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КОМАНДНА РОБОТА НА ЗАНЯТТЯХ З ДІТЬМИ 5 – 7 РОКІВ 
           

Вирішальним чинником становлення спілкування дитини психологи вважають його взаємодію з дорослими, ставлення 

до нього дорослих як до особистості, облік ними рівня сформованості комунікативної потреби, який досягнутий 

дитиною на даному етапі розвитку. Стиль спілкування педагога з дітьми, його ціннісні орієнтири відображаються 

у відносинах дітей між собою, в психологічному мікрокліматі групи. Особливий вплив на становлення психічного 

життя дитини надає успішність розвитку його відносин з однолітками. Таким чином, існує єдина система 

формування спілкування дитини, формування її особистості. 

Спільна діяльність дітей є основною умовою виникнення і розвитку спілкування, взаємодій і взаємин. Відсутність 

вміння спілкуватися або низький його рівень негативно позначається на характері, участі у спільній діяльності, 

обумовлює неміцність відносин, конфліктність контактів між дітьми цього віку. 
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До нас, педагогів-позашкільників, часто звер-

таються батьки із запитаннями: як привчити малю-

ка до порядку й дисципліни, як виховувати дитину 

контактним, яка зможе налагоджувати відносини з 

іншими дітьми, як подолати агресію, як підготу-

вати до навчання в першому класі енергійних, 

невгамовних, непосидющих дітей? І нам необхідно 

зацікавити і організувати таких схожих, але в одно 

час різних малюків, робити навчальний процес 

радісним, плідним та результативним. Існує різні 

способи навчання та організації дітей на заняттях. 

Один з них - робота командами. 

Вибираючи спілкування об'єктом дослід-

ження, необхідно усвідомлювати, що в сучас-

них умовах воно набуває іншої якості. У сус-

пільстві стрімко розвиваються нові інформа-

ційні технології, що створюють специфічне 

комунікативне середовище. У цьому контексті 

спілкування і його значення для розвитку 

особистості - важлива проблема наукових 

досліджень. 

Значення сформованості комунікативних 

умінь стає більш очевидним на етапі переходу 

дитини до навчання в школі ( М.І. Лісіна , А.Г. 

Рузская , В.А. Петровський, Г.Г. Кравцов, Е.Е. 

Шулешко), коли відсутність елементарних 

умінь ускладнює спілкування дитини з одноліт-

ками і дорослими, призводить до зростання 

тривожності, порушує процес навчання в ціло-

му. Саме розвиток комунікативності є пріори-

тетною підставою забезпечення наступності 

дошкільної та початкової загальної освіти, є 

необхідною умовою успішності навчальної ді-

яльності, найважливішим напрямком соціаль-

но-особистісного розвитку. 

Зміна ставлення до дошкільного дитинства 

потребує перегляду змісту , форм і методів 

роботи, створення педагогічних технологій, що 

відповідають вимогам гуманізації освітнього 

процесу, особистісно-орієнтованої моделі вза-

ємодії дорослого з дитиною. Сучасні педагогіч-

ні технології спрямовані на забезпечення тако-

го рівня розвитку дитини, який допоміг би їй 

усвідомити себе суб'єктом діяльності, відчути 

почуття психологічної захищеності. У психо-

лого-педагогічних дослідженнях доводиться, 

що це багато в чому визначається змістом і 

характером спілкування з вихователем ( М.І. 

Лісіна , В.Р. Лісіна , В.А. Петровський) , з 

батьками (З.М. Богуславська, С.В. Корніцька, 

А.Г. Рузская та ін..), відносинами з однолітками 

(JI.H. Башлакова, Т.І. Ерофееева, А.А. Рояк ) , 

діяльністю та досягненням успіху в ній ( Р.С. 

Буре, Т.А. Рєпіна, Р.Б. Стєркіної ), культурою 

спілкування ( Т.А. Антонова, М.В. Ільяшенко, 

Н.С. Малєтін, С.В. Петеріна ). 

Характеризуючи стан вивченості проблеми 

стосовно дошкільного віку, доводиться конста-

тувати, що в психолого-педагогічній літературі 

багато аспектів формування комунікативних 

умінь залишаються мало розробленими. Недос-

татньо розкриті зміст комунікативних умінь, 

критерії та показники їх сформованості дітей 

дошкільного віку, не визначена послідовність 

включення дошкільнят в процес їх форму-

вання, форми організації діяльності дітей на 

заняттях. Наявні дослідження дозволяють виді-

лити протиріччя між визнанням значущості 

комунікативних умінь у вихованні особистості 

дитини як суб'єкта комунікативної діяльності і 
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не розробленістю методичного інструментарію 

формування даних умінь, відповідно до вимог 

державного стандарту дошкільної освіти. 

На базі дитячого креативно-пізнавального 

центру «Уверенный старт» проводилась 

діагностика, за результатами якої можна 

зробити висновок, що багато дітей не вміють 

спілкуватися з однолітками, дорослими. Тому 

постала необхідність скласти методичні 

рекомендації щодо формування і розвитку 

комунікативних здібностей дітей старшого 

дошкільного віку, які відповідають  напрямку 

сучасного навчання.  

Мета - формування комунікативних 

здібностей, допитливості, заохочення та 

психологічної підтримки дитини. 

Завдання: 

1. розвиток комунікативних здібностей, 

діалогічного і монологічного мовлення; 

2. розвиток пізнавальних процесів 

(мислення, пам'яті, уваги); 

3. зняття психоемоційного напруження; 

4. розвиток інтересу до оточуючих людей; 

5.формування позитивного відношення до 

навколишнього середовища, адекватної 

самооцінки, збалансованості емоційного стану. 

Очікувані результати 
За допомогою командної роботи дитина 

набуде  позитивного досвіду спільних дій,  

освоїть морально - етичні  способи поведінки, 

почне краще усвідомлювати себе, в неї зросте 

впевненість у собі й здатність спілкуватися, а це 

є  основа  готовності до навчання у школі. 

 Як педагог – практик хочу запропонувати 

методичні рекомендації з формування 

комунікативних навичок дошкільнят у вигляді 

конспектів занять. Тема організації командної 

роботи на заняттях не є новою. Цю ідею 

пропонував Д. Б. Ельконін [3]. Я вдихнули нове 

життя в цю методику і впровадила її в заняття з 

дітьми дошкільного віку і отримала позитивні 

результати, оскільки я володію вміннями і 

навичками розвитку психологічного здоров'я.  

На заняттях з логіко – математичного 

аспекту «Заніматіка», можна поділити дітей на 

команди або групи-сімейки. Наприклад, 6 

стільців, 6 команд, 6 капітанів. У капітанів свої 

обов’язки: проводити фізичні хвилинки та 

пальчикову гімнастику на сцені перед 

колективом дітей, проводити ігри на перервах. 

У команд також свої завдання: стежити за 

порядком на робочому місці, в приміщенні, 

охайно складати іграшки та навчальні 

приладдя. Капітани команд призначаються по 

черзі. Кожна дитина, яка на занятті є капітаном, 

прив’язує яскравий шарф, а вихованці, які 

сидять з нею за одним столом, отримують 

бейджики з малюнком.  

Таким чином, кожна команда має свою 

назву та свій колір. Наприкінці заняття команда 

оцінює свою роботу. Тобто, проводиться 

робота з самооцінювання. Ставлю такі 

запитання: «Як ви вважаєте, яка команда у нас 

сьогодні сама уважна, найбільш кмітлива, яка 

команда найбільш творча, старанна?» Кожен 

учасник нагороджується медальками, фішками 

і наклеює їх у свій «Щоденник радості».  

Командна робота сприяє соціалізації 

дошкільника, формує психологічне здоров'я, 

готує до успішного навчання в  класі.  

Капітанами, перш за все, призначаються 

екстраверти,  активні діти, які володіють 

організаторськими здібностями, з гучною, 

чіткою промовою. Решта, - спостерігають і 

вчаться. Я даю можливість кожному, без 

винятку, спробувати себе в ролі капітана, 

проявити лідерські якості та творчі здібності [4]. 

        Як формуються команди? Тільки після 

психолого – педагогічного діагностування  та 

спостереження за дітьми,  через два тижні з початку 

навчання.  Команди доцільно формувати, 

враховуючи характер дітей. Наприклад, к одному 

товариському, доброму сангвініку найкраще 

всього підсадити 3 дитини замкнутого характеру 

або емоційно – лабільного, дітей неконтактних.    В 

цьому випадку, такі діти почнуть проявляти 

активність. Непосидючого  сангвініка  підсадити до 

дітей організованих. І дуже швидко проявиться 

позитивна тенденція. Кожному хочеться, щоб його 

команда виграла, тому така дитина буде  

намагатися дотримуватися правил і старанно 

працювати. Для сангвініків дуже важлива думка 

оточуючих. Не рекомендується к холерикам 

підсаджувати сангвініків і меланхоліків.  Холерики 

з сангвініками будуть постійно конфліктувати, 

сваритися. А меланхоліків ображати, пригнічувати. 

Холерики намагаються командувати слабкими в 

своїх корисливих цілях [5]. 

Кожен педагог - практик знає: для того, щоб 

робота в колективі була добре організована, 

важливо виділити лідерів, які допомагають 

налагодити дисципліну, допомагають своїм 

товаришам у виконанні завдань. Вже до грудня, 

проявляють себе такі активні, ініціативні діти і 
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саме вони стають моїми першими помічни-

ками. Тобто, даним видом роботи я показую, як 

можна позитивно самоствердитися в колективі. 

Можна ябедничати, проявити агресію, а можна 

провести гру, фізичну хвилинку, придумати 

гру, розповісти вірш, загадати. За допомогою 

командної роботи я створюю всі умови, щоб 

дошкільнята проявляли доброту, доброзич-

ливість, ініціативу і лідерські якості. Командна 

робота - це система, за допомогою якої можна 

створити комфортні умови для інтровертів і 

екстравертів. Цей метод буде результативним у 

початковій школі. 

На заняттях з програми емоційно – 

вольового розвитку «Пізнай себе» [2] командна 

робота застосовується при вивченні наприклад 

таких тем: «Розвиток емоцій, почуттів та фор-

мування адекватної самооцінки», «Розвиток 

сприйняття та почуттів», «Розвиток комуніка-

тивних навичок». Хочу поділитися  своєю   но-

ваторською ідеєю. На заняттях  спонукаю дітей 

самим придумувати ігри і фізичні хвилинки, а 

потім грати із друзями. Мій вихованець Кирило 

(6 років) придумав таку гру: «Зайченята на ди-

тячому майданчику». Умови  такі: поки музика 

звучить, діти стрибають і тримають в руках 

іграшки, коли музика зупинилась, всі разом 

завмерли.  Ось ще одна гра, яку придумав Діма 

(5 років). Гра має назву «Росомахи та зайці». 

Умови гри: росомахи «сплять» на килиму. 

Зайці танцюють. Коли музика зупинилась, ро-

сомахи прокидаються та ловлять зайців. Зайці 

повинні заскочити в будиночок – яскравий круг 

на килиму. Від такої творчості діти відчувають 

щастя. Я хочу, щоб діти росли щасливими.  

Також на заняттях з програми емоційно – 

вольового розвитку «Пізнай себе»  

використовую наступні цікаві ігри, які можуть 

бути застосовані в початковій школі. 

Гра "Зіваки" (гру може проводити 

дитина-капітан команди). 

Мета гри: розвиток вольової (довільної) уваги. 

Хід гри. Діти йдуть по колу, один за одним, 

тримаючись за руки. За сигналом ведучого 

("Стоп!") зупиняються, роблять чотири хлопка, 

повертаються  і починають рух в інший бік. 

Напрямок змінюється після кожного 

сигналу. Якщо дитина заплуталася і 

помилилася, вона виходить з гри і сідає на 

стілець у кімнаті. Гра може закінчиться, коли 2-

3 дітей залишаються в грі. Вони урочисто 

оголошуються переможцями. 

Гра "Чотири стихії" (гру може проводити 

дитина-капітан команди). 

Мета гри: розвиток уваги, пов'язаний з 

координацією слухового та рухового 

аналізаторів. 

По команді капітана діти виконують певний 

рух руками. 

"Земля" - діти опускають руки вниз. 

"Вода" - діти витягають руки вперед. 

"Повітря" - діти піднімають руки вгору. 

"Вогонь" - діти обертають руками в 

ліктьових і променезап'ясткових суглобах. 

Гра "Равлик" 

Мета: розвивати реакцію, вчити працювати 

командою. 

Діти шикуються у дві команди:одна напроти 

другої, та починають передавати іграшку по 

черзі. Виграє та команда, яка передасть 

крайньому гравцю іграшку останньою. 

Згідно з програми «Розумійка», командна 

робота влаштовується на заняттях з розділу 

«Грамотійка». На цих заняттях діти колективно 

можуть створити колаж «З якої букви 

починається слово?», члени команди можуть 

розповісти вірш про букву, провести гру  з 

буквами.  Хочу навести приклад ігор, які 

доцільно використовувати на заняттях з 

дошкільниками і з учнями  початкових класів. 

Гра "Букви алфавіту"(гру може 

проводити дитина-капітан) 

Мета гри: розвиток уваги. 

Хід гри. Кожній дитині присвоюється певна 

літера алфавіту. Капітан називає букву, дитина, 

якій присвоєна буква, робить один хлопок. 

Гра "Друкуємо на комп`ютері" (гру може 

проводити дитина-капітан).  

Мета гри: розвиток вольової (довільної) 

уваги, закріплення навичок читання. 

Хід гри. Як у грі 1, кожній дитині 

присвоюється літера алфавіту.  

Дитина-капітан вимовляє слово і пише його 

на дошці крейдою. Потім діти, яким присвоєна 

літера, плещуть у долоні в тій послідовності, в 

якій їх букви стоять в даному слові. Коли слово 

"надруковано", всі діти плескають у долоні. 

На заняттях з програми «Пізнайка» [2],  

вивчаються, наприклад, такі теми: «Форма. 

Формування геометричних уявлень», «Величи-

на. Розвиток сенсорних здібностей». На занят-

тях команда дітей може побудувати будинок 

для звіряток із блоків Дьєнєша, а  капітан ко-

манди розповість про будівлю. Коли вивчаєть-
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ся тема: «Кількість та рахунок» команди мо-

жуть створити узори за допомогою паличок 

Кюізенера. На заняттях з теми: «Орієнтування 

в просторі» команди гратимуть в дуже цікаву 

гру «Геоконт» і створювати предмети за 

допомогою різнокольорових гумок. 

Заняття проходять  в ігровій формі, як 

провідної діяльності дітей.  

Етапи  завдання: 

Діагностувати [6], [7], критерії та показники 

сформованості комунікативних умінь у дітей 

старшого дошкільного віку та  дітей початкових 

класів  із однолітками та дорослими.  

Хочу запропонувати методики, які 

використовую у Дитячому креативно – 

пізнавальному центрі «Уверенный старт»:   

1.Лист оцінювання психологічного здоров’я дити-

ни (за О.Хухлаєвою) [1], 2.Методика «Вибір у дії». 

Мета: вивчення й оцінка міжособистісних 

взаємин у групі дітей дошкільного віку. 

3. Методика «Капітан корабля»   

 

Мета: якісна оцінка міжособистісних 

відносин. 
4. Тест «Різнокольорові будиночки»  

(за методикою Н.Ганошенко, І.Тихомирової [6]) 

За даними, представленими на діаграмі 1, 

легко бачити, що на початок навчального року 

найбільш низькі показники були представлені у 

групах самоконтролю, вмінні зосереджуватися 

при виконанні певних завдань та лідерських 

якостей. На кінець року показники за цими 

критеріями суттєво збільшились (а саме на 8 

умовних пунктів). Також позитивних змін було 

досягнуто у групах, що відповідають за 

розвиток комунікативних здібностей, взаємини 

з однолітками та самооцінку дитини. 

Таким чином, дані методичні рекомендації 

мають теоретичну та практичну значимість, 

використовуються при проведенні занять у 

Дитячому креативно-пізнавальному центрі 

«Уверенный старт» та можуть бути 

використані дошкільними закладами, а також 

впроваджені у навчальний процес початкової 

загальноосвітньої  школи. 

 

 
Діаграма 1 Результати тестування дошкільників у ЦДЮТ «Славутич» 

         

Висновки та пропозиції. Таким чином, дані 

методичні рекомендації мають теоретичну та 

практичну значимість, використовуються при 

проведенні занять у Дитячому креативно-

пізнавальному центрі «Уверенный старт» та 

можуть бути використані дошкільними 

закладами, а також впроваджені у навчальний 

процес початкової загальноосвітньої  школи. 

За допомогою командної роботи дитина 

набуде  позитивного досвіду спільних дій,  

освоїть морально - етичні  способи поведінки, 

почне краще усвідомлювати себе, в неї зросте 

впевненість у собі й здатність спілкуватися, а це 

є  основа  готовності до навчання у школі. 
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