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ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА

БУДЬМО ЧЕМНИМИ
Заняття морально-етичного спрямування для дітей середньої групи

Наталія ШАЛДА,
вихователька-методистка,
ЗДО № 1 “Дзвіночок”, м. Шостка, Сумська обл.

У цьому занятті ви знайдете і казкового персонажа, якого треба виховати,
і добірку повчальних віршиків, і чимало “чемних” вправ, що дадуть малятам
можливість практично повправлятися у вживанні формул мовленнєвого етикету, і настільний театр. І навіть чарівне “дерево чемності”, яке одягнеться в листочки тільки стараннями дітей. З таким інструментарієм успішне опанування вашими вихованцями правил ввічливості гарантоване!

М е т а . Ознайомити дітей з поняттями “чемність”, “вихованість”. Сприяти усвідомленню важливості знання і дотримання правил ввічливого спілкування. Продовжувати формувати в малят звичку
використовувати знайомі моделі доброзичливого
спілкування: без нагадування вітатися, прощатися,
ввічливо виражати своє прохання, дякувати за надану допомогу, проявлену увагу, просити вибачення, використовуючи відповідні мовленнєві формули.
М а т е р і а л : смарт TV, аудіозапис музичного
твору для руханки (за вибором виховательки), повітряна кулька у формі сердечка, настільний театр
за змістом вірша І. Січовика “Невихований ведмідь”,
макет “дерева чемності”; за кількістю дітей: по два
ключики зеленого і жовтого кольорів, різноколірні листочки з картону з петельками, картки з двостороннім скотчем з надрукованими жирним шрифтом (кегль 36) словами: вітаю, добрий ранок, добрий
день, добрий вечір, привіт, будь
ласка, дякую, щиро дякую, спаси
бі, бувай, на добраніч, дозвольте,
перепрошую, прошу, дуже прошу,
до побачення, вибачайте, смачного,
на здоров’я, будь здоровий.

Хід заняття
Чемне привітання
Вихователька запрошує дітей зручно сісти в коло
на килимок.

Вихователька. Доброго ранку, малята! (Діти відповідають.)

Я сьогодні вас дуже чекала і рада всіх бачити!
Мені дуже приємно, що ми знову зібралися разом
та ще раз привіталися одне з одним! Адже кожного
ранку всі вітаються: сонечко, хмаринки в небі, звірята і птахи, рослинки, комашки... Ось погляньте.
Вихователька разом з малятами переглядають
фрагмент відео “Ввічливі слова” та слухають
вірш “Добрий ранок” у виконанні авторки, Ганни
Чубач.

П о п е р е д н я р о б о т а . Вивчення вірша І. Січовика “Чарівні слова”; перегляд та обговорення окремих епізодів відео “Ввічливі
слова” (поезія Ганни Чубач), “Чемні
слова” (поезія Ольги Золочевської).
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ЧИТАТИ ДАЛІ

Світить сонечко на ганок:
“Добрий ранок! Добрий ранок!”.
Діти вибігли на ганок,
теж сказали: “Добрий ранок!”.
Півник пісню заспівав,
з добрим ранком привітав!
Киця вмилась і сказала:
“Добрий ранок! Не проспала!”.
Вихователька. Малята, як ви
гадаєте, як можна назвати діток,
сонечко, півника, кицю? Чемні вони чи ні? (Відповіді дітей.) Так, чемні, виховані, так само як і ви, адже
ви знаєте і вживаєте вже багато
слів увічливості! Пригадаймо їх.

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно
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