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ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

ПОСАДИЛИ ЧАСНИЧОК
ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ДІТОЧОК
природа

Інтегроване заняття для дітей старшої групи
з пріоритетом трудового виховання
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Юлія ПАНАСЮК, вихователька,
ЗДО № 11 (ЦРД),
м. Ковель, Волинська обл.

М е т а . Закріплювати знання дітей про осінні
явища природи, про овочі, які висаджують восени.
Збагачувати словник прикметниками. Спонукати самостійно узгоджувати іменники з дієсловами, відповідати на запитання вихователя. Залучити малят
до колективної праці на городі. Розвивати тактильну
чутливість, дрібну моторику; уміння і навички роботи на городі, користування знаряддями праці. Виховувати самостійність, упевненість у власних силах,
працелюбність.
П о п е р е д н я р о б о т а . Підготовка грядки
для висаджування часнику: скопування, розпушування ґрунту.
М а т е р і а л : осінній листочок, картки трьох кольорів, картки з цифрами; кошик із часником і однією цибулиною на дні, накритий тканиною; совочки, грабельки.
Хід заняття
Вихователька. Я бачу, що у вас, малята, гарний
настрій — оченята сяють, ніхто не сумує. А інакше
в нашій групі й бути не може. Пригадайте, як ішли
зранку до садочка. Які зміни в природі ви помітили? (Відповіді дітей.) Про яку ж пору року ми сьогодні поговоримо? Так, про осінь. Погляньте, до групи
залетів осінній листочок — мабуть, хоче з вами побавитися.

здоров’я

Шукаєте ідеї для захопливого осіннього заняття? Розмірковуєте, як поєднати мовленнєві та математичні завдання, природознавчу та здоров’язбережувальну інформацію й водночас збагатити
сенсорні переживання малят? Прагнете заохотити своїх вихованців до продуктивної праці в природі? Усі ці завдання успішно розв’язує пропоноване заняття.
Дидактична вправа “Осінь яка?”
Діти по черзі передають листочок одне одному, називаючи слова-ознаки, які характеризують осінь.

Вихователька. Ми добре знаємо, що осінь називають щедрою, бо в цю пору збирають і складають на зберігання урожай — те, що виросло влітку
в садах, на полях та городах. У людей в осінню пору
дуже багато турбот. Пригадаймо, яких.
Мовленнєва вправа
“Продовж речення”
Восени збирають урожай... (овочів і фруктів).
Восени збирають... (гриби).
Восени прибирають на... (городах).
Восени удобрюють і перекопують... (землю).
Вихователька. Цікаво, чи восени тільки збирають урожай?
Бесіда-міркування
“Осінні роботи”
Вихователька пропонує дітям пригадати, який урожай вони зібрали на власному городі. Що ще залишилося не зібраним? (Виноград, яблука.) Хто з малят висаджував рослини? Коли, у яку пору вони це робили?

Вихователька. Чи можна висівати, висаджувати
рослини або овочі восени?
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Як не заплутатися в розмаїтті
освітніх технологій?

Обирайте журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога” та “Джміль”

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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Передплатіть журнали
до кінця року онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

