До змісту номера
СВІТ ГРИ

У САЛОНІ КРАСИ
Сюжетно-рольова гра для дітей середньої групи

Надія ШЕЛЯГ, вихователь,
ЗДО № 2 “Дюймовочка”, м. Тлумач, Івано-Франківська обл.

Задовольнити дитячу допитливість, залучити малят до активного пізнання
навколишнього світу, спонукати до використання набутих знань на практиці
допомагають сюжетно-рольові ігри. Діти розгортають їх самостійно, завдання
вихователя — мотивувати, забезпечити середовище, запропонувати незвичні сюжетні повороти
і варіанти ігрових дій. Сподіваємося, у пригоді стане подана розробка.

М е т а . Розширювати уявлення дітей про працю дорослих. Формувати комунікативну компетентність. Допомогти створити ігрову ситуацію, налагодити взаємодію між виконавцями різних ролей,
творчо розгортати гру та реалістично передавати
події у ній. Реалізувати в грі правила культури поведінки, доброзичливість. Поповнити активний словник дітей словами: адміністратор, майстер, клієнт,
макіяж, масажист, кореспондент, прибиральниця,
кур’єр. Розвивати самостійність, ініціативу. Виховувати повагу до людей різних професій.
П о п е р е д н я р о б о т а . Бесіда про професії.
Розгляд ілюстрацій із зображеннями зачісок, стрижок. Екскурсія до салону краси. Дидактичні ігри

“Одягни перукаря”, “Що кому потрібно для праці”,
“Інтерв’ю”.
Оснащення середовища
• Фойє: диван, журнальний столик, журнали, каталоги.
• Робоче місце адміністратора: стіл, стілець,
журнал для реєстрації клієнтів, смайлики, ручка, телефон, каса, грошові одиниці, чеки.
• Робочі місця перукарів для дівчаток і хлопчиків: стіл із дзеркалом, стілець, фартух, набір
інструментів, “косметичні засоби”.
• Робоче місце візажиста: дзеркало, крем, дитячий аквагрим, “косметичні засоби”.
• Робоче місце манікюрниці: стіл, стільці, рушник, ванночка, дитячий манікюрний набір, засоби гігієни, крем.
• Робоче місце масажиста: тапчан, масажери.
• Робоче місце кур’єра: стелаж із товаром, телефон, продукція.
• Для кореспондента: фотоапарат, мікрофон.
• Для прибиральниці: фартух, робочий інвентар.
Хід гри

Перукар, повір, я вправний,
Буде в тебе стрижка гарна!
(Це та наступні фото надані автором)

Вихователь. Погляньте, діти, який сьогодні чудовий день. Такий день дарує радість і гарний настрій. А що іще вас тішить? (Відповіді дітей). Мені
дарує радість моя робота. Кожна доросла людина
своєю працею піклується про інших. Коли станете
дорослими, ви теж оберете професію до вподоби.
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НА САЙТІ JMIL.COM.UA
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

