ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Свята і розваги

Розвага для дітей середньої логопедичної групи
Яна ЖОЛУДЄВА,
Наталія ПОЛОВЯН,
музичні керівниці;
Тетяна БУШАНОВА,
директорка,
ЗДО № 10 “Малючок”, м. Суми

Весела розвага з цікавими
етюдами, піснями, таночками не
дасть малятам нудьгувати. Вони залюбки візьмуть участь в імпровізованій казковій виставі, пограють на простих музичних інструментах, поведуть хоровод… А заодно потренуються вимовляти звуки, які поки що важко даються. Доступний репертуар, захопливий
сюжет, цікаві образи — запорука яскравого незабутнього свята.
Д е к о р а ц і ї т а а т р и б у т и: макет зимового
лісу; бутафорна рукавиця; дитячі музичні інструменти; наголовники та вирізані з паперу сліди звірів.

Хід розваги
Музична керівниця. Діти, сьогодні дуже гарний і добрий день. А щоб зробити його ще кращим, привітаймо одне одного.
Музичне вітання “Сходинки”
Музична керівниця. Добрий день, малята!
Діти. Добрий день!
(Діти з’єднують пальці обох рук.)

Музична керівниця. Малим ноженятам —
Діти. Добрий день!
(Тупають.)

Музична керівниця. Малим рученятам —
Діти. Добрий день!
(Плескають.)

Музична керівниця. Діти, вам подобаються
подорожі? А хочете просто зараз помандрувати
куди-небудь? (Відповіді дітей.) Я запрошую всіх
у цікаву мандрівку, але перш ніж ми вирушимо,
хочу розповісти вам казочку. Називається вона
“Язичок-мандрівничок”. Я розповідатиму, а ви
мені допомагайте — показуйте те, про що я говоритиму, гаразд?
Артикуляційна гімнастика
“Язичок-мандрівничок”
Музична керівниця. Жив собі Язичок. Прокинувся він і визирнув у віконце. (Діти висовують
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 зики.) Подивився вправо, потім уліво (рухають язи
я
ком управо – вліво) і швидко-швидко побіг по доріжці (швидко рухають язиком угору – вниз). Зненацька він
почув якісь звуки і сховався. (Згортають язик у тру
бочку і міцно стискають губи.) Що ж він почув? (Цокан
ня конячки, завивання вітру, стукіт дятла.)

Музична керівниця. Тепер можна вирушати
в  подорож. А поїдемо ми на автобусі.
Логоритмічна вправа “Автобус”
(за мотивами американської дитячої пісеньки
“The Wheels on the Bus”)
Пісня супроводжується рухами: діти зображують ко
леса автобуса, фари, двері, пасажирів та імітують різні
звуки.

Колеса автобуса крутяться,
крутяться, крутяться…
Колеса автобуса крутяться — всю дорогу!
А фари автобуса блимають:
блим-блим-блим, блим-блим-блим.
А фари автобуса блимають — всю дорогу!
А двері автобуса гримають:
бам-бам-бам, бам-бам-бам!
А двері в автобусі гримають — всю дорогу!
Водій всім сигналить:
бі-бі-біп, бі-бі-біп, бі-бі-біп…
Водій всім сигналить: бі-бі-біп — всю дорогу!
Маля вередує: ве-ве-ве,
ве-ве-ве, ве-ве-ве…
Маля вередує: ве-ве-ве — всю дорогу!

ЧИТАТИ ДАЛІ
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розвиток мовлення

музичне виховання

Ходили малята до лісу гуляти...

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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