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Приготування страв — це теж математика! Відкрийте вихованцям цю просту істину, запросивши їх на математичнокулінарний майстер-клас. Примірявши на себе ролі кухарів, малята вимірюватимуть, лічитимуть,
співвідноситимуть геометричні фігури, закріплюватимуть уміння орієнтуватися на площині та
міркуватимуть логічно. А головне — зможуть застосувати набуті знання і вміння в повсякденному
житті!

М а т е р і а л : фартушки для кожної дитини; картки
з рецептами компоту та борщу, предметні картинки із зображеннями овочів і фруктів; крупи (гречана, рисова, перлова, пшоняна), сіль, цукор, умовна міра; “сир”, “ковбаса”, “хліб”, “яблуко”, “груша”, “виноград” у вигляді геометричних фігур — трикутника, квадрата, прямокутника,
круга, овалу (можна використати натуральні продукти);
лічильний матеріал (вузлики з ниток, природний матеріал); бутафорний святковий торт прямокутної форми,
таця, вирізані з картону марципанові фігурки; мультимедійне обладнання.

Діти відповідно до “рецептів” добирають потрібну
кількість карток із зображеннями овочів або фруктів.

Запитання до дітей
•9 Що ви викладали і для якої страви?
•9 Чого більше в рецепті?
•9 А чого менше?
•9 На скільки більше? На скільки менше?

Хід розваги
Вихователька. На планеті Земля є чудова країна,
у якій ми живемо. Як вона називається? (Україна.)
А які страви найчастіше готують українці? (Борщ, вареники, голубці, узвар…) Чудово! Аби більше дізнатися про секрети української кухні, я запрошую вас
сьогодні взяти участь у математично-кулінарному
майстер-класі.
Зав’яжімо фартушки, ретельно вимиймо руки
і швиденько до столу. На вас чекають цікаві випробування. Я буду шеф-кухарем, а ви — моїми маленькими помічниками-кухарчуками.
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Добираємо інгредієнти
(робота в парах)
Вихователька. Ваше завдання — відібрати овочі
для борщу та фрукти для компоту. На столах у вас
лежать рецепти, де чітко визначено, які саме інгредієнти потрібно підготувати, а цифрою позначена
їх кількість.

Вихователька. Молодці, мої маленькі кухарчуки,
чудово впоралися із завданням!
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ЧИТАТИ ДАЛІ

життєва компетентність

;

математика

Математична розвага для дітей старшої групи

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

