ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

У ФОКУСІ: ДИТИНА В ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ

Свята і розваги

дозвілля

ЗІ СМАЙЛИКАМИ ГРАЭМО
І ПРО ЗДОРОВ’Я ДБАЭМО
Розвага просто неба для дітей середньої / старшої груп
Євгенія СИНЬЧУК,
музична керівниця;

рухова активність

Оксана ОНИШКО,
практична психологиня,
ЗДО № 8 “Вишиванка”,
м. Володимир-Волинський, Волинська обл.

Формувати в дітей цінності здорового способу
життя, закріплювати гігієнічні навички набагато цікавіше (й ефективніше!) під час спільних пригод із незвичайними (але симпатичними!)
персонажами. Тож потіште себе й своїх вихованців веселою розвагою з дотриманням
вимог адаптивного карантину, скориставшись авторською розробкою.
Д і й о в і о с о б и: ведуча (музкерівниця), Весе
линка-Здоровинка (практична психологиня), два
Смайлики (дорослі), діти.
М а т е р і а л: обручі за кількістю дітей; картонні
смайлики із зображеннями проявів різних емоцій;
великий веселий смайлик, намальований на цупкому картоні; одна велика та маленькі (за кількістю
дітей) торбинки-органайзери, у яких лежать: свистки, по 2 маски (сумна, радісна), повітряні кульки
з пищиками; дерев’яні пеньочки; маленькі різноколірні пластикові кульки за кількістю дітей; “доріжка
перешкод”: дуги, скакалки, кеглі, гімнастичні палиці; смайлики-підказки; стрілки з картону; картонні
смайлики із зображеннями об’єктів, розташованих
на майданчику, та пелюстки для “квітки здоров’я” із
зображеннями предметів гігієни — за кількістю дітей; подарунки для дітей.

Хід розваги
На майданчику викладені “квіти” — обручі, навколо
яких лежать картонні смайлики із зображеннями різних емоцій. Між ними — великий смайлик, який умовно
розподіляє дітей на 2 підгрупи.
Під мелодію пісні “Дитячий садок” (муз. А. Філіпенка) діти з вихователькою виходять на майданчик, де на них чекає музкерівниця.

Музкерівниця. Добрий день, любі діти! Запрошуємо вас на веселу прогулянку. А щоб не
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забувати про безпечну дистанцію, виберіть собі
кожен квіточку й станьте в її центр. Усі рухи виконуйте навколо своїх квіточок.
Музично-рухлива
гра “Прогулянка”
Звучить перша частина “Дитячої дискотеки”, діти
повторюють рухи за музкерівницею.

Музкерівниця
На прогулянку виходим.
Карантин нам не зашкодить.
Гей, дистанцію тримаймо,
Крок за кроком всі ступаймо!
(Діти, поклавши руки на пояс, крокують кожен нав
коло своєї квітки, високо піднімаючи стегна.)

Ось так-так, ось так-так!
Крок за кроком всі ступаймо! (Двічі.)
(Діти крокують.)

А тепер летімо швидко,
Як метелики до квітки.
Швидше, швидше полетіли —
І на квіточку присіли.
(Імітують політ метелика, присідають.)

Ось так-так, ось так-так!
Всі на квіточки присіли. (Двічі.)
(“Літають”, на завершення мелодії присідають.)

Встали дружно, потягнулись,
Вправо, вліво обернулись...

ЧИТАТИ ДАЛІ
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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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