
Ігрова онлайн-взаємодія
для дошкільнят

Кульбабки



     Педагог пропонує батькам допомогти дітям підготувати до зустрічі
матеріали для творчості: аркуш зеленого паперу/картону та пластилін білий,
жовтий/жовті, білі серветки/жовта, біла фарба.

     Педагог може підготувати до зустрічі «сонце» (це може бути іграшка,
зображення тощо) та зображення кульбаби, яка квітне, та яка вже відцвіла.

     Шановні педагоги, 
продовжуємо ділитися з вами ідеями ігрових онлайн-зустрічей. 

     Ми пропонуємо вам орієнтир для проведення ігрової взаємодії, який 
може бути використаний під час онлайн-комунікації з дітьми і батьками. Усі
запропоновані вправи ви можете адаптувати, розширити, поглибити на
власний розсуд. Не обов’язково цілісно використовувати запропоновану
розробку – ви можете обрати ті частини, які будуть актуальними і цікавими
для дітей. 

Починаємо грати

Педагог вітається з дітьми та дорослими і запрошує до цікавого
сонячного привітання (педагог демонструє «сонце» та пропонує дітям
разом повторювати відповідні рухи):

Вранці сонце прокидалось (потягнутися вгору)
Нам яскраво усміхалось (посміхнутись одне одному)

З зайченятком пострибало (пострибати)
З птахом крилами махало (імітувати змахи крил) 

Разом з котиком умилось (показати як котик
вмивається) 

Та по небу покотилось (кругові рухи руками) 
Нам лишило у траві

Жовті квіточки малі (розвести руки в сторони)
Ми ті квіти позбираєм (нахили вперед)

Та їх назву пригадаєм.



- Які жовті маленькі квіти лишило для нас сонце у траві? 
- З чим можна порівняти кульбаби? Чому?
- Де можна побачити кульбабки?
- Чи завжди квіти кульбабки жовті? 
- Що відбувається з жовтою квіткою,коли вона відцвітає? 

     Педагог    пропонує  дітям  разом  поміркувати  та  дати відповіді на
запитання:

Граємо разом

Педагог запрошує дітей до веселої кульбабкової гри-промовлянки: 

Бубоніла діду баба:
— Ой, не дмухай на кульбабу,

Бо з кульбаби полетять
Сто малих кульбабенят.

        (перетворюється на насінинки-парашутики та стає білою, а згодом
вітер розвіює парашутики на великі відстані на землю і наступної весни
вони проростають новими рослинами).

     Педагогу варто підготувати та продемонструвати зображення кульбаби,
яка квітне, та яка вже відцвіла. 

Педагог разом з дітьми можуть повторити гру-промовлянку кілька
разів, промовляючи швидше/повільніше/з різною тональністю тощо. 

     Педагог пропонує пограти в гру «Впіймай слово». Для цього потрібно
уважно слухати та плескати у долоні/підстрибувати/показувати вподобайку
тощо, коли діти почують слово «кульбаба».

     Слова, які можна запропонувати дітям:

лялька, кульбаба, курка, кущик, кульбаба, бабуся, кулька, лялька, кульбаба,
бабак, кукурудза, бульба та інші.



Педагог пропонує дітям разом із дорослими, які є поруч, створити
«галявину кульбабок» за допомогою матеріалів для творчості, які
підготували до зустрічі. 

Педагог може запропонувати батькам створені «галявини кульбабок»
сфотографувати та поділитися світлинами у спільному чаті. 

Наприклад:

- пластилін білий та жовтий, аркуш зеленого паперу/картону (діти
відщипують шматочки пластиліну та розміщують на зеленому
папері/картоні, міцно притискаючи до нього);
- жовті та білі серветки, аркуш зеленого паперу/картону, клей (діти
із серветок роблять кульки та приклеюють їх до паперу/картону);
- жовта та біла фарба, аркуш зеленого паперу/картону (діти
малюють кульбаби пальчиками на аркуші зеленого паперу/
картону).

      Педагог може запропонувати батькам і дорослим, які є поруч з дитиною,
продовжити взаємодію у будь-який зручний час.  Запропонованими
завданнями педагог може поділитися у батьківській онлайн-спільноті. 

Пропонуємо дітям разом з дорослими:

Граємо з батьками

під час прогулянки знайти рослини кульбаби, розглянути їх та
порівняти  між собою;

зняти на відео кульбабкову гру-промовлянку та поділитися ним у
спільному чаті:

Бубоніла діду баба:
— Ой, не дмухай на кульбабу,

Бо з кульбаби полетять
Сто малих кульбабенят.

створити разом з дорослими, які є поруч, «кульбабкову» картину.

https://www.youtube.com/watch?v=4GI0P_JOY6c
https://www.youtube.com/watch?v=MrPnx3X5oSY

