До змісту номера
МАТЕМАТИКА

Діти з геобордом грали,
Колобку допомагали
Заняття для дітей молодшої групи

Анна МАЛЬКО,
вихователька, ЗДО № 5 “Лисичкаˮ,
м. Пологи, Запорізька обл.

Існує чимало прийомів та засобів розвитку мислення дітей, їхніх сенсорних
здібностей, навичок орієнтування на площині. І не на останньому місці серед
уподобань дітлахів — математичний планшет. Тож запросіть у гості улюблену казочку, трохи змініть її сюжет, діставайте планшет… Веселої пригоди!

М е т а . Сприяти опануванню дітьми різних ігор на математичному планшеті, складанню фігур-силуетів (доріжки, хатинки). Закріплювати вміння лічити до 3; знання
про геометричні фігури. Розвивати сенсорні здібності,
навички орієнтування на площині, кмітливість, дрібну моторику, уяву, мислення. Виховувати самостійність, наполегливість.
М а т е р і а л : математичні планшети — геоборди
(прикручені до дерев’яної основи кольорові кнопки-цвяшки + набір кольорових гумок) — за кількістю дітей + 1 демонстраційний; мультимедійне обладнання, презентація за казкою “Колобок”; зображення хатинки з гумок на
планшеті; набір картонних чи фетрових геометричних фігур (круг, квадрат, трикутник) — за кількістю вихованців;
гостинці для дітей.

Хід заняття

Привітання
Вихователька
Добридень, рученята!
Плесь-плесь-плесь!
(Діти плескають у долоні.)

Добридень, ноженята!
Туп-туп-туп!
(Тупають ногами.)

Добридень, славні щічки!
Щип-щип-щип!
(Пощипують щічки.)

Добридень, милі губки!

Чмок-чмок-чмок!
(Хитають головою вправо–вліво, тричі цмокають губами.)

Добридень, мої зубки!
Клац-клац-клац!
(Тричі клацають зубами.)

Добридень, любий носик!
Біп-біп-біп!
(Тричі натискають на ніс вказівним пальцем.)

Діти, сьогодні я вас запрошую в незвичайну подорож. Ми помандруємо до казки. А щоб туди потрапити, я промовлю чарівні слова.
Раз-два-три!
Заплющуймо оченята!
Раз-два-три!
Час до казки вирушати!
Діти із заплющеними очима обертаються навколо
себе. На екрані тим часом з’являється ілюстрація до
казки “Колобок”.

Вихователька. Ось ми й опинилися в казці. Хто
це котиться по доріжці? (Колобок.) Так, це Колобок.
Ви всі добре знаєте казочку про нього. Але наша
казка незвичайна. У ній Колобок утік від лисички і тепер шукає дорогу до бабусі й дідуся.
У запису звучить пісенька Колобка.

Вихователька. Спробуємо допомогти
Колобку повернутися додому. Щоб він швидше
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ЧИТАТИ ДАЛІ

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
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