ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Світ гри

ДИВО-СНІЖИНКИ
Ранкова зустріч з дітьми молодшої групи
Людмила КУЛІНЕНКО,
вихователь, ЗДО № 811, м. Київ

Мета ранкової зустрічі — створення в дітей та педагога
доброго настрою, атмосфери довіри та емоційної безпеки,
налаштування на спільну продуктивну діяльність протягом
дня. Розпочніть ранок бадьоро і позитивно, скориставшись
поданою розробкою.

М е т а. Створити позитивний настрій, атмосферу довіри та доброзичливості. Сприяти зняттю емоційного напруження. Актуалізувати знання дітей про
властивості снігу.
М а т е р і а л: аудіозаписи пісень; декоративні
сніжинки різних розмірів; мішечки з морською сіллю
(15 х15 см); стенд “Мій настрій”; фото дітей на прищіпках; зображення смайликів.

Вихователь. Як іще можна привітатися? (Відповіді дітей). Спробуйте зробити це без слів, мовчки. (Діти використовують міміку, погляди, жести).

Хід зустрічі

Стенд “Мій настрій”

Звучить музика “Вальс сніжинок” з балету “Лускунчик” П. Чайковського. Педагог одну за одною кидає
згори декоративні сніжинки,
щоб вони плавно опускалися
на килим.

Так, а ще можна вітатися з різними інтонаціями: сердито, сумно, розгублено, радісно. (Педагог промовляє: “Привіт!” — з різними інтонаціями, діти
за бажанням повторюють).

Вихователь. А скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви сьогодні прийшли до дитсадка?

Вихователь. Погляньте,
як гарно під музику кружляють у вальсі сніжинки!
Це вони зустрічають нас із
вами. А що ми робимо, коли
зустрічаємо знайомих? (Відповіді дітей). Тож привітаймося зі сніжинками й одне
з одним.

Обмін інформацією
“Що ми знаємо про сніг”
Вихователь. Цікаво, а який
настрій у наших гостей — сніжинок? Розгляньмо їх і розповімо, які вони. (Білі, пухнасті,
веселі тощо). На що вони схожі?
(На зірочки, квіточки). А які за
розміром бувають сніжинки?
(Різні). Чи знаєте ви, що в природі немає двох однакових
сніжинок? Кожна — неповторна! Чи ловили ви колись сніжинки? Що з ними ставалося

Вітання
Діти збирають сніжинки з килимка, потім стають у коло і про
мовляють за педагогом віршоване вітання.

Доброго ранку,
сніжинки тендітні!
“Доброго ранку”, —
вам кажем привітно.
Доброго ранку
усім ми бажаємо,
Друзів, знайомих
і рідних вітаємо!
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Діти розповідають з відповідним виразом обличчя, потім підходять до стенда “Мій настрій”
і    прикріплюють за допомогою
прищіпки своє фото до смайлика
із зображенням певного настрою.

Сюрприз чекав уранці —
Сніжиночки у танці.
(Це та наступне фото
надані автором)
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

