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   Уважаеми родители,
  Екипът на  РЦПППО гр. Ловеч, Ви представя
няколко идеи за игри, отнасящи се до ранния 
период от развитието на детето с желанието да 
Ви насочим вниманието колко е важно детето 
да играе през този период. 

   
 

    

   През този етап от развитието на детето най-ранните 
игрови действия, които малкото дете извършва са 
свързани с предметите наоколо. 
   Това са игри, в които няма ролеви модел и не следват
никакви правила, но детето ще научава света,
благодарение на собствения си сетивен опит.
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-     Стимулирате развитието на фината моторика

        За да се положат основите на бъдещи умения
 , , , ,   ., като писане рисуване рязане хранене обличане и др
         което от своя страна помага за развитието на лявото

  .полукълбо на мозъка

  Игрите, с които ще "откъснете"
 детето си от телефона  и 

таблета  и ще го научите на 
 основни умения  В РАЗВИТИЕТО МУ.

-     Стимулирате развитието на грубата моторика

          За да се помогне за цялостното развитие на детето и
  , ,    (    контрол над ръцете краката главата и торса с игри като
, , ),       хвърляне хващане пълзене което ще е плюс при игри
  .изискващи физическа активност

-    ( ) Стимулирате когнитивното познавателно
развитие

       ,   -За да се надгради речника на детето да говори по
,        ,  правилно да може да изговаря правилно звуци и думи да
 ,        стимулира паметта което ще помогне на детето в
       .развитието му през годините да бъде добър комуникатор

 

  Представете си колко добре би било 
да научите ДЕТЕТО си от сега как да 
ИГРАЕ, и след година две, то само 
да преценява кое е по-добро за него 
играта или екрана.
 Да видите резултата как интересът му
към мобилните устройства ще спадне 
до минимум.
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    1. ИГРА С ВОДА:
Ще са ви нужни: 
цедка, кофа или друг съд с вода, 
капачки. 
Как играем?  
В съда с вода изсипете капачките. 
Детето трябва да улови с цедката 
предметите във водата.
 
 Може да подавате инструкция какъв 
цвят капачка да извади то от водата. 
 Играта с водата успокоява и в същото време
забавлява децата. С подкрепата на родителя, 
учителя/специалиста детето се запознава с 
цветовете.
 Чрез играта детето развива концентрация, 
памет и фина моторика. 
Формира знания за цветовете.

2. Игра за груба моторика и звукоподражание

                       

Цел: Стимулиране към звукоподражание и развитие на 
грубата моторика.
Ще са ви нужни: 
играчки на различни животни, 
принтирани картинки на животни
Как да играем? 
Показвате на детето дадена играчка или карта с животно
и го подтиквате да го изимитира. 
Карайте детето да следва  инструкции 
като: „Почеши се като маймуна!“ 
или „Хайде сега да съскаме като змия!“.
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    Това упражнение е полезно за 
предизвикването на речева
активност и двигателните умения 
на детето.

 

    Игровият метод при всяко 
едно дете е ключов за
овладяването на нови умения.

 

      3. Игри за  фина моторика   
Възраст 1,5-3 год.

Ще са ви нужни: 
щипки за пране и кофичка/
кутия, картон 

Как играем?  
Накарайте детето да извади щипките от кофичката 
една по една, като взима всяка с три пръста
и да ги защипва на ръба на кофичката. 
Вместо кофичка може да използвате картон или кутия.
Упражнението помага да се развие фината моторика
на ръката и да я подготви за писане. Многократното
отваряне силово  на движението за отваряне 
на щипките е отлична тренировка за пръстите. 
Може да редувате лява и 
дясна ръка. 
Не забравяйте да поощрявате 
и хвалите при успех!  
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    4.  Пресипване с лъжица.
 Възраст-1,5- 3 години
Ще са ви нужни: зърна леща
 /боб или др./,
панички-2 бр., лъжица.
Как играем: 
На поднос поставете двете панички, като пълната със
зърна е отдясно. Показвате като пълните 
внимателно с дясната ръка лъжицата от купичката и я 
пресипвате в лявата купичка. Детето повтаря, докато не 
пресипе цялото съдържание. Започва се с малко количество. 
При разсипване на подноса, или на пода не се карайте.

Пресипването на леща с лъжица от купа в купа е още едно
забавно упражнение от практичния живот. 
Целта е детето да се научи да използва лъжица, 
да развива фината моторика, координация око-ръка,
концентрация, търпение,внимание, 
прецизност и чувство на ред.

 
                    Личността на всяко дете се формира

   . посредством различни видове занимания
    -       Играта се явява най съществения способ за развитието

 . на детето
          .       У всяко дете трябва да се изгради умение за игра

   . Самостоятелната игра развива въображението
       ,  Дори да се организират в групова игра децата

     .  подсъзнателно имитират играта на другите деца Това
        изгражда социален модел на поведение и помага за
    .развитие на бъдещите комуникационни умения

             Надяваме се да сме Ви от полза при организиране на
   .играта на Вашето дете

    :Няколко идеи от социалните мрежи
https://inmomsslippers.com - В чехлите на мама
https://purvite7.bg/ - Първите седем
https://parentacademy.bg/ - Академия за родители
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