Методичний коментар до хмари слів

Тиждень 23. Світ професій

Методичний коментар до хмари слів “Професії біля нас”
Роздивіться з малятами хмару слів. Запропонуйте дітям поміркувати, чому саме ці професії
об’єднані художником.













Чому назви професій написані різними кольорами?
Розкажіть про працю кожного фахівця.
Коли ми бачимо їхню роботу?
Які професії пов’язані між собою? Як саме?
Які з професій потрібні тільки у великих містах, а які — в усіх населених пунктах?
Чому?
Намалюйте до всіх слів хмари зображення, які допоможуть швидко їх пригадати.
Яке приладдя використовують ці фахівці?
Чи буває так, що одне й те саме приладдя використовують різні фахівці?
Закрийте хмару слів і спробуйте пригадати всі слова. Хто згадав більше?
Хто правильно назвав кольори слів? Що допомогло це зробити?
А тепер дивіться на свої малюнки до всіх слів із хмари та називайте їх.
Чи всі зображення вдалі? Чому? Як покращити їх?
Чому художник вирішив написати слова буквами різних розмірів? Чи так само
написали б назви цих професій ви? Чому?
Які професії ви додали б до хмари? Чому саме їх?
Створіть власну аналогічну хмару слів. Чим вона відрізнятиметься від цієї?

У хмарі художник показав ланцюжки пов’язаних професій. Наприклад: водій, продавець,
касир — працюють у магазині; будівельник, архітектор, дизайнер — будують будинки;
консьєрж, двірник, ліфтер, електрик, альпініст — дбають, про те, щоб нам було затишно
у квартирах.
Професії водія та дизайнера зустрічаються доволі часто, тому саме ці назви художник
написав більшими літерами.
Звісно, у хмарі є не всі назви професій. Пригадати інші допоможуть різні завдання.
Наприклад таке.

Завдання з робочого зошита (частина 3, завдання 1, с. 62)
Працівники газової служби перевіряють справність газопроводу. Виріжте зображення
ділянок труб, яких бракує на малюнку. Наклейте їх у відповідних квадратах, щоб газ дійшов
до плити.
 Дізнайтеся більше про роботу працівників газової
служби.
 Коли їхня допомога потрібна терміново?
 Намалюйте квартиру, свій двір, місто (селище)
та напишіть на картинці, роботу яких фахівців у яких
місцях ми бачимо (наприклад, у трамваї — водій, біля
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лікарні — лікар, біля клумби — фітодизайнер тощо).
Зробіть із друзями хмару слів і малюнків за темою тижня. Як ви її назвете?
Порівняйте хмари слів.
Чи будуть там слова, яких немає у цій хмарі? У кого таких слів буде найбільше?
Які слова у хмарах повторюються частіше? Які трапляються тільки в кількох?
Яке є тільки в одній?
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