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Дитина і світ

Диво-глину дослідили
й з неї поросят зліпили
Інтегроване заняття для дітей старшої групи
Анна МАЛЬКО,
вихователька, ЗДО № 5 “Лисичка”,
м. Пологи, Запорізька обл.

Взаємодія з природними матеріалами надзвичайно корисна для
розвитку дітей. Та й досліджувати їх малятам дуже цікаво. Особливо
у майже справжній науковій лабораторії. Запропонуйте своїм маленьким дослідникам попрацювати з глиною. Грамотно і цікаво організувати
освітню роботу допоможе пропонований конспект.

М е т а. Продовжувати вчити дітей обстежувати природні матеріали ― пісок, глину;
розв’язувати пізнавальні завдання; виконувати
усні інструкції педагога. У процесі дослідницької
діяльності закріплювати знання про властивості піску і глини. Удосконалювати вміння ліпити
з глини, передаючи форму, пропорції деталей,
щільно з’єднувати їх способом притискання,
примазування. Закріплювати вміння користуватися стекою. Поповнювати та розширювати
активний словник дітей. Розвивати дрібну моторику, творчу уяву. Збагачувати тактильний досвід. Виховувати самостійність, працьовитість,
акуратність.
М а т е р і а л: сухий пісок, суха і волога глина;
лупи; картинки, що ілюструють властивості глини та піску; вироби з глини; пам’ятки “Правила
поведінки в лабораторії”, “Правила роботи з глиною”, дошка, фланелеграф; спеціальний одяг
(фартушки, нарукавники, шапочки); кульки з вологої й сухої глини, молоток; гончарна глина, дощечки для ліплення, стеки, серветки, посудини
з водою.
П о п е р е д н я р о б о т а. Дослідження властивостей піску.

Привітання “Наше коло”
Педагогиня читає вірш і показує зразок рухів. Діти
повторюють за нею.

В дружнім колі ми зібрались,
Усміхались і вітались.
(Діти стають у коло.)

Усміхнусь тому, хто справа,
Підморгну тому, хто зліва.
(Діти виконують відповідні дії.)

Я кажу “Привіт!” тобі,
(Махають руками одне одному.)

Твій привіт летить мені.
(Прикладають руки до грудей.)

Наше коло ― мов сім’я.
Друзі вірні ти і я!
(Беруться за руки і піднімають їх угору.)

Вихователька. Сьогодні я знову запрошую
вас до нашої наукової лабораторії. Туди саме надіслали дуже цікавий природний матеріал для
досліджень. Потрібно якнайшвидше провести
досліди і відкрити всі властивості цього матеріалу. Візьметесь?

Дослідницька діяльність
“У ЛАБОРАТОРІЇ”

Хід заняття
Вихователька. Добридень, діти! Я дуже рада
вас бачити! На нас чекають захопливі досліди
і ще багато цікавих справ. А щоб у нас із вами
весь день був тільки гарний настрій, усміхнімося
одне одному і гарненько привітаймося.
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Підходять до столів, на яких розкладено необхідні
матеріали та обладнання.

Вихователька. Ви вже знаєте, що в лабораторії працюють тільки у спеціальному одязі.
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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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