
Поспішай у двір гуляти — 
весело зі снігом грати!

Оксана ХАЛАІМ,
вихователька, ЗДО № 77, м. Київ

Природа

Прогулянка для дітей середньої групи

Сніжної днини запросіть малят на прогулянку від імені ку-

медного сніговичка на підвіконні. Надворі дозвольте їм насоло-

дитися ліпленням сніжок, досхочу побавитися з ними, а потім 

зробіть разом сніговика та снігови́чку, ще й гарненько прикра-

сіть їх.  Активність, бадьорість і позитивні емоції гарантовані всім!

М е т а. Продовжувати вчити дітей помічати кра-
су зими і милуватися нею. Збагачувати знання про 
зимові явища природи (у відлигу сніг ліпиться), а та-
кож традиційні ігри й забави цієї пори. Підтримува-
ти і розвивати стійкий інтерес малят до природних 
явищ та об’єктів; заохочувати до спостережень за 
довкіллям. Учити дотримуватися правил безпеки 
під час ігор зі сніжками задля запобігання травма-
тизму. Виховувати бережне став-
лення до власного здоров’я.

М а т е р і а л: іграшковий сні-
говик, 2-3 пластикових відра чи 
миски об’ємом 5 л, 2-3 гімнастич-
ні обручі; 3-4 сніжколіпи; 3-4 роз-
пилювачі для води з розведеною 
фарбою різних кольорів, шарфик 
і шапка для сніговика, відерце 
з фарбами, широкими пензлика-
ми, великими ґудзиками, вуглин-
ками, двома морквинами.

Х і д  п р о г у л я н к и

СЮРПРИЗ

Перед виходом на прогулянку пе-
дагогиня звертає увагу дітей на те, 
що хтось заглядає у вікно. Діти ба-
чать за склом на карнизі маленького 
сніговика. 

Вихователька. Подивіться, до 
нас зазирає сніговичок. Він про-
понує нам тепло вдягтися і швид-
ше виходити на прогулянку.

Діти вдягаються і виходять надвір.

НА МАЙДАНЧИКУ

Вихователька. Погляньте-но, який чудовий 
день подарувала нам сьогодні зима-чарівниця! 
Диво-казка живе скрізь, коли навколо снігові ку-
чугури, а на деревах шапками лежить сніг. Дуже 
гарно надворі в таку пору! Поспостерігаємо за 
снігом, що вкрив усе довкола товстою білою ков-
дрою. 

Діти милуються, висловлюють 
свої враження.

Вихователька. Па м’я та єте,  
вранці ми спробували ліпи-
ти сніжки, але сніжок розси-
пався, не тримався купи? Він 
не ліпився навіть тоді, коли 
ми стуляли долоньки і міц-
но затискали його між ними. 
А спробуй мо зліпити сніжки 
зараз. Чи вдасться нам це зро-
бити? 

Діти ліплять сніжки і показу-
ють їх педагогині. Вона звертає 
їхню увагу на те, що сніг став во-
логим і тому добре ліпиться.

Вихователька. Ой, які чу-
дові у вас сніжки! Послухай-
те, як гарно розповідає про 
сніг поетеса. Але ви не тільки 
слухатимете цікавий віршик, 
а й своїми ручками покажете, 
куди падав сніг. Домовилися?
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Передплачуйте журнали:

До кожного випуску журналу “Дошкільне виховання”
та його додатків “Палітра педагога” і “Джміль” 

ви можете безоплатно завантажити дидактичні матеріа ли:

✔ ПАМ’ЯТКИ
✔ ІНСТРУКЦІЇ
✔ КАРТКИ до дидактичних ігор
✔ КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ

тощо

 БОНУС: ФОНОГРАМИ
 до кожного сценарію! 

Приділяйте час дітям, 
а не пошукам матеріалів!

  на сайті jmil . com . ua / peredplata 
оберіть зручний варіант передплати

  у будь-якому відділенні Укрпошти 
індекс комплекту — 95989

Більше, ніж просто 
журнали…

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНУ НАОЧНІСТЬ?

РОЗДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ — 
для дітей, батьків і педагогів

до кожного сценарію! 

“СТІНИ, СТЕЛЯ І ПІДЛОГА,
які говорять”

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ УЧАСТІ 
в Конкурсі

Новий
конкурс!

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 можли-

вості її саморозвитку в умовах закладу дошкільної освіти. 

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

Як завжди, чекаємо ваших заявок 

на участь у Конкурсі разом із кон-

курсними матеріалами на електронну 

адресу редакції: dv@dvsvit.com.ua

✓ФОТОГРАФІЇ розвивального 

осе редку на стіні/стелі/підлозі. Світ-

лини мають чітко продемонструва-

ти загальний вигляд локації з усіма 

зображеннями, мотиваційними та 

інформаційними елементами, де-

талями, додатковими пристроями 

і пристосуваннями тощо. Окремі де-

талі та способи застосування лока-

ції в діяльності дітей бажано проілю-

струвати додатковими фото.

✓Короткий ОПИС розробки із 

зазначенням назви, вікової адре-

сації, призначення та ролі у візуалі-

зації інформації, змісту зображень 

і деталей (а також матеріалів, роз-

мірів тощо), місця розташування 

в інтер’єрі закладу, способів засто-

сування в системі розвивально-на-

вчально-виховних впливів на дітей 

(ігри, вправи, завдання, бесіди та ін.). 

✓ЗАЯВКА на участь.

Найкреативніші розробки публі-

куватимуться на шпальтах журналу 

впродовж року. Переможців визна-

чить читацьке голосування, а під-

сумки Конкурсу редакція оголосить 

у “ДВ”, 2021, № 3.

 БОНУС:

Відскануйте Завантажте Роздрукуйте Працюйте!
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