
Ігрова онлайн-взаємодія
для дошкільнят

Кольорова
круговерть



       Педагог пропонує батькам допомогти дітям підготувати до зустрічі
кольорові кружечки (червоний, синій, зелений, жовтий, помаранчевий),
аркуш А4, олівці/фломастери.

        Педагогу варто підготувати до зустрічі іграшки або зображення:
жовте курча, зелена жабка, червоний жук сонечко, синій метелик, руда
білка, зелений крокодил, синя рибка, жовте левеня, червоний папуга.

     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 кольорового
привітання. 

Педагог демонструє дітям зображення/іграшки різних об’єктів та
пропонує дітям «привітатися» з ними кружечком такого кольору, яким
забарвлений об’єкт (показати на камеру та помахати кружечком).

        Приклад об’єктів: жовте курча, зелена жабка, червоний жук сонечко,
синій метелик, руда білка, зелений крокодил, синя рибка, жовте левеня,
червоний папуга тощо.

Педагог може пропонувати кількість зображень/іграшок відповідно до віку та
можливостей дітей.



Запитання до дітей: 
- Скільки всього вагонів у вашому «потязі»? Назвіть кольори «вагонів» з
першого до останнього.
- Як назвати одним словом все, що везе «потяг»?
- Що везе перший вагон? 
- Якого кольору другий/п’ятий/тощо вагон «потягу»?
- Які фрукти у четвертому вагоні? 
- Якого кольору вагон між другим і четвертим вагонами?
- Що везе останній вагон «потягу»? 

Педагог зазначає, що наші кольорові кружечки щойно
«перетворювались» на вагони потягу, та пропонує дітям продовжити
«чарівні перетворення» і уявити, на що ще можна «перетворити»
кольорові кружечки.

      Педагог пропонує дітям продовжити грати з різнокольоровими
кружечками. Завдання можна адаптувати, змінювати або обирати відповідно
до віку та можливостей дітей. Завдання для дітей: 

Граємо разом

Разом згадати та назвати кольори кружечків;
Назвати асоціації до певного кольору (фрукти/овочі/предмети тощо).
Педагог демонструє кружечок певного кольору, а діти називають асоціації; 
Порахувати кружечки, «написати» у повітрі відповідну цифру;
«Створити» кольоровий потяг, уявивши, що кружечки – це вагони потягу.
Педагог пропонує дітям послідовно викладати кружечки перед собою
відповідно до асоціацій з кольором: перший вагон везе соковиту полуницю,
другий – банани, третій вагон – солодкі апельсини, четвертий – стиглі
сливи, п’ятий – грона винограду. 

1.
2.

3.
4.

Для прикладу педагог демонструє дітям зображення-орієнтири
(наприклад, червоний кружечок – жучок сонечко, жовтий – соняшник,
синій – цукерка, зелений – жабка, помаранчевий - кулька морозива у
ріжку тощо).

Педагог пропонує дітям обрати один із кружечків будь-якого кольору
та разом із дорослим, який є поруч, «перетворити» його,
домалювавши необхідні елементи. Після «перетворень» дорослі
можуть сфотографувати зображення та поділитись світлиною у
спільному чаті групи. 



      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. 

Граємо з батьками

Пропонуємо дітям разом з дорослими:

продовжити «чарівні перетворення» кружечків, створивши аплікації,
світлинами яких поділитись у спільному чаті групи;

Відео для
натхнення можна
переглянути за
покликанням

відшукати у світі навколо об’єкти, схожі на кольорові кружечки.
Сфотографувати їх та поділитися світлинами у спільному чаті групи;

поекспериментувати зі змішуванням кольорів, придумати, що може
бути таких кольорів, які отримані.

Відео для
натхнення можна
переглянути за
покликанням

https://www.youtube.com/watch?v=ACRrGek_i74
https://www.youtube.com/watch?v=oF1wLivd5Js
https://www.youtube.com/watch?v=ACRrGek_i74
https://www.youtube.com/watch?v=oF1wLivd5Js

