Конкурс “Універсальний дидактичний посібник”

Подушечки
iз секретами

П

одушечки завжди вабили малят. Це і м’який підголівник для сну, і приємний сусід на сеансі ароматерапії,
і замінник стільчика, коли хочеться зручно вмоститися
на підлозі, і… вельми приваблива розвивальна іграшка“шукалка”! Із таким посібником можна розв’язати неймовірну кількість освітніх і розвивальних завдань.

П р и з н а ч е н н я: для закріплення навичок лічби, визначення величини, форм і кольорів предметів; уміння
орієнтуватися в просторі; правильної звуковимови; розвитку дрібної моторики; збагачення словникового запасу; формування граматично правильного мовлення. Рекомендовано для дітей 4–5-го років життя.
О п и с. Посібник складається із 7 квадратних флісових подушечок різних розмірів (10 × 10, 12 × 12, 14 ×14,
16 × 16, 18 × 18, 20 × 20, 22 × 22 см) та кольорів (червоного, оранжевого, жовтого, блакитного, синього, рожевого).
Посередині кожної є “віконечко” із цупкої прозорої плівки. Подушечки наповнені різними сипкими масами (крупи, пісок тощо), у яких заховані дрібні предмети (іграшки, геометричні фігури, ґудзики та ін.). Біля віконечок на
кожній подушечці прикріплені дублікати предметів, які діти мають відшукати всередині.

Варіанти ігрових вправ
“Знайди предмет певного кольору”. Завдання: дивлячись у “віконечко” й перебираючи пальцями наповнення подушечки, знайти на дотик певний предмет із
тих, що прикріплені зверху. Ускладнення: знайти потрібний предмет із зав’язаними
очима або відшукати предмет із певними ознаками, пояснити свій вибір.
“Познач цифрою”. Завдання: позначити цифрою кількість предметів одного кольору, усіх знайдених предметів, подушечок у пірамідці тощо.
“Хто спритнiший?”. Завдання: знайти заданий предмет (змагання на швидкість).
“Скiльки чого?”. Завдання: назвати кількість певних предметів на / у подушечці,
узгоджуючи числівники з іменниками.
“Шукачi скарбiв”. Завдання: знайти всередині подушечки предмети за словесним описом.
“Зберемо ґудзики”. Завдання: відшукати ґудзики в певному порядку (від найбільшого до найменшого або навпаки) і назвати їх, правильно утворюючи ступені
порівняння прикметників: менший, найменший, більший, найбільший.
“Кумедні пірамідки”. Завдання: скласти з подушечок пірамідку, виклавши їх
у певній послідовності, орієнтуючись на зразок — смужку з рухомими квадратиками різних кольорів (їх послідовність можна змінювати); показати та полічити кути
й сторони квадрата (подушечки); знайти найбільшу та найменшу подушечки тощо.
“Знайди свій колір”. Завдання: згрупуватися біля подушечок відповідних кольорів. На початку подушечки розкладаються в різних місцях кімнати; діти беруть по
одному квадратику певного кольору. Після слів “Ми бігаємо, стрибаємо” довільно
рухаються кімнатою, а за сигналом “Колір свій відшукаємо” швидко збираються
біля подушечок відповідно до кольорів обраних квадратиків.
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✔ 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?
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