ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Свята і розваги
Додаток
Танцювальна композиція “КВІТУЧА УКРАЇНА”
Сл. і муз. Н. Май
Вступ
Діти із жовтими та синіми стрічками шикуються на короткій стороні майданчика. Дівчатка з квітами і хлопчики, що тримають полотнища прапора, — за лаштунками.
І куплет
Діти зі стрічками, тримаючись за руки, “змійкою” рух аються по периметру майд анчика
й зупиняються, вишикувавшись у шаховому по
рядку.
Приспів
Такти 1–4. Розвівши руки вгорі, обертаються
навколо себе.
Такти 5–8. Роблять кроки вправо – вліво зі
сплесками. (Повторюють 4 рази.)
Такти 9–12. Виконують чотири “пружинки”
з підніманням рук угору по черзі (ніби змахуючи
крилами).

Такти 13–16. Приклавши руки до грудей, відходять назад, шикуючись у шеренгу.
ІІ куплет
Такти 1–4. Вибігають хлопчики, присідають
один проти одного, розгорнувши полотнища кольорів прапора. Одночасно вибігають дівчатка
з квітами, шикуються перед ними.
Такти 5–8. Хлопчики з полотнищами роблять
“хвилю”. Дівчатка з квітами змахують угорі правою і лівою руками по черзі.
Такти 9–12. Дівчатка рухаються по колу. Хлопчики піднімають полотнища так, щоб утворився
прапор.
Такти 13–16. Дівчатка з квітами кружляють
“човниками”.
Приспів
Діти зі стрічками вибігають, займають свої місця і повторюють рухи приспіву з іншими дітьми.

Флешмоб “МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ”
Сл. і муз. Т. Петриненка
І куплет
Тримаючи в руках колосся пшениці, виходять
дорослі (ведуча, музкерівниця, вихователька)
і співають. До них зі своїх місць поступово по
кілька осіб виходять діти з паперовими голубами,
підспівують.
Приспів
Діти стають перед дорослими і, похитуючись
із боку в бік, співають.

з колоссям у руках — усі співають. До них зі своїх
місць виходять усі діти (з паперовими голубами)
і шикуються у дві лінії перед дорослими.
Приспів
Похитуючись із боку в бік, співають, колосся
і голубів піднімають угору.
У фіналі прикладають руки до грудей. 

ІІ куплет
З різних куточків майданчика підходять вихователі, співробітники дитячого садка, батьки
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Плекаймо рідну мову

НЕДІЛЯ і ТИЖДЕНЬ
Чи ви вже склали плани на наступну неділю? А може, й на весь тиждень?
Ці слова ― не синоніми і позначають різні відтинки часу.
Тиждень — сім днів від понеділка до неділі включно.
Нехай кожен день
Неділя — сьомий день тижня, вихідний.
НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Тематична неділя в дитсадку.

Тематичний тиждень у дитсадку.

Подорож тривала дві неділі.

Подорож тривала два тижні.

Сім п’ятниць на неділі.

Сім п’ятниць на тижні.
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вашого тижня,
від понеділка
до неділі,
буде багатий
на теплі й радісні
емоції!
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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
!
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Продовжуйте
добрі традиц
ії!

