До змісту номера
ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА

Все, що про Україну знаємо,

ми у мандрівці пригадаємо
Заняття для дітей старшої групи

Валентина КУРПІЛЬ,
вихователька,
ЗДО № 8 “Вишиванка”,
м. Володимир-Волинський, Волинська обл.

До вашої уваги креативне заняття краєзнавчого і патріотичного спрямування. Вдало дібрані ігри, весела руханка і навіть “смачна” трудова діяльність не
тільки допоможуть вашим вихованцям пригадати все, що вони знають про свою малу та велику
Батьківщину, а й ні на мить не дадуть їм занудьгувати.

М е т а. Збагачувати знання дітей про Україну,
рідний край, державну символіку, народні звичаї
й традиції, українське національне вбрання. Формувати уявлення про традиційні українські страви.
Розвивати зв’язне мовлення. Виховувати гордість
за свою Батьківщину, народ, мову. Прищеплювати
любов до України та її традицій.
М а т е р і а л: мультимедійне обладнання; політичний глобус; зображення національних символів України, символіки Володимира-Волинського;
пелюстки квітів з паперу (мак, ромашка, соняшник, барвінок); український віночок; дерев’яна
ложка, зображення українських страв; інгредієнти
для приготування вареників, дошки, качалки, таці,
склянки, фартухи, шапочки (за кількістю дітей),
вологі серветки.

Хід заняття
Вихователька
Ранку доброго, малята!
Ви готові мандрувати?
Подорож на нас чекає.
А куди? Хто відгадає?

ани. А ще на глобусі є різноколірні ділянки, які позначають різні держави. І серед них наша рідна
країна. Як вона називається? (Відповіді дітей.) Знайдімо її на глобусі. Це буде перша зупинка в сьогоднішній мандрівці.

ЗУПИНКА 1 “РІДНА КРАЇНА”
Вихователька. На цьому глобусі Україна позначена жовтим кольором. Україна — це наша земля,
рідний край, місце, де ми народилися, Батьківщина. Кожна людина пишається своєю рідною землею, Батьківщиною.
Поміркуймо разом: яка вона, наша Україна?
А допоможуть нам у цьому різноколірні пелюстки,
з яких ви складатимете квіти. Що більше гарних
слів ви скажете про Україну — то більше складете квітів.

Гра “Чарівні квіти”

(Показує політичний глобус.)

Що це в мене в руках? А чи ви знаєте, що таке
глобус? (Діти висловлюють свої міркування. За потреби педагогиня коротко пояснює.)

Які кольори ви бачите на глобусі? (Відповіді дітей.) На ньому багато блакитного — це моря й оке-

Діти по черзі беруть пелюстки, добирають слова-ознаки і складають квіти — народні символи
України: мак, ромашку, соняшник, барвінок.
Орієнтовні слова для гри: гарна, мальовнича,
велика, самостійна, могутня, калинова, дружна,
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ЧИТАТИ ДАЛІ

З Днем
дошкiлля!
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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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