ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Ранній вік

ВЕСЕЛІ КЛУБОЧКИ
Заняття з сенсорного розвитку для дітей раннього віку

Надія ВОЛОШИНА,
вихователь, ЗДО № 28 “Незабудкаˮ, м. Вінниця

У роботі з малюками раннього віку провідна роль належить
сенсорному розвитку. Аби утримувати ще нестійкий інтерес
малят, варто чергувати маніпуляції з дрібними предметами,
побутові дії, практичні вправи, психогімнастику, пов’язуючи їх
простим ігровим сюжетом, як-от у занятті нижче.

М е т а. Закріплювати знання дітей про котика,
інших свійських тварин (зовнішні ознаки, чим харчуються). Учити диференціювати предмети за величиною (великий — маленький), температурою
(теплий — холодний). Вправляти дітей у малюванні пальцем округлих форм невідривним рухом зліва направо. Розвивати увагу, мовлення, мислення,
пам’ять, загальну і дрібну моторику, орієнтування
в просторі. Виховувати любов до тварин.
М а т е р і а л: іграшковий котик, 2 різні за розміром кошики, клубочки ниток чотирьох кольорів
(великі та маленькі), лото з пластикових кришечок,

лотки з манкою,2 глечики — з теплим та з холодним
молоком, м’ячики з ниткою (для змотування ниток).

Хід заняття
Чути нявчання кошеняти (в аудіозаписі).

Вихователь. Хто це прийшов до нас у гості?
(Відповіді дітей). А де ж заховалося кошенятко?
Нумо його шукати! (Діти знаходять іграшкового котика). Подивіться, який гарненький котик завітав

до нас. Розгляньте його, погладьте, скажіть, який
він. (Пухнастий, м’якенький, вусатий).
Котик-воркотик,
Вуса, мов дротик,
Очка гарненькі,
Лапки м’якенькі.
Дидактична вправа
“Що вміє робити котик?”
Діти передають іграшку одне одному
і називають, що вміє робити котик: ходити, бігати, вмиватися, їсти, спати, гратися тощо. За потреби вихователь підказує словами або імітаційними рухами.

Вихователь. Наш котик, як і всі
інші, полюбляє гратися клубочками.
У нього їх повний кошик. Погляньте
на них. Якої вони форми? Яких кольорів? Вони великі чи маленькі?
(Відповіді дітей).

Подивіться, як котик бавиться
клубочками. (Висипає клубочки з кошика і показує, як іграшковий котик котить їх у різні боки). Награвся, котику?

Допоможімо кошеняті
Клубочки швидко всі змотати.
(Це та наступне фото надані автором)
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