До змісту номера
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА

СПЕРЕЧАЛИСЬ ОВОЧІ...
Інтегроване заняття для дітей старшої групи

Оксана ЛУКАШЕВИЧ, вихователька,
ЗДО № 12 “Зоренятко”, м. Луцьк

Як актуалізувати та закріпити знання дітей про городні рослини? Разом
з батьками своїх вихованців улаштуйте в групі овочеву виставку, експонатів якої
не заборонено торкатися і навіть бажано брати до рук. А ще запропонуйте малятам допомогти
овочам розв’язати суперечку і з’ясувати, котрий же з них корисніший, смачніший, важливіший.
Це заняття, насичене, динамічне і веселе, діти запам’ятають надовго. А заодно й інформацію
про овочі.
М е т а . Закріплювати уявлення дітей про овочі,
їх види, способи споживання, корисність і цінність.
Збагачувати словник назвами городніх культур, прикметниками та дієприкметниками, що називають
властивості овочів. Спонукати дітей до вживання
узагальнювальних слів “городні рослини”, “овочі”.
Розвивати мовленнєву активність, пізнавальний інтерес до городніх рослин та їхніх плодів. Виховувати
уважність, допитливість.
М а т е р і а л . Демонстраційний: комп’ютер,
екран; фліпчарт; виставка натуральних овочів різних сортів відповідно до тексту вірша В. Паронової “Сперечались овочі”: морква (різних форм, величини), червоні буряки, цибуля, часник, гарбузи,
огірки та помідори різних сортів, форм і кольорів,
складені в “чарівну торбинку”; репродукція картини М. Вейстлінга “Завершення збирання врожаю”;
фішки, що символізують різні дії з овочами: викопування, зрізання, зривання, висмикування; два бутафорних мікрофони. Роздатковий: за кількістю дітей: предметні картки із зображеннями різних овочів; медальйони із зображеннями огірків та помідорів (половина — з огірками, інша — з помідорами);
по два стаканчики (різних кольорів) з апельсиновим
і морквяним соком для кожної дитини.

з прислів’ями, приказками про овочі. Індивідуальне
розучування окремими дітьми уривків з вірша В. Паронової “Сперечались овочі”.
Хід заняття
Розглядання картини і бесіда за її змістом
Вихователька збирає дітей біля фліпчарту, звертає увагу на репродукцію картини “Завершення збирання
врожаю” М. Вейстлінга, яку розглядали напередодні.
Пропонує ще раз роздивитися картину, проводить коротку бесіду за її змістом. Запитує, чи пам’ятають діти назву
картини, і пропонує назвати свої варіанти.

Попередня робота. Розглядання картини
М. Вейстлінга “Закінчення збирання врожаю” і бесіда за її змістом. Спостереження за дозріванням овочів на дитячих городах. Читання художніх
творів про овочі та овочеві історії. Ознайомлення
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ЧИТАТИ ДАЛІ

ЗАВАНТАЖТЕ КАРТИНУ:
dv.in.ua/pp2020-7/p18

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

