Аплікація

РІЗЬБЛЕНА СНІЖИНКА

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Учити створювати художній виріб
з окремих елементів на площині
за заданим зразком, наклеювати
восьмипроменеву сніжинку із чотирьох смужок паперу, наносити
візерунки фломастерами або олівцями. Розширювати знання дітей про
зимові природні явища. Розвивати
абстрактне мислення, спостережливість, посидючість. Виховувати любов
до природи, старанність і працелюбність.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 21, 22) на вибір дитини; 4 блакитні смужки (с. 21); клей, жорсткий пензлик для клею, вологі та сухі
тканинні серветки, клейонка, фломастери
або олівці на вибір дитини.

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Чарівні смужки
Педагог роздає дітям по 4 паперові
смужки і просить викласти з них різні
візерунки: стежку, рейки, хрестик,
сходи, квадрат, ромбик, решітку.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Сніговий вальс
1. Долоньки перетворюються на сніжинки. (Стискати і розтискати кулачки.)
2. Сніжинки літають. (Плавні рухи руками
над головою.)
3. Сніжинки сідають на плечі. (Покласти
руки на плечі.)
4. Сніжинки танцюють у парах. (Сплести
руки в передпліччях.)
5. Сніжинки падають. (Опустити руки.)
6. Сніжинки з’єднуються у грудку. (Переплести пальці.)

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Зимове віконце
Подивися у вікно: (Витягнути шию,
приклавши долоню «козирком» до очей.)
Сніг надворі вже давно, (Хвилеподібні
рухи руками.)
Вітер віє і шумить, (Колові рухи руками.)
А земля під снігом спить. (Присідання.)
В небі місяць-молодик, (Потягнутися,
ставши навшпиньки.)
Він удень дрімати звик. (Колові рухи
головою.)
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Аплікація

ВІСІМКА

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Учити згинати прямокутник
«книжечкою»; формувати навички
оздоблення обмеженої площини.
Розширювати знання дітей про свято 8 Березня. Розвивати спостережливість, зорову пам’ять. Виховувати
любов до близьких.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 23, 24) на вибір
дитини; фігура вісімки та кружечки
для оздоблення (с. 23); клей, жорсткий пензлик для клею, вологі
та сухі серветки, клейонка, фломастери або олівці (на вибір дитини)
для оздоблення. Картки із зображенням різних предметів, літер,
цифр і символів.

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Знайди вісімки
Педагог розкладає перед дітьми картки
із зображенням цифр, літер і різноманітних символів (зірочка, сердечко, стрілочка), серед яких є вісімки різної форми.
Діти повинні вибрати тільки вісімки.

Вісімки
Педагог пропонує дітям намалювати руками в повітрі фігури
вісімки. Спочатку лівою і правою
по черзі, потім — обома одночасно.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Вісімки
Дуже скоро в наших мам
Буде гарне свято. (Оплески.)
Нумо вісімки для них
Разом малювати: (Малювання вісімок руками в повітрі.)
І руками, і ногами —
(Намалювати вісімку однією,
потім другою ногою.)
Гарна вісімка для мами!
(Колові рухи тулубом.)
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ВЕСНЯНА ЯБЛУНЬКА

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Учити дітей складати зображення
з окремих частин; формувати навички обривання паперу; закріплювати
вміння орієнтуватися у просторі;
вправляти в наклеюванні готових
форм (квітів) і доповнюванні самостійно підготовленими елементами
(листками); вдосконалювати навички
володіння технікою клаптикової аплікації. Знайомити із садовими деревами
рідного краю, із сезонними змінами
у природі. Розвивати абстрактне мислення, цікавість до занять з аплікації.
Виховувати ініціативність, старанність,
бережне ставлення до природи.
ПІДГОТОВЧА РОБОТА

Лісове — садове
Педагог показує дітям картинки
із зображенням лісових і садових
дерев. Діти мають коментувати
кожну картинку словами «Сад»
або «Ліс». Далі педагог просить
дітей розповісти, що вони знають
про це дерево.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 25, 26) на вибір дитини; заготовки для вирізання (с. 25); клей,
жорсткий пензлик для клею, вологі та сухі
серветки, клейонка. Картки із зображенням
лісових та садових дерев.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

1.
2.
3.
4.

Дерево
Деревце зростає. (Підняти прямі
руки над головою.)
Вітер хитає дерево. (Нахилити
руки праворуч і ліворуч.)
Листя розпускається. (Розвести
руки в сторони.)
Листопад. (Опустити руки й розслаблено ними потрусити.)

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Деревце
Як у нашому садку (Розвести руки в сторони.)
Біла яблунька в цвіту. (Плескати в долоні.)
Всіх запрошуємо, діти, (Нахили тулуба вперед.)
Подивитися на квіти! (Стрибки на місці.)
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МІСЯЦЕХІД

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Формувати навички поділу цілого
на частини в техніці обривної аплікації і симетричного розташування
на площині частин одна відносно
іншої; удосконалювати вміння малювати візерунки на обмеженій площині.
Розвивати відчуття простору, точність зорового сприйняття, здатність
до комбінування. Розширювати знання
дітей про космос. Виховувати любов
та бережне ставлення до природи.

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 27, 28) на вибір дитини;
2 білих круга (с. 27); клей, жорсткий пензлик для клею, чорний фломастер, вологі
та сухі серветки, клейонка. Набір силуетних
картинок, картинки на космічну тему.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Космос
Земля у космосі кружляє, (Колові рухи головою.)
Ніколи не відпочиває. (Нахили тулуба вперед.)
Злітають із Землі ракети, (Махи руками.)
А в космосі летять комети, (Махи ногами.)
А ще на нашу Землю, діти, (Присісти і встати.)
Яскраве й тепле Сонце світить! (Підняти руки
через сторони вгору і підстрибнути.)
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Сонце — Земля — ракета
Педагог роздає дітям силуетні
картинки, що зображують Сонце,
Землю і ракету. Він називає кожен
із об’єктів, а діти показують відповідні картинки. Потім педагог просить дітей зобразити за допомогою
картинок, як ракета подорожує
навколо Землі, летить до Сонця.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Ракета
1. Ракети на старті. (Прямі руки перед
собою.)
2. Зліт. (Розвести і підняти руки.)
3. Ракети зустрічаються і розходяться.
(Двічі плеснути в долоні.)
4. Ракети летять. (Хвилеподібні рухи
руками перед собою.)
5. Мертва петля. (Зігнути руки в ліктях
і покрутити одна навколо одної.)
6. Приземлення. (Опустити руки.)
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СВЯТКОВИЙ ФЕЄРВЕРК

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вправляти у створенні сюжетної
композиції з окремих частин:
будинки, вікна, спалахи феєрверка; удосконалювати навички
акуратного наклеювання готових
форм. Експериментувати з різними
матеріалами. Розвивати впевненість у собі та своїх силах, здатність до самореалізації у творчості.
Виховувати охайність, бажання
доводити роботу до кінця.

ОБЛАДНАННЯ

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Обгортки від цукерок, фольга, жовті
паперові квадрати, чорні паперові
прямокутники різного розміру, великий аркуш цупкого паперу фіолетового кольору; клей, жорсткий пензлик
для клею, вологі та сухі серветки.
Картинки із зображенням феєрверку.

Феєрверк
Педагог називає колір, а діти мають
відразу підняти фломастер відповідного кольору.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Феєрверк
Педагог просить дітей підняти руки над головою й зобразити різні спалахи феєрверку.
1. Ліхтарики.
(Колові рухи кистями.)
2. Фонтан.
(Стиснути й розтиснути
кулачки.)
3. Торнадо.
(Покрутити долоньками
одна навколо одної.)
4. Квітка.
(Плескання в долоні.)

ПІДГОТОВЧА РОБОТА

Діти малюють або наклеюють
на фіолетовий аркуш чорні прямокутники — будинки.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Вогники феєрверку
В небі темному вночі
(Повороти тулуба ліворуч — праворуч.)
Засвітилися вогні. (Оплески.)
Хоч ми високо стрибали, (Стрибки на місці.)
Та вогнів тих не дістали! (Махи руками.)
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