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Як допомогти дітям усвідомити важливість взаємодопомоги, відчути задоволення від співпраці? У пригоді стануть улюблені ляльки — моральні путівники, що завітають у гості. А також історії, які не залишать малят байдужими, веселі ігри і повчальний
мультфільм. Усе це ви знайдете у пропонованому занятті.
М е т а . Актуалізувати уявлення дітей про доброзичливість, взаємодопомогу, дружбу. Підтримувати
бажання бути корисними іншим, співпереживати.
Спонукати дітей допомагати одне одному. Вчити
за потреби не боятися просити про допомогу, вживати ввічливі слова. Розвивати спритність, навички
командної взаємодії. Виховувати небайдужість.
М а т е р і а л : Ляльки Марійка та Василько, ширма; намисто; 2 обручі, 2 м’ячі, гумове кільце зі стрічками, паперові кольорові циліндри, короткометражний мультфільм “Вірте у любов, вірте у Різдво”.
Хід заняття

і свято теж. Ох, але це ж моя провина... Можливо,
я надто захопилася і зачепила намисто рукою, а може, нанизала його на затонку нитку — якби вона була міцніша, цього б не сталося... Ось вони, мої намистинки.
Василько. Подружко, не картай себе, ти ні в чому
не винна, таке могло трапитися з кожним. Твої намистинки гарні, і їх можна з’єднати в нове намисто.
Марійко, а ти що, сама їх збирала?
Марійка. Так!
Василько. Дивно... Я знаю подібну історію,
але дещо іншу. Ось послухай, Марійко, і ви, малята.

Розповідь Василька

Зустріч із друзями
Звучить музика, за ширмою з’являються двоє давніх
друзів дітей. Це ляльки — “моральні путівники”*: Марій
ка, схильна до вираження емоцій і почуттів, та завжди до
брозичливий Василько. Вони вітаються з дітьми, радіють
зустрічі. Малята запитують у друзів, як їхні справи.

Марійка (сумно). Зараз розповім вам про свою
вчорашню пригоду. Мене запросили на день народження. Я надягла свою улюблену сукню, гарне намисто, взяла подарунок і пішла в гості. На святі було весело. Усі розважалися, веселились. Раптом
я відчула, що намистинки моєї прикраси сиплються
додолу. Цілий вечір я збирала намисто, що розкотилося по всіх куточках. Мій настрій був зіпсований
* Лохвицька Л. Ляльки — «моральні путівники» / Любов
Лохвицька // Палітра педагога. — 2015. — № 6. — С. 3–9.

(за мотивами оповідання П. Гудима “Ланцюжок”)
Пішли ми якось із вихователькою Ніною Петрівною
до річки. Там збирали квіти на луці, бавились. Зрештою
потомилися, захотіли їсти і вже налаштувалися йти додому.
Саме тоді одна дівчинка, Наталочка, побачила, що намистечко, яке було в неї на шиї, розірвалося і червоні як жар
намистини розсипались по траві. Це був дорогий її серцю
подарунок мами. Дівчинка заплакала й пішла шукати намистини.
Лука була дуже велика, трава густа. Наталочка безпорадно зупинилася й заплакала ще дужче.
— Ну ж бо, діти, допоможімо Наталочці! — запропонувала Ніна Петрівна.
Ми стали роззиратися круг себе. Але всі були втомлені,
хотіли їсти... Хтось нерішуче промовив:
— Ми теж, мабуть, не знайдемо — лука дуже велика.
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