Аплікація

ВЕСНУ ЗАКЛИКАЮ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вправляти у вирізанні, викладанні,
приклеюванні деталей, закріплювати
навички роботи з шаблонами. Продовжувати знайомити дітей із сезонними змінами у природі, із жанром
пейзажу. Розвивати абстрактне мислення. Виховувати любов до природи,
старанність і працелюбність.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 21, 22) на вибір
дитини; заготовки для вирізання
(с. 21); шаблони, клей-олівець, простий
олівець, вологі серветки, ножиці,
клейонка. Репродукції пейзажів
із зображенням ранньої весни.

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Ознаки весни
Педагог ділить дітей на команди.
Команди по черзі називають ознаки весни. За правильну відповідь
присуджується 1 бал. Виграє команда, яка набере найбільшу кількість
балів.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Краплі
Крап-крап-крап!
Перлинки-краплинки
Дзвінко падають з дахів.
(Постукування кінчиками
пальців по столу.)
Крап-крап-крап!
Перлинки-краплинки
Дарують нам спів!
Крап-крап-крап!

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Весна
З даху падають крижинки —
Раз, два, три.
(Присідання.)
Капотить водичка дзвінко —
Раз, два, три.
(Піднімання і опускання рук.)
Геть помчала завірюха —
Раз, два, три.
(Махи руками.)
Вітерець тепленький дмуха —
Раз, два, три.
(Плескання в долоні.)
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Аплікація

БУРУЛЬКИ ТАНУТЬ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Удосконалювати навички вирізання
за хвилястими лініями; закріплювати
вміння малювати і вирізати овальні
форми (краплі). Формувати в дітей уявлення про зміну пір року, про весняні
природні явища. Збагачувати словниковий запас. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.

ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 23, 24) на вибір
дитини; заготовки для вирізання (с. 23);
клей-олівець, вологі серветки, ножиці,
простий олівець. Картинки із зображенням весняної відлиги, бурульок.

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Ознаки весни
Педагог просить дітей стати в коло
й по черзі називати ознаки весни. Якщо
хтось із учасників називає ознаку, яка вже
була названа, він сідає всередину кола.
По завершенні гри діти, що опинилися
в колі, зображують за допомогою пантоміми
одну з весняних ознак на вибір педагога.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК
Віра Паронова

***
Дві бурульки, дві сестрички
(Стиснути руки в кулачки,
випростати вказівні пальці,
вказуючи напрямок «вгору».)
Учепилися за дах.
(Зчепити вказівні пальці.)
Довгоносі льодянички
(Випростати вказівні пальці,
вказуючи напрямок «вниз».)
Весну стрінули в сльозах.
(Постукотіти по столу.)

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Бурульки
Дивляться бурульки вниз
Ось так, ось так.
(Нахили тулуба вперед.)
Підросли і налились
Ось так, ось так.
(Потягування, руки вгору.)
Та як сонечко засвітить
Ось так, ось так,
(Махи руками.)
То вони розтануть миттю
Ось так, ось так.
(Присідання.)
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Аплікація

ВЕСНЯНІ ГІРЛЯНДИ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вправляти у симетричному вирізанні згорнутого вдвічі паперу,
удосконалювати навички силуетного вирізання за намальованим
контуром. Поглиблювати знання
дітей про свято Масниці; залучити
до створення прикрас для приміщень до свята. Розвивати естетичний смак, пантомімічні здібності.
Виховувати любов до близьких,
охайність і посидючість.

ОБЛАДНАННЯ

Кольоровий папір, простий олівець,
ножиці, посудина для обрізків. Картки із зображенням квітів, весняної
та зимової природи.

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Весняні ознаки
Педагог пошепки називає одній дитині
ознаку весни, яку треба зобразити рухами, пантомімою. Решта дітей відгадують,
яку ознаку назвав педагог. Дитина, яка
першою дає правильну відповідь, показує
наступну ознаку.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Весна
1. Крапельки. (Постукотіти
пальцями по столу.)
2. Розпускаються квіти.
(Стискати і розтискати
кулачки.)
3. Повзають комашки.
(Провести кожним пальцем по столу.)
4. Хлюпають калюжі.
(Поплескати в долоні.)

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Сонечко
Вийшло сонце із-за хмарки,
(Потягування.)
Снігу стало дуже парко.
(Присідання.)
Сонця промінь, наче пензлик,
(Колові рухи руками.)
Розфарбує землю змерзлу.
(Махи руками.)
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Аплікація

ГІСТЬ ІЗ КОСМОСУ

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Показати нові способи створення образів: розрізання
та загинання середини згорнутого вдвічі паперу для створення об’єму; вчити домальовувати деталі. Поглиблювати
й розширювати знання дітей
про космос. Розвивати фантазію, креативність. Прищеплювати любов до рідної планети.

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

ОБЛАДНАННЯ

Планета Земля
Педагог називає іменники, а діти добирають
до них прикметники і ставлять їх у відповідну форму. Наприклад: планета — зелена,
рідна. Природа — різноманітна, неповторна,
багата, прекрасна. Земляни — дружні, різні,
розумні тощо.

Фон № 1 або № 2 (с. 25, 26)
на вибір дитини; заготовки для
вирізання (с. 25); клей-олівець,
простий олівець, чорний маркер, вологі серветки, ножиці,
клейонка. Репродукції картин
художників-фантастів.

РОЗМИНКА ДЛЯ РУК

Зорельоти
Педагог пропонує дітям уявити, що їхні
долоньки — це зорельоти. Діти виконують
імітаційні рухи обома руками: зорельоти
стрімко летять до Землі; піднімаються в космос; ухиляються від астероїдів; зіштовхуються один з одним; розлітаються в різні боки.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Космонавти
У космічнім кораблі
(Присідання.)
Ми злітаємо з Землі.
(Махи руками.)
З космосу —
Земля тендітна,
(Стрибки з коловими
рухами рук.)
Невелика і блакитна.
Обігнали ми комету,
(Біг на місці.)
Повернулись на планету!
(Присідання.)
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Аплікація

КОСМІЧНА РАКЕТА

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Вдосконалювати навички силуетного вирізання за контуром для створення нового образу із знайомої форми. Закріплювати правила
безпечного користування ножицями. Розширювати уявлення про роль фантазії в мистецтві. Плекати творчу ініціативу, самостійність.
Виховувати почуття задоволення від виконаної
роботи.
ОБЛАДНАННЯ

Фон № 1 або № 2 (с. 27, 28) на вибір дитини; кольоровий папір; клей-олівець, простий олівець,
фломастери, вологі серветки, ножиці, клейонка. Зображення космічних літальних апаратів,
таблички з назвами планет і космічних об’єктів,
різні предмети для гри в перетворення.
ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

У космосі
Сьогодні ми сіли в ракету,
(Потягування.)
Залишили нашу планету.
(Стрибки на місці.)
Далеко від рідного дому
(Повороти тулуба.)
Зробилися ми невагомі.
(Колові рухи руками.)
Летіли крізь дощ із каміння
(Плескання в долоні.)
У космосу темні глибини.
(Нахили тулуба вперед.)
У всесвіті довго кружляли,
(Колові рухи тулубом.)
І все ж до Землі повертали!
(Присідання.)

ТЕМАТИЧНА ІГРОТЕКА

Космічна мандрівка
Діти стають у коло. Педагог роздає таблички,
на яких намальовані різні космічні об’єкти,
і називає «роль» кожної дитини: Меркурій,
астероїд, комета. Одна дитина виконує роль
астронавта. Дорослий говорить: «Астронавт
вирушає на Меркурій». Гравець із табличкою
«Меркурій» піднімає її, а астронавт підходить
і стає біля нього. Педагог може сказати: «Дорогу астронавту перекрив великий астероїд».
Тоді гравець із табличкою «Астероїд» стає
на шляху в астронавта. Якщо педагог говорить: «Астронавт полетів за кометою», гравець із табличкою «Комета» рухається кімнатою, а астронавт — услід за ним.
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