
План освітньої діяльності 

 (за публікаціями журналу “Джміль”, 2020, № 5‑6) 

Тема: ТВАРИНИ-РЕКОРДСМЕНИ

№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож “Незвичайні змагання”

1 Бесіда за сюжетною 
картиною “Спортивні 
пригоди тварин-
рекордсменів”

Здійсніть разом з дітьми віртуальну подо-
рож на казковий стадіон, де тренуються 
тварини. Скористайтеся наліпками і роз-
ташуйте на п’єдесталі рекордсменів 
зі швидкості. Розпитайте малят, які види 
спорту вони знають, у які ігри грають удома. 
Сплануйте та організуйте “Веселі старти” 
для своїх вихованців

Зебра, мавпи 
й навіть слон –
всі прийшли 
на стадіон

обкладинка, с. 2–5

2 Психологічна 
гімнастика “Вчимося 
програвати”

Обговоріть з дітьми, що таке поразка, які 
емоції вона викликає і як гідно зустріти 
програш. Спонукайте малят шукати свої 
переваги та розвивати їх

Яка на смак 
поразка?

с. 19‑21

3 Творча робота в парах 
“Хто кращий?”

Запропонуйте дітям обрати персонажа 
та зробити його з паперу. А потім — розі-
грати в парах суперечку гусені та змії 
за допомогою паперових іграшок

Змія чи гусінь?

с. 22‑23

ІІ. Освітня ситуація “Загадки від тварин”

1 Музична хвилинка
“Музичні загадки”

Послухайте дві п’єси із сюїти “Карнавал 
тварин” Каміля Сен-Санса та запропонуйте 
дітям здогадатися, кого зобразив компози-
тор

Повільні 
та швидкі

с. 14

2 Гра-плескання
“Черепаха Аха”

Розучіть з дітьми пісню Ганни Чубач “Чере-
паха Аха” та перетворіть її на гру-плескання, 
а потім запропонуйте дітям пограти в парах

Черепаха Аха

с. 15

3 Гра “На фермі” Прочитайте дітям віршики та попросіть 
відшукати на сюжетній картині свійських 
тварин, про яких у них ідеться. Скорис-
тавшись наліпками, нехай діти об’єднають 
тварин у різні групи: птахи і ссавці, дорослі 
особини й дитинчата

Домашні 
улюбленці

с. 9

ІІІ. Освітня ситуація “Дива природи”

1 Пізнавальна хвилинка
“Дивовижний світ 
метеликів”

Ознайомте дітей з різними видами метели-
ків, покажіть фото найцікавіших. З’ясуйте, 
яких метеликів можна зустріти у вашій 
місцевості. Прищеплюйте дітям бережне 
ставлення до цих комах

Метелики — 
справжнє диво 
природи

с. 24‑25

2 Пізнавальна гра
“Цікаві рекорди”

Виконайте разом з малятами завдання, які 
допоможуть краще запам’ятати цікаві факти 
про наземних тварин, птахів та морських 
мешканців

Овва!  
Ну й дива!

с. 16‑18

Ознайомитися зі змістом і придбати “Джміль” можна на сайті: jmil.com.ua/2020-5
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