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Видається за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України

У ФОКУСІ ВИПУСКУ:

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Бех Іван Дмитрович, доктор психол. наук,
дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.
Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор
пед. наук, професор, Педагогічний інститут
КУ ім. Бориса Грінченка.
Богуш Алла Михайлівна, доктор пед.
наук, дійсний член НАПН України, Півден
ноукраїнський НПУ ім.  К. Д. Ушинського.
Гавриш Наталія Василівна, доктор пед.
наук, професор, ДВНЗ “ПХДПУ імені Григорія Сковороди”.
Єфименко Микола Миколайович, доктор пед. наук, професор, Бердянський ДПУ.
Кононко Олена Леонтіївна, доктор психол. наук, професор, НДУ ім. Миколи Гоголя.
Крутій Катерина Леонідівна, доктор пед.
наук, професор, Вінницький ДПУ ім. М. Ко
цюбинського.
Меленець Людмила Іванівна, канд. пед.
наук, ІПО КУ ім. Бориса Грінченка
Низковська Олена Вікторівна, наук. співроб., ДНУ “Інститут модернізації змісту
освіти” МОН України.
Піроженко Тамара Олександрівна, доктор
психол. наук, Інститут психології ім.  Г. С.   Костюка НАПН України.
Рібцун Юлія Валентинівна, канд. пед.
наук, ст. наук. співроб., Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка
НАПН України.
Смольникова Галина Валентинівна,
канд. психол. наук, ІПО КУ ім.  Бориса Грін
ченка.
Сухомлинська Ольга Василівна, доктор
пед. наук, дійсний член НАПН України.
Тарасенко Галина Сергіївна, доктор пед.
наук, професор, Вінницька академія неперервної освіти.

ГРА ДИТИНИ

З

устрічайте новий випуск із серії, присвяченої вивченню
оновленого Базового компонента дошкільної освіти.
Цього разу у фокусі уваги — освітній напрям “Гра дитини”. Поміркуймо разом, у що грають сучасні діти і що ми
можемо зробити, аби гра в дошкільному закладі не була
формальністю, а справді розвивала, соціалізувала, навчала, давала малятам можливість проявляти свободу
вибору і розкривати творчий потенціал.
Для керівників:

 Рекомендації щодо формування
ігрової компетентності дітей
від авторок нового держстандарту.
 Результати освіти за напрямом
“Гра дитини” (витяг із БКДО).
 Поради щодо проєктування предметноігрового середовища.
 Планування роботи ЗДО на літній період.
Для педагогів-практиків:
 Ігрові заняття для дітей різних вікових груп.
 Тематичний тиждень “Фруктово-ягідний мікс”.
 Ранкові зустрічі у червні.
Для батьків:
 Поради щодо підготовки до школи
в умовах карантину.
 Родинна фізкультурна розвага.

ПІДТРИМУЙТЕ ІГРИ ДІТЕЙ
І ГРАЙТЕ РАЗОМ З НИМИ!
ФОТОКОНКУРС “НАШІ ДІТИ”
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Зміст
Актуальні проблеми

3 Тамара Піроженко, Оксана Корнєєва
Гра дитини

Педагогічна лабораторія

26 Людмила Новіцька,
Галина Потапова

Літні ранки у дружньому колі

Впроваджуємо оновлений БКДО

Ранкові зустрічі у червні
для дітей старшої групи

Офіційний відділ

7 Oсвітній напрям “Гра дитини”
Витяг із Базового компонента
дошкільної освіти

Здоров’я

31 Алла Коваленко,

Віта Корнюшина

Розвивальне середовище

Про здоров’я дбаємо —
віруси долаємо!

9 Ірина Луценко

Заняття для дітей середньої групи

Проєктуємо предметноігрове середовище групи
Управління і методична служба

Сенсорний розвиток

34 Вікторія Бугайчук

Чарiвна квiтка дива дарує дiткам

14 Ірина Романюк

Заняття-гра для дітей раннього віку

	Ефективне літо: плануємо роботу
закладу дошкільної освіти

Конкурс “Універсальний
дидактичний посібник”

19 Ганна Плотнікова
Фруктово-ягідний мікс
Тематичний тиждень
для дітей дошкільних груп

Співпраця з родиною

22

Марія Копанич

Літо перед школою
Художня література

24 Наталія Косенко

Читацьке гнiздо
З досвіду впровадження буккросингу
в закладі дошкільної освіти

36 Тетяна Ткач

Диво-скриня

3 Світлана Ничик

обкл.

Спінер-музикант
Дидактична гра для дітей
старшої групи

Фізичний розвиток

38 Оксана Константиновська

Перегони спритних і кмітливих
Фізкультурна розвага для дітей
старшої групи та їхніх батьків

— До публікації можна завантажити додаткові матеріали на сайті dv.in.ua
У травні в додатках до журналу “Дошкільне виховання”
СМАКОТА — тема журналу
“Джміль” № 5 -6
jmil.com.ua/2021-5

ІГРОВІ ПРАКТИКИ — тема журналу
“Палітра педагога” № 5-6
dv.in.ua/pp2021-5

Додатки можна передплатити на сайті jmil.com.ua
або через Укрпошту разом з “ДВ” ( індекс комплекту — 95989)
чи окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)
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ВСТИГНІТЬ
ПЕРЕДПЛАТИТИ журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”
і “Джміль” до 15 червня !
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