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Розвинена сенсорика — основа розумового і мовленнєвого розвитку дітей. Однак умови, в яких живуть сьогодні дошкільнята, призводять до обмеження їхнього тактильного і рухового досвіду. Аби компенсувати це, педагоги
ковельського дитсадка створили в закладі сенсорну кімнату. Завітаймо туди!

С

енсорна кімната, створена силами педагогічного колективу, стала організованим
середовищем з різними видами посібників, що
сприяють розвитку в дітей самостійності, рухових навичок, психічних процесів, спонукають до
спілкування і самообслуговування.
Кімната наповнена великою кількістю ігор та осередків з можливістю вільного вибору для кожної
дитини згідно з її інтересами і рівнем розвитку.
Сенсорні дошки, масажне та інтерактивне об
ладнання, фланелеграфи, контейнери, торбинки
з предметами, стіл для занять та ігор з піском,
посібники з об’ємними іграшками формують у дошкільнят потребу в пошуково-дослідницьких діях,
розвивають креативність та інтерес до занять.
Під час роботи з сенсорними панелями, в сухо
му басейні, зі стимуляторами тактильних відчуттів
різної форми та фактури (з ворсу, тканини, дерева,
пластмаси, металу) діти навчаються розрізняти матеріали та властивості предметів: теплий — холодний, м’який — твердий, круглий — квадратний.
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При використанні шнурівок, різних засувок,
сортування предметів покращуються зорово-моторна координація та чутливість кінчиків пальців.
Сенсорну кімнату вихователі та практичний
психолог використовують для проведення занять, як додатковий інструмент корекційної
роботи. Під час занять педагоги створюють
різноманітні сюжети, де робота з будь-яким тренажером є частиною казки, подорожі, мандрівки, зустрічі. Перед входом до кімнати дітям розповідають, що зараз вони потраплять у чарівний
світ, а щоб чари не зникли, їм доведеться виконати певні завдання. (З прикладом заняття можна
ознайомитися далі).

Отже, створена в нашому дошкільному закладі сенсорна кімната відкриває можливості для
розширення світогляду дітей, їхніх пізнавальних
інтересів, використання набутих знань на практиці, дає змогу повноцінно аналізувати інформацію
про навколишній світ, що надходить до малят через різні органи чуття.
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