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Коли на душі важко…
Фрагмент заняття для дітей старшої групи за твором
В. Сухомлинського “Дівчинка і Ромашка”

Ірина СМІРНОВА,
вихователь, ЗДО “Ялинка” імені В.О. Сухомлинського,
м. Бровари, Київська обл.
Читання твору “Дівчинка і Ромашка”
з демонстрацією анімаційного матеріалу

розпружитися? (Відповіді дітей). А як можна зняти
камінь з душі?

Після прослуховування твору вихователь ставить
дітям запитання за його змістом, пояснює незнайоме
слово — “гніт” як “щось важке, що тисне, гнітить”.

Розв’язання проблемних ситуацій

Запитання до дітей


Як насінина потрапила під камінь?

Чому насінина довірилася каменю?

Чи був камінь другом для Ромашки, чи заподіяв їй зло? Чому?

Як почувалася Ромашка під Кам’яним Гнітом? Що він не давав їй зробити?

Коли Ромашці стало легше? Як вона почувалася, коли подружилася з дівчинкою?
Вихователь. Що ви відчуваєте, коли приходите
в дитсадок і зустрічаєте друзів? (Радість). А коли посварилися з кимось? (Сум). Вас це пригнічує, ніби
щось давить на серце, як той кам’яний гніт, про
який ідеться в казці, так? Отже, на душі в людини
часом буває важко, ми можемо відчувати гніт на
серці від чогось поганого, неприємного, сумного.
Тлумачення висловів
Вихователь. Чи чули ви колись вислів “Камінь
на серці лежить”? А “Камінь з душі впав”? Як ви їх
розумієте? (Відповіді дітей).
“Камінь на серці лежить” — це стан, коли
хтось нас образив, коли сталась якась біда,
трапилося щось недобре, і тоді не хочеться
веселитися, сміятися, гратися, ніщо не радує.
“Камінь з душі впав” — це стан, коли проб
лема зникла або була розв’язана вдало для
всіх, неприємність минула.
Спробуємо подивитися, як це діє.

“Як зробити, щоб на душі стало легше”
Вихователь пропонує дітям поміркувати, від чого
в них на душі може бути важко, та як “зняти камінь”
з неї. Наприклад:


Якщо когось образив — попроси в нього вибачення.


Якщо посварився з другом — помирися.

Якщо сказав неправду — зізнайся в цьому.

Якщо не отримав від батьків обіцяного — нагадай їм, вислухай і спробуй зрозуміти їхнє
пояснення.
Додаткові ідеї для заняття
На основі цієї казки можна обговорити з дітьми ще
такі проблеми:


довіра до людей (“Чому Ромашка довірилася
каменю?”; “Кому можна довіряти?”);
друзів (“Хто з ким товаришує в казці?”; “Чому квітка не може бути нічиєю?”;
“Чому кожному потрібен друг?”);

щастя (“Коли Ромашка стала щасливою?”;
“Що потрібно людині для щастя?”). 


пошук

Дослід “Пружина і камінь”
Педагог демонструє дітям пружину стиснення
і принцип її дії. Пропонує висловити припущення,
що з нею станеться, якщо покласти на неї камінь.
Перевіряють припущення, діти діляться своїми
спостереженнями.

Вихователь. Чи може пружина розпрямитися, коли на ній лежить камінь? (Відповіді дітей). Мабуть, так само почувалася Ромашка,
яка не могла прорости. Як допомогти пружині
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Як жити в злагоді зі світом,
Підкаже добра казка дітям.

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ

(Фото надане автором)
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