Дорогие родители!

Предлагаем вашему вниманию развивающие игры для детей
в возрасте 3 лет. Это период очень динамичного развития малыша.
В это время рекомендуется вводить дополнительные занятия,
поддерживающие его когнитивное развитие. Это также идеальный
момент, чтобы начать своё приключение с настольными играми.
Благодаря красивым и красочным иллюстрациям детки получают
удовольствие от игр серии АБВГДЕЙКА , с которыми они открывают
для себя окружающий мир и с радостью изучают новые темы.
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Цвета и фиг у ры - это простая и весёлая игра, разработанная
для самых маленьких. Увлекательным способом помогает детям
научиться распознавать и различать цвета и формы, что является
одним из основных элементов образования. Умение распознавать
и отображать очертания фигур имеет большое значение в процессе
чтения и письма. Игра развивает также математические навыки ребёнок изучает основные геометрические фигуры.
Игра
позволяет
детям
легче
описывать
окружающую
действительность, развивает визуальный анализ, тренирует
наблюдательность, развивает мануальные навыки, умение
ориентироваться в пространстве.

Содержание:

Шесть игровых полей со съёмными геометрическими фигурами
и руководство для родителей.
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Благодаря различным вариантам заданий вы можете получать
удовольствие от игры снова и снова.
Разминка для начала
Рекомендуем, чтобы место для игры было тихим и спокойным. Такое
пространство помогает ребёнку сосредоточиться.
Игра с обучающими карточками помогает развивать
внимание и тренирует у малыша мануальные навыки. Этот вид
времяпрепровождения даёт ребёнку чувство удовлетворения
от решения самостоятельных задач. Поначалу непременно
будет полезна помощь взрослого –по принципу «давай сначала
вместе, а потом покажи мне, как это сделать самостоятельно».
Варианты игр:
A) Узнаём формы
Поместите перед ребёнком по одной геометрической фигуре
каждой формы лицом вверх. Первый раз подберите фигуры одного
цвета.

Вместе назовите, какие видите формы. Есть ли что-нибудь в вашем
окружении с такими же очертаниями?
Б) Узнаём цвета
Каждое игровое поле (и соответственно три фигуры) имеют
с обратной стороны разный цвет. Поместите перед ребёнком по
одному элементу каждого из шести цветов.
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Спросите, какой это цвет. Предложите вместе поискать
предметы вокруг вас в этой цветовой гамме.

На каждом игровом поле есть три пустых выемки.
По очереди выкладывайте перед ребёнком одно поле, а рядом
– подходящие к нему фигуры. Задача малыша - вложить фигуры
в соответствующие выемки.

На следующем этапе разместите на столе все фигуры. Положите
перед ребёнком одно поле.

Его задача - самостоятельно подобрать три подходящие фигуры для
этого поля, а затем для всех очередных полей, что вы ему покажете.
Если дети хорошо справляются с этим заданием, можно организовать
конкурс. Каждый ребёнок получает одно или два поля и должен как
можно быстрее заполнить их фигурами, лежащими в центре стола.
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Рассказ
Собрав заданное поле, попробуйте вместе рассказать, что вы видите
на картинке. Возможно у вас получится создать историю, в которой
появятся все герои из шести полей?
Сортировка
Положите все карточки перед собой.
Задача игроков - сгруппировать фигуры в отдельные наборы.
Например, разместить в одном месте все карточки в форме круга.
Вы также можете вместе с ребёнком сосчитать предметы в каждом
наборе.

Список картинок, используемых в игре:
1. Город – круг, квадрат, прямоугольник.
2. Снеговик – круг, квадрат, треугольник.
3. Лес – прямоугольник, треугольник, круг.
4. Море – круг, квадрат, прямоугольник.
5. Ферма – круг, квадрат, треугольник.
6. Дом – круг, квадрат, прямоугольник.
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Игры серии АБВГДейка тестировались с участием детей и
получили положительные отзывы воспитателей дошкольных
учреждений, психологов и родителей.

Другие игры из серии:
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Дорогі батьки!

Ми хочемо представити вам ці розвивальні ігри для дітей віком від 3-х
років. Діти у такому віці розвиваються напрочуд швидко. Тому важливо
заохочувати їхню допитливість та підтримувати інтелектуальний
розвиток корисними іграми. Крім цього, це найкращий час
для того, щоби познайомити дітей із настільними іграми.
Гарні й барвисті ілюстрації заохотять малюків до гри з АБВГДЕЙКА ,
- забавками із серії ігор, завдяки яким вони пізнаватимуть
довколишній світ та розвиватимуться.
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Кольори та фіг у ри - проста й весела гра, створена для
малюків. З нею діти в ігровій формі вчитимуться розрізняти
кольори та фігури. Такий підхід до навчання є одним із базових.
Здатність розпізнавати та відтворювати фігури є дуже важливою
у період опанування читання й письма. Гра також сприяє розвитку
математичних навичок, оскільки дитина знайомиться з основними
геометричними фігурами.
Гра допомагає дітям описувати довколишній світ, розвивати зорову
увагу та моторику завдяки вправам на сприйняття та просторову
уяву.

У комплекті:

Шість дошок із вилучними геометричними фігурами та інструкція
для батьків.

3

Завдяки великій кількості ігрових комбінацій ви маєте можливість
щоразу відкривати гру заново.
Перш ніж розпочати
Ми радимо знайти тихе та спокійне місце для гри. Саме у таких
умовах дитина найповніше зосереджуватиметься на грі.
Гра з розвивальними головоломками сприяє концентрації уваги та
розвитку моторики дитини. Така форма забавки викликає у дитини
відчуття задоволення від того, що вона самостійно впоралася
із завданням. Допомога дорослого, найімовірніше, знадобиться
спочатку, щоби показати дитині, як самостійно виконувати завдання.
Перед початком гри:
A) Знайомство з фігурами
Розкладіть перед дитиною по одній фігурі кожної форми кольоровою
стороною догори.

Разом назвіть кожну фігуру. Чи є щось поряд із вами такої ж форми?
Б) Знайомство з кольорами
Кожна сторона кожної дошки (і трьох фігур) мають різний колір.
Розкладіть перед дитиною по одній фігурі кожного з шести кольорів.

Запитайте, якого кольору кожна фігура. Запропонуйте дитині
назвати кольори предметів довкола вас.
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У кожній дошці є три порожніх місця.
Покладіть перед дитиною дошку, а поряд розкладіть відповідні
фігури. Повторюйте те саме для кожної дошки. Завдання дитини вкласти фігури у відповідні місця.

Наступний крок - розкладіть перед дитиною усі фігури. А потім
покладіть перед нею дошку. Повторюйте те саме для кожної дошки.

Завдання дитини - вкласти три фігури у відповідні місця кожної
дошки.
Якщо малюк добре вправляється із завданням, ви можете
влаштувати змагання. Кожен отримує одну або дві дошки і має
якнайшвидше вкласти фігури, які завчасно розкладені посередині
столу, у відповідні місця кожної дошки.
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Розкажіть історію
Коли всі фігури вкладені у відповідні місця дошки, спробуйте разом
описати те, що ви бачите на картинці. Можливо, вам навіть вдасться
вигадати історію за участі всіх персонажів із шести дошок?
Сортування
Розкладіть усі елементи перед собою.
Завданням кожного гравця буде відсортувати фігури за купками:
наприклад, усі фігури круга повинні бути в одній купці. Ви також
можете полічити усі елементи з кожної купки.

Перелік картинок, що
використовуються у грі:
1. Місто – круг, квадрат, прямокутник
2. Сніговик – круг, квадрат, трикутник
3. Ліс – прямокутник, трикутник, круг
4. Море – круг, квадрат, прямокутник
5. Ферма – круг, квадрат, трикутник
6. Будинок – круг, квадрат, прямокутник
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Вироби серії АБВГДейка протестовані дітьми та мають схвальні
рекомендації вихователів дошкільних закладів, психологів та
батьків.

Ознайомтеся із серією:
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