
ФРУКТОВО-ЯГІДНИЙ МІКС
Тематичний тиждень для дітей дошкільних груп

Літній тематичний тиждень із соковитою назвою подарує дітям 

незабутні емоції та враження, а педагогів підштовхне до створення 

власного не менш цікавого методичного проєкту.

Д ля дітей літо — час здійснення мрій, актив-
них ігор, нових друзів. Виважене поєднання 

оздоровчих технологій та навчально-пізнавальної 
діяльності дасть змогу і потішити малят, і погли-
бити їхні знання про навколишній світ. Тож чудо-
вою знахідкою для кожного вихователя стане ор-
ганізований проєкт тематичного тижня. Це дієвий 
спосіб сформувати в дітей цілісну картину світу, 
уточнити їхні уявлення про предмети, об’єкти та 
явища довкілля, спонукати їх до пізнання світу та 
опанування практичних умінь і навичок. 

Тривалість проєкту — тиждень. Його зміст пе-
редбачає організацію різних видів роботи з ви-
хованцями відповідно до розділів освітньої про-
грами “Дитина”. Педагогу надається можливість 
самостійно визначити методи, прийоми і засоби 
навчання, цікаві та максимально корисні для ма-
лят, дібрати літературний матеріал з теми.

Ганна ПЛОТНІКОВА,
вихователька-методистка,
ЗДО № 64 “Барвінок”, м. Миколаїв

Кожен день проєкту спрямований на реаліза-
цію окремого розділу програми і має свою назву. 
Тема дня й визначає напрям роботи. До кожного 
дня розроблено рекомендовані форми роботи 
з дітьми, але це в жодному разі не має обмежу-
вати творчість педагога. 

ПЛАН ТЕМАТИЧНОГО ТИЖНЯ

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

День пізнання 
 довкілля

День математичної  
науки

День зміцнення 
здоров’я

День   
рідної мови

День розваг  
і веселощів

Ознайомлен-
ня з природним 
 довкіллям “Ціка-
винки фруктово-
ягідного світу”

Конструювання з 
конструктора LEGO 
“Наші груші запашні, 
соковиті і смачні”

Фізкультурний 
комплекс рухли-
вих ігор і вправ 
із м’ячем “А ми у сад 
ходили”

Розвиток  мовлення 
“Фруктове асорті”

Фізкультурно-
музична  розвага 
“Фруктово- 
ягідний вернісаж”

Ліплення “Фрукто-
во-ягідне асорті”

Математична скарб-
ничка  “Стигле гроно 
 винограду — голов-
на окраса саду”

Вправи на розви-
ток уяви, мовлен-
ня та мислення 
 “Фруктові мрії”

Театр емоцій 
 “Розмова у фрукто-
вому кошику”

Образотворчість 
(колективна) 
“Смачні та соко-
виті дарунки літа”

Ознайомлен-
ня з довкіллям 
“На гостини 
до садівника” 

Конструювання 
з будівельного 
матеріалу “Склад 
для фруктів”

Експериментальна 
діяльність “Вітамінні 
смаколики” (приго-
тування фруктових 
салатів)

Читання вірша 
В. Крищенка 
 “Сонячне яблуко”

Сюжетно-рольова  
гра “Майстер-
шеф”

Управління і методична служба
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ЧИТАТИ ДАЛІ

https://dv.in.ua/2021-5?ref=dv2021-5.pdf
https://dv.in.ua/2021-5/zmist?ref=dv2021-5.pdf
https://dv.in.ua/readmore?issue=dv2021-5&page=19


Передплата на ІІ пiврiччя 

стартувала!

НА САЙТІ JMIL.COM.UA

✓ завжди акційна ціна

✓ швидкий та зручний розрах
унок 

карткою

✓ можливість уже зараз 

передплатити журнали на весь  

2021/2022 навчальний рік
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НА ПОШТІ
95989 Комплект “ДВ” з додатками74140 “Дошкільне виховання”40296 “Палітра педагога”40295 “Джміль”

ВСТИГНІТЬ 

ПЕРЕДПЛАТИТИ журнали  

“Дошкільне виховання”, 

“Палітра педагога”  

і “Джміль” до 15 червня!

Дб
ає 

про дошкіл ля
з 1 911 року 

https://jmil.com.ua/peredplata?dv=1&pp=1&jm=1&ref=dv2021-5&page=reklama
https://jmil.com.ua/peredplata?dv=1&pp=1&jm=1&ref=dv2021-5&page=reklama
https://jmil.com.ua/peredplata?dv=1&pp=1&jm=1&ref=dv2021-5&page=reklama



