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ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ВІЛЬНА
ГРА ДІТЕЙ

ІНСТРУКТИВНОМЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
 Щодо організації
діяльності закладів освіти,
що забезпечують здобуття
дошкільної освіти
у 2019/2020 н.р.


ЧОМУ
ВИНИКАЮТЬ
ПРОБЛЕМИ
З ВИМОВОЮ?

Щодо організації
інклюзивного навчання
у закладах освіти
у 2019/2020 н. р.

СЦЕНАРІЙ
ОСІННЬОГО
СВЯТА

АКВАТЕАТР
МОТИВАЦІЙНИЙ
ТРЕНІНГ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

Минає літо веселкове,
Чекаємо на нього знову!
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У ФОКУСІ ВИПУСКУ:
ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

П

ісля літніх відпусток і розміреного оздоровчого періоду
в дитячих садках розгортається насичене життя! Попереду
так багато нових захопливих досліджень, веселих ігор, творчих
проєктів, довірчих бесід і спільних пригод!
Розпочніть навчальний рік натхненно
із серпневим випуском “ДВ”
 Налаштуйтеся на ефективну роботу і відновіть внутрішні
сили за допомогою мотиваційного тренінгу.
 Надайте дітям більшу свободу в ігровій діяльності, запровадивши елементи китайської освітньої практики “Anji Play”.
 Допоможіть малятам здружитися.
 Вивчіть нові нормативні документи МОНУ щодо організації
освітньої роботи в 2019/2020 н.р.
 Ознайомтеся з новою парціальною програмою з плавання.
 Сплануйте осіннє свято.
А також почніть разом з нами вивчати нові правила Українського правопису, прийнятого Кабінетом Міністрів України
22 травня цього року, в рубриці “Плекаймо рідну мову”.
Бажаємо вдалого і цікавого навчального року!
“РОБИ ВСЕ, ЩО МОЖЕШ, ТАМ, ДЕ ТИ Є,
ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВСЕ, ЩО МАЄШ”.
					

Теодор Рузвельт

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор
пед. наук, дійсний член НАПН України.
Тарасенко Галина Сергіївна, доктор пед.
наук, професор, Вінницька академія неперервної освіти.
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Зміст
Фотоконкурс “Наші діти”
2 Зі святом, рідна країно!

Вкладка
1 Щодо організації діяльності закладів освіти,

обкл.

що забезпечують здобуття дошкільної освіти
у 2019/2020 навчальному році

Педагогічна лабораторія
3

Інструктивно-методичні рекомендації
(Додаток до листа МОН України від 02.07.2019
№ 1/9-419)

Катерина КРУТІЙ

Як віднайти “золоту середину”
у вільній освітній діяльності дитини
Запровадження китайської освітньої практики “Аnji Play” у простір дошкілля України

7 Щодо організації інклюзивного навчання
у закладах освіти у 2019/2020 н. р.

Інструктивно-методичні рекомендації
(Додаток до листа МОН України від 26.06.2019

Здоров’я
10

№1/9-409)

Микола ЄФИМЕНКО,
Михайло ЛИТВ’ЯКОВ

Психологія

Акватеатр
Парціальна програма адаптації дітей
 аннього та дошкільного віку до водного
р
середовища і навчання плавання

24

Людмила СОКИРБА

Вчимося спілкуватися і дружити
Заняття для дітей середньої групи

Логопедія
14

Ганна ЯКИМЧУК

Шкідливі звички, що можуть призвести
до проблем із вимовою

Спеціальна освіта
26

16

“Перезавантаження” після відпустки

Свята і розваги
28

Мотиваційно-рефлексійний тренінг
для педагогів

Олена ЛУЩАКЕВИЧ

Котик та Півник зустрічають Осінь
Свято для дітей середньої групи та їхніх
родин

Фізичний розвиток
21

Весела наука — відтворювать звуки
Дидактичні вправи для дітей з особливими
освітніми потребами

Управління
і методична служба
Інна КОНДРАТЕЦЬ

Олена КОСТЮК

Конкурс “Нестандартне
фізкультурне обладнання”

Ольга КРАВЕЦЬ

Подорож мурашок
Заняття з фізкультури для дітей середньої
групи (за мотивами казки В. Сухомлинського
“Куди п
 оспішали мурашки”)

3
обкл.

Алла КОЛОГРИВА, Людмила ДАНИЛЮК

Чудернацькі ці тваринки
масажують ніжки й спинки

Фотоконкурс “Наші діти”
На 1-й с. обкладинки: фото надіслала Наталія Шалда, ЗДО № 1 “Дзвіночок”, м. Шостка, Сумська обл.

— До публікації можна завантажити додаткові матеріали на сайті dv.in.ua
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✔ Спостереження
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✔ Весняні діорами
✔ Майстер-клас із петриківки
✔ Березнева вис тава

✔ Сучасні віршики про літо
✔ Лепбук про рослини
✔ Заняття для дітей усіх
вікових груп
✔ Свято з татусями
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✔ Зимові вірші, загадки та задачі
✔ Досліди з водою і кригою
✔ Бесіда за картиною О. Кваші "Зимові канікули"
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