Громадянське виховання

Українська народна іграшка
Освітній проект для дітей молодшої, середньої і старшої груп
Вид проекту: творчий, короткотривалий.
Мета: прилучення дітей до української народної культури.
Завдання проекту. Ознайомлювати дітей молодшого та середнього дошкільного віку з народною ляль
кою-мотанкою. Навчити виготовляти її вузликовим способом. Сприяти розвитку навичок ігрової діяльнос
ті, творчої уяви. Виховувати уважне ставлення до результатів своєї та чужої праці. Ознайомлювати старших
дошкільників з історією походження ляльки-мотанки. Поповнити їхні знання про культуру українського наро
ду (традиції, загадки, приказки, пісні). Вчити виготовляти іграшки з соломи, оцінювати з точки зору естетики
результати продуктивної діяльності. Виховувати любов до Батьківщини.

План проектної діяльності
Дні тижня

Діяльність дітей 4-го і 5-го років життя

Діяльність дітей 6-го і 7-го років життя

Перша половина дня

ПОНЕДІЛОК

Бесіда “Моя улюблена іграшка”.
Малювання “Моя улюблена іграшка”

Бесіда “Чому діти люблять іграшки?”.
Малювання “Іграшка моєї мрії”
Друга половина дня

Ігрова діяльність “Магазин народних іграшок” (надати можливість самостійно дібрати народні іграшки;
власноруч виготовити нескладні іграшки з глини; підтримувати і розвивати творчі задуми дітей)
Перша половина дня

ВІВТОРОК

Бесіда “Лялька-мотанка”

Бесіда “Українські народні іграшки” (походження, види)
Друга половина дня

Ознайомлення з експозицією міні-музею української іграшки
Перша половина дня
Розглядання у книжковому куточку альбомів українських народних іграшок

СЕРЕДА

Дидактична гра “Подаруємо лялькам стрічки”

Дидактична гра “У кого така сама іграшка?”

Друга половина дня
Продуктивна діяльність “Виготовлення ляльки- Продуктивна діяльність “Виготовлення іграшки з соло
мотанки”
ми”
Перша половина дня

ЧЕТВЕР

Аплікація “Народна іграшка пташечка-щебету Бесіда “Українські традиції. Зв’язок українського наро
шечка” (доклеювання дзьобика та крилець до го ду з природою” (розглядання іграшкових звірів і птахів,
тового силуету іграшки)
виготовлених традиційним способом із сіна, соломи)
Друга половина дня
Обговорення приказок про свійських тварин і Промовляння українських народних закличок.
птицю.
Продуктивна діяльність “Виготовлення із соломи іграш
Продуктивна діяльність “Виготовлення з хустин кового птаха”
ки іграшкового зайчика” (вузликовим способом)
Перша половина дня
Розповіді дітей про експонати міні-музею української іграшки.
Поповнення експозиції іграшками, виготовленими дітьми власноруч (на згадку бажано зробити фото
експонатів міні-музею, щоб згодом помістити їх в альбом “Наша група”)

П’ЯТНИЦЯ

Друга половина дня
Розповідь бабусі (дідуся) когось з вихованців групи про улюблену народну іграшку.
Ігри з народними іграшками, виготовлення іграшок за бажанням дітей.
Дарування іграшок рідним і близьким

Робота педагогів з патріотичного виховання має зацікавлювати дітей подіями і фактами навколиш
ньої дійсності, викликати емоційний відгук на них, сприяти проявам любові та гордості за свою родину,
дитячий садок, місто, край, Батьківщину. 
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ЗАВАНТАЖИТИ

Підпишіться на розсилку
і будьте в курсі всіх новин: jmil@dvsvit.com.ua

