Ідеї для обговорення мультфільму

6. Батьківщина

Мультфільм “Як козаки сіль купували”
Запитання та завдання для обговорення мультфільму
Мультфільм дає змогу дотепно та весело розповісти малятам про те, звідки люди колись
привозили сіль, і чому ця корисна копалина так цінувалася.
Навіщо козакам сіль? Чи могли вони обійтися без неї?
Де ми використовуємо сіль? Навіщо? Чи багато нам її потрібно? Чому?
Як ми дізнаємося, багато чи мало солі поклали у страву? Що робимо, якщо солі
поклали забагато? (Проведіть відповідні досліди).
Дізнайтеся, звідки в давні часи привозили сіль. Чому їздили так далеко?
(Поясність малятам, що колись у давнину не було машин, тому з Києва до
Чорного моря їхали дуже довго).
Чому раніше сіль була на вагу золота? Чи цінуємо ми так її зараз? Чому?
Розкажіть малятам, що в давнину сіль привозили здалеку, адже добувати кам’яну сіль було
надто складно (та й люди тоді ще не знали про її родовища в Україні). Сіль привозили
здебільшого з узбереж морів, де її можна було доволі легко отримати із солоної морської
води або й просто накопати на поверхні землі (див. фото Солончака Уюні (Болівія)).
Проілюструвати отримання солі допоможе дослід.
Дослід “Як з морської води отримати сіль”. Розчиніть у звичайній воді сіль (зробіть
насичений розчин) — це буде наша морська вода. Налийте її в неглибокий посуд, поставте
на підвіконня (на сонечку морська вода випаровуватиметься швидше). Спостерігайте
з малятами за випаровуванням розчину кілька днів.
Як ви побачили сіль? Чи багато солі отримали?
Від чого залежить кількість отриманої солі?
Чому найбагатші солончаки розташовані саме на Півдні?

Чи добре зробили козаки, що вкрали сіль у розбійників? Чому?
Як розбійники дізналися, куди втекли козаки?
Кого і від кого захищали козаки?
Які якості допомогли козакам привезти сіль?
Мовленнєва вправа “Козаки які?”.
Вигадайте продовження мультфільму. Як ви думаєте, хто надалі привозитиме
сіль? Чому?
Які ще мультфільми про козаків ви бачили? Розкажіть про них.
Складіть дотепну історію про козаків.

Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.)
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