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озмаїття світу природи — невичерпне джерело можливостей для розвитку допитливості
дошкільників, для їхнього самовираження, вироблення моделей екологодоцільної поведінки.
Природнича лабораторія нашого садочка —
велика, простора кімната з казковими будиночками для тваринок, птахів, рослин — гостей із
різних куточків нашої планети. Це саме те місце,
де діти почуваються справжніми дослідниками,
простір, у якому вони можуть отримати відповіді
на свої незліченні “чому?”. А ще тут завжди панує
затишна і тепла атмосфера.
Наші вихованці допитливі, працьовиті, доброзичливо та відповідально ставляться до тварин,
знають правила безпечного поводження з ними,
прагнуть піклуватися про все живе. Вони невтомно спостерігають і досліджують.
Хочете дізнатися секрети дитячих захоплень
та успіхів? Гостинно запрошуємо в чудовий світ
флори і фауни Природничої лабораторії “Купави”.

ший.
Се к р е т п е р
іст ь
Сп ільн а від по від альн
діт ей т а дорослих
Діти й дорослі разом дбають про мешканців
лабораторії: чілійську білку Дегу, карликових та
звичайних хом’ячків, болотяних черепах, декоративних кроликів, морських свинок, амадинів,
щигликів, хвилястих папуг та папуг-нерозлучників.
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Малята допомагають доглядати за тваринами,
спостерігають, поглиблюють знання про умови
їхнього життя. Збирають осіннє листя з фруктових дерев для шиншил, з городніх ділянок — овочеві культури для кроликів та морських свинок…

У День подарунків приносять своїм друзямтваринкам їхні улюблені смаколики. Звучать щирі
привітання, радісні та пізнавальні полілоги, у ході
яких діти вчаться за різними ознаками розпізнавати настрій своїх улюбленців, розуміти рухи, за
допомогою яких вони спілкуються з людьми, радіють задоволенню тваринок.

г ий.
Се к р е т д р у
ей
По вага до вибору діт
Дошкільнята самі вигадали та дібрали чудові
клички для мешканців Природничої лабораторії під час конкурсу “Подаруємо імена своїм
улюбленцям”.

ЧИТАТИ ДАЛІ

12

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!

