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Помилуватися природою, дослідити її таємниці, помітити незвичне
у буденному, пограти в рухливі ігри та створити неповторний осінній
колаж — усе це ваші вихованці зможуть під час інтегрованої прогулян
ки, конспект якої подаємо нижче.
М е т а. Вчити дітей спостерігати за осінньою
природою, помічати її красу, милуватися нею. Фор
мувати вміння виокремлювати естетично вираз
ні об’єкти. Закріплювати знання назв кольорів та
відтінків, дерев, кущів, квітів. Розвивати мовлення
дітей, збагачувати їхній активний словник слова
ми-образами, прикметниками. Стимулювати сен
сорний та художньо-творчий розвиток. Формувати
емоційно-зацікавлене ставлення до природи.
М а т е р і а л: фоторамка, мольберт, аркуш ват
ману, гуашеві фарби в баночках, пензлі, планшети
з прикріпленими до них аркушами паперу, палітра,
вологі серветки, паперові смужки, біла тканина,
дерев’яний предмет (кубик, качалка), “сенсорна
торбинка” (наповнення: каштани, жолуді, горіхи,
шишки, різноманітне листя, плоди шипшини, ягоди
горобини, калини та ін.), листки з 10 різних дерев та
кущів, двосторонній монтажний скотч.

Хід прогулянки
Вихователь. Погляньте, яка краса довкола!
Здається, що ми потрапили до казки. А що най
більше приваблює вас в осінній природі? (Відповіді дітей). Мене — кольори. Їх так багато, і вони такі
різноманітні! Щойно я пригадала віршик про це.
Осінь на узліссі
Фарби розбавляла,
Пензликом легенько
Листя фарбувала.
Вже руда ліщина,
Пожовтіли клени.
В пурпурі осіннім
Тільки дуб зелений.
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(П. Осадчук)

Вихователь. Малята, а які кольори надають
осені особливої привабливості, навіть урочис
тості? (Відповіді дітей). Так, у цю пору року навколо
дуже багато жовтих і жовтогарячих барв. Саме
тому її називають золотою.
Що ще, окрім листя на деревах і кущах, ми
лує око восени? Погляньте на клумбу — справ
жнє барвисте диво! Які квіти його створюють?
(Чорнобривці, жоржини, хризантеми, айстри, сальвії, майори). Які з них нагадують кулю? Зірку?

Тарілочку? Парасольку? Як можна по-іншому
назвати чорнобривці? (Краплинки сонця, сонячні
бризки). Айстри? (Барвисті зірочки). Хризантеми?
(Білі пухнастики).

Милування осіннім краєвидом

Осінь

Утішає ясен:
— Не сумуй за літом!
Геть усі діброви
В золото одіто.

Уміє осінь причепурити природу. Навіть намис
том деякі рослини прикрасила. Погляньте дов
кола. Де його можна побачити? (Відповіді дітей).
Кетяги калини, горобини, ягоди шипшини, бузи
ни, черемхи — ось намиста осені. Як ви гадаєте,
чому ці плоди так називають? (Тому що круглі ягоди
схожі на маленькі намистинки).

Словесний портрет осені
Вихователь. Сподіваюся, вам вдалося не
лише побачити, а й відчути красу осінньої при
роди. А створімо разом її портрет! Як можна
це зробити? (Відповіді дітей). Спершу змалюємо
осінь словами, а тоді — фарбами. Отже, осінь
яка? (Золота, барвиста, пишна, чепурна, ошатна,
красива, чарівна, врочиста, незвичайна, дивовижна,
казкова…).
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