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Ранкові зустрічі вже стали традиційним початком дня в багатьох
садочках (початок серії публікацій у “ДВ” № 8, 2020). У квітні на дітей
чекає знайомство з першими весняними квітами та комахами. Також вони поміркують про важливість бережного ставлення до природи, помандрують до найхолоднішої планети Сонячної системи, пригадають
деякі українські традиції та попрацюють над правилами безпечної гри. А організувати цікаву взаємодію в колі допоможе… парашут!
ЗАПИТУЄМО — ВІДПОВІДАЄМО

Зустріч 1. БЕРЕЖИ СЕБЕ
І СВОЇХ БЛИЗЬКИХ

Запитання до дітей

М а т е р і а л: парашут; іграшки.

Хід зустрічі
Під умовний сигнал, визначений разом із дітьми напередодні, усі стають навкруг парашута.*

ЗБИРАЄМОСЯ В ДРУЖНЬОМУ КОЛІ

Вихователька. Рада бачити всіх здоровими
й усміхненими в нашому дружньому колі. Розпоч
немо ранкову зустріч веселою грою з парашутом.
А заодно й привітаємося.

Чи важко було привітатися в такий спосіб?
Чи вітаються так люди в реальному житті?
Чи можна наше привітання назвати грою?
Чи є така гра безпечною?
Чим можуть закінчитися небезпечні ігри?
Чи вдалося вам уникнути травмування під
час привітання? Яким чином?
Які безпечні ігри ви знаєте?
ВЗАЄМОДІЄМО В ГРІ

Вихователька. А чи бувають іграшки небезпечними, з’ясуємо в грі.

Вправа-вітання
“Дай п’ятку!”
Діти сідають на килим, ховаючи ноги під парашутом,
і намагаються доторкнутися
п’ятами до своїх сусідів.
Заувага. Слід попередити
дітей, що під час привітання
важливо не травмувати одне
одного. Для цього треба бути
максимально уважними та обе
режними.

* Це відбувається під час
кожної ранкової зустрічі
у квітні.
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П’ятка до п’ятки —
Вітаються малятка.
(Це та наступні фото надані авторкою)
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте в ласну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?
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