До змісту номера
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Заняття для дітей середньої групи

Людмила МІРОШНИЧЕНКО,
вихователька;
Еліна КРАВЕЦЬ,
вихователька-методистка,
ЗДО № 77 “Сонечкоˮ, м. Миколаїв

Дошкільнята із задоволенням слухають казки, залюбки
відгадують загадки, співають народні дитячі пісеньки. Подаруйте своїм вихованцям зустріч із улюбленими казками, а заодно допоможіть чарівній квітці повернути пелюстки, украдені підступною чаклункою Забувалією.

М е т а. Продовжувати ознайомлювати дітей із
фольклорними творами різних жанрів: загадками,
казками, пісеньками. Закріплювати знання назв
і змісту відомих казок за допомогою сюжетних картинок та предметів. Розвивати вміння уважно слухати й розуміти зміст художнього твору. Стимулювати інтерес дітей до усної народної творчості.
М а т е р і а л: бутафорна “чарівна квітка”; квітистікери рожевого і блакитного кольорів за кількістю
дітей; скрині двох кольорів: у рожевій — ілюстрації
до казок, у блакитній — предмети-символи (колосок, рукавичка, “золоте” яєчко, насіння ріпи, іграшка Колобок).
Хід заняття
Вихователька. Сьогодні в нашій групі із самого
ранку відбуваються дива. Погляньте, яка незвичайна квітка виросла тут за ніч! (Показує “чарівну квітку”.)
Але в неї не вистачає пелюсток. Як гадаєте, що могло статися із квіткою? (Відповіді дітей.) Її зачаклувала зла чарівниця Забувалія. У пелюстках цієї квітки
живуть скарби мудрості нашого народу: дитячі пісеньки, приказки, загадки, лічилки, скоромовки...
А Забувалія хоче, щоб люди назавжди забули, втратили цю мудрість. Тож і вкрала кілька пелюсток, поки
всі спали. Треба обов’язково допомогти квітці повернути їх! Щоб відшукати чарівні пелюстки, маємо
пригадати все-все, що знаємо. А почнемо із загадок.
Зможем їх ми відгадати й правильно казки назвати.

Гра “Відгадай загадку”
Де ж усі сховались звірі,
У якій такій квартирі?
Тісно в ній, бо невеличка
Ця казкова… (рукавичка).
Вовка зовсім не злякався,
І ведмедю не дістався,
Та лисиці на зубок
Все ж потрапив… (Колобок).
Коли знесла вона яєчко,
Раділи дуже дід та баба.
Вона відома всій малечі.
Хто це, скажіть! (Курочка Ряба.)
Мурка за Жучку,
Жучка за внучку,
Внучка за бабу,
Баба за діда…
Тягнуть — не витягнуть
Уперту… (ріпку.)
Як знайшов він колосок,
Борошна змолов мішок,
Пиріжків напік і з’їв —
Ледарів не пригостив.
Нагадайте-но, будь ласка,
Як же зветься ця казка! (“Колосок”.)
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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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