ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Інтегрована освіта

Сніжинка, Сніжка, Сніговик
Інтегрована освітня діяльність для дітей старшої групи
Олена РЕЙТЕРОВИЧ,
вихователька, ЗДО № 7 “Волиняночка”,
м. Володимир-Волинський, Волинська обл.

Сучасні діти відрізняються від своїх попередників. Це означає, що й підхід до організації освітнього процесу з ними має бути особливим. Цікава,
нетрадиційна інтегрована діяльність, яка виходить за межі заняття, заохочує малят до пізнання нового. А дослідницький підхід сприяє кращому
засвоєнню знань про природу. Зразок такої діяльності пропонує авторка.
М е т а. Поглиблювати знання дітей про зимові явища. Уточнювати уявлення про колообіг води
в природі. Учити застосовувати різні види конструювання (з паперу, з деталей конструктора без
опори на схему), передавати пропорції та розташування елементів конструкцій у просторі. Розвивати фантазію та творчі здібності, інтерес до експериментування; навички взаємодії в парі, уміння
домовлятися, вільно виражати свої почуття. Виховувати цілеспрямованість, ціннісне ставлення до
краси навколишнього світу.
М а т е р і а л: мольберт; конструктор; лупи; основи для аплікації — за кількістю дітей; деталі об’ємної
моделі сніжинки з поролону; картки із зображеннями
сніжинок різних форм; аркуші паперу А 6, зразок сніжинки, клей, підкладки, пензлі для фарб та для клею,
серветки; сніжколіпи, паперові сніжинки, таці, розбавлені гуашеві фарби у пластикових посудинах.

рідними спробували передати в малюнках настрій та барви зими. (Усі розглядають малюнки, пе
дагогиня звертає увагу дітей на деякі з них.) Помилуймося чудовим зимовим явищем — снігопадом!
Він усе довкола перетворює на білосніжну казку.
Снігу намело так багато, аж сніговика захотілося зліпити. А ось тут ялинки пухнастою ковдрою
вкрилися. А це що за зірка сніжно-біла? (Розгляда
ють намальовану сніжинку.) Яка вона гарна й незвичайна! Та сніжинок звичайних і не буває. Кожна
з них особлива і неповторна.

У ФОЙЄ ЗАКЛАДУ

Підходять до природничого осередку. На столику
таця зі снігом і сніговик, складений із конструктора.

Хвилинка милування
“Зимовий вернісаж”
Вихователька підводить дітей до виставки дитячих
малюнків “Зимонька чарує, усіх дивує”, облаштованої
у фойє закладу.

Вихователька. Рада вітати вас на зимовому
вернісажі. Діти з нашого садочка разом зі своїми

Діти з педагогинею деякий час милуються малюнка
ми і повертаються до групової кімнати.

У ГРУПОВОМУ ПРИМІЩЕННІ

Дослідження
“Сніжинка, що оживає”

Вихователька. Погляньте-но, до нас завітав
Сніговик! Він пропонує разом з’ясувати, звідки береться сніг. Розглянемо сніжок уважніше.
У цьому нам допоможуть лупи. (Діти беруть лупи,
уважно придивляються до снігу.) Бачите дрібні кристалики? Це і є сніжинки. Коли частинки пари замерзають, вони перетворюються на кристалики

ІНСТРУКЦІЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ СНІЖИНКИ
1. Ножицями по прямій відрізати від аркуша 6 вузьких смужок. Три залишити довгими, а три — розрізати навпіл і ще раз навпіл.
2. З готових деталей викласти симетричний візерунок, визначивши центр сніжинки: спочатку викласти
навхрест 3 довгі промені, а потім, по їхніх краях, 12 коротких.
3. Нанести клей зі зворотного боку променя і прикласти деталь на місце, де вона була викладена.
4. Притиснути ребром долоні й прибрати зайвий клей серветкою.
Заувага. Спершу треба викласти всі деталі, а тоді приклеїти по одній.
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ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ЕЛЕКТРОННІ

ЧИ

ПАПЕРОВІ

✔ 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?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

Купуйте та передплачуйте
ПАПЕРОВІ ЖУРНАЛИ
на сайті jmil.com.ua/peredplata
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