
План освітньої діяльності 

 (за публікаціями журналу “Джміль”, 2020, № 7-8) 

Тема: ДЕНЬ ДРУЖБИ

Îçíàéîìèòèñÿ ç³ çì³ñòîì ³ ïðèäáàòè âèïóñê ìîæíà íà ñàéò³: jmil.com.ua/2020-7

№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож “Як у дружбі жити?”

1 Бесіда за сюжетною 
картиною 
“День дружби”

Запросіть дітей на свято, яке влаштував 
Джмелик. Розпитайте, до яких розваг 
долучився б кожен з них. Підкажіть маля-
там, як потоваришувати з іншими дітьми, 
скориставшись “секретами дружби”

Джмелик 
святкує День 
дружби

обкладинка, 
с. 2–5

2 Розв’язання 
проблемних ситуацій 
“Вчимося сваритися 
і миритися”

Обговоріть з вихованцями проблемні ситуа-
ції, подані в журналі, та інші, із життя групи. 
Разом потренуйтеся знаходити слова, які 
допоможуть порозумітися з другом чи по-
другою. Розучіть віршики-мирилки

Битися 
чи миритися?

с. 8–10

ІІ. Освітня ситуація “Подружимося з тваринками!”

1 Музична хвилинка
“Морська мандрівка”

Послухайте пісню “Морячка вийшла в море” 
та запропонуйте дітям показати рухами те, 
про що вони співають

На морській 
глибині

с. 18-19

2 Математичні 
 завдання з наліпками
(робота в групах)

Читайте дітям задачки про морських меш-
канців, а вони нехай наклеюють відповіді-
наліпки на сюжетну картину в журналі

Морські 
задачки

с. 16-17

3 Читання вірш а 
М. Артеменко 
“Заважаки”

Прочитайте дітям вірш про те, як відтворю-
ють кумкання жабок у різних мовах світу. 
Попросіть відшукати в журналі зображення 
жабок із різних країн

Як “говорять” 
жабки?

с. 22-23

4 Творча діяльність
“Дружні жабки” 
(робота в парах)

Запропонуйте дітям виготовити з паперу 
різних жабок, а потім розіграти з ними не-
величку виставу. Нехай на кожне кумкання 
паперові актори стуляють і розтуляють 
ротики

Галасливі 
жабенята

с. 24

ІІІ. Розвага просто неба “День дружби в нашому дитсадку”

1 Рухливі ігри
(у парах)

Організуйте День дружби для своїх ви-
хованців. На прогулянці проведіть ігри, 
описані в журналі

Один плюс 
один буде... 
гра!

с. 6-7

2 Образотворчість 
на свіжому повітрі

Допоможіть малятам налагодити взаємодію 
і виразити свої емоції під час арттера-
певтичного малювання в нетрадиційних 
техніках

Антистрес-
малювання

с. 20-21

30 липня — 
Міжнародний 
день дружби!

https://jmil.com.ua/2020-7?ref=jmil-2020-07-08-dv-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2020-7/coverpic?ref=jmil-2020-07-08-dv-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2020-7/shkola?ref=jmil-2020-07-08-dv-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2020-7/polyglot?ref=jmil-2020-07-08-dv-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2020-7/kmitclub?ref=jmil-2020-07-08-dv-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2020-7/theatre?ref=jmil-2020-07-08-dv-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2020-7/samchytajlyk?ref=jmil-2020-07-08-dv-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2020-7/igroteka?ref=jmil-2020-07-08-dv-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2020-7/hudstudio?ref=jmil-2020-07-08-dv-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2020-7?ref=jmil-2020-05-06-dv-planuvannya.pdf

