ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Образотворчість

БІЛИЙ, БІЛИЙ СНІГ КРУЖЛЯЄ...
Інтегроване заняття для дітей старшої групи

Олена ГОЛЕНКО,
вихователь, ЗДО № 303,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Узимку малят переповнюють яскраві враження. Вони
дивуються сніжно-білій красі довкола, щиро радіють снігу, санчатам, лижам, ковзанам, випробовують на міцність лід… Як же їм передати всю повноту своїх почуттів?
Для цього можна запропонувати дітям різні способи висловлення думок і нетрадиційнутехніку малювання — акватипію.

М е т а. Закріплювати знання дітей про зиму
і спонукати до їх відображення в художній та мовленнєвій творчості. Ознайомлювати з нетрадиційною технікою малювання — акватипією. Вправляти
в побудові складнопідрядних речень. Розвивати
уяву, мислення, здатність обґрунтовувати свої думки. Виховувати ініціативність, любов до природи.
М а т е р і а л: паперова сніжинка; предметні
картинки “Пори року”; папір білого кольору, пензлі, гуаш блакитного кольору, розчин господарчого
мила (або 80% рідкого мила і 20 % води), дощечки для ліплення, стаканчики для води; білі кульки
з серветок (декілька на кожну дитину), клей.
П о п е р е д н я р о б о т а. Розглядання і обговорення зимових пейзажів, картинок, на яких зображені зимові явища (вітер, мороз, завірюха, хуртовина). Скачування кульок з білих серветок.

Хід заняття
Відгадування загадки
Стало біло навкруги —
Я розтрушую сніги,
Наганяю холоди,
Воду сковую в льоди!
В дружбі з дітьми я всіма.
Здогадались? Я — … (зима).
Вихователь. Завітала до нас у гості зима.
Вкрила все білою пухнастою сніговою ковдрою,
і стало навколо гарно, як у казці. Діти, а за що ви
любите зиму?
Дидактична гра
“Я люблю зиму, тому що…”
Діти за бажанням висловлюють свої думки, вживаю
чи складнопідрядні речення зі сполучником “тому що”.
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Вихователь. Справді, як не любити зиму! Та
вона не сама ходить нашим краєм, має помічників. Відгадайте, яких саме.
Гра-пантоміма
“Помічники зими”
Дорослий показує рухи, діти повторюють і відгаду
ють, який зимовий образ створено: вітер, мороз, заві
рюха, хуртовина, сніг тощо.

Вихователь. А зараз уявіть себе сніжинками.
Гра-фантазія “Я — сніжинка”
Діти передають паперову сніжинку з рук у руки, від
повідають на запитання вихователя:

— Де ти живеш, сніжиночко?
— Де літаєш? Що бачиш?
— З ким дружиш?
— Кого веселиш?
— Кому допомагаєш?
— Чого бажаєш?
— Чим полюбляєш займатися?
Вихователь. А ще сніжинкам подобається
малювати. Погляньте-но у вікно — який гарний
засніжений пейзаж! Добре постаралися сніжинки. Вдягли у сріблясте мереживо дерева. На
кущі начепили пухнасті шапки. А землю встелили пуховою периною. Хочете й ви навчитися так
чарівно-ніжно малювати? Для цього потрібна
особлива техніка! І я знаю одну таку. Називається
вона акватипією.
Нам знадобляться аркуші білого паперу, дощечки для ліплення, господарче мило, гуаш блакитного кольору та пензлі. Бажаю вам натхнення
і наполегливості в роботі.
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Малювання “Білий сніг
насипала зима” (акватипія)
Вихователь демонструє послідовність малюван
ня методом акватипії.

1. На дощечку для ліплення нанести пензлем
мильний розчин.
2. Потім нанести гуаш.
3. Іншим пензлем змочити водою білий папір
і прикласти до дошки. Добре притиснути
зверху.
4. Зняти папір, на якому залишиться відбиток,
і дати просохнути декілька хвилин.
Діти створюють тло.

(Фото надане автором)

Вправа“Розкажи і покажи”
Серед запропонованих предметних картинок діти
обирають ті, які стосуються зими, і з опорою на них
складають речення. А потім імітують дії, про які гово
рили.

ЗАВАНТАЖТЕ КАРТКИ:
dv.in.ua/2019-1/p27
Пальчикова вправа“Кулачки”
Руки на колінах стисну в кулачки,
Міцно, ніби сніжки, тримаю — раз, два, три!
Потім пальці розтуляю, ніби сніжки підкидаю.

інтегрована освіта

Беремо мило, фарби — й на малюнку
З’являються зимові візерунки.

Вихователь. Поки ваші малюнки висихають,
поміркуємо, що можна намалювати на зимовому тлі.

Малювання “Зимові сюжети”
Діти на готовому тлі створюють малюнки за влас
ним задумом. Потім змащують кульки з серветок клеєм
і прикріплюють до композиції.

Вихователь. Он скільки чудових ідей у нас виникло! Час братися до їх утілення. Та спершу підготуємо пальчики.

Виставка робіт
Кожна дитина придумує назву для свого малюнка
і презентує роботу. 

“Джмiль”, 2019, №1
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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!

