Світ гри

У ФОКУСІ: ДИТИНА В ПРИРОДНОМУ ДОВКІЛЛІ

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА
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Фетр — дивовижний матеріал. Екологічний та безпечний. Гладенький
і ніжний на дотик, міцний і водночас пластичний. Працювати з ним легко та приємно. А гратися — тим паче! Презентуємо авторські розвивальні
ігри з фетровими посібниками. Користуйтеся, надихайтеся і творіть!

ЛИСТКИ Й ЖУЧКИ
М е т а. Продовжувати вчити дітей лічити, розрізняти та називати цифри в межах 5. Удосконалювати вміння співвідносити кількість із цифрою. Розвивати логічне мислення, мовлення, увагу, пам’ять, дрібну моторику. Виховувати уважність.
М а т е р і а л: по п’ять листочків із фетру, на яких зображені цифри від 1 до 5, та жучків сонечок, на спинки
яких нанесено від 1 до 5 крапочок.

Ігрові завдання
Викласти листочки в ряд у порядку зростання
чисел.
Під кожним листочком покласти жучка сонечко із
відповідною кількістю крапочок.
Посадити кожного жучка на листочок із відповідною цифрою.
Співвіднести числа на листочках із кількістю крапочок на спинках жучків, що сидять на них, за потреби поміняти сонечок місцями.

ФРУКТОВА СМАКОТА
М е т а. Продовжувати формувати в дітей уявлення про фрукти. Закріплювати назви фруктів і ягід. Учити
порівнювати їх за формою, кольором, величиною. Ознайомлювати зі способами їх споживання (компот,
варення). Закріплювати знання про цифри в межах 5; вчити співвідносити числа і цифри. Розвивати логічне
мислення, мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику. Виховувати дбайливе ставлення до природи.
М а т е р і а л: баночки з фетру із кришками різних кольорів; фетрові фрукти (яблуко, груша, слива,
полуниця, малина); дерев’яні прищіпки із зображеннями цифр від 1 до 5.

Ігрові завдання
Пригадати й назвати всі відомі фрукти.
Назвати всі страви, які можна приготувати з певних фруктів.
Обрати фрукт (за бажанням або навмання), описати його,
пригадати, де він росте.
Розподілити фрукти по баночках (кількість фруктів певного виду має відповідати цифрі на прищіпці, прикріпленій до
кришечки).
Розкласти по баночках фрукти різних кольорів (забарвлення фруктів має відповідати кольорам кришечок).
Правильно назвати варення в баночках, утворивши прикметники від назв фруктів, що “лежать” у них.
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ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ЕЛЕКТРОННІ

ЧИ

ПАПЕРОВІ

✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

Купуйте та передплачуйте
ПАПЕРОВІ ЖУРНАЛИ
на сайті jmil.com.ua/peredplata
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