Аплікація

БАБКА НАД ВОДОЮ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Ознайомлювати дітей зі способом вирізання симетричних
форм з паперу, складеного навпіл; навчати техніки складання
паперу «гармошкою». Розширювати знання дітей про комах.
Виховувати любов до природи.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 21, 22)
на вибір дитини; заготовки для
вирізання (с. 21); клей-олівець,
фломастери, вологі серветки,
ножиці, клейонка. Картки
із зображенням бабок.

ПІДГОТОВЧА РОБОТА

Корисні — шкідливі
Педагог просить дітей назвати комах,
яких вони знають, а потім розповідає
про їхню користь і про шкоду, якої
ці комахи завдають. Далі пропонує
уявити, що б трапилося, якби у світі
не стало комах. Педагог допомагає
дітям дійти висновку, що у природі
все взаємопов’язане, усі елементи
важливі. Діти з допомогою педагога наводять приклади природних
зв’язків. (Наприклад: «До села не повернулися лелеки. Призвело до цього
те, що люди осушили болото біля
села. Не стало комарів, які там жили,
і жаб, котрі ними харчувалися. А лелеки їдять жаб, тому й не повернулися
до місць, де нічого їсти».)

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Бабки
1. Показати бабку: схрестити великі
пальці, інші пальці розставити.
2. Зігнути розставлені пальці на лівій
руці, на правій, на обох.
3. По черзі згинати й розгинати кожен
із розставлених пальців.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Комахи
Жучки, метелики й комашки —
(Піднімання й опускання плечей.)
Усі знайомі добрі наші.
(Плескання в долоні.)
Над нами весело кружляють,
(Колові рухи головою.)
Природі всі допомагають.
(Махи руками.)

Увага! Робити
допомагає до прорізь
рослий
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Аплікація

ОСІННІ КВІТИ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вчити дітей працювати у техніці об’ємної аплікації. Навчати
прийомам роботи з папером,
складеним удвічі, вирізанню
торочок по колу, прикрашанню отриманими елементами
готових форм; удосконалювати
вміння працювати з ножицями. Продовжувати знайомити
дітей з рослинами; створювати
умови для творчого самовираження дітей. Виховувати
терплячість, емоційне ставлення до результатів роботи.
ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Квіти за сезонами
Педагог говорить, що три пори року мають кожна свої квіти, і просить дітей їх
назвати. Потім діти визначають, яка пора
року лишилася без квітів. (Зима. Але насправді вона має свої квіти — сніжинки.)
Далі педагог ділить дітей на три команди за порами року. Кожна команда називає квіти свого сезону.

ОБЛАДНАННЯ

Аркуш зеленого паперу, різнокольорові паперові круги; клейолівець, ножиці, клейонка, волога тканинна серветка. Картки
із зображенням осінніх квітів.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Айстра
Вереснева донечка,
Гарна, ніби сонечко,
(Колові рухи тулубом.)
Личенько своє відкрила —
Всіх навколо звеселила.
(Нахили голови вперед.)
І червоні, й білі, й сині
Є у квіточки кофтини.
(Махи руками.)
Біля дому квітне ясно
Зірочка осіння — айстра!
(Плескання в долоні.)

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Бутон
1. Нерозкритий бутон. (Скласти долоньки
«сердечком».)
2. Бутон розпускається. (Випрямити пальці.)
3. Бутон закривається. (Зігнути всі пальці.)
4. Бутон хитається від вітру. (Нахилити
долоньки ліворуч — праворуч.)
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Аплікація

МУХОМОР

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Закріплювати навички
симетричного й багатошарового вирізання; удосконалювати вміння працювати
в техніці об’ємної аплікації,
навички створення композиції з окремих елементів. Розширювати знання про їстівні
й неїстівні гриби. Виховувати
любов до природи.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 23, 24) на вибір дитини; заготовки для вирізання (с. 23); клей-олівець, простий
олівець; чорний фломастер, вологі
серветки, ножиці, клейонка. Картки із зображенням їстівних і неїстівних грибів, зокрема мухомора.

ПІДГОТОВЧА РОБОТА

Що ми назбирали?
Педагог роздає дітям картки із зображеннями їстівних і неїстівних
грибів і просить розкласти їх окремо («у різні кошики»).

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Грибочки
Праву долоню тримати паралельно
до підлоги (це шапка гриба). Кожен
пальчик лівої руки підставляти до правої долоні як ніжку гриба. Повторити,
помінявши руки.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Мухомор
(Діти сидять на килимі.)
Ось мухоморчик у ліску
(Діти підводяться.)
Вклоняється ялинкам.
(Нахили тулуба вперед.)
Ти не зривай красу таку —
(Повороти голови
ліворуч — праворуч.)
Нехай росте великий.
(Махи прямими руками.).
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Аплікація

ДАРУНКИ ОСЕНІ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Знайомити з новим способом
створення образів: симетричне вирізання зі згорнутого вдвічі паперу
для зображення об’ємних предметів. Вчити працювати з шаблоном.
Продовжувати знайомити дітей
з овочами і фруктами; закріплювати
знання про колір. Формувати вміння
висловлюватися по черзі. Виховувати старанність, охайність, здатність
до співпраці.

ОБЛАДНАННЯ

Набір різнокольорового паперу,
половинки шаблонів овочів і фруктів (огірок, морква, цибуля, буряк,
картопля, яблуко, груша, слива,
виноград, диня), заготовка з картону — дві тарелі; простий олівець,
чорний маркер, клей-олівець, ножиці, посудина для обрізків, клейонка,
волога тканинна серветка. Набір
різнокольорових карток «Палітра
кольорів».
ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Осіння палітра
Дорослий називає овоч або фрукт,
а діти знаходять картку такого ж кольору у наборі «Палітра кольорів».

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Город
Педагог просить дітей сховати кінчики
пальців під стіл, а потім по черзі піднімати пальці на стіл, називаючи, який
це овоч виріс.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Урожай
Раз, два, три, чотири, п’ять.
Ми йдемо врожай збирать!
(Кроки на місці.)
Раз, два, три, чотири, п’ять.
Будем моркву виривать
(Нахили тулуба вперед.)
І яскраві буряки,
Відпочили щоб грядки.
Раз, два, три, чотири, п’ять!
(Кроки на місці.)
Ми йдемо врожай збирать!
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Аплікація

ОДЯГ У ШАФІ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Удосконалювати навички роботи з шаблонами, вміння складати зображення з деталей
на площині та перетворювати половинки
на ціле. Продовжувати знайомити дітей
із професіями, з елементами одягу. Розвивати
потребу передавати свої враження від побаченого. Виховувати ініціативність, старанність.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 25, 26) на вибір дитини;
шаблони-половинки одягу (штани, спідниця, сорочка, пальто, сукня, жилет, сарафан,
комбінезон, халат, шорти, піджак, футболка, кофта, светр), кольоровий папір; клейолівець, простий олівець, чорний маркер,
вологі серветки, ножиці, клейонка.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Одягаємось та взуваємось
Вихователь пропонує дітям зімітувати
дії: застібнути гудзики, зав’язати шнурки, надіти рукавички.

Майстри
(Педагог називає професії, а діти за зразком називають властиві цим професіям дії
й об’єкти дій.)
Цілими днями в казковому Місті Майстрів
кипіла робота: пекарі пекли хліб, перукарі… (робили зачіски), шевці… (шили
взуття), будівельники… (зводили будинки),
художники… (малювали картини), сантехніки (лагодили водогін), казкарі… (складали
казки), лікарі… (лікували хворих), актори…
(грали ролі), клоуни… (смішили глядачів),
гончарі… (ліпили посуд), пастухи… (пасли
худобу), учителі… (учили дітей), водії…
(керували автомобілями, автобусами…),
продавці… (продавали товари), співаки…
(виконували пісні), кухарі… (готували їжу).

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Професії
Варить кухар добру кашу,
(Імітація помішування.)
Швець майструє чобітки. (Махи руками.)
Лікар цілу групу нашу (Стрибки на місці.)
Полікує залюбки. (Плескання в долоні.)
А водій керує вміло, (Імітація рулювання.)
Мед везе він малюкам.
А яке лишилось діло,
Що зробити можна нам?
(Імітація якоїсь дії на вибір.)
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