Конкурс “Універсальний дидактичний посібник”

КНИЖЕЧКА
ПРИГОД

П

рищепити малятам інтерес і любов до книжок —
непросте завдання в епоху панування інтернету
й електронних гаджетів. Розв’язати його допоможе яскравий дидактичний посібник — книжка-іграшка. Захопливі
пригоди персонажів, різноманітні дії за інструкцією та за
творчим задумом приваблять дошкільнят, зроблять їхнє
навчання невимушеним, діяльнісним, ефективним.

П р и з н а ч е н н я: для виконання розвивальних та пізнавальних завдань мовленнєво-комунікативного,
логіко-математичного, природничого, літературно-художнього спрямування, а також опанування основ грамоти, навичок безпеки життєдіяльності. Рекомендований для роботи з дітьми 4-5 років.
О п и с. Посібник у формі книжки-іграшки — розгортка на 6 сторінках формату А4 (кількість сторінок можна за потреби змінювати). Виготовлений на цупкій картонній основі з використанням різноколірного фетру,
липкої стрічки для шиття, гарячого клею та ручних швів. До книжки додаються площинна фігурка їжачка, набори деталей тих зображень, які викладатимуться на сторінках книжки залежно від дидактичних завдань
(сезонні пейзажі, хмаринки з краплинками, будиночки з ключами, тварини, кольорові фішки, цифри тощо).
Варіанти завдань
Педагогиня разом із дітьми мандрує сторінками книжки, розповідаючи казкові історії про їжачка. Сюжети
оповідок і завдання можна варіювати, замінюючи головного персонажа та накладні зображення.

Відгадай,
про кого казка
Педагогиня загадує загадку. 
Завдання: назвати загадану тваринку і розповісти про неї (яка вона зовні, де мешкає та чим харчується тощо).

Коли це
було?
Завдання: викласти
картинку з деталей за
контурами і назвати
зображену пору року.
Запитання: “Які ще
пори року ти знаєш?”;
“Яка пора року передує осені?”; “Яка настає після неї?”.

Хто де мешкає?
Їжачкові друзі запросили його в гості. 
Завдання: нагадати їжачкові, де чий будиночок,
відгадати загадки про тварин, відчинити “віконечка”
для перевірки відповіді, назвати номери будиночків.

Лісова смакота
Погостювавши у друзів, їжачок
вирушив додому. Дорогою він побачив лісову грушу.
Завдання: допомогти їжачкові на
брати смачних груш (вихователька
або хтось із дітей називає число,
інша дитина знімає з дерева грушу
з відповідною цифрою).
Додаткові завдання: розкласти цифри в порядку збільшення або зменшення чисел; назвати і викласти цифрами попереднє і наступне числа відносно названого тощо.

Знайди ключики
від будинків
Вийшовши на лісову галявину, їжачок побачив там містечко із
гарних будиночків, які побудували
його лісові друзі. Але ключі від будинків переплуталися!
Завдання: дібрати ключ до кожного будиночка (на ключах — гео
метричні фігури таких самих
форм і кольорів, що й вікна та двері будинків).
Запитання: “Чим схожі між собою квадрат і прямокутник?”; “Які
ще чотирикутники ти знаєш?”;
“Які фігури не мають кутів?”.
Матеріал надали Лілія Бешлей, Валентина Стрілковська,
виховательки, ЗДО “Янголятко”,
с. Колибаївка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.
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Разом з журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”
та “Джміль”!
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