У ФОКУСІ: ОБРАЗОТВОРЧІСТЬ БЕЗ ШАБЛОНІВ

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Співпраця з родиною

ФАБРИКА
НОВОРIЧНИХ
IГРАШОК
Заняття для дітей середньої групи та їхніх батьків
Катерина ГОЛОСІЄНКО,
Любов ГАВРИЛЮК,
вихователька-методистка;
вихователька,
ЗДО № 9 “Барвінок”, м. Шепетівка, Хмельницька обл.

Прикрашання ялинки — особливий момент,
який зближує дітей і дорослих. Запросіть рідних
ваших вихованців, аби разом створити новорічні
прикраси, дати малятам можливість застосувати набуті знання на практиці, поспілкуватися, оздобити ялинку і просто приємно провести час у дружньому колі.

М е т а. Розширювати та конкретизувати знання
дітей про новорічні ялинкові прикраси. Закріплювати вміння утворювати відносні прикметники від
іменників, вправляти в розрізненні геометричних
фігур, лічбі. Учити узгоджувати свої дії одне з одним та з дорослими. Розвивати уяву, мовлення,
креативне мислення, дрібну моторику. Виховувати
естетичний смак. Створювати сприятливий психологічний клімат.
М а т е р і а л: мультимедійне обладнання, презентація “Історія ялинкових прикрас”; капелюх;
пінопластові кульки з петельками; різноманітні
матеріали для творчості; штучна ялинка, картонні
геометричні фігури різних кольорів і величини на
двосторонньому скотчі.

Хід заняття
По периметру групової кімнати чи зали стоять сто
лики. Біля центральної стіни — мультимедійна дошка.
Вихователька запрошує батьків сісти за столики, діти
розміщуються в центрі на килимку. Після привітання
ставить усім запитання, діти й дорослі відповідають.

Вихователька
Яке чекають свято дорослі та малята?
Чи ви уже готові почати святкувати?
Чи всього в нас удосталь,
		
чи ще чогось бракує?
Ану ж бо, друзі, разом
про це ми поміркуймо.
Привертає увагу дітей до невеликої штучної ялинки.
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Проблемна ситуація
“Як прикрасити ялинку?”
Вихователька. У нас досі не прикрашена
ялинка! Чим зазвичай її прикрашають? Роззирніться довкола. Чи є десь новорічні іграшки? Що
ж робити? (Діти висловлюють і обговорюють різні про
позиції.) Влаштуймо фабрику новорічних прикрас!
Отже, роботи у нас багато, а часу мало.
Тому я пропоную не просто слухати, а й чути,
не просто дивитися, а й бачити, дружно і плідно працювати. Домовилися? А чи знаєте ви, як
з’явилися новорічні іграшки? Дізнатися нам допоможе інтернет.
Пізнавальна хвилинка
“Історія ялинкових прикрас”
Діти сідають на подушечки і переглядають мульти
медійну презентацію, яку педагогиня супроводжує
розповіддю.

Вихователька. Як і де вперше з’явилися ялин
кові прикраси, ніхто точно не знає. Але відомо,
що спочатку вони були дуже-дуже прості. На
ялинки чіпляли яблука, горіхи, загорнуті в блискучу фольгу, пряники. Такими прикрасами можна
було і помилуватися, і поласувати!
Пізніше іграшки почали створювати з різних
матеріалів: із дерева — дерев’яні, із соломи —
солом’яні, з вати — ватні, з фольги та паперу —
паперові. Ще згодом стали випускати іграшки зі
скла — скляні та з пластику — пластикові.

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)





3гр2н*

Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140

Бібліографічна довідка

* Без урахування
вартості пересилання

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті dv.in.ua/pp2019-6
ЖУРНАЛ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

* Ціна за умови придбання
на групу — від 5 примірників.
Без урахування вартості пересилання

3гр6н*











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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