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Ранній вік

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

На гостину до лісових звірят
Заняття для дітей раннього віку за участі батьків
Лариса ЗАЙЦЕВА,
вихователька,
ЗДО № 35 “Казка”, м. Добропілля, Донецька обл.

Як зробити батьків надійними партнерами у вихованні малечі та ознайомити їх із цікавими способами невимушеної навчально-ігрової взаємодії з дітьми? Як згуртувати дитячий і батьківський
колективи? За допомогою спільного для дорослих і малят заняття —
уявної прогулянки до весняного лісу, із веселими іграми, цікавими завданнями
та незабутніми пригодами! Саме таке заняття пропонуємо вашій увазі.
М е т а. Ознайомити батьків із різними формами ігрового навчання і спілкування з дітьми. Формувати в малят уявлення про сезонні зміни в житті
лісових тварин. Збагачувати активний словник дітей. Розвивати мовлення, пам’ять, мислення, пізнавальну активність. Виховувати дбайливе ставлення
до об’єктів живої природи, бажання пізнавати нове.
Сприяти створенню позитивної взаємодії.
М а т е р і а л. Демонстраційний: їжачок, білочка,
зайчик — іграшки, коробка-“нірка”; шишки великі та
малі, 2 кошики різних розмірів, “гостинці від зайчика” (смаколики за вибором виховательки). Роздатковий: колючі м’ячики, подушечки для кожної дитини; брязкальця; аркуші паперу А4 із зображеннями
зайчика з морквинкою, трафарети з морквинкою,
оранжева фарба, губки, вологі серветки.
П о п е р е д н я р о б о т а. Ігри з м’ячиками. Розглядання іграшок. Бесіди про тварин.

Хід заняття
Діти з батьками стають у велике коло.

Вихователька. Вітаю вас, дорослі й малята! Дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні чудовий
день. Он як яскраво сяє сонечко за вікном! Усміхнімося йому і одне одному. (Усміхаються.) А тепер
привітаймося.
Вітання в колі
Вихователька промовляє слова і показує рухи, усі за
нею повторюють.

Добрий день! Чудова днина!
Вас усіх вітаю!
Щастя і здоров’я нині
Кожному бажаю.
Щастя ось такого!
(Усі піднімають руки вгору.)

Здоров’я ось такого!
(Розводять руки в сторони.)

ДО ЛІСУ ВИРУШАЄМО —
ЗВІРЯТОК ЗУСТРІЧАЄМО
Вихователька. Сьогодні ми з вами вирушимо
в мандрівку до весняного лісу, на гостину до лісових звірят. Тож, матусі й татусі, візьміть своїх
діточок за руки, щоб вони не загубилися.
Усі йдуть по колу під супровід вірша.

Розминка “Прогулянка до лісу”
Ось лісова доріжка.
По ній крокують ніжки: туп-туп-туп!
(Діти і дорослі рухаються звичайним кроком.)
У цих маленьких їжачків
Геть не колючі колючки!
(Фото надане авторкою)
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За ніжками мишка
Скрадається нишком: пі-пі-пі!
(Ідуть навшпиньках.)

ЧИТАТИ ДАЛІ

24

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 наочність
в роботі з дітьми?
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