ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Свята і розваги

Назустрiч веснi
Музичне свято для дітей старшої групи
Світлана ДЕРДА,
музична керівниця,
ЗДО “Чебурашка”, м. Вишневе, Київська обл.;
Ірина ДУБРОВІНА,
канд. пед. наук, доцентка кафедри педагогіки і психології
вищої школи, факультет менеджменту освіти та науки
НПУ імені М. П. Драгоманова

Традиційний “жіночий день” 8 березня поступово втрачає свою популярність у дитячих садочках, його замінює ближче дітям Свято
мами, яке відзначають у другу неділю травня (цьогоріч воно припадає на 9 травня).
Але ж на початку весни всім нам так хочеться свята! Тож пропонуємо організувати
в березні зустріч в
 есни й акцентувати увагу малят на сезонних змінах у природі.
Д і й о в і о с о б и: Ведуча, Весна, Сніговик (дорослі); дівчатка-“квіти”, хлопчики-“птахи”, Сонечко, Хмаринка, Вітерець (діти).
Д е ко р а ц і ї т а а т р и бу т и: лісова весняна галявина, прикрашена квітами, “чарівне покривало” (тканина блакитного кольору), паперова сніжинка, штучний сніг, музичні інструменти, пір’я, мішок, паперова
хмаринка, блакитні султанчики, жовта тканина.

ЗУХВАЛА ВИТІВКА СНІГОВИКА
Діти заходять до зали під супровід пісні “Весняні
квіти” (сл. Олени Пчілки, муз. О. Пенюк).

Ведуча
Сонечко яскраве землю зігріває,
Дні стають все довші, квіти розквітають,
Повняться діброви гомоном пташиним —
То Весна приходить в нашу Україну!
Діти, подивіться, яка чудова квіткова галявина!
Тут такі гарні весняні квіти!
Під мелодію “Letkiss” (муз. Р. Лєхтинена) заходить Сніговик.

Сніговик
Хто я? Так, Сніговичок,
Білий крижаний бочок!
Взимку біля огорожі
Я стояв все на сторожі.
Зиму я оберігав,
Сонце й Весну не пускав.
Де тут квіти? Справлюсь з вами,
Замету усіх снігами!
Фу-рррррррррр!
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Сніговик сипле штучний сніг довкола, збирає квіти до
мішка, потім підходить до дітей, злегка посипає снігом і їх.

Сніговик
Ваші квіти забираю,
Бо Весни я не чекаю.
Я від сонця весь, до решти,
Геть розтану. Зимо, де ж ти?
Повертайся і пануй.
Гей, морозе, йди, лютуй!
Сніговик сипле снігом, пританцьовує і йде.

Ведуча
Що робити нам, малята?
Треба квіти рятувати!
Може, нам на допомогу
Весну красну погукати?
(Ведуча промовляє заклички, діти повторюють
за нею.)

Прийди, прийди, Веснонько, нас зігріти,
Порятуй від холоду ніжні квіти!
Прийди, прийди, Сонечку, на галяву,
Подаруй промінчики нам яскраві!
Діти виконують пісню “Весна-весняночка”
(сл. і муз. В. Лисенка).

ВЕСНА ПРИЙШЛА!
Заходить Весна.

Весна
Гарно піснею зустріли.
Як же я до вас спішила!
Ниточки травички ткала,
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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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