У ФОКУСІ: ЕКОосвіта дошкільнят

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Управління і методична служба

ФЛОРАРIУМ: пейзаж у мiнiатюрi
Майстер-клас для педагогів
Ірина ОБЕРЕМКО, вихователька,
ЗДО № 1, смт. Пісочин, Харківський р-н, Харківська обл.

Розширити уявлення дошкільнят про рослини як живі організми, про
умови їх росту та розвитку, зацікавити дітей доглядом і спостереженнями
за кімнатними рослинами та ще й додати цьому процесу казковості можна
завдяки облаштуванню в груповій кімнаті флораріуму. Технологію його виготовлення на своєму майстер-класі презентує авторка.

М е т а. У ході пізнавально-дослідницької діяльності розширити знання педагогів про різні способи ознайомлення дітей із природним довкіллям, засоби екологічного виховання дошкільників. Навчити
виготовляти флораріум. Сприяти розкриттю творчого потенціалу учасників майстер-класу.
М а т е р і а л: прозорі скляні посудини (мініакваріуми, банки), рослини, ґрунт, дренаж (дрібні камінці або галька), вода для поливання, активоване
вугілля, прикраси (декоративні камінці, фігурки),
інструменти для роботи (совок, лійка), гумові рукавички.

Хід майстер-класу
Ведуча. Світ природи цікавий і неповторний.
Саме в дошкільному віці закладаються основи
знань про цей світ, формуються уявлення про
природу, її значення в житті кожної людини.
З чого ж варто починати? На мою думку, із
формування екологічної культури малят, бо це —
складова загальної культури особистості. Екологічно компетентна особистість не тільки розуміє,
а й відчуває серцем, що рослини і тварини — то
живі істоти, які потребують, так само як і люди,
певних умов для життя.

Те, що тварини належать до живої природи,
у дітей сумніву не викликає. Важче довести їм,
що й рослини — це також жива природа. Аби
малята переконались у цьому, доцільно провести низку спостережень і дослідів. А зацікавити
їх допомагають флораріуми, які я використовую
в роботі з вихованцями різного віку.

Флораріум — мініатюрний пейзаж, уміщений,
як у шкаралупку, у скляну посудину.

Фото надані авторкою
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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

