ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Дитина і світ

Їжачку допомагаємо
й дружно овочі вивчаємо
Заняття для дітей молодшої групи
Марія СТАДНІЙЧУК,
керівниця гуртка англійської мови,
ЗДО № 726, м. Київ

Опанувати тему “Овочі” молодшим дошкільнятам допоможе заняття
в ігровій формі на кшталт того, що подане нижче. Доступний сюжет та
ігри-посібники з підручного матеріалу мотивують малят до закріплення
набутих знань, а казкова атмосфера сприяє становленню позитивного
мікроклімату в групі.

М е т а. Закріплювати знання дітей про овочі,
їхні кольори. Учити вживати в мовленні іменники — назви овочів у називному та орудному відмінках. Розвивати комунікативні вміння, дрібну
моторику. Виховувати уважність.
М а т е р і а л: зображення їжачків, поросятка,
качечки, кошика, овочів для фланелеграфа; набори овочів до іграшки-годівнички “Свинки” та
дидактичної гри “Якого кольору овоч?”; заламіноване зображення гри “Варимо борщ”, фломастери — для кожної дитини.

***
З мене листя обдирають,
Мене квасять, в борщ кидають.
В пироги мене кладуть
І в салат смачний січуть.
***
Ріс на грядці молодець,
Хап за чуба — та й кінець.
Бо без нього, кажуть люди,
Борщику у нас не буде.
***

Хід заняття
Вихователька. Діти, подивіться, хто завітав
до нас у гості! (Показує і прикріплює на фланелеграф зображення їжачихи та їжаченяти.) Мама-їжачиха зі своїм синочком назбирали овочів, щоб
пригостити друзів. Але маленький їжачок не
знає, як називаються овочі, які мама поклала
йому до кошика. Допоможімо їжачку і пригадаймо назви овочів. А допоможуть нам у цьому загадки, відгадуючи які, ми дізнаємося, що
в кошику в їжачка.

Сидить дівчина в коморі,
А коса її надворі.
***
Під землею народилась
І для борщику згодилась.
Мене чистять, ріжуть, труть,
Смажать, варять і печуть.
***
У темниці виростає,
Та біленькі зубки має.
Хоч гіркий він і пекучий,
Та корисний і цілющий.

Діти відгадують загадки, знаходять серед карток
і прикріплюють на фланелеграф відповідні зображення
овочів.

Загадки про овочі
***
Кажуть, щоб хвороб не знати,
Треба всім мене вживати.
Може, ви мене з’їсте,
Тільки сльози проллєте.
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Вихователька. Багато овочів принесли нам
їжачок із мамою. Вони різні за формою, величиною,
кольором. Поки мама-їжачиха порається по господарству, вона дала синочку завдання розфарбувати овочі, а він заплутався в кольорах. Допоможемо
маленькому справитись із цим завданням?
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