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Сучасним дітям, а надто тим, що мешкають
у містах, бракує спілкування з природою і активної діяльності в ній. Дитячий садок може стати тією
зеленою оазою, де малюки разом з чуйними дорослими спостерігатимуть, відкриватимуть, досліджуватимуть чарівний і неповторний світ у всіх його кольорах, відтінках, звуках, дбатимуть про збереження його краси й розмаїття. Своїм досвідом
облаштування такого екопростору діляться авторки-модераторки проєкту “Перші
кроки на екологічній стежині”.

В

дале розташування нашого закладу, вели
чезна зелена територія, на якій є і смарагдові
ділянки лісу та саду, і клаптики поля, і квітучі галявини, — важлива передумова вибору саме еколого-валеологічного спрямування роботи “Купави”. Багатство дивовижного світу розкривається
перед дітьми, якщо привчати їх не тільки дослухатися до звуків і голосів природи, придивлятися
до її краси, а й активно діяти в ній. У результаті
в малят накопичуються враження не тільки про
красу природи, а й про те, як вона змінюється,
якщо докласти певних зусиль. Ми переконані, що
виховання молодого покоління в традиції гармонійного спілкування і співіснування
з природою та її раціонального використання є важливою формою екологічної освіти та пропаганди природоохоронних заходів.
Пізнавальним елементом природного середовища в закладі є екологічна стежина, яка допомагає під
час пошуково-дослідницької діяльності ознайомлювати малят з різними явищами, живими та неживими
об’єктами природи. Належне місце
в роботі на екостежині займають
заняття-милування, заняття-дослідження, заняття-відкриття, заняття-подорожі, де діти мають змогу
ділитися своїми відчуттями, міркуваннями, емоціями.
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З метою популяризації різноманітних форм
екологічної освіти в природі, збагачення еко
стежини дитсадка та активізації роботи на ній
у практику роботи дошкільного закладу був утілений проєкт “Перші кроки на екологічній
стежині”. Проєкт реалізовувався упродовж 2 місяців (серпня–вересня). Учасниками стали педагоги, діти, батьки.
Завдання проєкту:
навчити дітей упізнавати в природі вивчені
живі об’єкти, бачити ознаки їх пристосування
до умов існування, біологічні ритми, розкривати їх екологічне значення;

Вирушаєм на екостежинку.
Хто куди? Обираєм зупинки!

ЧИТАТИ ДАЛІ

(Це та наступні фото надані авторками)
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дослідницька діяльність

екологія

Реалізація проєкту зі збагачення екологічної стежини

Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

✔
✔
✔
✔

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо
БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
ÎÎ на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати

ÎÎ у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

