ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Ранній вік

ЯК МАЛЯТА СОНЕЧКУ
ДОПОМАГАЛИ
Заняття для дітей раннього віку
Анна МАЛЬКО,
вихователька, ЗДО № 5 “Лисичкаˮ, м. Пологи, Запорізька обл.

Будь-яка казочка чи віршик можуть стати основою для розгортання
навчально-ігрової діяльності. Адже малята з радістю підхоплять гру
і нікому не відмовлять у допомозі. Тим паче самому сонечку!
М е т а. Дати дітям первинні уявлення про сонце (світить, гріє), про його значення в житті людей
і природи загалом. Збагачувати й активізувати
словник малят. Закріплювати вміння малювати прямі лінії в різних напрямках. Розвивати мовлення,
орієнтування у просторі, координацію рухів. Виховувати любов до природи.
М а т е р і а л: драбина з фанери; вирізані з картону зображення персонажів (півника, кицьки, собаки, дівчинки, хлопчика) і двосторонній скотч для
їх закріплення; прозорий мольберт, жовта гуаш, вологі серветки.

Хід заняття
Педагогиня просить дітей підійти до вікна.

Вихователька. Ось і настала весна. У небі
яскраво світить сонечко. Подивіться, яким радісним і гарним стало все навколо під його променями! Та сонце не тільки світить, а й гріє. Простягніть
ручки до сонечка, і ви відчуєте його тепло. (Діти
простягають руки до вікна, відчуваючи на долоньках тепло сонячного проміння.) Правда ж, приємно? Отак

і все живе на землі радіє сонячним промінчикам.
А зараз я хочу розповісти вам історію, яка
сталася одного теплого і ясного сонячного дня.
Такого як сьогодні.

Дружно всілися тваринки
Під будинком на драбинку.
(Це та наступне фото надані авторкою)

Вистава театру картинок “Драбинка”
(за мотивами однойменного
оповідання Є. Шабад)
Педагогиня розповідає, послідовно прикріплюючи
зображення персонажів на ватман.

Вихователька. Яскраво світило сонечко. Посеред зеленого подвір’я стояв будинок. Біля будинку була собача буда. А під стіною драбина.
Прийшов півник, скочив на перший згори щабель і заспівав. Як співає півник? (Діти звуконаслідують півня.)
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На другий щабель стрибнула кицька і занявчала. Як? (Діти відтворюють нявчання кішки.)
На третій щабель заліз собачка. Він дивиться на
кішку і гарчить. Як гарчить песик? (Діти звуконаслідують гарчання.) А потім упізнав сусідку і привітно
загавкав. Покажіть, як. (Діти імітують гавкання.)
На четвертий щабель сів хлопчик Боря і засміявся. (Діти сміються.)
На п’ятий щабель сіла його сестричка Марійка
і заспівала пісеньку.
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Комплект “ДВ”, “ПП”, “Джміль” —
дієва допомога кожному педагогу
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