Игры для самых маленьких
«К своим флажкам»
Играющие делятся на три группы.
Каждая группа становится в круг, в
центре которого находится игрок с
цветным (красным, желтым, зеленым)
флажком. По первому сигналу
руководителя (хлопок в ладоши) все,
кроме игроков с флажками,
разбегаются по площадке. По
второму сигналу дети
останавливаются, приседают и
закрывают глаза, а игроки с флажками
переходят на другие места. По
команде ведущего: «К своим флажкам!»
дети открывают глаза и бегут к
флажкам своего цвета, стараясь
первыми построиться в круг.
Выигрывают те, кто первыми
построились в ровный круг и стоят,
взявшись за руки.
«Светофор и скорость»
Два стола. Два макета светофора. По
команде ведущего первые номера
бегут к светофорам и разбирают их,
вторые собирают. Третьи опять
разбирают и т. д. Команда,
собравшая светофор первой,
побеждает.
Поговорите с детьми о том, что
такое дорожно-транспортные
происшествия, почему они
происходят, можно ли играть в
неустановленных местах, где и как
правильно переходить дорогу, для
чего нужны правила дорожного
движения, к чему приводит
незнание ПДД и нежелание их
выполнять.
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А в тій шубі калиточка,
В тій калитці сім червінців,
В тій калитці сім червінців,
Усім дітям по червінцю.
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Щедрівочка щедрувала,
З Новим роком Вас вітала.
Щоб і свині в Вас велися,
Щоб і кури в Вас неслися,
Щоб і кіт у хаті нявкав,
І собака в дворі гавкав.
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Ой слухай, козо,
Де труби гудуть,
Там млинці печуть,
То і нам дадуть.
Хазяїн іде, пожиток несе,
Перший пожиток Мірочка гречки,
Другий пожиток Мірочка жита,
Третій пожиток Решето вівса,
Та й щедрівка вся!
За ці щедрівки Кружальце ковбаски,
А з цієї мови
Будьте здорові!
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Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Хай квітують ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
www.vseodetyah.com

А правда ли что...?
…существуют душистые бабочки?
В Бразилии обитают бабочки, которые издают
сильный запах, поэтому их специально держат дома,
чтобы они ароматизировали воздух.
…медведь действительно косолап и неуклюж, как
говорится в сказках?
На самом деле медведь — животное умное, ловкое,
быстрое и хитрое. Добычу выслеживает так
осторожно, что ни одна веточка не треснет. А уж если
от кого-нибудь убегает или кого-нибудь преследует,
то развивает скорость до 60 километров в час. Кроме
того, плавает Михайло Потапыч отменно и рыбу ловит
ловко, по деревьям лазает легко и быстро.
…енот-полоскун большой чистюля?
Енот-полоскун так назван потому, что перед тем, как
что-либо съесть, зверёк моет пищу. Он ест только
чистое! Как бы он ни был голоден, он не начнёт есть,
не «прополоскав» еду в воде. Если же поблизости нет
воды, а есть хочется, то енот ограничивается тем, что
делает несколько «моющих движений».
… крокодилы плачут?
Существует древняя легенда о том, что крокодилы
плачут горькими слезами, поедая человека. На самом
деле крокодил плачет вовсе не от жалости к своей
жертве. Дело в том, что почки этого животного
несовершенны, поэтому для удаления из организма
избытка солей у него имеются особые железы,
расположенные возле
глаз. Когда эти железы
работают, то создается
впечатление, что
хищник плачет!
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Старий Рік минає Новий наступає (2)
Новий наступає
Пане Господарю Великий Владарю(2)
Великий Владарю!
Дайте нам з Полиці із Медом Пшениці(2)
Із Медом Пшениці!
А ще щось такого до того смачного(2)
До того смачного!
Новий Рік приxодить Щастя в Дім
приносить(2)
Щастя в Дім приносить!
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Я гоню мяч со двора:
Ну какая здесь игра?
Скучно мне играть в футбол Очень просто забить гол!
Глупый мальчишка
играет в футбол.
Хочется очень забить ему гол!
Гонит по улице мяч со двора...
Разве для улицы эта игра?
Здесь не футбольное поле
с травой,
Мчатся машины по мостовой.
Стой! Ты рискуешь,
дружок, головой!
Лишь во дворе,
хоть вприпрыжку, хоть вскачь,
Можешь гонять
в безопасности мяч.

На вулиці вже панувала зима,
перетворивши озеро в каток,
вкривши землю легким сніговим
покривалом, який на холодному
сонці переливається всіма
кольорами веселки.
У маленькому містечку поблизу лісу
стояла невеличка хатина.
Там жили двоє маленьких діток,
хлопчик Ігорчик і дівчинка Зорянка.
Вони дуже любили гратися в снігу.
Цього ранку вони вискочили на
вулицю і почали ліпити сніговика.
Він мав стояти цілу зиму.
А ще сніговик мав підтвердити, що
Ігорчик та Зорянка були слухняні,
щоб Дід Мороз приніс їм подарунки.
Так казала матуся.
Діти кілька годин ліпили це диво. І
результат був прекрасним.
На голові сніговика була шапка-відро,
замість носа красувалась морквина, у
сніговій руці - справжня мітла.
Задоволені брат із сестрою пішли
обідати.
А сніговик, коли залишився сам,
гордо підняв голову і посміхнувся.
Йому дуже сподобались дітлахи.
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Где кататься детворе?
На спортплощадке во дворе!
Нет машин, асфальт прекрасный,
Там и ездить безопасно.
Велик, ролики, скейтборд...
Это все дворовый спорт.
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Очень шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!

Сидить собі кінець стола,
А на ньому шуба люба,
А на ньому шуба люба,
А в тій шубі калиточка.
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Стихи о ПДД

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір!
А я знаю, що пан дома,
Сидить собі кінець стола.
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КАЗКА
Про сніговика

Вони навіть поставили його так, щоб
не перегрівався і не розтанув.
Ввечері Морозець, як завжди, почав
обхід по володіннях зими, бо був її
помічником.
Добрим людям він розмальовував
шибки казковими сюжетами та
насилав на них міцні й солодкі сни.
Мороз ще здалека побачив нового
сніговика. Він чемно привітався і
запитав:
- Чи хороші і слухняні діти, що тебе
зліпили?
- Так, вони хоч ще малі, але
слухаються маму, не сваряться між
собою і завжди гарно поводяться.
Будь ласка, нехай їм сняться лише
добрі сни.
- Домовились, Ігорчику та Зорянці
шибки кожного ранку будуть
розповідати нові казки з допомогою
малюнків.
Кожного ранку діти бігли до вікна,
щоб роздивитися морозові малюнки,
Вони так любили ці незвичайні
візерунки, де можна було б
роздивитися і квіти з деревами, і
цікавих звірів, і доріжки, що вели
кудись в далечінь.
А на Новий рік Ігорчик та Зорянка
допомагали мамі прибирати вдома та
наряджали ялинку.
Ввечері перед сном вони побігли до
сніговика, щоб замовити Діду Морозу
подарунки.
А потім пішли спати.
Вранці на вікні була намальована
прикрашена ялинка, під якою
ховались подарунки.
І справжні подарунки лежали під
ялинкою у вітальні.
Братик з сестричкою побігли
хвалитися подарунками до сніговика,
дякуючи і йому, а також передали
"велике спасибі" Діду Морозу.
Після Нового Року мороз вже не був
таким сильним. Але все одно кожного
вечора розмальовував шибки та
насилав солодкі сни на хороших
людей і слухняних дітей.
А сніговик простояв до теплої весни,
бо Ігор та Зоряна добре за ним
доглядали.
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Любое правило, изложенное
скучно, неинтересно,
назидательно, с трудом
воспринимается ребенком.
Поэтому не только в детском саду
воспитателям, но и дома родителям
с малышами лучше играть, вместе с
ними разучивать веселые стишки,
читать им сказки, где заложены
мысли, правила, поучения, которые
необходимо внушить ребенку.

ки

ДАІШКА
Сторінка для маленьких читачів
ко
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РОЗГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ
Хто завжди правду каже?
Який є, таким покаже,
Та без слів про все розкаже.
На нього дивишся, а себе бачиш.
Хоч не олень — роги має,
і не птиця, а літає.
Чорний-чорний, а не крук,
це малий, моторний…
Стоїть корито,
Повне води налите.
Через воду він проводить,
А сам з місця вік не сходить.
Знизу клин
Зверху млин.
Тече вода
А їй не біда.
Говорит она беззвучно,
И понятно и не скучно,
Ты беседуй чаще с ней,
Станешь вчетверо умней.
В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься, скажу.
То я в клетку, то в линейку.
Написать по ним сумей-ка!
Можешь и нарисовать,
Что такое я?..
Если ей работу дашь Зря трудился карандаш.
-Який малюк народжується з вусами?

- Перед ким всі люди знімають
капелюхи?
Торох, торох,
Розсипався горох.
Почало світати –
Нема що збирати.
Дерев’яний і довгенький,
Маю носик я гостренький.
На білому слід лишаю,
Усіх діток потішаю.
Живим зерном народжений,
Живу я на землі.
Щодня рум’яним сонечком
Я сходжу на столі.
У нашої бабусі
Сидить дід в кожусі,
Проти печі гріється,
Без води умиється.
Возле речки, на лужайке,
Веселятся, скачут зайки.
А в лесу грибов не счесть!
Вот опята - штучек шесть,
Там, где травка высока,
Два росли боровика.
На лесной опушке
Две нашли волнушки.
Глядь, идет колючий ежик,
Он грибов любитель тоже.
Зайцы с ежиком дружили,
Три грибочка подарили.
Вот вопрос для угадаек:
Много ли грибов у заек?

Відповіді: дзеркало, жук, ставок, міст, парасолька, книга, дневник, тетрадь,
резинка, кошеня, перед перукарем, зірки, олівець, хліб, кіт, 7 грибов.

