
Хід заняття

1. Організаційний момент.
В жовте лист пофарбувала,
Урожай з полів зібрала.
Золотила вербам коси
Чарівна цариця - …
(Осінь)

2. Повідомлення теми і мети.

Вихователь: от сьогодні  ми і поговоримо про осінь, пригадаємо назви
осінніх місяців і що кожен місяць дарує людям. 

Діти розповідають про місяці осені за мнемотаблицями.

Вихователь: А як можна сказати про осінь? Яка вона?  (Тепла, суха,
сонячна,  дощова,  рання,  пізня,  чудова,  золота,  довга,  коротка,  барвиста,
холодна,  багата,  щедра). Осінь  –  чудова  та  щедра  пора  року.  Народ
придумав  дуже  багато  мудрих  прислів’їв,  приказок  та  віршів  про  осінь.
Пропоную пригадати один з віршиків за допомогою нашої чарівної таблиці.
Повторення вірша  за мнемотаблицею.

А тепер заплющте очі і відчуйте ніжний запах осені. (Ефірне масло,
сухе листя)

- Який запах ви відчуваєте? 

- Яке повітря восени? (Прохолодне, чисте, свіже, духмяне, вологе).

А тепер візьміть листочок і подмухайте на нього. Листочок гойдається
на повітрі. Легенький вітерець подув, вітер сильнішає, сильний вітер.

(у дітей листочки на нитці, діти дмухають на нього)
Вихователь: Ми побачили красу осені, відчули її запах, подих її вітру,

а тепер заплющіть очі і послухайте звук. (Шелест листя, звук дощу)
Вихователь:  Що  ви  почули?  Правильно,  дощ.  А  давайте  ще  раз

пригадаємо,  який  на  дотик  осінній  дощик  з  допомогою  нашого  сухого
дощику.  (Діти проходять під сухим душем)  – що відчули? Який на дотик
дощик? Чи приємний? Чи слід його боятися?

Вихователь:  Діти, а що буває, коли дує сильний вітер, хмари стають
темними і  похмурими,  йде злива?  (гроза,  блискавка)  – давайте  ми з  вами
уявімо себе дощовими грозовими хмарками і своїми пальчиками утворимо
блискавку! (Діти по двоє водять руками по блискавковій кулі)

Вихователь:  Діти,  поки  ми  виконували  вправи  і  наганяли  дощик,
дивіться  що  у  нас  утворилося?  Що  з’являється  на  землі  після  дощу?
(Калюжі) можна  ходити  по  калюжах?  Чому?  А  ми  можемо  ходити  по
калюжам і не мочити ніг?  (Ні, бо ми вжкі) А що не тоне у воді? Давайте



перевіримо (Діти розглядають мушлі, камінці, деревину, папір). Деревина
не тоне у воді, бо вона легша за неї. Мушля тоне у воді, бо вона важча, ніж
вода.

Вихователь:  Діти,  у  нас  з  вами  ще  є  озерце,  в  якому  ми  трошки
зможемо «помочити» ніжки – це наш сухий басейн.  Справа в тому,  що у
цьому озерці осінь сховала  останні осінні достиглі яблучка – це кульки, як
ви думаєте, якого кольору? (Червоного) я вам пропоную зібрати трохи яблук.
Для цього ви маєте залізти в озерце з ногами і підняти вгору червону кульку
однією ногою, потім іншою. 

Вихователь:  Ми любимо осінь за  її  чарівну красу і  багатство.  Вона
дарує нам щедрі урожаї і гарний настрій. І вона також хоче отримати від нас
подарунки. Давайте на згадку про осінь намалюємо листочки на піску. (Діти
малюють листочки на піску з роздрукованих ілюстрацій-зразків).

Вихователь:  Отже,  ми  сьогодні  з  вами  пригадали  ознаки  осені,  її
місяці, читали віршик, створили атмосферу теплого дощового осіннього дня і
навіть  викликали  грозу.  Давайте  ще  раз  пригадаємо,  які  осінні  місяці  ми
знаємо? Який зараз місяць? Чому він так називається? Яка пора року прийде
після осені? Ви всі сьогодні молодці, я думаю Осені буде приємно отримати
від вас такі чудові подарунки, які ви намалювали на піску.


