До змісту номера

Цікаві дрібнички
із рукавички
Заняття для дітей старшої групи

Людмила ЛАГУТА, вихователька,
ЗДО № 7 “Горобинкаˮ,
м. Шостка, Сумська обл.

Здавалося б, що нового можна створити на матеріалі народної казки, яку
віками чує від дорослих покоління за поколінням? Та для творчих педагогів,
озброєних новітніми освітніми технологіями, немає нічого неможливого. Скористайтеся пропонованим конспектом і переконайтеся в цьому.
М е т а . Учити дітей генерувати нові ідеї, граматично правильно поєднувати слова, пояснювати значення отриманих словосполучень. Закріп
лювати вміння знаходити спільні ознаки об’єктів;
переносити ознаки, властивості одного об’єкта
на інший. Спонукати передавати характерні особ
ливості різних тварин засобами пантоміми; проявляти творчість під час оздоблення рукавички. Розвивати уяву, творче мислення, мовлення, дрібну
моторику. Виховувати товариськість, наполегливість, самостійність.
М а т е р і а л : сніжинка; ілюстрації до казки “Рукавичка”; для аплікації: клейонки, серветки, пензлі,
клейстер, підставки для пензлів, картонні макети
рукавичок (формат А 4), ватні диски, ножиці.
Хід заняття
Вихователька. Сьогодні до нас у групу завітала
сніжинка і запросила в гості до казочки. А до якої
саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте її загадку.
Десь колись узимку в лісі
Щось згубив старенький дід.
Мишка й жабка туди влізли,
Заєць, лиска, вовк, ведмідь.
Хоч і тісно було, потіснились,
Й кабана-ікланя теж впустили.
Що ж то за хатка невеличка?
Це, всім відомо, … (рукавичка)!
Вихователька. Пригадаймо разом казку “Рукавичка”.

Запитання до дітей
• Як починається казочка?
• Навіщо дід пішов до лісу?
• Для чого йому були потрібні дрова?
• Чи можна роздобути дрова, не рубаючи дерев?
• Що сталося з дідом у лісі?
• Хто першим помітив рукавичку?
• Чому Мишка вирішила оселитися в рукавичці?

Дидактична вправа
“Що на що схоже?”

99 Рукавичка схожа на хатинку, тому що… (в ній затишно, тепло, безпечно…).

99 Події казки відбувалися взимку, і довкола лежав сніг. Сніг схожий на мильну піну, тому що…
(він білий, легкий, пухнастий…).
99 А по небу пропливали хмаринки. Хмаринки схожі на подушку, бо вони… (пухкі, пишні, білі, великі, всередині в них сніжинки, немов
пір’їнки…).

99 А ліс узимку схожий на пустелю,
тому що… (він голий, безлистий,
сонний, засипаний снігом, мов
піском…).

Вихователька. А хто прийшов
до рукавички після Мишки? (Жабка.) Якою має бути рукавичка, щоб у ній було зручно жити в будь-яку пору року? (Відповіді дітей.) Хто
прийшов після Жабки? (Зайчик.)
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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?

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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