ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Математика
Вправа “Склади число”
Діти до чисел на картках дописують такі, щоб у сумі
отримати певне число.

Вправа “Визнач напрямок”
Діти роздивляються восьминіжок на магнітній дошці
й визначають напрямки, у яких вони рухаються. Далі за
столами виконують завдання на картках.

Вихователька. Які ви всі молодці! Бачите, як
важливо знати математику! Завдяки своїм знан
ням ви подолали всі перешкоди, і наша подорож
удалася на славу!

Обвести олівцем червоного кольору восьминіжок, які рухаються вгору.

Фото надані авторкою

Підсумкова бесіда

Завдання дітям

Запитання до дітей

Обвести синім олівцем восьминіжок, які
пливуть униз.

Чи сподобалася вам мандрівка?
Де ми сьогодні побували?
Які професії ви на себе приміряли?
Що ми напишемо Тірексику?

Обвести зеленим тих, які пливуть уліво.

Діти діляться враженнями.

Обвести жовтим тих, що рухаються вправо.
Вихователька. Діти, подивіться, між коралами та водоростями видніється скриня! Та це ж
справжній скарб! Цікаво, скільки монет ми знайшли?

ЗАВАНТАЖТЕ МАТЕРІАЛИ
ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ:
dv.in.ua/2021-7/p 24

Плекаймо рідну мову

ДІТЕЙ НЕ МОЖНА З
 АСТАВЛЯТИ
У жодному разі! Адже слово заставляти означає загороджувати щось,
заповнювати чимось весь простір або ж віддавати що-небудь кредитору в заставу.
Можна заставити кімнату меблями або заставити каблучку в ломбарді.
Якщо ж ідеться про активне спонукання когось до певної дії,
вживають слова змушувати, примушувати, силувати.
НЕ РЕКОМЕНДОВАНО

РЕКОМЕНДОВАНО

Не заставляйте дітей доїдати обід!

Не силуйте дітей доїдати обід.

Мене заставили це зробити.

Мене змусили це зробити.

Заставити працювати.

Примусити працювати.

Не примушуйте малят прибирати іграшки. Перетворіть цей процес
на веселу гру, як-от “Хто швидше заставить полички іграшками?”.
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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

кли,
Усе, як ви зви
!
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добрі традиц
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