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Будь-який літературний твір може стати основою для розгортання цікавої діяльності дітей. Так, вірш сучасної поетеси Оксани Кротюк “Різдвяні гостинці” —
чудова нагода завітати з вихованцями в зимовий ліс. У пропонованому занятті є і образотворча
діяльність, і елементи драматизації, й можливість закріпити знання кольорів. А ще ж так приємно
зробити добру справу — допомогти лісовим мешканцям пережити сувору зиму!
М е т а. Продовжувати вчити дітей слухати віршований твір; відповідати на запитання за його змістом. Спонукати до розмірковувань і висловлювань.
Закріплювати вміння співвідносити предмети за величиною. Вправляти в імітації рухів тварин. Сприяти
виникненню позитивних емоцій. Розвивати зв’язне
мовлення, мислення, уяву. Виховувати товариськість.
М а т е р і а л: дзвіночок; ялинка; гостинці для звірят (горіхи, торбинка з зерном, морквина, сіно, “ковбаса”); паперові трикутники зеленого кольору, різні
за величиною; фетрові рукавички синього, червоного, оранжевого, білого, сірого, жовтого, чорного, коричневого, зеленого кольорів.

Хід заняття
Куточок групи декорований як зимовий ліс із
ялинкою. Педагогиня запрошує дітей до осередку.

Привітання “Завітаймо до ліска”
Педагогиня виходить на середину групової кімнати, читає вірш, крокуючи на місці. Діти сходяться
до неї й повторюють її рухи.
Вихователька
Ліс зимовий, снігом вкритий,
В гості нас гукає, діти.
Тож збираймось і рушаймо,
До звіряток завітаймо.
Потупаєм по стежинці,
Принесемо всім гостинців,
Щоб і птахам, і звірятам
Легше було зимувати.

Сьогодні ми з вами завітаємо до зимового лісу.
Заплющте оченята. Коли задзвенить дзвіночок —
диво розпочнеться.
Педагогиня дзвонить у дзвіночок, тихо звучить мелодія пісні “Щедрик” (муз. М. Леон
товича), починає читати твір.

Різдвяні гостинці
Були ми у лісі,
І там на ялинці
Для звірів лишили
Різдвяні гостинці.
Для білки — горіхів
Смачненьких
	             торбину,
Для зайця — велику
Солодку морквину.
А поряд на гарний
Біленький пеньочок
Ми сіна для лося
Поклали жмуточок.

Аж бачимо — вуха
Стирчать у ялинці,
Сіренькі, гарненькі,
Немов на картинці.
І хтось там зітхає
І хлипає гірко:
— Повісьте
	          й для вовка
Гостинчик на гілку!
О. Кротюк

Запитання до дітей
• Де були дітки?
• Що вони залишили для білки? А для зайця?
• Що поклали для лося? (Вихователька пояснює
значення слова “жмуточок”, показує жмуток сіна.)

• Що отримала лисичка? А синички?
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Для лиски —
	             ковбаску,
Синичкам —
	              зерняток,
Гостинців для всіх
Ми лишили багато.
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✔ 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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