
Ірина Ковач, завідувачка медіацентру Херсонської обласної бібліотеки для 

дітей ім. Дніпрової Чайки 

Заняття «Інформаційний детектор» для дітей 3-4 років 

Мета: Навчити розрізняти види інформації за органами її сприйняття, 
характеризувати інформацію за емоційними  критеріями, навчити будувати та 
передавати «Я повідомлення». Розуміти, як передають однакову інформацію різні 
медіа. Надати дітям уявлення про їх власні емоції і емоції інших людей шляхом 
ознайомлення з різними інформаційними каналами (текст, зображення, звук). Навчити 
передавати свої емоції іншим людям різними видами медіа-меседжів. 

Вправа 1  Інтерактивна медіа гра  «Емоджі»  

Ведучий пояснює дітям, що таке міміка і він повинен впевнитися, що всі 

зрозуміли (можна сказати так «Міміка – це вирази обличчя, які змінюються залежно 

від настрою»). Далі ведучий показує (на своєму обличчі) настрій по черзі: сум, 

радість, злість, незадоволення страх та ін. Потім дітям показують картки з 

зображеннями емоджі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведучий просить вгадати емоцію зображену на малюнку і спробувати показати 

на своєму обличчю схожий настрій. 

Вправа 2  Інтерактивна медіа гра  «Ефективна комунікація» 
Ведучий розповідає дітям, що всі люди відчувають одні й ті самі емоції, але хтось 

приховує їх від інших, тому їх буває важко помітити. Але емоції можна не лише 
побачити про них можна написати. Ось наприклад письменниця Анастасія Музиченко 
за допомогою віршиків у книжечці «Перша книжка малюка» розповідає про приховані 
емоції тваринок. 

Динозаврик зажурився, 



Бо самотній на Землі. 
До горбочка прихилився, 
Визирає щось в імлі… 
Ведучий запитує в дітей, яку емоцію приховує динозаврик. І просить дітей її 

продемонстувати. 
Качки в потяг разом грали, 
А Маля не погукали. 
Ображається Маля: 
Та хіба не качка я?! 
Ведучий запитує в дітей, яку емоцію приховує Маля. І просить дітей її 

продемонстувати. 
Щоб малого вдало зняти, 
Мамі слід попрацювати: 
Він боїться обєктива 
І здорових лап – штатива… 
Ведучий запитує в дітей, яку емоцію помітила мама кенгуру у свого малюка. І 

просить дітей її продемонстувати. 
Вправа 3  Інтерактивна медіа гра  «Природа вміє відчувати» 
Ведучий розповідає дітям, що природа так само, як людина, звірі і птахи, може 

мати різний настрій. Демонструє дітям фотографії та коментує. В грозу природа 
злиться, лякає, під час дощику – сумує, а в сонячний день радіє. 

Фото 1: злиться, лякає.                    
Фото 2: сумує.                         
Фото3: радіє. 

Ведучий пропонує дітям 
показати за допомогою 
жестів та міміки настрій 
природи, що зображений на 

фотографіях. Адже почуття можна передавати по різномув тому числі за допомогою 
тіла. 

Фото1 
 Злість. Діти роблять сердите обличчя та тупотять ногами. 
Налякані. Діти роблять налякане обличчя, стискають руки в кулачки та тремтять. 
Фото 2. 
Сум. Діти показують сумний вираз обличчя, опущені плечі, голова, показують 

плач (витирають руками уявні сльози).  
Фото 3. 
Радість. Діти посміхаються, з задоволенням плескають в долоні, підстрибують, 

обіймаються. 
 
 
 



Вправа 4 Інтерактивна медіа гра  «Музичний настрій» 
Ведучий запитує дітей, чи люблять вони слухати музику. Потім розповідає, що за 

допомогою музичних записів також можна передавати настрій. Просить дітей закрити 
очі, послухати уривки записів та визначити почуття, яке вони почули. 

Для вправи ведучий використовує аудіозаписи «Чотири пори року» — цикл із 
чотирьох скрипкових концертів італійського композитора Антоніо Вівальді. 

Ведучий розповідає, що кожна мелодія відповідає порі року. Ще раз по черзі 
включає мелодії, демонструє фото пори року та зачитує відповідний текстовий 
супровід, показуючи дітям, як різні інформаційні канали доповнюють один оного 
підсилюючи наші відчуття. 

Весна. 
Аудіозапис:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/01_-

_Vivaldi_Spring_mvt_1_Allegro_-_John_Harrison_violin.ogg 
Сонет до музики Є.Яворського: 
На порозі весна й щебетання 
Привітальних щасливих мелодій, 
І струмки, що з шовковим дзюрчанням 
Під зефір підігра́ють природі. 
Літо.  
Аудіозапис:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/04_-

_Vivaldi_Summer_mvt_1_Allegro_non_molto_-_John_Harrison_violin.ogg 
Сонет до музики Є.Яворського: 
Палючим сонцем зморює сезон 
Людину й стадо, а сосну - вогнями; 
Розвіявся, змарнів зозулі тон, 
Їй скоро щиглик підігра піснями. 
Осінь. 
Аудіозапис:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/07_-

_Vivaldi_Autumn_mvt_1_Allegro_-_John_Harrison_violin.ogg 
Сонет до музики Є.Яворського: 
Та зчорніє враз небо, мов злодій, 
Блискавиці, громи́ сповіщання 
Розпочнуть, і змовчить дощ щорання; 
Але втне ще рясніш при нагоді. 
  Зима. 



Аудіозапис:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/10_-
_Vivaldi_Winter_mvt_1_Allegro_non_molto_-_John_Harrison_violin.ogg 

Сонет до музики Є.Яворського: 
Промерзло тремтіти пори снігової 
При лютому віянні вітру страшного, 
Нести́ся, щокроку збиваючи ноги, 
І бити зубами від стужі значної; 


