ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Моральне виховання

НУМО, РАВЛИКУ, ДРУЖИТИ!
Заняття для дітей молодшої групи
Тетяна ПОВШЕДНА,
вихователька;

Наталія БІДА,
вихователька-методистка,
ЗДО № 290, м. Київ

Молодші дошкільнята тільки вчаться гратися разом,
домовлятися, лише починають усвідомлювати, що люди мають різні потреби й інтереси. Тож для них украй корисною буде мінівистава про дружбу вельми несхожих
персонажів і театралізовані вправи за нею, що пропонують наші київськіколеги.

М е т а. Спонукати дітей слухати віршований твір, відповідати
на запитання за змістом казки. Учити давати оцінку діям персонажів. Розвивати пам’ять, мислення, мовлення, акторські здібності.
Виховувати товариськість.
М а т е р і а л: дзвоник, “сніжка” (білий помпончик); кошик, 4 відрізи
тканини (1×1 м) — хустини різних кольорів: червона, жовта, біла, зелена; іграшкові равлик і зайчик; наголовники — вушка зайчика, ріжки равлика.
Хід занят тя
Діти бавляться на килимку, педагогиня закликає їх до гри, дзвонячи
у дзвоник.

Вихователька
Моя люба дітвора,
В мене є чудова гра.
Хто зі мною буде грати,
Той і гру цю буде знати,
Й іншим зможе показати!

Гра “Так звучить
моє ім’я”
Вихователька. Гра називається “А ось і я! Так звучить моє
ім’я”. До кого сніжка в ручку потрапляє — той ім’я своє називає.
Педагогиня бере “сніжку”, промовляє: “А ось і я (називає своє ім’я) —
так звучить моє ім’я”. Передає сніжку комусь із дітей. Якщо дитина
мовчить, педагогиня спонукає її
до відповіді: “Як звучить твоє ім’я?
/ А яке твоє ім’я?”. Можна запропонувати малятам проспівати, прокричати чи прошепотіти своє ім’я.
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Вихователька. Які гарні у вас
імена! А можна ще дещо у вас
дізнатися? Відповідайте “Так”
або “Ні”.







стільчику і накриває коліна хустинами по черзі відповідно до змісту
казки. Спочатку червоною.

Вихователька
Серед літа на галяву
Виповзає Равлик мляво.
Зупинився, спочиває,
Вправо–вліво поглядає.
(Демонструє повільні рухи Равлика.)

Аж тут Зайчик прибігає
І до Равлика гукає:
(Демонструє швидкі рухи Зайчика.)

Ви любите в садочку грати?
А іграшки ламати?
А танцювати? А співати?
А діточок ображати?
А чи вмієте ви дружити?
А казки слухати полюбляєте?

Тож сідайте довкола мене
і послухайте казочку. Та не
просто слухайте — уважно дивіться і дружити вчіться.

Театр на фартушку
“Казочка про Равлика
і Зайчика”
Біля виховательки стоїть кошик,
у якому лежать іграшкові зайчик
і равлик, хустини: червона (літо),
жовта (осінь), біла (зима), зелена
(весна), зв’язані між собою за верхні
кутики. Вихователька сидить на
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✔ 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?
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