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Посібник
сенсорний розвиток

Чарівне яєчко
Дидактичний посібник для дітей раннього віку
Олена ЛИТВИНЕНКО,
вихователька, ЗДО “Сонечкоˮ, м. Білопілля, Сумська обл.

Напередодні Великодня чом би не потішити малят іграми
з крашанками?Велика писанка з різними сюрпризами неодмінно
зацікавить малюків, а завданнявід курчаток не дадуть нудьгувати!
О п и с п о с і б н и к а. Посібник має
вигляд зеленої галявини, на якій стоїть
велике яйце з віконечком (створене в техніці пап’є-маше). У ньому зберігаються
вив’язані з ниток кольорові яєчка, курчатка з капелюшками, гніздечка. Усереди
ні в’язаних елементів різні наповнювачі:
м’який, пружний, твердий тощо.
М е т а. Закріплювати знання дітьми
назв кольорів. Вправляти в умінні орієнтуватися на площині, обстежувати
предмети зором, групувати їх за кольорами, порівнювати за величиною (більший – менший). Стимулювати пізнавальну активність. Розвивати пам’ять, увагу,
мовлення, дрібну моторику, тактильні відчуття. Виховувати самостійність.

Варіанти
використання

КОЛЬОРОВІ КАПЕЛЮШКИ
Матеріал: галявина, курчатко, яєчка, кольорові гніздечка.
Завдання для дитини:
визначити колір капелюшка курчати;
дібрати капелюшок відповідно до кольору яєчка.

ЯЄЧКО В ГНІЗДЕЧКУ
Матеріал: галявина, кольорові гніздечка, яєчка.
Завдання для дитини:
визначити, якого кольору капелюшок у курчатка;
дістати з тарілочки яєчко відповідного кольору і покласти
його на стежку з ниток такого самого кольору;
вкласти яєчко у гніздечко.

ПОРІВНЯЙ
Матеріал: яєчко-крашанка, тарілочка з писанками.
Завдання
для дитини:

ДІСТАНЬ ЯЄЧКО
Матеріал: велике яйце з віконечком,
тарілочка, кольорові яєчка.
Завдання для дитини:
відчинити віконечко і дістати яєчко;
визначити на дотик, яке це яєчко;
перекласти яєчка на тарілочку.
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ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ

порівняти за кольором
крашанку з курчатком;
порівняти крашанку
з писанкою;
визначити, скільки яєчок на тарілці, скільки
на галявинці. 
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передплатити журнали
на ІІ пІврІччя
за СТАРИМИ ЦIНАМИ!*
НА ПОШТІ

74140 “Дошкільне виховання” 45,75 грн
40296 “Палітра педагога”
34,60 грн
40295 “Джміль”
45,75 грн

НА САЙТІ JMIL.COM.UA

“Дошкільне виховання” 43,50 грн
“Палітра педагога”
32,00 грн
“Джміль”
44,50 грн
* У Каталозi Укрпошти на II пiврiччя вартiсть видань буде вищою.

Комплект “ДВ”, “ПП”, “Джміль” —
дієва допомога кожному педагогу
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