Інтегрована освіта

У ФОКУСІ: ДИТИНА І МИСТЕЦТВО

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

“САД КАМІННЯ”
Інтегроване заняття для дітей старшої групи
Людмила КОРОВІНА,
вихователь, ЗДО № 133, м. Київ

Мистецтво буває різним. Запропонуйте дітям почерпнути натхнення
в природі, поекспериментувати з камінчиками та рівновагою і створити власні неповторні “сади каміння” для милування і заспокоєння. Подане заняття
розроблене за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення
в дошкільників “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” (наук. кер. професор К. Крутій).

М е т а. Збагачувати досвід пізнання дітьми нав
колишнього світу. Вчити сприймати красу природного довкілля. Розширювати знання малят про каміння, його властивості. Закріплювати уявлення про
живу та неживу природу. Ознайомлювати зі способом створення з камінчиків міні-скульптур. Сприяти
розвитку уяви, образного мислення. Прищеплювати любов до природи.
М а т е р і а л: добірки фотографій “Сади каміння”, “Літопси”; ігрові поля і картки для гри “Жива/
нежива природа”; різні камінці; посудини з піском;
грабельки; серветки; аудіозапис “Музика природи”.
П о п е р е д н я р о б о т а. Перегляд серії “Сад
каміння” мультфільму “Лунтик та його друзі”. Збирання камінчиків на майданчику. Фарбування гальки в різні кольори.

Хід заняття
Психогімнастика “Привітання”

Вихователь. Що з’явилося в нашій “дослідницькій лабораторії”? Що можна робити з камінчиками? (Відповіді дітей). Скільки цікавих ідей ви
запропонували! А пам’ятаєте, що зробили з камінчиків персонажі мультику, який ми нещодавно
дивилися, — гусениці Вупсень і Пупсень?
Діалог за сюжетом серії “Сад каміння”
мультфільму “Лунтик та його друзі”
— Чому Вупсень і Пупсень не захотіли вирощувати сад суниць?
— Як вони вирішили створити “сад каміння”?
— Що саме робили гусениці? Чим вони прикрасили свій сад?
— Чи гарний вийшов “сад каміння”? Як би ви
його описали?
— Чому “сад каміння” не можна виростити, але
можна створити?

Вихователь. Вітаю вас, мої любі діточки! Цікаво, що чекає на нас сьогодні? Яким буде цей день
у нашому дитсадку? (Відповіді дітей). Це залежить
насамперед від нас самих. Створімо собі добрий
настрій, зустріньмо новий день усмішкою!
Діти ідуть по колу, тримаючись за руки та промовляючи вірш:

Розпочався новий день,
Повний радості, пісень,
Ігор, дослідів, казок.
Добрий день, наш дитсадок!
Добрий день тобі й мені,
І всім людям на Землі!

Обстеження камінців

Мотиваційна ситуація
Педагог привертає увагу дітей до столика в куточку
досліджень, на якому лежить купка різноманітних камінців.
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 5

Вихователь. Каміння — це нежива природа,
мінерали, тверді гірські породи. Розгляньте камінці в нашій лабораторії. Чи однакові вони за
величиною, за формою? Візьміть собі кожен по
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