До змісту номера
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА

розвиток мовлення

КІЗКА В ГОСТІ ЗАВІТАЛА,
НУДЬГУВАТИ НЕ ДАВАЛА
Інтегроване заняття для дітей старшої групи

Діти залюбки придумують нові пригоди для персонажів улюблених казок.
Тож якщо їм випаде нагода допомогти Козі Дерезі виправити свої помилки
і розпочати нове життя в новому будиночку, вони охоче виконають будь-які завдання. Скористайтеся пропонованим конспектом і проведіть зі своїми вихованцями заняття, яке вони надовго
запам’ятають.

М е т а . Удосконалювати вміння дітей утворювати прикметники від іменників. Вправляти у встановленні відповідності між кількістю предметів, числом
і цифрою. Уточнювати знання про площинні геометричні фігури, лічбу в межах 7. Формувати навички
орієнтування в просторі. Учити діяти за словесною
вказівкою вихователя під час написання графічного
диктанту. Стимулювати мовленнєву активність дітей. Розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, увагу, уяву, пам’ять, дрібну моторику. Виховувати доброту, чуйність, чемність.
М а т е р і а л . Демонстраційний: лялька настільного театру Коза Дереза; ілюстрації до казок. Роздатковий: картки із цифрами від 1 до 7; картки із
зображеннями кози та продуктів харчування до гри
“Чого не їсть Коза?”; геометричні фігури для викладання персонажів казки; аркуші паперу в клітинку
для графічного диктанту, фломастери — за кількістю дітей.
П о п е р е д н я р о б о т а . Читання дітям українських народних казок, зокрема про Козу Дерезу. Показ вистав настільного та лялькового театрів.
Гра-драматизація за змістом казки “Коза Дереза”.
Дидактичні ігри: “Числа-сусіди”, “Будиночок для лисички”.

Хід заняття

Казка стукає у двері
Вихователька. Діти, ви любите казки? (Відповіді
дітей.) Чому ви їх любите? (Бо казки вчать нас дружити, допомагати слабшим, боротися зі злом.) От було
б добре, якби до нас завітала в гості казка! Ви теж
цього хочете? Тоді в мене є ідея! Я знаю чарівні слова, які допоможуть покликати казку. Ось зараз я їх
пригадаю. (Вдає, що пригадує чарівні слова.)
Казка стукає у двері,
Входить до кімнати,
Щоб розважити малечу
І нудьгу прогнати…
Один, два, три! Не зволікай,
Казко, в гості поспішай!

Сюрпризний момент
“Несподівана гостя”
За дверима чути мекання.

Вихователька. Здається, чари подіяли! Хтось до
нас прийшов! Цікаво, хто.
Педагогиня визирає і заносить до кімнати ляльку
Козу Дерезу. Промовляє від імені Кози, відповідно змінивши голос.
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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?
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ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

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