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УНІВЕРСАЛЬНИЙ
дидактичний посібник

урнал “Дошкільне виховання” у 2021 році продовжує конкурсний квест країною дошкілля і оголошує новий конкурс педагогічних досягнень. Цього разу він об’єднає майстрів посібникотворення.
Якщо Ви є прихильником застосування в освітній роботі з вихованцями не лише готових
(купованих) посібників, а й авторських засобів навчання, якщо вкладаєте у свої витвори душу,
а також фантазію, психолого-педагогічну майстерність та художні навички, якщо знаєте, як зробити навчально-розвивальні посібники багатофункціональними, такими, які можна довго й по-різному
використовувати в дитячій діяльності та освітній роботі, — ласкаво просимо до участі в цьогорічному
конкурсі зі створення розвивального предметно-просторового середовища в закладах дошкільної
освіти “Універсальний дидактичний посібник”!
Заявки на участь надсилайте разом
із конкурсними матеріалами на електронну
адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua.
Підготуйте і надішліть
такі конкурсні матеріали:

✓ ФОТОГРАФІЇ посібника та (за потреби)

його окремих ключових фрагментів, складових, додаткових роздаткових матеріалів
(карток, фішок, фігурок тощо), а також розвивального осередка / локації на стіні / стелі / підлозі. На фото слід виразно показати
не лише загальний вигляд посібника, а і його
деталі, важливі для правильного виготовлення та застосування.

✓ ОПИС

Бажаємо успіху всім майбутнім конкурсантам.
Нехай переможуть найкреативніші, наймайстерніші! Ми будемо ознайомлювати читачів з надісланими розробками на шпальтах журналу впродовж року. А переможців, як і завжди, визначить
читацьке голосування. Про підсумки конкурсу ми
повідомимо у “ДВ”, 2022, № 3.

посібника. Тут важливо зазначити його назву, орієнтовну вікову адресацію, розвивально-дидактичні цілі, які можна
реалізовувати за допомогою цього посібника, коротко описати його конструкцію, склад,
вказати зовнішні параметри, необхідні для
виготовлення матеріали, за потреби — спосіб зберігання чи трансформації. Головне —
показати застосування посібника в різних
видах дитячої діяльності, для розв’язання завдань різних освітніх ліній, у різних ситуаціях.
Як це зробити ЛАКОНІЧНО і ПЕРЕКОНЛИВО —
вирішуйте самі, адже переможе той, хто зуміє
найкраще продемонструвати УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ своєї розробки та її розвивально-дидактичну значущість.

✓ ЗАЯВКУ на участь у конкурсі.

БЛАНК ЗАЯВКИ завантажте
за посиланням: dv.in.ua/konkurs
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Більше, ніж просто
журнали…

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ —
для дітей, батьків і педагогів
До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”

та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль”
ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріали:

✔
✔
✔
✔

ПАМ’ЯТКИ
ІНСТРУКЦІЇ
КАРТКИ до дидактичних ігор
КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ
тощо

“СТІНИ, СТЕЛЯ І ПІДЛОГА,
які говорять”

С

учасна педагогічна технологія облаштування освітнього простору “Стіни, стеля і підлога, які
говорять”, яку презентувала на сторінках журналу докторка пед. наук, професорка Катерина
Крутій (“ДВ”, 2019, № 1, № 3, № 4), викликала потужну хвилю інтересу серед педагогів.
Запрошуємо поділитися успішним досвідом і цікавими знахідками всіх, хто взявся за втілення
цих ідей і знає, як збагатити персональний простір ДИТИНИ і якнайповніше реалізувати можливості її саморозвитку в умовах закладу дошкільної освіти.

Як завжди, чекаємо ваших заявок
на участь у Конкурсі разом із конкурсними матеріалами на електронну
адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ
в Конкурсі
✓ ФОТОГРАФІЇ розвивального

осередку на стіні/стелі/підлозі. Світлини мають чітко продемонструвати загальний вигляд локації з усіма
зображеннями, мотиваційними та
інформаційними елементами, деталями, додатковими пристроями
і пристосуваннями тощо. Окремі деталі та способи застосування локації в діяльності дітей бажано проілюструвати додатковими фото.

БОНУС: ФОНОГРАМИ
до кожного сценарію!

✓

Короткий ОПИС розробки із
зазначенням назви, вікової адресації, призначення та ролі у візуалізації інформації, змісту зображень
і деталей (а також матеріалів, розмірів тощо), місця розташування
в інтер’єрі закладу, способів застосування в системі розвивально-навчально-виховних впливів на дітей
(ігри, вправи, завдання, бесіди та ін.).

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?
Відскануйте

Завантажте

Роздрукуйте Працюйте!

Приділяйте час дітям,
а не пошукам матеріалів!
Передплачуйте журнали:
 на сайті jmil . com . ua / peredplata
оберіть зручний варіант передплати
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 у будь-якому відділенні Укрпошти
індекс комплекту — 95989

✓ ЗАЯВКА на участь.

Найкреативніші розробки публікуватимуться на шпальтах журналу
впродовж року. Переможців визначить читацьке голосування, а підсумки Конкурсу редакція оголосить
у “ДВ”, 2021, № 3.

БЛАНК ЗАЯВКИ завантажте
за посиланням: dv.in.ua/konkurs
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