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Ранній вік

Плащі й чоботята маємо,
весняний дощ закликаємо
Заняття для дітей раннього віку
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Виховання самостійності, формування навичок
самообслуговування і соціальної взаємодії — ключові
завдання в роботі з дітьми раннього віку. Наприкінці навчального року малюки досягають помітних результатів. Перевірте і закріпіть їхні вміння, провівши подане заняття.
М е т а. Формувати вміння дітей співвідносити
слово, що звучить, з реальними та намальованими
предметами; промовляти слова з різною силою
голосу. Збагачувати активний словник дітей
іменниками: чоботи, плащ, парасолька; дієсловами:
взуватися, роззуватися, одягати, знімати. Вчити від
творювати та називати дії з лялькою в нескладних
ігрових сюжетах. Вправляти у складанні цілого
з частин, чергуючи їх за кольором. Виховувати са
мостійність, доброзичливе ставлення до партнерів
по спілкуванню.
М а т е р і а л: лялька Даринка; дитяча й доросла парасольки; площинне зображення парасольки,
поділене на чотири частини (паперові трикутники
двох кольорів: 2 зеленого, 2 жовтого) — для кожної
дитини; ляльки, одягнені в сукні різних кольорів, чобітки й плащі — для кожної дитини.

Заносить ляльку Даринку, малята вітаються з нею.
Педагог звертає їхню увагу на одяг ляльки, на те, який
він гарний та зручний, а також на мокру парасольку.
Даринка пояснює, що поки йшла до діток, потрапила
під весняний дощик. Вихователь пропонує ляльці
роздягтися. Під час роздягання коментує дії ляльки.

Вихователь. Даринка знімає спочатку плащ,
потім гумові чобітки… Куди ми складаємо одяг,
коли приходимо з прогулянки? (У шафу).
Діти допомагають ляльці покласти речі в шафу,
називаючи відповідні дії: чоботи — ставимо, плащ —
вішаємо, парасольку — кладемо.

Хід заняття
Вихователь
Всіх запрошую пограти —
Дощ веселий закликати:
— Іди, іди, дощику!
Зварим тобі борщику.
(Діти повторюють за вихователем слова заклички).

Наші він почув слова,
Все навколо полива.
Малята простягають долоньки, а вихователь кожному
на долоньку крапає крапельку води. Запитує: “Як крапає дощик?”. Діти разом з дорослим промовляють:
“Крап-крап-крап”.
У цей час лунає стук.

Вихователь. Чуєте? До нас хтось стукає. Піду
подивлюся.
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Ляльку на прогулянку зберемо —
Чобітки і плащик їй вдягнемо.
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