У ФОКУСІ: ГРА І ТВОРЧІСТЬ

Світ гри

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Відкриваємо піцерію
Гра-стратегія для дітей старшої групи за участі дорослих
Олена МАНЖУЛЬЯНОВА,

вихователька-методистка,
ЗДО № 29 “Золотий півник”,
м. Мелітополь, Запорізька обл.

Діти пізнають світ, наслідуючи дії дорослих у грі. Тож їх напевне захопить ідея створення власної піцерії. Якщо ж залучити до дійства дорослих — педагогів дошкільного закладу чи батьків, ефект занурення у пропоновані
обставини і задоволення всіх учасників гарантовані! Скористайтеся поданою розробкою
і переконайтеся в неабиякій корисності такої діяльності для всіх причетних.
М е т а. Вчити дітей планувати свої дії, передбачаючи їх можливі наслідки, враховуючи зовнішні обставини, що можуть впливати на розвиток подій. Вправляти в умінні домовлятися,
переконливо доводити власну думку, співпрацювати з однолітками. Формувати уявлення про роботу піцерії та про професію піцамейкера, уміння
працювати в команді. Продовжувати ознайомлювати дітей з грошима-купюрами. Вправляти
у розв’язуванні арифметичних задач із використанням моделей паперових грошей, змістом яких є продаж товарів. Продовжувати формувати вміння визначати тривалість 1 хвилини.
Ознайомлювати з правилами користування сучасними гаджетами. Стимулювати ініціативність
і самостійність. Розвивати уяву, увагу, логічне
мислення, мовлення. Виховувати відповідальність, упевненість у собі, повагу до праці, ціннісне ставлення до часу.
Як можна досягти мети?
До неї разом треба йти!
(Це та наступні фото
надані авторкою)

М а т е р і а л: мультимедійна дошка, ноутбук,
смартфон, фліпчарт, картинки “Алгоритм відкриття піцерії”, картки із числами та QR-кодами, рекламні флаєри; конструктори піци (вирізані з картону кругла основа та “інгредієнти”) та рецепти її
приготування, шоколадні монети, зелені кепки —
за кількістю дітей; бутафорська піч для випікання піци, лопатка, коробки для піци; каса, “касові
чеки”; пісочний годинник.
П о п е р е д н я р о б о т а. Тематичні бесіди, розігрування діалогу “У піцерії”. Розглядання фотографій. Створення рекламних флаєрів у техніці
вільного малювання.
Хід гри-стратегії
Зала облаштована для гри. У ній уже перебувають
педагоги, запрошені на відкритий захід. Діти з помічницею виховательки заходять до зали, де на них чекає
вихователька, яка знайомить їх із присутніми гостями.

Вихователька. Діти, сьогодні я запросила
вас сюди, щоб пограти в гру. Подивіться навколо
і спробуйте здогадатися, в яку. (Відповіді
дітей.) Так, я пропоную вам відкрити
власну піцерію. Ви згодні?
Як гадаєте, відкрити піцерію просто
чи складно? Що нам потрібно зробити
для цього? (Відповіді дітей.) Я готувалася до гри, тому знайшла алгоритм, який
нам допоможе. Але я поспішала, була
неуважна і переплутала всі картинки
й числа.
Звертає увагу дітей на розташовані
на дошці картки із числами та QR-кодами
і картинки, розміщені в хаотичному порядку.
Показує, як відсканувати QR-код. Діти по черзі сканують, бачать на екрані смартфона кар-
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Журнал “Дошкільне виховання” з додатками — ваша
точка опори за будь-яких обставин. Разом вистоїмо!
Передплатіть ваші фахові журнали
на ІІ півріччя до 16 червня.
Оформити передплату
зі ЗНИЖКОЮ можна на сайті
jmil.com.ua/peredplata-dv

Підтримайте журнали,
які завжди підтримають вас!

Дорогі друзі освітяни!
Журнал “Дошкільне виховання” — сучасна платформа єднання українського дошкілля.
Ми об’єднуємо зусилля, обмінюємося досвідом для розвитку та психологічної підтримки
малят. Ось кілька способів, як ви можете тримати з нами зв'язок.
Дошкільне виховання
@doshkilne.vyhovannya

Передплатіть журнал на пошті! Індекси: 74140, 95989
ПАТ "Укрпошта"

74140

АБОНЕМЕНТ на журнал

Підпишіться на сторінку
журналу у фейсбук —
спілкуйтеся з колегами
та не пропускайте важливих
освітянських новин
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Читайте журнал
в електронному форматі
на сайті journals.ua/prof/
doshkilne_vyhovannya
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Гаряча лінія щодо передплати: (096) 548 62 26, (099) 376 35 36

Дякуємо, що підтримуєте видання для дошкілля та українську економіку.
Разом до перемоги!

