Тема: "Знай свої права дитино."
Вихователь 
старшої групи «А»
Малиш С.П.
Мета: розвивати мислення, зв язне мовлення, пізнавальний інтерес, фантазію, уяву,вчити дітей відповідати на запитання, удосконалювати знання дітей про права  , виховувати колективізм та бажання активно діяти на занятті.
Матеріали: чарівний мішечок, картинки по  темі,  м’ яч, прислів'я, аудіозапис.
Хід заняття:
1.Психогімнастика " Добрий день".
Добрий день!  Добрий день!
Добрий день,  усім!
Ми  бажаєм щастя 
І здоров'я усім!
 2. Сюрпризний момент.(запис розумної Сови на екрані телевізора).
Розглядання картин. ( «Моє право»)
Діти самостійно визначають своє право.
3.Дидактична гра " Спіймай право"
(якщо право  є в законі - дружно плеснемо  в долоні , а якщо його нема - буде в групі тишина.)
. Усі діти мають право на любов і турботу.
. Кожна дитина має право істи тільки чіпси і хот-доги.
. Кожна дитина має право вільно висловлювати свою думку.
. Кожна дитина має право вживати погані слова, якщо захоче.
. Кожна дитина має право читати чужі листи, розглядати зміст чужого портфеля.
. Кожна дитина має право отримувати іжу в ліжко.
. Кожна дитина має право на лікування.
. Кожна дитина має право на освіту.
4.Гра " продовж прислів`я"
- Дитина плаче , а матері ....боляче 
- До свого роду - хоч ... через воду
- На сонці тепло , а біля матері ...добре
 - У кого є ненька, у того голівонька .... гладенька
- У сім`і  дружать - живуть ... не тужать
- Сімейна злагода всього ... дорожча
- Батьки працелюбні, і діти ... не ладечі.
5.Фізкультхвилинка.
6. Розказування  дітьми  віршів про права.
1. Права дитино –
Ти мусиш вивчати сумлінно.
Це так потрібно, так важливо
Напевно знати в наші дні,
Коли з тобою справедливо
Вчиняють, а коли ні.
Тож прочитай, завчи напам’ять
Порадь і друзям почитать.
Хай прочитають тато й мама.
Закони всім потрібно знать!

2. У дитини право є,
бо дитина це святе.
Мама нас  захищає,
Бо права наші  знає.
Право є.
На мамине  піклування,
та шкільне навчання.
Всі діти рівні,
Бо вдома вони  як рідні,
в їдальні харчуємось,
в лікарні  лікуємось.
Гратись нам  потрібно,
а працювати  необхідно.
 Ми за себе стоїмо,
Бо права всі знаємо.
7.Дидактична гра "Як тебе звати ?"
(передаючи м'яч один одному, необхідно ласкаво назвати того, хто стоїть поруч.) 
8. Відгадування загадок.  (показ ілюстрацій з казок)
1.Підробив він голосок,
Став малим співати
Здогадалися вони -
Вовк – не наша хата
                    (Право на життя. Казка «Вовк і семеро козенят)
2.Працювала я у хаті,
Танцювала у палаці.
Є така у мене звичка
Десь губити черевички.
                    (Право на відпочинок. «Попелюшка»)
3.Вигнав дід Козу із хати,
Тай пішла вона гуляти.
В зайця хату відібрала,
Всі Козу ту виганяли.
Рак Козуню ущипнув
Зайцю хату повернув
                    (Право на життя. «Коза – дереза»)                        
9. Перегляд мультфільмів.
10.Підсумок заняття:
Що вам сподобалося на занятті?
Які права ви знаєте?

Запам ‘ятайте назавжди, 
Аби не трапилось біди
Свої права треба знати,
Й чужі також  поважати.
Треба дітям всього світу, 
В мирі й по закону жити!

