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Художня література

МОРЕ — ДИВОВИЖНИЙ ДІМ
Інтегроване заняття для дітей
старшої групи
за сюжетом казки О. Кротюк 
“Чорне море й синій кит”
Олена ВОВК,
вихователь, Рівненський НВК № 1

Основою інтегрованого заняття може стати літературний
твір, навколо змісту якого розгортатимуться полілоги, пошу
кові завдання, ігри, дослідницька та художньо-продуктивна
діяльність дітей. Чудовий приклад — подана розробка.

М е т а. Формувати в дітей уявлення про море як
дім для різних представників рослинного і тваринного
світу, про порядок як правила життєвого устрою та за
кони природи. Розширювати й конкретизувати знання
про морських мешканців, активізувати пізнавальний
інтерес до представників морської фауни. Виховува
ти любов до природи, стимулювати бажання вчитися.
М а т е р і а л: картинки із зображеннями різних
ареалів поширення тварин: ліс, джунглі, річка чи
море, сільське подвір’я; зображення людської оселі;
предметні картинки із зображеннями різних тварин
(за кількістю дітей); картинки із зображеннями пред
ставників морської флори та фауни, корабля, чов
на; смайлики настрою; картинки, що не стосуються
морської тематики, — для роботи з асоціативною
картою; матеріал для художньо-продуктивної діяль
ності: кольоровий папір, ножиці, клей, пензлі, мушлі,
пайєтки, білі серветки, пластилін, ватман формату А 4
(завчасно затонований у зелений колір) або велика
коробка від цукерок для основи.

на яких сидять діти, тощо). Кожна дитина знаходить “дім”,
тобто місце проживання, для своєї тваринки.
Педагог разом з дітьми обговорюють особливості
різних ареалів поширення тварин.

Хід заняття

Підсумок. Море — це особлива, загадкова,
прекрасна й таємнича домівка для багатьох тва
рин і рослин.

Вправа на залучення
Вихователь заздалегідь розміщує в кількох місцях
групової кімнати картки із зображеннями різних ареалів поширення тварин (ліс, пустеля, море, джунглі, а
також людські оселі).

Вихователь. Діти, погляньте на ці зображен
ня. Що ви обрали б для себе як дім, як місце сво
го проживання? (Відповіді дітей). А зараз я пропо
ную вам дібрати оселі для різних тварин. Оберіть
картинку з тваринкою, уявіть себе нею, і знайдіть
для себе дім.
Інтерактивна гра “Хто де живе?”
Кожна дитина отримує картинку (вихователь заздалегідь продумує місце розміщення картинок, щоб витратити мінімум часу, — картки можуть бути розкидані на
килимі, на 2-3 столиках, покладені під стільці на килимі,
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Вихователь. Скільки мешканців у кожній з на
ших осель? Оберіть відповідні числа на картках і
розмістіть їх біля кожного “дому”.
Підсумок. Кожна жива істота має свій дім. В од
ному домі (ліс, море та ін.) живуть різні тварини,
і для кожного знаходиться місце. Так і у людей —
різні люди мирно живуть поряд.
Полілог “Море — дім”
Проблемні запитання
Що таке дім?
Яким буває дім?
У кого є дім?
Чи можемо ми назвати море домом?
Для кого море є домівкою?

Читання та обговорення казки О. Кротюк
“Чорне море й синій кит”
Запитання до дітей
Про що йдеться у казці? (Про море, його красу,
про настрій, про порядок. До цих висновків дітей
підводить вихователь).

Коли у кита був радісний настрій?
А коли сумний?
Чому в морі стався переполох?
Мовленнєві та імітаційні вправи
“Що робив кожен з мешканців моря?”
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Є в природі свій порядок,
Але кит йому не радий.
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