ISSN 0321-1401

5

№
2022
Всеукраїнський щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків

у фокусі:

ГРА І ТВОРЧІСТЬ

STREAM-ОСВІТА: МИСТЕЦЬКЕ
ГРАЄМО ПРОСТО СПІЛКУВАННЯ
НЕБА
З ДІТЬМИ5

ЦІКАВІ
ІГРИ
НА ВЗАЄМОДІЮ

ЖУРНАЛ НАГОРОДЖЕНО ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

5

№  

2022

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ЩОМІСЯЧНИЙ НАУКОВОМЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ

Видається за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України

У ФОКУСІ ВИПУСКУ:

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Бех Іван Дмитрович, доктор психол. наук,
дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.
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пед. наук, професор.
Богуш Алла Михайлівна, доктор пед.
наук, дійсний член НАПН України, Півден
ноукраїнський НПУ ім.  К. Д. Ушинського.
Гавриш Наталія Василівна, доктор пед.
наук, професор.
Єфименко Микола Миколайович, доктор пед. наук, професор, Бердянський ДПУ.
Кононко Олена Леонтіївна, доктор психол. наук, професор, НДУ ім. Миколи Гоголя.
Крутій Катерина Леонідівна, доктор пед.
наук, професор, Вінницький ДПУ ім. М. Ко
цюбинського.
Меленець Людмила Іванівна, канд. пед.
наук, ІПО Університету Грінченка.
Низковська Олена Вікторівна, наук. співроб., ДНУ “Інститут модернізації змісту
освіти” МОН України.
Піроженко Тамара Олександрівна, доктор
психол. наук, Інститут психології ім.  Г. С.   Костюка НАПН України.
Рейпольська Ольга Дмитрівна, канд. пед.
наук, Інститут проблем виховання НАПН
України
Рібцун Юлія Валентинівна, канд. пед.
наук, ст. наук. співроб., Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка
НАПН України.
Смольникова Галина Валентинівна, канд.
психол. наук, ІПО Університету Грінченка.
Сухомлинська Ольга Василівна, доктор
пед. наук, дійсний член НАПН України.
Тарасенко Галина Сергіївна, доктор пед.
наук, професор, Вінницька академія неперервної освіти.
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ГРА І ТВОРЧІСТЬ

равневий випуск журналу ми вирішили присвятити
найбільш природним для дошкільнят видам діяльності.
Адже саме вони виявляються найдієвішими засобами їх
підтримки й розвитку в непростих умовах війни.
Дорогі дорослі, долучайтеся до дитячих ігор, експериментів і творчих пошуків. Черпайте наснагу в мистецтві
й улюбленій справі!

Для керівників:
 Новий погляд на провідну діяльність
дітей дошкільного віку та вимоги
до організації STREAM-ігор у довкіллі
Для педагогів-практиків:
 Художньо-педагогічне спілкування
за картинами Ніно Чакветадзе
 Ігри для гіперактивних
та сором’язливих малят
 Освітня ситуація за STREAM-технологією
 Гра-стратегія за участі дітей та дорослих
 Фізкультурна розвага просто неба
Для музичних керівників:
 Українські музичні ігри
Для батьків:
 Як зайняти дитину, маючи лише папір та олівці
 Пам’ятка у час воєнної небезпеки

Працюймо разом заради щасливого дитинства
наших малят у вільній квітучій Україні!
На 1-й с. обкладинки: фото надіслала Лариса Ковальчук,
ЗДО № 2 "Ясочка", м. Суми.

Індекси для передплати НА ПОШТІ:
“ДВ” — 74140, “ДВ” з додатками — 95989
ВИГІДНА ПЕРЕДПЛАТА НА САЙТІ JMIL.COM.UA
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації: серія КВ № 24665-14605Р від 24.12.2020.
Видрукувано у друкарні ТОВ “Паперовий Змій-Опт”, 01023,
м. Київ, вул. Л. Первомайського, 6.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2302
від 04.10.2005.
Підписано до друку 10.05.2022. Формат 60 х 84 1/8.
Папір крейдований. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 4,64.
У виданні використано ілюстрації з freepik.com
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів
несе рекламодавець

Адреса редакції:
04053, Київ-53, а/с 36.  
E-mail: info@dv.in.ua
Тел.: (044)  486-11-19,
(096)  548-62-26,
(099)  376-35-36
© Видавництво “Світич”, 2022
Забороняється копіювання або інше
відтворення матеріалів журналу
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Зміст
Актуальні проблеми

4

Ранній вік

23 Яна Євченко

Катерина Крутій,
Ірина Деснова
Ігрова діяльність,
дитяче експериментування
і STREAM-освіта

Побудуємо ми дім…

Сенсорно-пізнавальні ігри для дітей
раннього віку

Співпраця з родиною
10 Анастасія Кабанцева
Пам’ятка для батьків у час
воєнної небезпеки
Школа мислення

Інтегрована освіта
24 Валентина Бороденко
Таємниці знайомих предметів
Освітня ситуація для дітей середньої групи

28 Наталія Коваленко

З Україною в серці

11 Марія Кирик

Як зайняти дитину, маючи лише
папір та олівці

Світ мистецтва
12 Олена Половіна, Лариса Бутенко
Про що мовчить картина, або
Комунікація за творами живопису
для дошкільнят

Кулінарія

Кулінарне заняття для дітей різновікової групи

31 Наталія Бойко

Дитина і світ

Мандрівка до Країни іграшок
Заняття для дітей середньої групи

34 Оксана Германюк

Спеціальна освіта

Разом з милим слоненятком
розважалися малятка

Психологія

16 Людмила Галіцина

Заняття для дітей з розладами
аутистичного спектра

Налагоджуємо контакт:
цікаві ігри для малят

Посібник

36 Мирослава Горін

Свята і розваги

Ми веселі діти, дуже любим літо

18 Анжела Дердель

Фізкультурна розвага просто неба
для дітей старшої групи

Диво-ширма

Розвивальний посібник для дітей
дошкільних груп

Світ гри

39

20 Олена Манжульянова

Відкриваємо піцерію

Гра-стратегія для дітей старшої групи
за участі дорослих

Музика
Яна Кравчук
Музичні ігри просто неба

Образотворчість

3 Лілія Ківкова

обкл.

Ляльки з ниточок — подарунок діточок

— До публікації можна завантажити додаткові матеріали на сайті dv.in.ua
У травні-червні в додатках до журналу “Дошкільне виховання”
ЗДОРОВ’Я —
тема журналу “Джміль” № 5-6
jmil.com.ua/2022-5

ЛІТО ДЛЯ ДІТОК — тема журналу

“Палітра педагога” № 5-6
dv.in.ua/pp2022-5

Додатки можна передплатити на сайті jmil.com.ua
або через Укрпошту разом з “ДВ” ( індекс комплекту — 95989)
чи окремо (“Палітра педагога” — 40296, “Джміль” — 40295)

и
д
а
р
а
з
м
о
з
а
р
о
м
й
!
ю
и
н
ї
а
Прац
р
к
У
о
г
о
ь
н
т
у
б
й
а
м
			
Журнал “Дошкільне виховання” з додатками — ваша
точка опори за будь-яких обставин. Разом вистоїмо!
Передплатіть ваші фахові журнали
на ІІ півріччя до 16 червня.
Оформити передплату
зі ЗНИЖКОЮ можна на сайті
jmil.com.ua/peredplata-dv

Підтримайте журнали,
які завжди підтримають вас!

Дорогі друзі освітяни!
Журнал “Дошкільне виховання” — сучасна платформа єднання українського дошкілля.
Ми об’єднуємо зусилля, обмінюємося досвідом для розвитку та психологічної підтримки
малят. Ось кілька способів, як ви можете тримати з нами зв'язок.
Дошкільне виховання
@doshkilne.vyhovannya

Передплатіть журнал на пошті! Індекси: 74140, 95989
ПАТ "Укрпошта"

74140

АБОНЕМЕНТ на журнал

Підпишіться на сторінку
журналу у фейсбук —
спілкуйтеся з колегами
та не пропускайте важливих
освітянських новин
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Читайте журнал
в електронному форматі
на сайті journals.ua/prof/
doshkilne_vyhovannya
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Гаряча лінія щодо передплати: (096) 548 62 26, (099) 376 35 36

Дякуємо, що підтримуєте видання для дошкілля та українську економіку.
Разом до перемоги!

