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Інтегроване заняття для дітей старшої групи
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Усі діти знають, що таке хліб. Та чи розуміють вони, скільки праці людей різних професій потрібно для того, аби запашна паляниця чи рум’яні булочки опинилися на столі? Цікаві прийоми та завдання поданого заняття допоможуть вам разом з вихованцями пройти шлях хліба від лану до столу і зробити цю мандрівку незабутньою.

М е т а . Розширювати й узагальнювати знання дітей
про хліб. Ознайомити з процесом вирощування хліба, дати розуміння того, що хліб на нашому столі — результат
праці людей багатьох професій (тракториста, комбайнера, водія, мірошника, пекаря, продавця). Закріплювати знання про різновиди хлібобулочних виробів. Учити
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Збагачувати
словник дітей з теми. Розвивати зв’язне мовлення, уміння
обґрунтовувати свою думку. Виховувати шанобливе ставлення до хліба, повагу до праці людей.
Матеріал
Демонстраційний: “посилка” зі свіжим хлібом, таця із серветкою; карта
“Від зернини до хлібини”; картинки, що
ілюструють роботу пекарів.
Роздатковий: набори цифр та лічильних паличок; по три різноколірні мішечки: із зерном (пшеницею, житом, вівсом), горохом та квасолею; аркуші в клітинку для графічного диктанту; картки із зображенням тракториста;
прозорі пластикові коробочки з отворами і намистинки у пластикових стаканчиках; коктейльні трубочки завдовжки
7-8 см, коробочка з дном, покритим шаром пластиліну, — імітація поля; колоски
пшениці, пазл “Комбайн”; по 3-4 картки із зображеннями різних хлібобулочних і кондитерських виробів; матеріали
до ігор “Проклади шлях”, “На яку фігуру схоже”.

Хід заняття
Запашна святиня в діток на гостині
Учителька-дефектологиня. Діти, подивіться,
сьогодні я отримала посилку і навіть не уявляю, що
в ній. Вам цікаво дізнатися, що в цій посилці? (Відповіді дітей.)
Разом відкривають посилку, дістають закритий пакет із хлібом. Педагогиня пропонує дітям висловити
припущення стосовно того, що може бути в пакеті, а потім, трішки відкривши пакет, пропонує за запахом
визначити, що в ньому.

Учителька-дефектологиня.
Який приємний і знайомий аромат!
Мені так смачно пахне! А вам? Що
це може бути? (Діти визначають, що
в пакеті свіжий хліб.) Так, справді,
це хліб. (Пропонує дітям дістати хліб
із пакета і обережно та шанобливо
покласти на тацю із серветкою.)

У народі кажуть: “Не буде хліба — не буде й обіду”. Саме тому на
нашому столі завжди є хліб. Хліб —
це святиня. З давніх-давен батьки навчали своїх дітей з повагою
ставитися до хліба і берегти кожну крихту. Адже для того, щоб ми
мали хліб на столі, треба вкласти
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ЧИТАТИ ДАЛІ

Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо
БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
 на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати

 у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

