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ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Інтегрована освіта
розвиток мислення

Граємо радо —
мороз не завада
Робота з дітьми старшої групи
за сюжетною картиною
на обкладинці журналу “Джміль”
Наталія ШАЛДА,
вихователь-методист;

розвиток мовлення

Тетяна КУЗЬМІНА, вихователь,
ЗДО № 1 “Дзвіночокˮ,
м. Шостка, Сумська обл.

Використання в роботі з дошкільнятами сюжетних картин і репродукцій творів мистец
тва, дитячих журналів, інформаційно-комунікаційних технологій — неодмінна складова
сучасного освітнього процесу. До вашої уваги приклад організації інтегрованої діяльності
дітей на основі матеріалів журналу “Джміль”. Запропоновані форми роботи можуть стати
основою тематичного дня чи циклу міні-занять протягом кількох днів.
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 озділені на 5-6 квадратів, силуетні зображення
р
сніговиків (по 6 шт.); картки з ковзанами для гри
“Знайди загублену пару”; картонна “підзорна труба”; різноколірні фішки; паперові сніжинки та паперові сонечка; “чарівні окуляри” з кольорового пластику (жовтого, синього, червоного).

ІКТ

М е т а. Розширювати знання дітей про природні
явища та життя людей узимку, використовуючи сюжетну картину. Зацікавлювати дітей сюжетом картини, вправляти в умінні виділяти конкретні об’єкти та
сюжети, кольори та їх відтінки, дрібні деталі, уявляти різні звуки, “оживляти” персонажів картини. Збагачувати активний словник дітей. Формувати вміння
сприймати сюжет картини, усвідомлювати її зміст,
відчувати і розуміти настрій персонажів.
Завдяки динамічній зміні форм і завдань забезпечувати достатній рівень інтелектуальної, мовленнєвої та емоційної активності дітей.
М а т е р і а л. Демонстраційний: комп’ютер; журнал “Джміль”, 2017, № 1, та електронний додаток
до нього (презентація); інтерактивна дошка або
фліп-чарт; роздрукована картина “Зимові розваги”
(з обкладинки) формату А 3 або А 2; тло нейтрального кольору з наклеєним заздалегідь двостороннім скотчем у картинній рамці; сумка-холодильник
з двома порціями морозива, таця, серветка, дитяча шуба; бездротові навушники або дитячі обручінавушники зі штучного хутра; дві скриньки, одна
з яких оздоблена сніжинками, інша — сонечками.
Роздатковий: таця з різноколірними клаптиками тканини у кількості, більшій за кількість дітей; картини “Зимові розваги” формату А 4; різноколірні картонні рамки розміром 13 х 9 см; каса
цифр; набори піктограм різних емоцій; картки для
гри “Добудуй фортецю” (“Джміль”, 2017, № 1) та набори сніжинок-наліпок для гри; паперові смужки,

Форми роботи

ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО З КАРТИНОЮ
Вправа на включення
“За що ми любимо зиму”
Що ви полюбляєте робити у зимовий сніжний день?
Які зимові розваги дарують радість і малятам, і дорослим?
Як можна кататися на санчатах?
На чому ще можна спускатися з гірки?
Що можна ліпити зі снігу?
Чим запам’яталася вам наша остання прогулянка?
Вихователь. Зимові прогулянки — не лише
цікаві та веселі, а й корисні для здоров’я! А чи
є серед вас такі, кого в мороз надвір і пряником
не виманиш? (Відповіді дітей). Як гадаєте, чи так
само, як ви, радіють зимі діти на цій картині? Що
вони відчувають? (Відповіді дітей).

ЧИТАТИ ДАЛІ
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ЧАС ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ
на 2019 рік!
Обирайте зручний для вас спосіб

НА ПОШТІ
ІНДЕКСИ
“Дошкільне виховання” 74140
“Палітра педагога” 40296
“Джміль” 40295
Комплект 95989
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ONLINE
НА САЙТІ JMIL.COM.UA
Сформуйте
персональний комплект
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

