ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Посібник

Математика на галявині
Дидактичний посібник для дітей дошкільних груп
Наталія СЕМЕНДЯЙ,
вихователь, ЗДО № 6 “Крунк”,
м. Славутич, Київська обл.

До вашої уваги — багатофункціональний посібник,
вив’язаний гачком, який є
чудовим демонстраційним
та додатковим матеріалом до дидактичних
ігор і вправ. Пропоновані завдання можна
змінювати чи ускладнювати залежно від
поставленої мети та віку дитини. З посібником можуть грати одночасно 1–6 дітей.

М е т а. Збагачувати уявлення дітей про навколишній світ. Закріплювати знання про форму, величину, множини. Вправляти в кількісній, порядковій
і зворотній лічбі, порівнянні множин тощо. Закріплювати знання про дари природи (їстівні та неїстівні
гриби); уміння застібати ґудзики, липучки. Формувати пізнавальний інтерес. Розвивати сприймання,
увагу, пам’ять, уяву, мислення, окомір, дрібну моторику, уміння орієнтуватися в просторі. Виховувати
ініціативу, естетичний смак.

Опис посібника
Усі деталі зв’язані гачком.
Зелена галявинка діаметром 40 см, обв’язана
витягнутими петлями, які нагадують травичку. На
ній закріплено 10 більших (“колючих”) і 10 менших
(“м’яких”) липучок, шість ґудзиків у вигляді квіточок різних кольорів (рожевого, жовтого, синього,
червоного, зеленого, оранжевого). Є також три
ґудзики “жук сонечко”, а посередині — один ґудзик “лапка” оранжевого кольору.
7 квіток діаметром 6 см, усі різних кольорів:
рожевого, жовтого, синього, червоного, зеленого, оранжевого, біло-оранжевого.
2 листочки завдовжки 5 см з ниток світло-зеленого кольору.
20 грибів (шапки з ниток коричневого кольору,
а ніжка — бежевого) різних розмірів: 10 шт. висотою 6 см з діаметром шапки 5 см, на ніжках прикріплені “м’які” липучки; 10 шт. висотою 4 см, діаметр шапки — 3 см, на ніжках — “колючі” липучки.
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10 мухоморів: 5 шт. висотою 7 см з “м’якими”
липучками на ніжках; 5 шт. висотою 5 см з “колючими” липучками.
10 яблук діаметром 2 см з “колючими” липучками.
2 їжаки: один завдовжки 22 см, другий —
15 см, голочки із сірих ниток.
3 кошики діаметром 15, 12 і 10 см.
Варіанти ігрових завдань
Зібрати грибочки для їжачка: великі скласти до
великого кошика, маленькі — до маленького.
На ґудзик “жук сонечко” пристебнути листочок.
Пристебнути до кожного ґудзика квітку такого
самого кольору.
За зразком (чи інструкцією) вихователя викласти предмети в певному порядку.
Полічити, скільки всього грибів росте на галявині, скільки квітів, скільки листочків; скільки
росте великих грибів, а скільки маленьких. Полічити предмети у зворотному порядку.
Дібрати подарунки для їжачка, викладаючи
яблука в кількості, більшій або меншій на 1, ніж
число грибів. Порівняти множини.
Полічити кількість квітів і грибочків. Порівняти,
чого більше і на скільки.
Полічити парами гриби з листочками.
Полічити, скільки їстівних і неїстівних грибів, порівняти яких більше/менше. Дібрати відповідну
цифру.
Придумати сюжетну задачу про їжачків і квіти/
гриби/листочки. 
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ПЕРЕДПЛАТІТЬ КОМПЛЕКТ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ:
 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть свій варіант вигідної передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

