ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Педагогічна лабораторія

Теплі ранки
у дружньому колі
Ранкові зустрічі в лютому для дітей старшої групи
Катерина САВЧЕНКО,
вихователька;
Людмила ПУШКАРЕНКО,
вихователька-методистка,
ЗДО № 84, м. Миколаїв

Пропонуємо розробки ранкових зустрічей у лютому*,
під час яких ви разом із дітьми підіб’єте підсумки вивчення теми “Зима” та поглибите знання своїх вихованців про
пори року, їх зміну й ознаки. А ще здійсните віртуальну екскурсію до школи, навчитеся складати зимове меню для птахів, поговорите про транспорт, командні види спорту, послухаєте
різні голоси води, а також завітаєте в гості до казки. Чудових вам ранків!

Зустріч 1. ТРАНСПОРТ
М а т е р і а л: іграшкова машинка, “султанчики” трьох кольорів (зелений, жовтий, червоний), по
12 шт. кожного.

Хід зустрічі
ЗБИРАЄМОСЯ В ДРУЖНЬОМУ КОЛІ

у якого опиняється іграшка, називає відповідне число),
а замість слова “чотири” (або іншого числа, визначеного вихователькою) промовляють звуконаслідування:
“Бі-біп!”. Після цього лічба починається знову.
Заувага. Для гри можна використати й інший іграшковий транспорт. Відповідно змінюється варіант звуконаслідування.

Вихователька. Діти, ви були дуже уважні під
час гри. А це найголовніше для людей, які керують транспортними засобами.

Вправа-вітання
Вправа проводиться за бажанням дітей.

Вихователька. За допомогою лічилки визначимо того, хто вирішить, у який спосіб ми сьогодні
привітаємося. Нехай він чи вона обере емблему —
символ вітання серед тих, які нам уже знайомі.
ЗАПИТУЄМО — ВІДПОВІДАЄМО

Вихователька
Є в групі транспорт в нас чудовий.
Дарма, що весь він іграшковий,
Та знає добре дітвора —
Із ним цікава дуже гра!

Запитання до дітей
Чого мають дотримуватися водії всіх транс
портних засобів?
Який пристрій регулює рух транспорту на
дорозі?
Що означає червоний сигнал світлофора?
Жовтий? Зелений?
Вихователька. Створимо світлофор, використавши “султанчики”.
ВЗАЄМОДІЄМО В ГРІ

Пропоную пограти в одну з таких ігор.

Гра “Світлофор”

Гра “Бі-біп”
Діти стають у коло. Вихователька дає комусь одному іграшкову машинку. Малята передають іграшку
одне одному, виконуючи лічбу до трьох (кожен гравець,

Діти об’єднуються в команди за кольорами “султанчиків” (червоний, жовтий, зелений), утворюють три кола,
що символізують світлофор. На слова виховательки: “Заборона руху”, “Приготуватися, увага!”, “Рух транспорту

*Замовити “ДВ”, 2020, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, у яких опубліковані цикли ранкових
зустрічей у вересні-січні, можна за телефонами: (096) 548-62-26, (099) 376-35-36.
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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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