ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Дитина і світ

Світять весело в пітьмі
ліхтарики й ліхтарі
Освітня ситуація для дітей середньої групи
за програмою “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт”
Наталія ШАЛДА, вихователька-методистка;
Тетяна КУЗЬМІНА, вихователька,
ЗДО № 1“Дзвіночок”, м. Шостка, Сумська обл.

Узимку рано сутеніє, і все довкола поринає в казкову
напівтемряву, помережану теплими вогниками ліхтарів.
Як же вони приваблюють малюків! То чому б не дати вихованцям можливість дослідити їх? Розгорніть освітню
ситуацію, що триватиме кілька днів, а може, й тижнів. Скористайтеся ідеями колег.

Освітні завдання
Science (природничі науки). Продовжувати ство
рювати умови для формування цілісного світобачення дітей. Розширювати знання про природні та штучні
джерела світла: сонце, зорі, блискавка, електрична
лампочка, світильники, ліхтарі. Дати уявлення, що
речі та предмети, які відображають світло в темну
пору доби, нашиваються на одяг (сумки, рюкзаки,
шапки, панамки), убезпечуючи людей від дорожніх
травм, бо таких пішоходів добре видно водіям.
Technology (технології). Ознайомити дітей
з різними видами ліхтарів та їх функціональним
призначенням. Учити розрізняти їх за різними характеристиками: розміром, способом кріплення та
використання. Розширювати уявлення про людей
певних професій, що у своїй діяльності використовують ліхтарі: шахтарів, туристів-мандрівників, лікарів-лорів, майстрів-годинникарів, поліцейських,
фотографів, водіїв тощо.
Reading + Writing (читання + письмо). Учити
висувати припущення, спонукати відповідати на
запитання аргументовано, спираючись на власні
знання й уявлення. Розвивати інтерес до змісту казок, віршів, мультфільмів. Залучати дітей до діалогів
за змістом. Виховувати інтерес до розповіді вихователя із застосуванням мультимедійних технологій.
Engineering (інжиніринг). Переконати дітей, що
ліхтарики — надзвичайно корисна річ. Показати, як
доцільно використовувати ліхтарі. Учити конструювати ліхтарі з паперу за інструкцією виховательки.
Arts (мистецтво). Формувати інтерес та емоційне ставлення до репродукції картини К. Дудник.
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Учити зображувати світло за допомогою різних матеріалів (акварельних та гуашевих фарб, аплікації,
використовуючи фольгу, золотистий та сріблястий
папір, ялинкову мішуру тощо). Виховувати естетичний смак.
Mathematics (математика). Учити дітей порівнювати, узагальнювати, робити власні виснов
ки. Вправляти в просторовому орієнтуванні: угорі, внизу; вправо, вліво; верхній/нижній куточки.
Закріплювати знання геометричних фігур. Продовжувати вчити співвідносити кількість і число
(у межах 6).
М а т е р і а л. Демонстраційний: медіадошка, фліп
чарт; колекція ліхтарів різного призначення з різними способами кріплення, серед яких мають бути
найменший кишеньковий і найбільший побутовий
ліхтарі; зображення великих яскравих вуличних
ліхтарів, маяка, репродукція картини К. Дудник
“Ліхтарик” формату А 3; 3–5 нових іграшок; яскрава коробка з одним отвором із різноколірними лего-цеглинками; площинні геометричні фігури: круг,
квадрат, трикутник, чотирикутник; ялинкові гірлянди; ширмочка для настільного театру; 7 іграшокгномів; паперовий ліхтарик.
Роздатковий: за кількістю дітей кишенькові ліхтарики; наліпки-зірочки, що поглинають денне світло і світяться в темряві; флікери у вигляді наліпоксмайликів; картки із зображеннями різних джерел
світла (сонце, зорі, блискавка, багаття, свічка, люстра, світильник, факел, телевізор, мобільний телефон, ялинкова гірлянда, електрична лампочка, ліхтарик) та людей різних професій, що у своїй роботі
використовують ліхтарі.
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?
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