До змісту номера
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Як ми Лисичку
і Журавля помирили
Заняття для дітей середньої групи
Світлана АКИМЕНКО,
вихователька,
ЗДО “Сонечкоˮ,
м. Білопілля, Сумська обл.

Один із дієвих способів навчитися чогось — спробувати навчити цього інших.
Тож аби згуртувати малят, поговорити з ними про важливість дружби (і принагід
но повправлятися в ліпленні вареників), можна запропонувати їм… помирити друзів, що посвари
лися! А в пригоді стане відома всім народна казка. Не вірите? Переконайтеся самі.

М е т а . Формувати уявлення дітей про дружбу. Про
довжувати вчити вести діалог, розв’язувати проблемні си
туації. Збагачувати мовлення елементами усної народної
творчості (мирилками). Закріплювати знання про укра
їнські національні страви — вареники, узвар. Формувати
практичні вміння дітей під час роботи з тістом. Розвива
ти координацію рухів рук, вправність пальців. Виховува
ти ціннісне ставлення до дружби, повагу до національних
традицій, товариськість, охайність.
М а т е р і а л : декорації та персонажі української на
родної казки “Лисичка і Журавель”; кубик із сюжетними
картинками на гранях; фартушки, ковпачки, готове тісто,
начинка для вареників — сир, дощечки, качалки, формоч
ки для видавлювання тіста — за кількістю дітей; миска
з варениками, звареними заздалегідь, глечик з узваром,
чашки, глиняні миски з традиційним українським розпи
сом.

Педагогиня відкриває на столі декорацію до казки
“Лисичка і Журавель”. Розповідає казку, маніпулюючи
персонажами відповідно до розвитку сюжету.

Запитання до дітей
• Чому посварилися Лисичка і Журавель?
• Чи добре сваритися, ображатися одне на од
ного?
• Що потрібно для міцної дружби?
• Чи можемо ми зробити так, щоб Лисичка і Жу
равель помирилися і знову подружилися?

Хід заняття

На зустріч із казкою
Вихователька. Сьогодні ми з вами завітаємо до
казки. І можливо, навіть допоможемо її персонажам.
А яка це буде казка, підкаже загадка. Усі ви знаєте
цю казочку і напевне здогадаєтеся.
Педагогиня пропонує дітям відгадати загадку.

Кум та кумонька дружили,
Доки в гості не ходили.
За обідом посварились
І навіки роздружились.

Казку добре пам’ятаємо
Й самі її розіграємо.
(Це та наступне фото надані авторкою)

(Н. Григор’єва)
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ЧИТАТИ ДАЛІ

ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ЕЛЕКТРОННІ

ЧИ

ПАПЕРОВІ

✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

Купуйте та передплачуйте
ПАПЕРОВІ ЖУРНАЛИ
на сайті jmil.com.ua/peredplata

або на пошті
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!
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