Розвивальне середовище

Жива лабораторія
М

и прагнемо, аби природа відкри
валася перед малятами як жива
лабораторія, де можна спостерігати,
експериментувати, грати й навчатися,
милуватися природними багатствами
та примножувати їх.
Окраса території — змішані квіт
ники, де безперервно цвітуть хоста,
хризантеми, ромашки, петунії, гацанії,
агератуми, бальзамін, сальвії, жоржи
ни, чорнобривці, цинії, айстри, годеції,
примули, іриси та інші.
Перед парадним входом будівлі об
лаштовані альпійські гірки. Тож що
дня милують око туї, самшити, лілії,
кам’яні троянди, лимонник, лілейник,
в’юнкі троянди, осінній пізньоцвіт, ла
ванда, іберіс вічнозелений, дюшенея
індійська, ломикамінь та інші. У вигляді
альпінаріїв оздоблені міні-тераси біля
вхідних дверей.
Городи влаштовані як високі грядки.
На них діти вирощують кабачки, картоп
лю, помідори, огірки, петрушку, капусту,
квасолю, моркву, буряки, часник, цибу
лю, кріп, листкові салати.
У куточку саду ростуть слива, яблу
ня, груша, черешня, абрикос. Вихован
ці спостерігають за їх цвітінням, долуча
ються до підпушування дерев, збирання
плодів, утеплення стовбурів на зиму.
У ягіднику можна побачити кущі
смородини, червоної та білої порічки,
калини, суниці. Для утримання вологи
в ґрунтіми висадили тут папороть.
На ділянці також створено куто
чок лісу і луки, де оселилися мати-ймачуха, лопух, подорожник, грибниця,
папороть, а ще сокирки, волошки, пиж
ма і різнотрав’я.
Цікавою для дітей є і нива польових
культур — жито, пшениця, овес.
Зі створенням метеомайданчика
з’явилася можливість увести малят у світ
досліджень та відкриттів. Тут є флюгер,
анемометр, термометр, барометр, до
щомір, сонячний годинник.
У ході трудової, ігрової, дослідницької
діяльності на ділянці закладу діти отри
мують естетичні враження та позитивні
емоції від спілкування з природою, і пе
дагоги роблять усе для того, аби ці вра
ження були повноцінними й незабутніми.
Надіслала Ірина Могилевська,
вихователь-методист,
ЗДО № 7 “Попелюшка”, м. Суми
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