До змісту номера
СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

Почастуємо звіряток
Заняття для дітей старшої групи з порушеннями інтелектуального розвитку
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Формуючи в дітей навички самообслуговування та елементарні трудові дії,
неодмінно слід закріплювати їх у грі, даючи малятам можливість застосувати
набуті вміння. Подане заняття — приклад того, як можна організувати ігрову ситуацію, заохотивши малят до сервірування столу, приготування печива і дружнього спілкування.

М е т а . Формувати в дітей уявлення про столовий посуд та його призначення. Вправляти в умінні співвідносити предмети за кольором. Продовжувати вчити дітей ліпити з тіста, застосовуючи різні прийоми. Учити розуміти ігрові завдання та знаходити способи їх розв’язання.
Збагачувати словниковий запас. Підтримувати бажання
виконувати прості трудові доручення з сервірування столу
та інтерес до виробів, створених власноруч. Коригувати
розвиток зорового, слухового, тактильного сприйняття;
розвивати дрібну та загальну моторику. Виховувати доброзичливість, гостинність.
М а т е р і а л : іграшковий чайний посуд, скатертина,
серветки; іграшкові звірята, тісто; дощечки, формочки
для печива.

Хід заняття
Вихователька. Чудовий сьогодні день! Погляньте, щоб нас збадьорити, у віконечко зазирнуло сонечко.

Гра з елементами емпатії
“Вранішнє сонечко”
(на основі вірша О. Ковальчук)
Педагогиня промовляє вірш і показує відповідні рухи, діти повторюють за нею.

Зранку у віконечко
Зазирнуло сонечко,
(Нахили вліво–вправо.)

(Сваряться пальчиком.)

День, що починається,
Хай добре складається!
(Плескають у долоні.)

Вихователька. Поділімося одне з одним своїм чудовим настроєм! (Діти розтуляють долоньки
і “здмухують гарний настрій” на сусідів.) Сьогодні до
нас завітають гості. А хто саме, ми зараз спробуємо дізнатися. Підказкою стане загадка.
В темнім лісі проживає,
Довгий хвіст пухнастий має,
Вовку-братику сестричка.
Як же звуть її? (Лисичка.)
Вихователька. Правильно, молодці! Сьогодні
вранці на подвір’ї садочка, біля ялинки, я зустріла
цю незвичайну гостю. (Показує дітям іграшкову лисичку. “Шепочеться” з нею.) Лисичка дуже сумна, бо
в неї зовсім немає друзів, і їй ні з ким погратися.
Лисичко, ми з дітками запрошуємо тебе до нас на
гостину. У садочку “Сонечко” ти зможеш знайти багато друзів. (“Шепочеться” з лисичкою.) Діти, лисичка
дуже рада, що ми запросили її в гості. Але вона просить нас погукати на гостину і лісових звірят. Можливо, вони зможуть затоваришувати? Тоді лисичці
не так сумно буде жити в лісі. Запросимо до садочка вовчика, ведмедика та білочку? (Відповіді дітей.)

Привітно усміхнулося,
До щічок доторкнулося,
(Торкаються руками щічок.)

ЗАВАНТАЖТЕ
АУДІОЗАПИС:
dv.in.ua/pp2021‑12/p16

Промінцем погладило,
(Гладять ручки.)

“Не сумуй!” — порадило.
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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
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