У ФОКУСІ: ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДЛЯ РЕГІОНУ

Посібник

НАШ РАЙОН

Дидактичне полотно для дітей старшої групи
Олеся ОХРУЩАК, директор;
Ольга АЛЕКСАНДРОВА,
вихователь-методист,
ЗДО № 17, м. Київ

Регіональна парціальна програма “Я — киянин”
передбачає ознайомлення дітей з Києвом, почина
ючи з найближчого оточення. Більшість дітей, які
відвідують дитячий садок №17, мешкають у Солом’янському районі столиці, тож
педагоги закладу розробили дидактичне полотно з об’єктами, які тут розташовані.
Головне завдання в роботі з полотном — мотивувати дітей до активного
пізнання рідного району і міста, його соціокультурних, природних та історичних
особливостей, а також дати їм упевненість у тому, що вони можуть змінювати
довкілля на краще.
М е т а. Розширювати уяв
лення дітей про інфраструкту
ру рідного району. Закріплю
вати знання про будинки, їх
призначення і варіативність.
Ознайомлювати з об’єктами
громадських споруд, як-от вок
зал, аеропорт, театр, собор,
костел. Закріплювати знання
про величину і форму пред
метів. Учити на основі сприй
мання навколишніх будівель
створювати власні споруди,
будувати їх міцними, стійки
ми. Закріплювати конструк
торсько-будівельні
навички.
Розвивати вміння орієнтувати
ся в просторі. Формувати па
тріотичні почуття.

Дидактичне полотно “Солом’янський район”

М а т е р і а л:  дидактичне
полотно “Солом’янський ра
йон”;  фетрові макети буді
вель: залізничний вокзал, аеро
порт “Київ”, Державний музей
авіації України ім. О. К. Антоно
ва, музей Київського метропо
літену, районний центр дитячої творчості, козацьке
селище “Мамаєва слобода”, храм Великомученика
Георгія Побідоносця, Спасо-Преображенськ ий
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храм, розважальний комплекс “Ультрамарин”, Про
тасів Яр, кінотеатр “Супутник”;  конструктор LEGO;
 фігурки людей.

ЧИТАТИ ДАЛІ
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ЧАС ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ
на 2019 рік!
Обирайте зручний для вас спосіб

НА ПОШТІ
ІНДЕКСИ
“Дошкільне виховання” 74140
“Палітра педагога” 40296
“Джміль” 40295
Комплект 95989
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ONLINE
НА САЙТІ JMIL.COM.UA
Сформуйте
персональний комплект

ЙНІ
І
Ц
АК
ОВИ
УМ

Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!

І ціни
кусаю не
ться!

