
Ірина СТЕЦЕНКО,  
науковий співробітник Міжнародного науково-

навчального центру інформаційних технологій та 

систем Національної академії наук України та 

Міністерства освіти і науки України, автор 

технології «Логіки світу» для дітей від 4 до 12 років 

 

Станьте читачами мого блогу "Інформація і МИ" 

http://informaciaforall.blogspot.com 

Група "Логіки світу" у FaceBook https://www.facebook.com/groups/LogikiSvity/ 

Група "Логіки світу" у Google+ 

https://plus.google.com/u/0/communities/113238661952117667102 

Мій профіль на FaceBook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007501658217 

Мій профіль в Pinterest http://www.pinterest.com/irinaaltair/ 

 

Методичні матеріали «Мистецтво та пізнання світу» 

1. Чи складно танцювати.  

http://informaciaforall. blogspot.com/2016/04/blog- post_9.html 

2. Гномики. http://informaciaforall. blogspot.com/2016/01/blog- post_7.html 

3. Сімейство фіалок.   

http://informaciaforall. blogspot.com/2015/03/blog- post_14.html 

3. Знайдіть картину у житті (Бесіда-дослідження з дітьми та дорослими) 

http://informaciaforall. blogspot.com/2015/04/blog- post_13.html 

 

Методичні матеріали «Конструювання» 

1. Лего-математика: поняття «більше — менше», закономірності, комбінаторика 

і … (Лего-дива власноруч) 

 http://informaciaforall. blogspot.com/2015/01/blog- post.html 

2. Мозаїка на заняттях з математики (Експериментування з дошкільнятами та 

молодшими школярами) http://informaciaforall. blogspot.com/2016/04/blog- 

post_27.html 

 

Методичні матеріали «Виховання дослідників» 

1. Птах на крилах вітру (Бесіда про секрети природи і знахідки винахідників) 

http://informaciaforall. blogspot.com/2016/03/blog- post_19.html 

2. Підказки природи — у техніці (Бесіда з майбутніми інженерами) 

http://informaciaforall. blogspot.com/2016/01/blog- post_23.html 

3. З чого розпочинається винахідництво?  

http://informaciaforall. blogspot.com/2016/10/blog- post_20.html  
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4. Пізнавальне конструювання: підсумки першого року роботи 

http://informaciaforall. blogspot.com/2016/06/blog- post_10.html  

5. Пригоди родини їжачків: їжачки і золоті росинки (Природознавство, 

конструювання, математика, сенсорний розвиток. Інтерактивна пізнавальна 

казка для дошкільнят та молодших школярів) 

http://informaciaforall. blogspot.com/2016/06/blog- post.html 

6. Пригоди родини ведмедиків: як ведмедики подарунок отримали 

(Інтерактивна пізнавальна казка для дошкільнят та молодших школярів) 

http://informaciaforall. blogspot.com/2016/05/blog- post_26.html 

7. Пригоди ведмедиків: як ведмедики кавунчики від зайчиків захищали 

(Інтерактивна пізнавальна казочка для дошкільнят та молодших школярів про 

замкнені та незамкнені лінії та ще й ...)  

http://informaciaforall. blogspot.com/2016/05/blog- post.html 

http://informaciaforall.blogspot.com/2016/06/blog-post_10.html
http://informaciaforall.blogspot.com/2016/06/blog-post.html
http://informaciaforall.blogspot.com/2016/05/blog-post_26.html
http://informaciaforall.blogspot.com/2016/05/blog-post.html

	3. Знайдіть картину у житті (Бесіда-дослідження з дітьми та дорослими)
	http://informaciaforall. blogspot.com/2015/04/blog- post_13.html
	Методичні матеріали «Конструювання»
	1. Лего-математика: поняття «більше — менше», закономірності, комбінаторика і … (Лего-дива власноруч)
	http://informaciaforall. blogspot.com/2015/01/blog- post.html
	2. Мозаїка на заняттях з математики (Експериментування з дошкільнятами та молодшими школярами) http://informaciaforall. blogspot.com/2016/04/blog- post_27.html
	Методичні матеріали «Виховання дослідників»
	1. Птах на крилах вітру (Бесіда про секрети природи і знахідки винахідників) http://informaciaforall. blogspot.com/2016/03/blog- post_19.html
	2. Підказки природи — у техніці (Бесіда з майбутніми інженерами) http://informaciaforall. blogspot.com/2016/01/blog- post_23.html
	3. З чого розпочинається винахідництво?
	http://informaciaforall. blogspot.com/2016/10/blog- post_20.html
	4. Пізнавальне конструювання: підсумки першого року роботи http://informaciaforall. blogspot.com/2016/06/blog- post_10.html
	5. Пригоди родини їжачків: їжачки і золоті росинки (Природознавство, конструювання, математика, сенсорний розвиток. Інтерактивна пізнавальна казка для дошкільнят та молодших школярів)
	http://informaciaforall. blogspot.com/2016/06/blog- post.html
	6. Пригоди родини ведмедиків: як ведмедики подарунок отримали (Інтерактивна пізнавальна казка для дошкільнят та молодших школярів)
	http://informaciaforall. blogspot.com/2016/05/blog- post_26.html
	7. Пригоди ведмедиків: як ведмедики кавунчики від зайчиків захищали (Інтерактивна пізнавальна казочка для дошкільнят та молодших школярів про замкнені та незамкнені лінії та ще й ...)
	http://informaciaforall. blogspot.com/2016/05/blog- post.html

