Ідеї для обговорення мультфільму

Тиждень 16. Зимові свята

Мультфільм “Подарунок на Різдво” (канал “З любов’ю до дітей”)
Запитання та завдання для обговорення мультфільму
Глибокий мудрий мультфільм про стосунки між людьми, про те, як здавалося б не дуже
значущі дії відкривають нам очі на справжні наміри людини, на те, що вона може думати,
як може повестися в різних ситуаціях. Вчимо малят спостерігати, розмірковувати, робити
висновки.
Варто запропонувати дітям подивитися мультфільм двічі: перший раз — частинами, другий
— повністю, “на одному подиху”. Публікуємо запитання для обговорення та місця
у мультфільмі, на яких варто зупинитися. Отже, дивимося мультфільм і розмірковуємо разом.
2:29 — вибір кошенятка
 Про що розпитувала власницю кошенят жінка? Як ви вважаєте, навіщо
їй ця інформація?
 Як ви думаєте, чи буде гарною господинею кошенятка дівчинка? Чому?
 Для чого їй кошенятко?
4:39 — заможна пані купила Перлинку, щоб подарувати доньці, а Мартуся сумує
за Перлинкою
 Чи подобається вам Мартуся? Чому?
 Як ви гадаєте, чи була б Мартуся гарною господинею Перлинки? Чи справді
вона любить кошенятко?
6:02 — нова господарка Перлинки їде додому
 Чи подбала дівчинка про кошенятко, коли їхала з мамою? Чому ви так вирішили?
 Навіщо кошенятко дівчинці?
 Чи справді для цього потрібні домашні тваринки?
6:23 — кошенятко на дорозі
 Чи добре було кошеняткові? Чи такого господаря хотіла Перлинка?
 Чому кошенятко опинилося покинутим на вулиці?
 Як ви гадаєте, чи повернуться за ним нові господарі? Чому?
8:13 — кошенятко знову знайшло дім





Чи пощастило Перлинці цього разу? Чому ви так вирішили?
Що буде далі? Чи залишиться кошенятко в Мартусі?
Чи не пошкодує Перлинка, що не лишилася в заможної господині?
Як вчинять господарі кошенятка, коли дізнаються про таку пригоду?

Тепер час подивитися з малятами мультфільм іще раз.
 Як ви думаєте, чому дівчинка вибрала саме Перлинку? Чому кошенятко
їй сподобалося?
 Чи любила б кошенятко ця дівчинка?
 Чи про таку господиню мріяла мама-киця? А люди — господарі кошенят?
Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.)
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 Як ви вибирали б кицю? На що звертали б увагу?
 Як ви думаєте, як ставляться ці дівчатка до інших людей? Чи мають вони вірних
друзів?
 Чи ставитимуться вони до людей так само, як до Перлинки?
 Чи запитує хтось Мартусю про статки? Взагалі, чи турбує це малят, з якими вона
спілкується?
 Чи добре, що Перлинка повернулася саме до цієї дівчинки?
 Чи таку господиню хотіли для свого кошенятка господарі? Чому?
 З ким із дівчаток вам хотілося б дружити? Чому?
Пригадайте, які добрі справи зробили малята у мультфільмі. Поміркуйте, які ще добрі справи
можна зробити напередодні зимових свят.

Завдання з робочого зошита (частина 2, завдання 4, с. 79)

Розгляньте малюнки. Поміркуйте, кому веселіше на свято. Домалюйте гостей, які прийшли
привітати самотнього дідуся.
 Як ви можете розрадити самотніх людей на свято?
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