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Мультфільм “Рекс і дятел” (з циклу “Пригоди Рекса”) 

Запитання та завдання для обговорення мультфільму 

Мультфільм допомагає розповісти дітям про те, як багато інформації може нам дати звук, 

а також чим корисний дятел деревам і людям. 

 Чому прокинувся Рекс? 

 Як він зрозумів, хто заважає йому спати? Як визначив, де працює дятел? (Песик 

орієнтувався у просторі за звуком — визначав, звідки до нього прийшов звук). 

Цікаво, а чи можемо ми орієнтуватися у просторі за звуком? Перевіримо! Діти заплющують 

очі, а педагог плескає в долоні. Малята намагаються зрозуміти, де стоїть педагог, і показують 

туди, звідки йде звук. Чи легко це зробити? Можна такий самий дослід провести 

на прогулянці. 

 Чи міг дятел працювати тихо? Чому? 

 Про що розповів Рексу дятел? Чим корисні ці птахи? 

 Чи бачили ви дятла? Розкажіть про свої враження. Що ще ви про нього знаєте? 

 Чи винен дятел у тому, що з дерева впали шматочки кори? 

 Поміркуйте, чому кора могла впасти. 

 Чому Рекс попросив дятла про допомогу? Чому птах покликав іще й свою родину? 

 Чи справді дятли допомогли песику? Чому вони наробили стільки дірок у стінах 

собачої буди? Чи хотіли вони зробити щось погане? 

 Навіщо песик записав звук черв’яка? 

На дотепному прикладі ми можемо розповісти малятам про різні рівні розвиненості деяких 

органів чуття у тварин і людей. 

 Чи почули б ми звук стукоту дятла по дереву? А звук черв’ячка? Чому песики чують, 

а ми ні? 

 Які ще органи чуття у тварин розвинені краще за людські? 

 Поміркуйте, чому тварини краще від нас чують і відчувають запахи. 

 Що ще краще за людей уміють робити тварини? А що краще за тварин уміють люди? 

Чому так сталося? Все у природі доцільно. Життя тварин цілком залежить від того, 

чи відчують вони вчасно ворога або іншу загрозу в природі (шум води під час весняного 

розливу, дерево, що падає, тощо), чи зможуть знайти їжу. А от життя людей від розвиненості 

органів чуття залежить не до такої міри. 

Наприклад, нам цілком достатньо чути голосні звуки. Пригадайте разом з малятами, 

як під час переходу дороги можна почути машину раніше, ніж побачити, тому що водії 

автомобілів сигналять нам, коли треба їх пропустити (наприклад, швидка допомога мчить 

рятувати людей) тощо. 

 Коли ще нам стають у пригоді відчуття? 
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