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Ранкові зустрічі у травні для дітей старшої групи
Людмила ПУШКАРЕНКО,
вихователька-методистка, ЗДО № 84, м. Миколаїв

Зустріч 1. ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ.
ГОДИННИКИ
М а т е р і а л: будильник; фотостенд із зображеннями різних годинників.

Хід зустрічі
ЗБИРАЄМОСЯ В ДРУЖНЬОМУ КОЛІ
Педагогиня запрошує дітей зібратися в колі. Показує
коробку і пропонує вгадати, що в ній. Діти чують характерний звук і доходять висновку, що там будильник.

Вихователька
Тільки-но ранок до нас завітав,
Будильник співа: “Прокидайтесь! До справ!”.
Своїм дзеленчанням будильник вітається з на
ми. Привітаємося й ми як будильники.

пізнавальна активність

Завершуємо серію публікацій від миколаївських колег. Сподіваємося,
вони надихнуть вас на власні цікаві ідеї. У травні діти досліджуватимуть
властивості повітря, поговорять про дощ, грозу та веселку, про весняні клопоти диких тварин, дізнаються, чим цікаві плазуни та земноводні,
спробують себе в ролі дизайнерів та скульпторів… А ще підготуються
до безпечного відпочинку на природі. Адже попереду — літо!

Запитання до дітей
Для чого потрібні годинники?
Чи всі вони однакові?
Де висить настінний годинник?
Як носять наручний годинник?
Де ще можна розмістити годинник?
Вихователька переставляє будильник на підвіконня,
на поличку, на тумбочку, на шафу тощо, а діти називають місця його розташування.

ВЗАЄМОДІЄМО В ГРІ

Вихователька. Хочете створити власні годинники, ось тут, на підлозі? Для цього можна скористатися будь-якими предметами в групі.
Гра “Дизайнери”
Діти об’єднуються в команди, створюють із підручних матеріалів годинники та презентують їх.

Вправа-вітання “Будильники”
Діти промовляють: “Дзінь-дзень”, — варіюючи
силу голосу (пошепки, тихо, голосно). Після привітання вихователька пропонує зробити звук будильника сигналом про початок ранкових зустрічей
упродовж місяця.

ЗАПИТУЄМО — ВІДПОВІДАЄМО
Педагогиня звертає увагу дітей на фотостенд.

Годинники

механічний

електронний

сонячний
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водяний

ЧИТАТИ ДАЛІ

(Це та наступні фото надані авторкою)
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Комплект “ДВ”, “ПП”, “Джміль” —
дієва допомога кожному педагогу
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