
Laboratorio 

Tante maracas variopinte 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

Obiettivo 

Allenare la manualità ed 
esercitare l'attenzione sui 
diversi suoni prodotti da 
materiali differenti. Imparare 
ad esprimersi anche attraverso 
la musica per realizzare attività 
creative. 

? 

Durata - so min

Materiali 

• bicchierini di carta
• bottigliette di plastica
• oggetti piccoli che scossi

fanno rumore (sassolini, pasta,
sabbia, conchigliette ... )

• nastro adesivo trasparente o
di carta

• materiali per decorare ( colori
acrilici, pennarelli, brillantini,
stoffe ... )

�===================>111,. 

Prima di giocare 

La bellezza del mondo è la sua varietà, che si esprime anche attraverso tante 
musiche diverse. Organizzate un viaggio sonoro in Sud America, facendo 
conoscere ai bambini uno strumento tipico del luogo e allenando la loro 
attenzione alle sottili sfumature dei suoni. 

Infanzia



Laboratorio 

Il gioco 

1. Fate scegliere ai bambini tra i materiali sonori a disposizione quello che
preferiscono per la loro maracas. Aiutateli a inserire i materiali nella
bottiglietta o in uno dei bicchieri. Ogni materiale produrrà un rumore
diverso.

2. Chiudete le bottigliette con il tappo o sovrapponete due bicchieri (in
basso va quello pieno), chiudendoli con il nastro adesivo.

3. Per la decorazione, spazio alla fantasia di ognuno! I bambini potranno
colorare direttamente con colori acrilici e pennelli e poi aggiungere
brillantini o altro. In alternativa potranno rivestire le bottiglie e i bicchieri
con del nastro adesivo di carta e sopra si potranno dipingere tante righe
di misure e tinte diverse.

4. Una volta che le maracas sono colorate e i colori asciutti, è tutto pronto
per suonare insieme al maestro Diego!

Per conoscere meglio il lavoro di CBM guardate il cartone animato Le 
Avventure di Cibì sul canale You Tube oppure sfogliate i numeri del 
giornalino Occhiolino e scoprite la sezione Coltiviamo l'inclusione sul sito di 
CBM Italia. 

https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/


Лабораторна

Багато різноколірних маракасів

Перед грою

Краса світу полягає в його різноманітності, яка також проявляється 
через різні види музики.Організуйте музичну подорож в Південну 
Америку, ознайомлюючи дітей з типовим місцевим інструментом, 
звертаючи їхню увагу на найтонші відтінки звуків.

Мета

Розвивати моторику і 
слух на сприйняття звуків 
,спричинених  різними 
матеріалами. Навчитися 
креативно самовиражатися 
через музику, придумуючи 
різноманітні заняття.  

Матеріал

• картонні стакани 
• пластмасова пляшка 
• дрібні предмети, що при 

найменшому русі утворюють 
звуки(камінчики, макарони, 
пісок, ракушки) 

• прозорий скотч
• декоративні 

матеріали(акрилові 
фарби, пензлики, 
блискітки,клаптики тканин)

Тривалість  - 60 хв
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Лабораторна

Щоб дізнатися більше про роботу СВМ, подивіться мультфільм «Le 
Avventure di Cibi” на каналі You Tube, або перегляньте номер журналу 
“Occhiolino” і відкрийте для себе розділ “Coltiviamo l’inclusione” на сайті 
CBM Italia.

Гра

1. Запропонуйте дітям вибрати між сонорними матеріалами які вони 
мають в наявності, тобто тими, з яких вони б хотіли створити маракас. 
Допоможіть їм засипати їх, (камінчики, пісок) в пляшку або ж картонний 
стакан.Кожний матеріал буде створювати свій неповторний звук. 

2. Закрийте пляшку кришкою або ж покладіть на стакан ,наповнений 
камінцями, ще один порожній,таким чином закриваючи його, 
закріпивши все разом скотчем. 

3. Діти можуть розмалювати маракас на власний смак.Вони можуть 
розфарбувати його акриловими фарбами з допомогою пензликів і потім 
додати блискітки чи щось інше. Як альтернативу, можна запропонувати 
їм наклеїти на пляшку чи стакан паперовий скотч і зверху розмалювати 
його смужками різних розмірів і кольорів.

4. Як тільки маракаси будуть розфарбовані і кольори висохнуть, все буде 
готовим для того щоб заграти на маракасі з маестром Дієго!

https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/


Fiabe e racconti 

Talpa Gina e il mondo di sopra 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 

Obiettivo 

Sviluppare la capacità di ascolto 
per allenare la concentrazione 
e la comprensione del testo; 
allenare il senso dell'olfatto 
attraverso la sperimentazione. 

Prima di giocare 

Durata - 45 min

Materiali 

Oggetti di diverso tipo: erba, fiori, 
legno, carta, terra, pastelli a cera 

Ci sono tanti animali che non vedono bene e che per muoversi nello spazio 
utilizzano altri sensi, come l'udito, il tatto o l'olfatto, quindi si affidano tanto 
alle orecchie, alle zampe e al naso. La talpa Gina fa parte di questi animali 
che vedono molto poco se non per niente. Scoprite cosa fa per conoscere 
il mondo che le sta intorno e provate anche a voi a giocare insieme a lei 
utilizzando soprattutto l'olfatto. 

Talpa Gina e il mondo di sopra 

Ciao a tutti, io sono Talpa Gina e vivo quaggiù. 
Dove? Cercate in basso, più in basso. Giù, giù. Sotto, più sotto. Ecco, proprio 
qui. Sono nascosta sottoterra. Perché? Perché qui mi sento protetta. Poi ci 
sono un sacco di cose interessanti, me ne accorgo quando ci sbatto contro. 
Ci sono i sassi, ci sono le radici, ci sono ... ci sono ... ci... beh, le cose interessanti 
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https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/


Кріт Джіна і світ зверху

Перед грою

Багато тварин не мають гострого зору. Для того щоб краще 
орієнтуватись в просторі, використовують інші рецептори, такі як слух, 
дотик, нюх. Отже вони покладаються на свої вуха, лапи, ніс. Кріт Джіна 
одна із таких тварин, що бачить дуже погано, майже нічого. З’ясуйте що 
робить Джіна для того щоб пізнавати світ навколо неї. Спробуйте і ви за 
допомогою гри, використовуючи нюх поринути у світ крота Джіни. 

Мета

Розвивати можливість слухати 
для тренування концентрації 
і розуміння тексту. Розвивати 
відчуття запахів методом 
експериментів.

Тривалість  - 45 хв 

Матеріали

трава, квіти, дерев’яні матеріали, 
папір, ґрунт, кольорові олівці

Кріт Джіна і світ зверху

Привіт всім, мене звати кріт Джіна і я живу тут. Де? Шукайте нище, ще 
нище . Вниз, вниз. Глибше, ще глибше. Ось, саме тут. Я заховалась під 
землею.

Чому?

Казки та оповідання
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-Тому що тут я відчуваю себе в безпеці. Тут є багато цікавих речей, я 
помічаю це коли натрапляю на них. Тут є каміння, є коріння, ще є там 
… є… ем… багато цікавих предметів.  Не так вже й багато, однак можна 
зустріти дощового черв’яка, декілька мурашок і ..і.. все.

Так, якщо подумати добре, тут внизу соціальне життя не особливо 
жваве. Направду, мушу визнати, що це досить нудно. Хто знає, 
можливо ідея жити під землею була не дуже то вже і блискучою. 
Іноді я з нетерпіння чекаю коли повернуться вовченята, дикі 
кролики і бабаки. Коли вони спускаються у свої нірки, я слухаю їхні 
розповіді. –«Сьогодні я бачила квіти» «Сьогодні я бачила море» Тоді 
моя цікавість вибухає. Вона вирує в мені. Хто знає, що таке квіти, хто 
знає що таке море, і хто знає, що таке бачити їх. Я не знаю. Не знаю, 
бо нічого не бачу. Взагалі нічого, нічогісінько. Під землею все темне, 
похмуре, і це мене трохи лякає. Тут дуже холодно, що доповнює усю 
цю жахливу картину. Я завжди мерзну, навіть якщо в мене є хутро, 
я можу перетворитись на шматок льоду. Отже, справи такі: мені 
нудно, мені страшно, я замерзаю і мені дуже цікаво як там зверху, 
поки ще не сталось лиха. Вирішено: я йду. Рішення остаточне. 
Своїми кігтями рию, піднімаюсь, піднімаюсь, піднімаюсь. І 
нарешті… ось! Я виходжу на відкрите повітря, на поверхню. Мабуть 
гарно, але я нічого не бачу.

«- Не видно, тому, що ніч, - каже сова . Треба чекати Сонечка! «

«- Добре, я почекаю.»

Чекаю, чекаю, чекаю. Більше чекати не можу. 

«- Агов Сонечко, ти збираєшся виходити? «

«- Я вже деякий час тут «- відповідає Сонечко. 

« І чому я тебе не бачу? «- запитую я. 

«-Тому, що ти кріт. Кроти не можуть бачити а ні нище, а ні вище 
землі. 

Казки та оповідання



«Оххх! Це катастрофа!Я розчарована і страшенно засмучена, відчуваю 
себе нікчемно. Я ніколи не зможу побачити квітів, я ніколи не зможу 
побачити море! «Вище ніс. Ти можеш дослідити і відчути запах квітів, 
моря за допомогою носика «- каже Сонечко. «Неймовірно! За допомогою 
носа? «

«- Так, кроти можуть відчувати запах краще за інших. «

«- Але як я можу рухатися, якщо не бачу? «

«- Ось, візьми, я дам тобі один із промінчиків. Він проведе тебе.»

Чудово, я йду гуляти з Промінчиком сонця. Про таке навіть ніколи й 
не мріяла. Промінь мені каже: 

«- Іди сюди, іди туди. Іди праворуч, йди ліворуч. Остерігайся цього, 
остерігайся того!»

Я з ним в безпеці. Згодом Промінчик каже:

« - Це море. «

- Який чудовий запах у моря, відчуваю солоний присмак. – «-А тут є 
квіти.»

- Ммм який чудовий аромат.

- Промінчик показує мені багато цікавого

«-Це дерево, а тут кущ, поруч росте мох, неподалік біжить струмочок, 
а це яблуко, трохи далі грибочок та інше…»

Дуже багато всього є на поверхні землі і кожне із них має свій запах, 
я вчусь розпізнавати їх усіх. Усі пахощі, запахи, аромати, приємні і 
не дуже, абсолютно усі манять мене.

« - Що це за аромат? Я раніше його не зустрічала.» Разом із 
Промінчиком сонця йдемо досліджувати.

Казки та оповідання



Таємничий запах чутно з хатинки, а саме з кухні, запитую у господаря.
 
«- Я Великий Хомяк «- каже власник хатинки 

«-І це чарівний аромат мого торта. «

«- Що таке торт? «

- Запитую я. 

«- Торт це страва, яку готують для святкування особливих подій. «

«- А яка сьогодні особлива подія? «

«- Тому що сьогодні до мене завітала в гості ти «- посміхається Великий 
Хомяк. - Я приємно вражена. Цей торт для мене. Я іменинниця! Я з 
Великим Хомяком та Промінчиком сонця з’їла увесь торт.

Як смачно! - Зрештою я чую запах від себе і розумію що він не звичний 
для мене. Потім я повертаюсь до Великого Хомяка і він пахне так само. 
Дуже дивно, як це можливо? 

«- Нічого дивного,»- каже Промінь сонця, 

«- Це запах дружби».

На цей раз я була здивована ще більше. Трохи відпочивши, виходжу із 
хатинки щоб поговорити з Сонечком. 

«-Знаєш, а цей світ подобається мені, усі його похощі, запахи, аромати. 
Знаєш, тут мені не холодно і я нічого не боюсь. Можу впевнено сказати, 
що я щаслива, навіть якщо я не маю змоги бачити. Дякую тобі за все. «

- Потім повернувшись до Великого Хомяка, я не бачу, однак знаю 
Сонечко мені посміхається. 

Казки та оповідання



Гра

 Як і Кроту Джині, дітям після прочитання казки, пропонуємо 
вибрати деякі матеріали і понюхати їх, наприклад: квіти, траву, землю, 
палички, папір, олівці… Це буде простий і цікавий спосіб дізнатися 
характеристики деяких елементів і матеріалів не тільки через зір, а й 
через нюх.

Казки та оповідання

Щоб дізнатися більше про роботу СВМ, подивіться мультфільм «Le 
Avventure di Cibi” на каналі You Tube, або перегляньте номер журналу 
“Occhiolino” і відкрийте для себе розділ “Coltiviamo l’inclusione” на сайті 
CBM Italia.

https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/


Fiabe e racconti 

Come gli animali ebbero le code 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·

Obiettivo 

Sviluppare la capacità di ascolto 
per allenare la concentrazione; 
acquisire varie modalità di 
espressione, aumentando il 
controllo del proprio corpo in 
movimento. 

Durata - 30 min

:> 

�------------------------�--....
Prima di giocare 

Leggete "Come gli animali ebbero le code" ai bambini che poi, con la loro 
immaginazione, dovranno dare vita a tutti gli animali che si incontrano 
nella storia. Ognuno si differenzierà per una caratteristica particolare, che li 
rende unici e bellissimi! 
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https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/


Казки та оповідання

Як у звірів появилися хвости

Перед початком гри

Прочитайте дітям » Як у звірів появилися хвости». Після прослухання 
казки діти повинні зімітувати всіх звірів про яких йшлося у казці. 
Кожен звір має  свої , ні на кого іншого схожі відмінності, що його 
роблять унікальним і прекрасним!

Мета

Розвивати здатність сприйняття 
на слух  з метою розвитку 
концентрації уваги
Освоїти різні види самовираження, 
опановуючи  контроль над власним 
тілом в русі.

Тривалість - 30 хв
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Як у звірів появилися хвости

Колись дуже давно, на початку народження світу, звірі не мали хвостів. 
Лев, як король звірів, вирішив що потрібно  щось змінити.Він наказав  
усім  звірям зібратися під великим деревом біля озера, рано-вранці, на 
зорі.» 
Там будуть роздавати хвости і  кожен отримає  по одному» сказав він. 
В назначений день  під великим деревом звірі побачили багато різних 
– прерізних  хвостів і кожен з них  поспішив  вибрати  собі  хвіст, 
який йому  був найбільше до вподоби. Першим  вибрав собі  хвіст  
Лев, оскільки він був царем. Він вибрав собі  довгий  і міцний  хвіст 
золотистого кольору, з трохи темнішим бантиком на самому кінці. 
Хвіст був  дійсно  красивим і дуже йому личив. 
Мавпочка  вибрала  собі довгий і гнучкий  хвіст, ідеальний для того, 
щоб зачіпатися ним за гілки дерев. Кінь вибрав собі хвіст зроблений 
з довгих гривок, дуже вишуканий і водночас зручний для відганяння 
набридливих  мух, що кружляли навколо нього. Лисиця шукала   до тих 
пір, поки не вибрала собі  густого , м’якого хвоста, який також був  їй 
дуже  до лиця.  Собака вибрала собі хвіст яким було дуже зручно рухати.
Кіт захотів собі  довгий, тонкий та пухнастий хвіст.Слон ніяк не міг  
вибрати й в кінці  залишився  з малесеньким і непримітним хвостиком, 
що мав на самому кінчику кілька жорстких волосків.»Який жалюгідний 
хвіст» буркнув він і з того часу завжди тримав  голову опущеною, 
торкаючись  хоботом  землі. Свиня  вхопила  сміховинний хвостик і 
весело захрюкала.»
Всі маєте  по хвосту?» - спитав гучним голосом цар Лев.»Я ні...Я не маю» 
відповів  Заєць розчарованим голосом.На той час хвостів   більше не 
залишилось.»Ти будеш  без хвоста!» промовив цар Лев до Зайця.
В той час  Собака і Кіт  почали сваритися між собою.»
Мій хвіст  кращий ніж у тебе!» говорила  Собака.» Ні, неправда, мій 
хвіст кращий!», відповідав Кіт.»Мій таки кращий!» промовила Собака 
і втративши терпіння вкусила Кота за  хвіст, вискубнувши з нього   
трохи  шерсті. Кіт  вискочив на дерево  і, вигинаючись і шиплячи, не 
осмілювався  злізти додолу.Заєць тим часом  підняв  шерсть, висмикнену 
із хвоста Кота і прикріпив собі  на спину. 
З того часу, кожного разу як Кіт і  Собака  зустрічаються, Кіт зразу ж  
поспішає  знайти собі прихисток  на дереві, звідки Собака не змогла б 
його дістати.

Казки та оповідання



Гра

Після того, як ви прочитаєте казку, запропонуйте дітям  зімітувати  рухи 
і голоси звірів про яких розповідалося.   Як  один із варіантів , можна 
прочитати  розповідь  декілька раз , і для того, щоб задіяти  дітей якомога 
більше, запропонуйте їм відтворити  голос  звіра, кожний раз , коли вони 
будуть чути його назву під час читання.

Щоб дізнатися більше про роботу СВМ, подивіться мультфільм «Le 
Avventure di Cibi” на каналі You Tube, або перегляньте номер журналу 
“Occhiolino” і відкрийте для себе розділ “Coltiviamo l’inclusione” на сайті 
CBM Italia.

Казки та оповідання

https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/


Gioco 

Se le mani 
sono sole a guidare 
. - - - - - - - - - - - - - - -· 

Obiettivo 

Realizzare delle composizioni 
per allenare il senso del tatto e 
sviluppare le proprie capacità 
sensoriali e manuali. Scoprire che 
anche grazie al solo utilizzo delle 
mani ci si può orientare. 

Prima di giocare 

Materia: 

scienze 

Durata - 30 min

Materiali 

• Benda
• spago
• pallina da ping-pong
• scotch

Per continuare ad allenare i sensi, proponete ai vostri alunni di realizzare un 
piccolo labirinto sul proprio banco. Sarà un modo divertente per provare a 
orientarsi con il solo utilizzo delle mani e scoprire nuove abilità gareggiando 
con i propri compagni di classe. 

Primaria



https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/


Гра

Дисципліна: 
Природознавство

Як можна ходити наосліп 
керуючись тільки руками

Перед грою

Для розвитку сенсорних здібностей запропонуйте вашим учням 
створити маленький лабіринт на власній парті. Це буде захоплючий 
спосіб для того, щоб орієнтуватися в просторі тільки з допомогою рук і 
відкрити в  собі  нові здібності ,змагаючись з іншими учнями класу.

Мета

Створити композиції для того, 
щоб розвивати відчуття предметів 
на дотик/ сенсорні відчуття. 

Матеріал

• Пов’язка для очей.
• Шпагат.
• М’ячик для пінг-понгу.
• Скотч

Тривалість  - 30 хв 

Primaria



Гра

Для того щоб виконати це завдання необхідно мати шпагат і скотч. 
Кожна дитина повинна створити свій власний лабіринт, прикріплюючи 
нитки шпагату до парти, утворюючи таким чином маршрути, не 
забуваючи одночасно закривати деякі проходи, що заважають досягнути 
мети. 
Як тільки лабіринт буде готовий, запрошується інший учень з пов’язкою 
на очах, який повинен знайти вихід, просуваючи рукою м’ячик пінг-
понгу по маршрутах лабіринту. Руки допоможуть йому розрізнити 
маршрути закриті і відкриті. 
Дійшовши до половини маршруту, учні повинні помінятись ролями, 
перейшовши при тім до другої парти, де буде лабіринт невідомий 
гравцю.

Гра

Щоб дізнатися більше про роботу СВМ, подивіться мультфільм «Le 
Avventure di Cibi” на каналі You Tube, або перегляньте номер журналу 
“Occhiolino” і відкрийте для себе розділ “Coltiviamo l’inclusione” на сайті 
CBM Italia.

https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/


Gioco 

Giochiamo con il tangram Materia: 

matematica 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· 

.... 

Obiettivo 

Sviluppare la creatività, la 
fantasia e il pensiero laterale 
attraverso l'utilizzo di figure 
geometriche. 

Prima di giocare 

Durata - 30/40 min

Materiali 

• 1 foglio (meglio se a quadretti)
• matita
• righello
• colori
• forbici

Leggete il testo per avere qualche informazione in più su come funzionano 
gli occhi, poi scoprite il gioco. 

Gli occhi sono una "macchina" complicata. Sono capaci di fare operazioni 
difficili in pochissimo tempo. Ad esempio, il cristallino, una specie di piccola 
lente, decide in meno di un secondo come e quanto curvarsi per far vedere in 
modo chiaro un oggetto che si avvicina o si allontana. Provando a guardare 
qualcosa attraverso una lente di ingrandimento si dovrà allontanarla e 
avvicinarla un paio di volte, prima di trovare la posizione giusta per una 
messa a fuoco perfetta. 
Il cristallino lavora così, ma con una precisione e una velocità molto 
superiori. Ovviamente con il passare degli anni si consuma, ecco perché i 
nonni hanno bisogno di occhiali che permettono di vedere bene . 

Primaria



Gioco

Inoltre gli occhi si muovono sempre insieme, nella stessa direzione. Se 
guardano entrambi dalla stessa parte, servono davvero tutti e due? Forse 
poteva bastarne uno soltanto ... Invece no, perché proprio grazie a questo 
doppio punto di vista si possono visualizzare gli oggetti non solo in 
larghezza e altezza, ma anche in profondità. 





https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/


Дисципліна:
математикаГраємось з Танграмом

Перед початком гри

Прочитайте текст для того, щоб зрозуміти як утворене людське око, 
потім відкрийте для себе гру. Людські очі - це дуже складний механізм.
Вони здатні виконувати складні завдання в дуже короткий проміжок 
часу. Наприклад, кришталик, свого роду маленька лінза, за долю секунди 
вирішує як і на скільки прогнутися для того, щоб чітко побачити 
предмет, що наближається. Намагаючись побачити що-небудь через 
лінзу ,збільшуване скло потрібно віддалити або наблизити декілька раз, 
перед тим, як знайти ідеальну позицію для того , щоб добре розглянути 
предмет. Кришталик працює так само, тільки на багато разів швидше. 
Звичайно, з часом, кришталик втрачає свої властивості, ось чому дідусі і 
бабусі повинні вдягати окуляри для того, щоб добре бачити.

Мета

Розвинути креативність і 
фантазію а також латеральне( 
неординарне) мислення з 
допомогою геометричних фігур. Матеріали

• аркуш паперу
• олівець
• лінійка
• фарби
• ножниці

Тривалість  - 30/40 хвилин 

Гра

Primaria



Крім того, очі рухаються завжди в тому самому напрямку. Якщо 
рухаються в одному й тому самому напрямку потрібно обидвоє очей? 
Можливо вистачило б тільки одного? А ось і ні...,тому що завдяки цим 
двом точкам зору можливо побачити предмети не тільки в ширину  і в 
висоту, але і  в далину.

Гра



Гра

Танграм-це стародавня китайська гра, відома також під назвою 
«Сім каменів  мудрості».Йдеться про один квадрат розділений на 7 
маленьких геометричних фігур різних кольорів.  

Відкрийте для себе разом з вашими учнями численні фігури які можна 
створити: кожна фігура створена з Танграму повинна бути створена з 
семи частин.

Ось як зробити  Танграм ( діти можуть скопіювати його з цього наочного 
матеріалу):

• Потрібно взяти аркуш паперу і лінійку і намалювати квадрат з 10 см 
в кожну сторону. Якщо є ще аркуші паперу  в клітинку маленьку  або 
велику , можна буде використати їх,так буде зручніше  малювати 
фігури.

Гра



• Діти повинні провести чорні лінії так ,як показано на картинці , для 
того, щоб  намалювати 7 геометричних фігур.

• Потім вони повинні розмалювати 7 фігур різними кольорами 
і вирізати їх по чорних лініях, для того, щоб створити 7 частин 
Танграму.; щоб зробити їх більш міцними ,наклейти їх на картон  і 
обріжте залишки картону по контурах геометричної фігури.

• В кінці заняття  діти можуть скласти фігури на їх розсуд. Ось декілька 
прикладів фігур які можна створити:

Коли фігури будуть створені, запросіть дітей «подивитися» на них з 
закритими очима, проводячи пальцем по контурах чорної лінії.

Гра

Щоб дізнатися більше про роботу СВМ, подивіться мультфільм «Le 
Avventure di Cibi” на каналі You Tube, або перегляньте номер журналу 
“Occhiolino” і відкрийте для себе розділ “Coltiviamo l’inclusione” на сайті 
CBM Italia.

https://youtube.com/playlist?list=PLbnEm_fOs9SYNBOcRFR_HW4cQnTUNuStQ
https://www.cbmitalia.org/cosa-facciamo/sensibilizzazione/pubblicazioni/occhiolino/
https://www.cbmitalia.org/partecipa/coltiviamo-linclusione/



