До змісту номера
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА

СНIЖКА В ГОСТI ЗАВIТАЛА,
В КАЗКУ ШЛЯХ НАМ ПОКАЗАЛА
Інтегроване заняття для дітей середньої групи

Людмила ЛАГУТА, вихователь,
ЗДО № 7 “Горобинкаˮ, м. Шостка, Сумська обл.

Подане заняття — приклад того, як можна спонукати малят мислити творчо,
нестандартно, шукати різні підходи до розв’язання завдань. Зацікавити дітлахів допомагає ігровий сюжет, рухливі вправи і нетрадиційні техніки образотворчості.

М е т а . Закріплювати знання дітей про особливості зими. Спонукати до використання нетрадиційних технік образотворчості. Сприяти фізичному розвитку: вправляти у метанні “сніжки” в ціль,
ходьбі “змійкою”, вмінні тримати рівновагу. Розвивати творче мислення, уяву, мовлення. Формувати
естетичний смак.
М а т е р і а л : білі маленькі м’ячики — “сніжки”;
сюжетні картки з теми “Зима”; мотузка, гімнастична
дуга, вигнута ребриста дошка — місток, підвішений
дзвіночок; фланелеграф, намальований на ватмані
будиночок з віконечками, що відчиняються, і “кодовим замком” з геометричних фігур; зображення казкових персонажів; ватман, на якому воском намальований сніговик, блакитна фарба, квачики; аркуші
паперу з контурними зображеннями сніговиків, сіль,
цукор, вата, рис, манна крупа, серветки.
Хід заняття
Сюрпризний момент
Вихователь. Сьогодні вранці, щойно я прийшла
у садочок, знайшла біля дверей нашої групи щось
незвичайне. До нас у гості завітала сніжка. Як вона
могла потрапити до наших дверей? (Відповіді дітей).
Ця сніжка чарівна. Вона хоче запросити нас у подорож до казкової країни. Варто нам піти за нашею
гостею, і вона приведе нас у казку. Але спочатку послухайте вірш про природу казкової країни, здогадайтесь, яка в ній зараз пора року.
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Слухання й обговорення вірша
Іній
Усі дерева в інеї —
У білому, у синьому.
Ростуть димки над хатами
Стовпцями волохатими.
Гілки похитує вітрець,
Снігур сніжок покльовує,
А морозенко-пустунець
Нам вікна розмальовує.
						

А. Камінчук

Запитання за змістом вірша
• Про яку пору року йдеться у вірші?
• Що вам допомогло здогадатися?
• Чим укриті дерева?
• Що таке іній? (За необхідності педагог може
доповнити відповіді дітей та пояснити: іній —
це один зі станів води — пара, яка на морозі перетворюється на тонкий шар кристалічного льоду. Кожен візерунок його незвичайний і унікальний).

• Чому над хатами “волохаті стовпці”?
• Чому розмальовані вікна?
Вихователь. Отже, в казковій країні зараз панує
зима. Які зимові радості та які небезпеки можуть
там на нас чекати?

До змісту номера
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА

Педагог розкладає перед дітьми заздалегідь підготовлені картки, на яких зображено щось, що має відношення до зими. Діти обирають картку і пояснюють,
чому зображене на ній — це добре або погано. Наприклад, добре — діти катаються на санчатах, ковзанах,
ліплять сніговика, чекають Святого Миколая з подарунками; погано — можна застудитися, сильна ожеледиця, небезпечні бурульки, сильні заметілі.

фізичний розвиток

Шлях далекий нам лежить.
Але раптом, в одну мить
Відірвалась гілка ціла
І стежину перекрила.

Дидактична гра “Добре — погано”

(Крокують на місці).

Та малята не злякались,
Попід гілкою пробрались.
(Підлізають під дугою).

На шляху ріка з’явилась,
Сніжка по містку скотилась.
(Ідуть по ребристій дошці).

Ви, малята, не чекайте,
Сніжку всі наздоганяйте.
Дружно стежкою пройдем,
Вхід у казку ми знайдем.
(Ідуть по мотузці).
Діти підходять до фланелеграфа, на ньому зображення будиночка із зачиненими вікнами, поряд — підвішений на певній висоті дзвіночок.

розвиток мислення

Вихователь. Сніжка привела нас до будиночка.
Мабуть, нам треба до нього потрапити. Як ми можемо це зробити? (Відповіді дітей). Щоб потрапити
до будиночка, потрібно влучити у дзвіночок. Біля
будиночка лежить багато сніжок. Спробуйте кинути

Вихователь. Чи злякали вас небезпеки? Чи знаєте, як від них уберегтися? (Відповіді дітей). Тоді гайда за сніжкою!
Рухливі вправи “Вперед за сніжкою!”
Сніжка в гості завітала
І дорогу нам вказала.
(Діти йдуть по прямій).
Сніговика з-під снігу “розкопали”
І друзів ми йому намалювали.

Ми крокуєм між пеньочків,
Між засніжених горбочків.

(Це та наступне фото надані автором)

(Ідуть “змійкою”).
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образотворчість

(Переходять на легкий біг).
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А також інші корисні матеріали для роботи з дітьми, родинами і колегами впродовж року!
* Вартість річної передплати на журнал “Палітра педагога” на сайті jmil.com.ua

