ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Кулінарія

З
Україною
в серці

Кулінарне заняття для дітей
різновікової групи
Наталія КОВАЛЕНКО,
викладачка кулінарної творчості,
м. Сакраменто, штат Каліфорнія, США

Сьогодні тема виховання патріотизму набуває цілком реальних обрисів. Тож кулінарне заняття, на якому дошкільнята оздоблюватимуть печиво кольорами державного прапора, буде актуальним, як ніколи. Спечіть
разом зі своїми малятами печиво і принагідно поговоріть про зовнішнє оформлення
і глибинний зміст кольорів Державного Прапора України.
М е т а. Закріплювати уявлення дітей про
Державний Прапор України; сприяти розумінню символічного значення його кольорів.
Підтримувати інтерес до кулінарної творчості.
Закріплювати емоцію задоволення за процесом
приготування їжі. Ознайомлювати з особливостями декорування печива за допомогою мастики
і форм-вирубок для неї. Виховувати патріотизм,
почуття національної гордості.
М а т е р і а л: металофон; прапор України; приготоване заздалегідь тісто, зразки декорування
печива, мастика синього і жовтого кольорів, дощечки, качалки для тіста, формочки-вирубки
(квіти, прямокутник, сердечка різних розмірів,
форм і кольорів), деко для випікання, духовка,
шоколад або помадка білого кольору, паковання для печива.
Хід заняття
Діти по черзі миють руки з милом, надягають фартухи. Кожен сідає за стіл і грає на металофоні свою
мелодію, поки не передасть інструмент наступній дитині. Педагогиня в цей час допомагає тим, кому потрібно надягти фартух, і спонукає до ретельного миття
рук. Наприкінці металофон передають виховательці,
яка теж грає, після чого всі вітаються у ході пальчикової гри.

Пальчикова гра
“Я вітаю Україну”
Педагогиня промовляє текст і показує зразок рухів.
Діти повторюють.

Доброго ранку, ліси і поля!
(Діти ставлять зведені разом лікті з розкритими
кистями — “дерева” — вертикально на стіл. Потім
опускають руки вниз, перед собою, зображуючи пагорби і поля.)
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Гарного дня, Україно моя!
(Складають сердечко з пальців обох рук і прикладають до грудей.)

Доброго ранку, сонечко ясне!
(Долонями з розведеними пальцями одна на одній
навхрест “малюють” справа наліво півколо — обрій.)

Доброго ранку, земле прекрасна!
(“Бігаючи” пальчиками, постукують по столу.)

Доброго ранку, птахи голосні!
(Великими пальцями з’єднують між собою розкриті
долоні, імітують політ птахів.)

Доброго ранку тобі і мені!
(Спочатку з’єднують розкриті долоні в “мисочку”
і роблять рух від себе, ніби щось дають, а на слова
“і мені” притискають долоні до грудей.)

Вихователька. Доброго ранку, ...!
Педагогиня промовляє ім’я дитини, що стоїть справа від неї. Рухом від себе неначе щось дає цій дитині і повертає долоні до грудей. Діти повторюють привітання по колу зліва направо, називаючи імена сусідів.

Обираємо формочки
Вихователька бере миску із завчасно приготованим
тістом та мішечок із вирубками для печива.

Вихователька. Сьогодні ми приготуємо печиво, яке буде символом нашої любові до України.
Як ви гадаєте, яка форма пасуватиме для нашого печива найкраще — коло, квадрат, серце, трикутник? (Вихователька супроводжує запитання демонстрацією форм для печива). Так, звісно, сердечко.
(Дістає мішечок / коробку / миску з різноманітними сердечками-вирубками і дає його дитині, яка сидить по-

ряд.) Нехай кожен дістане по одній формі й пере-

дасть мішечок далі. А я розкочуватиму тісто на
нашому спеціальному килимку.
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Журнал “Дошкільне виховання” з додатками — ваша
точка опори за будь-яких обставин. Разом вистоїмо!
Передплатіть ваші фахові журнали
на ІІ півріччя до 16 червня.
Оформити передплату
зі ЗНИЖКОЮ можна на сайті
jmil.com.ua/peredplata-dv

Підтримайте журнали,
які завжди підтримають вас!

Дорогі друзі освітяни!
Журнал “Дошкільне виховання” — сучасна платформа єднання українського дошкілля.
Ми об’єднуємо зусилля, обмінюємося досвідом для розвитку та психологічної підтримки
малят. Ось кілька способів, як ви можете тримати з нами зв'язок.
Дошкільне виховання
@doshkilne.vyhovannya

Передплатіть журнал на пошті! Індекси: 74140, 95989
ПАТ "Укрпошта"

74140

АБОНЕМЕНТ на журнал

Підпишіться на сторінку
журналу у фейсбук —
спілкуйтеся з колегами
та не пропускайте важливих
освітянських новин
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jmil.com.ua/peredplata-dv
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Читайте журнал
в електронному форматі
на сайті journals.ua/prof/
doshkilne_vyhovannya
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Гаряча лінія щодо передплати: (096) 548 62 26, (099) 376 35 36

Дякуємо, що підтримуєте видання для дошкілля та українську економіку.
Разом до перемоги!

