У ФОКУСІ: АКТИВНЕ ЛІТО

Розвивальне середовище

Уроки в природі

Наталія ЯКИМЕЦЬ,
директор, ЗДО “Малятко”, м. Бровари, Київська обл.

Погожі літні дні — найсприятливіша пора для оздоровлен
ня малечі. Тож організуймо цікаву ігрову й пізнавальну діяль
ність на подвір’ї дитсадка — у затінку дерев, на м’якому ки
лимку травички, біля штучного озерця. Сподіваємося, досвід
колег стане вам у пригоді.

В

идатний педагог Василь Сухомлинський ра
див учити й виховувати малят серед при
роди: “Ведіть дітей у ліс, до річки, на луг, відкривайте перед ними джерело, без якого неможливе
повноцінне духовне життя, і ви побачите, як ваші
діти стануть розумними, спостережливими, кмітливими, добрими”.
Цієї поради педагоги нашого дитсадка дотри
муються повсякчас. Завдяки продуманому ланд
шафтному дизайну вихователі мають можливість
реалізовувати на території закладу цікаві форми
роботи з дошкільнятами, якот заняття, спосте
реження, дослідницьку й трудову діяльність, рух
ливі та дидактичні ігри, розваги, бесіди, читання
науковоприродничих і ху
дожніх творів.
Перебування дітей на
свіжому повітрі сприяє їх
загальному оздоровленню,
загартуванню, підвищенню
пізнавальної та рухової ак
тивності протягом дня.
Наші вихованці залюбки
милуються красою вес
ни, розмаєм літа, ніжною
тишею осені та сліпучою
білизною зими, переда
ють свої враження у твор
чості. Вони усвідомлюють
себе часточками велико
го прекрасного світу, не
споживачами, а друзями
природи.
На території закладу ми
облаштували різні сюжетні
та функціональні осередки.
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КАЗКОВА ГАЛЯВИНА
Серед зелені квітів та кущів розкинулася світ
ла галявина. Встелена м’якеньким килимком тра
вички, оперезана стежечками з камінців та кори,
вона так і вабить дошкільнят. На них там чекають
дерев’яний будиночок, персонажі казок та різні
атрибути для ігор.
На галявині діти мають можливість розгорнути
сюжетну гру чи грудраматизацію, поспостеріга
ти за змінами в природі, скласти творчі розповіді
за мотивами казок. Малята опиняються у країні
фантазії, яка дарує їм радість і широке поле для
творчості.
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