У ФОКУСІ: РАННІЙ ВІК

Ранній вік

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

У ПОШУКАХ СОНЕЧКА
Заняття для дітей раннього віку
Тетяна КАЛЕНІЧЕНКО,
вихователька, ЗДО № 29 “Світлячок”,
м. Прилуки, Чернігівська обл.

Як підтримувати увагу й інтерес наймолодших вихованців під час
заняття? Простий сюжет, формат подорожі, коротенькі інсценівки
з ляльками, веселі пісеньки, малювання в нетрадиційній техніці — усі
ці “ключики” мотивують малят застосовувати набуті знання і забезпечують ситуацію успіху для кожного. Тож ласкаво просимо до казки!
М е т а. Закріплювати знання дітей про колір,
форму; вміння їх розрізняти та правильно називати.
Збагачувати сенсорний досвід дітей, розширювати
знання про предмети побуту. Підтримувати інтерес
до образотворчої діяльності шляхом використання
нетрадиційних технік малювання. Розвивати мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику. Виховувати культуру спілкування з дорослими та однолітками, співчуття, бажання допомагати тим, хто цього потребує.
М а т е р і а л: декорація у вигляді лісової галявини з двома хатинками; іграшки: зайчиха, зайченята, лисичка; колиска, іграшкова постільна білизна
(матрац, простирадло, подушка; клаптикова різноколірна “ковдра” з фетру з прорізами різних форм),
різноколірні фетрові круги, трикутники, квадрати;
іграшковий чайний посуд; вирізані з картону зображення сонця і хмари; бульбашкова плівка, паперові
силуети хмаринок, малярні щітки, фарба синього
кольору, таця, серветки.

Хід заняття
Вихователька. Доброго дня, мої малята! У мене
для вас сюрприз. Ви сьогодні не малята, а малесенькі курчата. А я — ваша мама-квочка.
А в нашої квочки
Всі сини і дочки —
Маленькі, жовтенькі
Слухняні клубочки.
			

Закличка для сонечка
Сонечко, сонечко,
Виглянь у віконечко!
Курчатка гуляють,
Тебе виглядають.
Ой сонечко, засвіти —
Будем швидше ми рости.
Вихователька. Ну що, з’явилося сонечко? От
біда! Де ж воно поділося? Мабуть, щось трапилося. Треба нам вирушати сонечко шукати. Бо змерзнемо без його тепла. Ви згодні зі мною, малята?
Всі за мною ставайте,
Друзів міцно тримайте,
“Потяг” наш вирушає,
Дзвінко пісня лунає.
Під звучання пісні “Друзі-мандрівники” Г. Британ
діти й вихователька формують “потяг” і “їдуть” до декорацій лісової галявини і хатинки.

Вихователька. От і прибули ми на лісову галявину. Дивіться, там якась хатинка! Ходімо запитаємо її господарів, чи не знають вони, куди
поділося сонечко. Як ви гадаєте, хто живе в хатинці?
Педагогиня відчиняє двері хатинки і дістає звідти
іграшку — зайчиху. Далі говорить від її імені.

(В. Шаройко)

Покажіть, якими ви були маленькими. А якими
стали мої курчатка? (Діти показують.) Ходімо, мої
рідненькі, на прогулянку.
Під музику вихователька показує рухи пісні-гри
“Вийшла курочка гулять” (сл. Т. Волгіної, муз. А. Філіпенка), а діти повторюють.

Вихователька. Малятка-курчатка, а де ж це сонечко? Чому його не видно? (Відповіді дітей.) Покличмо сонечко, бо без нього якось холодно і сумно.
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Діти разом із педагогинею співають закличку.

Зайчиха. Доброго ранку! А ви хто такі? Що робите в лісі?
Вихователька. Ми — мама-квочка і малятакурчата, ми шукаємо сонечко. Ви не знаєте часом, де воно?
Зайчиха. Ні, не знаю. Та й давненько вже я
його не бачила. Без нього й справді дуже погано — мої зайченята мерзнуть. Та ще й наша
тепла ковдра порвалася… Не знаю, що мені й
робити…

ЧИТАТИ ДАЛІ
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Як не заплутатися в розмаїтті
освітніх технологій?

Обирайте журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога” та “Джміль”

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
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Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

