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М е т а. Продовжувати ознайомлювати дітей
з різними емоціями; учити адекватно реагувати на
них. Формувати уміння самовиражатися, проявляти
свої емоції різними способами. Розвивати фантазію, здатність імпровізувати. Виховувати доброзичливе ставлення одне до одного.

емоційний інтелект

Як зацікавити сучасних малят, що “народжуються з планшетом у руках”? Як заохотити їх
працювати в команді, разом приймати рішення,
спонукати до більш глибокого вивчення будь-якої теми? Як розвивати їхній емоційний
інтелект? Як не дивно, в цьому можуть допомогти мобільні пристрої та додатки, які здатні пожвавити й збагатити освітній процес аудіо- та відеосупроводом. Переконайтеся
самі, провівши поданий квест з використанням QR-кодів.

М а т е р і а л: три площинні картонні будиночки
(червоного, синього, жовтого кольорів), у яких відчиняються дверцята, за дверцятами — зображення
дітей з емоціями страху, суму, радості; аркуші з QRкодами; аудіозаписи; планшет (смартфон) з програмою зчитування QR-кодів; м’які круглі модулі
з наклеєними літерами; повітряні кульки червоного,
синього, жовтого кольорів, картки із зображеннями
дітей з різними емоціями; мотузки; овали обличчя
(можна використовувати підручні матеріали); набір схематично зображених губ, очей, брів, зачісок;
клубок ниток.
Маршрутний лист
Перша зупинка — “Червоний будиночок” (місце —
фізкультурний майданчик).
Друга зупинка — “Синій будиночок” (місце —
ігровий майданчик старшої групи).
Третя зупинка — “Жовтий будиночок” (місце —
ігровий майданчик середньої групи).
Четверта зупинка — “Подружимося з емоціями”
(місце — фізкультурний майданчик).

Хід квесту
Діти збираються в роздягальній кімнаті.

Відкриває QR-код
Для малечі світ пригод.
(Фото надане авторами)
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Ведуча. Цієї ночі в нашому дитсадку з’явилися
нові мешканці! Поки ми відпочивали, вони встиг
ли облаштувати собі будиночки й навіть створили своє місто, яке назвали Містом емоцій.
Які емоції ви знаєте? (Відповіді дітей). Гайда знайомитися з новими сусідами! Однак знайти їх
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усі — це справжнійквест. Вони залишили для нас
незвичайні підказки — QR-коди, зчитати які нам
допоможе планшет (смартфон). Ми впораємося,
якщо діятимемо дружно, як одна команда! А ось
і перша підказка! Зіскануйте код і подивіться,
куди нам треба рушати.
Хтось із дітей наводить камеру планшета на QR-код
на аркуші, закріпленому на дверях групової кімнати.
На екрані з’являється фото фізкультурного майданчика
і червоного будиночка.
Діти йдуть за педагогом на
фізкультурний майданчик.

Червоний
будиночок
СТРАХ
Ведуча. До червоного
будиночка веде річечка.
Які дивні в ній камінці! Що на них написано? (На
блакитному тлі — річці — розкладені м’які круглі модулі
з наклеєними літерами). З усіх звуків мешканці цього

міста — емоції — найбільше полюбляють голосні
звуки, які можна проспівати. Дуже часто саме голосні звуки допомагають нам виразити емоції.
Запитання до дітей
 Який звук ви промовляєте, коли дивуєтеся?

у двері, але так, щоб він зрозумів, що нам аніскілечки не страшно! (Діти сміються, тупають ногами,
плескають у долоні тощо).
Дорослий відчиняє двері, діти розглядають зображення личка, що виражає страх, переконуються в правильності своєї відповіді, сканують код, який підкаже,
куди йти далі. На екрані з’являється фото ігрового майданчика старшої групи і зображення синього будиночка. Діти вирушають туди.

Синій будиночок
СУМ
На ігровому майданчику створена “павутинка” —
між деревами прикріплені
пов’язані між собою мотузки, але частина з них не
з’єднана.

Вправа “Полагодь павутинку”
Ведуча. Хтось порвав павутинку, яку старанно
плів павучок. Полагодити її зможуть діти, в чиїх
іменах є звук [с]. Зав’язуючи вузлик, треба пригадати і промовити слово, що означає певну емоцію і починається зі звука [с]. (Сум, страх, сором,
симпатія).
Усі учасники допомагають називати слова.

Бесіда про сум

(“О-о-о!”)

 А коли тікаєте зі страху? (“А-а-а!”)
 А як ви гукаєте, якщо раптом заблукали?
(“Ау!”)

Виконавши завдання, діти підходять до синього будиночка, сканують код і слухають музику — ноктюрн
“Розлука” М. Глінки.

Запитання до дітей

Вправа “Річечка з буквами”
Ведуча. Щоб пройти річечку, слід наступати
лише на камінці з буквами, що позначають голос
ні звуки.
Діти одне за одним проходять по річечці й зупиняються біля червоного будиночка, на дверцятах якого
прикріплено QR-код.

Ведуча. Як гадаєте, що за емоція живе в цьому будиночку? Можливо, нам підкаже QR-код?
Бесіда про страх

 Який настрій створює у вас ця музика?
 Що може змусити вас сумувати?
 Що може вас розрадити, поліпшити ваш настрій?
 Яка емоція живе в цьому будиночку? Назвіть
і покажіть її.
Дорослий відчиняє двері, діти розглядають зображення личка, що виражає сум, сканують код. На екрані
з’являється фото ігрового майданчика середньої групи
і жовтого будиночка.

Хтось із дітей сканує код, і на планшеті вмикається
аудіозапис —“Баба Яга” з циклу “Картинки з вис
тавки” М. Мусоргського.

Жовтий
будиночок
РАДІСТЬ

Запитання до дітей
 Які емоції виникають у вас, коли ви слухаєте
цю музику?
 Коли вам буває страшно?
 Як ви долаєте свій страх?
 Як гадаєте, боятися — це добре чи погано?
 Коли страх може бути корисний?
Ведуча. Ви вже здогадалися, як звати мешканця червоного будиночка? (Страх). Який перший звук у його імені? ([с]). Постукаймо до Страху
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Дорогою до майданчика ведуча загадує загадку,
яка має підказати дітям,
що на них чекає:

Я із гуми, надувна,
Як повітря, я легка.
Міцно мотузок тримай
І мене не відпускай!
(Повітряна кулька).

ЧИТАТИ ДАЛІ
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