«Ігри патріотів»
Іги з патріотичного виховання для дошкільнят
Знайомство з рідним будинком, вулицею, містом, краєм, країною починається в
дошкільному віці. Щоб дитина зацікавився історією міста, в якому він живе, потрібні не
тільки бесіди, але цільові прогулянки, екскурсії. А ще дошкільнята люблять грати, тому
знайомити дітей з містом, краєм і країною будемо через ігри. Зараз я познайомлю вас з
такими іграми, які використовую у своїй роботі.
Дидактична гра "Збери картинку"
Вам знадобляться старі непотрібні кубики, які знайдуться в будь-якій групі, листівки з
видами вашого міста (2 примірники). Обклеївши кубики, ви побачите, яка проста і цікава
гра у вас вийшла. Для молодших дітей обов'язково треба використовувати зразок, старші
дошкільнята можуть впоратися самостійно. Завдання дітей - зібрати картинку і
розповісти, що на ній зображено.

Дидактична гра «Міста України»
Вам знадобиться настільно-друкована гра видавництва «СвітОгляд» (набір 48 карток), або
ж її можна виготовити самостійно використавши листівки з зображенням міст України, на
зворотній стороні яких можна розмістити коротку інформацію про зображене місто. У
готовому наборі 48 навчальних карток, з яких дитина може скласти 24 сюжети. Комплект
карток - це цікаві завдання, веселі яскраві малюнки, прості а головне – ефективна
методика, що перетворить процес навчання на захопливу гру як для дітей, так і для
дорослих. Заняття з картками сприятиме збагаченню знань та розвитку зацікавленості
довкіллям, а також інформаційної грамотності, навичкам спілкування та прагненню
застосовувати набуті знання в повсякденному житті.

Підготувала: Коняєва А.С., вихователь ДНЗ № 6 «Крунк»

Хід гри:
1. Розкладіть перед дитиною 6-9 карток. Запропонуйте їй обрати 2 картки, з яких можна
утворити сюжетний малюнок.
2.Уважно розгляньте сюжет. Озвучте назву міста. Попросіть дитину повторити за вами.
3. Познайомте дитину із загальною інформацією про міста, яка знаходиться на картках.
поясніть незрозумілі слова. Попросіть дитину розповісти, що запам’яталось з
прочитаного. Рекомендую за одне заняття вивчати 2-3 міста.
4. Наступного заняття перевірте, як дитина запам’ятала інформацію. За необхідністю
повторіть попереднє заняття.
Дидактична гра "Гості міста"
Для гри вам знадобляться листівки з видом вашого міста пронумеровані, кубик, кілька
машинок. Хід гри: Педагог пропонує лічилочкою вибрати екскурсовода по місту. Дитинаекскурсовод кидає кубик, число, що випало на кубику шукає на листівці. Завдання
дитини-розповісти про те місце, зображеному на листівці, як можна цікавіше, доступніше,
вибирає "транспорт" і з "гостями" міста відправляється на екскурсію.
Дидактична гра "Знайди пару"
Вам знадобляться календарики з видом вашого міста в подвійному екземплярі. Хід гри:
Дітям роздаються картки з видом вашого міста або міст вашого краю. Завдання дітей, як
можна швидше знайти собі пару, розповісти, що це за місто, місце чи якась визначна
пам'ятка у них на картках зображена.

