Аплікація

ВЕРБОВА ГІЛОЧКА

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Формувати навички вирізання овалів,
створення аплікаційних композицій,
застосовуючи різні матеріали, зокрема
вату або ватні диски. Розширювати
знання дітей про рослини. Розвивати
спостережливість, логічне мислення.
Виховувати любов до прекрасного.
ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 21, 22) на вибір дитини; заготовки для вирізання
(с. 21); ватні диски або вата; клейолівець, вологі серветки, ножиці.
Картки із зображенням весняної верби, квітів, у яких не вистачає пелюсток, картонні пелюстки.
РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Ватяна імпровізація
Педагог роздає дітям вату і просить виконати з нею
певні дії.
1. Відірвати від великого шматка маленькі спершу
правою рукою, потім лівою. (Хмари.)
2. Скачати з вати кульки.
3. Викласти з кульок гусінь, кружечок, равлика тощо.
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Вербова гілочка
Ми вже височенькі стали,
(Потягування навшпиньках.)
До вербиченьки дістали.
(Махи піднятими вгору руками.)
Та зривать її не будем,
(Колові рухи головою.)
Хай приносить радість людям!
(Плескання в долоні.)
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ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Додай пелюстку
Педагог розкладає перед
дітьми картки із зображенням квітів і картонні пелюстки. Він говорить: «Лиха
Негода наслала на квіткову
галявину люті вітри, і зачіски найгарніших квіточок
зіпсувалися. Допоможіть
квіточкам причепуритися!
У кожної з них було по
п’ять пелюсток». Діти додають кожній квітці потрібну
кількість пелюсток.
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Аплікація

ШАПКА-НЕВИДИМКА

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Закріплювати навички обривання
паперу по контуру, складання цілого
зображення з окремих частин. Формувати уявлення дітей про сезонний одяг,
про головні убори. Розвивати окомір,
емоційне сприйняття навколишнього
світу. Виховувати старанність і бажання
працювати самостійно, виявляти ініціативу в доборі колірної гами.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 23, 24) на вибір дитини;
аркуш кольорового картону, кольоровий
папір; клей-олівець, простий олівець, вологі
серветки, клейонка. Картки із зображенням
головних уборів, взуття, одягу.
ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Шапка
Вітер шапочку зірвав:
Ось так, ось так.
(Махи руками.)
Ледве я її впіймав:
Ось так, ось так.
(Плескання в долоні.)
Із тополі діставав:
Ось так, ось так.
(Потягування.)
Довго вушка зігрівав:
Ось так, ось так!
(Нахили голови до одного, а потім до другого
плеча.)

Хто більше?
Педагог ділить дітей на дві команди і називає види вбрання («головні убори», «верхній одяг», «літній одяг», «взуття»).
Команди по черзі називають предмети кожного виду (наприклад, взуття: капці, валянки, чобітки, в’єтнамки, черевики, туфлі, босоніжки, ботфорти, півчеревики, півчобітки,
унти). Виграє та команда, яка назве більше слів.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Шапочки для пальчиків
Лівою рукою одягти на кожен пальчик правої уявну
шапочку, натягуючи її до основи пальця. Правою рукою
одягти на кожен пальчик лівої уявний шарфик, закручуючи
його від основи пальця до кінчика.
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Аплікація

ВІЗЕРУНКИ НА СТЕЖКАХ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вчити ритмічно викладати, чергуючи за формою та кольором деталі; удосконалювати вміння користуватися ножицями, орієнтуватися
на аркуші паперу; вправляти у наклеюванні. Розвивати комбінаторні
та композиційні вміння. Розвивати
посидючість. Виховувати охайність.

ОБЛАДНАННЯ

Смужка білого паперу, кольоровий
папір; ножиці, клей, жорсткий
пензлик для клею, клейонка, чорний
фломастер для прикрашання, вологі
та сухі серветки.

ПІДГОТОВЧА РОБОТА

Стежинка
Педагог просить дітей викласти стежку з елементів орнаменту, дотримуючись чергування кольорів і форм.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Візерунок
(Діти виконують рухи руками відповідно до тексту за зразком педагога.)
Раз, два, три, чотири, п’ять,
Треба пальці розім’ять.
Покажіть мені «кружок»,
«Краплю», «хрестик» і «ріжок»,
«Ромб», «решітку», «павука»,
«Дім», «метелика», «паркан».
А тепер узори дружно
Ми наклеїмо на смужки!

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Візерунки
на стежках
Вітерець гілля хитає,
(Колові рухи головою.)
Листя тихо опадає.
(Присідання.)
Тут упало й там упало —
Вже нападало чимало!
(Нахили тулуба ліворуч
і праворуч, уперед і назад.)
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Аплікація

КРАВАТКА ДЛЯ ТАТКА

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Удосконалювати вміння користуватися ножицями, різати по прямій; навчати згинати папір за заданими лініями
(у послідовності цифр), згинати папір
за заданими лініями; удосконалювати
вміння створювати аплікаційні елементи з подальшим їх наклеюванням.
Розширювати знання дітей про сім’ю, її
членів та їхні обов’язки. Розвивати окомір. Виховувати турботливе ставлення
до родини.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 25, 26) на вибір
дитини; заготовки для вирізання
(с. 25); ножиці, клей-олівець, простий олівець, вологі серветки,
клейонка. Плакати із зображенням
членів сім’ї, картки із зображенням
предметів побуту.
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ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Велика родина
Педагог ділить дітей на дві команди — дівчаток і хлопчиків; вивішує перед дітьми плакати
із зображеннями членів сім’ї: мами, тата, дідуся,
бабусі, сина, доньки. Під кожним зображенням —
кишеньки. Обидві команди отримують картки
із зображеннями предметів побуту. За сигналом
дорослого гравці розкладають картки в кишеньки на плакатах, а потім пояснюють, чому певний
предмет потрібен саме цьому члену родини.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Краватка
Візьму краватку я із шафи…
Та дуже високо висить! (Стрибки на місці.)
Якби я був немов жирафа,
До неї б дотягнувся вмить. (Потягування.)
Та дуже треба нам із татом (Махи руками.)
Краватки гарні пов’язати! (Витягування шиї
праворуч — уперед — ліворуч.)

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Метелик
Зчепити вказівні пальці обох рук, потім середні, підмізинні, мізинці і великі. Щоразу прикладати руки
(«бантик») до шиї, імітуючи краватку — «метелик».
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Аплікація

ЩАСЛИВІ ШПАКИ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вчити створювати зображення
птахів із паперових деталей різної
форми та розміру; формувати
вміння створювати парні елементи. Розширювати знання дітей
про перелітних птахів. Розвивати
спостережливість, окомір, уміння
орієнтуватися на площині. Виховувати посидючість.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 27, 28)
на вибір дитини; заготовки для
вирізання (с. 27); клей-олівець,
вологі серветки, ножиці, чорний фломастер. Картки із зображенням перелітних птахів.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Ми майструємо
шпаківню
Вихователь називає дії, які
треба виконати, щоб змайструвати шпаківню. Діти
імітують ці дії.
1. Відрізати пилкою шматки
від дошки.
2. Забити цвяхи.
3. Закрутити шурупи.
4. Повісити шпаківню на дерево.

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Риба, птаха, звір
Діти стають у коло й виставляють уперед кулачки. Педагог у центрі кола торкається кулачків і по черзі називає слова: «Риба, птах, звір».
Біля когось із дітей він зупиняється і рахує:
«Один, два, три». За цей час дитина має задумати й назвати рибу, птаха або звіра (залежно
від того, на якому слові дорослий зупинився).
Якщо дитина не встигає, один кулачок вона
ховає за спину. При цьому не можна повторювати слова, що вже були названі під час гри.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Шпаки
Ось будиночок для пташки, (Махи руками.)
Будувать його не важко. (Біг на місці.)
Тут поселяться шпаки, (Присідання.)
Раді будуть ці пташки. (Оплески.)
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