
План освітньої діяльності 

 (за публікаціями журналу “Джміль”, 2021, № 12) 

Тема:  
ПОДАРУНКИ

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті: jmil.com.ua/2021-12

№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня ситуація “Зустрічаємо Новий рік” 

1 Бесіда за сюжетною 
картиною 
“Новорічний бал 
іграшок” 

Запросіть малят разом із Джмеликом 
на святкування Нового року. 

Розглядаючи сюжетну картину, знайдіть 
усі іграшки, які завітали на новорічний бал. 
Розпитайте в дітей, які із цих іграшок є в них 
удома. 

Виконайте завдання на сторінках журналу 
і разом придумайте, чим завершиться 
чарівна ніч

Чарівна ніч

обкладинка,  
с. 2-5

2 Літературний вечір
“Казкова зима”

Влаштуйте дітям літературні зимові 
читання, користуючись публікаціями 
в журналі. Виконуйте разом цікаві завдання, 
спробуйте придумати власний зимовий 
віршик або казочку

Дарунки 
любої зими

с. 8-11

3 Кулінарний  
майстер-клас
“Їстівні ялинки 
та сніговички”

Запросіть вихованців на кулінарний 
майстер-клас. Підготуйте продукти 
зі списку, поданого в журналі, і творіть 
неперевершені новорічні страви!

Новорічні 
страви для 
гарної забави

с. 19

ІІ. Освітня ситуація “Мистецтво дарування”

1 Бесіда і практична 
діяльність
“Як дарувати 
і приймати 
подарунки”

Прочитайте дітям поради, обговоріть, 
що найкраще подарувати рідним чи 
друзям, як правильно дарувати і приймати 
подарунки. Запропонуйте хлопчикам 
і дівчаткам розіграти ігрові ситуації

Подарунковий 
етикет

с. 6-7

2 Читання вірша 
О. Лущевської
“Подарунки”

Прочитайте вихованцям вірш — список 
подарунків для рідних та друзів, який створює 
піднесений настрій. Виконайте творче 
завдання від Джмелика та його команди

Подарунки

с. 14-15

3 Діалог-
фантазування
“Як обрати 
подарунок?”

Розгляньте з дітьми комікс та поговоріть 
про те, як варто обирати подарунки для 
рідних. Спитайте в малят, які поради їм 
найбільше сподобалися

Як обрати 
подарунок?

обкладинка, 
с. 3

ІІІ. Освітня ситуація “Від Миколая до Різдва”

1 Казка
“Як Катруся Миколая 
зустрічала”

Обговоріть із дітьми історію і традиції 
святкування Дня святого Миколая. 
Прочитайте сценарій і залучіть вихованців 
до драматизації

Як Катруся 
Миколая 
зустрічала

с. 28-31

2 Художня праця
“Різдвяні прикраси”

Прочитайте вихованцям про традиції 
створення різдвяних прикрас. 
За інструкцією в журналі створіть власні 
шедеври

Різдвяний 
“павук”

с. 12-13

https://jmil.com.ua/2021-12?ref=pp2021-12.pdf
https://jmil.com.ua/2021-12/coverpic?ref=jmil-2021-12-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2021-12/litstudio?ref=jmil-2021-12-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2021-12/kulinar?ref=jmil-2021-12-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2021-12/shkola?ref=jmil-2021-12-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2021-12/samchytajlyk?ref=jmil-2021-12-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2021-12/movie?ref=jmil-2021-12-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2021-12/scene?ref=jmil-2021-12-planuvannya.pdf
https://jmil.com.ua/2021-12/decor?ref=jmil-2021-12-planuvannya.pdf

