До змісту номера
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Заняття для дітей середньої групи
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Мандрівка до казкового міста допоможе закріпити знання малят про геометричні фігури та їхні властивості, повправляти їх у розрізненні кольорів і порівнянні предметів за величиною, а ще створить чудову нагоду для образотворчої діяльності. Переконані: ваші вихованці радо потоваришують із мешканцями Міста геометричних фігур і залюбки
відкриватимуть для себе все нові таємниці захопливої країни Математики.

М е т а . Продовжувати розширювати та закріплювати
знання дітей про геометричні фігури (круг, квадрат, трикутник), їхні особливості. Учити порівнювати геометричні
фігури між собою за величиною та кольором, знаходити
спільне й відмінне. Удосконалювати навички орієнтування
на площині. Вправляти в кількісній лічбі в межах 5. Учити
підпорядковувати свої дії інструкціям вихователя. Активізувати мовленнєву діяльність дітей. Розвивати слухову та
зорову увагу. Формувати навички навчальної діяльності.
Матеріал
Демонстраційний: паперові стежки з квадратів різних
кольорів; геометричні фігури, що доповнюють інтер’єр
групової кімнати, зокрема їх різноколірні зображення
на підлозі, листівка-запрошення до Міста геометричних
фігур; іграшки, предмети круглої, квадратної, трикутної
форми: жовте сонечко (іграшка), жовта повітряна кулька,
червоний і синій м’ячі, синя, червона, жовта ялинкові кульки, зелена пластикова кулька, біла “сніжка”, біла тарілка,
квадратна хустинка, квадратне печиво, різноманітні будівлі з кубиків, великі м’які геометричні блоки, різноманітні
пірамідки тощо; предметні картки із зображеннями предметів трикутної форми (іграшкової пірамідки, вітрильника,
дорожнього знака, даху будинку, шматочка піци тощо).
Роздатковий: таці, набірні полотна з двома смужками — рожевого і синього кольорів, аркуші формату А4
різних кольорів (синього, блакитного, фіолетового); набори площинних геометричних фігур: по одному кругу
різної величини і кольорів, по 3 кружечки білого кольору
різної величини, по 3 зелені квадрати зі стороною 3 см,
по 3 червоні квадрати зі стороною 5 см, по 4 зелені трикутники.

Хід заняття
У ДОРОГУ ДІТИ ВИРУШАЮТЬ —
ВЖЕ ФІГУРИ РІЗНІ НАС ЧЕКАЮТЬ!
Стук у двері. З’являється “листоноша” (переодягнена помічниця виховательки) із запрошенням завітати
до Міста геометричних фігур. Педагогиня зачитує дітям запрошення, звертає увагу на назву міста.

Вихователька. Як ви гадаєте, хто мешкає в цьому загадковому місті? (Відповіді дітей.) Так, авжеж,
геометричні фігури. То як, навідаємося до них у гості? (Відповіді дітей.) Щоб потрапити до цього чарівного міста, треба пройти по стежці з геометричних
фігур. Але погляньте: на підлозі різні фігури — і знайомі нам, і незнайомі. І кольори в них різні. Які кольори ви бачите? (Діти називають кольори фігур.)
Ігрова вправа “Чарівна стежина”
Вихователька. Якою ж стежкою ми будемо рухатися? Спробуємо пройти до чарівного міста, ступаючи на зелені фігури, доріжкою, що ніби поросла
травичкою. Згода? Будьте уважними.
Діти рухаються по стежині, пересуваючись тільки
по зелених фігурах.

Вихователька. Ось і прийшли ми до Міста геометричних фігур!
Педагогиня звертає увагу дітей на різні геометричні фігури, що прикрашають інтер’єр групової кімнати,
наголошує, що в чарівному місті всі споруди, будівлі
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ЧИТАТИ ДАЛІ

Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо
БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
 на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати

 у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

