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Метеостанція
в дитсадку
Спостерігаємо, прогнозуємо, граємо

Оксана ВОЛОДІЙ, вихователь;
Тетяна ПОЛІКАНОВА, вихователь-методист,
ЗДО № 46 “Теремок”, м. Чернігів

Спостереження за погодою — доступна дошкільнятам пізнавально-дослідницька діяльність,
що розвиває розумові здібності, спостережливість,
допитливість, уміння порівнювати, аналізувати, робити припущення й висновки. Крім
того, викликає у хлопчиків та дівчаток неабиякий інтерес, мотивує до пізнання та виховує
ціннісне ставлення до природи. У цьому переконалися педагоги-практики, облаштувавши
на території дитсадка метеомайданчик. Запрошуємо до фотопрогулянки ним!

В

ідповідно до Базового компонента дошкільної освіти випускник дитсадка повинен мати
елементарні уявлення про природні явища на планеті Земля та
сезонні зміни в природі, розуміти
їх взаємозв’язки та вплив на рослини, тварин, життєдіяльність людей, уміти фіксувати спостереження в календарях погоди і природи.
Ці завдання серед інших визначені
освітньою лінією “Дитина у природному довкіллі”. Для їх реалізації ми облаштували на території
дитячого садка метеомайданчик.
Метеомайданчик дає змогу
втілювати діяльнісний підхід до
освітнього процесу, проводити
експерименти, систематичні спостереження за погодою, сезонними явищами у навколишній природі, а також вивчати мікроклімат
території дитячого садка. Неабияке захоплення викликає у дітей
зняття показань з приладів і складання прогнозу погоди.
© “ ошкільне виховання”, 2018, № 4
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ОПАДОМІР

Найнеобхідніша
річ на метеомайданчику — термометр, розміщений
у метеобудці, що
захищає його від
сонячних променів та опадів. Діти
визначають температуру повітря і
роблять відповідні
позначки в календарі погоди.

Цікаву
інформацію
дає простий прилад
для вимірювання кількості опадів — опадомір
(дощомір). На стовпчику ми закріпили прозоре пластикове відерце
зі шкалою, у яке помістили лійку. Після дощу
(снігу, граду) діти перевіряють, наскільки воно
наповнилося, порівнюють кількість опадів у
різні пори року.

БАРОМЕТР

СОНЯЧНИЙ ГОДИННИК

Барометром на метеостанції слугують гілки
ялинки та шишки, що вказують на вологість повітря. На похмуру й дощову погоду гілки ялини
опускаються, а в шишках стуляються лусочки; на
погожу днину гілки піднімаються, а шишки розкриваються.

спостереження

За допомогою сонячного годинника дошкільнята вчаться визначати час за сонцем, орієнтуючись на тінь від гномона.

дослідницька діяльність

ТЕРМОМЕТР

природа

Обладнання метеостанції

Май
(тема

Майстер-клас із ВИГОТОВЛЕННЯ СОНЯЧНОГО ГОДИННИКА
поданий у журналі “Джміль” № 5-6 (тема “Світло й тінь”) за 2017 рік.
Дивіться також на сайті: jmil.com.ua/2017-5/workshop
ФЛЮГЕР
Флюгер — найдавніший
прилад для визначення сили
та напрямку вітру. Його різновидами є вітряний рукав,
вітрячки, султанчики. Діти
стежать за їхніми рухами і
вчаться визначати напрямок вітру, його силу, фіксують спостереження у вигляді
схем, символів.
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МЕТЕОСТОЛИК

КАЛЕНДАР ПОГОДИ

Метеостолик дає дітям можливість відмічати
зміну пір року, днів тижня, частин доби. На його
сторонах прикріплені своєрідні “годиннички” зі
стрілками і секторами, зроблені з великих пластикових тарілок.

Стан погоди діти щодня фіксують на спеціальному стенді, вказуючи стрілкою на відповідну
символічну позначку.

***
Наші вихованці регулярно спостерігають за
погодою, вивчають рослинність (дерева, кущі)
й покрив ґрунту; спостерігають за тваринами та
птахами на майданчику і довкола дитячого садка;
працюють з календарем погоди.
Спостерігаючи за погодою, діти вчаться визначати окремі явища, їхню інтенсивність та вплив на
довкілля.

Для дітей метеостанція — це захоплива гра
у “метеорологів”, “учених”, “дослідників”, “екологів”. Для педагогів та батьків — нові цікаві
форми взаємодії з малятами.
Після проведення спостережень наші маленькі
дослідники дають поради вихованцям молодших
груп та дорослим: як одягнутися на прогулянку;
чи брати з собою парасольку; чи поливати квіти
на клумбах тощо.
Робота на метеостанції стала невід’ємною
складовою прогулянки і дарує дітям радість та
задоволення. А метеоприлади, окрім свого безпосереднього призначення, слугують ще й окрасою території садка, пробуджують інтерес до дослідницької діяльності в усіх, хто їх бачить. 
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