Позакласна робота

ВЕСЕЛЕ ДОЗВІЛЛЯ — ТО РАДІСТЬ ДЛЯ ВСІХ.
ТОЖ ПРОСИМ ДО ГРИ І ДОРОСЛИХ, Й МАЛИХ
Організація рухливих ігор
у літніх таборах

Наталя ЯНЧЕВСЬКА, вчитель
початкових класів, м. Київ

Літо — пора відпочинку. Незабаром “оживуть” дитячі табори по всій Україні:
у селах, біля моря, в горах. Аби час, проведений далеко від рідних, був для дитини приємним і захопливим, організатори мають завчасно подбати про забезпечення цікавого
дозвілля вихованців.
Автор пропонує до вашої педагогічної скарбнички кілька “родзинок” із власного досвіду роботи в таборах.
Реквізит
Для відпочинку в  наметових таборах або при організації змагань у природі нема змоги взяти із собою багато різноманітних речей, якими традиційно
користуються при проведенні конкурсів, змагань
та ігор у добре обладнаному приміщенні. Тому

Мішок просторий і міцний, і не підводять ноги —
Команді постараюся принести перемогу.
(Це та наступні фото надіслані автором)
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постає питання, який мінімум речей необхідно прихопити із собою, аби навіть у незвичних умовах дитяче свято пройшло весело, цікаво й захопливо.
Отже, діти й організатори мають завчасно подбати
про реквізит.
Орієнтовний перелік матеріалів
yy По одній котушці широкого скотчу двох-трьох кольорів, одна-дві котушки широкого прозорого
та  кілька котушок вузького прозорого скотчу.
yy Дві-три тонкі мотузки довжиною 10 м.
yy Два-три степлери з достатньою кількістю скоб
до них.
yy Набір кольорових кульок розміром 7–10 дюймів.
yy Набір кольорового двостороннього паперу формату А 4.
yy Кілька ножиць для різання паперу.
yy Кілька штук клей-олівців або пляшечок клею ПВА.
yy Набір аквагриму.
yy Кольорові фломастери, маркери, фарби гуаш
та великі пензлі для проведення майстер-класів
з розрахунку 1 набір на 1 команду.
yy Набір харчових барвників.
yy Відріз білої тонкої простої тканини від 3 до 20 м.
yy Кольорові стрічки 3-4 кольорів із розрахунку 50–
100 см на одну дитину.
yy Різноманітні наліпки для декорування.
yy Кілька котушок малярної стрічки.
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З Великоднем!

Вітаємо всіх, хто обрав
НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
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комплект підручників для 2 класу
від видавництва “Світич”

Ми гарантуємо повну
методичну підтримку
педагогам, які користуються
нашими підручниками

2019
РІЗНОРІВНЕВІ
ДОМАШНІ РОБОТИ
Математика, 4-й клас

ФОРМУВАННЯ
УЯВЛЕНЬ
про ЗВУКИ
МУЗИКИ
Сенсорний розвиток

☼ Комплекти робочих зошитів
з інтегрованих курсів
☼ Навчальний зошит
з інформатики
☼ Збірка компетентнісних
завдань (для підсумкових
контрольних робіт)

ДІТЯМ
про ОЛЕНУ ПЧІЛКУ
Позакласне читання

☼ Додаткові навчальнометодичні матеріали
на сайті svitdovkola.org

ТІЛА і РЕЧОВИНИ
Природознавство
ВИМІРЮВАННЯ
ВЕЛИЧИН
Математика,
англійська мова

Щиро дякуємо за довіру!
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У фокусі:
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЯК НАВЧИТИ
ПИСАТИ ЕСЕ
Українська мова

☼ Розгорнуті календарнотематичні плани

Щоб не пропустити наші новинки,
підпишіться на розсилку на сайті:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89869

SvitDovkola.org

ЗДОРОВИМ
БУТИ МОДНО!
Основи здоров’я,
3-й клас
ПРИГОДИ
у МОВНІЙ КРАЇНІ
Сценарій свята

Підсніжнику, тендітний, чарівний.
Ти перший подарунок весняний
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