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Використаннянаочності при формуваннікількіснихуявлень у дітей старшого дошкільноговіку.
Старший дошкільнийвікблагодатний для розвиткупізнавальноїактивності та інтересівдітей. Цьому повинна сприяти вся атмосфера
життядітей.
Сприйманняпредметів
та
явищдитиноюформується
як
відносносамостійнийпроцес.
Дитинавиокремлюєдоступніїїрозуміннюсуттєвіознакипредметів, робитьелементарніматематичніузагальнення. У цьомупроцесіважливо,
щобдитиназдійснювалаоціннеставлення до оточуючого на основійогоспоглядання, аналізу, діяльності.
На
основідитячоїдопитливостізгодомформуєтьсяінтерес
до
навчання;
розвитокпізнавальнихздібностей.
Основнідосягненняцьоговікуобумовленіпровідним характером навчальноїдіяльності і є багато в чомувизначальним для
наступнихроківнавчання. Цимобумовленийвибірнашоїстатті.
Мета
статті:
вивчитипедагогічніумовиформуваннякількіснихуявлень
у
дітей
старшого
дошкільноговікузасобамиматематичноїнаочності.
На
шостомуроціжиттяпідвпливомнавчання,
спостереженьнавколишньоїдійсності
і
сенсорного
розвитку
у
дітейформуютьсяуявлення про утворення чисел, відношеньміж ними, кількісну і порядковулічбу, про частини і ціле та ін.
Такіуявленнядопомагаютьдитинікращеорієнтуватись в навколишньомужитті, точнішевиділяти й оцінюватиособливостіпредметів і явищ,
які вона сприймає [1, с. 172].
Важливезначення
у
навчаннідітейдошкільноговікумає
принцип
наочності.
Цепояснюєтьсянасампередтим,
щомисленнядитинимаєпередусімнаочно-образний характер. Я. А. Коменський один із перших обґрунтувавпринципинаочності та
використанняїї у навчанні. Вінрекомендував все те, щоможназасвоїти на сенсорному рівні: дотик, слух, нюх. Початок, як
вважавКоменський, випливає з відчуттів. Класична дидактика встановила принцип наочності, виходячи з узагальненняпедагогічної
практики. Результативнішезавдання те, щопочинається з розгляду картинок, предметів, явищ, подійнавколишнього. Посилаючись на
особливостіпсихічногорозвиткудітейдошкільноговіку,
К.
Д.
Ушинський
писав,
щодитяча
природа
вимагаєнаочності.
Тобтодитиніможнапояснюватиякусьскладну думку і вона не розуміє, а коли покажеш, то вона швидкозрозуміє.
Великезначеннявінтакожмає
у
формуванніпочатковихзнань
з
математики
,
бовисокийрівеньабстрагуванняматематичнихзнаньпотребує
опори
на
різнуконкретність.
Свідомеоволодіванняелементарнимиматематичнимизнаннямиможливелише при наочності у дітейдеякогочуттєвогопізнавальногодосвіду,
набуванняякогозавждипов'язане з сприйманнямнавколишньоїдійсності.
Такожвикористаннянаочності у навчаннімаєвеликезначення за умовиєдностіпершої і другоїсигнальної систем. Для того,
щобнабутізнаннядітьми, буливідображеннямдійсності, тобтоїїсвідомістю, треба, щоб вони спирались на відчуття.
Навчання математики ґрунтується на конкретних образах, уявленнях. Ціуявленняготуютьпідґрунтя для формування перших
математичних понять.
Зробитинавчаннянаочним - це не тількистворитиобрази, а й включитидитину у практичнудіяльність (наприклад: при лічбікаштани,
м'ячі та умовні кружечки, палички). При цьомупредметиможуть бути різними за кольором, розміром. Та на
підставіїхпорівняньдитинаробитьвисновок про їхкількість, рівність, нерівність. Тобто, головну роль відіграєзоровийаналізатор.
Виховательмаєпам'ятати, щонаочність - не самоціль, а засібнавчання. Він повинен вдалопідбиратипосібникинаочні, правильно
потрібнодобиратинаочність, для того щобпідвищитиефективністьнавчання та викликатиінтерес до усвідомленняматеріалу. Весь
наочнийматеріалумовноможнаподілити на два види: роздавальний: йогозначенняполягає в тому, щобнадатипроцесунавчаннядійового
характеру,
включитидитину
в
діяльність:
демонстраційний
(більший
за
розміром):
йогозначенняполягає
в
тому,щобзробитипроцеснавчанняцікавим, доступним, зрозумілимдітям, створитиумови для формуванняконкретнихматематичнихуявлень
та понять [3, с. 44].
Засобаминаочностіможуть бути: реальніпредмети, явищанавколишньоїдійсності, іграшки, геометричніфігури, картинки, малюнки,
таблиці, схеми. Широко використовуєтьсясловеснанаочність - образнеописання предмета, художні твори, усна народна творчість. Як
демонстраційний
і
роздавальнийматеріалдедалічастішевикористовуютьсячисловіфігури,
а
в
дальшому
цифри.
У
старшійгрупітриваєрозвитоклічильноїдіяльностідітей з участюрізниханалізаторів: лічбазвуків, рухів, предметів на дотик. Вправи в
лічбіпредметів на дотикзначноускладнюються:
для лічбипропонуютьсядрібнішіпредмети, якіможнарозміщувати на картці у два ряди, у
лічбіберуть участь усідітиодночасно. Значноширше в ційгрупівикористовуєтьсялічба з участю слухового аналізатора. Характер
завданьпоступовоускладнюється. Якщо в середнійгрупідітилічатьтільки звуки, то в старшійможнапоєднуватилічбузвуків і
наступнийвідлікпредметів, порівнювати звуки і предмети за кількістю. Крім того, лічбузвуківпоєднують з лічбоюрухів.
Характер наочностізалежитьвід мети і завданьнавчання, рівнязасвоєннязнань і навичок.
На нашу думку, при виготовленнінаочностівихователь повинен враховуватипевнівимоги: естетичні, педагогічні, екологічні,
гігієнічні.
Наочнийматеріалсприяєрозуміннюдітьмитого,що будь яка множинаскладається з групиокремихпредметів, якіможутьперебувати в
різномукількісномувідношенні, а цеготує до засвоєннялічби. Дітипочинаютьрозуміти, що число не залежитьвідрозміру, характеру
розміщення.
Проводивши обстеженняволодіння старшими дошкільникамикількіснихуявлень. У результатіякогобуловиявленодітей з
високимрівнемсформованості у дітейкількіснихуявлень. І цесвідчить про необхідністьспеціально-організованихметодівроботи.
Тому у загальнійпідготовці до школиформування у дітейкількіснихуявленьзаймаєвеликемісце. І цезакономірно! Адже, лічба та
цифри - цеструктурнікомпонентирозв'язанняарифметичних задач; кількісна та порядковалічба - це основа формуваннялогікоматематичноїкомпетенціїдітей
старшого
дошкільноговіку.
А
це
значить,
щоформуваннякількіснихуявлень
є
важливоюумовоюрозумовогорозвитку та розвиткупізнавальнихздібностейдітей. Значна роль належитьспеціальноорганізованійнавчальновиховнійроботі, зокрема, дидактичнимиіграми і вправами, завдякияким у дитиниформуютьсякількісніуявлення.
Висновок. Отже, використаннянаочногоматеріалу - це не самоціль, а лишезасіб, якийзабезпечуєуспішненавчання.
Ефективністьнавчаннядосягаєтьсяпоєднанням
слова
вихователя
і
засобівнаочності,
оскількипроцесформування
понять
невіддільнийвідконкретнихуявлень, відформуваннязасобівдій.
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