
План освітньої діяльності 

 (за публікаціями журналу “Джміль”, 2020, № 9) 

Тема: ДИТСАДОК І ШКОЛА

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті: jmil.com.ua/2020-9

№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож “Прогулянка шкільною стежиною”

1 Бесіда за сюжетною 
картиною 
“На шкільному 
подвір’ї”

Запропонуйте дітям приміряти на себе роль 
школяриків. Розпитайте їх, як вони уявляють 
своє шкільне життя. Розглядаючи сюжетну 
картину, пошукайте разом школярів, які 
малюють крейдою на асфальті, й тих, які 
стрибають через скакалку. Знайдіть хлопчи-
ків, які грають у футбол, та баскетболістів. 
Запитайте, чи вміють малята грати в ці ігри

Початок 
нового життя

обкладинка,  
с. 2–4

2 Психологічна 
гімнастика  
“Як я дорослішаю”

Поговоріть із дітьми про те, що протягом 
життя людина постійно змінюється, зокрема 
зовні. Запропонуйте їм уважно подивитися 
одне на одного і помітити, що змінилося 
в їхній зовнішності відтоді, як вони бачилися 
востаннє. Спонукайте зробити одне одному 
компліменти

Як я змінююся

с. 10–11

3 Дидактична гра 
“Норми поведінки”

Ознайомте дітей із правилами поведінки 
в класі. Поміркуйте, чи можна ці правила 
застосувати у вашому дитячому садку. 
Запропонуйте вибрати серед зображених 
на картині моделей поведінки безпечні

Як поводитися 
в класі

с. 8–9

ІІ. Освітня ситуація “Захопливі заняття”

1 Математичні 
завдання з наліпками
(робота в групах)

Поговоріть з дітьми про те, для чого по-
трібні гроші та як їх правильно розподіляти. 
За допомогою наліпок розв’яжіть матема-
тичні задачки

Міркуємо 
і граємо, 
математику 
вивчаємо

с. 18‑19

2 Музична хвилинка 
“На музичному 
занятті”

Послухайте музичну казку за п’єсами 
з “Дитячого альбому” П. Чайковського. За-
пропонуйте дітям заспівати своїм іграшкам 
колискову із цієї казки

У пошуках 
ляльки

с. 28–31

3 Художня праця
“Малюнки 
на камінцях”

Ознайомте малят із нетрадиційною 
технікою образотворчості — малюванням 
на камінчиках. Спробуйте перетворити сірі 
камінці на улюблених тваринок

Малюнки 
на камінцях

с. 14

ІІІ. Освітня ситуація “Осінні дари кличуть до гри”

1 Майстер-клас
“Фуд-арт”

Залучіть малят до створення фруктово-
овочевих шедеврів з різних інгредієнтів. 
А з яких саме, підкажуть загадки та наліпки

Фруктові 
тваринки

с. 12‑13

2 Гра “Осінні рослини” Прочитайте дітям вірш та запропонуйте ви-
конати цікаве природниче завдання за його 
змістом, використовуючи наліпки

Осінь на шкіль-
ному подвір’ї

с. 5
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