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Осіння краса надихає на творчість і дорослих, і дітей. Покажіть
малятам незвичайну техніку малювання — очищеними кукурудзяними
качанами на камінцях. Процес образотворчості в цій техніці надзвичайно
легкий і цікавий, а результат — завжди чудовий і неповторний.
М е т а. Закріплювати уявлення дітей про осін
ні зміни в природі. Збагачувати їхній словник
назвами осінніх квітів (айстри, чорнобривці, гладіолуси). Спонукати до фантазування, створен
ня зображень у нетрадиційній техніці малюван
ня — кукурудзяним качаном. Формувати вміння
гармонійно добирати кольори. Розвивати зорову
і слухову увагу, тактильні відчуття, дрібну мото
рику, координацію рухів, емоційну чутливість, ем
патію. Виховувати самостійність, охайність.
П о п е р е д н я р о б о т а. Бесіда про квіти.
Читання віршів та відгадування загадок про них.
Екскурсія на центральну клумбу дитячого садка;

хвилинки милування. Розглядання зображень
квітів. Перегляд мультиплікаційних фільмів “Квіт
ка”, “Бутон” із серії “Лунтик та його друзі”.
М а т е р і а л: повітряні кульки білого та бла
китного кольорів з прикріпленими силуетами
предметів (за кількістю дітей); ширма для лож
кового театру, персонажі (Фея квітів, Чаклун,
квіти: айстри, гладіолуси, чорнобривці); матерія
синього кольору — “річка”, дерев’яні кругляшки
(4-5 шт.), арка з квітів; кошик; камінці округлої
форми; очищені кукурудзяні качани (за кількістю
дітей); палітра з розведеними фарбами основних
кольорів, вологі серветки.
Хід заняття
Вихователь збирає дітей біля себе.

Психогімнастична вправа
“Впіймай настрій”
Вихователь. Діти, у мене сьогодні ве
селий настрій, і я хочу передати його вам.
Приготуйте свої долоньки і спробуйте
його впіймати! Ловіть: згори, знизу, злі
ва, cправа. (Діти плескають у долоньки у на
прямках, вказаних педагогом). Тепер, бачу,
і у вас веселий настрій. А чи знаєте ви, яка
пора року нам його подарувала? (Відповіді
дітей).

Несуть нас чарівні хмаринки
В осінню казку без зупинки.
(Це та наступні фото надані автором)
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Так, це осінь. Вона розфарбувала все
довкола й зробила цей день яскравим,
і я дуже хочу, щоб він пройшов цікаво.
Пропоную вам зазирнути до осіннього
квіткового королівства. У ньому дуже
багато різних гарних квітів, які здатні
творити дива. Хочете побувати в цьому
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В осінньому квітковому
королівстві

сенсорний розвиток
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