До змісту номера
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА

розвиток мовлення

МАТУСЬ МИ IЗ ТОБОЮ
ЗIГРIЄМО ЛЮБОВ’Ю
Заняття для дітей старшої групи
за твором В. Сухомлинського “Казка про Гуску”

Чуйне ставлення до людей, любов і турбота проростають із ніжності та вдячності до найрідніших — матусь. Як допомогти малятам пережити ці почуття і навчитися їх виражати? У пригоді стане мудра казка, перевірена багатьма поколіннями педагогів
та їхніх вихованців. А ще цікаві творчі знахідки — театралізація, ігрові вправи, що не залишать дітей байдужими, та художня діяльність. Як-от у поданому занятті.
М е т а . Учити дітей розуміти стани і настрій найріднішої людини — мами. Уточнити їхні уявлення
про моральні поняття — чуйність, уважність — під
час обговорення твору В. Сухомлинського “Казка про Гуску” в супроводі театру на фланелеграфі.
Спонукати наслідувати позитивні риси дійових осіб.
Формувати комунікативні навички: уміння привітатися, сказати комплімент. Розвивати мовлення дітей. Виховувати бажання бути уважними і чуйними
до мам, проявляти ніжність у словах та вчинках.
М а т е р і а л : мікрофон; галявина з квітами, гусенята, фланелеграф, заготовки силуетних зображень за змістом твору В. Сухомлинського “Казка
про Гуску”; фліпчарт, листівки з портретами мам
дітей (без оздоблення), наліпки у формі сердечок,
картки до ігрової вправи “Знайди маму”, гніздечко
з іграшковими гусенятами, іграшкова гуска, смарт
TV, відео дитячої пісеньки “Мама є у всіх”, аудіозапис
гусячого ґелґотання, смайлики з емоціями щастя
(радості), суму, обурення (злості), страху; різноманітні наліпки, інші матеріали для декорування листівок.
П о п е р е д н я р о б о т а . Читання дітям твору
В. Сухомлинського “Казка про Гуску”.

У мене зразу поліпшився настрій. А у вас? (Відпо-

Хід заняття

Пропоную згадати слова вітання і привітатися
зі своїми матусями. Візьмемо ось таку наліпку у вигляді сердечка, підійдемо до листівки з портретом

Вихователька. Доброго дня! (Діти відповідають.)
Як ви дружно і весело відповіли мені на привітання!

віді дітей.)

Як ви гадаєте, чому люди вітаються? Спробуємо
уявити, що в нас беруть інтерв’ю, а ми відповідаємо,
користуючись мікрофоном. (Для діалогу вихователька використовує іграшковий мікрофон.) Отже, перше
запитання: чому люди вітаються?
Орієнтовні відповіді дітей
• Бо чемні дітки і дорослі люди завжди вітаються.
• Щоб побажати гарного дня.
• Щоб побажати доброго здоров’я.
Вихователька. А з ким найчастіше нам доводиться вітатися? Так, зі знайомими та рідними: бабусею,
дідусем, татом і мамою, братиками й сестричками.
Діти, а погляньте-но сюди. Кого ви тут бачите?
Вихователька звертає увагу на стенд, де прикріпле
ні листівки з фотографіями мам дітей групи. Діти впі
знають своїх мам, радіють, милуються.

Вихователька
Усім приємно чути зрання
Слова чарівні привітання.
Чи не забули їх, малята?
Хто може ці слова назвати?
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 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
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