ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

У ФОКУСІ: СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Світ гри

РОЗМАЛЬОВАНІ ДОРІЖКИ
КЛИЧУТЬ НАС ПОГРАТИ ТРІШКИ
Рухливі ігри для дітей усіх вікових груп
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інструктор з фізкультури,
ЗДО–ЦРД № 27 “Орляткоˮ,
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Сірі асфальтовані доріжки на території дитсадка можуть заграти різними барвами і стати додатковим стимулом для дитячих ігор.
Варто лише намалювати цікаві ігрові поля та розробити за ними різні варіанти
рухливих ігор з інтелектуальним навантаженням. Скористайтеся ідеями колег.

ВЕСЕЛКА

Двоє дітей одночасно стають на стебельця
і стрибають на двох чи одній нозі на числа в порядку зростання, лічачи від 1 до 15.
Ускладнення: бігати навколо квіточок та за сигналом стати на пелюстку з числом, яке назве ведучий.

ПОВІТРЯНА КУЛЯ

Ігрове поле: намальована веселка.
Діти перестрибують через веселку, промовляючи імена дівчаток/хлопчиків або назви овочів/
фруктів, або ввічливі слова (залежно від теми, яку
вивчають).
Ускладнення: стрибати на одній нозі; промовляючи вірші чи скоромовки по складах; лічачи від
1 до 10 і навпаки.

КВІТОЧКИ

Ігрове поле: дві квіточки з довгими стебельцями і трьома пронумерованими листочками (від 1
до 3). У серединках квіточок написано число 15, а
на пелюстках урозкид числа від 4 до 14.
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Ігрове поле: велика повітряна куля, всередині
якої накреслені різноколірні геометричні фігури
(круги, квадрати, ромби, трикутники); фігури, позначені числами від 1 до 5. Біля кулі зображено
чотири різні геометричні фігури.
У грі беруть участь 8 дітей. Гравці стають на фігури певних форми та кольору всередині кулі. За
командою бігають навколо повітряної кулі та за
сигналом ведучого шукають фігуру, яку займали
на початку гри.
Ускладнення: за сигналом якнайшвидше прострибати від 1 до 5 та стати на свою фігуру за
межами кулі.
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Е-МАТЕРІАЛИ ДО КОЖНОГО ВИПУСКУ!
Шукайте на сторінках
і завантажуйте з сайту

Щономера
актуальна
тема

А в “Джмелі”
ще й наліпки!
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