ПРОГРАМА «ДИТИНА»*

НАШІ СТАРШІ ДІТИ
ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ

Шостий рік життя
Основне завдання вихователя — здійснити поступовий перехід
від сприймання математичного змісту в грі, побуті, спостереженнях та інших видах діяльності до цілеспрямованого його осмислення й засвоєння на заняттях, у спільній з ровесниками діяльності.
Виховувати в дітей інтерес до логіко-математичних завдань;
зацікавлювати їх дотепними іграми, логічними задачами з елементами гумору, викликати радість пізнання; надавати можливість здійснювати вибір ігор, вправ, задач відповідно до власних
інтересів, настрою тощо; продовжувати вчити дітей виражати свій
стан щодо виконання завдань логіко-математичного змісту словами, висловлювати почуття, котрі виникають.
Велику увагу приділяти добору методів і прийомів для організації діяльності дітей з матеріалом логіко-математичного змісту.

Сьомий рік життя
Діти повторюють і закріплюють раніше вивчене з кожного розділу, осмислюють його. Водночас матеріал кожного розділу розширюється і збагачується, що дає можливість більш повно
й узагальнено сприйняти різні компоненти логіко-математичного
змісту.
_____________
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Н. В. Кудикіна; авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч,
Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] /
Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. Орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — 3-тє
вид., доопр. та доп. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012, — 492 с.
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УМОВИ УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Шостий рік життя
Оволодіння логіко-математичним змістом здійснюється
за умов поглиблення відповідних знань та практичних умінь
п’ятирічних дітей з різних розділів Програми. Важливою умовою
засвоєння окремих розділів Програми є наповнення їх новим змістом. Зокрема, це стосується розділів «Число і цифра», «Множина», «Орієнтування в часі».
Знайомі за змістом завдання ускладнюються. Наприклад,
при порівнянні предметів діти спочатку вчилися встановлювати різні співвідношення між двома предметами, а на цьому етапі
дітям пропонується встановлювати більш складні співвідношення на кшталт: предмет товщий, ніж попередній, але тонший, ніж
наступний.
Потрібно забезпечувати умови для зацікавлення дітей завданнями логіко-математичного змісту і самостійного вибору діяльності логіко-математичного змісту (в математичних центрах (осередках, куточках) мають бути різноманітні дидактичні матеріали,
інструменти і прилади для вимірювання довжини, ширини. Ваги,
часу тощо, а також зошити, книжки).
Принципово важливим вважаємо заохочення допитливості,
пізнавальної активності, розвитку пізнавальних інтересів на математичному матеріалі.
Сприяння мовленнєвій активності дітей — одне з ключових
завдань педагога. Необхідно підтримувати бажання дітей використовувати набуті знання та вміння в іграх, побутових ситуаціях, праці, образотворчій діяльності тощо; висловлювати словами
свій емоційний стан щодо власної математичної компетентності, успішності виконання завдання, виявлення творчого підходу,
припущених помилок та пошук можливих способів їх подолання.

Сьомий рік життя.
На сьомому році життя важливе значення має правильний
вибір педагогом методів і прийомів навчання, розробка та використання дидактичного і наочного матеріалу. Поєднання словесних, наочних і практичних методів дасть можливість залучати до
засвоєння навчального матеріалу всі види чуттєвого сприймання і тим самим організувати навчання шестиліток без перевантаження, підтримувати їхній активний пізнавальний інтерес. Як
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і в попередніх групах, слід широко використовувати ігри, призначення яких — сприяти закріпленню, узагальненню і збагаченню
пізнавального досвіду дошкільників.
Важливо сприяти закріпленню стійкого інтересу дітей до різноманітних занять логіко-математичного змісту, забезпечувати умови для самостійного вибору дітьми таких занять, власних
пошуків, відкриттів.

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Число і цифра
Шостий рік життя
Лічба предметів у межах 10 (розміщення предметів хаотичне, лінійне, по колу). Порядкова і кількісна лічба. Загальні властивості чисел натурального ряду: не тільки дане, а будь-яке число можна утворити додаванням одиниці до попереднього; будь-яке
число більше ніж кожне з попередніх чисел, і менше від кожного з наступних. Називання чисел від 1 до 10, від будь-якого числа до 10, від 10 до будь-якого числа. Ознайомлення з цифрами
від 0 до 9. Встановлення відповідності між цифрою та її назвою
(числом), між числом і групою предметів, що позначаються цим
числом. Порівняння чисел на основі попереднього встановлення
відношень між предметними множинами, упорядкування числових карток (у сторону збільшення чи зменшення) у зростаючому
та спадаючому порядку. Вивчення складу числа у межах 10 за допомогою розкладання предметних множин на дві частини. Ознайомлення дітей з українськими грошовими одиницями (1, 2, 5, 25,
50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень).
Сьомий рік життя
Підвести до розуміння, що число не залежить від характеру множин, від величини елементів, від їх розміщення тощо. Порівняння суміжних чисел на основі знань про утворення чисел:
додали один, дістали наступне число, яке більше від попереднього.
Засвоєння термінів «наступне» і «попереднє» числа. Склад чисел
із двох менших.
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Множина
Шостий (сьомий) рік життя
Засвоєння понять «усі», «кожний», «будь-які», «останній».
Практичні дії з множинами: операції щодо об’єднання і вилучення частин із множини за певною ознакою. Збільшення або зменшення на 1. Порівняння двох множин за кількістю і визначення
відношень: «на скільки більше?», «на скільки менше?», «порівну», «стільки ж».

Додавання та віднімання
Шостий рік життя
Ознайомлення із задачею, її структурою (умова та запитання).
Складання прикладів на додавання і віднімання за малюнками,
практичними діями, використовуючи сюжети найпростіших казок, різні життєві ситуації. Викладення прикладів на додавання
і віднімання в межах 5 за допомогою цифрових карток. Знаки «+»
(додати), «–» (відняти), «=» (дорівнює), «≠» (не дорівнює). Читання прикладів. Прийоми прилічування та відлічування по 1. Додавання і віднімання в межах 5 за допомогою шкали лінійки. Задачі
на знаходження суми і остачі. Складання та розв’язування задач
за допомогою малюнків і практичних дій з фішками. Вправляння дітей у складанні та розв’язування різних типів арифметичних
задач, змістом яких є придбання та продаж товарів, із використанням паперових моделей українських грошей.
Сьомий рік життя
Складання прикладів на додавання на основі складу чисел.
Запам’ятовування прикладів на додавання на основі складу кожного числа. Назви компонентів дії додавання: «сума», «доданок».
Прийоми прилічування та відлічування по 1, по 2. Текстові задачі
на знаходження суми та остачі, на збільшення і зменшення числа
на кілька одиниць.

Величина предметів
Шостий рік життя
Порівняння предметів за висотою, шириною, товщиною, довжиною, загальною величиною. Побудова упорядкованих послідовних рядів: великий, менший, найменший та ін. Використання
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еталонних та інших способів вимірювання. Використання в мові
у різних життєвих ситуаціях слів-термінів, що означають різні параметри величини (найбільший — менший — ще менший — найменший) тощо.
Сьомий рік життя
Систематизація знань, засвоєних дітьми в попередніх групах про поняття «глибокий — мілкий». Розширення і поглиблення знань про розмір предметів за рахунок більш точного їх
обстеження.

Геометричні фігури
Шостий рік життя
Трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, круг, кадрат та їх
особливості. Розпізнавання геометричних фігур, їх властивостей.
Класифікація та серіація геометричних фігур за певною ознакою
(величина, висота, товщина, колір) та за двома, трьома ознаками
(величина і колір або довжина, ширина і колір тощо). Заохочення
мовленнєвої активності.
Сьомий рік життя
Точка, відрізок прямої, ламана лінія, трикутник, чотирикутник, квадрат, п’ятикутник, шестикутник, коло. Елементи многокутника: сторони, вершини, кути. Вимірювання довжини відрізків і побудова відрізків заданої довжини за допомогою лінійки.
Засвоєння термінів «довжина», «маса», «об’єм». Поняття про одиниці вимірювання: довжини — сантиметр (см), маси — кілограм
(кг), об’єму — літр (л).

Орієнтування в просторі
Шостий рік життя
Розміщення предметів на таблиці прямокутної форми із зображенням двох-трьох рядків і стовпців. Визначення розміщення предметів за двома координатами — назвою рядка і стовпця.
Визначення розташування предмета відносно іншого. Просторове
розміщення на площині (на столі, в зошиті). Проміжні напрямки
(верхній правий кут, нижній лівий кут тощо). Використання в мові термінів, що означають різні напрямки і просторові відношення
між предметами. Схеми, плани як моделі просторового розміщення.
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