ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

У ФОКУСІ: СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Кулінарія

ВИПІКАЄМО ЮРАШКИ
Інтегрована діяльність для дітей середньої групи
Ганна НАУМОВА,
вихователь, ЗДО № 24 “Ракетаˮ,
м. Слов’янськ, Донецька обл.

Останнім часом дедалі більшої популярності набувають практичні заняття з кулінарії. Цікавий підхід запропонували педагоги зі
Слов’янська, поєднавши випікання медяників-юрашків з віртуальною
екскурсією до батьківщини цих смаколиків — міста Лева.

М е т а. Ознайомлювати дітей з українськими
традиціями та звичаями, містом Львовом. Формувати вміння використовувати умовну міру, вибирати інгредієнти відповідно до рецепта, замішувати тісто, оздоблювати печиво айсингом.
Закріплювати навички розкачування тіста та видавлювання за допомогою форм. Створювати
умови для вільного творчого використання різних
декоративних елементів. Розвивати мовлення,
мислення, пам’ять, увагу, уяву. Виховувати допитливість, самостійність.
М а т е р і а л: комп’ютер; презентація: мальовничі місця та цікавинки Львова, оздоблення печива у львівській майстерні пряників “Юрашки”;
зображення юрашків; рецепт; харчові продукти:
масло, борошно, цукрова пудра, сіль, мед, спеції,
імбир, кориця, мускатний горіх, харчова присипка; кондитерські мішечки, наповнені
айсингом; різноколірні стрічки; качалка для розкачування тіста; форми для печива; міксер; мірні ложки,
електронні ваги, склянка; фартушки
і наголовники.

має свої добрі традиції. В нашому місті, наприклад, прикрашають ялинку на центральній
площі. Чи буваливи біля неї? (Відповіді дітей). А от
у Львові проводять різдвяний ярмарок. Хочете
туди завітати?

ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ МІСТОМ ЛЕВА
Демонструє ролик, присвячений Львову, перегляд
супроводжує розповіддю.

Вихователь. Це місто Лева — Львів — розташоване на Заході України. Тут є гарні, ніби казкові, будинки, величні храми, старовинні площі,
затишні вулички, незвичайні музеї.
У далекі часи у Львові, на площі Собору Святого Юра, частенько вирували ярмарки з веселою музикою та запальними танцями. В центрі
стояло шатро, де продавалися медяники різних

Хід діяльності
Бесіда в колі
“Як ми провели зимові свята”
Які свята ми нещодавно відзначали?
Де ви побували?
У кого гостювали?
Чи колядували, щедрували?
Які подарунки отримали і що
самі дарували рідним?
Вихователь. Ці чудові свята
відзначають у всій Україні. Однак
кожна родина, кожне село чи місто
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Тісто будемо місити
І медяники робити.
(Це та наступне фото надані автором)
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