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У ФОКУСІ: КНИЖКОВИЙ БУМ

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Марафон
родинного книгочитання
Тематичний тиждень для дітей молодшої групи та їхніх сімей
Наталя ІВАНОВА,
вихователька, ЗДО № 99 “Ластівка”, м. Миколаїв

Як залучити батьків та дітей до спільного читання книжок? Радимо
скористатися ідеєю родинного марафону, апробованою в одному з миколаївських дитсадків. Кожен день тижня має свою тему, і педагоги
пропонують родинам ознайомитися з певною книжкою чи літературним твором, поєднавши читання із практичними діями. Добре, якщо батьки
ділитимуться світлинами, але пам’ятайте: головне — не фотозвіти, а пережиті
емоції та час, проведений разом із дітьми.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРАФОНУ
 Запрошення батьків до участі.
 Ознайомлення учасників із планом проведення
марафону.
 Підготовка обраної літератури (віршів, оповідань, казок): педагоги надсилають батькам
тексти в електронному форматі або пропонують узяти відповідні книжки в бібліотеці (варто долучити до цього й дітей!).
 Добирання потрібних матеріалів: музичних
інструментів; білого та кольорового паперу;
клею, ножиць, пензликів; кольорових олівців;
фруктів, овочів; ляльок та атрибутів для театралізації тощо.

Під листочки заглядаєм.
Он малесенька Даринка
Назбирала вже корзинку.
П. Мостовий

    Як помідори почервоніли
Я все літо поливала
Наші помідори,
А вони усе не спіють,
Просто з ними горе.
Почала я їх соромить:
— Ждать немає сили!
Застидались помідори
І… почервоніли.
П. Ребро

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МАРАФОНУ
ПОНЕДІЛОК
Тема. Віршики читаємо —
здоровими зростаємо
Літературні твори. Вірші про овочі та фрукти, наприклад: П. Мостовий “Огірочки”, П. Ребро
“Як помідори почервоніли”, К. Перелісна “Грушка”.
Практичні дії. Приготування разом із дітьми
вітамінного салату з овочів або фруктів.
Огірочки
Дуже хитрі огірочки
Поховались під листочки.
Огірочки ми збираєм,
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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
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