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Тема: ВЕЛИКДЕНЬ

Читайте Великодній випуск БЕЗОПЛАТНО на сайті: jmil.com.ua/2020-4

№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож “Великодні традиції в Україні та Європі”

1 Бесіда за сюжетною 
картиною “Як свят-
кують Великдень 
в Україні”

Здійсніть разом з дітьми віртуальну по-
дорож до парку. Розпитайте їх про те, 
як зазвичай вони святкують Великдень 
у родинах, пригадайте українські традиції 
його відзначення. Сплануйте, як організуєте 
святкування в групі

Святкуємо 
Великдень

обкладинка, 
с. 2–5

2 Дидактична гра “Яке 
це великоднє яєчко?”

Запропонуйте дітям обрати серед наліпок 
крашанку, крапанку, дряпанку, мальованку, 
трав’янку, писанку

Святкуємо 
Великдень

с. 4

3 Гра “Привіт, Велико-
дній Кролику!”

Ознайомте дітей із європейськими традиці-
ями святкування Великодня. А потім нехай 
вони відшукають сховані на сторінках яєчка 
під супровід англійської пісеньки-руханки 
і повторять назви кольорів англійською

Хованки 
з Кроликом

с. 24‑25

4. Читання та обгово-
рення оповідання 
Т. Кузьменко “По-
дарунок”

Розглядаючи близьку й зрозумілу дітям 
життєву ситуацію, обговоріть, що таке жер-
товність, коли вона проявляється, які риси 
характеру допомагають людині поступитися 
своїми інтересами заради іншого, у яких 
випадках варто так чинити

Найбільша 
чеснота у світі

с. 22‑23

ІІ. Освітня ситуація “Готуємося до свята”

1 Майстер-клас “Лис-
тівка до Великодня”

За фотоінструкцією в журналі зробіть разом 
з дітьми писанки-“витинанки” і наклейте 
їх на листівки

Великодня 
листівка 
з писанкою-
“витинанкою”

с. 10‑11

2 Колективна робота 
“Великодній віночок”

Підтримайте європейську традицію і при-
красьте двері групової кімнати великоднім 
віночком, створивши його разом у техніці 
аплікації

Великодній 
віночок

с. 26

3 Музична розвага 
“Великодні забави”

Розучіть з дітьми весняні пісні та рухи 
до них, а потім усі разом поводіть 
на подвір’ї хороводи

З Великоднем 
вітаємо — 
гаївки 
співаємо

с. 30‑31

ІІІ. Освітня ситуація “Диво життя”

1 Читання та обгово-
рення казки З. Орел 
“Про маленьку цибу-
линку”

Прочитайте дітям казку, використавши при-
йом читання з передбаченням, і здивуйтеся 
разом, коли із цибулинки виросте квіточка. 
Поговоріть із малятами про весняні квіти

Про маленьку 
цибулинку

с. 18‑19

2 Дослідницька діяль-
ність “Звідки беруть-
ся рослини”

Виконайте разом з дітьми досліди, які 
допоможуть з’ясувати, як із зернятка, живця 
і цибулинки з’являються рослини, як вони 
розвиваються

З днем 
народження, 
рослинко!

с. 20‑21
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