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л�тературне хюге



Проект-це спос�б
засвоєння дитиною

�нформац�ї про
навколишн�й св�т, коли
в�н самост�йно розшукує

�нформац�ю � готує її
оприлюднення перед

однол�тками
 



Що потр�бно для того

щоб розпочати

л�тературний проект?

1.Обер�ть л�тературний

тв�р в�дпов�дно теми

тижня



Що потр�бно для того

щоб розпочати

л�тературний проект?

2.Читайте й осмислюйте

 



ДЛЯ ЗАЦІКАВЛЕННЯ ДІТЕЙ,
ЗАСТОСОВУЙТЕ РІЗНОМАНІТНІ ПРИЙОМИ

ПЕРЕДБАЧЕННЯ. 

Прогнозування за
�люстрац�єю. 

Упереджене
читання. 

 



Що потр�бно для того

щоб розпочати

л�тературний проект?

3.Сплануйте д�яльн�сть

 



РЕАЛІЗОВУВАТИ

ЛІТЕРАТУРНИЙ

ПРОЄКТ
ПОТРІБНО

ПОЕТАПНО

ск�льки часу

види д�яльност� 

результаточ�кування  



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КАРТА 



НАПРЯМИ

РОЗВИТКУ

ДИТИНИ

 — дитина засвоює основн�моральн� закони й пов’язан� з нимиелементарн� правила соц�альногожиття;

— набуває уявлень � знань, на основ�яких формує власн� судження тапереконання;

 — вчиться розум�ти й контролюватисвої емоц�ї та почуття;

Соц�ально-моральний

Когн�тивний 

Емоц�йно-ц�нн�сний

— збагачує словниковий запас, вчитьсявисловлювати власну думку.

Мовленнєвий

 — д�знається р�зн� способирозв’язання життєвих проблем наоснов� системи життєвих ц�нностей,ставлення до себе, людей та св�ту;

повед�нковий



Що потр�бно для того

щоб розпочати

л�тературний проект?

4.Орган�зуйте творчу

справу
 



Творча справа

Лепоре
лло Антибук



«ЖИВІ ПИСЬМЕННИКИ
БАТЬКАМ»





Хьюге 
філософія щастя,

що живе в простих речах поруч.
 Хьюге —особливий стан, коли почуваєшся
комфортно, на душі спокійно та радісно 



«КОЖЕН ПО СЛОВУ-
 � казка готова!» 

 







«Склади опов�дання» 
 







«Красномовство»
 
 

«В�таємо вас на сем�нар� 
«Л�тературн� посиденьки»

 
 



Анна - Мар�я Богосвятська 
тренерка з розвитку ключових

ум�нь ХХІ ст., авторка пос�бник�в �
онлайн-курс�в для педагог�в







Притча 
«Чия мова найкраща?» 



Притча «Чия мова найкраща?» 
Опов�дання  "Перший поц�лунок" 

Популярному перемишлянському поетов� Павлов� Под�льчаку прийшло поштою приємне
пов�домлення:"Приїзд�ть, пане Павле, - писав поважний правитель пов�ту Пол�карп Паскевич, -
погостюєте, повеселитесь". Пан Павло посп�шив, прибувши першим потягом. П�дгорецький палац
Паскевич�в прив�тно прийняв приїжджого поета. Пот�м п�д'їхали поважн� персони - приятел�
господар�в. Посадили пана Павла поряд панночки - премилої Пол�ни. Поговорили про пол�тику,
погоду. Пан Павло прочитав п�д�бран� пречудов� поез�ї. Панна Пол�на програла прекрасн� полонези
Понятовського, прелюд�ї Пучч�н�. Посп�вали п�сень, потанцювали падеспань, польку. Прийшла
пора пооб�дати. Поставили повн� п�дноси пляшок: портвейну, плиски, пшеничної, п�д�гр�того
пуншу, пльзенське пиво. Принесли печен� поросята, приправлен� перцем, п�вники, пахуч�
паляниц�, печ�нковий паштет, пухк� пампушки п�д печеричною п�дливкою, пироги, п�дсмажен�
пляцки. Пот�м подали пресолодк� пряники, персикове повидло, помаранч�, повн� порцелянов�
полумиски полуниць, пор�чок. Почувши приємну повноту, пан Павло подумав про панночку.
Панна Пол�на попросила прогулятися П�дгорецьким парком, помилуватися природою, послухати
пташин� пересп�ви. Пропозиц�я повн�стю п�д�йшла прохмел�лому поетов�. Походили, погуляли. ...
Порослий папороттю прадавн�й парк подарував приємну прохолоду. Пов�тря п'янило принадними
пахощами. Побродивши по парку, пара прис�ла п�д порослим плющем платаном. Посид�ли,
помр�яли, поз�тхали, пошепталися, пригорнулися. Почувся перший поц�лунок: прощай парубоче
прив�лля, пора поетов� приймакувати!
П�сля тиш�… пролунали оплески. 



«Склади опов�дання щоб ус�
слова починались  на одну

л�теру» 
 





Лепорелло –
книжки-гармошки 

 



Як зробити лепорелло?
Книжечка ця дуже проста у виконанн�.
1. Вам потр�бен аркуш А4. Можна використовувати картон або
кольоровий пап�р.
2. Аркуш А4 згинаємо навп�л – але уздовж. Гарно притискаємо
пальцями.
3. Розр�заємо цей аркуш по л�н�ї згину.
4. Беремо одну половинку. Наша задача – скласти цей листочок
навп�л, щоб вийшов дашок (нагадує л�теру Л з двома крильцями).
5. Кожне крило по черз� загинаємо до зовн�шнього боку нагору до
л�н�ї згину. І гарно затискаємо.
У нас вийшла одна частинка гармошки. Для роботи на занятт�
достатньо вже такої частинки.







Дякую за увагу! 


