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№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож “У світі книжок”

1 Бесіда  
за сюжетною 
картиною 

“Гайда до лісу!”  

Запросіть малят на прогулянку до казкового 
зимового лісу разом із Джмеликом та його 
друзями. 

Розгляньте сюжетну картину, знайдіть 
і полічіть на ній усіх звірят та пташок. 
Розкажіть про птахів, що зимують, 
і розгляньте їхні зображення в журналі. 
Запропонуйте дітям відгадати загадки 
і в парах завершити розмальовку

Джмелик 
гостює в лісі

обкладинка,
с. 2–7

2 Літературний вечір
“Поетична зима”

Продовжте зимову прогулянку, читаючи 
вірші та виконуючи завдання, спрямовані 
на розвиток мовлення. Послухайте разом 
з дітьми музичну композицію та запропонуйте 
їм відтворити рухи сніжинок у повітрі

Вірші 
до зимової 
прогулянки

с. 10–13

3 Театралізована 
діяльність

“Як діти звірятам 
допомогли”

Насамкінець запропонуйте дітям 
перевтілитися в лісових мешканців і розіграти 
виставу за сценарієм, поданим у журналі

Пригоди 
в зимовому 
лісі

с. 28–31

ІІ. Освітня ситуація “Казковий живопис”

1 Бесіда за картиною 
Сьюзен Вілер

“Олівер і м’ятні лижі”

Розгляньте з малятами картину. Розпитайте, 
чи до вподоби їм пухнасте мишенятко Олівер 
та казковий світ, де збуваються мрії. Зверніть 
увагу дітей на кольори, які обрала художниця. 
Запропонуйте придумати завершення 
казкової пригоди мишенятка

Олівер і м’ятні 
лижі

с. 26–27

2 Образотворча 
діяльність

“Зимова акварель”

Запросіть вихованців на майстер-клас 
з образотворчості — малювання восковою 
свічкою. Допоможіть їм побачити красу 
в довкіллі та вибрати об’єкти для зображення: 
сніжинку, завірюху, засніжений ліс тощо

Білі малюнки

с. 14

ІІІ. Освітня ситуація “Досліджуємо зиму” 

1 Дослідницька 
діяльність

“Властивості льоду”

Виконайте разом із дітьми досліди, описані 
в журналі. Вони допоможуть з’ясувати 
властивості льоду та цікаво провести час

А чи може 
лід..?

с. 8–9

2 Ігрова діяльність
“Зимове бінго”

Виріжте з журналу картки для ведучого та 
ігрові поля для гравців. Ознайомте дітей 
з правилами гри в бінго. Грайте і повторюйте 
ознаки зими

Зимове бінго

с. 15–18

План освітньої діяльності 

 (за публікаціями журналу “Джміль” № 1, 2022)

https://jmil.com.ua/2022-1?ref=pp2022-1&page=32
https://jmil.com.ua/2022-1?qr=pp2022-1&page=32
https://jmil.com.ua/2022-1/?ref=jmil-2022-1-planuvannya.pdf#coverpic
https://jmil.com.ua/2022-1/?ref=jmil-2022-1-planuvannya.pdf#litstudio
https://jmil.com.ua/2022-1/?ref=jmil-2022-1-planuvannya.pdf#scene
https://jmil.com.ua/2022-1/?ref=jmil-2022-1-planuvannya.pdf#vernisage
https://jmil.com.ua/2022-1/?ref=jmil-2022-1-planuvannya.pdf#hudstudio
https://jmil.com.ua/2022-1/?ref=jmil-2022-1-planuvannya.pdf#laboratory
https://jmil.com.ua/2022-1/?ref=jmil-2022-1-planuvannya.pdf#igroteka

