У ФОКУСІ: ОБРАЗОТВОРЧІСТЬ БЕЗ ШАБЛОНІВ

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Образотворчість

Зимове дерево
Заняття з малювання для дітей старшої групи
Наталія БОЧКОВСЬКА, вихователька,
ЦРД № 1 “Зірочка”, м. Олевськ, Житомирська обл.

У поданому занятті головне не створення “ідеальної” картини чи
опанування дітьми нетрадиційних технік, а те, що малята вчаться помічати красу природи, переживають радість творчості й спілкування
з друзями, мають можливість вибору і насолоджуються процесом.
А гарний результат буде приємним бонусом!
М е т а. Закріплювати вміння дітей малювати зимове дерево і сніг з використанням нетрадиційних
технік образотворчості (“видування”, “відбитки”, “набризк”). Закріплювати знання про зміни в житті рослин у різні пори року. Розвивати мислення, уяву, мовлення, дрібну моторику, творчі здібності. Виховувати
любов до природи, акуратність, самостійність.
М а т е р і а л. Демонстраційний: малюнки або
фотографії із зображеннями одного й того самого
дерева в різні пори року.
Роздатковий: тонований папір блакитного кольору; посудини з розведеною гуашшю білого і коричневого кольорів; піпетка, зубна щітка, шматочок
гофрованого картону; невеликий шматок поролону
або губки; ганчірочка або волога серветка для рук;
соломинки для коктейлю.
П о п е р е д н я р о б о т а. Розглядання зимових пейзажів. Спостереження за змінами в природі.
Розучування віршів і пісень про зиму.

Хід заняття

Відгадайте, що саме ми зображуватимемо.
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Показує дітям зображення одного й того самого де
рева в різні пори року.

Бесіда-порівняння
“Таке різне дерево”
Що ви бачите на цих малюнках (фотографіях)?
Чим зображені дерева відрізняються одне
від одного? (Одне з квітами, друге із зеленим
листям, третє з жовтим, четверте голе, без листя.)

Це одне й те саме дерево чи різні?
Чому ж воно має щоразу інакший вигляд? (Бо
зображене в різні пори року.)

Хто ж із моїх чарівників здогадався, яке з цих
дерев ми сьогодні малюватимемо? (Зимове
дерево.)

Чому ви так вважаєте? (Бо зараз зима.)
Який вигляд має дерево взимку? (На ньому
немає листя, тільки голий стовбур та гілки.)

Вихователька. Вітаю вас, чарівники! Здивувалися, що я вас так назвала? Це тому, що сьогодні
ви спробуєте зробити справжнє диво — намалювати картину без пензликів, олівців і фломастерів!
А подекуди взагалі не торкаючись паперу і фарб!
Які предмети використовують чарівники? (Від
повіді дітей.) Погляньте на свої столи. Чи є на них
щось із цих чарівних предметів? А що є? Назвіть,
будь ласка. (Трубочки, губки, фарби, піпетки та ін.). Ці
звичні предмети і будуть нашими чарівними помічниками. Вони допоможуть нам намалювати
картину незвичайним способом.
Що повітря очищає,
Що від спеки захищає
Ще й від вітру в час негоди,
Є частиною природи? (Дерево.)

Перевіримо, чи правильно ви здогадалися.

Чи однакові за товщиною стовбур і гілки?
(Стовбур товстий, гілки тонкі.)

Якого вони кольору?
Вихователька. Перед тим як малювати дерево, розімнемо пальчики.
Пальчикова гімнастика “Дерева”
Діти тримають кисті рук перед собою, долонями до
себе. Пальці розведені в сторони й напружені.

Вітер залетів у гай.
Ти дерева не гойдай,
(Хитають руками з боку в бік.)

Гілок дуже не хили,
Щоб не тріснули вони!
Змахують руками вгору–вниз, не згинаючи пальців.
Після виконання вправи струшують кистями. Підхо
дять до столу.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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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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