У ФОКУСІ: КНИЖКОВИЙ БУМ

Світ гри
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ВІРШІ ЧИТАЄМО —
ВПРАВИ ПОЧИНАЄМО!
За матеріалами посібника “#Живі письменники: дошкілля”
Сьогодні популяризація книгочитання — завдання, що реалізується на державному
рівні. І журнал “Дошкільне виховання” теж долучився до цього процесу. Торік спільно із ДУ
“Український інститут книги” ми випустили електронний посібник “#Живі письменники:
дошкілля”. Команда науковців, педагогів-практиків та літературознавців створила унікальні матеріали для роботи з дошкільнятами за сучасними українськими книжками. Як-от,
приміром, ці кумедні вправи за віршиками Лесі Мовчун зі збірки “Панда любить мандру-
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вати” (Видавництво Старого Лева, 2020). Читайте, надихайтеся та творіть разом із нами!

Панда

Руханка за віршем Лесі Мовчун

Панда любить мандрувати,
(Діти крокують на місці.)

Та не вміє рахувати.

(Тулуб трішки нахилений уперед, ліва рука підтримує праву, зігнуту в лікті, вказівним пальчиком
імітують лічбу зліва направо.)

Відучора у трамваї
Знов по колу роз’їжджає.
(Тримаючи в руках уявне
кермо, виконують
повороти тулуба
вліво–вправо.)

Лобик тре і чуха спинку.
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(Однією рукою труть лоба, а потім двома руками масажують спинку сусіда.)

— То котра ж моя зупинка?
(Знизують плечима, розводять руки в сторони,
ніби дивуючись.)

Перша,
друга,
		
п’ята,
			
сьома?
(По черзі розгинають пальчики.)

Рахувати
Вчись
		
Удома!
(На кожне слово сплескують у долоні.)
© “Дошкільне виховання”, 2022, № 1

Дощ
Пальчикова вправа за віршем Лесі Мовчун
Дощ у вікна стукотів —
(Пальчиками однієї руки стукають по розкритій долоні іншої.)

До кімнати захотів.
(Пальчиками обох рук “крокують” по столу або по колінах.)

Потім видерся на дах
(З’єднують кінчики випрямлених пальців рук, зображуючи дах будинку.)

І читав щось по складах.
(Притискають ребра долоньок одне до одного, повільно розкривають і закривають долоньки, як книжечку.)

Чи співав, чи бубонів,
(Зображують “ротики” обома руками: чотири пальчики, складені разом, доторкаються і відриваються від
великого.)

Чи лічив там кажанів,
Чи дражнив якихсь нахаб?
(По черзі загинають пальчики, як під час лічби.)

Слухай сам: кап-кап, кап-кап!
(Плескають у долоньки.)
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Їжаки

художня література

Світ гри
Шурхотять цілу ніч їжаки,

Пальчикова вправа за віршем Лесі Мовчун

(Пальчиками обох рук дріботять
по столику або по колінах.)

Бо читають
Цікаві книжки.
(Притискають ребра долоньок одне
до одного, повільно розкривають і закривають долоньки, як книжечку.)

Щоб малі
Не псували очат,
(Згинають і розгинають пальчики.)

ігрова діяльність

Світить місяць
Між яблучок
		
В сад.
(Притискають кулачки один до одного, поступово розпрямляють пальчики, ніби розквітає квіточка.)

Чудовий педагогічний лайфхак: створення фізкультхвилинок, рухливих ігор та рухових вправ
на основі яскравих ритмічних віршів талановитих поетів. Усе, що треба зробити ― додати до
римованих рядочків відповідні рухи. А вивчити віршики напам’ять у такий спосіб вашим вихованцям
буде набагато легше, ніж за допомогою традиційних методів.

Запрошуємо до участі
в КОНКУРСІ

Умови участі

“Сучасні книжки —
у сучасні дитсадки”

1. Ознайомтеся з матеріалами посібника “#Живі письменники: дошкілля”:
alivewriters.com.ua/#children
2. Створіть власні практичні розробки за зразком на матеріалі дитячих книжок
с учасних українських авторів, що не увійшли до посібника.
3. Апробуйте їх у роботі з дітьми і зробіть фото.
4. Заповніть заявку на участь у конкурсі: dv.in.ua/zayavka1
5. Надішліть конспект чи опис роботи, фото та заявку до 30 вересня на адресу:
dv@dvsvit.com.ua
Кращі роботи будуть опубліковані. Переможців буде оголошено у “ДВ” № 12, 2022
та нагороджено дипломами і призами — добірками сучасних книжок та журналів.

РОЗШИРЮЙМО КОЛО ЧИТАННЯ
МАЛЯТ РАЗОМ!
© “Дошкільне виховання”, 2022, № 1

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
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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!

