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В умовах сьогодення зростає важливість дистанційної освіти,
зокрема й дошкільнят. Тож педагоги опановують цифрові ресурси й навіть самі розробляють електронні посібники. У попередньому випуску
авторка пропонувала покрокову інструкцію зі створення електронної книги,
а нині розповідає, як зробити інтерактивний плакат.

ід час дії карантинних обмежень наш заклад реалізував модель змішаного навчання. Здобувачів освіти, які не могли взяти участь у синхронному режимі взаємодії під
час онлайн-спілкування, ми забезпечили іншими доступними засобами, зокрема електронними книгами та інтерактивними плакатами. Наш досвід показав, що навчальний
матеріал, викладений у такій формі, викликає
жвавий інтерес у дітей та їхніх батьків і дуже
добре засвоюється.
Завдяки творчій праці педагогів нашого закладу, вдало дібраним формам роботи було
встановлено зворотний зв’язок із батьками вихованців, які активно співпрацювали з нами, ділилися фотографіями, щиро дякували за цікаві, пізнавальні, корисні, а найголовніше ― прості у використанні розвивальні матеріали.
Працюючи із зазначеними інтернет-ресурсами, ми дійшли висновку, що їх можна ефективно використовувати не лише під час дистанційного спілкування, а й у повсякденній роботі. Тому ми активно використовуємо електронні книги та плакати на заняттях і в роботі з дітьми, які часто хворіють.
Для створення інтерактивних плакатів ми користуємося безоплатним онлайн-сервісом ThingLink.

Переваги інтерактивного плаката

Інтерактивний плакат — це своєрідна
дидактична картина, що окрім зображень
може містити також звуки і відео.

Як створити електронну книгу,
читайте у тематичному випуску
“Покоління Альфа” — “ДВ” № 2, 2022:
dv.in.ua/2022-2/p18
Замовляйте журнали:
info@dv.in.ua
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ЧИТАТИ ДАЛІ

 Створення сюжетних та дидактичних
картин в електронному форматі.
 Можливість накладати на зображення
інтерактивні мітки (текст, посилання на
інші ресурси, різноманітні звуки, музику, зображення, відео).
 Інформація, яка надається через інтерактивні плакати, представляється не
відразу, вона “розгортається” залежно
від дій дитини, яка керує нею за допомогою відповідних кнопок.
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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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