ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Інтегрована освіта

ПРО КОРИСНІ АПЕЛЬСИНИ —
НАСОЛОДУ ДЛЯ ДИТИНИ
Цикл інтегрованих занять для дітей молодшої групи

Наталія ШАЛДА,
вихователька-методистка;
Тетяна ГУТЯНКА,
вихователька, ЗДО № 1 “Дзвіночокˮ,
м. Шостка, Сумська обл.

Найефективніше знання про навколишній світ
дошкільнята засвоюють під час активної пізнавальної діяльності. Причому в процесі дослідження бажано задіювати всі органи чуття.
Тоді отримана інформація буде цілісною та системною і надовго закарбується
в пам’яті дітей, як і пережиті позитивні емоції. Особливо якщо предмет дослідження — апельсин. Як-от у пропонованому циклі занять, розроблених за альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників
“STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” (наук. кер. Катерина Крутій)*.

М е т а. Розширювати знання дітей про апельсин як екзотичне фруктове дерево; поінформувати
їх про те, що цей фрукт особливо корисний узимку.
Продовжувати навчати бачити зв’язок між реальними об’єктами навколишнього світу і зображеними
на сюжетній картині сучасного художника. Вправляти в порівнянні об’єкта, що обстежується, з предметами довкілля за формою: круглий, як яблуко, як
м’ячик тощо. Залучати до порівняння та визначення
кількості елементів у множині: один, багато, порівну.
Учити створювати найпростіші конструкції з LEGOцеглинок, з’єднуючи кілька деталей конструктора.
Активізувати мовлення дітей, розширювати лексичний запас з теми словами різних частин мови.
Розвивати сенсорні вміння: здатність виділяти, розрізняти та називати характерні властивості апельсина, які сприймаються різними аналізаторами. Виховувати позитивне ставлення до пізнання, уміння
співпрацювати і радіти спільному успіху.
М а т е р і а л. Демонстраційний: “снігові сліди”
(вирізані з білого паперу або картону), будиночок
із шістьма гномами: Побачком, Доторкайком, НямНямчиком, Нюх-Нюшиком, Малювайком, Складайком; мультимедійна презентація “Фрукт смачний
та екзотичний”; репродукція картини М. Вейстлінга

“Інспектор фруктів” або “Дівчинка з апельсинами”;
“ящик відчуттів”, банан, хурма, “чарівний мішечок”;
2-3 пластикові стаканчики із землею, лійки з водою,
совочок.
Роздатковий: за кількістю дітей — апельсини, мандарини, дольки апельсинів, пластмасові
кульки, невеликі м’ячі, яблука, склянки з апельсиновим соком, баночки з водою; смужки, на яких
у квадратиках зображені м’яч, кулька, сонечко,
яблуко, кавун; предметні картинки із зображеннями апельсина (по 5 шт. для кожної дитини); смужки з трьома кольоровими квадратиками (жовтий,
оранжевий, світло-коричневий), трафарет із зображенням апельсина, металеві скріпки для паперу, конструктор LEGO.
П о п е р е д н я р о б о т а. Перегляд та обговорення мультфільму “Ми ділили апельсин”. Читання віршів С. Майданської “Їде мишка на машині”
та П. Воронька “Не такий апельсин”. Розучування
комплексу пальчикової гімнастики “Апельсин”. Проведення гри-дегустації “Упізнай за смаком” (фрукти)
та гри-дослідження “Чарівний мішечок”. Мовленнєві
вправи: “Ми із саду — ось які”, “Кошик гостинців”.
Бесіда на тему “Ягоди і фрукти — найкорисніші продукти”, діалог-експеримент “Тоне — не тоне”.

* Про впровадження STREAMосвіти йшлося у “ДВ”, 2016, № 1; 2018, № 4; 2019, № 12.
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У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
ЖУРНАЛ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

“Джміль” № 1: ОДЯГ ТА МОДА
Бесіда за сюжетною картиною “В ательє”
Майстер-класи: створюємо одяг та килимок для ляльок
Оповідки, які мотивують дітей бути охайними
Англійська пісенька-вдягалочка про зимовий одяг
Інсценівка в театрі рук за віршами Наталі Забіли
та Анатолія Бортняка
 Творче завдання з наліпками “Рушничок у таврійському стилі”
 Віршовані загадки-метаграми






* Ціна за умови придбання
на групу — від 5 примірників.
Без урахування вартості пересилання

3гр6н*

Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140

Бібліографічна довідка

+ Новий конкурс “Ми — архітектори”

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті jmil.com.ua/2020-1








Комплекси ранкової гімнастики для дітей раннього віку
Заняття для дітей різних дошкільних груп
Фізкультхвилинки до занять з математики
Система роботи зі скелелазіння
Квест для інструкторів із фізкультури
* Без урахування
Фізкультурна розвага
вартості пересилання

3гр2н*

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті dv.in.ua/pp2020-1
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БЕЗОПЛАТНІ
Е-МАТЕРІАЛИ

Скануйте QR-коди на сторінках журналів
і завантажуйте матеріали для роботи:

ü картки до дидактичних ігор ü пам’ятки ü репродукції картин ü фонограми тощо.
Додатки можна передплатити разом з “ДВ” (індекс комплекту — 95989)
або окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)
на Укрпошті чи на сайті jmil.com.ua
Замовляйте випуски: books@dvsvit.com.ua, (067) 504-50-22
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