ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Природа
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та їхніх батьків
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Що може більше сприяти зближенню родин вихованців, як не спільне дозвілля? Радимо скористатися досвідом колег і за нагоди організувати цікаву прогулянку
вихідного дня до найближчої природної оази. Обіцяємо безліч позитивних вражень,
радість від ігор просто неба і незабутні хвилини милування красою осінньої природи.

М е т а. Вправляти дітей в умінні розрізняти найпоширеніші рослини (дерева) та тварин (риб, птахів) своєї місцевості. Формувати елементарний
екологічний світогляд. Зміцнювати рухові навички
та забезпечувати якість виконання основних рухів,
загальнорозвивальних вправ. Спонукати свідомо
ставитися до власного здоров’я, зміцнювати його.
Сприяти становленню вміння дітей діяти в команді,
узгоджувати особисті інтереси з інтересами колективу. Прищеплювати навички природодоцільної поведінки. Сприяти залученню батьків до спільної
діяльності в напрямку розвитку здорової, фізично загартованої особистості; оптимізувати
вплив сім’ї на дитину шляхом участі в спільній
фізкультурно-екологічній діяльності. Розвивати швидкість, спритність. Виховувати ціннісне
ставлення до природи, уміння її доглядати та
оберігати; інтерес до рухливих ігор у природному довкіллі з однолітками та дорослими.
М а т е р і а л: карта маршруту; кошики з природним матеріалом (листя та плоди дерев);
зображення перелітних птахів і тих, що зимують; мотузка та прищіпки (синього й червоного
кольорів); крейда; кошик із яблуками; червоні
прапорці; м’ячі; скакалки; серветки; аудіоколонка, флешка із записом веселої, жвавої музики.

Сьогодні ми разом з вами, діти, та вашими
батьками здійснимо цікаву подорож. Назвемо її
екотур. Чи знайоме вам це слово?
Екотуризм — це різновид туризму, подорожі
у природне довкілля і, часто, на природоохоронні
території. А найближче до нашого садочка природне довкілля — озеро Чеха. Тож туди і попрямуємо.
Розгляньмо уважно карту нашого маршруту.

Перебіг походу
Батьки і діти збираються на території закладу
дошкільної освіти.

Вихователька (тримає в руках маршрутний
лист, розгортає його, звертається до дітей.). Як ви
гадаєте, що я тримаю в руках? (Дорослі й діти
висловлюють припущення.) Так, це карта нашого
маршруту. Розглянемо її. (Розглядають.)
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Позначки на карті там і тут
Точно визначають наш маршрут.
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НАЙВИГІДНІШЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
КОМПЛЕКТ ОДРАЗУ НА ВЕСЬ РІК:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть зручний варіант передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

