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Загальні відомості



Моє життєве кредо:

Кредо педагога:

“Йти по життю з усмішною, нести людям добро і оптимізм”

"Все через гру, все через творчість”



Моя професія - педагог!
Я вважаю - я щаслива людина! Тому, що люблю
дітей, люблю свою творчу професію. 
На моєму шляху були фахівці, які відкрили, мене,
як людину, повірили в мене, як в педагога. Я
вдячна своїй сім'ї яка дає мені можливість
займатись улюбленою справою.
За роки своєї роботи в центрі, я впевнилась, що
кожна дитина від народження талановита та
володіє великим творчим потенціалом.
Творчість - це той місточок, по якому може пройти
дитяча душа і реалізувати себе в будь-якому
матеріалі і дати себе знайти. 



В гуртку ми навчаємося, граємося, творчо
мислимо, розвиваємо фантазію. 
Заняття дають дітям навчитися
сконцентрувати увагу, стимулювати розвиток
пам'яті, ознайомити дітей з різними поняттями,
удосконалювати дрібну моторику рук,
активізувати розумові процеси. 
Моя мета: 
граючи - навчати! 
граючи - розвивати!
граючи - виховувати!



Тема самоосвіти: Формування    
 логіко-математичноі ̈компетенціі ̈у
вихованців дошкільного віку

Мета досвіду: Забезпечити повноцінний пізнавальний та розумовий
розвиток зростаючої особистості,розвинути внутрішні сили дитини
Завдання: навчання дітей математичним способам пізнання
дійсності: рахунок, вимірювання, найпростіші обчислення;
 формування практичних умінь у розв’язанні прикладів та задач;
ознайомлення з плоскими та об’ємними геометричними фігурами;
розвиток інтелектуально-творчих проявів дітей: винахідливості,
кмітливості, прагнення до пошуку нестандартних рішень, завдань;
виховання готовності до навчання в школі, розвиток самостійності,
відповідальності, наполегливості в подоланні труднощів.



Ідея досвіду: створення умов та використання різних
засобів для формування логіко—математичної
компетентності дітей дошкільного віку у різних видах
діяльності.
Новизна: Особливістю формування логіко-математичної
компетентності є насиченість освітнього процесу
проблемними життєвими ситуаціями практичного
характеру, які активізують пізнавальні інтереси дітей,
розвивають передумови логічного мислення, вправляють
вихованців у використанні набутих знань із математики.



Н.Баглаєва

“Лог�ко-математичний розвиток”- це
як�сн� зм�ни в п�знавальн�й д�яльност�
дитини,що в�дбуваються внасл�док
розвитку математичних ум�нь �
повязанних з ними лог�чних операц�й

Актуальність



Підвищення кваліфікаціі,̈ самоосвіта



Класифікацію геометричних
фігур,предметів та множин за якісними
ознаками та чисельністью;
Серіацію,тобто впорядкування предметів
за величиною,масою,об’ємом,
розташуванням у просторі;
Обчислення та вимірювання
кількості,відстанні,розмірів,довжини,шири
ни,висоти,об’єму,маси,часу.

Логіко-математична компетентність –
це здатність дитини здійснювати:



Логіко-математичний
розвиток

Геометричні
фігуриКількість та

лічба

Величина

Орієнтування у часіОрієнтування у просторі



Формування логіко-
математичноі ̈компетенції

здійснюється

Спеціально
організоване

навчання
Спеціальна
діяльність

педагога та дітей

Самостійна
діяльність

дошкільників



Логіко-математична компетентність має
компонентну структуру

Змістовний
компонент

Дійовий
компонент

Мотиваційний
компонент



Логічні вправи;
Дидактичні ігри математичного змісту;
Сюжетно-рольові ігри;
Задачі жарти,задачі загадки;
Казкотерапію,ігротерапію та ін.

У своій̈ роботі використовую такі форми роботи,як:

Форми роботи з дітьми



 Інтегрована навчальна програма з позашк�льної
осв�ти гуман�тарного напряму гуртка з розвитку
д�тей дошк�льного в�ку “Подорож у Всесв�т”.
 Автори: Андреєва О.Б., Гаджиєва Л.Г.
Розрахована на 3 роки навчання  
Початковий р�вень 3.5-4 р.
Початковий р�вень 4,5-5 р.
Основний р�вень 5-6 р.
 К�льк�сть годин на групу складає 6 годин, 2 дн� на
тиждень

Програмно-методичне забезпечення



“Діти, як квіти”. Доторкнись до
кожноі ̈з них - і вона задзвенить, і
розсиплеться аромат, не схожий
один на одного. 

Василь Сухомлинський



Дитина - дивовижна і неповторна краплинка чистоі,̈
живоі,̈ джерельноі ̈води, яку треба берегти, цінувати,
любити. І лише тоді вона перетвориться в
дивовижну, повноводну річку, бездонне море,
повноводний океан, - океан почуттів, емоцій та
вражень…
Про що я мрію?
Про мир, про Перемогу, про можливість для всіх
дітей, про усміхнені дитячі обличчя. 



В старшому дошкільному
віці діти розуміють
відношення між цифрами і
числами, склад числа з
одиниць і двох менших
чисел в межах 10.  



Граючись - навчаємося



Навчаюсь з Лего



Міркуємо,рахуємо,світом математики
мандруємо



Вивчення геометричних фігур 
Розв’язування задач та прикладів



Гра, як засіб формування творчої
особистості

 



Дистанційне навчання



Освітня робота з дітьми не може проводитися осторонь роботи з
батьками, тому що досягнення дитини неможливе без допомоги
сім’і.̈ В роботі з батьками поставила за мету - разом розвивати
пізнавальні процеси та розумові операціі ̈у дітей. Тож
 для більшоі ̈обізнаності батьків надавались різні: бесіди,
консультаціі,̈ рекомендаціі,̈ батьківські збори.
Спільна праця з батьками допоможе повністю реалізувати
завдання з формування логіко-математичного розвитку дітей
дошкільного віку. 

Батьки - партнери педагога



Дякую за увагу!


