Тема: У СТИЛІ ЕКО
План освітньої діяльності
(за публікаціями журналу “Джміль”, 2021, № 4)
№

Діяльність дітей

Методичний коментар

Назва публікації

І. Освітня подорож “Урятуйте світ”
1

2

Бесіда за сюжетною
картиною
“Твоє майбутнє —
у твоїх руках”

Пізнавальна
діяльність “Звідки
береться космічне
сміття?”

Розгляньте картину на обкладинці
і помандруйте зі своїми вихованцями в часі.
Пофантазуйте, якою буде наша планета
в майбутньому.
Поміркуйте, що ми можемо робити вже
сьогодні, аби Земля мала щасливе і чисте
майбутнє

Ти створюєш
своє
майбутнє
вже сьогодні

Розгляньте з дітьми зображення космічного
сміття. Розкажіть, звідки воно береться.
Запропонуйте придумати способи
прибирання цього сміття

Космічне
сміття

обкладинка,
с. 2–3

с. 4–5

3

Робота в групах
“Екологічні
спецзавдання”

Виконайте разом з малятами спецзавдання
за сюжетною картиною, які допоможуть
краще дбати про довкілля і навчать бути
ековідповідальними

Змінімо світ
на краще!

с. 9-11

ІІ. Освітня ситуація “Чому слід берегти природу?”
1

2

Образотворчість
“Весна в Карпатах”

Вистава
для дітей
“Пригода
в лісі”

Розгляньте з дітьми картину. Поясніть
їм, чому важливо дбати про довкілля.
Прищеплюйте любов до рідної землі.
Запропонуйте малятам намалювати свої
улюблені пейзажі

Весна
в Карпатах

Поговоріть із дітьми про корисні звички, що
сприяють збереженню природи. Прочитайте
їм сценарій або розіграйте для них лялькову
виставу

Пригода в лісі

с. 12–13

с. 29–32

ІІІ. Освітня ситуація “Весна іде — Великдень веде”
1

2

3

Образотворчість
“Керамічні писанки”

Образотворчість
“Великодня
писанка”

Театралізована
діяльність
“Театральні лялькиневаляйки”

Обговоріть із дошкільнятами українські
великодні традиції. Розглянувши фото
керамічних писанок, запропонуйте
вихованцям створити власні

Писанкабрязкальце
с. 18–19

Проведіть для малят майстер-клас із
писанкарства з використанням воскових
олівців. Ознайомте дітей із простими
символами, які традиційно зображували
на писанках

Намалюймо
писанки

Прочитайте дітям великодню історію
та запропонуйте їм виготовити з картону
персонажів і розіграти казку в ролях

Просимо
ласкаво —
великодня
вистава!

с. 17

с. 20–22

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті: jmil.com.ua/2021-4

