ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Природа

Зустрічаємо

Весна завжди асоціюється із поверненням птахів до рідного краю. Тож буде
вельми доречно розучити з малечею веселу “пташину” руханку і повчитися виготовляти лелек із відбитків долоньок. Скористайтеся поданими ідеями, які можна втілити в життя як окремо, так і в комплексі. Нехай ця весна подарує вашим
малятам радість, незважаючи ні на що.

Пташина гостина
Руханка для дітей середньої / старшої групи
Музика Наталі Котової, слова і рухи Марії Артеменко

Діти стоять у колі. Дорослий промовляє текст і показує відповідні рухи, діти
повторюють.

Чорногуз-лелека
Прилетів здалека.
(Плавно змахують руками.)

Довгоногий журавель
Перетупцяв сто земель.

Вся зібралася пташина
На гостину до пінгвіна.
(Сходяться до центру, звужуючи коло,
і беруться за руки.)

Хороводи поводили,
(Тримаючись за руки, рухаються по колу.)

Із пінгвіном гомоніли.
Посиділи, відпочили

(Крокують, високо піднімаючи стегна.)

(Присідають.)

Був із ними й стрибунець —
Сірий жвавий горобець.

Та й рядочком полетіли.

(Стрибають на місці.)
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(Шикуються в один ряд за ведучим,
ідуть, помахуючи руками, як крилами.)

Поданий вірш зручно використовувати
не лише для активної
рухової діяльності дітей,
а й для пізнавальної.
Зокрема, він допоможе краще запам’ятати
(або повторити) назви
птахів. Логічним продовженням теми стане
творче завдання.
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Природа

образотворчість

пташок!
Марія АРТЕМЕНКО,

Паперові
лелеки
Майстерка для дітей середньої / старшої групи

Матеріал:
✔ білий і червоний папір ✔ ножиці
✔ клей ✔ фломастер ✔ скотч
✔ сухі гілочки (палички, соломинки).

Етапи роботи

1
2
3
4

Обведіть на білому папері долоньку дитини і виріжте за
контуром.
З білого паперу виріжте невелике коло (голову), а з чер
воного — трикутник (дзьоб) і дві смужки (ноги).
Доручіть дитині приклеїти всі деталі на вирізану долоньку у відповідних місцях.
Закріпіть лелеку на гілочці за допомогою скотчу.

Таку майстерку можна провести і в індивідуальному, і у груповому форматі.
Після виконання колективної роботи зберіть усіх лелек у спільне “родинне гніздечко”. 
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ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
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музичне виховання

методистка лабораторії
дитячого читання
НЦ “Мала академія наук України”

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!

