
Скоро до школи!

З усмішкою крізь сльози... Найчастіше саме так ми 
вступаємо до нового етапу життя. Те саме пережива-
ють першокласники: з одного боку, вони з нетерпін-
ням чекають на той момент, коли зможуть сісти за 
шкільну парту, а з іншого боку – їм сумно прощатися 
з дитячим садком та з вихователями, яких встигли 
полюбити. Такі почуття, як хвилювання, передчуття 
чогось нового, але водночас і страх – звичайнісінькі 
явища на цьому етапі.

Що ми можемо зробити, щоб перший день у школі 
пройшов з посмішкою та без сліз? Не поспішайте, 
мійте слухати... і багато спілкуйтесь один з одним!

Дуже важливо бути добре підготовленим та впевненим у собі
А ось невідомість зазвичай лякає. Таким чином, ґрунтовна підготовка значно 
полегшує дитині перехід до нового етапу життя. Хороша підготовка зовсім не оз-
начає, що дитина має навчитися читати, писати і рахувати ще до того, як піде до 
школи. Iмовiрнiше, йдеться про те, щоб у дошкільний період зміцнити незалеж-
ність дитини та її впевненість у собі.

«Чому мене навчатимуть у школі?», «Чи будуть у мене нові друзі?», «Яким буде 
мій учитель?», «Як виглядатиме класна кімната?». Такі питання по-справжньому 
хвилюють дошкільника, і буде корисно поговорити з ним про це.

Вступ до школи – це не початок з нуля, це перехід до нового 
способу життя.
Щоб перехід від дитячого садка до початкової школи пройшов бездоганно, ці 
обидвi установи дедалі тісніше працюють один з одним. Зрештою педагоги – 
вихователі та вчителі – знайомляться один з одним і можуть відповідним чином 
скоординувати повсякденні процеси в дитячому садку та у школі, а також забезпе-
чити необхідну мовну підготовку.

Всі діти різні – і пiд час вивчення мов кожна дитина йде своїм 
шляхом …
... іноді це може бути шлях в обхід, але це не проблема. Важливо лише, щоб, на-
рештi, він привів до мети! 

Спілкування поєднує... 
… це однаково стосується i дітей, і педагогів, і батьків. 
Отже: розкладаємо постер і починаємо спілкування!

Додаткова інформація та матеріали

www.sprich-mit-mir.at

www.schule-mehrsprachig.at

www.okay-line.at/deutsch/okay-programme/elternratgeber

Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan 
für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich 
(Charlotte Bühler Institut im Auftrag der Bundesländer Österreichs, 2009)

Bildungsplan-Anteil zur sprachlichen Förderung 
in elementaren Bildungseinrichtungen 
(Charlotte Bühler Institut im Auftrag des BMUKK, 2009)

Modul für das letzte Jahr in elementaren Bildungseinrichtungen. 
Vertiefende Ausführungen zum 
Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan 
(Charlotte Bühler Institut im Auftrag des BMWFJ, 2010)

Leitfaden zur sprachlichen Förderung 
am Übergang vom Kindergarten in die Grundschule 
(Charlotte Bühler Institut im Auftrag des BMBF, 2014)
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Гра, розвага та заглиблення у мову!А пам’ятаєш, у дитячому садку...

Наші спогади мають дуже особистий характер: кожен з нас дбайливо зберігає у своєму серці най-
різноманітніші враження та переживання. Постер ПУМА має надовго стати для дітей приємним 
спогадом про час, проведений у дитячому садку. Ось чому ми підготували деякі сторінки таким 
чином, щоб кожна дитина могла оформити їх індивідуально за допомогою текстів та малюнків.  
Для цього дитині потрібен хтось, з ким вона може поговорити, хто підтримає її під час роботи 
над постером і хто знайде час, щоб розпитати про те, що відбувається в її житті, що їй подоба-
ється і що її цікавить.  

Порада: на жаль, постер надрукований на відносно тонкому папері. Щоб зробити 
ігрове поле стійкішим, рекомендуємо наклеїти постер на щільний картон або заламі-
нувати його.

Ця сторінка має спонукати дитину замислитися про свої мовні навички. Правильна самооцінка 
та розуміння своїх власних сильних сторін – важлива компетенція, якою ми користуватимемося 
протягом усього життя і яка стає все більш затребуваною у школі та на ринку праці. А це озна-
чає: ніколи не рано розпочати тренувати ці навички.

Дитина з особливою гордістю демонструє те, чого вона вже навчилася. Це зміцнює її самосвідо-
мість та впевненість у собі – і вона з радістю та нетерпінням чекає першого дня у школі. І хто 
знає, можливо, цього дня дитині навіть захочеться взяти наш постер із собою до школи та 
показати його вчителю. 

Для можливості візуалізації та документування мовного прогресу на постері передбачені кружеч-
ки, дитина повинна зафарбувати, коли у неї створюється враження, що вона вже вміє виконува-
ти дію, про яку йдеться.  

Я багато чого навчився у дитячому садку! Я можу ...Я створюю свій яскравий 
світ і хочу розповісти 
тобі про нього!

Дорогі викладачі!

Дитина є особистістю, цікавою та 
допитливою. Вона постійно прагне 
дізнатися якнайбільше і, як губка, 
вбирає все нове. Щодня вона зу-
стрiчається з незнайомими словами, 
загадковими літерами, захоплюю-
чими історіями, веселими піснями 
та віршами... одним словом: вона 
відкриває для себe дивовижний 
світ мов, усі його численні грані та 
можливості.

… мова
Мова є найважливішою ключовою 
компетенцією у житті кожної люди-
ни. І якщо вже в юні роки ви навчи-
теся повною мірою використовувати 
цей інструмент, вас супроводжувати-
ме успіх – як у школі, так і в майбут-
ньому на ринку праці. Проте мова –  
це не просто корисний інструмент: 
вона розвиває уяву, творчу жилку ди-
тини та відчиняє двері, якi ведуть до 
культури, суспільства та всього світу. 

… ПУМА
За допомогою нашого складного 
постера ми хотіли б допомогти вам 
усвідомлено створювати можливо-
сті для спілкування, щоб в ігровій 
формі стимулювати процес розвитку 
мовлення та інтегрувати ці навички у 
повсякденне життя.

… дитячий садок 
Дитячий садок як початковий освіт-
ній заклад, разом з родиною, закла-
дають той фундамент, на якому дити-

на поступово, цеглинка до цеглинки, 
вибудовує свої мовні компетенції. 
Саме дитячий садок робить значний 
внесок у підтримку та розвиток здіб-
ностей дитини, у процес навчання та 
розуміння нею світу.

… школа
Першокласники приходять до школи 
вже з певною підготовкою. У дитя-
чому садку та в родинi дитині дають 
великий запас знань на майбутнє, 
що має полегшити процес навчання. 
Малюкам подобається вчитися – і 
вони демонструють хорошу успіш-
ність особливо в тому випадку, якщо 
їх знання та вміння будуть помічені 
та гідно оцінені. Цей постер, який 
доповнює гру ПУМА, має стати для 
дитини надійною домогою у вивчен-
нi мови. Педагоги та батьки завжди з 
цікавістю спостерігають за успіхами 
малюка у плані розвитку мовлення, 
але передусім прогрес важливий для 
самої дитини. Малюк з першого по-
гляду може оцінити: це я знав/умів, 
коли мені було п’ять років. Тепер я 
знаю/умію набагато більше». Таке 
розуміння свого розвитку дає дитині 
впевненість у собі!

… батьки
Намагайтеся привернути увагу бать-
ків до нашого постера: нехай вони 
разом з дитиною заповнять передба-
чені для цього сторінки та грають у 
гру ПУМА вдома. Дякуємо!

Бажаємо захоплюючого проведення 
часу та спілкування з вашою дити-
ною!

розповісти про те, з 
чим я зустрiвся і що 
спостерігав.

розпізнати та назва-
ти деякі літери. 

вимовити кілька слів 
різними мовами. 

розповісти, як у 
мене справи. 

ставити прості запи-
тання та відповідати. 

розповісти трохи 
про себе та свою 
родину.  

сказати, що мені 
потрібно, що мені 
подобається чи не 
подобається.

Мене звати 

Моє ім’я означає 

Мої батьки обрали це ім’я для мене, 
тому що 

Вдома я спiлкуюсяУ дитячому садку я спiлкуюся 

Мені відомо, що у світі існує багато мов. Я знаю такі мови: 

Я хотів би навчитися … , тому що …

Моє улюблене слово … , тому що …

Моя улюблена книга … , тому що …

Найбільше я люблю грати … , тому що …

привітатись, подя-
кувати і попроси-
ти про що-небудь.

розглянути книж-
ку з малюнками 
та розповісти, про 
що ця книжка.

продекламувати 
вірші. 
 
ділити слова, 
наприклад, своє 
ім’я, на склади, за 
допомогою плес-
кання в долоні.

входити в роль і 
грати в театр. 

співати пісні.

повторювати 
почуті слова.

Кожна дитина може оформити цю сторінку за своїм бажанням: ми передбачили місце для фото, 
на якому буде вся група з дитячого садка, для відбитка руки динини, малюнку та багато іншого. 
Адже фантазія дитини просто безмежна! А якщо творча робота проходить у формі діалогу, то 
це просто чудово! 
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Gioca con me
Італійська

Igraj se sa mnom / 

Играј се са мном

Боснійська/Хорватська/

Сербська

Пограй зі мною
Українськa

Play with me
Англійська

Baw się z nami
Польська

(Мої мови)

Khel manca
Ромська

Joacă-te cu mine
Румунська

Igraj se s manomГрадищансько-хорватська

Luaj me mua
Албанська

Játssz velem
Угорська

Hraj sa so mnouСловацька

Hraj si se mnou
Чеська

Benimle oyna
Турецька

Igraj se z mano
словенська

www.oesz.at/puma

U
krainisch

Це я (коли менi було _____ )

   
Арабська



Вигадай ку-
медне сло-
во, якого ще 
не існує!

Гра ПУМА – незалежно від рідної мови дити-
ни – створює комунікативний привід, щоб 
підтримати: 

• бажання розповідати історії, співати та 
спілкуватися;

• навички впевненого мовлення;

• цiкавiсть до інших мов;

• вiдчуття солідарностi

Мета цієї настільної гри полягає в тому, щоб 
гравці, об’єднавши свої зусилля, наповнили 
скриню якомога більшою кількістю мовних 
скарбів.

Учасники гри:

• макс. 4 дітей;
• розрахована на дітей, для яких завдання гри ПУМА є 

цікавими та здійсненними.

Що потрібно:

• 1 кубик із 3 або 6 крапками;
• пішак для кожного гравця;
• скарби (наприклад, перли, черепашки, камінці), які 

можна збирати для підрахунку виконаних дітьми 
завдань;

• скриня (наприклад, картонна коробка, дерев‘яна 
скринька) для збирання скарбів, здобутих спільними 
зусиллями.

Поля скарбів

• На кожному полі скарбів пума задає дитині 
завдання рідною мовою.

• Якщо дитина не хоче одразу виконувати це 
завдання, вона отримує ще один шанс на наступно-
му колі.

• Якщо поле скарбів уже зайняте пішаком, ви ставите 
поряд і свій пішак і виконуєте завдання.

• За кожне виконане завдання дитина отримує скарб, 
який складає в спільну скриню. 

• Описані завдання можна замінити на інші відповідні 
завдання.

Додаткові поля

Помаранчеві поля – це ігрові поля на шляху до 
мети. 

Сині поля: пішак проходить вперед до поля 
скарбів, зображеного поруч.

Зелені поля: пішак повертається назад до поля 
скарбів, зображеного поруч.

ПОЧИНАЄМО гру на полі «Мова – це ПОЧАТОК» 

• Розташуйте пішаки на початковому полі.
• Домовтеся, хто ходить першим.
• Учасники по черзі кидають кубик та ходять.
• Виконуйте завдання, якi вказані на полі скарбів.

ЗАВЕРШУЄМО гру на полі «Мова – це МЕТА»

• Гра закінчена, коли всі пішаки досягли мети.
• Тепер можна підрахувати скарби у скринi, зароблені 

спільно.

Мова – це і 
ПОЧАТОК, 

і МЕТА

музика та 
ритм
музика полегшує 
сприйняття.

...

Заспівай або про-
плескай в долоні 
улюблену пісню!

зв‘язок із життям
діти люблять розповідати про 
себе та про свої враження.

...

відкритість 
та 
креативність
у дитини є тисячі 
способів самовираження.

...

Вимов якусь 
фразу, і нехай 
інші повто-
рять її!

зразки для 
наслідування
діти все чують і багато 
копіюють.

...

Повернутися 
до…

Повернутися 
до…

Вперед 
до...

Вперед 
до...

Візьми чотири 
кольорові олівці. 
Які кольори олів-
ців? Який твій 
улюблений колір?

різноманітність
подібності та відмінності 
роблять життя багатшим.

...

Візьми якийсь пред-
мет і опиши, який він 
на дотик!

матеріали та 
середовище
діти пізнають світ 
наочно-дієвим 
способом.

...

... емоційність
я висловлюю те, що я відчуваю.

Як ти ро-
зумієш, що 
хтось сумує 
чи радіє?

... свідомість та увага
     активно пізнавати світ усіма органами почуттів.

Яка твоя улюбле-
на страва і яка 
вона на смак?

Яка твоя улюблена кни-
га, і чому вона тобі так 
подобається?

... писемність
     літери та книги відкривають нові світи.

Як ти мо-
жеш приві-
татись?

звичка
те, що дитина говорить 
кожного дня, вона 
доводить до автоматизму.

...

Зроби якийсь 
жест, повтори 
його кілька разів, 
а інші хай 
рахують!

рух
від наснаги, пориву, руху – 
до захопленості мовою

...

Як звати твоїх батьків 
та друзів?

дружба та родина
разом ми досягнемо мети!

...

Розкажи, 
чим ти лю-
биш займа-
тися вдома!

1

2

3

4 5

У світі існує безліч мов та писемностей. 
Наприклад, слово «так» звучить таким чином:

1  jī hān (урду)    2  ne (новогрецькою)   3  da (російською)
4  nacam (арабською)    5  shi (китайською мовами)

Мовi 
необхідні …


