ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Музичні перлинки

Сніжинки кружляють малята співають

П

оповніть зимовий репертуар новими піснями сучасних
авторів. Легкі, веселі, грайливі, вони неодмінно припадуть
до душі малюкам і зроблять зиму справді радісною порою.
СНІЖИНОЧКА
Муз. М. Ведмедері, сл. Ю. Хандожинської

ЗАВАНТАЖТЕ
АУДІОЗАПИСИ:
dv.in.ua/2019-12/p 34

1. Малесенька сніжинка
Кружляла у дворі,
Її чарівна сукня
Сподобалась мені.
Сніжинка-балеринка
Із вітром танцювала,
А потім на долоньку
До мене завітала.

Приспів:
Сніжиночка, сніжинка,
Сніжинка ніжно-біла
З пухнастої хмаринки
До мене прилетіла.
Сніжиночка, сніжинка,
Сніжиночка, мов вата,
Ходімо разом з нами
Кружляти й танцювати!

БЕЗКІНЕЧНА ПІСЕНЬКА-ЛІЧИЛКА
Муз. Я. Кравчук, сл. А. Павленко

2. Веселий і рухливий
Виходить в нас танок,
І вітер білокрилий
Назустріч робить крок.
І кращої немає
Для дітвори пори,
Як та, коли злітають
Сніжиночки згори.

Приспів.

1. Падали сніжинки білі,
Зайченята їх лічили:

Приспів:
Раз сніжинка,
два сніжинка…
Вкриті снігом
всі стежинки.
Три, чотири,
п’ять сніжинок
Танцювали круг ялинок.
2. Зайчики до ста лічили,
Та сніжинки все летіли!

Приспів.
І так далі, доки є бажання,
а закінчити можна так:

3. Нумо в сніжки грати, діти,
Бо сніжинок не злічити!
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У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
“Палітра педагога” № 6:
ДОСЛІДЖУЄМО ЗИМУ
Система роботи з ознайомлення дітей з ознаками зими
Дорожня карта спостережень
Хвилинки милування зимовими явищами
Інтерактивні казки, що сприяють невимушеному
засвоєнню правил безпеки взимку
 Цікаві заняття з фізкультури, образотворчості,
розвитку мовлення, математики
 Музичні казки (слухання п’єс: “Взимку” Р. Шумана,
“Полька” Й. Штрауса, “Етюд № 11” і “Гавот сі-мінор”
В. Косенка, “Ранок” Е. Гріга, “Зимовий ранок” П. Чайковського,
“Фея Зими” С. Прокоф’єва)
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Бесіда за сюжетною картиною “Сни новорічної ночі”
Логіко-математичні завдання з наліпками “Як творяться сни”
Комікс про те, чому дітям потрібно вчасно лягати спати
Вірші сучасних українських поетів про сни
Поради, як долати втому
Бесіда за картиною О. Збруцької “Сад снів”
Слухання колискових
Майстер-класи з виготовлення свічок і гірлянд
Вистава-пантоміма за казкою Дж. Дональдсон
“Ґруффалятко”

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті jmil.com.ua/2019-12

Додатки можна передплатити разом з “ДВ” (індекс комплекту — 95989)
або окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)
на Укрпошті чи на сайті jmil.com.ua
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