До змісту номера
ШКОЛА МИСЛЕННЯ

ігрова діяльність

ЯК РОЗВИВАТИ В ДОШКІЛЬНЯТ
РІЗНІ ВИДИ МИСЛЕННЯ

Хто з педагогів не переконався на власному досвіді, що дошкільнята — невгамовні “чому
сики”? Але чи завжди ми використовуємо цю природну особливість малюків для їхнього розвитку? Чи достатньо вводимо прийомів та ігрових завдань, щоби спрямувати у відповідне русло їхній
мисленнєвий процес? Подана стаття нагадає відомі й підкаже нові прийоми розвитку логічного,
критичного, абстрактного, асоціативного та креативного мислення малят.

Ч

и замислюємося ми над тим, яку людину хочемо побачити в майбутньому — слухняну і безініціативну чи активну і творчу; байдужу і безпорадну чи допитливу і вигадливу? Якщо ви не боїтеся
дітей, які нічого не сприймають на віру, дітей, які
готові аргументовано доводити свою думку, навіть
дорослому, дітей, що ставлять запитання, на які ви
не завжди відразу можете відповісти, то нам з вами по дорозі, й тоді ігри та прийоми, які ви знайдете в нашому матеріалі, стануть вашими вірними помічниками в роботі.
Мета цієї публікації — не дати визначення кожного згаданого виду мислення, їх можна знайти у відповідній літературі, а нагадати старі й озброїти педагогів новими підходами в роботі з розвитку різних
видів мислення.
Розвиваємо
мислення:
• асоціативне
• креативне
• абстрактне

ДРУДЛИ

Нагадаємо: друдл — це
графічна головоломка, яка
має безліч варіантів відповідей.
Демонструємо дітям зображення і ставимо ключове запитання: “Про що ви подумали, коли побачили цю картинку?”.
Малюки охоче пропонують свої варіанти відповідей, тим паче, якщо за кожну ідею отримують

заохочувальну фішку. Головне, щоб педагог не забував час від часу запитувати: “Чому ти так подумав?”.
Цей прийом сприяє розвитку уяви, асоціативного,
креативного й абстрактного мислення. А ще він стимулює активне мовлення, адже дітям доводиться
пояснювати свій вибір.
Приклади друдлів

Друдли можна використовувати під час будь-яких
занять, зокрема логіко-математичного і мовленнєвого спрямування, починаючи з середньої групи
і навіть під кінець відвідування молодшої.
Розвиваємо
мислення:
• асоціативне
• креативне

ТАКТИЛЬНІ ТАБЛИЧКИ

Таблички з різними матеріалами, відмінними на дотик за фактурою, твердістю/
м’якістю, з об’ємними візерунками, збагачують уявлення
про світ і сенсорний досвід дошкільнят тактильними
відчуттями, а також допомагають розвинути асоціативне і креативне мислення, сприяють розвитку
мовлення, пам’яті.
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розвиток мовлення

Ольга ПАЩЕНКО, директор “Академії вундеркіндівˮ,
директор благодійного фонду “Сприяння педагогам-новаторам
та талановитим дітям”, педагог-практик,
м. Київ
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Щономера:

 методичні рекомендації
 планування
 співпраця з батьками
 практичні розробки
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(заняття, добірки ігор і вправ, сценарії)

А також інші корисні матеріали для роботи з дітьми, родинами і колегами впродовж року!
* Вартість річної передплати на журнал “Палітра педагога” на сайті jmil.com.ua

