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Програмовий зміст: закріпити знання дітей про шахові фігури, їх
положення на дошці. Продовжувати вчити малят ходити фігурами.
Удосконалювати

вміння

вихованців

за

допомогою

коду

описувати

властивості геометричних фігур, класифікувати їх за трьома ознаками. Вчити
читати код геометричних фігур, та розкодовувати їх. Розвивати вміння
працювати з паличками Кюізенера, закріпити знання дітей про поєднання
кольору і числа. Розвивати логічне мислення, пам’ять. Виховувати увагу,
бажання виконувати логічні завдання.
Матеріал: демонстраційний: шкатулка, шахова дошка, шахові фігури,
телеграма, схеми, геометричні фігури; роздатковий: кольорові палички
Кюізенера, шахи.
Хід заняття
Вихователь (показує скриню у вигляді шахівниці). Малята погляньте, яка
цікава скриня з’явилася в нас в групі. На що вона схожа? Як ви гадаєте, що в
ній? (Міркування дітей).
Вихователь відкриває скриню, дістає з неї шахового коня.
Вихователь. Звідки цей гість? Назвіть які ви знаєте шахові фігури.
(Відповіді дітей).
Шаховий кінь (говорить вихователь). Вітаю вас, любі діти! Маю честь
запросити вас у гості до Шахового Королівства. Шахові фігури будуть раді
бачити вас.
Вихователь. Дякуємо за запрошення! Але як нам туди потрапити?
(Припущення дітей). Вірно, нам треба побудувати стежину. А хто ж нам
допоможе? Звісно, наші друзі помічники - геометричні фігури.

Дидактична гра "Весела стежинка".
Вихователь. Щоб наблизитися до Шахового Королівства, побудуємо
стежину за таким правилом /

З якої фігури починатимемо? Прочитаємо стежину. А зараз викладемо
стежину по якій ми підемо (хтось із дітей викладає стежину в напрямку
столів, на яких лежать кольорові палички Кюізенера).

Робота з кольоровими паличками Кюізенера
Вихователь. Ось погляньте, малята, куди привела нас стежина. Що є на
столиках? Ми знаємо, що ці кольорові палички не прості, а чарівні. Чому?
(Відповіді дітей). Так, вони позначають число і з них можна щось побудувати.
Уважно розгляньте палички і скажіть мені:
- яка паличка довша за бурячкову?; (синя і оранжева)
- яка коротша за блакитну?; (біла і рожева)
- яка паличка довша за червону, але коротша за фіолетову?; (жовта)

- яке число позначає жовта паличка?; (число 5)
- число 4 це яка паличка?. (червона)
Вихователь. Ми згадали, що з паличок можна щось побудувати. А що ми
можемо зробити, щоб швидше дістатися до Шахового Королівства? (Можна
побудувати з паличок потяг).
Завдання 1
Дидактична гра "Чарівний потяг"
Вихователь. Побудуємо потяг у якого першим вагоном буде біла паличка,
другим - блакитна, третім - фіолетова. Скільки пасажирів сяде в перший
вагон? А в другий? Третій? В якому вагоні найменше пасажирів? А
найбільше? (Відповіді дітей). Молодці! За такі відповіді поїзд дуже швидко
довезе нас.
Ось ми з вами і потрапили до Шахового Королівства. Хто це вже нас
чекає? А кого ще ми можемо тут побачити? (Відповіді дітей).
Звучить музика – марш.
Бесіда про ходи шахових фігур
Вихователь. Прислухайтесь малята, заграла музика. Це пішаки хочуть
показати нам як вони ходять по шаховій дошці. Пішак - це не фігура, а
звичайний піхотинець, солдат. Він ходить тільки по своїй дорозі і тільки
вперед. Відступати назад пішаку заборонено. Робить пішак один маленький
крок, ставши на наступну клітинку, але свій перший хід він може зробити,
перестрибнувши через одну клітинку. Порахуйте, по скільки чорних та білих
пішаків є на шаховій дошці. Покажіть паличку, що позначає це число. А тепер
спробуйте на своїх дошках походити пішаками. (Діти виконують завдання).
Звучить урочиста повільна музика.

Вихователь. Пішаки помарширували по своїх доріжках, повернулися
назад у свої домівки і раптом зійшли з дошки. Вони звільнили дороги для
шахових фігур. Аж раптом заграла тяжка, повільна музика, тому що це свій
хід нам хоче показати тура. Тура - це тяжка фігура. За формою вона схожа на
башту. Ходить у будь-якому напрямку - вперед, назад, праворуч, ліворуч, але
тільки прямими лініями, тому туру називають прямолінійною фігурою.
Зробіть кілька ходів своєю турою. (Діти виконують завдання).
Звучить бадьора музика.
Вихователь. Трохи погулявши полем, кожна тура повернулася у свій
будинок. Знову заграла музика, але вже веселіша. Це слон спішить показати
нам дорогу по якій ходить він. Кожен слон має свою дорогу: слон, який стоїть
на світлій клітинці - ходить тільки світлою дорогою, а той, що стоїть на
темній - тільки темною. (Діти роблять по кілька ходів кожним слоном).
Вихователь. Як тільки слон зайшов у свій будиночок, на шахову дошку
вистрибнув кінь. Будинок коня знаходиться між турою і слоном. Хід коня
дуже цікавий. Він не ходить ні як тура - прямими лініями, ні як слон косими, а стрибає по полю, співаючи пісеньку :"Стриб, скік і вбік!"
Спробуйте походити конем по своїй дошці. (Діти виконують завдання).
Веселий кінь, настрибавшись полем, повернувся назад у свій будинок.
Звучить спокійна поважна музика та аплодисменти в аудіозапису.
Вихователь. Чуєте? Усі фігури почали плескати, тому що це на дошку
вийшов ферзь. Це поважна фігура, бо вона найсильніша в Шаховому
Королівстві. Будинок ферзя такого ж кольору, як і він сам, тому що дуже
любить свій колір. Ходить ферзь, як тура і як слон, але не може стрибати як
кінь. Тому що ферзю негоже стрибати по полю.
Скажіть діти, а вам подобається як рухаються фігури? А давайте
покажемо фігурам як ми вміємо рухатися.

Проводиться фізкультхвилинка за вибором вихователя.
Вихователь. Подивіться діти, як стали струнко всі фігури. Вони підняли
голівки, випрямили спинки. Ми з вами також давайте випрямимось. Заграла
музика і повільно на дошку вийшов сам король. Він спостерігав весь час за
нами і йому також дуже захотілось показати нам, як ходить по шаховому
полю. Ми вже з вами знаємо, що король – це найголовніша фігура в
Шаховому Королівстві. В кожному війську по одному королю. Але
запам’ятайте, діти, що без будь-якої іншої фігури гра може продовжуватись, а
без короля – ні. Це єдина фігура, яку вороги не можуть збити, йому лише
загрожують. Але коли королю нікуди заховатися від загроз, програє все його
військо. Таким чином, королю слід бути дуже обережним, обдумувати кожен
свій крок. Саме тому він ходить лише на одну клітинку, але у будь-якому
напрямку – вперед-назад, праворуч-ліворуч, а також навскоси. Малята,
походіть королем по своїй дошці ( Діти виконують завдання, а одна дитина
демонструє хід королем на великій дошці). Тільки-но король став на своє
місце, на дошці знову з’явились пішаки і стали на свою вулицю попереду
фігур.
Дидактична гра «Яка фігура зникла?»
Вихователь. Король і його шахове військо хоче перевірити чи добре ви їх
запам’ятали. Хочуть з вами трішки погратись. Зараз одна фігура зникне, а ви
маєте відгадати якої фігури не стало.
Діти заплющують очі, вихователь прибирає з поля фігуру, діти відгадують
яку. Проводиться декілька разів.
Дидактична гра «Розстав фігури по місцях»
Вихователь пропонує дітям перемішати фігури, а потім повернути їх до
власних будиночків, правильно розставивши на шаховій дошці.
Вихователь. Мешканцям Королівства сподобалось, що ви їх добре
запам’ятали. Фігурам стало дуже цікаво, як ми сюди потрапили і хто нам

допомагав Давайте їх познайомимо з нашими друзями-помічниками –
кольоровими паличками та геометричними фігурами.
Дидактична гра «Прояви фотографію»
Вихователь. Ось у нас є фотографії наших друзів, та вони не проявлені ще,
а деякі з них закодовані. Давайте з’ясуємо де чиє фото.
Вихователь показує картки, на яких зображені закодовані геометричні
фігури. Малята розкодовують їх, називаючи при цьому всі властивості фігур.
Далі вихователь показує картки із зображенням певних об’єктів. Діти лічать
їх та знаходять паличку, якою можна позначити таку кількість.
Вихователь. Малята, жовта паличка каже мені, що крім неї більше ніякі
палички не можуть позначити число 5. Давайте їй покажемо і розкажемо,
якими паличками її можна замінити. (Вихователь пропонує замінити жовту
паличку двома іншими).
Вихователь. Шаховим фігурам дуже сподобалися наші друзі, але
найбільше їх порадували дітки -

розумні, спритні. А вам малята, що

найбільше сподобалось? А тепер нам час повертатися в дитячий садок.
Подякуємо фігурам за гостинність, скажемо їм "До зустрічі!, адже ми з ними
неодмінно зустрінемось ще.

Додаток 1 (Робота з кольоровими паличками Кюізенера)

Таблиця співвідношення чисел і паличок

Завдання 1.

Завдання 2.

Завдання 3.

Додаток 2 ( д/гра «Чарівний потяг)

1

3

6

Додаток 3 ( Шахове Королівство)

Додаток 4 ( бесіда про шахові фігури)

пішак

кінь

слон

ферзь

тура

король

Додаток 5 ( д/гра « Розстав фігури по місцях»)

Додаток 6 ( д/гра «Прояви фотографію»)

Додаток 7 ( завдання: замінити паличку двома іншими

