Розвивальне середовище

Створюємо зимову казку
З
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имові свята — чудова нагода спробувати створити
новорічні дива і святковий
настрій власноруч. А ще ж до
цього процесу можна долучити
вихованців та їхніх батьків! Така
спільна діяльність сприятиме
згуртуванню малят, мам, татусів і педагогів та створенню
чудової родинної атмосфери
в закладі. А потім можна влаштувати яскраву виставку або
благодійний ярмарок чи просто прикрасити усі приміщення
садочка, зробивши їх чарівними й неповторними. Свої
творчі ідеї та яскраві зразки їх
утілення в життя пропонують
педагоги з м. Миколаєва.
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Фото надіслала Ірина Романюк, методистка, НМЦ управління освіти, м. Миколаїв

У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
“Палітра педагога” № 6:
ДОСЛІДЖУЄМО ЗИМУ
Система роботи з ознайомлення дітей з ознаками зими
Дорожня карта спостережень
Хвилинки милування зимовими явищами
Інтерактивні казки, що сприяють невимушеному
засвоєнню правил безпеки взимку
 Цікаві заняття з фізкультури, образотворчості,
розвитку мовлення, математики
 Музичні казки (слухання п’єс: “Взимку” Р. Шумана,
“Полька” Й. Штрауса, “Етюд № 11” і “Гавот сі-мінор”
В. Косенка, “Ранок” Е. Гріга, “Зимовий ранок” П. Чайковського,
“Фея Зими” С. Прокоф’єва)
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Бесіда за сюжетною картиною “Сни новорічної ночі”
Логіко-математичні завдання з наліпками “Як творяться сни”
Комікс про те, чому дітям потрібно вчасно лягати спати
Вірші сучасних українських поетів про сни
Поради, як долати втому
Бесіда за картиною О. Збруцької “Сад снів”
Слухання колискових
Майстер-класи з виготовлення свічок і гірлянд
Вистава-пантоміма за казкою Дж. Дональдсон
“Ґруффалятко”
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