До змісту номера
УКРАЇНОЗНАВСТВО

Заняття для дітей старшої групи
Світлана МІЩАНЧУК,
вихователька-методистка,
ЗДО № 7 “Пролісок”,
м. Чортків, Тернопільська обл.

Запропонуйте своїм вихованцям пригадати все, що їм відомо про Україну,
та разом здійсніть віртуальну подорож рідним краєм. А використання коректурної таблиці, різноманітні вправи та ігри зроблять цю мандрівку захопливою й цікавою.

М е т а. Закріплювати знання дітей про нашу
країну — Україну. Розширювати і поглиблювати
уявлення про природу рідного краю, його тваринний світ, про найбільші міста, національні звичаї,
традиційний одяг. Розвивати зв’язне мовлення.
Виховувати патріотичні почуття, любов до рідного краю.
М а т е р і а л: контурна карта України, схематичні зображення степу, лісу, моря, озера, річки,
гір; коректурна таблиця “Тварини України”; ляльки, хлопчик і дівчинка, в українському вбранні (або
їх силуетні зображення).

Хід заняття
Вихователька
Розкажу вам нині казку
Про чудовий диво-край.
Ти ж, сопілочко, будь ласка,
Поможи мені, заграй!
Звучить партія сопілки із п’єси “Мелодія”
М. Скорика.

Вихователька. У мальовничому куточку планети
Земля, там, де повсюди квітучі сади і родючі землі,
розкинулася чудова країна. Країна зі славною багатовіковою історією, мудрими працьовитими людьми, з чарівними піснями, щедрою природою та непоборним прагненням до свободи і незалежності.
У ній ми народилися й живемо, тут живуть наші
батьки, бабусі, дідусі, друзі. Здогадалися, про яку
країну йдеться? Тож назвімо її ім’я. (Відповіді дітей.)

Серед всіх одна країна, найрідніша нам усім, —
То прекрасна Україна, нашого народу дім!
Я хотіла би, щоб про нашу країну дізнався весь
світ. Але ж не кожен має змогу відвідати її казкові
простори. Як же можуть дізнатися про Україну люди,
які живуть далеко за її межами? (За допомогою світлин, відеоматеріалів, книжок, журналів, газет тощо.)

А ще відкрити для себе багато цікавого про різні
країни ми можемо, розглядаючи карти. Карта — це
зображення частини нашої планети, де позначені
країни, міста, села, різні природні й створені людьми об’єкти. Ось такий вигляд має Україна на карті.
(Демонструє контурну карту України.) Я пропоную вам
пригадати, що ми знаємо про свою країну, і тоді ця
карта оживе, заграє різними барвами.
Ось послухайте вірш і скажіть, чим багата українська земля.
Ген перед нами рідна земля:
Чисті озера, річки і моря,
Гори високі, степи і ліси.
Скільки багатства і скільки краси!

Вправа “Продовж словосполучення”
Вихователька починає словосполучення, діти по
черзі продовжують. Педагогиня розміщує відповідні
зображення на контурній карті України.

• Стрімка глибока… (річка).
• Високі гостроверхі… (гори).

Різні в світі є країни, різні люди є на світі,
Різні гори, полонини, різні трави, різні квіти.
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ЧИТАТИ ДАЛІ

ЗАВАНТАЖТЕ МАТЕРІАЛИ
для роботи з дітьми:
dv.in.ua/pp2021-9/p14
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ітаємо вас, любі читачі й читачки,
з нашим спільним святом!
Усіх нас, таких різних, об’єднує щира любов до дітей!
Ми захоплюємося вашою здатністю щоразу знаходити
в собі сили й натхнення, підбирати “ключики” до кожного
малюка, підтримувати, дивувати, мотивувати, відкривати
таємниці світу і цінність людських стосунків.
Ви — справжні феї, що оберігають світ дитинства.
Тож чаруйте, творіть, надихайте! А ми подбаємо,
аби у вас завжди були під рукою чарівні паличкивиручалочки — ваші фахові журнали.
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Разом із журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”,
“Джміль”!
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