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.
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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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