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Співпраця з родиною

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

КНИЖКОВЕЧОРИ
Сімейні читання творів Надії Гуменюк

Наталія КИЦЯ,
вихователька-методистка, ЗДО № 5 “Пізнайко”, м. Луцьк

Найкращий спосіб прилучити дитину до книжки — зробити читання щоденним ритуалом, а ще краще — родинною традицією. Однак
не всім батькам вистачає педагогічних знань, аби вдало обрати твори,
мотивувати малюка і зробити спілкування справді розвивальним. Запропонуйте
їм допомогу — розробки “книжковечорів”, як-от ті, що подані нижче.

М е т а. Педагогічна просвіта батьків щодо розвитку мовленнєвої компетентності дитини.
Формування традицій сімейного читання шляхом запровадження ритуалу щоденного читання
книжок із подальшим обговоренням змісту. Ознайомлення батьків та дітей з доробком митців
рідного краю, а саме з творчістю волинської письменниці Надії Гуменюк. Формування в дітей ціннісного ставлення, інтересу до художнього слова, друкованої книжки, бажання читати.
П о п е р е д н я р о б о т а. Консультації для батьків: “Які книжки варто читати дітям трьох (чотирьох, п’яти) років?”, “10 правил читання малюкам”, “Як допомогти дитині полюбити книжку?”.

МОЛОДША ГРУПА

Книжковечір із віршем “ Вертеп”
М а т е р і а л: книжка Н. Гуменюк “У янгола під крилом”.
Хід спілк ування

	  Вертеп

Сюрпризний момент
Під ялиночкою (або в якомусь несподіваному місці)
батьки з дитиною знаходять книжку Н. Гуменюк “У янгола під крилом”. Тато (мама) з дитиною сідають і разом розглядають книжку.

Тато /мама. Поглянь, яку гарну книжечку ми
знайшли! Яка в неї гарна обкладинка з усміхненою дівчинкою! Цікаво, про що нам розповість
ця книжечка? (Гортають книжку, роздивляються
ілюстрації.)

Цю книжечку написала письменниця, яка
живе в нашому місті, у Луцьку, — Надія Гуменюк.
Ось цей маленький віршик називається “Вертеп”.
Цікаво, про що він? Тоді я прочитаю, а ти уважно
слухай.

Читання вірша

Разом розглядають ілюстрації, дорослий читає вірш
повторно.

Бесіда за змістом вірша
Тато / мама. Чи сподобався тобі віршик?
А як він називається? Хто у вірші має крила?
Хто і чому ходив селом? Яке свято відзначали? Можливо, і ти чула / чув щось про нього?
(Відповідь дитини.)

Тато /мама виразно читає вірш, показуючи на ілюстрації об’єкти, які називає.
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У янгола під крилом
Від хати до хати
Ходить містом і селом
Із вертепом свято.
Ясну зіроньку вгорі
Колядою гріє
Й щиру радість дітворі
Над снігами сіє.

У вірші розповідається про вертеп. Це маленький ляльковий театр у формі будиночка,

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

або на пошті

кли,
Усе, як ви зви
!
тільки онлайн

Продовжуйте
добрі традиц
ії!

