Бесіда за коміксом

Тиждень 13. Зимова мозаїка

Запитання і завдання для бесіди з дітьми за коміксом “За що любити зиму”
Комікс навчає малят дивитися на все, що їх оточує, з оптимізмом, бачити і гарне, і погане.
Він стане чудовим початком бесіди або виховної години, допоможе розвинути мовленнєву
творчість, зв’язне мовлення дітей.






Чому Вуханчику не подобалася зима?
Хто допоміг зайчикові змінити думку? Як саме?
Як Вуханчик може зробити зиму приємнішою для себе, подружитися з нею?
Опишіть зиму так, як бачите її ви.
Намалюйте (або сфотографуйте) зиму — цікаві, несподівані, дивовижні зимові явища;
те, що можна бачити (робити) тільки взимку. Допоможіть Вуханчику побачити красу
та привабливість цієї пори року.
 Які негативні сторони, яких зайчик, можливо, ще не помітив, має зима? Чи варто
розповідати йому про них? Чому?
 Розкажіть, чому зиму можна назвати веселою. Як іще можна її назвати? Пригадайте
якомога більше імен-прикрас для зими.
 Які зимові розваги ви можете запропонувати Вуханчику?

Завдання з робочого зошита (частина 2, завдання 1, с. 44)

Запропонуйте Вуханчикові провести лінії стежинками і дізнатися, яка улюблена розвага
кожної дитини.










 Розкажіть Вуханчикові про ці розваги
так, щоб йому захотілося взяти в них участь.
 Складіть для зайчика перелік захопливих розваг
на кожний день тижня,
щоб він не нудьгував. Оформіть його у вигляді
лабіринту, схеми-колажу тощо.
Що ви порадите зробити зайчикові, аби зима сподобалася йому ще більше?
Подаруйте Вуханчикові картинну (або фото) галерею “Портрети зими” різних митців
або колекцію зимової музики.
Придумайте для зайчика дотепні снігові скоромовки.
Пограйте у гру “Добре — погано”. Поясніть, чому зима цікава і весела пора року,
чим вона може не подобатися і кому саме. Розкажіть, чим зима подобається вам,
а чим — не дуже.
Що ви подарували б Вуханчику, аби він навчився бачити в усьому різні сторони
(і гарні, і погані)?
Пограйте у гру “Добре — погано”, пригадавши інші пори року (весну, літо, осінь).
А чи може людині найбільше подобатись якась одна пора року?
Чому ви так вважаєте?
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 Чи варто бачити в усіх подіях лише погане? А тільки гарне?
 Чому варто бачити різні сторони будь-якого явища?
 Поміркуйте, чи бувають явища тільки негативні. А тільки позитивні?
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