Конкурс “Універсальний дидактичний посібник”

І
ДИВОКУБ

дея виготовлення дидактичних посібників у формі куба дуже
популярна серед практиків дошкільної освіти. Такі “розумні
іграшки” приваблюють стійкістю та мобільністю конструкції, широкими можливостями використання граней із різними дидактичними цілями та організації взаємодії дітей. Оцініть функціональність та оригінальність іще одного “розумного” кубика.

П р и з н а ч е н н я: розвиток дрібної моторики, координації рухів рук
та очей, мовленнєвий, логіко-математичний, сенсорний, естетичний
розвиток. Рекомендований для роботи з дітьми 3–6 років.
О п и с. Картонна коробка кубічної форми розміром 60 × 60 × 60 см,
обклеєна оракулом білого/світло-сірого кольору. Робочими є 5 граней,
які оформлені за допомогою різноколірних кришечок від пластикових
пляшок. Для кріплення кришечок до граней у відповідних місцях приклеєні зрізані горлечка від пляшок. Біля куба можуть працювати одночасно
кілька дітей.
Варіанти завдань

Грань 1. У гості до казки
Діти розповідають казку (або відповідають на запитання педагога за її змістом) і викладають на полі відповідно
до сюжету кришечки із зображеннями персонажів, об’єктів,
предметів, що згадуються в тексті. Можна викладати фішки-кришечки по-своєму, додавати інші, якщо дитина хоче
змінити сюжет, придумати інше закінчення казки тощо.

Грань 2.
Кольорова
мозаїка
Із кольорових кришечок діти мають викласти на полі візерунок, предметне чи
сюжетне зображення за зразком (додаються схеми-малюнки) або за власним
задумом.

Грань 3. Проклади доріжку
На грані закріплюють кришечки білого та синього
(або інших) кольорів, у кожну з яких уставлено скобу. На білих кришечках наклеєні зображення різних
об’єктів. Дитина за допомогою мотузочки певного кольору прокладає “доріжку” між зображеннями
об’єктів з урахуванням їхніх спільних ознак (колір;
форма; приналежність до певної групи, як-от овочі,
фрукти, персонажі казок, ознаки пір року та ін.).

Грань 4. Шашки
Грань поділена на квадрати, як ігрове поле для шашок. Діти грають кришечками
двох різних кольорів або одного кольору з двома видами
наклеєних зверху зображень.

Грань 5
(верхня).
Дитячий
більярд
Грають 2–4 дітей. Кожен
учасник по черзі намагається ударом кия певного
кольору заштовхнути кришечки такого самого
кольору у відповідну кольорову лузу (лузи виготовлено із пластикових стаканчиків, вставлених в отвори в центрі грані). Перемагає той, хто
виконає завдання першим.
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