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розвиток мислення

Надія ГОРДІЮК, вихователька;
Олена ЛУЩАКЕВИЧ, музична керівниця,
ЗДО № 8 “Вишиванка”,
м. Володимир-Волинський, Волинська обл.

Хіба може бути щось захопливіше за космічні мандри? Запросіть вихованців у подорож Сонячною системою і проведіть заняття за поданим конспектом. Досліджуючи планети, юні космознавці також вправлятимуться в лічбі, розвиватимуть кмітливість
та спостережливість, вчитимуться працювати в команді й радіти спільним досягненням.

М е т а. Сприяти розширенню знань дітей про
космос та планети Сонячної системи. Удосконалювати навички лічби, уміння складати ціле з частин.
Розвивати логічне мислення, кмітливість, пам’ять,
увагу, уяву. Розширювати словник дітей. Виховувати наполегливість у досягненні мети, розвивати
вміння працювати в команді.
М а т е р і а л: макет “Сонячна система”; макет
“зорельоту”; конверти із завданнями; картки з цифрами; картки з ґудзиками; картки із зображеннями
інопланетян; розрізані фотографії Венери; фітбол;
картонні зірочки на паличках; печиво у вигляді зірочок.

Хід заняття

Робота з моделлю
Сонячної системи
Вихователька привертає увагу дітей до моделі Сонячної системи. Пропонує розглянути її й дати відповіді
на запитання.

Запитання до дітей
Що розташовано в центрі Сонячної системи?
Скільки планет у Сонячній системі? Полічіть.
Назви яких планет ви знаєте?
На якій планеті живемо ми? Покажіть її на
макеті.
Вихователька. Подивіться, біля кожної планети є конверт із цікавим завданням. Коли ми виконаємо всі завдання, на нас чекає сюрприз. Тож
вирушаймо в космічну мандрівку!
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Цей казковий зореліт
Нас запрошує в політ.
Тож часу дарма не гайте,
На борту місця займайте!
Діти займають місця у “зорельоті”.

Релаксаційна вправа
“Політ на зорельоті”
Педагогиня пропонує дітям заплющити очі. Звучить
“космічна” музика.

Вихователька
Зореліт з Землі злітає,
Нас у космос піднімає...
Летимо ми, як пір’їнки...
Всюди зорі-намистинки,
Астероїди, комети
І незвідані планети.
Нам стає усе тепліше,
Ми до Сонця ближче, ближче…
Поніжтесь трішки — за хвилинку
Вже на Меркурії зупинка.
Вихователька дає дітям ще трохи часу, щоб розслабитися під музику.

Вихователька. Розплющте очі. Ми опинилися
на найближчій до Сонця планеті — Меркурії. Тут
дмуть дуже сильні вітри. Тож нам треба захистити наш зореліт і закрити ілюмінатори спеціальними захисними щитами. Виходьте по черзі із зорельота і беріть інструменти.

ЧИТАТИ ДАЛІ

31

р
ю
и
й
ш
т
з
е
о
Р ..
р
и
о
з
г
о
i
н
о
т
в
и
с
Разом з журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”
та “Джміль”!
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