ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Світ гри
розвиток мислення

ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНТСТВО
Гра-стратегія для дітей старшої групи

Ірина МОРОЗ,
вихователька-методистка;

розвиток мовлення

Ольга ЄХАНІНА,
вихователька,
ЗДО № 2 “Берізка”,
смт. Слобожанське,
Дніпровський р-н,
Дніпропетровська обл.

Усіх малят ваблять таємниці. Запропонуйте їм спробувати себе в ролі справжніх детективів, повправлятися в кмітливості й розкрити одну дуже заплутану
справу. Заняття у формі гри-стратегії акцентує увагу дошкільнят на важливості
планування своїх дій, бачення кінцевого результату, дотримання плану і злагодженої роботи в команді.

М е т а. Формувати в дітей уявлення про професію детектива, уміння планувати свої дії та працювати в команді. Вправляти в утворенні відносних і
присвійних прикметників (хутряний, паперовий, зая
чі, пташині тощо), учити ставити запитання з опорою
на модель. Поповнити словниковий запас словами:
детективи, фоторобот, речові докази, підозрюваний.
Закріплювати вміння знаходити слова-антоніми.
Розвивати уяву, увагу, логічне мислення, мовлення.
Виховувати співчутливість, відповідальність, упевненість у собі, відчуття справедливості.
М а т е р і а л: обладнання для мультимедійної
презентації, слайди “Сліди”; розрізані картинки для
складання фоторобота Баби Яги; картки з моделями запитань для гри “Так — ні”; аудіозаписи різних
звуків, декорація лісу; скриня з лялькою-хлопчиком, торбинки з різними матеріалами, капсули від
кіндер-сюрпризів з отворами, усередині яких шматочки огірка, лимона, цибулі, апельсина, мандарина, зерна кави тощо; лупи; шишки, жолуді, листя,
пір’їна, рожевий ґудзик, носовичок.

Хід гри-стратегії
Ігрова ситуація
“Створення детективного агентства”
Вихователька. Діти, хто з вас любить різні загадки й таємниці? А чи зможете відгадати мою
загадку? Тільки відповідь не промовляйте, а покажіть.
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На обличчі вона сяє,
Від веселощів зростає. (Усмішка.)
Подаруйте усмішки одне одному. А чи знаєте
ви, люди якої професії постійно розгадують загадки і розплутують таємниці? (Відповіді дітей.)
Хочете спробувати себе в ролі детективів? Тоді
відкриймо власне детективне агентство!
Та спершу перевіримо, які з вас детективи!
У кожного детектива є свої помічники: “суперрука”, “суперніс”, “супервухо”, “супероко”. Ану ж
подивімося, чи можна назвати ваші руки “суперруками”, а носи — “суперносами”.
Завдання “Суперрука”
На столах лежать “чарівні торбинки” з різними мате
ріалами. Не заглядаючи в торбинку, діти на дотик ма
ють визначити матеріал.

Запитання до дітей
Який матеріал на дотик? (М’який, твердий, шорст
кий, гладенький тощо.)

Що це? (Хутро, камінь, папір, пластмаса, дерево.)
Що можна зробити з цього матеріалу?
Якщо предмет зроблений з ..., то він який?
(Рукавичка з вовни — вовняна, кубик з пластмаси —
пластмасовий тощо.)

Завдання “Суперніс”
Діти за запахом визначають, що лежить у футлярах
(капсулах від кіндерсюрпризів з отворами).

ЧИТАТИ ДАЛІ
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“Дошкільне виховання”, “Палітра педагога” і “Джміль”
і отримуйте сучасні методичні й практичні матеріали весь 2020 рік

Для фахового зростання педагогів

z Ефективні освітні технології
z Кращий досвід
z Методичні рекомендації

Для співпраці з батьками

z Тренінги
z Родинні свята
z Інтерактивні заходи

Для цікавої роботи з дітьми

z Конспекти занять
z Добірки ігор і вправ
z Сценарії свят і розваг

БОНУС до кожного видання —
БЕЗОПЛАТНІ Е-ДОДАТКИ!
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Аудіозаписи
Картки до дидактичних ігор
Репродукції картин
Коректурні таблиці
Пам’ятки для батьків

Скануйте

Завантажуйте

Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
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