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План тематичного дня

3. Візит до старшої групи

1. Ранкове вітання
Сніговик обходить будівлю садочка, заглядає
у вікна групових приміщень, вітається з дітьми
в різні способи: помахом руки, підстрибуванням,
веселою пантомімою. Виховательки спонукають
дітей привітатися з гостем, відтворивши його рухи.

2. Веселі гостини
Сніговик заходить у групові кімнати дітей раннього віку, молодшої й середньої груп. Співає пісеньку про себе і звертається до дітей:
— Я — Сніговик, живу в країні Сніголяндії. Там
у мене багато друзів. Усі вони, як і я, сніговики, і всі
мають веселу вдачу. Та нещодавно в нашій країні
спалахнула епідемія “сумного грипу”. Усі мої друзі сніговики підхопили сумо-вірус. І тепер не чути
ні сміху, ні веселих пісень — усі з дня у день сидять по своїх оселях і зітхають. Ті, в кого хвороба
має особливо тяжку форму, навіть плачуть. А це
ж дуже шкідливо для сніговиків — від сліз можна
розтанути! Тож я подзвонив на “холодну лінію” до
Зими. І вона сказала: “Негайно вирушай до малят
у дитячий садочок № 13. Вони тобі допоможуть”.
Я не помилився садочком? (Відповіді дітей.) Ви допоможете мені вилікувати моїх друзів-сніговичків?
Я придумав, як можна це зробити. Намалюйте їх
веселими і щасливими — і вони точно одужають!
Далі на заняттях з образотворчості діти малюють, створюють аплікації веселих сніговиків.

З дітьми старшої групи проводиться фізкультурна розвага (див. нижче).

4. Завершення дня
Сніговик знову обходить усі групи, діти показують йому свої роботи. Гість дякує малятам, обіцяє
передати їхні роботи своїм друзям. На прощання
всі фотографуються з ним.
У музичній залі проводиться конкурс поробок дітей, батьків та педагогів “Сніговик року”.

У нас “льодяники” незвичні.
Вони солодкі? Ні, ритмічні!
(Фото надане авторками)
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рухова активність

Свят забагато не буває. Навіть узимку. Тож скористайтеся
ідеєю колег і влаштуйте у своєму закладі веселе незабутнє свято — День сніговика. Нехай веселий Сніговик завітає до кожної групи, запропонувавши малятам цікаві творчі завдання й веселі
розваги.
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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

або на пошті
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