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“Світ входить у свідомість 
людини лише через двері 

органів зовнішніх почуттів. 
Якщо вона закрита, то він не 

може увійти в нього, не 
може вступити з ним у 

зв'язок. Світ тоді не існує 
для свідомості”. 

Вільгейм Прайєр 



                 Сенсорний розвиток дитини –  
            це розвиток відчуттів і сприймань,  
 

розташування у просторі величину 

 формування уявлень про зовнішні  властивості предметів: 

форму колір 

бачу чую відчуваю 



В дошкільному навчальному закладі 
сенсорне виховання – це система 

педагогічних впливів, що спрямовані на 
формування способів чуттєвого пізнання 

і вдосконалення відчуттів і сприймань. 
Поніманська Т.І. 



Пріоритетний освітній напрямок  діяльності  
педагогічного колективу у 2017-2018 н.р.  

 

сенсорно-пізнавальний розвиток дітей раннього віку 



Заходи щодо реалізації пріоритетного 
освітнього напрямку роботи: 

удосконалення системи дидактичного забезпечення  
сенсорного розвитку дітей раннього віку 

Мета пріоритетного освітнього напрямку  діяльності  
педагогічного колективу  

 

Тематична перевірка “Дидактичне забезпечення сенсорно-  
пізнавального розвитку дітей раннього віку“ 

Колективні перегляди занять в групах раннього віку 

Педагогічна рада “Дидактичне забезпечення освітнього  
процесу -  запорука розвитку пізнавальних інтересів дошкільника“ 

Виставка дидактичних посібників по сенсорному вихованню  
дітей раннього віку 



Над проблемою сенсорно-
пізнавального розвитку дітей 

раннього віку працюють вихователі: 

Дудник  
Ольга Федорівна Корнільченко  

Любов Кузьмівна 

Раховська  
Наталя Іванівна 

Дилдіна 
Світлана Михайлівна 



Пекарчук  
Наталія Василівна 

Волошко  
Наталія Василівна 

Федотова  
Ганна Миколаївна 

Алєнтєва  
Тетяна Віталіївна 

Манжос  
Любов Петрівна 



Предметно-розвивальне середовище:  
сенсорні осередки груп раннього віку 

естетичність 

доступність 

привабливість 

змістовність 

різноманітність 

оновлюваність 



порядок 

насиченість 

безпечність 

свобода вибору 



Методично-дидактичне забезпечення сенсорного 
розвитку дітей раннього віку 







методи  
прямого навчання 

ігрові методи і  
прийоми 

поєднання ігрових методів  
і методів прямого навчання 



 Цільові орієнтації педагогічного 
колективу на 2018-2019 н.р.  

щодо роботи над пріоритетним 
освітнім напрямом діяльності   

 
 

– удосконалювати форми і методи формування 
логіко-математичної компетентності дошкільників; 

– удосконалювати систему перспективного 
планування реалізації завдань освітньої лінії 
“Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” через 
апробацію перспективного педагогічного досвіду 

Дорогу здолає той, хто йде!  
Йдемо разом! 




