ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Фізичний розвиток

рухова активність

Гру починають з укидання м’яча
в центрі майданчика. При цьому
гравці обох команд збираються
в колі. Суддя вкидає м’яч, і кожен
гравець намагається заволодіти
ним, щоб розпочати період. Після кожного забитого гола також
здійснюється вкидання.

У ході підготовки до гри
з дошкільнятами рекомендовано

здоров’я

провести тренувальні вправи.

ПІДГОТОВЧІ ВПРАВИ

Естафета “Прокоти
м’яч мітлою
між орієнтирами”
Діти об’єднуються у дві команди і прокочують м’яч мітлою змійкою, обходячи фішки.

Вправа-естафета
“Забий м’яч у ворота”

Миготять різноколірні мітли —
Від брумболу в захопленні діти!

Діти об’єднуються у дві коман
ди та по черзі забивають м’яч
у ворота мітлою.

(Фото надані авторкою)

Командна гра “Хто заб’є більше голів?”
Діти об’єднуються у дві команди. Грають без воротаря. При цьому кожен гравець отримує індивідуальний м’яч. Команди шикуються у дві шеренги на протилежних краях поля. Завдання кожного учасника — якнайшвидше провести м’яч до
воріт суперника, не наштовхуючись на інших гравців, і забити гол у ворота. Виграє
команда, яка забила найбільше м’ячів. За грою стежать двоє суддів, що сигналізують про порушення правил підняттям угору руки з червоною пов’язкою. 

Вітаємо з Нови΄м роком!
Ви вже почали надсилати
вітання д
 рузям і колегам?
Не помиліться!
Коли йдеться про свято,
з великої літери пишемо тільки
перше слово, а коли про весь
рік — обидва слова з малої.

Зичу гарно
зустріти 
Новий рік!

Плекаймо рідну мову
Хай вам щастить
у новому році!
І наголошуйте 
правильно: рік нов и́й,
а не нóвий.

З прийдешнім Новим роком, любі читачі! Дякуємо, що ви з нами. ❤
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ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ

ЕЛЕКТРОННІ

ЧИ

ПАПЕРОВІ

✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

Купуйте та передплачуйте
ПАПЕРОВІ ЖУРНАЛИ
на сайті jmil.com.ua/peredplata

або на пошті

кли,
Усе, як ви зви
!
тільки онлайн

Продовжуйте
добрі традиц
ії!

