Аплікація

СВЕТРИ ДЛЯ СЕСТРИЧОК

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Знайомити дітей з ножицями;
засвоювати техніку різання по
прямій: розрізання паперового
прямокутника на смужки, вправляти в акуратному наклеюванні;
закріплювати вміння орієнтуватися
на аркуші паперу. Розширювати
й поглиблювати знання дітей про
одяг. Розвивати спостережливість.
Виховувати охайність.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 21, 22)
на вибір дитини; заготовки
для вирізання (с. 21); клей,
жорсткий пензлик для клею,
вологі серветки, ножиці. Картки із зображенням одягу.

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Гардероб
Дорослий роздає дітям картки із зображенням
одягу. Він називає одяг, а діти знаходять і піднімають відповідну картку. Потім дорослий просить
знайти на картинках той одяг, який можна носити восени, взимку, навесні, влітку.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Одяг
Одягну я ляльці
Теплі штаненята,
(Нахили тулуба вперед.)
Буду на шкарпетки
Чобітки взувати.
(Кроки на місці з високим
підніманням колін.)
Шапочка з помпоном,
Теплий шарф на шию —
(Колові рухи головою.)
Одяг цей узимку
Лялечку зігріє.
(Плескання в долоні.)

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Плетемо светр
1. Змотування ниток у клубочок:
колові рухи правою кистю навколо
лівої, потім — навпаки.
2. Плетіння спицями: обертання пальців двох рук один навколо одного
(спершу великих, потім указівних
і т. д.).
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Аплікація

ОСІННІЙ ГАЙ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Навчити аплікативно зображувати осінні
дерева, використовуючи спосіб клаптикової аплікації, доповнювати композицію
сухим листям або травою. Вправляти
в обриванні паперу. Знайомити дітей
із поняттям «композиція». Розвивати
мовлення, спостережливість та здатність
сприймати рекомендації дорослого. Виховувати бережне ставлення до природи,
цікавість до занять із художньої творчості.

ОБЛАДНАННЯ

Аркуш білого паперу формату А4, піваркуша зеленого паперу, смужки червоного, жовтого, оранжевого і білого
кольору, сухе листя, травинки, пелюстки
осінніх квітів; клей-олівець, вологі тканинні серветки, клейонка, чорний фломастер. Ілюстрації художників на тему
«Золота осінь».

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Березові слова
Педагог називає різні слова, а діти сполучають їх зі словом «березовий», змінюючи його відповідним чином. Наприклад:
березова кора, березовий сік, березовий
гай, березова колода, березовий стовбур, березові далі, березова шафа, березові ворота, березова дошка.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Берізка
У красуні, у берізки
(Нахили голови вперед.)
Дуже довгі й пишні кіски,
(Махи піднятими руками.)
Ще й білесенька спідничка
(Стрибки на місці.)
В чорних цятках невеличких.
(Плескання долоньками
по тілу.)

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Листопад
Діти підіймають руки вгору та ворушать пальцями, а потім опускають руки
додолу, імітуючи листопад.
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Аплікація

ХАТИНКА

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вправляти у різанні по прямій прямокутників
та округлої форми. Розвивати уміння орієнтуватися на площині. Виховувати інтерес до творчої
діяльності і ї ї результатів.

ОБЛАДНАННЯ

Половина альбомного аркуша, кольоровий
папір; клей, пензлик для клею, клейонка,
ножиці, чорний фломастер, вологі та сухі
серветки.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Від нірки до палацу
1. Нірка. (Скласти долоні, округливши кисті, щоб між ними
був круглий отвір.)
2. Курінь. (З’єднати зап’ястя,
розвести долоні.)
3. Хатинка. (Скласти долоні
вздовж вказівних пальців, імітуючи дах.)
4. Палац. (Скласти кінчики
прямих пальців, розставити
лікті.)
Повторити вправи.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Нірка, курінь
Педагог показує малятам зображення нірки,
куреня, хатини, палацу і питає:
Як утворилася нірка?

З чого зроблений курінь?

З чого зроблена хатинка?

З чого зроблений палац?

Далі ставить питання навпаки:
Як називають вириту в землі оселю тварин?

Хто в ній може жити?

Як називають солом’яний будиночок?

Хто в ньому може жити?

Як називають дерев’яний будиночок?

Хто в ній може жити?

Як називають будівлю з каменю, викладену

мармуром і самоцвітами?
Хто в ньому може жити?


Будівельники
Збудували за годину
Стелю, (Потягування.) і підлогу,
(Нахили тулуба вперед.) й стіни.
(Махи руками.)
Дах надійний ми звели,
(Плескання в долоні над головою.)
Все з підлоги підмели.
(Імітація підмітання.)
У такій чудовій хаті
Вовку нас не налякати!
(Стрибки на місці.)
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Аплікація

ОСІННІЙ ВІНОЧОК

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вправляти у створенні аплікаційної композиції з природних
матеріалів (сухе листя, пелюстки
квітів, трава) та акуратному наклеюванні на тло; закріплювати
навички орієнтуватися на площині. Розвивати спостережливість.
Виховувати охайність.

ОБЛАДНАННЯ

Альбомний аркуш, осіннє листя,
пелюстки квітів, трава; клей,
жорсткий пензлик, фломастери,
вологі і сухі тканинні серветки.
Картинки із зображенням листя.

ПІДГОТОВЧА РОБОТА

Осінні кольори
Педагог демонструє фломастер будьякого кольору і просить дітей назвати, що буває такого кольору восени,
взимку, навесні, влітку.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Долоньки-листочки
Долоньки-листочки кружляють.
(Обертальні рухи кистями.)
Долоньки-листочки шурхочуть.
(Потирання долоньок одна
об одну.)
Долоньки-листочки вітер гойдає.
(Обертальні рухи кистями одна
навколо одної.)

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Листок
У ліску листок літав
(Виконувати колові рухи тулубом із розставленими руками.)
І дерева лоскотав.
(Полоскотати одне одного.)
Покружляв він і стомився,
(Покрутитися на місці.)
Відпочити опустився.
(Присісти.)

4

www.e-ranok.com.ua

Аплікація

БАРВИСТИЙ УРОЖАЙ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вчити вирізати округлі форми
(круги та овали), зрізуючи кути
заготівки, створювати завершену
композицію; вправляти у користуванні ножицями. Розвивати вміння
бачити різні художні образи у знайомих геометричних фігурах. Виховувати цікавість до образотворчої
діяльності, допитливість.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 23, 24)
на вибір дитини; заготовки для
вирізання (с. 23); клей-олівець,
вологі серветки, ножиці, фломастери за потребою. Картки
із зображенням овочів та фруктів, кольорові картки.

ПІДГОТОВЧА РОБОТА

Смачні дарунки осені
Педагог розповідає дітям, що царівна Осінь
використовує різноманітні кольори, щоб розфарбувати овочі, фрукти та ягоди. Далі він показує кольорові картки, а діти говорять, який
плід має таке забарвлення.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Ріпка
Вириваємо ріпку: сплести пальці в замок, опустивши руки. Кілька разів підняти прямі руки над головою і опустити їх. Пальці при цьому напружені.
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Город
Як пішли ми на город,
(Кроки на місці.)
Пропололи грядку — от!
(Нахили тулуба вперед
з імітаційними рухами.)
Бур’яни ми виривали
(Нахили по черзі до лівої
і правої ноги.)
І капусту поливали.
(Руки на поясі, нахили
тулуба в сторони.)
І за те, що ми зробили,
(Махи руками.)
Добре овочі вродили.
(Потягування.)
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