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НАМИСТИНКИ ДЛЯ СОРОКИ
Комбіноване заняття
для дітей молодшої групи
Вікторія ДМИТРЮК,
вихователь, ЗДО № 141 “Зірочка”, м. Миколаїв

Як забезпечити ефективність формування в малят елементарних математичних уявлень та навичок? У кожного педагога свій “рецепт”. Наприклад, у поданому занятті це — чіткість та послідовність навчально-пізнавальних дій: показ, роз’яснення
вихователя із застосуванням наочності, вправляння дітей під час дидактичних ігор та мікропідсумок кожного етапу роботи. До того ж уся діяльність об’єднана цікавим сюжетом.
М е т а. Навчати дітей знаходити геометричні фігури (круг, трикутник) за назвою, викладати з них
нескладні зображення шляхом накладання на силует. Закріплювати навички лічби в межах 3, уміння узагальнювати результат рахунку, співвідносити
число і кількість. Розвивати уважність, інтерес до
життя птахів.
В аплікації навчати дітей викладати готові форми різної величини на папері відповідно до заданої
закономірності, намащувати заготовки клеєм, розвивати навички зорового сприймання, орієнтування
на площині. Виховувати акуратність, самостійність.
М а т е р і а л. Демонстраційний: іграшкова сорока; “призові” намистинки — із зображеннями видів
діяльності дітей; сюжетна картина з годівничкою;
силует сороки з геометричних фігур; зразок аплікації; числові картки, геометричні фігури.
Роздатковий: ігрове поле для слухового
диктанту; зображення сорок; набір геометричних фігур; картки з силуетними зображеннями
сорок; приладдя для аплікації.

Будем птахів на гостину скликати
І для Сороки намисто збирати.
Дидактична гра
“Пташки біля годівнички”
Вихователь. Запросімо подружок Сороки до
годівнички. (Діти працюють на індивідуальних картках
із зображеннями годівнички на дереві. За вказівкою
вихователя розміщують пташок на дереві, на годівнич
ці, під і над деревом).

— Посадіть на годівничку ось стільки сорок.
(Показує картку з однією крапочкою).

— Над годівничкою посадіть от стільки. (Пока
зує картку з двома крапочками).

— Під годівничкою — стільки. (Показує картку
з   однією крапочкою).
(Демонструє контрольну картину).

Хід заняття
Сюрпризний момент
Вихователь тримає в руках іграшкову сороку,
в аудіозаписі звучить скрекотання пташки.

Вихователь. Діти, подивіться! Що це за
пташка прилетіла до нас у групу? (Сорока).
Добрий день, Сороко! Що тебе так стурбувало? (Вдає, що слухає сороку). З приходом зими та настанням холодів у всіх птахів з’явилося багато клопотів. А які клопоти
у пташок узимку? (Шукати їжу, ховатися від мо
розу). Сорока каже, що давно не бачилася зі
своїми подружками-сороками, і хоче запросити їх на гостину. Допоможемо їй, малята.
Я знаю, що подружки Сороки приготували до відвідин чарівні намистинки.
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Прилетіли до Сороки всі сестрички.
Ми розсадимо їх біля годівнички.
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