У ФОКУСІ: ПЕДАГОГІКА ПРОСТО НЕБА

Природа

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

На гостину до старого дуба
Екскурсія для дітей старшої групи
Любов ДІДУРА, директор;
Олена МІНЯЙЛО, вихователь-методист,
ЗДО № 25, м. Умань, Черкаська обл.

Пізнавати рідний край найкраще у безпосередньому спілкуванні з природою, гуляючи парками,
скверами, вуличками, дивуючись побаченому і почутому. Тож радимо наповнити літнє дозвілля малят
екскурсіями, походами, прогулянками за межі дитячого садка. Цікаві розваги, спостереження, ігри збагачують дітей враженнями, наповнюють їх радісними переживаннями.
А отримані позитивні емоції згодом переростають у любов до малої батьківщини.
М е т а. Викликати в дітей інтерес до дерева —
дуба, його характерних особливостей. Формувати основи екологічного світогляду та екологічної
культури. Розвивати спостережливість, здатність
сприймати красу довкілля. Виховувати ціннісне
ставлення до результатів людської праці, бажання зберігати витвори природи та мистецтва для
наступних поколінь.
М а т е р і а л: карта-схема, м’яч, камінці, мушлі, обладнання для досліду; мікрофон.

З тих пір минуло дуже багато років. А дуб усе
стоїть біля альтанки, такий сильний, ставний, могутній, гілками підтримуючи небо, неначе вартовий, що охороняє парк. Аби обійняти його, треба
взятися за руки багатьом людям.
А як прислухатися до шепотіння його листочків, можна почути: “Хто поспілкується зі мною —
відчує у серці радість, стане мрійливим, мудрим,
сильним і розумним”.

Епілог. Мотивація
до екскурсії
Вихователь. У давнину в на
шому рідному місті Умань на
галявині з’явився молодий дубок. Пролітали, неначе осінні
листочки, дні. З кожним днем
дубок тягнувся все вище до
сонечка, беручи від нього тепло і піднімаючись над землею, а матінка Земля щедро
обдаровувала його своєю
силою. Багато різного він побачив на своєму віку, глибокі
зморшки поорали його кору.
Став він і свідком виникнення
казкового парку, названого
“Софіївкою”, який ніби створила сама природа. Та мудрий
дуб знає, що це — витвір рук
і розуму людського.
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От цікаво: зможуть діти
Разом дуб цей обхопити?
(Це та наступні фото надані авторами)
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