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Подорож пустелею
Бізіборд для дітей старшої групи
Ольга МОСКВИЧОВА,
вихователь, ЗДО № 12 “Росинка”, м. Шостка, Сумська обл.

Чим зайняти дітлахів, коли звичні іграшки та ігри вже не викликають у них
інтересу? У пригоді стає бізіборд — розвивальна дошка з різноманітними
дрібними побутовими речами: гачками, кнопками, замками, вимикачами
тощо. На її основі педагог може створювати безліч проблемноігрових ситуацій або ж
пропонувати дітям самостійно маніпулювати з предметами і вигадувати власні ігрові сю
жети під час вільної діяльності. До вашої уваги — бізіборд, виготовлений власноруч.

М е т а. Вчити дітей користуватися побутовими
речами, орієнтуватися у просторі, рахувати, по
рівнювати множини. Закріплювати уявлення про
час; уміння користуватися годинником, називати
основні кольори та їхні відтінки, геометричні фігури,
числа, частини тіла, правила дорожнього руху та
безпечної поведінки. Розвивати окомір, дрібну мо
торику, координацію та контроль рухів, швидкість
реакції, мислення, пам’ять, зв’язне мовлення, му
зичний слух, уяву. Формувати вміння концентрувати
увагу. Виховувати бережне ставлення до речей.
М а т е р і а л: на дошці розміром 155 х 55 см за
кріплені такі елементи: замок дверний круглий; три
засувки дверні, два пульти; дві шнурівки (черепаха і
машина); рамкиквадрати з отворами; два замочки
блискавки (довгий та короткий); блоки конструкто
ра; вимикач; розетка; кермо музичне; телефон му
зичний; дошка для малювання; годинник; гаманець;
прищіпки на шнурку з картками для лічби та геоме
тричними фігурами; защіпкикраби; брелоки; мета
лофон; пазли; гумова гусінь; коробка, прикрашена
мушлями, всередині якої містяться магнітні цифри і
пазли; рахівниця; люстерко.

Розгляньте варіанти
бізібордів у журналах

Варіанти сюжетних завдань
Вихователь запрошує дітей у мандрівку пустелею.

 Щоб відчинити двері до цього чарівного сві
ту, треба повернути замок.
Діти розглядають дверний замок, роблять кілька
обертів у різні боки (закривають, відкривають).

 Тепер слід відкрити засуви.
Порівнюють три засуви, механізм їхньої дії, матеріал, з якого їх виготовлено, пробують закрити й
відкрити, знімають-надівають ланцюжок. Пригадують, які з цих видів засувів є у їхніх оселях, де саме.

 Ось ми й у пустелі! Пісок тут дуже гарячий.
Щоб пройти по ньому, доведеться викласти до
ріжку.
Розглядають рамки-квадрати з отворами, знаходять відповідні вкладки і ставлять їх на місця.

 А ці стежечки чомусь розділилися надвоє,
треба їх з’єднати.
Порівнюють замки-блискавки за довжиною,
вправляються у їх застібанні й розстібанні.

 Наближається піщана буря! Збудуймо собі
прихисток!
Будують із блоків конструктора за власним задумом або за інструкцією.
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