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Кожен сучасний педагог розмірковує над тим, як збагатити свої за-

няття використанням ІКТ. Підготовка якісних мультимедійних матері-

алів  власними силами — справа непроста. Тому редакція ділиться з чи-

тачами багатою медіатекою, створеною за публікаціями журналу “Джміль”. Доступ 

до електронних  матеріалів безоплатний, варто лише завітати на сайт JMIL.COM.UA.

У ФОКУСІ: ДИТИНА і КОМП’ЮТЕР

Відкрита медіатека 
журналу “Джміль”

Інтегрована освіта

У же 5 років Видавництво “Світич” реалізує соціальний проект — безоплатні електронні додатки  
до журналу “Джміль”. До кожного випуску на сайті журналу публікуються такі е-матеріали: 

 пізнавальні  презентації у форматі Microsoft PowerPoint;  аудіозаписи музичних творів для слухання;  

 дидактичні та мистецькі картини;  шаблони для поробок;  картки для ігор;  тематичні добірки 
 фотографій;  комікси морально-етичної тематики;  інтерактивні завдання на платформі LearningApps.

Детальніше розглянемо деякі з цих е-ма те рі алів.

Шукайте в рубриці Пригоди на обкладинці. 

З сайту журналу можна завантажити 
понад 30 електронних версій сюжет-
них картин, як-от: 

 “На кухні”; 

 “Чотириколісні друзі”; 

 “На сонечку і в затінку”; 

 “На пасіці”; 

 “Мандрівка в еру динозаврів”; 

 “Звідки приходить сік”; 

 “Як книга з’являється на світ”; 

 “Улітку на ставку” тощо.

Завантажте презентацію на ком-
п’ютер і за допомогою проектора ви-
ведіть картину на великий екран. Ви 
можете показувати її дітям повністю, а 
також збільшувати зображення окремих 
сюжетних центрів відповідно до розгор-
тання бесіди.

За таким самим принципом подані 
репродукції картин українських та світо-
вих митців у рубриці Вернісаж.

Веселка в небі сяє, 
людей всіх звеселяє

(“Джміль”, 2018, № 4)

  “Увійдіть” у картину. Яка на ній погода? Що ви 
бачите, чуєте, відчуваєте?
  Що роблять діти? З ким би вам хотілося погра-

ти, подружитися?
  Якій дитині потрібна особлива увага? Чому? 

Як треба ставитися до людей з обмеженими 
можливостями?

Ірина СТЕЦЕНКО, науковий співробітник 
Міжнародного науково-навчального центру

 інформаційних технологій та систем НАНУ та МОНУ,  м. Київ

Сюжетні дидактичні
картини

https://jmil.com.ua/2018-4/coverpic
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Інтегрована освіта

  Як гадаєте, чому зайчик вирі-
шив узяти чужу морквинку? Чи 
хотів він зробити щось погане?
  Чи пригостили б козенята зай-

чика морквинкою, якби він по-
просив їх про це?
  Якби всім козенятам дісталося 

по морквинці, чи пошкодував 
би зайчик про свій вчинок?
  Наведіть інші приклади ситу-

ацій, коли легковажність має 
прикрі наслідки.

Інтерактивні завдання
Шукайте в рубриках Літературна студія, Клуб кмітливих, Космічна станція, Ігротека, Самчитайлик. 

Завдання передбачають вибір дітьми певного об’єкта з тих, що демонструються на екрані, й мають 
контроль помилки. Діти можуть виконувати їх усі разом або самостійно.

Чух-чух, крап-крап, шурум-бурум, або Звуки довкола  (“Джміль”, 2017, № 4)

  Запропонуйте дітям 
назвати словами 
звук, який видає 
 певний об‛єкт.
  Перевірте відповідь,

клікнувши на зобра-
ження.

Морально-етичні
комікси

Шукайте в рубриці Кіностудія.

Провести виховну бесіду 
в новому форматі — читання 
коміксу з екрана — допомо-
жуть е-додатки, створені по-
дібно до діафільмів. У сюжетах 
 Кіностуд�  діти побачать типові 
проблемні ситуації, у яких час-
то опиняються вони самі або 
їхні однолітки, різні моделі по-
ведінки та їх наслідки.

Як лежить багато, чи можна трохи взяти?

(“Джміль”, 2017, № 7-8)

Добірки фото

Шукайте в рубриках: Клуб до-
питливих, Лабораторія, Космічна 
станція, Оркестровий клас, Літера-
турна студія. 

Пропонуємо вашій увазі те-
матичні добірки світлин для 
пізнавальних бесід, віртуаль-
них екскурсій та виставок, 
завдань на порівняння тощо. 
Зокрема “Неймовірні тран-
спортні засоби”, “Листя і пло-
ди”, “Дерева України”, “Диво-
вижні мости світу”, “Рослини 
Арктики та Антарктики” та ба-
гато інших.

Рослини Арктики та Антарктики (“Джміль”, 2018, № 1)

  Чи схожі антарктичні рослини на українські? Які? 
  Знайдіть спільне у представників антарктичної флори. 
  Як ви гадаєте, чому в Антарктиді немає дерев?

Джмелик вирішив побувати на найзагадковішому матери-
ку Землі — в Антарктиді! Побачити на власні очі айсберги, 
пінгвінів, полярне сяйво... Антарктиду зазвичай уявляють як 
континент, де нічого не росте. Але під час мандрівки Джме-
лик  зібрав великий фотогербаріум. Роздивімося його!

Візьму собі 
одненьку, ніхто 
й не помітить.

А-а-а!

Чому ж не 
вистачає?

ІК
Т

https://jmil.com.ua/2018-1/coverpic#dload
https://jmil.com.ua/2017-4/litstudio
https://jmil.com.ua/2017-8/movie
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Заповніть 
квитанцію!

Сплатіть ще 

за оформлення 

передплати!

І постійні 
знижки.

Яка цікава тема 
номера! І все, що 
треба для роботи.

Мамо,  пора 
вже й тобі 

 передплачувати 
на сайті!

Замовила
персональний комплект:

“ДВ”, “ПП”, ще й “Джміль” 
і для групи, й додому. 

ОФОРМЛЮЙТЕ

ПЕРЕДПЛАТУ

на ІІ півріччя

ПЧХИ!

НА ПОШТІ або НА САЙТІ JMIL.COM.UA

Наші журнали принесли! 
 Передплачувати на сайті 

справді зручно. 

Заощадила 16%

Передплата

Вийшов друком 

новий журнал!

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ

“Дошкільне виховання” 74140

“Палітра педагога” 40296

“Джміль” 40295

Комплект 95989
Я за
вами?

“Джмелик”

для мене!

Навіть на 2019 рік

!
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