ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

У ФОКУСІ: STREAM-освіта

Свята і розваги

Музична розвага для дітей старшої групи та їхніх родин
Тетяна ВУСИК,
музична керівниця, ЗДО № 8 “Барвінокˮ, м. Жмеринка, Вінницька обл.

До вашої уваги — інтерактивна розвага з родинами вихованців, розроблена на основі програми “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт”
і матеріалів тематичного випуску “Повітря та вітер” журналу “Джміль”,
2014, № 4. За словами авторки, “Свято вітру” народилось як підсумок роботи над проєктом, проведеного за матеріалами журналу. У рамках проєкту діти
проводили спостереження, досліди з повітрям, дізнавалися, які види вітрів існують та як
люди використовують їхню силу, музикували в оркестрі повітряних кульок (за Т. Тютюнниковою), малювали мильними бульбашками тощо. Тому завершальний етап не потребував
окремої підготовки і репетицій.
Хід розваги
Діти заходять до зали, де їх зустрічають Вітерець
і Вітрюган — вихователька та музична керівниця в кос
тюмах вітрів. До стелі на волосіні прикріплені паперові
хмаринки та блакитні повітряні кульки. На килимку роз
кладені аркуші паперу, який добре шелестить — гофро
ваного, кальки, пергаменту. На стільчиках гостей також
лежать аркуші. У кутку — надувний басейн чи миски
з водою, поряд — паперові човники або саморобні ві
трильники.
Вітерець і Вітрюган, змахуючи широкими рукавами
чи блакитними накидками, створюють “вітер”.

Вітрові загадки
Вітерець і Вітрюган (разом)
Вітаємо вас ми у царстві вітрів —
Могутніх, невтомних, умілих братів.
Уже нам час знайомство розпочати.
Чи відгадаєте, як нас із братом звати?
Вітерець
По небу гуляю —
Хмари розганяю.
Веселий пустунець,
Я — вітер... (Вітерець).
Вітрюган
По землі гуляю —
Дерева нахиляю,
Здіймаю ураган.
Я — вітер... (Вітрюган).
Вітерець. Імена наші ви відгадали,
а чи зможете впізнати наші голоси,
здогадатися, що ми робимо?
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Звучить аудіозапис звуків вітру в різних ситуаціях: ві
тер бавиться з листочками, гойдає дерева, гортає сто
рінки книжки, підіймає хвилі на морі, здіймає завірюху,
відчиняє зі скрипом хвіртку тощо. Діти і гості відгадують,
хто це — Вітерець чи Вітрюган, і що саме він робить.

Паперовий оркестр
Вітрюган. А хочете грати разом з нами вітряну
музику? Діти, будете в моїй команді?
Вітерець. Тоді дорослі гратимуть у моїй! Візь
міть аркуші паперу і приготуйтеся шарудіти. Тихенько, легенько, як я. Або сильно, грізно, як мій
брат Вітрюган.
Лунає спокійна, лагідна музика, Вітерець шурхотить,
дорослі приєднуються до нього, використовуючи арку
ші, які лежать у них на стільцях.
Потім лунає бурхлива, енергійна музика, починає
шурхотіти Вітрюган, діти приєднуються, беручи папір
із килима.

Рухова імпровізація з вітрячками
Вітрюган. Молодці! Здається, я вже відчуваю
рух повітря. Але мені цього замало! Створімо
справжній, справжнісінький вітер! Щоб розвівалося волосся і гойдалися хмарки...
Вітерець. У пригоді вам стануть наші веселі
помічники — паперові вітрячки!

МАЙСТЕР-КЛАС із виготовлення
вітрячка подано в журналі
“Джміль”, 2020, № 3, на с. 8
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співпраця з батьками

музичне виховання

СВЯТО ВIТРУ

У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
ЖУРНАЛ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

“Джміль” № 3: ЕНЕРГІЯ ТА РУХ

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

3гр6н*

 Бесіда за сюжетною картиною “Не забувайте підзарядитися!”
та комікс про те, як поновити сили
 Майстер-класи зі створення іграшок: “Вітрячок”, “Лабіринт”,
“Піца”, “Таємничий острів”
 Мандри ракети у Всесвіті та космічний колаж
 Цікаві досліди з пошуку енергії в звичайних речах
 Правила безпеки при користуванні
електроприладами (вірші та ілюстрації)
 Майстер-клас з кримськотатарського розпису

Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140

Бібліографічна довідка

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті jmil.com.ua/2020-3

“Палітра педагога” № 3: ДОСЛІДЖУЄМО ВОДУ
Освітня подорож до тропічного лісу — рекордсмена з вологості
Заняття про воду для дітей усіх вікових груп
Заняття в групі вільного розвитку особистості за системою М. Монтессорі
Театралізоване дійство за мотивами
твору О. Кротюк “Чорне море й синій кит”
 Розвага в басейні
* Без урахування
грн*
 Свято дощу для дітей та їхніх родин
вартості пересилання





Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті dv.in.ua/pp2020-3

БОНУС

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 окремі випуски: books@dvsvit.com.ua, (067) 504-50-22
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