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У фокусі: ДИТЯЧІ СТРАХИ

Страхи всі подолаємо,
Коли підтримку маємо!

ЧОГО БОЯТЬСЯ
ДІТИ?
ЯК ПОДОЛАТИ
СТРАХ

ПОРАДИ
ДЛЯ
БАТЬКІВ
ЦИКЛ
ІНТЕГРОВАНИХ
ЗАНЯТЬ
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ МОН УКРАЇНИ

НОВИЙ
ФОРМАТ
ДИТЯЧИХ СВЯТ

 Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти
 Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях

з фізкультури в закладах дошкільної освіти

 Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО,

внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками
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МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ

ЖУРНАЛ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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У ФОКУСІ ВИПУСКУ: ДИТЯЧІ СТРАХИ

Д

іти бояться блискавки
й грому, павуків і собак,
привидів і монстрів, гучних
сварок і лункої тиші. Вони лякаються, коли вимикається
світло або зачиняються двері
за мамою… А ми, дорослі, боїмося недогледіти, не вберегти
своїх малят.
Публікації цього випуску “ДВ” допоможуть вихователям
і практичним психологам надати дошкільнятам необхідну
підтримку в боротьбі зі страхами, забезпечити комфортний
психологічний клімат у групі, донести до батьків важливу
інформацію і заручитися їхньою підтримкою.
Ви отримаєте відповіді на актуальні питання:
 Які страхи типові для кожного вікового періоду?
 Коли страх переростає у фобію, і як цього не допустити?
 Які методики діагностики та корекції дитячих страхів
доцільні в освітньому процесі дошкільного закладу?
 Як мають діяти вихователі у випадках, коли діти бояться грози, павуків, вигаданих персонажів?
Також у номері:
 Інклюзивна освіта для дітей з порушеннями зору.
 Цикл інтегрованих занять для молодших дошкільнят.
 Новий формат дитячих свят.

“ТІЛЬКИ КОЛИ МИ ПРИПИНЯЄМО БОЯТИСЯ,
МИ ПОЧИНАЄМО ЖИТИ”.
Дороті Томпсон
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Зміст
Актуальні проблеми
3

Анастасія КАБАНЦЕВА
Дитячі страхи: виявляємо,
вивчаємо, долаємо

Інтегрована освіта
24

Психологія
9
13

Цикл інтегрованих занять
для дітей молодшої групи

Олена КАМІНСЬКА, Уляна ЛУМЕЙ
Нехай грім лунає, нас він не злякає!
Як допомогти дітям подолати страх грози

Людмила КОВАЛЬОВА
З павучком я подружуся —
більш його я не боюся

Свята і розваги
29
31

Індивідуальні заняття для дітей
середньої/старшої груп

15

Робота з родиною
Світлана СВІТИЧ
Витягніть монстра з-під ліжка!
Поради для батьків

Управління і методична служба
17

Ольга ГЛАДУН
Дитина з порушеннями зору
в інклюзивному освітньому просторі
Семінар-практикум для педагогів

18 Поради вихователям щодо використання

наочності в роботі з дітьми із порушеннями зору

20

Фізичний розвиток
Олена ГАНЧО
Реалізуємо гендерний підхід
до фізичного розвитку дошкільнят
(за методикою М. Єфименка)

20 Танець пiдснiжникiв

Пластик-шоу-феміні для дівчаток старшої групи

22 Велика мрiя маленьких човникiв
Предметне пластик-шоу-атлетико
для хлопчиків старшої групи

Наталія ШАЛДА,
Тетяна ГУТЯНКА
Про корисні апельсини —
насолоду для дитини

Ірина СТЕЦЕНКО, Тетяна ВУСИК
Дитяче свято: зміна формату
Підсніжник — провісник весни
Розвага для дітей старшої групи та їхніх батьків

Плекаймо рідну мову
12 Дякуючи ≠ завдяки
16 Увагу відвертають, а не відволікають
Фотоконкурс “Наші діти”
3 Іди, іди, снігу,
обкл.

малюкам на втіху!

Вкладка
1 Щодо освітніх програм у закладах
дошкільної освіти

Лист МОН України від 09.12.2019 № 1/9-750

2 Організація медико-педагогічного

контролю на заняттях з фізкультури
в закладах дошкільної освіти

Інструктивно-методичні рекомендації
(Додаток до листа МОН України
від 12.12.2019 № 1/9-765)

10 Щодо комунікації з дітьми дошкільного

віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо
переміщених осіб та організації взаємодії
з їхніми батьками
Методичні рекомендації
(Додаток до листа МОН України
від 12.12.2019 № 1/9-766)

— До публікації можна завантажити додаткові матеріали на сайті dv.in.ua

У січні в додатках до журналу “Дошкільне виховання”
ОДЯГ ТА МОДА — тема журналу “Джміль” № 1 (jmil.com.ua/2020-1)
ТАКА РІЗНА ФІЗКУЛЬТУРА — тема журналу “Палітра педагога” № 1 (dv.in.ua/pp2020-1)
Додатки можна передплатити на сайті jmil.com.ua або на Укрпошті разом з “ДВ”
(індекс комплекту — 95989) чи окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)

У ДОДАТКАХ
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до “ДВ”
для освітньої роботи з дітьми
ЖУРНАЛ ДОПОМАГАЄ ОРГАНІЗУВАТИ РОБОТУ ДІТЕЙ У ПІДГРУПАХ

“Джміль” № 1: ОДЯГ ТА МОДА
Бесіда за сюжетною картиною “В ательє”
Майстер-класи: створюємо одяг та килимок для ляльок
Оповідки, які мотивують дітей бути охайними
Англійська пісенька-вдягалочка про зимовий одяг
Інсценівка в театрі рук за віршами Наталі Забіли
та Анатолія Бортняка
 Творче завдання з наліпками “Рушничок у таврійському стилі”
 Віршовані загадки-метаграми






* Ціна за умови придбання
на групу — від 5 примірників.
Без урахування вартості пересилання

3гр6н*

Журнал розповсюджується за передплатою. Індекс 74140

Бібліографічна довідка

+ Новий конкурс “Ми — архітектори”

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті jmil.com.ua/2020-1








Комплекси ранкової гімнастики для дітей раннього віку
Заняття для дітей різних дошкільних груп
Фізкультхвилинки до занять з математики
Система роботи зі скелелазіння
Квест для інструкторів із фізкультури
* Без урахування
Фізкультурна розвага
вартості пересилання

3гр2н*

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті dv.in.ua/pp2020-1
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БЕЗОПЛАТНІ
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