голос
Води, яка супроводжує все життя людини; разом з іншими дітьми,
вчителем та батьками намагатиметься створити і передати поезію Гір;
зрозуміє, що Земля для всіх нас має свої дарунки, потрібно лише вміти
їх бачити та цінувати; сформує враження про дерева та квіти, які
населяють нашу планету, складатиме про них казки; навчиться
бережливо ставитись до братів наших менших, адже вони наповнюють
життя неповторними барвами. Протягом цієї чверті вчитель повинен
донести всю цю інформацію до кожної дитини, спрямувати її на
поважливе та бережливе ставлення до всього, що нас оточує.
Особливу увагу вчителю потрібно звернути на тематику другої
чверті – «Моя країна – Україна». Протягом цієї чверті потрібно надати
дітям не лише певні знання, вміння та навички, а також створити
умови для кращого патріотичного виховання, для осягнення всієї
самобутності українського народу, його неповторності та величі.
Потрібно надати дітям інформацію про історію українського народу,
його буття, житло, особливості харчування, неповторність свят,
обрядів, ігор та забав. Протягом чверті вчителю потрібно
сформулювати у дітей молодшого шкільного віку із затримкою
психічного розвитку шанобливе ставлення до свого народу, закласти
основи знань про побут українського народу і створити таке
проблемне поле, щоб учні прагнули й надалі вдосконалювати свої
знання, вміння та навички в даній тематиці.
Протягом третьої чверті – «Секрети знайомих предметів» – учитель
повинен сформувати знання учнів третього класу із затримкою
психічного розвитку про знайомі предмети, такі як яйце, вода,
повітряна бульбашка, труба, колесо, паперові смужки, нитка, мотузка,
канат та надати їм уявлення про те, яким чином ці предмети можна
використовувати у творчому процесі. На основі цих знань вчитель
повинен розвити у дітей вміння працювати з даними предметами та
вивчити з ними різноманітні нові техніки роботи задля створення
творчих робіт та творчого самовираження кожного з учнів. Також
учитель повинен виховати у дітей молодшого шкільного віку із
затримкою психічного розвитку спостережливість, інтерес, працьовитість,
акуратність, допитливість, любов, естетичний смак, бережливе
ставлення до природи, захоплення природою, прагнення доставляти
радість своєю творчістю навколишнім.
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Четверта чверть – «Чудеса Всесвіту» – спрямована на те, щоб діти
здобули знання не лише про український народ, про землю, а також
зрозуміли, що ж таке Космос, яку роль планета Земля грає у Всесвіті,
також зрозуміли, що є ще безліч різноманітних народів та
народностей, які також є неповторними та прекрасними. Завданням
учителя на цьому етапі розвитку учнів із затримкою психічного
розвитку є сформулювати їх уявлення про Всесвіт, різноманітність
народностей, що населяють планету Земля, про всілякі мистецтва,
кожного з народів та тим самим підвести дітей до вивчення теми
четвертого класу – «Пошук прекрасного».
Наприкінці навчального року вчитель разом з дітьми може
організувати «Свято дитячої творчості», на якому будуть програватись
основні моменти з вивчення даного курсу в третьому класі дітьми
молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Орієнтовний тематичний план 3-го класу
Таємниці довкілля (32 години)
№ п/п

Тема

1

2

I

II
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Кількість
годин

Вид практичної діяльності

3
Світ казковий і правдивий
Словесна творчість
1. Про що розповідає
Опис подорожі по небу з маленькою
Небо?
хмаринкою
Декоративна фантазія
2. Чистий голос Води
«Тайни підводного царства»
Кам’яний живопис
3. Поезія Гір
Виготовлення іграшок з камінців
Художня творчість
4. Дарунки Землі
Картинки та вироби з насіння
Казкова флористика
5. Казки про дерева та
Створення художніх образів, виробів
квіти
із квітів, листків, стебел
Словесна творчість
6. Брати наші менші
Казки братів наших менших
Музична творчість
7. Музика Землі
Написання пісеньки Землі
Перевірка набутих знань, умінь і
8. Підсумковий урок
навичок
Моя країна – Україна
Творчий проект
1. Історична мозаїка
Створення музею, оформлення
України
«музейної зали»

4
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
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Художня праця
Започаткування роботи зі створення
об’ємно-просторової композиції
Художня праця
3. Житло українців
Макетування української хати
Художня праця
4. Їжа і харчування
Ліплення з тіста кондитерських
виробів
Художня праця
Створення
об’ємно-просторової
5. Свята й обряди
композиції «Щедрий вечір, добрий
вечір!»
Художня праця
6. Ігри та забави
Створення солом’яної ляльки
Рухливі народні ігри
Перевірка набутих знань, умінь і
7. Підсумковий урок
навичок
Програвання
новорічного
уроку8. Новорічний урокконцерту (ранку) за раніше створеним
концерт
сценарієм
Секрети знайомих предметів
Досліди, фокуси з яйцем
1. Диво природи – яйце!
Виготовлення іграшки «Іван-коливан»
2. Загадки звичайної
Зимові ігри
води
«Штампування на снігу»
Досліди
3. Зустріч з повітряною
Мистецтво
гри
з
мильними
бульбашкою
бульбашками
4. Труба – дивовижна
Технічне конструювання
річ!
Виготовлення підзорної труби
5. Колесо – символ руху Досліди та фокуси з колесом
6. Корисні справи
Технічне конструювання
паперової смужки
Модель повітряної кулі
Конструювання механічного телефону
7. Нитка, мотузка, канат
«Музикальна нитка»
Перевірка набутих знань, умінь і
8-9. Підсумковий урок
навичок
Чудеса Всесвіту
1. Планета Земля – наш Словесна творчість
космічний корабель
Космічні етюди (словесні, художні)
2. Історія людства
Заочні історичні мандрівки
Дослідження (за вибором) культури,
3. Народи світу
релігії, звичаїв різних народів
Мовленнєве свято
4. Мови паролів
«Добрий день Вам, люди добрі!»
Вернісаж
5. Мистецтво світу
«Перлини світового мистецтва»
Перевірка набутих знань, умінь і
6. Підсумковий урок
навичок
2. Буття українців

III

IV

1
1
1

1

1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
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7. Свято дитячої
творчості

Підготовка до свята. Художнє та
музичне оформлення, підготовка
костюмів, режисура
1
Театральна діяльність
Проведення свята

На кінець навчального року учні повинні знати:
 про найхарактерніші ознаки яскравого образу природи в різних
її проявах;
 про багатство й неповторність своєї держави, рідного краю;
 про різноманітність естетичних смаків, ідеалів; результатів
праці народів світу;
 про найхарактерніші ознаки предметів довкілля, з якими
ознайомились у процесі діяльності;
 про способи організації власної творчої діяльності;
 назви художніх матеріалів, інструментів, приладдя, з якими
працювали, способи роботи з ними.
На кінець навчального року учні повинні вміти:
 виражати свої почуття та естетичні переживання від сприйняття
прекрасного в довкіллі, образах мистецтва;
 на елементарному рівні естетично оцінювати те, що пізнається,
досліджується;
 застосовувати одержані знання для утвердження прекрасного в
собі, повсякденному житті, для збереження й примноження багатства
навколишнього світу, для створення власних творів.

І ЧВЕРТЬ
Тема. Світ казковий і правдивий (8 годин)
Урок 1
Тема. Про що розповідає Небо?
Мета: розширити уявлення дітей про Сонце; з’ясувати роль Сонця
для природи; розвивати спостереження за об’єктами природи, мислення,
словниковий запас, уяву дітей; навчитись бачити красу рідної
природи; вміти фантазувати; виховувати спостережливість, інтерес і
захоплення природою.
Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Золотий ключик» «Яке
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небо голубе», 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 минулого навчального
року, 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.
Далі вчитель знайомить та пояснює дітям тему чверті, плавно
переходячи до теми уроку. В контексті даної теми діти складають
колективну казку про хмаринку і зачитують її. Після цього вчитель
включає музичну композицію з м/ф «Золотий ключик» «Яке небо
голубе» і діти у формі колажу намагаються створити колективний
малюнок, що буде символізувати дану пісню та поєднувати її з темою
уроку. В ході даної діяльності вчитель повинен у дітей молодшого
шкільного віку із затримкою психічного розвитку розширити уявлення
дітей про Сонце; з’ясувати роль Сонця для природи; розвивати
спостереження за об’єктами природи, мислення, словниковий запас,
уяву дітей; навчитись бачити красу рідної природи; вміти фантазувати;
виховувати спостережливість, інтерес і захоплення природою.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: описати подорож по небу з маленькою
хмаринкою.

Урок 2
Тема. Чистий голос Води.
Мета: збагатити знання учнів про світ моря; вчити за допомогою
фарб передавати життя підводного царства; розвивати навички роботи
акварельними фарбами, розвивати уяву, творчу фантазію; виховувати
допитливість, любов, бережливе ставлення до природи, естетичний
смак.
Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Пригоди моряка» «Пісня
сміливого моряка», 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.
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Учитель повідомляє дітям нову тему уроку і просить їх її пояснити.
В ході даної бесіди вчитель повинен направляти дітей в потрібне йому
русло і додавати все, чого ще не сказали діти. Потім діти за вказівкою
вчителя намагаються створити аплікацію на тему «Чистий голос
Води», які вони публічно демонструють та аналізують. Після цього
вчитель ставить дітям композицію з м/ф «Пригоди моряка» «Пісня
сміливого моряка». Діти уважно слухають дану пісню і після її
закінчення ставлять спектакль, в якому повинні поєднати недавно
прослухану пісню й тему уроку. Даний вид діяльності спрямований на
реалізацію основної мети уроку – збагатити знання учнів про світ
моря; вчити за допомогою фарб передавати життя підводного царства;
розвивати навички роботи акварельними фарбами, розвивати уяву,
творчу фантазію; виховувати допитливість, любов, бережливе
ставлення до природи, естетичний смак.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити декоративну фантазію на тему
«Тайни підводного царства».

Урок 3
Тема. Поезія Гір.
Мета: учити бачити і розуміти природу, уміти бачити в камінцях
іграшки; розвивати творчу уяву, фантазію; формувати в учнів інтерес
до різних природних матеріалів і використовувати їх у своїх роботах;
виховувати прагнення доставляти радість своєю творчістю навколишнім.
Необхідні матеріали: А. Рибніков, Ю. Ентін «Пісенька павучка
Анансі», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін,
кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
Протягом уроку звучить музична композиція А. Рибнікова та
Ю. Ентіна «Пісенька павучка Анансі». 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.
Після даної бесіди вчитель повідомляє тему даного уроку,
поєднуючи його з попередньою та загальною темою всієї чверті.
Вчитель пояснює дітям значення слова поезії та різноманітність даного
жанру мистецтва. Після цього учні намагаються створити власні
невеличкі вірші і демонструють їх перед класом. Після цього вчитель
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розповідає, що, окрім поняття «поезія», в темі уроку є ще одне
ключове поняття «гора». Він пояснює дітям, що це таке, з чого вони
складаються, які найважливіші гори існують в Україні. У ході даної
роботи вчитель учить молодших школярів із затримкою психічного
розвитку бачити і розуміти природу, уміти бачити в камінцях іграшки;
розвиває творчу уяву, фантазію; формує в учнів інтерес до різних
природних матеріалів і вміння використовувати їх у своїх роботах;
виховує прагнення доставляти радість своєю творчістю навколишнім.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: виготовити іграшку з камінців.

Урок 4
Тема. Дарунки Землі.
Мета: продовжувати вчити учнів створювати композиції з насіння;
формувати у дітей уміння бачити красу й гармонію навколишнього
світу; розвивати творчу уяву, фантазію; виробляти вміння організувати
порядок на робочому місці; виховувати працьовитість, любов до
природи, акуратність.
Необхідні матеріали: Ф. Шопен «Вальс», фарби, білий папір,
кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики,
камінці, стрічки, скло, глина, клей, камінці, квіточки, листочки,
насіння підготовлене заздалегідь, вироби та картинки з насіння.
На початку уроку звучить композиція Ф. Шопена «Вальс», що й
буде супроводжувати основні моменти даного уроку. Вчитель вітається з
учнями та починає урок з ознайомлення їх з темою та пояснює її.
Далі вчитель пропонує дітям назвати дарунки землі, котрі вони
знають, та перелічити творчі роботи, які можуть виконувати, тобто
відбувається повторення вже відомих дітям технік. Після цього
вчитель знайомить дітей з новою технікою – виготовлення виробів і
картин з насіння, демонструючи раніше ним підготовленні творчі
роботи за допомогою цієї техніки. Потім діти намагаються створити
свої власні творчі роботи за допомогою цієї техніки, які будуть
відповідати загальній темі уроку, і представляють їх класові. Все це
сприяє продовженню вчити учнів створювати композиції з насіння;
формуванню у дітей уміння бачити красу й гармонію навколишнього
світу; розвитку творчої уяви, фантазії; виробленню вміння організувати
порядок на робочому місці; вихованню працьовитості, любові до
природи, акуратності.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити вироби та картинки з насіння.
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Урок 5
Тема. Казки про дерева та квіти.
Мета: учити дітей робити вироби з готових природних матеріалів
(квітів, листя, трави); досягти врівноваженості композиції шляхом
співрозмірного розташування елементів на площині; розвивати
кольоровідчуття, образне мислення, уміння бачити красу й гармонію
довколишнього світу, формувати естетичні почуття; виховувати
акуратність.
Необхідні матеріали: композиція К. Рум’янова «У світі багато
казок», українська народна казка «Казка про убиту сестру та калинову
дудку», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін,
кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей,
різноманітні музичні інструменти.
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 ставить музичну композицію К. Рум’янової
«У світі багато казок», яка є немовби вступом до даної теми. Діти
уважно її прослуховують та намагаються відтворити на різноманітних
музичних інструментах, які є в класі. Далі вчитель читає дітям із
затримкою психічного розвитку українську народну казку «Казка про
убиту сестру та калинову дудку», після прослуховування якої діти
змальовують основні моменти у своїх альбомах. Після закінчення
малюнків, вони всі демонструються та аналізуються. Під час даного
уроку вчитель намагається навчити дітей робити вироби з готових
природних матеріалів (квітів, листя, трави); досягти врівноваженості
композиції шляхом співрозмірного розташування елементів на площині;
розвивати кольоровідчуття, образне мислення, уміння бачити красу й
гармонію довколишнього світу, формувати естетичні почуття;
виховувати акуратність.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити художні образи, вироби із квітів,
листків, стебел.

Урок 6
Тема. Брати наші менші.
Мета: продовжувати знайомити учнів з різноманітним світом
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тварин; закріпити вміння при складанні казки виявляти характерні
ознаки звірів; збагатити знання учнів про залежність життя звірів від
рослин; розвивати зв’язне мовлення, мислення, фантазію; виховувати
любов до тваринного світу.
Необхідні матеріали: композиція з м/ф «Блакитний песик» «Дует
чорного кота та пірата», В. Васнецов «Царівна жаба», російська
народна казка «Царівна жаба», 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 «Блакитний песик» «Дует чорного кота та пірата».
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. Всі малюнки, після
закінчення, складаються на загальний стіл та обговорюються.
Далі вчитель пояснює дітям тему уроку. В контексті даної розповіді
він переходить до російської народної казки «Царівна жаба» і
демонструє її розповідь картиною В. Васнецова «Царівна жаба». Після
прослуховування діти створюють колективне панно на дану тему. Ця
діяльність реалізовує в собі основну мету уроку – продовжити
знайомити учнів з різноманітним світом тварин; закріпити вміння при
складанні казки виявляти характерні ознаки звірів; збагатити знання
учнів про залежність життя звірів від рослин; розвивати зв’язне
мовлення, мислення, фантазію; виховувати любов до тваринного світу.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити казку про братів наших менших.

Урок 7
Тема. Музика Землі.
Мета: поглибити знання учнів про рідну Землю; сприяти
формуванню національної свідомості школярів; розвивати уяву,
мислення; виховувати почуття любові до рідної Землі, культури свого
народу.
Необхідні матеріали: Л. ван Бетховен «Місячна соната», Г. Х. Андерсен «Соловей», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці,
пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло,
глина, клей, різноманітні музичні інструменти.
З перших хвилин уроку задля фону звучить композиція Л. Ван
Бетховена «Місячна соната». Вчитель, привітавшись, стимулює дітей
розповісти про те, що їм найбільше запам’яталось з попереднього
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уроку, змалювати емоції і почуття, які супроводжували ці моменти.
Урок будується у формі уявної екскурсії у світ природи, де діти
слухають, виконують мелодії Землі на різних музичних інструментах.
Якщо вчитель не має музичної освіти та навичок гри на різноманітних
музичних інструментах, потрібно залучити до уроку вчителя музики.
Після даного виду роботи вчитель знайомить дітей з тваринами, які
створюють у природі ту чи іншу музику. На підтвердження своєї
розповіді він знайомить молодших школярів із затримкою психічного
розвитку із казкою Г. Х. Андерсена «Соловей». Після чого діти на
різноманітних музичних інструментах намагаються відтворити
дивовижну пісню солов’я. Під час даного уроку відбувається поглиблення
знань учнів про рідну Землю; сприяння формуванню національної
свідомості школярів; розвиток уяви, мислення; виховання почуття
любові до рідної Землі, культури свого народу.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: написати пісеньку Землі.

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. Підвести дітей до висновку, що дані твори виражають
найрізноманітніші почуття та емоції людей.

ІІ ЧВЕРТЬ
Тема. Моя країна – Україна (8 годин)
Урок 1
Тема. Історична мозаїка України.
Мета: продовжувати формувати знання про Україну як незалежну
державу; розширювати і поглиблювати знання про поняття
«громадськості»; збагачувати знання учнів історичним і духовним
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спадком минулих поколінь; виховувати патріотичні почуття, гідність,
приналежність до рідної української Землі, спонукати до творчої,
дослідницької та пошукової діяльності.
Необхідні матеріали: фольклорні пісні, В. Васнецов «Іван-царевич
на сірому вовку», українська народна казка «Іван-царевич і Сірий
вовк», 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.
Учитель називає загальну тему чверті, уроку та пояснює їх дітям.
Разом з цим він ставить дітям прослухати фольклорні українські пісні
для більш повного осягнення теми уроку. Далі вчитель показує дітям
картину В. Васнецова «Іван-царевич на сірому вовку» і підкріплює її
демонстрацію розповіддю української народної казки «Іван-царевич і
Сірий вовк». Після чого діти повинні зобразити основний момент
казки за допомогою аплікації. В ході даної діяльності вчитель
налаштований на виконання свого завдання – продовжувати
формувати знання про Україну як незалежну державу; розширити і
поглиблювати поняття громадськості; збагачувати знання учнів
історичним і духовним спадком минулих поколінь; виховувати
патріотичні почуття, гідність, приналежність до рідної української
Землі, спонукати до творчої, дослідницької та пошукової діяльності.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити музей та оформити музейну залу.

Урок 2
Тема. Буття українців.
Мета: формувати вміння учнів виготовляти об’ємні вироби з
природного матеріалу; поглибити знання дітей про український побут,
зокрема життя українців; розвивати конструктивне мислення, фантазію,
творчість; виховувати шанобливе ставлення до історії нашого народу.
Необхідні матеріали: фольклорні пісні, В. Васнецов «Богатирі
(Три богатирі)», билина «Ілля Муромець і Соловей Розбійник», фарби,
білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці,
нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
На початку уроку звучать фольклорні українські пісні, що й будуть
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супроводжувати основні моменти даного уроку. Вчитель вітається з
учнями та починає урок з ознайомлення з темою уроку та пояснює її.
Пояснення він підкріплює розповіддю билини «Ілля Муромець і
Соловей Розбійник», в ході якої демонструє картину В. Васнецова
«Богатирі (Три богатирі)». Після цієї розповіді діти й собі повинні
зробити Іллю Муромця і Солов’я Розбійника за допомогою створення
об’ємно-просторової композиції. В ході даної діяльності у дітей
формується вміння виготовляти об’ємні вироби з природного матеріалу;
поглиблюються знання про український побут та життя українців;
розвивається конструктивне мислення, фантазія, творчість; виховується
шанобливе ставлення до історії нашого народу.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: започаткувати роботу зі створення об’ємнопросторової композиції.

Урок 3
Тема. Житло українців.
Мета: закріпити вміння дітей виготовляти об’ємно-просторові
композиції; продовжувати формувати інтерес до роботи з природними
матеріалами; вчити зберігати природні форми в ході виготовлення
виробу; активізувати пізнавальну діяльність учнів; виховувати
акуратність та моральність.
Необхідні матеріали: фольклорні пісні, А. Саврасов «Сільський
вид», А. Саврасов «Лосиний острів у Сокольниках», А. Саврасов
«Пейзаж з хатинкою», українська народна казка «Правда і неправда»,
фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
Привітавшись, вчитель без жодних пояснень дає учням прослухати
українську фольклорну пісню. 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.
Далі вчитель пояснює тему уроку, підкріплюючи свою бесіду
демонстрацією картин А. Саврасова «Сільський вид», «Лосиний острів
у Сокольниках» і «Пейзаж з хатинкою». Потім діти повинні змалювати
у своїх альбомах житло українців, що буде їм допомагати при
виконанні домашнього завдання.
Після цього вчитель розповідає дітям українську народну казку
«Правда і неправда» і просить дітей пояснити основний її зміст. Це
сприяє усвідомленню дітьми молодшого шкільного віку із затримкою
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психічного розвитку моральності українців та формує в них моральні
почуття.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити макет українського житла.

Урок 4
Тема. Їжа і харчування.
Мета: вчити учнів ліпити кондитерські вироби з тіста; формувати
навички ліплення пластичним способом (із суцільного шматка тіста з
доліпленням частин); розвивати творчу уяву, фантазію; формувати
елементарне уявлення про об’ємні форми; ознайомити учнів з
рельєфом; виховувати естетичне почуття.
Необхідні матеріали: українські прислів’я та приказки про їжу,
українська народна казка «Як солдат із зуба борони юшку варив»,
фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей, тісто.
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 спричиненні ці емоції, відбувається встановлення взаємозв’язку
між вчинками як власними, так і інших людей, і емоціями, які їх
супроводжують.
Вчитель називає тему уроку та просить дітей пояснити її,
розповісти про національні страви українців. Після цього діти
малюють національну їжу українців і вивчають разом з вчителем
прислів’я та приказки про хліб та інші українські страви. На основі
своїх малюнків діти із затримкою психічного розвитку починають з
тіста виліплювати ті чи інші українські страви. Протягом даного уроку
діти вчаться ліпити кондитерські вироби з тіста; формуються у них
навички ліплення пластичним способом (із суцільного шматка тіста з
доліпленням частин); у школярів розвивається творча уява, фантазія;
формується елементарне уявлення про об’ємні форми; знайомляться
учні з рельєфом; виховують естетичне почуття.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: ліплення з тіста кондитерських виробів.
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Урок 5
Тема. Свята й обряди.
Мета: закріпити знання учнів виконувати імітацію за допомогою
масок із повторювальних деталей складної форми; навчити правилам
виготовлення ребристих виробів; розвивати абстрактне мислення;
виховувати бажання дарувати радість навколишнім людям свої
вироби.
Необхідні матеріали: колядки та щедрівки, В. Перов «Сільський
хрестовий хід на Пасху», В. Перов «Проповідь у селі», українська
народна казка «Про правду і кривду», 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.
Учитель знайомить дітей з темою уроку, розповідає про
національні свята українського народу. Потім учитель показує дітям
картини В. Перова «Сільський хрестовий хід на Пасху» та «Проповідь
у селі». На основі цих картин діти складають розповідь-спектакль про
звичаї та обряди українського народу. Після цього вчитель плавно
переходить до основних зимових свят. Пояснює, що найближчим з них
є Різдво та Щедрий вечір. Діти разом з вчителем вивчають декілька
колядок та щедрівок. На останок учитель розповідає дітям українську
народну казку «Про правду і кривду» для кращого усвідомлення ними
моральних принципів українців. Діти обов’язково повинні самостійно
проаналізувати дану казку. Під час даного уроку вчитель повинен
робити все таким чином, щоб реалізувати основну мету уроку –
закріпити знання учнів виконувати імітацію, масок із повторювальних
деталей складної форми; навчити правилам виготовлення ребристих
виробів; розвивати абстрактне мислення; виховувати бажання дарувати
радість навколишнім людям свої вироби.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити об’ємно-просторову композицію
«Щедрий вечір, добрий вечір!».

Урок 6
Тема. Ігри та забави.
Мета: розширити знання учнів про іграшку із соломи; вчити учнів
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виготовляти такі іграшки; закріпити вміння відображати в іграшці
характерні ознаки людей, казкових персонажів; розвивати творчі
здібності; виховувати бажання приносити радість від виготовлення
виробу.
Необхідні матеріали: ігрові українські приспівки, І. Репін «Гопак»,
українська народна казка «Біда», 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.
Учитель повідомляє дітям тему уроку та просить назвати основні
ігри та забави українського народу. Якщо діти щось пропускають у
своїй розповіді вчитель повинен додати це, або направити бесіду в
потрібне русло. Дану розповідь вчитель підкріплює демонстрацією
картини І. Репіна «Гопак». Далі вчитель разом з дітьми розучує
декілька ігрових українських приспівок та основні хореографічні рухи,
які використовували українці у своїх танцях.
На останок учитель розповідає дітям українську народну казку
«Біда» для кращого усвідомлення ними моральних принципів
українців. Діти обов’язково повинні самостійно проаналізувати дану
казку. Під час даного уроку вчитель повинен робити все таким чином,
щоб реалізувати основну мету уроку – розширити знання учнів про
іграшку з соломи; вчити учнів виготовляти такі іграшки; закріпити
вміння відображати в іграшці характерні ознаки людей, казкових
персонажів; розвивати творчі здібності; виховувати бажання приносити
радість від виготовлення виробу.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити солом’яну ляльку та розучити
рухливі українські народні ігри.

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,
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котрі звучали на уроках, казки, які вони прослуховували, творчі
роботи, що 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.

ІІІ ЧВЕРТЬ
Тема. Секрети знайомих предметів (9 годин)
Урок 1
Тема. Диво природи – яйце!
Мета: навчити учнів виготовляти іграшки із яйця; створювати в
них веселий настрій; розвивати творчі здібності; вчити відображати в
іграшці характерні ознаки людського обличчя, казкових персонажів;
виховувати акуратність.
Необхідні матеріали: В. А. Моцарт «Турецький вальс», українська
народна казка «Яйце-райце», фарби, білий папір, кольоровий папір,
ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки,
скло, глина, клей, яйця.
З перших хвилин уроку вчитель починає свою бесіду з
узагальнення матеріалу, що вивчався протягом попередньої чверті,
ставить питання учням з минулого матеріалу, використовує проблемні
ситуації, тобто спрямовує свою діяльність на початку уроку на
введення молодших школярів із затримкою психічного розвитку в
русло арт-терапії.
Звучить музична композиція В. А. Моцарта «Турецький вальс»
заради створення позитивного фону на уроці. Вчитель повідомляє та
пояснює тему чверті. У контексті теми чверті повідомляється тема
уроку. Для підтвердження своєї розповіді вчитель розповідає дітям
українську народну казку «Яйце-райце», після чого діти створюють
ікебану на дану тему. Представлення ікебан відбувається публічно і з
аналізом кожної з них. Далі вчитель навчає дітей виготовляти іграшки
з яйця, що допоможе їм при виконанні домашнього завдання. Під час
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даного уроку повинна повністю реалізуватись його основна мета –
навчити учнів із затримкою психічного розвитку виготовляти іграшки
із яйця; створювати в них веселий настрій; розвивати творчі здібності;
вчити відображати в іграшці характерні ознаки людського обличчя,
казкових персонажів; виховувати акуратність.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: розучити досліди й фокуси з яйцем,
виготовити іграшку «Іван-коливан».

Урок 2
Тема. Загадки звичайної води.
Мета: учити дітей робити шматування на снігу, досягти
врівноваженості композиції шляхом співрозмірного розташування
елементів на площині; розвивати образне мислення, уміння бачити
красу і гармонію довколишнього світу; формувати естетичне почуття;
виховувати акуратність, обережність під час роботи зі снігом.
Необхідні матеріали: Д. Хачатурян «Танець з шаблями» з балету
«Гаяне», 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.
Протягом уроку звучить музична композиція Д. Хачатуряна
«Танець з шаблями» з балету «Гаяне». Вчитель називає тему уроку та
просить дітей пояснити її, тим самим наштовхуючи їх у потрібне русло
і додаючи цікаву інформацію, яку вони пропустили. На основі цієї
розповіді діти створюють аплікацію на тему «Загадки звичайної води»
з наступним аналізом їх робіт. У процесі даної роботи вчитель учить
дітей досягти врівноваженості композиції шляхом співрозмірного
розташування елементів на площині; розвиває образне мислення,
уміння бачити красу і гармонію довколишнього світу; формує
естетичне почуття; виховує акуратність, обережність під час роботи зі
снігом.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: зимова гра «Штампування на снігу».
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Урок 3
Тема. Зустріч з повітряною бульбашкою.
Мета: формувати уявлення дітей про воду і її властивості: значення
води в житті всього живого; дати уявлення про властивості води
розчиняти деякі речовини; продовжувати формувати навички
дослідницької роботи; розвивати спостережливість, допитливість;
виховувати бережне відношення до природних багатств.
Необхідні матеріали: Ж. Бізе «Кармен», 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 Ж. Бізе «Кармен». Потім
учитель повідомляє тему уроку і просить дітей пояснити, яким чином
вона співвідноситься із загальною темою чверті. Далі вчитель
розповідає про особливості повітряних бульбашок та їх створення,
показуючи це на власному прикладі. Після цього вчитель просить
скласти дітей казку «Про подорож з повітряною бульбашкою». Далі
вибираються декілька казок і читаються дітьми у класі. З усіх казок
діти голосують та вибирають найкращу і програють її. Під час такого
виду діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку формується
уявлення про воду і її властивості: значення води в житті всього
живого; дається уявлення про властивості води розчиняти деякі речовини;
продовжує формуватись навички дослідницької роботи; розвивається
спостережливість, допитливість; виховується бережне відношення до
природних багатств.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: зробити дослід під назвою «Мистецтво гри з
мильними бульбашками».

Урок 4
Тема. Труба – дивовижна річ!
Мета: навчити школярів складати технічні моделі за малюнками;
розширити знання про застосування підзорної труби, людей, які нею
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користуються; розвивати конструкторсько-технічні навички учнів;
виховувати повагу до людей, які користуються приладами.
Необхідні матеріали: В. А. Моцарт «Симфонія № 40», фарби,
білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці,
нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
На початку уроку звучить композиція В. А. Моцарта «Симфонія №
40», що й буде супроводжувати основні моменти даного уроку.
Вчитель вітається з учнями та починає урок з ознайомлення учнів з
темою уроку та пояснює її. Потім учитель демонструє учням технічну
модель підзорної труби і показує, яким чином її можна скласти в
домашніх умовах, що й буде їх домашнім завданням. Під час такої
діяльності реалізовано основну мету уроку – навчити молодших
школярів із затримкою психічного розвитку складати технічні моделі
за малюнками; розширити знання про застосування підзорної труби,
людей, які нею користуються; розвивати конструкторсько-технічні
навички учнів; виховувати повагу до людей, які користуються
приладами.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: виготовити підзорну трубу.

Урок 5
Тема. Колесо – символ руху.
Мета: навчити дітей показувати досліди та фокуси з колесом;
розширити знання про застосування та особливості будови колеса,
людей, які його створюють; розвивати конструкторсько-технічні
навички учнів; виховувати повагу до людей, які користуються приладами.
Необхідні матеріали: М. Равель «Болеро», українська народна
казка «Колобок», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці,
пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло,
глина, клей.
Діти заходять у клас під звучання музичної композиції М. Равеля
«Болеро». 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 розповідає дітям українську
народну казку «Колобок», просить їх проаналізувати її та написати
інше закінчення, в якому Колобка не з’їли б. Учитель називає тему
уроку та аналізує її. Після цього показує дітям основні досліди та
фокуси з колесом і просить вдома підібрати ще декілька.
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Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: провести досліди та фокуси з колесом.

Урок 6
Тема. Корисні справи паперової смужки.
Мета: ознайомити учнів з літаючими моделями; розвивати
технічне мислення, конструктивні здібності; розширити знання учнів
про можливості паперу; виготовити модель повітряної кулі; виховувати
старанність, акуратність.
Необхідні матеріали: А. Вівальді «Літо», фарби, білий папір,
кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики,
камінці, стрічки, скло, глина, клей, паперові смужки.
Привітавшись, вчитель без жодних пояснень дає учням прослухати
композицію А. Вівальді «Літо». 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. Потім усі роботи складаються на один стіл та аналізуються.
Учитель повідомляє тему уроку та просить дітей розповісти, що
вони знають з даної теми. Потім діти починають створювати моделі
будь-чого з паперових смужок для того, щоб на дотик відчути
особливості даного матеріалу. Під час даного уроку реалізовується
основна мета – ознайомити учнів із затримкою психічного розвитку з
літаючими моделями; розвивати технічне мислення, конструктивні
здібності; розширити знання учнів про можливості паперу; виготовити
модель повітряної кулі; виховувати старанність, акуратність.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити модель повітряної кулі.

Урок 7
Тема. Нитка, мотузка, канат.
Мета: ознайомити учнів з технікою виготовлення іграшок з ниток;
розвивати творчу уяву; навчити робити іграшку красивою і оригінальною
і відтворювати в іграшках характерні ознаки спроектованого образу;
виховувати акуратність та естетичні смаки.
Необхідні матеріали: А. Вівальді «Зима», фарби, білий папір,
кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові олівці, нитки, ґудзики,
камінці, стрічки, скло, глина, клей.
З перших хвилин уроку задля фону звучить композиція А. Вівальді
«Зима». Вчитель, привітавшись, стимулює дітей розповісти про те, що
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їм найбільше запам’яталось з попереднього уроку, змалювати емоції і
почуття, які супроводжували ці моменти. Далі пояснює нову тему
уроку на прикладі показуючи всі матеріали, про які йде мова. Потім
діти намагаються скласти казку на тему «Куди мене може завести
мотузка», читають ці казки і найкращу з них, на думку школярів,
програють.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: сконструювати механічний телефон «Музикальна
нитка».

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,
котрі 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.

ІV ЧВЕРТЬ
Тема. Чудеса Всесвіту (7 годин)
Урок 1
Тема. Планета Земля – наш космічний корабель.
Мета: узагальнити та розширити знання учнів про планету Земля;
закріпити знання про виконання людиною природних багатств Землі;
розповісти про причини забруднення природи, шляхи збереження
природи на нашій планеті; виховувати пізнавальний інтерес.
Необхідні матеріали: Й. С. Бах «Концерт ре мінор для клавесина з
оркестром (ч. ІІ)», 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,
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ставить питання учням з минулого матеріалу, використовує проблемні
ситуації, тобто спрямовує свою діяльність на початку уроку на
введення молодших школярів із затримкою психічного розвитку в
русло арт-терапії. Заради фона звучить музична композиція Й. С. Баха
«Концерт ре мінор для клавесина з оркестром (ч. ІІ)».
Учитель називає загальну тему чверті, розповідає про основні
моменти, над якими вони будуть працювати і плавно переходить до
теми уроку, де просить розповісти дітей, що вони знають з даної
тематики і додає те, про що вони забудуть згадати. Після даного
обговорення вчитель пояснює дітям, що таке етюди і як вони
створюються. Для закріплення набутих знань діти створюють словесні
етюди, які зачитуються перед класом та аналізуються.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити словесні та художні «Космічні
етюди».

Урок 2
Тема. Історія людства.
Мета: вчити учнів не тільки знати, але й глибоко розуміти
витончену, вишукану міфологію; формувати у дітей елементарну для
сучасного рівня історичну, культурологічну освіту; розвивати знання
про зародження і розвиток людського суспільства; розширювати
активний словниковий запас, кругозір; виховувати цікавість.
Необхідні матеріали: Е. Ботяров, Ю. Моріц «Хоч оком заглянути
би», фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
На початку уроку звучить композиція Е. Ботяров, Ю. Моріц «Хоч
оком заглянути би», 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 вчитель
закликає дітей відправитись в уявну подорож до витоків історії
людство, розповідаючи про життя та побут первісних людей. Потім
діти за допомогою різноманітних технік відображають розповідь
вчителя, складають свої малюнки на стіл та аналізують їх. Після цього
кожен складає розповідь-інтерв’ю з первісною людиною. За
допомогою даних видів діяльності на уроці повинна реалізуватись
його основна мета – вчити учнів не тільки знати, але й глибоко
розуміти витончену, вишукану міфологію; формувати у дітей
елементарну для сучасного рівня історичну, культурологічну освіту;
розвивати знання про зародження і розвиток людського суспільства;
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розширювати активний словниковий запас, кругозір; виховувати
цікавість.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: провести заочні історичні мандрівки.

Урок 3
Тема. Народи світу.
Мета: ознайомити учнів з народними, релігійними та календарнообрядовими святами; вчити культури поведінки; розвивати вміння
спілкуватися з членами родини, знайомитись; виховувати інтерес до
народних традицій.
Необхідні матеріали: Е. Гріг «Ранок», 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. На уроці заради позитивно фону звучить
музична композиція Е. Гріга «Ранок». Учитель повідомляє дітям тему
уроку і просить поєднати її з попередньою темою уроку та загальною
темою чверті. Далі ведеться діалог за допомогою запитань та проблемних
ситуацій про різноманітні народи світу. Всі діти повинні брати активну
участь в даному обговоренні. Наприкінці розмови вчитель просить
дітей за допомогою техніки колажу відтворити основні моменти їх бесіди.
Всі творчі роботи складаються на одному столі та аналізуються.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: зробити дослідження чи культури, чи релігії,
чи звичаїв різних народів.

Урок 4
Тема. Мови паролів.
Мета: означити дітей з минулим нашого народу, його культурою,
звичаями, легендами; розвивати мислення, мову, пам’ять; виховувати
любов до свого краю.
Необхідні матеріали: Й. С. Бах «Брандербурзький концерт № 4»,
фарби, білий папір, кольоровий папір, ножиці, пластилін, кольорові
олівці, нитки, ґудзики, камінці, стрічки, скло, глина, клей.
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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. Заради позитивного фону на уроці звучить
музична композиція Й. С. Баха «Брандербурзький концерт № 4».
Учитель повідомляє основну тему уроку, поєднуючи її з іншими
темами, які вивчались протягом четвертої чверті третього класу. Далі
вчитель розповідає основні паролі, які існують у світі (наприклад,
азбука Морзе) та їх призначення. Далі діти ставлять сценку, в якій
люди спілкуються за допомогою якогось паролю.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити мовленнєве свято на тему «Добрий
день Вам, люди добрі!».

Урок 5
Тема. Мистецтво світу.
Мета: ознайомити учнів з різними видами мистецтва; вчити дітей
бачити щось особливе в картинах; формувати почуття насолоди від
побаченого; розширити знання учнів про техніку масляного живопису;
розвивати образне мислення, уявлення про виразність картин; виховувати
інтерес до професії художника, художній смак.
Необхідні матеріали: К. Дебюссі «Місячне світло», 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. На уроці звучить музична композиція К. Дебюссі
«Місячне світло».
Учитель називає і пояснює дітям молодшого шкільного віку із
затримкою психічного розвитку тему уроку, наголошуючи при цьому,
що вона буде, умовно, темою всього четвертого класу. Розповідає
дітям, що таке вернісаж і дає установки, як виконувати домашнє
завдання. Протягом даного уроку вчитель повинен бути направлений
на реалізацію його основної мети – ознайомити учнів з різними видами
мистецтва; вчити дітей бачити щось особливе в картинах; формувати
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почуття насолоди від побаченого; розширити знання учнів про техніку
масляного живопису; розвивати образне мислення, уявлення про
виразність картин; виховувати інтерес до професії художника,
художній смак.
Урок закінчується обговоренням усього, що відбувалось на уроці,
емоцій та почуттів, які супроводжували дані події.
Домашнє завдання: створити вернісаж на тему «Перлини
світового мистецтва».

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 пору року. Також потрібно нагадати учням про всі композиції,
котрі 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. Свято дитячої творчості.
Програма складається з урахуванням бажань учнів та на розсуд
вчителя.

Додатковий матеріал
Музичні композиції
Бах Й. С. «Брандербурзький концерт № 4»
Бах Й. С. «Концерт ре мінор для клавесина з оркестром (ч. ІІ)»
Бетховен Л. ван «Місячна соната»
Бізе Ж. «Кармен»
Ботяров Е., Моріц Ю. «Хоч оком заглянути би»
Вівальді А. «Зима»
Вівальді А. «Літо»
Гріг Е. «Ранок»
Дебюссі К. «Місячне світло»
Ігрові українські приспівки
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Рум’янова К. «У світі багато казок»
Колядки
М/ф «Блакитний песик» «Дует чорного кота та пірата»
М/ф «Золотий ключик» «Яке небо голубе»
М/ф «Пригоди моряка» «Пісня сміливого моряка»
Моцарт В. А. «Симфонія № 40»
Моцарт В. А. «Турецький вальс»
Равель М. «Болеро»
Рибніков А., Ентін Ю. «Пісенька павучка Анансі»
Фольклорні пісні
Хачатурян Д. «Танець з шаблями» з балету «Гаяне»
Шопен Ф. «Вальс»
Щедрівки
Картини
Васнецов В. «Богатирі (Три богатирі)»
Васнецов В. «Іван-царевич на сірому вовку»
Васнецов В. «Царівна жаба»
Перов В. «Проповідь у селі»
Перов В. «Сільський хрестовий хід на Пасху»
Репін І. «Гопак»
Саврасов А. «Лосиний острів у Сокольниках»
Саврасов А. «Пейзаж з хатинкою»
Саврасов А. «Сільський вид»
Літературні твори
Андерсен Г. Х. «Соловей»
Билина «Ілля Муромець і Соловей Розбійник»
Російська народна казка «Царівна жаба»
Українська народна казка «Біда»
Українська народна казка «Іван-царевич і Сірий вовк»
Українська народна казка «Колобок»
Українська народна казка «Про правду і кривду»
Українська народна казка «Яйце-райце»
Українська народна казка «Як солдат із зуба борони юшку варив»
Українська народна казка «Правда і неправда»
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