ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Інтегрована освіта

РОДИЧІ ГАРБУЗОВІ
Інтегроване заняття для дітей середньої групи
Наталія ШАЛДА,
вихователька-методистка;
Тетяна ГУТЯНКА,
вихователька,
ЗДО № 1 “Дзвіночокˮ, м. Шостка, Сумська обл.

Запропоноване заняття поєднує і літературний
матеріал, і дослідження, і логіко-математичні вправи,
і конструювання, і, звісно, гру. Така інтеграція допомагає малятам зусібіч вивчити тему і закріпити набуті знання в практичній діяльності.
М е т а. Продовжувати розширювати уявлення дітей про сенсорні еталони (форма, колір,
величина), використовуючи обстеження натуральних овочів. Вчити співвідносити форму
овочів з геометричними фігурами як еталоном.
Навчати визначати кількість та відлічувати меншу кількість елементів від більшої (максимальне число — 5). Вправляти у створенні предметів
округлої та овальної форм (овочів) з окремих
деталей конструктора LEGO SYSTEM (або LEGO
CLASSIK) з добиранням потрібних кольорів.
Розвивати логічне мислення, мовлення, увагу,
уяву, дрібну моторику. Виховувати допитливість, активність.
М а т е р і а л: три столи, накриті зеленою, червоною, жовто-оранжевою скатертинами; яскрава дитяча книжка з осінніми віршами; картки із
зображеннями помідора, гарбуза, огірка, моркви, буряка, цибулі, квасолі, капусти та кишеньки
з наборами цифр у межах 5 — за кількістю дітей;
індивідуальні таці для кожної дитини з паперовими стаканчиками білого, блакитного, рожевого кольорів із томатним, морквяним, гарбузовим соками; “чарівний мішечок” із площинними
геометричними фігурами; два дитячих візки для
іграшкового “супермаркету”; натуральні овочі
(гарбуз, помідор, огірок, капуста білокачанна,
цвітна і червонокачанна, буряк, картопля, диня,
жовті й зелені кабачки, патисони; червоні, зелені, жовті перці та помідори, помідори класичної
форми і “сливки”, баклажани, невеликий кавун);
конструктор LEGO; конструкції (наприклад, цибулі, капусти, моркви), складені вихователем, для
зразка; фотослайди за змістом заняття.
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Хід заняття
Вправа на залучення
“Про що книжка?”
Вихователька. Погляньте, яку гарну книжку
нам подарували діти старшої групи. (Показує дітям
яскраву книжку.) Хочете знати, про що вона?
Діти разом з педагогом розглядають яскраві ілюс
трації та висловлюють свої міркування стосовно того,
про що може бути книжка.

Вихователька. А звідки видно, що книжка про
осінь? (Відповіді дітей.) Так, у книжці намальовані
жовті й червоні листочки на деревах та під ними.
Саме восени комахи ховаються під кору дерев.
І саме восени можна побачити так багато стиглих
і соковитих овочів.
Мені так сподобалася ця книжка, що я вивчила
надрукований у ній вірш. Хочете послухати? Але
я не тільки розкажу вам вірш (говорить таємниче
і загадково), а ще дещо й покажу.
Пропонує дітям зручно сісти на стільчики, що стоять
півколом біля дитячого столика.

Читання вірша
Вихователька. Готові слухати?
Знімає серветку з дитячого візка для іграшкового
“супермаркету”, де розкладені овочі, розповідає вірш
і відповідно до його змісту викладає овочі на стіл.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Вересень
Вересень спішить у гості
Та веде з собою осінь.
І везуть вони в візку
Ось компанію яку:
Черевань гарбуз сидить,
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Актуально
Тепер
10 випусків
на рік!

Практично
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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)

