
СЛОВО ДО СЛОВА – ЗЛОЖИТЬСЯ МОВА  

 

Тема «Космічний політ» 

 

 Рекомендуємо: продовжуємо знайомити дітей з космосом, розглянути 

ілюстрацію «Космічний політ», допоможіть дитині скласти розповідь за 

картиною. 

 Цікавинки про космос: - З глибокої давнини люди мріяли літати, як 

птахи. Спочатку вони піднімалися в небо на повітряних кулях, пізніше 

на літаках. Але люди продовжували мріяти про космічному просторі.  

На початку люди вирішили перевірити безпеку польотів на собаках. 

Вибрали не породистих собак, а дворняжок, так як вони витривалі, 

невибагливі і тямущі. У 1960 році 19 серпня стартував космічний 

корабель «Схід» з собаками Білкою і Стрілкою. Вони перебували в 

космосі майже добу (22 години) і благополучно приземлилися. Потім 

політ у космос здійснив перший космонавт. 

- Як його звали? 

Юрій Олексійович Гагарін.  

 

 Артикуляційна гімнастика «Ракета» Як ракета збирається в політ? (р-р-

р-р-р) Як гуде її мотор? (з-з-з-з-з) Як вогонь вилітає з хвостика? (ш-ш-

ш-ш-ш) Як ракета робить старт? (ф-ф-ф-ф-ф-)  

 

 Розглянути ілюстрацію та складання розповіді «У космосі» 

 

 

 

 



СЛОВО ДО СЛОВА – ЗЛОЖИТЬСЯ МОВА  

Тема: Космічний політ  

Рекомендуємо: прочитати вірш М. Підгірянки «Місяць і зорі»; поповнити 

знання дітей енциклопедичними  знаннями про «Космос»  

 

 Вірш «МІСЯЦЬ І ЗОРІ»  М. Підгірянки  

Тихий вечір, тихий красний,  

Над горою місяць ясний  

Пасе зорі, завертає,  

На трембіті грає, грає.  

Гой-я, зорі, гой-я, гой-я,  

Трембіточка срібна моя.  

Кошарочка овець повна,  

На овечках біла вовна.  

Ходить місяць аж до ранку,  

Вийшла зоря на полянку.  

Ой, місяцю, місяченьку,  

Зганяй зорі помаленьку. 

Вже отара зірок рідне,  

А вівчарик блідне, блідне. 

Вже зірниця розквітає,  

Встати сонце закликає. 

 

- Який був вечір? – де з’явився місяць? -  Кого він пасе? -Доки 

місяць пасе зірочки? – Як зоря промовляє до місяця?  

 

 Дидактична гра «Четвертий зайвий» (дитина, визначає, у якому слові 

немає потрібного звука)  

Наприклад: (р) – риба, окунь, морква, лікар; (ш) – шило, кошик, миска, 

миша; (з) – зозуля, зайчик, риба, коза.  

 

 Допоможіть дитині скласти розповідь на тему «Мандрівка зірочки». 

 

 


