ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Ігрове навчання � Математика

Посібники для створення ігрових ситуацій
під час уроків і перерв

Наталія ШУЛЬГА, вчителька початкових класів,
Блистівський НВК, Новгород-Сіверський р-н,
Чернігівська обл.

Дидактичні посібники, оформлені як ігрове поле, приваблюють увагу дітей, зацікавлюють їх змістом уроків, наповнюють шкільне дозвілля оригінальними розвивальними та розважальними ідеями, заохочують дітей до гри і навчання через гру.
Зразки посібників, які доцільно застосовувати на адаптаційно-ігровому етапі в НУШ, та варіанти
ігор і вправ з ними подаємо нижче.

Гра “Привітайся із бджілкою”
М е т а. Розвивати увагу, мовлення, ознайомлювати з видами квітів.

y Дитина “вітається” з бджілкою, зазирає в її бу-

Гру можна використовувати як під час ранкових зустрічей, так і на інших етапах різних уроків.
У вуликах відчиняються дверцята, за якими можна
розмістити завдання чи цікаву інформацію з теми, яку
вивчають. На долоньках можна прикріпити цифри,
букви, орфограми тощо.
Посібник розміщують на стіні з урахуванням зросту
дітей.

Вправа “Виміряй зріст”
М е т а. Формувати вміння вимірювати зріст. Розвивати логічне мислення й уміння обґрунтовувати
свою думку.

диночок і ознайомлюється з інформацією, яка
там міститься.

Учитель пропонує дітям у парах стати біля стіни
з ростоміром, виміряти зріст одне одного і порівняти
результати. Потім діти підходять до малюнка на стіні,
розглядають його і відповідають на запитання, користуючись для вимірювання стрічкою або мотузкою.
Орієнтовний
зміст запитань

Зміст гри
y Кожен учасник обирає на малюнку квітку пев-

ного кольору.
y Гравець починає рухатися від квітки до бджілки,

яка має рукавичку того ж кольору. Орієнтирами
служать долоньки.
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y Який зріст зайчика? Зауважте,
що він стоїть
на пеньку.
y Що ви скажете
про зріст їжачка?
Зауважте, що він
стоїть на колоді.
y Сова сидить високо на гілці. Виміряйте її зріст.
y Розгляньте синичку. Хто вищий:
синичка чи
зайчик?
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якісні е-матеріали до кожного випуску:
� відео- й аудіоматеріали
� розвивальні вправи
� картки із завданнями
� пам’ятки та презентації
� дидактичні ігри

Відтепер передплатники “УПШ”
можуть читати журнал онлайн!
Повні версії всіх публікацій —
на сайті upsh.com.ua

