Конкурс “Стіни, стеля і підлога, які говорять”

До дошки? Із задоволенням!
Як навчити майбутнього маленького школярика без страху виходити до дошки, почуватися
там упевнено, бути активним? Допоможуть “розумні” дидактичні дошки-стіни, які нескладно
облаштувати в групових приміщеннях, кабінетах практичних психологів, учителів-логопедів та
й просто в коридорах дошкільних закладів. Тут можна усамітнитися для обмірковування інтелектуального завдання, перевірити себе та, не боячись помилитися, повправлятися на самоті
чи в парі з другом, педагогом, батьками в тому, що важко давалося в присутності інших дітей.
Ось кілька підказок.

Міжпівкульні дошки
Призначені для стимуляції роботи обох півкуль головного мозку,
міжпівкульної взаємодії, синхронізації роботи півкуль, активізації
розумової діяльності та мовлення, покращення пам’яті, підвищення здатності до концентрації уваги,
розвитку дрібної моторики, а також
для подолання стресових станів.

Опис. Виготовляються з дерев’яних
дощок або фанери (можуть одразу малюватися на стінах). Розмір залежить
від наявної площі на стінах, хоча можливий і варіант переносної дошки.
Використання. Дитина бере бігунок
і починає рухатися по лабіринту. Вона
може пройти його весь спочатку тільки
правою рукою, потім тільки лівою, після
цього двома руками одночасно.
Після опанування цих навичок доцільно урізноманітнювати завдання: одночасно двома руками “підійти” за допомогою бігунків до розміщених зліва і справа зображень тварин, імітуючи
їхні голоси (цвірінькання, каркання, квоктання,
мукання, гавкіт, нявчання тощо); рухаючись лабіринтом, називати дитинчат тварин, назви яких
промовляє дорослий, або проспівує/промовляє
певні звуки, склади з певним звуком, слова зі
звуком у різних позиціях, веде лічбу в прямому
і зворотному порядку, промовляє скоромовку.
Ускладнення: виконати завдання із заплющеними очима, виконати кожною рукою окреме
завдання (одночасно правою дійти до мишки,
лівою — до пташки).
Надіслала Наталія Шаповал,
вихователька, ЗДО № 26 “Ласкавушка”, м. Суми

Як не заплутатися в розмаїтті
освітніх технологій?

Обирайте журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога” та “Джміль”

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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Передплатіть журнали
на ІІ півріччя онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

