ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Посібник

Розвивальний посібник для дітей усіх вікових груп
Ірина СЕЛЮК,
вихователька, ЗДО № 6 “Білочка”;
Катерина ГОЛОСІЄНКО,
вихователька-методистка, ЗДО № 9 “Барвінок”;
м. Шепетівка, Хмельницька обл.

Бiзiкуб — справжнiй iгровий центр. Він доступний, різноманітний за наповненням, а головне —
створює широкі можливості для самостійних дослідницьких дій малят, тож стане
цінним надбанням для розвивального простору сучасного дитячого садка.
О п и с. Куб 40 × 40 × 40, виготовлений з екологiчно чистого
матерiалу. Він установлений на стійкій основі, навколо якої його
можна обертати, а п’ять із шести його граней діти з неабияким
інтересом дослiджують.
В и к о р и с т а н н я. На кожнiй грані закрiпленi рiзнi предмети, якi сприяють розвитку дрiбної моторики та в безпечний спосіб ознайомлюють малят із різними предметами, якi трапляються
в побутi (дверні ланцюжки, замочки, засуви, клямки, ліхтарики,
шнурівки, блискавка, вимикач, розетка, поворотні тумблери,
дисковий телефон, болти, гайки, гачки, магнітна дошка, LEGOмашинка, дзеркальце, прищіпки, шланг для води, труба для піску, карусельки-тріскачки, намистинки, музичні трубочки тощо).
П р и з н а ч е н н я. Бiзiкуб — засіб пізнання навколишнього свiту через дiю й аналiз. Iгровий центр формує здатність
до концентрацiї та терпiння, навчає планувати свої дiї, розвиває iнженерне мислення, наполегливiсть
i самостiйнiсть. Бавлячись із бізікубом, діти вчаться приймати самостiйні рiшення, грати за правилами та
дотримуватись iнструкцiй. А ще цей посібник сприяє розвитку логiчного мислення, пам’яті, сенсорного
сприйняття (елементи куба мають найрiзноманітнішi фактури та властивості), набуттю практичних навичок
та вмiнь (крутити, вiдкривати, закривати, зав’язувати тощо), допомагає розкривати причинно-наслiдковi
зв’язки між об’єктами і явищами дійсності, а отже, легко та радісно пізнавати й освоювати свiт. 
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ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
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життєва компетентність

сенсорний розвиток

У кожнiй гранi – вiдкриття
й ключ до цiкавого життя!

Новий !
конкурс

Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

✔
✔
✔
✔

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо

“СТІНИ, СТЕЛЯ І ПІДЛОГА,
які говорять”

С

учасна педагогічна технологія облаштування освітнього простору “Стіни, стеля і підлога, які
говорять”, яку презентувала на сторінках журналу докторка пед. наук, професорка Катерина
Крутій (“ДВ”, 2019, № 1, № 3, № 4), викликала потужну хвилю інтересу серед педагогів.
Запрошуємо поділитися успішним досвідом і цікавими знахідками всіх, хто взявся за втілення
цих ідей і знає, як збагатити персональний простір ДИТИНИ і якнайповніше реалізувати можливості її саморозвитку в умовах закладу дошкільної освіти.

Як завжди, чекаємо ваших заявок
на участь у Конкурсі разом із конкурсними матеріалами на електронну
адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ
в Конкурсі
✓ ФОТОГРАФІЇ розвивального

осередку на стіні/стелі/підлозі. Світлини мають чітко продемонструвати загальний вигляд локації з усіма
зображеннями, мотиваційними та
інформаційними елементами, деталями, додатковими пристроями
і пристосуваннями тощо. Окремі деталі та способи застосування локації в діяльності дітей бажано проілюструвати додатковими фото.

БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

✓

Короткий ОПИС розробки із
зазначенням назви, вікової адресації, призначення та ролі у візуалізації інформації, змісту зображень
і деталей (а також матеріалів, розмірів тощо), місця розташування
в інтер’єрі закладу, способів застосування в системі розвивально-навчально-виховних впливів на дітей
(ігри, вправи, завдання, бесіди та ін.).

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
 на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати
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 у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

✓ ЗАЯВКА на участь.

Найкреативніші розробки публікуватимуться на шпальтах журналу
впродовж року. Переможців визначить читацьке голосування, а підсумки Конкурсу редакція оголосить
у “ДВ”, 2021, № 3.

БЛАНК ЗАЯВКИ завантажте
за посиланням: dv.in.ua/konkurs
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