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Игрови ситуации:
 Календар – ориентиране в кръгла мрежа с диаметър на кръговете 15 см.
 Музикално влакче:
o Вариант №1: Всяко влакче има вагончета с песен, песента до която достига
пчеличката с помощта на детето.
 Задача: Детето да е познае и изпее, ако е подвижна игра, да е изиграе
заедно с хостаналите си приятелчета в групата.
o Вариант №2: Детето да разкаже за кого се пее песента.
o Вариант №3: Детето познава музикалното произведение и посочва дете, което
да изпее песента. Възможни отговори: песен, стихотворение, гатанка.
o На игралното поле да има две спирки: „Веселата гара“ и „Детска градина“.
 Помогни на водолаза да открие изгубената си вещ:
o След кратко разказче, детето с помощта на пчеличката отгатва коя вещ е
изгубил водолаз.
o Учителката показва с мимики и жестове това, което водолаза трябва да открие
на морското дъно.
 Моето родословно дърво
 Дясно или ляво (5-6 год.):
o На игралното поле върху квадратна или кръгла мрежа са поставени картинки с
диви и домашни животни обърнати надясно или наляво.
o Задачата на детето е да посочи с пчеличката кое животно е надясно и кое
наляво, като изпълнява въпроса на учителката или възрастния , който играе с
него.










С какво си служи ученикът в училище и с какво си служи детето в детската градина:
o Дидактичен материал за училище: чин, раница, триъгълник, учебници, таблици,
компютър.
o Дидактичен материал за детска градина: малки столчета, играчки и др.
Кой къде живее:
o На дидактичният материал са нарисувани хора от различни националности, като:
ескимос, индианец и др . и техните домове.
Всяко пиленце в своето гнездо – ориентиране в пространството:
o Образователно направление: Математика.
Пчеличке, хвани слънчевото зайче – ориентиране в квадратна мрежа с размери на
квадратите - 15 см.
o Заниманието се провежда, когато в стаята е влязло слънчево зайче.
Помогни на Дисни принцесата да открие своята приказка:
o Пепеляшка, Снежанка, Бел, Аврора, Покахонтас.

