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Цією публікацією ми завершуємо серію розробок ранкових зустрічей, започатковану минулого
року*. Подані конспекти допоможуть ознайомити ваших вихованців із народними
прикметами, поговорити про давні хліборобські традиції українців, цікаво відзначити серпневі свята, яскраво та змістовно прожити останній місяць літа.

Запитання до дітей

Зустріч 1

Як ви гадаєте, чому в народі кажуть: “У серпні до обіду літо, а після обіду осінь”?

СЕРПЕНЬ ЛІТО ПРОВОДЖАЄ,
А ОСІНЬ ЗУСТРІЧАЄ

Які осінні прикмети згадано у вірші?
Які ще осінні ознаки можна побачити в серпні? (Коротшає день, стають прохолоднішими ран-

Хід зустрічі

ки та вечори.)

ПРИВІТАННЯ
Педагогиня промовляє вірш-вітання. Діти виконують
відповідні рухи.

Вихователька
Всі вітання від мене прийміть
І у коло швиденько біжіть.
Ліву руку мерщій підіймайте
І усмішкою друзів вітайте.
Праву руку тепер простягніть
І сусіда свого обійміть.

Вихователька. А чи знаєте ви, які державні
свята ми відзначаємо в серпні? (23 серпня в Україні
святкують День Державного Прапора, а 24 серпня —
День Незалежності.) Серпень також багатий на про-

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ
Вихователька декламує вірш.

У серпня стиглi колоски в руцi
I перша павутинка на щоцi.
На нiй маленький павучок гойдається:
Як сумно! Ось i лiтечко кiнчається...
Г. Малик
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Хто знає, від якого слова утворена назва
третього місяця літа? (Від слова “серп” — назви хліборобського знаряддя, яким українці традиційно жали зернові.)

Бажаю нам усім радісного та цікавого дня!

				

Що ще ви знаєте про цей місяць?

фесійні свята, як-от День Української авіації, дні
будівельника, шахтаря і пасічника. А ще є свята
незвичайні, як-от Всесвітній день кавуна (3 серпня) та День “Працюй, як бджілка” (5 серпня).
ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ

Вправа “Так — ні”
Вихователька. Я промовлятиму твердження.
Якщо ви згодні з ним, то маєте промовити: “Так”,
якщо не згодні — “Ні”.
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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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