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ПОЛОЖЕННЯ 

про куточок живої природи  

в дошкільній ланці НВК №1 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Куточок живої природи є невід’ємною складовою частиною групових кімнат в 

дошкільному закладі. 

1.2. Куточок живої природи створюється для проведення навчальних і практичних занять, 

передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти та Базовою програмою розвитку 

дитини «Я у Світі», здобуття поглиблених знань, формування практичних умінь та 

навичок, організації дослідницької та природоохоронної роботи дошкільників. 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУТОЧКА ПРИРОДИ 
2.1. Об’єкти куточка природи мають відповідати завданням програми, сприяти їхньому 

виконанню. 

2.2. Всі мешканці куточка природи повинні бути досить різноманітними та цікавими для 

спостереження, невибагливими, щоб праця по догляду за ними була доступною дітям 

дошкільного віку. 

2.3. Рослини і тварини повинні бути безпечними для дітей. У куточку природи дошкільного 

закладу забороняється утримувати отруйні рослини і тварини, продукти життєдіяльності 

яких є алергенами, хворих тварин місцевої фауни (особливо ссавців), які можуть бути 

носіями небезпечних для людини хвороб, а також колючі кактуси. 

2.4. Серед об’єктів куточку не повинно бути рослин, тварин, які підлягають охороні або 

чисельність яких незначна. 

2.5. Розміщення кімнатних рослин і тварин повинно бути підпорядковано їхнім потребам у 

світлі, теплі тощо. Також слід враховувати можливості розміщення дітей під час 

спостережень і догляду за об’єктами, тримаючи в полі зору перш за все їхню безпеку.  

2.6. Об’єкти природи повинні змінюватися, поряд з постійними мешканцями повинні бути 

тимчасові. Це забезпечить приплив нової інформації – важливу умову для розвитку 

пізнавальних інтересів дітей.  

2.7. У куточок природи необхідно періодично вносити зміни, зокрема сезонні. 

2.8. Для догляду за рослинами та тваринами куточка природи в групі повинен бути інвентар. 

Для догляду за рослинами – лійки, щіточки, миски, тази, клейонки, ганчірки, палички 

для рихлення землі; для догляду за тваринами: тази, ганчірки, щітки тощо. 

2.9. Весь інвентар повинен знаходитись в куточку чергових, там само слід зберігати 

клейончасті фартухи, які діти одягають під час роботи. Інвентар для догляду за 

акваріумом слід розмістити в столі-шафі під ним, де можна зберігати банку з кормом, 

щільно закриту кришкою. Весь робочий інвентар повинен мати своє місце, лежати на 

полиці в певному порядку. 

2.10. Вихователям слід постійно дбати про естетичний вигляд куточка природи: він має 

радувати око, прикрашати інтер’єр. 



ІІІ. ВИМОГИ ДО ВІДБОРУ ОБ’ЄКТІВ  ПРИРОДИ ВІДПОВІДНО ВІКОВОЇ 

ГРУПИ 
3.1. Кімнатні рослини 

Кімнатні рослини - постійні і обов'язкові об'єкти куточка природи. Адже залежно від 

місця зростання у природі кімнатні рослини потребують різного догляду, зокрема різного 

ґрунту, поливки, ступеня освітленості тощо, тому вони є цінним дидактичним матеріалом. 

Це дає можливість педагогу вчити дітей доглядати за рослинами, знайомить з життям 

рослин на протязі всього року. 

Підбір рослин залежить від віку дітей, навчально-виховних завдань і конкретних умов 

приміщення.  

 

3.1.1. Вимоги до підбору рослин в молодші групі. 

- У куточку природи доцільно розмістити 3-4 кімнатні рослини, хоча в інтер'єрі 

групової кімнати квітів може бути значно більше; 

- рослини, повинні мати чітко виражені основні частини (стебло, листя, квіти); 

- листя має бути велике, цупке, щоб малюкам було зручно витирати з нього пил, 

квіти яскраві, рясно та довго квітнути; 

- доцільно мати у куточку природи одну з рослин у двох екземплярах для того, щоб 

діти могли вчитися знаходити однакові рослини. 

- всі рослини повинні бути в гарному стані, мати привабливий вигляд. 

 

3.1.2. Вимоги до підбору рослин в середній групі. 

- У куточку природи рекомендовано розмістити 5-6 рослин;  

- вимоги до підбору рослин куточка природи середньої групи дещо змінюються і 

доповнюються, тому слід добирати рослини, які  

- мають листя з різною поверхнею, формою, величиною; яскравим 

забарвленням;  

- добре виявлену потребу у світлі та воді.  

Адже діти опановують складніші прийоми порівняння, вчаться знаходити подібне 

і відмінне в рослинах, узагальнювати об'єкти за тими чи іншими ознаками. 

 

3.1.3. Вимоги до підбору рослин в старшій групі. 

- В старші групі доцільно мати 7-8 кімнатних рослин; 

- слід утримувати рослини  з різними: 

 будовою - видозміненим стеблом чи листям; 

 листям; 

 потребами у світлі і воді; 

 строками і періодами вегетації. 

 

3.2. Сезонні зміни у куточку природи. 

3.2.1. Сезонні зміни у куточку природи є обов'язковими. Вони дають змогу не лише 

збагачувати враження дітей, а й забезпечувати динаміку цих вражень - 

продовжувати спостереження, які були розпочаті у природних умовах. 

3.2.2. Восени з куточка природи виносять рослини, у яких закінчується період вегетації. 

Їх розміщують у холодному приміщенні до весни для забезпечення періоду 

спокою.  

Натомість заносять у куточок природи рослини із квітника. Це можуть бути айстри, 

чорнобривці, сальвії. Такі зміни дають змогу дітям продовжувати спостерігати за 

цими квітами на квітнику і у приміщенні, порівнюючи результати спостережень. 

3.2.3. Взимку у куточку природи проводять вигонку рослин: висаджують цибулини 

тюльпанів, нарцисів і доглядають за ними аж до появи квітів. Також вирощують 

цибулю на перо та овес для підгодівлі птахів. 

3.2.4. Навесні куточок природи поповнюють тими рослинами, які було винесено восени 

чи взимку, а також ранньовесняними рослинами - ефемероїдами. Висаджують 



крокуси, гусячу цибульку, первоцвіт інші первоцвіти, які не занесені до Червоної 

книги. Після відцвітання цибулинки цих рослин висаджують у куточок лісу. 

3.2.5. Влітку куточок природи прикрашають квітковими композиціями, зробленими 

руками дітей і вихователів. 

 

3.3.Мешканці куточку природи. 

3.3.1. У куточку природи можна утримувати як постійних, так і тимчасових мешканців. 

До постійних мешканців відносяться: акваріумні риби, степова черепаха, канарка, 

хвилястий папуга, хом'ячок, морська свинка. 

3.3.2. Акваріум - складова куточка природи у кожній віковій групі. Варто 

використовувати акваріуми з прямокутними стінками, оскільки сферична форма 

дещо змінює зовнішній вигляд об'єктів, що погіршує сприйняття дітей під час 

спостережень. 

3.3.3. Для молодшої групи варто підібрати риб з місцевих водойм. Це - карась, 

краснопірка. Також можна утримувати й одну з екзотичних риб - золоту рибку. 

3.3.4. У середній групі зазвичай утримують різновиди золотої рибки, а саме: вуалехвоста, 

комету, телескопа. Золота рибка і її різновиди холодноводні і не вибагливі. 

3.3.5. У старшій групі можна утримувати дрібніших рибок. Цікавими для дітей будуть 

живородні рибки - гуппі і мечоносці. 

  
Зверніть увагу! У дошкільних закладах відповідно до вимог безпеки дітей в акваріумах не 

повинно бути приладів для підігріву води та компресорів для насичення води киснем. Саме 

тому добирають такі види риб, які невибагливі до умов утримання, але мають привабливий 

вигляд. 

 

3.3.6. Степова черепаха, морська свинка чи хом'ячок, хвилястий папуга чи канарка 

можуть жити у будь-якій групі. Звичайно, для їх утримання необхідно мати 

акватераріум чи тераріум, відповідну клітку. 

3.3.7. Тимчасових мешканців, зокрема молюсків, комах, ящірок, жаб, тритонів, ліпше 

утримувати влітку на веранді, маючи для цього відповідне обладнання: 

- комах слід утримувати в інсектарії; 

- молюск і тритонів - в окремому акваріумі; 

- жаб і ящірок - у тераріумі. 

Нагадаємо, що тимчасових мешканців можна утримувати не більше трьох днів, а 

потім їх відпускають у природне середовище. Це роблять разом з дітьми, 

переконуючи їх у тому, що на волі тваринам буде ліпше. 

 

ІV. ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДОШКІЛЬНИКІВ В КУТОЧКУ 

ЖИВОЇ ПРИРОДИ 

 
4.1. Основним напрямом діяльності дітей у куточку живої природи є проведення 

систематичних спостережень за ростом і розвитком рослин і тварин, проведення різноманітних 

дослідів згідно з навчально-виховними програмами (плануванням) та організація дослідницької 

діяльності дошкільнят. 

4.2. Навчально-виховна та пошуково-дослідницька робота в куточку живої природи 

здійснюється відповідно плану, що складається на основі Базової програми розвитку дитини «Я 

у Світі» (чи інших програм). 

4.3. Вихователь відповідає за стан та умови утримання, зберігання рослин і тварин, 

організацію навчально-виховної роботи з дітьми в куточку природи, відповідає за створення і 

підтримання умов в куточку природи, які відповідають правилам техніки безпеки та санітарно-

гігієнічним вимогам. 

4.4. Вихователь проводячи такі форми роботи в куточку природи як: заняття, спостереження, 

дидактичні ігри, доручення, чергування, праця, повинен забезпечити дотримання дітьми правил 

техніки безпеки і санітарно-гігієнічного режиму, а також безпечну експлуатацію і зберігання 



обладнання, інвентарю та об’єктів рослинного і тваринного світу, що утримують в куточку 

природи. 

4.5. Під час навчально-виховного та пошукового досліду, роботи чи догляду за рослинами і 

тваринами куточка живої природи слід забезпечувати раціональний режим праці та відпочинку 

дітей. 

4.6. Для закріплення знань дітей про сезонні зміни в природі в куточках природи всіх вікових 

груп, слід вести спеціальні календарі. В молодших та середніх групах прості, де розміщуються 

нескладні ілюстрації, які відображають те, що в даний період відбувається в природі, малюнки 

дітей і т.д. В старшій групі дещо складніше. В них діти відмічають значками погоду 

сьогоднішнього дня, малюнки дітей, що відображають стан природи в даний момент, 

ілюстрації, які відображають те, що характерно для даної кліматичної зони і т.д. 

  

V. ОХОРОНА ПРАЦІ ДІТЕЙ 

 
5.1. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку, що діють у дошкільних закладах, з дітьми, 

які залучаються до проведення дослідницької роботи по догляду за рослинами та тваринами в 

куточку природи, проводяться відповідні бесіди та заняття. 

5.2. Інструкція з техніки безпеки розробляється вихователями та методистом і затверджується 

завідувачем дошкільної установи. Діти можуть бути допущені до роботи в куточок природи 

лише після проведення вихователем бесіди чи занять, що дали дітям знання з правил техніки 

безпеки. 

5.3. Навчально-дослідницьку роботу та догляд за рослинами і тваринами діти здійснюють 

лише в присутності дорослого.  

5.4. Вихователь, який здійснює керівництво роботою дітей в куточку природи, несе повну 

відповідальність за дотриманням трудового законодавства, правил, норм, інструкцій з техніки 

безпеки та охорони праці. 

 

 

 

 

 

 

Заст. дир. з навчально-виховної роботи       _________        Новіцька Л. І. 


