Практичне заняття № 1
СТВОРЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ ПРЕДМЕТНОРОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
План
1.
Роль навчального кабінету в організації навчального та виховного
процесу в початкових класах.
2.
Предметно-розвивальні зони навчального кабінету в початковій школі
3. Систематизація наочних посібників і ТЗН, засобів ІКТ. Засоби наочної
інформації кабінету.
4. Вимоги до кабінету початкових класів.
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Контрольні питання
1. У чому полягає методична робота освітнього закладу?
2. Що являє собою предметно розвивальне середовище?
3. Яке завдання створення предметно-розвивального середовища?
4. Які предметно-розвивальні компоненти слід враховувати для організації
навчального процесу в початковій школі?
5. Яка роль навчального кабінету?
6. Які наочні посібники, ТЗО та ІКТ повинні бути у навчальному кабінеті?
7. Який зміст навчально-методичного комплексу кабінету?
Завдання для самостійної роботи
1. Методична діяльність вчителя початкової школи (підбір прикладів
методичної літератури, інтернет ресурсів).
2. Вивчення методичної літератури з питання організації роботи
навчальному кабінеті початкової школи.
3. Характеристика кабінету початкової школи з метою ознайомлення
різними підходами до створення предметно-розвивального середовища
кабінеті.
4. Розробка конспекту уроку в альтернативних системах навчання
використанням предметно-розвивального середовища кабінету.
5. Розробка і реалізація моделі предметно-розвиваючого середовища
кабінеті початкової школи.
6. Практичне виготовлення засобів наочної інформації кабінету.
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