
Ігрова онлайн-взаємодія
для дошкільнят

Цятки і смужки



- Назви яких комах ми щойно пригадали? 
- Чим вони схожі? 
- Чим вони відрізняються? 
- Які ще тварини/рослини мають цятки або смужки? 
- Де ще у навколишньому світі/природі можна побачити цятки або смужки? 
(Наприклад: пішохідний перехід, веселка, краплі дощу, зірки на небі тощо)

      Педагог пропонує батькам допомогти дітям підготувати до зустрічі аркуш
А4, олівці/фломастери.

      Педагогу варто підготувати до зустрічі жука сонечко та бджолу (це може
бути іграшка, зображення тощо).

     Шановні педагоги, 
продовжуємо ділитися з вами ідеями ігрових онлайн-зустрічей. 

     Ми пропонуємо вам орієнтир для проведення ігрової взаємодії, який 
може бути використаний під час онлайн-комунікації з дітьми і батьками. Усі
запропоновані вправи ви можете адаптувати, розширити, поглибити на
власний розсуд. Не обов’язково цілісно використовувати запропоновану
розробку – ви можете обрати ті частини, які будуть актуальними і цікавими
для дітей. 

Починаємо грати

Педагог вітається з дітьми та дорослими і запрошує до привітання та
цікавого знайомства з комахами (педагог промовляє слова та
пропонує дітям разом повторювати відповідні рухи):

Вранці прокидаються жуки сонечка та бджілки,
Випрямляють лапки,

Крутять голівки,
Крильця вгору піднімають

І донизу опускають.
Потягнулись, посміхнулись,
Вліво-вправо повернулись. 

     Педагог    пропонує  дітям  разом  поміркувати  та  дати відповіді на
запитання:

Граємо разом



     Педагог може адаптувати та розширити завдання відповідно до віку та
можливостей дітей.

      Педагог повідомляє, що жук сонечко та бджілка дуже полюбляють цятки і
смужки і хотіли б знайти собі нових друзів. Педагог пропонує дітям
намалювати їх. На аркуші А4 дітям пропонується зобразити коло/трикутник/
улюблену геометричну фігуру та «перетворити» її на нового друга для жука
сонечка й бджілки, додаючи смужки і цятки.
  
     Після створення нових друзів для комах педагог пропонує дітям показати
їх на камеру та, за можливості, щось розказати про своє зображення.

     Педагог фасилітує презентацію та обговорення.   

     Педагог може запропонувати батькам і дорослим, які є поруч з дитиною,
продовжити взаємодію у будь-який зручний час.

     Запропонованими завданнями педагог може поділитися у батьківській
онлайн-спільноті. 

     Пропонуємо дітям разом з дорослими:

     Педагог      пропонує    дітям    перетворитися на художників цяток та
смужок. Для цього «намалювати» їх пальцями на долонях:

на одній долоні «намалювати» одну цятку, а на іншій – багато;

на одній долоні «намалювати» дві цятки, а на іншій – чотири цятки або
стільки, скільки років дитині;

на одній долоні «намалювати» смужки горизонтально, а на іншій –
вертикально;

на правій долоні «намалювати» смужки, а на лівій – цятки. 

Граємо з батьками

продовжити малювати друзів для комах, придумати їм імена та
скласти про них історію;

створити оригінальні зображення з ґудзиків, лічильних паличок тощо;

відшукати  на  подвір’ї чи вдома предмети,  рослини, тварин тощо з
цятками і смужками, сфотографувати їх та поділитися світлинами у
спільному чаті.


