ПереДМОВА
Цей ïос³бник — частина навчального коìïлексó ï³д назвоþ «Базова дошк³льна осв³та». Ó нього входять ïос³бники з таких наïряì³в:
– ìатеìатика;
– лог³ка;
– геоìетр³я;
– ï³знавальне читання ³ розвиток ìовлення.
Óс³ ц³ ïос³бники сïряìован³ на ôорìóвання ïриродов³дïов³дного ìислення
ó д³тей, навичок розóì³ння текстó задач³ чи сóт³ ïитання. Це ³ є та основа,
в³д якої залежать швидк³сть читання, вì³ння ïисати ³ взагал³ засвоєння óс³х
шк³льних дисциïл³н. Кожен наïряìок вклþчає в себе ï’ять р³вн³в:
ïерший р³вень — 2+ (ор³єнтовно для 2-3-р³чних óчн³в);
дрóгий р³вень — 3+ (ор³єнтовно для 3-4-р³чних óчн³в);
трет³й р³вень — 4+ (ор³єнтовно для 4-5-р³чних óчн³в);
четвертий р³вень — 5+ (ор³єнтовно для 5-6-р³чних óчн³в);
ï’ятий р³вень — 6+ (ï³дготовка до школи).
Ïрацþþчи з дошк³льнятаìи, не сл³д дивóватися, якщо дитина знаходиться
на ïершоìó р³вн³ з ìатеìатики та лог³ки, ³з розвиткó ìовлення — на дрóгоìó,
а з геоìетр³ї — на четвертоìó. Головне, щоб заняття ïриносили рад³сть,
тобто бóли ïосильниìи ³ водночас зì³стовниìи.
Завдання ó кожноìó настóïноìó р³вн³ складн³ш³, н³ж ó ïоïередньоìó, та
це не головна в³дì³нн³сть. Ви ïовинн³ дотриìóватися ïринциïó: що ìолодша дитина, то б³льш ексïериìентальниì ìає бóти навчання. Виконóþчи вс³
складн³ для розóì³ння задач³, застосовóйте ìоделþвання ситóац³ї за доïоìогоþ ³грашок, а завдання з ïос³бника використовóйте як джерело ³дей для
себе. Завдання з цих ïос³бник³в ïередбачаþть два етаïи роботи — сïочаткó
дитина вïравляється з ïредìетаìи на стол³, а дорослий, використовóþчи
ôорìóлþвання з ïос³бника, адаïтóє óìовó задач³ ³ндив³дóально для своєї
дитини, доки вона не вïорається ³з завданняì. Але заïаì’ятайте, якщо Ваша
дитина легко вïоралась з одниì завданняì, це зовс³ì не означає, що так
бóде з óс³ìа ³ншиìи задачаìи. Ïродовжóйте ïрацþвати над розвиткоì óì³ння
застосовóвати отриìан³ знання ó зì³нених óìовах! Лише ï³сля регóлярного
ïрактичного ìоделþвання завдань ïочинається дрóгий етаï роботи: ó дитини
сôорìóється навичка виконóвати óс³ ìан³ïóляц³ї з ïредìетаìи в óяв³.
Зазвичай батьки наìагаþться вкласти в головó дитини якнайб³льше знань.
Та це не основна ìета роботи з дошк³льникоì. Набагато важлив³ше досягнóти
розóì³ння дитиноþ зì³стó бóдь-якого навчального текстó, а також ïрацþвати
над тиì, щоб дитина óявляла соб³ сóть ìатеìатичних об’єкт³в. Наïриклад,
дитина ìоже не знати, як називається ïевна геоìетрична ô³гóра. Але коли
вона знаходить óс³ трикóтники, в³др³зняþчи їх в³д чотири- або ï’ятикóтник³в,
то ïодóìки ôорìóє образ трикóтника. Необх³дно, щоб дитина активно робила
саìост³йн³ досл³дницьк³ сïроби. Ваше завдання — забезïечити óìови для
цього.

1 Чиì в³др³зняþться зображен³ гноìи? Як би ти
назвав гноìа, що б³жить ïершиì? А останнього
в колон³?

2 Крилатий к³нь хоче ïерелет³ти з червоної тóìби
на синþ. Зобрази на ц³й тóìб³ такий же хрестик,
як ³ на червон³й. К³нь ï³дн³ìеться чи оïóститься?
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1 В³д кого в³ддаляється собака? До кого ïряìóє
тварина?

2 Чиì в³др³зняється кожна настóïна рибка в³д ïоïередньої?

3 Солдатик³в ïовинн³ били розставити ïочергово
ó червоних ³ зелених ìóндирах. Ï³дкресли зображення тих солдатик³в, яких ïереïлóтали.
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4 Яких горобц³в кóïається б³льше: великих, середн³х чи ìаленьких?

5 З’єднай л³н³яìи: зверхó — однаков³ ïортрети,
знизó — однаков³ раìки.

6 Ïознач червониì кольороì зображення горщик³в
з однаковоþ к³льк³стþ кв³т³в.
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заняття 10 (стор. 22-23).
3 Ó цьоìó завданн³ дв³ ï³дказки — ïара ³ слово «чашка» в текст³ (кóрка
несе не чашкó, а склянкó). Зверн³ть на це óвагó дитини.
заняття 11 (стор. 24-25).
1 Інколи дитин³ важко зрозóì³ти, що ìожна в³ддалятися в³д когось ³ водночас наближатися до когось ³ншого.
2 Знайоìиìо дитинó з ïоняттяìи «ïоïередн³й» ³ «настóïний», вчиìо
знаходити ³ озвóчóвати в³дì³нност³ ì³ж сóс³дн³ìи картинкаìи.
заняття 12 (стор. 26-27).
1 Щоб визначити однаков³ за кольороì або однаков³ за розì³раìи об’єкти, ïотр³бно розд³лити ц³ ïор³вняння. Для ìаленьких д³тей це не ïросте
завдання.
2 Ïотр³бно визначити траєктор³þ рóхó свинки за її ïоложенняì. Якщо
дитина розгóбиться, створ³ть схожó ситóац³þ на стол³, ³ нехай вона ïосоває
³грашки.
5 Л³ва констрóкц³я з кóбик³в ïовн³стþ така ж, як ³ ïрава (нав³ть кольори
зб³гаþться), т³льки додано кóбик зверхó.
заняття 13 (стор. 28-29).
1 Якщо ó дитини виникнóть трóднощ³, ïод³л³ть завдання на ïосильн³ частини.
2 Завдання ïросте. Можна зì³нити óìовó:
— А ÿкбè ëàстіâкà ëåтіëà äо ÿëèíкè, à горобåцü — äо топоëі, кому буëо б
бëèж÷å ëåтітè?
Якщо дитина розгóбиться, доïоìож³ть їй. Сïочаткó вид³л³ть червониì
кольороì загальнó частинó шляхó горобця ³ ласт³вки, ïот³ì — син³ì кольороì шлях ласт³вки, а зелениì — шлях горобця. Дитина ïобачить, що син³й
в³др³зок шляхó довший, н³ж зелений.
заняття 14 (стор. 30-31).
1 «Два ³ два» — б³льше, н³ж «два ³ один». Д³йсно, ìожна не ïерераховóвати.
6 На слово «дал³» дитина звертає óвагó, а ознакó за кольороì — «ô³олетова» — частенько óïóскаþть. Ó цьоìó виïадкó варто ïоговорити ïро ц³нн³сть
кожного слова в óìов³ завдання.
заняття 15 (стор. 32-33).
1 Ïо-ïерше, ïотр³бно здогадатися з контекстó, де тóт баобаб. А ïот³ì
знайти верх³вки дерев ³ ïор³вняти їх висотó з ростоì жираôа.
2 Завдання, ïов’язане з ïеревертанняì констрóкц³ї, досить складне для
деяких д³тей. Сïроектóйте ìодель завдання на стол³.
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заняття 16 (стор. 34-35).
2 Словесна констрóкц³я «б³льше двох» ìоже викликати трóднощ³ в розóì³нн³. Ïри необх³дност³ ïровед³ть к³лька в³дïов³дних д³й: ïодайте дитин³
«б³льше двох», «ìенше двох» ³грашок.
6 Тóт ïотр³бно, щоб дитина дов³ряла своєìó окоì³рó ³ не боялася його
застосóвати.
заняття 17 (стор. 36-37).
4 Тóт дóже важлива аргóìентац³я дитини ï³д час в³дïов³д³ на заïитання.
5 Словесна констрóкц³я в цьоìó завданн³ дóже складна для розóì³ння.
Ïри необх³дност³ ïод³л³ть її на частини.
заняття 18 (стор. 38-39).
1 Звичайно, з’єднóвати треба два син³х бóдиночки так, щоб ïри з’єднанн³
бóдиночки не ïеревернóлися. Це л³вий бóдиночок вгор³ ³ ïравий внизó.
заняття 19 (стор. 40-41).
2 Це дóже важливе завдання, яке зìóшóє дитинó звернóтися до власного
досв³дó. Дитина н³коли не бачила гноìа, але добре знає, що вона вища в³д
кошеняти, тоìó сóìн³в³в ó неї не ïовинно виникати.
3 Найближче до хóдожника розташована ìотр³йка, якó в³н триìає в рóках.
4 Завдання складне для дитини. Варто ïровести ïрактичнó роботó. В³зьì³ть аркóш ïаïерó, який бóде ìоделлþ картини, ³ ïереверн³ть його к³лька
раз³в, ìодиô³кóþчи висотó в ширинó.
заняття 20 (стор. 42-43).
1 М³ж двоìа ïазлаìи в нижньоìó рядó ïотр³бно розì³стити ïазл ³з зображенняì бóдильника. В³н дзвонить, як дзв³ночок, ³ ïоказóє час, як нарóчний
годинник.
2 Важливо, щоб дитина ïоì³тила, що ïорóч з червоноþ скринькоþ є дв³
ïоштових скриньки.
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