До змісту номера
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Інтегроване заняття

трудова діяльність

ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА

для дітей молодшої групи

Марія ЛЕШКОВЯТ,
вихователька,
ЗДО № 30 “Краплинка”,
м. Первомайськ, Миколаївська обл.

М е т а. Розширювати знання дітей про цибулю, її корисність для здоров’я. Навчати висаджувати цибулю в індивідуальні стаканчики з поживним ґрунтом. Дати малятам уявлення, що для
росту рослинам потрібні тепло, світло, волога.
Формувати посильні трудові навички догляду за
рослинами в природничому осередку. Розвивати
мовлення дітей у спілкуванні з теми. Виховувати
любов до праці.
М а т е р і а л. Демонстраційний: м’яка іграшкова кицька; торбинка з великими головками цибулі
різних сортів та дрібною цибулею для висаджування за кількістю дітей; картки до мнемодоріжки для ігрової мовленнєвої вправи “Відгадай, що
в кошику”; таця; розрізана навпіл або на чотири
частини велика цибулина; зображення молодої
цибулі; контейнер для стаканчиків. Роздатковий:
розрізані на частини зображення сонця, краплинки води, горщика з ґрунтом до ігрової вправи “Що
потрібно рослинам для росту?” (по одному пазлу на дитину); одноразові стаканчики з ґрунтом,
одноразові тарілочки для цибулі, патички, вологі
серветки, фартушки, лійки з водою.

природа

Усі малята залюбки долучаються до “дорослих” справ. Тож ідея власноруч
посадити цибулю для салату вашим вихованцям напевне сподобається. Запросіть на гостину кицю з відомої казки і принагідно дайте своїм малятам можливість дослідити
на практиці якнайбільше властивостей корисного овоча.

Хід заняття

Сюрпризний момент
“Киця в гості завітала”
Вихователька
Чи всі прокинулися діти?
Чи всі всміхнулися привітно?
Чи кожен гарний настрій має?
Чудово! Я вас всіх вітаю!
Добрий день!
Діти промовляють вітання слідом за вихователькою.
Педагогиня розповідає дітям початок уже відомої їм казки Івана Франка “Ріпка”, показує ілюстрації.
Вихователька. Ви впізнали казку? Як вона
називається? (“Ріпка”.) Малята, а ви запам’ятали,
у яку пору року дід Андрушка копав грядку і сіяв
ріпку? Узимку чи навесні? Так, навесні. А зараз яка
пора року? Весна. Нагадайте мені, будь ласка, як
звали кицьку діда Андрушки. Так, Варварка. А ви
знаєте, що сьогодні кицюня з казки завітала до
нас у гості? Тільки де ж це вона? Пошукаємо?
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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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