До змісту номера

Чи буває настрій
взимку теплим?
Інтегроване заняття для дітей молодшої групи
Наталія ШАЛДА,
вихователька-методистка;
Тетяна КУЗЬМІНА, вихователька,
ЗДО № 1 “Дзвіночокˮ,
м. Шостка, Сумська обл.

Конспект захопливого заняття, що може стати чудовим
прощанням із зимою, пропонують педагоги із Сумщини. Поглибити й узагальнити знання малят про зимові явища за програмою “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” у цікавій дослідницькій діяльності, а також пригадати разом усі радощі та приємні
моменти цієї пори року — ефективний спосіб формування екологічної свідомості та ціннісного
ставлення до довкілля змалечку.
М е т а . Навчати дітей спостерігати за зимовими явищами, розрізняти об’єкти природного довкілля, самостійно досліджувати їхні властивості.
Закріплювати знання ознак зими. Удосконалювати
вміння розрізняти круглу форму (на прикладі сніжок і куль для сніговиків). Стимулювати інтерес до
експериментально-дослідницької діяльності. Продовжувати вчити конструювати за зразком з деталей конструктора “Лего”. Показати взаємозв’язок
емоційного стану і захопливої діяльності взимку (не холодно, коли радісно і цікаво). Розвивати
здатність за допомогою зорових та дотикових засобів обстеження визначати схожі та відмінні риси
об’єктів. Формувати естетичні почуття.
М а т е р і а л . Демонстраційний: мультимедійні презентації “Коли зима до нас приходить?”,
“Атлас сніжинок” (журнал “Джміль” № 6, 2014); два
однакових за розміром мішечки різних кольорів
(один із ватою, другий — із відерцем снігу); фланелеграф зі стилізованим зображенням зими в центрі; сюжетні картки: діти годують птахів, катаються на санчатах та ін. Роздатковий: штучні сніжинки
різних форм і величини, розетки з ватою, цукром,
манкою, тарілочки і лопатки для снігу, пір’їнки, стилізовані рукавички з фетру, паперові серветки для
виготовлення сніжок, наліпки, набір цеглинок конструктора “Лего”.

Хід заняття

Діалог-дослідження
“Як осінь на зиму перетворилася”
Вихователька
Ой летять, летять сніжинки
На будинки, на ялинки,
На дороги, на поля —
Біла-біла вся земля.
Грицько Бойко
Діти, коли це буває? Так, узимку. Пригадаймо, як
до нас прийшла зима.
Діти переглядають мультимедійну презентацію “Коли зима до нас приходить?”.
Вихователька. Діти, взимку тепло чи холодно?
(Відповіді дітей.) Ой, дуже холодно! (Спонукає дітей
показати рухами, як узимку холодно.) Цікаво, а чи
буває настрій теплим під час холодної зими?

Діалог-спогад “Перший сніг”
Вихователька. Пригадаймо, як випав перший сніг. Подивіться! (Демонструє слайд.)
Пам’ятаєте, у той день, попри те, що було холодно,
нам було дуже весело і дуже хотілося погратися зі
сніжком? (Діти діляться спогадами і враженнями.)

Гра “Чарівні мішечки”
Вихователька. Зима, чаклунка і пустунка, полюбляє бавитися з малятами. Ой… А що це в нас

14
© “Палітра педагога”, 2022, № 1

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?
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