
Конспект 

заняття з правового виховання (старша група)     

Тема: «Я та моє ім′я» 

Мета 

Розвивати інтерес до українських імен, до легенд пов‘язаних з ними. 

Виховувати симпатію дітей одне до одного, дружні стосунки .Продовжувати 

знайомити дітей з значенням свого імені; показати дітям, що ім‘я може 

звучати  по - різному. Навчити утворювати ім‘я за допомогою зменшувально 

- пестливих суфіксів. Пояснити, що таке по батькові. Закріпити скоромовки, 

прислів’я, українські ігри в яких звучать імена.  

  

Матеріал: лялька Яринка, легенди, загадки, лічилки, вірші про імена, 

скоромовка. 

  

Хід заняття 
 Вихователь:                       

(загадує загадку) 

Всі хочуть, як народилася дитина, 

Щоб Я було красиве і дзвінке, 

Бо носить все життя мене людина 

Тож відгадай, що Я  таке? (ім‘я) 

Правильно, діти, це ім‘я. 

Як маленьке немовля 

У світ двері відчиня. 

То дарують йому слово 

Слово це – його ім‘я. 

Підростає немовлятко. 

Чи дівчатко, чи хлоп‘я 

Разом з ним іде це слово, 

Слово це його ім‘я. 

Кожен дружить із цим словом 

Протягом всього життя. 

Здогадались, що за слово? 

Слово це - наше ім ‘я. 

 Отже, сьогодні ми з вами  здійснимо подорож у країну імен. Ім‘я людини 

- це не лише вияв любові, надії, які вкладають у нього батьки при народженні 

дитини, ім‘я дається людині раз на все життя. 

(Чути стук у двері, і в групу заходить дівчинка - лялька Яринка. Вона 

вітається з дітками і знайомиться). 

  

Вихователь: А знаєте, чому Яринку так назвали? Ось послухайте казочку. 

Було це давно. Сонечко на небі щоранку вставало  і цілий день людей та 

землю зігрівало. А хто з ним вітався, тому сонечко дарувало тепло. А потім 

стали про нього забувати. Сонечко образилось на людей і за хмарку 

сховалось. Сумно стало всім, особливо маленькій дівчинці. А в цей час всі 



весну зустрічали. Сплела дівчинка вінок, і звернулась до весни: «Ой, 

веснонько, весняночко, наша паняночка, до нас прийди та віночок візьми. На 

крилах пташиних сонечку занеси.» 

І сталося диво: вінок зник, а у небі з‘явилося  Ярило - сонечко. 

- Спасибі, тобі дівчинко, за увагу і чуйність. Віднині ти будеш моєю 

донечкою, і зватимуть тебе Яринкою. Яринка – сонечкова  донька. 

  

Вихователь: У кожного з вас теж є ім‘я. Яринці ім‘я дало сонечко. А хто дав 

вам ім‘я? Що знаєте ви про походження свого імені? ( розповіді дітей) 

  

Вихователь:  А зараз давайте пограємо в гру: «Імена». 

(Називаю чоловіче ім‘я - діти присідають, жіноче - плещуть в долоні, а якщо 

буде не ім‘я - повертається навколо себе.) 

  

Вихователь: Гра «Як тебе звати?» (діти стають колом, кожний передає 

«сердечко» й називає того, хто стоїть поруч пестливим іменем). Останнім у 

колі опиняється вихователь. Вихователь привертає увагу дітей до того, що 

його ім‘я прозвучало разом із по батькові. Пояснює що дорослих називають 

на ім‘я та по батькові на роботі, а на ім‘я - лише близькі люди. А тепер, 

повертаючи «сердечко» назад, назвіть своє ім‘я та по батькові. 

  

Фізкультхвилинка 

  
Вихователь:  Діти, пригадайте, в яких українських іграх звучать імена? 

(«Галя по садочку ходила», «Панас», «Петрику, де ти?». 

  

Вихователь:  А які ви знаєте скоромовки, в яких є імена людей? (У Параски 

гарна праска, попрасує все Параска. Ніс Гриць пиріг через поріг, став на горі 

упав на пиріг. Старий Семен сказав синам: «Скосіть сіно. Старий Семен 

сказав - спасибі». (Одну із скоромовок діти вивчають напам’ять). 

  

Вихователь: Багато імен є, і кожне ім’я щось означає. Ось послухайте: 

Андрій - мужній, хоробрий; Наталка - питалка, допитлива; Василь - цар; 

Ірина - миролюбива, спокійна; Ольга - свята. 

Вихователь:  Про багато імен ми сьогодні дізналися. А зараз послухайте 

загадку-жарт і побачимо, які ви уважні і чи добре вмієте рахувати: 

Рвав Борис у корзину барбарис, 

Рвав Тарас і Роман, 

Гриць, Панас і Степан, 

Андрій, Олег і Павло 

Скільки їх усіх було? 

  
Вихователь:Ось і закінчилась наша подорож у країну імен. Я впевнена, що 

вам сподобалось. Отже, ви всі дізналися, що означає ваше ім’я. А воно у всіх 

вас різне, своє - найкраще, неповторне. 



 


