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Тема: «Незабаром весна, все довкола оживає. Комахи»
Мета:
 розширити знання дітей про комах, вчити відповідати повним
реченням, збагачувати словниковий запас;
 розвивати пам’ять, увагу, мислення;
 виховувати любов до природи та до творчості.
Матеріали: цеглинки лего, демонстраційні картки, статті для читання
«Цікавинки про комах», пазли, папір, фломастери, гіпсові вироби, фарба,
пензлики, стакан-нерозливайка з водою, серветки, блискітки для декору.
Хід заняття:
І. – Доброго дня діти!
У нас сьогодні багато гостей, тож давайте їх привітаємо.
Діти: Ми раді вітати вас!
Ми будемо працювати сьогодні в командах, тому запам’ятовуємо
кожен свою пору року: Зима, Весна, Літо,Осінь. Команди сідають за
відповідні столики. Зима – блакитний папір, Весна – рожевий, Літо – жовтий,
Осінь – помаранчевий.
Пригадаймо наші правила: Правило піднятої руки, Слухай
співрозмовника, Виконуй інструкції.
ІІ. Стукіт в двері, -«Вам прийшов лист та посилка!»
- Дякуємо!
- А чи справді цей лист адресований нам?
- Підписаний, 1-м класам ГПД, дійсно для нас.
(Відкриваємо лист, читаємо.)
Доброго дня діти!
Я скоро до вас завітаю, а з моїм приходом все довкола оживе…
Надсилаю вам подарунок, але щоб його відкрити ви повинні виконати
декілька завдань, таким чином ви дізнаєтесь що в посилці.
За кожне правильно виконане завдання ви отримаєте квіточку, з яких
створите спільну квіткову галявину.
ІІІ. Завдання 1. Осередок дослідника
Візьміть будь ласка лупи, та розгляньте запропоновані картинки.
Що ви побачили?
Як можна назвати побачене одним словом?
Завдання 2. Відгадай загадку.

1. Ця маленька трудівниця
Мед збирає, як годиться:
Все у вулик, все у соти,
Не цурається роботи!
(Бджілка)
2. У червоного маляти
На спині краплини-цятки:
Чорні вуса, голова,
Любить лагідні слова.
(Бедрик)
3. Серед лісу горбик-дім
Тисячі живуть у нім.
Працелюбні ці комахи
Добрі, щирі,розумахи…
(Мурахи)
4. У живого гвинтокрила
На спині прозорі крила
Кольорові шати
Любить мандрувати.
(Бабка)
Завдання 3. Збери пазл.
Завдання 4. Переглянь презентацію.
Завдання 5. Виконай руханку.
Виконуємо рухи з цеглинками лего на долонях
Я іду, іду по гаю
Я метелика спіймаю,
А метелик не схотів
Геть від мене полетів,
Полетів він на лужок
Заховався між квіток.
Я іду, іду, іду
Метелика не знайду!
IV. Оскільки сьогодні Всесвітній день рідної мови, пропоную в
осередку читача взяти «Цікавинки про комах», прочитати для себе, за
бажанням можна прочитати вголос. Виписати слово, яке вам сподобалося.
Кращі слова ми причепимо на стіну слів.
V.Отже, із усіма завданнями ви впорались. Настав час відкривати
посилку.

Чи здогадались ви що там? (Комахи)
А чи знаєте хто написав нам лист? (Весна)
Дістаємо з коробки гіпсові фігурки комах, діти обирають, яка їм
найбільше до вподоби, та розфарбовують їх.
Хто виконав завдання, виходить до дошки та прикріплює свої квіти.
V. Пригадаймо, про що ми сьогодні дізналися?
Відповіді дітей.
Подивіться, яку чудову галявину ми створили, адже відомо, що без
комах квіткові рослини не запиляться та не дадуть плодів та насіння.
Діти! Бережіть все живе довкола!
Гра «Впіймай слово» (Комаху)
Ведмідь, заєць, бджола, вовк, метелик, жук, ластівка, зозуля, коникстрибунець, ворона, сова, сокіл, бабка, джміль, бедрик, комар, муха, оса,
комахи.

