Тема: СНІГОВІЙ
План освітньої діяльності
(за публікаціями журналу “Джміль”, 2021, № 1)
№

Діяльність дітей

Методичний ко ментар

Назва публікації

І. Освітня ситуація “Зимові розваги й клопоти”
1

2

3

Бесіда за сюжетною
картиною
“Зимові розваги”

Дидактична гра
“Правила поведінки
на льоду”

Діалог-фантазування
“Беремо інтерв’ю
в Сніговика”

Запросіть дітей узяти участь у зимових
розвагах, які влаштували Джмелик та дядько
Сніговій. Розпитайте, до яких розваг долучився б кожен із малят.
Разом з дітьми пошукайте у віршах різні
імена Сніговія, повторіть правила безпеки
під час заметілі, станцюйте імпровізований
танок під “снігову музику” і намалюйте
морозяні візерунки за зразком

Починає рік
новий
Сніговій

Розглядаючи з дітьми сюжетну картину,
повторіть правила поведінки під час катання
на ковзанці. Обговоріть, хто з персонажів їх
не дотримується, і до чого це може призвести

Безпечна
ковзанка

Пригадайте з малятами сніговиків — персонажів літературних творів і мультфільмів.
Прочитайте інтерв’ю зі Сніговиком на
сторінках журналу і розіграйте власне —
хтось із дітей нехай візьме на себе роль
персонажа, а хтось — журналіста.
При нагоді зліпіть сніговика на подвір’ї та
влаштуйте з ним розваги

Знайомий
Cніговик

обкладинка,
с. 2-5

с. 8‑9

с. 6‑7

ІІ. Освітня ситуація “Тварини взимку”
1

Ляльковий театр
за українською
народною казкою
“Зимівля звірів”

Влаштуйте для дітей виставу за поданим
віршованим сценарієм, а потім попросіть
відновити послідовність подій казки, пронумерувавши ілюстрації до неї

Як звірі
зимували
і ворогів
долали
с. 28‑31

2

Художньопродуктивна
діяльність “Їстівні
годівнички”

Попіклуйтеся про пернатих друзів узимку —
змайструйте за інструкцією в журналі годівнички з фруктів. А потім проведіть спостереження за птахами, які до них прилітають,
роблячи позначки біля фото в журналі

Їстівні
годівнички
с. 18

ІІІ. Освітня подорож “Мандруємо туди, де лежать сніги”
1

2

Ознайомлення
з природою Землі
“Мандрівка
Антарктидою”
Творча діяльність
“Льодовий
фестиваль”

Здійсніть разом із вихованцями віртуальну
подорож до Антарктиди. Запитайте, яке з
питань, котрі поставили учні полярникам,
найбільше їх зацікавило та про що запитали
б вони, якби мали таку можливість

Завітайте до
Антарктиди

Запросіть дітей відвідати зимові виставки по
всьому світу. Розглядаючи фото крижаних
скульптур, звертайте увагу малят на те,
скільки часу потрібно для їх виготовлення,
які інструменти використали скульптори.
Запропонуйте вихованцям виготовити
власні скульптури зі снігу за відповідних для
цього погодних умов

Скульптури з
льоду та снігу

с. 12‑13

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті: jmil.com.ua/2021-1

с. 14‑15

