
План освітньої діяльності 

 (за публікаціями журналу “Джміль”, 2020, № 10) 

Тема: ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті: jmil.com.ua/2020-10

№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож  “Відважні захисники”

1 Бесіда за сюжетною 
картиною “На захисті 
рідної землі”

Здійсніть разом з дітьми віртуальну подо-
рож у минуле. Залежно від рівня їхньої обі-
знаності та зацікавленості розповідайте самі 
або ставте вихованцям запитання про коза-
ків, даючи їм можливість продемонструвати 
свої знання або висловити здогади. Про-
читайте їм казку в журналі та запропонуйте 
знайти на картині: козаків, дітей, кобзаря, 
зброяра, вишивальниць тощо

А ворогам 
зась!

обкладинка,  
с. 2-3

2 Психологічна 
гімнастика “Захисти 
себе словом”

Обговоріть із вихованцями проблемні 
ситуації, подані в журналі, та інші, із життя 
групи. Разом потренуйтеся знаходити вдалі 
відповіді на кпини. Учіть малят давати відсіч 
кривдникам і бути впевненими в собі

Як захистити 
себе й друга

с. 5–7

3 Образотворча 
діяльність
“Чарівне дерево”
(колективна робота 
за картиною 
В. Ковальчук)

Розгляньте з малятами картину. Поясніть їм, 
чому важливо захищати свою мову. Разом 
відшукайте на дереві відомі їм літери. Запро - 
понуйте дітям намалювати спільне диво-
дерево. Нехай вони обирають букви, з яких 
починаються їхні імена. Поміркуйте, що мож-
на намалювати на глечику — символі життя

Мова — 
оберіг

с. 10-11

ІІ. Освітня ситуація “Про себе дбай і друзям помагай!”

1 Дидактична гра
“Небезпечні речі”

Ознайомте дітей із правилами поводження 
з небезпечними речовинами. Скористав-
шись наліпками, розберіться, які побутові 
засоби можуть загрожувати здоров’ю

Які речовини 
небезпечні 
для дитини?

с. 16–18

2 Пізнавальна хвилинка 
“Історія захисних 
масок”

Розкажіть своїм вихованцям історію ви-
никнення захисних масок, покажіть фото 
найцікавіших. З’ясуйте, як правильно носити 
маску. Скориставшись фотоінструкцією, за-
пропонуйте дітям пошити маску з батьками

Маски захис-
ні, звичайні 
й розписні...

с. 22–23

ІІІ. Козацька розвага “Ми — діти козацького роду ”

1 Пізнавальна хвилинка
“14 жовтня”

Розкажіть вихованцям, які свята українці 
відзначають 14 жовтня. Розпитайте, які 
з них святкують у родинах дітей та кого вони 
хотіли би привітати

Одна дата — 
чотири свята

обкладинка,  
с. 3

2 Читання вірша
Н. Тріщ
“Захисник”

Прочитайте дітям вірш і запропонуйте 
охочим вивчити його напам’ять

Захисник

с. 5

3 Театралізована 
діяльність
“День захисника 
України”

Поговоріть із дітьми про історію рідної 
країни, щоб вони відчули своє козацьке 
коріння і пишалися Батьківщиною. Про-
читайте сценарій і залучіть своїх вихованців 
до драматизації

Героям 
слава!

с. 28–31
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