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Літні ранки
у дружньому колі
Ранкові зустрічі в липні для дітей старшої групи
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Продовжуємо друкувати авторські розробки ранкових зустрічей. Матеріали на вересень – червень
подані в журналі “ДВ” № 8 – № 12, 2020; №1 – № 5, 2021. Використовуйте їх у
своїй роботі з дітьми та заряджайтеся бадьорим настроєм на весь день.
“Сонечкові” привітання

Зустріч 1
НЕБЕЗПЕКИ ЗВІДКИ
НАМ ЧЕКАТИ ВЛІТКУ?
М а т е р і а л: зображення сонечок із фотографіями вихованців групи всередині; картки для мінідослідження та роботи в групах.

Хід зустрічі
ПРИВІТАННЯ
Діти виконують рухи відповідно до змісту вірша за
зразком педагогині.

Руханка “Розпустило коси сонце”
Розпустило коси сонце,
(Діти імітують розчісування волосся.)

Вихователька. До своїх дітей мами лагідно
звертаються: “Моє сонечко”. І нам сьогодні допоможуть привітатися ось ці сонечка. (Показує
картки.) Нехай кожен із вас вибере картку і привітається з тим, чиє обличчя зображено на сонечку.
Орієнтовні варіанти привітань
Доброго ранку, Оленко. Я рада тебе бачити.
Привіт, Світланко. Я скучила за тобою.
Здоровенький був, Андрійку. Нарешті ти
повернувся після хвороби! Я радий тебе
бачити.
Вихователька. Молодці! Я помітила, що ви
були дуже ввічливими і радісними. Мабуть, скучили одне за одним.
ЩОДЕННІ НОВИНИ

Заглядає у віконце:
(Вдають, що заглядають у вікно.)

Запитання до дітей

Хто ще щічки не помив?

Який місяць літа настав?
Чому він так називається?
Який цей місяць за порядком?
Який сьогодні день тижня?
(Який був учора / буде завтра?)
Чому кажуть: “У липні день одбуває, а спека
прибуває”?
Яка сьогодні погода?

(“Умиваються”.)

Хто зарядки не робив?
(Виконують повороти голови вправо – вліво.)

Хто не слухається маму?
(Сваряться пальчиком.)

Хто не склав свою піжаму?
(Знизують плечима.)

Хто іще в цю пору спить?!
(Складають долоньки під щічку.)

Діти схематично позначають погоду в календарі.

Будем сплюшку цю будить!

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

(Підстрибують.)

Вихователька. Яким словом можна назвати
спеку? (Спекота, жарота, духота.) Про літнє сонце
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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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