Фотоконкурс “Наші діти”

ІДИ, ІДИ, СНІГУ,
МАЛЮКАМ НА ВТІХУ!
Уже підготував санчата!
Кого з вас, друзі, покатати?

Сідайте до нас у карету чудову
І разом рушаймо у казку зимову!
(Надіслала Світлана Євтушенко, ЗДО № 54,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.)

—
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(Надіслала Світлана Ліпешко,
ЗДО № 6 “Сонечко”, м. Калинівка, Вінницька обл.)

Швидко малята з гірки злітають —
Нібито крила у них виростають!

(Надіслала Ганна Казановська, ЗДО № 1 “Дзвіночок”, м. Шостка, Сумська обл.)

Деревцю
допоможу —
Сніг важкий
з гілок струшу.
(Надіслала Ніна Проніна,
ЗДО № 27 “Світанок”, м. Суми)

Геть не бояться снігу голуб’ятка —
Їх підгодують хлопчики й дівчатка.

(Надіслала Тетяна Павлюченко,
ЗДО № 2 “Ясочка”, м. Суми)

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

БОНУС

БЕЗОПЛАТНІ
Е-МАТЕРІАЛИ

Скануйте QR-коди на сторінках журналів
і завантажуйте матеріали для роботи:

ü картки до дидактичних ігор ü пам’ятки ü репродукції картин ü фонограми тощо.
Додатки можна передплатити разом з “ДВ” (індекс комплекту — 95989)
або окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)
на Укрпошті чи на сайті jmil.com.ua
Замовляйте випуски: books@dvsvit.com.ua, (067) 504-50-22
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