ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Фізичний розвиток

Сніговик малят чекає
в крижанім північнім краї
Фізкультурна розвага для дітей старшої групи
Марина СИДОРЕНКО,
інструктор з фізкультури, ЗДО № 13 “Маляткоˮ,
м. Покров, Дніпропетровська обл.

Що робити, якщо снігу за вікном обмаль чи й узагалі немає, а малятам
хочеться зимових розваг? Влаштувати майже справжню мандрівку в краї,
де завжди холодно і сніжно — на далеку Північ! На дітей чекають непрості
перешкоди, зустрічі з північними мешканцями, веселі ігри й сюрпризи.

М а т е р і а л: комп’ютер, проектор; добірка
фотографій північного краю; обручі за кількістю
дітей, “сніжки” (по 2 для кожної дитини); великі
й маленькі коробки білого кольору (для “снігової
фортеці”); опорні картинки для складання заклички; “снігова куля”; паперові сніжинки, великий кошик.
П о п е р е д н я р о б о т а. Бесіди з дітьми про
зиму, про тварин, які живуть на Півночі.
Хід заняття

Узуваємо на ніжки чобітки.
(Погладжують гомілки).

На голівки надягнем шапки.
(Погладжують голову, вуха, “зав’язують” шапку).

Потім куртки одягаємо,
Шарф круг шиї обмотаємо.
(Погладжують руки, живіт, шию).

Все, готові! Вирушаємо!
Під музичний та відеосупровід діти рухаються одне
за одним.

Зала оформлена в зимовому стилі.

Інструктор. Сьогодні до нашого дитячого садка надійшов лист від Сніговика. Почитаємо його.
Дорогі діти! Я — Сніговик. Живу на далекій Півночі. Я давно мрію з вами познайомитися. Тож
запрошую вас до себе в гості. Чекатиму з нетерпінням.
Сніговик
Інструктор. Ой, як цікаво! Помандруємо на
Північ? Тоді збираймося в дорогу. Тільки треба
одягнутися тепліше, щоб не змерзнути.
Гра-імітація з елементами масажу
“Збираємося в дорогу”

Різновиди ходьби
По засніжених стежинах
Ми в дорогу вирушаємо.
(Ходьба одне за одним).

Щоб замети подолати,
Дружно ніжки піднімаємо.
(Ходьба з високим підніманням стегна, руки на
поясі).

По кризі, щоб уникнуть лиха,
Ступаєм легко й тихо-тихо…
(Ходьба на носках, руки на поясі).

Аж ось сніжечок полетів
І під ногами зарипів.
(Ходьба на п’ятах, руки за спиною).

Діти імітаційними рухами ілюструють процес одя
гання.

Ми холоду не боїмося,
Швидесенько пробіжимося.

Одягаємо штани, шкарпетки.

(Біг у середньому темпі один за одним).

(Легенько погладжують ноги (гомілки, стегна)).

Потім теплі светри і жилетки.

Довго з вами йшли-ішли,
Й до місточка ми прийшли.

(Погладжують руки, живіт, шию).

(Ходьба одне за одним).
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