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У ФОКУСІ: ДИТИНА У СВІТІ МИСТЕЦТВА

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

РУКАВИЧКИ-ЧАРІВНИЧКИ
Заняття для дітей молодшої групи
Наталія ЩЕРБАНЬ,
вихователька, ЗДО № 447, м. Київ

Чи знаєте ви, скільки різноманітних можливостей приховує
в собі звичайна рукавичка? Приміром, усім відомо, що в ній може
заховатися від холодів чимала компанія дружних тваринок, — і ваші
малята залюбки перетворяться на них. А ще вони пригадають сюжети відомих казочок, допоможуть сестричкам-рукавичкам об’єднатися в пари,
поведуть веселий хоровод, доберуть оздоби для великої рукавиці… Заняття
обіцяє бути вельми цікавим. Спробуйте самі!
М е т а. Учити дітей орієнтуватися у змісті казки,
впізнавати за ілюстраціями знайомі казки, називати їх. Залучати малят до театралізованої гри. Розвивати пам’ять, увагу, виразність мовлення, уміння
підтримувати діалог, доречно використовувати питальну інтонацію. Збагачувати й активізувати словник дітей. Вправляти в орієнтуванні на площині (посередині, угорі, унизу, навколо), умінні знаходити
подібні елементи. Виховувати наполегливість, товариськість. Прищеплювати любов до казки.
М а т е р і а л: картки з персонажами різних казок та ілюстрації до них; декорація у вигляді великої
рукавички, за яку можна ховатися; маски тварин —
персонажів казки; картки із зображеннями різних
рукавичок; магнітна дошка, контур рукавички формату А3, готові елементи-прикраси.
П о п е р е д н я р о б о т а. Читання казки “Рукавичка”, обговорення її змісту.

 асумував? (Відповіді дітей.) А ще розважити може
з
добра казочка. А у вас є улюблені казки? (Відповіді дітей.)

Дидактична гра “З якої казки?”
Вихователька. Казки живуть далеко, у чарівній країні, за горами та лісами. Час від часу
вони вирушають у мандри, аби навідати малят по всьому світу. От нещодавно і до нашого

Хід заняття

НАСТРІЙ ЧУДОВИЙ У МАЛЮКІВ —
В ГОСТІ ДО НИХ ЗАВІТАЛИ КАЗКИ!
Вихователька. Доброго ранку, мої дорогі! Вітаю вас із чудовим днем! Як він розпочався в кожного з вас? Чи бачили ви щось цікаве? Чи зустріли
когось дорогою до садочка? Який настрій у вас
сьогодні? Чи зумієте ви показати його на своїх
личках? (Відповіді дітей.)
Вправа “Покажи свій настрій”
Педагогиня показує різні вирази обличчя, спонукає
дітей назвати виражену емоцію, а потім просить показати в такий самий спосіб власний настрій.

Вихователька. Я рада, що ви бадьорі та веселі. А як можна поліпшити настрій тому, хто
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ЧИТАТИ ДАЛІ

Всіх персонажів без підказки
До рідної повернем казки.
(Це та наступні фото надані авторкою)
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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 в ласну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте малюнки
та наліпки в роботі з дітьми?

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

Купуйте та передплачуйте
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