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От і настала пора відпочинку! Але ж прагнення малят пізнавати нове
ніколи не згасає — воно не залежить від сезонних змін. Хіба що влітку
зростає потяг до пригод та розваг. Правильне поєднання оздоровчих
технологій і навчально-пізнавальної діяльності дасть змогу і потішити
малят, і поглибити їхні знання про світ. Наприклад, можна провести в
закладі К
 ольоровий тиждень. Як його організувати, розповідає авторка.
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іто — час не лише для оздоровлення та відпочинку, а й для веселощів, фантазування, експериментів і нових вражень. Тож колектив нашого закладу вирішив розпочати літечко яскравим Кольоровим тижнем.
Ми намагалися зробити цей тиждень справжнім
святом для малят. Усі дні Кольорового тижня були
неповторні. Екскурсії, спостереження, розваги, ігри,
сюрпризні моменти, образотворча діяльність... Усмішки не сходили з облич дітей та педагогів.
Кожен день мав відповідний колір: червоний, жовтий, синій, зелений. П’ятницю зробили різноколірним
днем — для закріплення набутих знань. Батьки так
захопилися, що разом зі своїми малятами теж кожен
день вдягалися у відповідні кольори. Цього тижня діти
не тільки повторили засвоєне впродовж року, а й дізналися багато нового.
Пропонуємо ознайомитись із нашим варіантом організації роботи з дітьми молодшої, середньої та старшої
груп у рамках літнього тематичного тижня.

Як організувати
Кольоровий тиждень: алгоритм дій
Скласти план роботи на тиждень, визначити черговість кольорів.
Заздалегідь подбати про оформлення
групових кімнат відповідними кольорами.
Підготувати всі необхідні матеріали (дидактичні, фарби, пластилін, ігри, конструктори) відповідних кольорів.
Залучити батьків для забезпечення малюкам можливості вбиратися у відповідні
кольори в певні дні.
Дібрати вірші, оповідання, пов’язані з різними кольорами.
Зарядитися позитивним настроєм і передавати його дітям.
Експериментувати й зацікавлювати, викликати в малюків бажання досліджувати
таємниці кожного кольору.

Понедiлок — Червоний день
Психологічна гра “Подаруй сердечко”
Діти по черзі беруть червоні сердечка і дарують тим, хто стоїть поряд, промовляючи слова:
“Я хочу з тобою дружити, тому що ти…” — і називаючи риси характеру або зовнішності сусіда,
які їм імпонують.
Сторітелінг “Пригоди червоної хмаринки”
Малятам пропонують продовжити і намалювати веселу історію про подорож і пригоди червоної
хмаринки та її друзів.
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У чарівній країні Червонії, де все і всі були червоного кольору, жила собі маленька червона хмаринка.
Вона мешкала в дуже тихому куточку неба, обгородженому муром із великих червоних хмар. У неї не
було ні друзів, ані знайомих — ні з ким поговорити чи
пограти разом. Нудно було хмаринці, тож вирішила
вона податися в мандри. Перелетіла через мур і дуже
здивувалася… Нав
коло було стільки кольорів, яких
вона ніколи не бачила! Від радості червона хмаринка
навіть заплакала…

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
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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Передплатіть журнали
на ІІ півріччя онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

