ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Свята і розваги
КОРОНАВІРУС
НАКИВАЄ П’ЯТАМИ
Дітям назустріч виходить Фея Здоров’я.

Фея Здоров’я. Вітаю вас, любі діти! Я — Фея
Здоров’я! І дружу з усіма, хто дотримується режиму, займається спортом, вживає корисні продукти та проводить багато часу на свіжому повітрі.
Ведуча. Ми дуже раді, що все робимо правильно! Якщо ти з нами, то жоден вірус нам не
страшний!
Фея Здоров’я. Щоб перемогти коронавірус,
треба дотримуватися певних правил. Ви їх знаєте?
Діти висловлюються, Фея їх заохочує, а потім запрошує до руханки-декламації.

Руханка-декламація
“Правила вірусної безпеки”

Щоб вірус в організм
Ніколи не потрапив,
Тільки власний посуд
Повинен кожен брати.
(Обертаються одне до одного, показують, наче п’ють
з чашок, а потім передають їх одне одному, але зупиняються і показують жест “Ні-ні!”.)

Відігнати вірус кожен
Антисептик допоможе!
(Вдають, що розпилюють антисептик.)
Звучить тривожна музика, до дитячого гурту підкрадається Коронавірус.

Коронавірус
Ось де діточки маленькі!
Мабуть, кволі та слабенькі…
Зараз їх я налякаю!
Починаю! Чхаю! Чхаю!
(Імітує чхання.)

Щоби коронавірусу
Геть шансів не давати,
Про маски й рукавички
Не варто забувати.
(Діти показують, як одягають маску, потім імітують
одягання рукавичок.)

Завжди після прогулянки
Слід добре руки мити —
Ретельно їх намилити
Й водичкою полити.
(Імітують миття рук.)

Хочу, щоб усі хворіли і вдома сиділи,
Усього боялись, ні з ким не дружили,
Щоб сумували, не спілкувалися,
Щоб одне одного люди лякалися!
Фея Здоров’я. Зупинися, Вірусе, стій! Ми
тебе не боїмося!
Імунітет у нас міцний
І настрій дуже бойовий!
Ми знаємо, тебе чим налякати
І як з садочка нашого прогнати.
Роздає дітям пляшечки від антисептика (з водою),
діти бризкають на Коронавіруса. Фея стріляє з водяного пістолета, Ведуча підбирається з милом. Коронавірус бігає по майданчику і зрештою тікає.

На карантині відстань
Безпечну ви тримайте —
Підступний вірус навіть
На крок не підпускайте.
(Розводять руки в сторони, обертаються навколо себе.)

Якщо нестримно раптом
Вам захотілось чхати,
Не забувайте: ротик
Слід ліктем прикривати.
(Тримаючи руки на рівні грудей, по черзі піднімають
лікті, намагаючись дотягнутися ними якомога вище.)

Ведуча. Ура! Вірус нас злякався!
Фея Здоров’я. Так, бо ви знаєте, як бути здоровими та що робити, аби вірус не потрапив в організм!
Ведуча. Яка корисна і пізнавальна видалася
в нас прогулянка! А чи пам’ятаєте, діти, який сюрприз чекає на нас у групі? Кошик із фруктами!
Діти йдуть до групи.
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Плекаймо рідну мову
,
Останнім часом ми чуємо і промовляємо це слово дуже часто. Та
коли доводиться його писати, часом
виникають сумніви. Аби прогнати їх,
пригадайте, що це слово утворене додаванням префікса дез- до інфекція,
тож у корені слід писати “і”.
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Запам’ятайте правопис:
дезінфекція дезінфікувати дезінфектор
А ще не зайве буде пам’ятати і вживати український
синонім цього слова — знезараження (знезаражувати).
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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

