До змісту номера

кол ьору зи м а ?
STREAM-освіта

Я кого

Інтегроване заняття для дітей старшої групи
Тетяна ГУТЯНКА,
вихователька,
ЗДО № 1 “Дзвіночокˮ,
м. Шостка, Сумська обл.

М е т а. Формувати знання дітей про характерні явища зимової природи та особливості її об’єктів.
Шляхом елементарного експериментування та дослідження розширювати уявлення про причинно-наслідкові зв’язки між природними явищами. Розвивати фантазію дітей під час створення зимової картини
з різноколірних клаптиків паперу чи тканини. Виховувати ціннісне ставлення до природи.
М а т е р і а л. Демонстраційний: мультимедійна
дошка; ілюстрація до вірша Л. Забашти “Зимонька”;
сюжетні картини з випусків журналу “Джміль” № 1,
2017 (“Граємо радо — мороз не завада”) і № 1, 2019
(“Де живе Зима”). Роздатковий: силуетні зображення
хмаринок зі сніжинками на прищіпках; по 3 повітряні
кульки, у які насипано крохмаль, сіль, манну крупу;
шматочки льоду в пластикових, металевих і скляних
посудинах — за кількістю дітей; основа для створення колективної картини — рама з білим тлом, різноколірні клаптики паперу і тканини; предметні картки
із зображеннями ялинки, сосни, снігу, кетягів горобини та калини, снігура, синички, горобчика, мандарина, апельсина, льоду, блакитного неба, ялинкової
іграшки.

Зимонько, голубонько
В білім кожушку,
Любимо ми бігати
По твоїм сніжку.
Всім рум’яниш личенька
Ти о цій порі
І ладнаєш ковзанки
В нашому дворі.
Вихователька. Про яку пору року розповідається у цьому віршику? (Про зиму.) Спробуймо разом зазирнути до зимового лісу. Погляньмо, що
там відбувається. Я промовлятиму початок речення, ви — закінчення.

Мовленнєва вправа “Продовж речення”
Педагогиня читає вірш Т. Веприк, діти доповнюють рядки відповідно до рими і змісту.

Хід заняття

Запрошення до дослідження
Вихователька. Сьогодні на нас чекають цікаві
дослідження. Ми більше дізнаємося про одну з пір
року. А про яку саме, підкаже вірш.
Педагогиня читає вірш Л. Забашти “Зимонька”.

Ліс зима укрила снігом.
По сніжку зайчатко… (біга).
А над ним літа сорока,
Чорнокрила, біло… (бока).
Скрекекекає щосили:
— Зайчику, рятуйся, … (милий)!
Он розбійниця руда
По твоїх іде… (слідах).
Зайчик наш не зволікає,
Від лисички… (утікає).
Сердиться руда хитруха:
— Ось намну тобі я… (вуха)!
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розвиток мовлення

Старші дошкільнята вже чимало знають про зиму. Але чи завжди ці знання
є результатом їхнього власного досвіду? Дослідити разом неповторні зимові
явища безпосередньо, задіявши всі органи чуття, а також асоціативне мислення і творчі здібності
дітей, допоможе різнопланова діяльність, організована за програмою “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт”. Скористайтеся поданою розробкою для поглиблення знань ваших вихованців
про принади зими.

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?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

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