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Співпраця з родиною
СТАРША ГРУПА

Книжковечір із віршем “КОЛЬОРОВА ЗИМА”
М а т е р і а л: книжка Н. Гуменюк “У янгола під крилом”; аркуш паперу, фарби, пензлик.

Читання вірша

Хід спілк ування

Дорослий виразно читає вірш.

Налаштування на читання
Дорослий пропонує дитині зручно сісти на
дивані.

Тато/мама. Я знаю, що ти любиш слухати, як я тобі читаю. Погляньмо на нашу
поличку і згадаймо, що ми з тобою вже
прочитали. Яка твоя улюблена книжечка?
(Відповідь дитини.)

Сьогодні в мене в руках книжка, яку написала відома волинська письменниця
Надія Гуменюк. Ось тут є її фото. (Показує.)
Пані Надія живе в нашому місті, і ми навіть
можемо з нею зустрітися!
Книжка називається “У янгола під крилом”. (Разом роздивляються нову книжку.) У ній
зібрані вірші про свята українців у різні
пори року. А яка зараз пора року? (Відповідь
дитини.) Так, зараз зима. Саме з цієї пори
починається наша книжечка. І сьогодні
я прочитаю тобі вірш, який називається
“Кольорова зима”.

Кольорова зима
Білі заметілі,
Білі килими…
Та не тільки білі
Фарби у зими:
Кольором рожевим
Дивної краси
Дітворі фарбує
Щічки і носи,
Зеленіють сосни
І синіє лід,
В хащах рум’яніють
Горобина й глід,
На деревах сірих,
Ніби ліхтарі,
Пір’ячком червоним
Світять снігурі.
А як прийде свято
Новорічних днів,
На ялинці сяють
Сотні кольорів.

Тато/мама. Поглянь, як художник гарно зобразив зиму за допомогою пензля і фарб! А як описала
зиму авторка вірша? (Відповідь дитини.) (Повторне читання вірша.)

Бесіда за змістом вірша
Тато/мама. Які кольори зими згадано у вірші? (Білий, рожевий, зелений, сірий, червоний.) Про які зимові
явища ми почули? (Заметілі, лід тощо.) А чому взимку все біле? Що зима фарбує діткам у рожевий колір?
Як ти гадаєш, що можна робити взимку надворі? Подумай і згадай, яке пір’ячко у снігурів. А які свята
до нас приходять узимку? (Відповідь дитини.)
Як називається вірш? Чи пам’ятаєш ти, хто його написав? Тобі сподобалося його слухати? Зима —
чудова пора року. Вона багата на сніг, ігри та свята. Покладемо книжечку на місце. (Разом із дитиною
кладуть книжку на поличку чи в книжковий куточок. Тато/ мама звертає увагу на стіл.) Поглянь, у нас на столі
лежать аркуш паперу та фарби. Може, ми з тобою намалюємо зиму, яку описано у вірші?
Дитина разом із дорослим малюють. 

Плекаймо рідну мову

ЧИ́ТАННЯ чи ЧИТÁННЯ?
Вагаєтеся, куди поставити наголос у слові “читання”?
Більшість іменників середнього роду на -ання,
що утворилися від дієслів, мають наголос на суфіксі:
читáння, навчáння, завдáння, запитáння, визнáння,
видáння, пізнáння, послáння.
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Наголошуй
без вагання:
не чúтання,
а читáння!
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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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