У ФОКУСІ: ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Посібник

ЛОГІКОМАТЕМАТИЧНИЙ
ТРЕНАЖЕР
Оксана ХАРИТОНОВА,
ЗДО № 202, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.

Призначення. Формувати і закріплювати вміння дітей лічити предмети і позначати число цифрами; знаходити відмінності та подібності в геометричних фігурах.
Розвивати зорову пам’ять, спостережливість, уважність, фантазію, уяву.
Опис. Посібник складається з кількох елементів, що
можуть використовуватись як одночасно, так і окремо:
математичний годинник;
набори геометричних фігур і цифр;
демонстраційна дошка;
ігрове поле;
картки-завдання.
Заувага. Якщо посібник використовується для занять із дітьми з порушеннями зору, рекомендовані для
елементів посібника кольори: білий, чорний і жовтий.
Варіанти використання
Гра “Угадай фігуру”
На початку гри кожній дитині роздають набір
геометричних фігур та ігрове поле. Педагогиня
описує фігури, виділяючи їхні ознаки, але не називаючи їх. Діти знаходять і викладають описані
фігури на полі.
Гра “Будівельники”
Діти отримують геометричні фігури, ігрове
поле, картки-завдання. Розглядають картки, аналізують, відлічують необхідну кількість деталей
і викладають на ігровому полі.
Гра “Математичний годинник”
Діти отримують набір геометричних фігур,
ігрове поле.
I варіант. Вихователька виставляє завдання на
годиннику (наприклад, встановлює одну стрілку
на трикутнику, а іншу — на цифрі 5), а діти виконують його на ігровому полі — викладають 5 трикутників.
II варіант (зворотний). Педагогиня виставляє
завдання на дошці, а дитина відповідним чином
встановлює стрілки на годиннику.
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Гра “Магазин”
Для гри використовуються цифри, геометричні
фігури, картки-завдання.
“Продавець” — вихователька, “покупці” — діти,
“товари” — геометричні фігури, “гроші” — цифри,
“списки покупок” — картки-завдання.
Вихователька пропонує кожній дитині зробити
покупку — дає картку-завдання. Діти “оплачують”
(показують певну цифру) і отримують “товар”
(геометричні фігури).
Надалі, коли діти добре опанують посібник,
вони можуть використовувати його для самостійних ігор: один з учасників на власний розсуд
обирає завдання і способи їх розв’язання та пропонує долучитися іншим гравцям. 
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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

або на пошті
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