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Мета: поглибити знання дошкільників про українське національне вбрання
(вишиванку,
спідницю, фартух, чобітки та віночок, як оберіг); про значення квітів
(маку, \
ромашки, волошки) та стрічок у ньому.
Закріплювати знання про те, що люди, які живуть в Україні – це
український народ і
розмовляють вони українською мовою.
Засоби художнього слова формувати уявлення про красу природи
рідного краю, зокрема
квітів, з яких плели віночки.
Розвивати сенсорні відчуття під час називання кольорів стрічок
віночка.
Викликати почуття любові до рідного краю - України.

Демонстраційний матеріал: лялька Катя, кетяг калини.

Роздатковий матеріал: д/гра “Склади квіточку”, різнокольорові стрічки до
українського віночка,
аркуші паперу із заздалегідь намальованими кетягами
без ягід на кожну
дитину, гуаш червоного кольору.

Хід заняття
Стук у двері. Заходить Ляля Катя з кетягом калини в руках.
Катруся: “Доброго дня, діти.”
Вихователь: “Діти, ляля Катя дуже ввічлива, вона запитує, як ваше здоров’я?
Як справи?”
Відповіді дітей.
Вихователь: “А зараз, будь ласка, запитайте про її здоров’я, про її справи”
Діти запитують і вітаються.
- Доброго дня, Катрусю.
- Як твої справи?
- Як здоров’я?
(пропоную кетяг калини поставити у вазу з водою)
Вихователь: Діти, подивіться, яке у нашої Каті святкове вбрання.
- Як називається вишита сорочка, у котру одягнута лялька?
- Якого кольору у неї спідниця?
- Що обов’язково повинно бути одягнуто поверх спідниці?
- Якого кольору можуть бути фартухи?
- Що одягнуто на ніжках у Катрусі?
- Якого кольору черевички?
Ще дівчатка можуть одягати червоні чобітки по колінце.
Ми з вами розглянули одяг нашої Катрусі.
- А що в неї на голівці?
- Як в народі кажуть про віночок?
“Дівчатка, мов квіточки, носять на голівці віночки”
- А чи знаєте ви, що таке віночок?
Віночок – це частина українського національного одягу святкового одягу.
Вінок мав цілющу силу
і оберігав від усього злого і поганого. Віночок плели з різних
квітів.
- Давайте пригадаємо, що означає ромашка?
Ромашка – символ доброти і ніжності.
- А що означає мак?
Мак – це символ любові і ненависті.
- А про що вам розповість волошка?
Волошка – вчить людей любити одне одного, це символ людської відданості.
- А тепер давайте перевіримо, як ви запам’ятали кожну квіточку з
Катрусиного віночка.
Д/гра “Склади квіточку” (мак, ромашка, волошка)
По закінченню гри діти розповідають віршики про кожну з квіток.
Мак:

Як без вишні не садок
Так без маку не вінок.
І червоний, і стрункий
І свіжесенький який.
Ромашка:
Пелюстки біленькі,
Жовта серединка
Це – ромашка ніжна
Як мала дитинка
Волошка:
На просторах поля золотого
Сині зірочки тремтять.
Мов шматочки неба голубого
Виграють, виблискують, горять.
- Квіточки ми з вами виклали, а тепер давайте заплетемо віночок.
Фізкультхвилинка
По садочку ми гуляли
І віночок заплітали
Ось так, ось так
Ми віночок заплітали.
Ми вдягнули цей віночок
І прийшли у дитсадочок
Сонечко яскраво сяє
Усіх діток звеселяє.
Вихователь: “Діти, здається наша Катруся засмучена. Запитайте, чому
вона засмучена?
(запитання дітей)”
(Звертаю увагу на одну стрічечку у віночку )
- Все зрозуміло. Катруся рвала калинку, бо дуже хотіла прийти до вас в
гості з калинкою, і мабуть стрічечки десь заплутались у гілочках
калини, тому у віночку тільки одна стрічечка.
- Якого вона кольору?(коричнева)
Давайте пригадаємо, якого кольору ще повинні бути стрічечки у віночку, і
що вони означають? Зелена – молодість.
Жовта – сонячний промінчик.
Блакитна – небо.
Оранжева – життя.
Рожева – чистота, добро.
Червона – пам'ять, любов.
Пропоную разом з дітьми прилаштувати стрічечки до віночка Катрусі.

Вихователь: Катруся дуже задоволена тим, як ви багато знаєте про
святковий український одяг адже ми всі з вами хто? (українці)
- Як називається країна, у якій ми живемо? (Україна)
Ви допомогли Катрусі і прилаштували стрічечки на її віночку. Катруся до вас
пришла з кетягом калини і дуже хоче, щоб ви намалювали калинку. Ці
малюночки вам залишаться на згадку.
(Діти малюють кетяг калини пальчиком. Разом з лялькою Катею робимо
аналіз малюнків і прощаємося з нею).

