Конкурс “Стіни, стеля і підлога, які говорять”

Тренажери на стінах? Так. І на стелі? Як?!
Як зробити предметно-просторове середовище однаково доступним і розвивальним для
всіх вихованців інклюзивних груп? Офтальмологічні тренажери допоможуть дітям, що потребують корекції та відновлення зору. Водночас це чудова можливість залучати всіх без винятку
малят до цікавих спільних ігор, розвивати толерантність та навички взаємодії.

Настінні офтальмотренажери
Опис. Це спеціальні схеми зорово-рухових проєкцій, які можна розмістити на будь-яких добре освітлених
вільних ділянках стін, поверхнях дверей на рівні очей дитини.

Зорово-координаційний тренажер 
“Маршрути очима” (за В. Базарним)
Призначення. Розвиток гостроти бінокулярного зору, зоровомоторної координації, зняття втоми очей, профілактика короткозорості.
Завдання. Пройти очима по заданих стрілками траєкторіях,
стежачи за указкою виховательки (іншої дитини); самостійно очима та за допомогою вказівного пальця пройти задані траєкторії.

Тренажер-гра “Лабіринт”
Призначення.
Розвиток гостроти зору, рухливості очей, когнітивних
процесів.
Завдання. Допомогти персонажам пройти кольо
ровими доріжками
до своїх будиночків
(друзів, улюблених
ласощів тощо), ведучи олівцем/пальчиком та стежачи очима за лініями лабіринтів.
Можна виконувати в парах.

Корекційно-розвивальний офтальмотренажер
“Кольорові доріжки”
Призначення. Розвиток зорово-рухової моторної координації, уяви, пам’яті, профілактика короткозорості.
Завдання. Пройти очима
по заданій вихователькою
(іншою дитиною) траєкторії;
стежити очима та обводити вказівним пальцем певну
траєкторію разом із педагогом (іншою дитиною); самостійно пройти очима по траєкторії “доріжки”. Завдання
можна виконувати сидячи
або стоячи.

Стельові офтальмотренажери
Опис. Закріплені на
стелі предмети, за якими діти спостерігають
із різних точок кімнати, фіксуючи погляд на
окремих об’єктах, переводячи погляд з одного
на інший.
Предмети та їх композиції можна змінювати
залежно від сезону, тематики навчально-розвивального матеріалу.
Надіслали Наталія Козинська, вихователька-методистка; Наталія Семенюк, вихователька,
ЗДО № 14 “Золотий ключик”, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.
Від редакції. Матеріал, опублікований у “ДВ”, 2020, № 5, на с. 3 обкладинки (конкурс “Стіни, стеля і підлога, які говорять”),
надіслала Наталія Криворотенко, директорка ЗДО № 26 “Ласкавушка”, м. Суми. Просимо вибачення за технічну помилку.

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
до кінця року онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

