
“ДЖМІЛЬ” — ПРАКТИЧНИЙ ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ “ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ”

Тема: КОСМОС

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті: jmil.com.ua/2022-2

№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож “Таємниці нашої галактики”

1 Бесіда  
за сюжетною 
картиною 

“Фантастичний  
космос  ”

Розпитайте малят, що їм відомо про космос. 
Запросіть їх у космічні мандри.
Знайдіть на сюжетній картині персонажів 
журналу, пригадайте, які пригоди траплялися 
з ними.
Запропонуйте вихованцям разом вивчити 
кумедний віршик, який допоможе запам’ятати 
назви планет Сонячної системи та порядок їх 
розташування. 
Виконайте цікаві завдання про космос

Таємниці 
космосу

обкладинка,
с. 2–5

2 Образотворча 
діяльність 

“Космічні  
дивовижі”

Розгляньте нестандартні способи малювання 
космічних пейзажів. Запропонуйте дошкільнятам 
обрати один або кілька варіантів із поданих 
у журналі та створити власні незвичайні шедеври

Космічні 
малюнки

с. 8

3 Театралізована 
діяльність

“Прибульці 
на пальчиках”

Прочитайте дітям телепатичний діалог 
інопланетян. Запропонуйте виготовити 
прибульців із дротиків та помпонів і розіграти 
вірш у ролях

Інопланетяни 
на гостинах

с. 19

ІІ. Освітня ситуація “Що там, у космосі?”

1 Літературний вечір
“Колискова 
для зірок”

Влаштуйте дітям літературні читання, присвячені 
небесним тілам, користуючись публікаціями 
в журналі. Виконайте разом цікаві завдання 
і заспівайте зорям колисанку

Зоряні фантазії

с. 10–13

2 Музична хвилинка
“Космічна музика”

Запропонуйте малятам вслухатись у звучання 
космосу, відтворене “чарівними” музичними 
інструментами — синтезатором та органом. 
Прослухайте твори французького композитора 
Жана-Мішеля Жарра та німецького композитора 
Ханса Циммера

Звучання 
всесвіту

с. 24–26 

3 Діалог-
фантазування

“Які вони, 
прибульці?”

Розгляньте з дітьми комікс та поговоріть про те, 
чи варто судити про інших за зовнішнім виглядом

Не з вигляду 
суди, 
а по справах 
гляди

с. 9

ІІІ. Освітня ситуація “Дітям про космос”

1 Художньо-
продуктивна 
діяльність

“Вторинна 
переробка: крок 
до порятунку 
планети”

Розкажіть дошкільнятам, що важливо берегти 
нашу планету від забруднення. Зокрема 
повторно використовувати пластикову сировину. 
За прикладом, поданим у журналі, перетворіть 
переробку “сміття” на захопливе заняття: 
із пластикових кілець створіть мозаїку

Термомозаїка

с. 27

2 Ігрова діяльність
“Здогадайся,  
хто ти”

Виріжте із журналу набір карток та деталі 
наголовників. Ознайомте дітей із правилами гри. 
Грайте і закріплюйте знання про небесні тіла

Здогадайся, 
хто ти

с. 16–18

План освітньої діяльності 

 (за публікаціями журналу “Джміль” № 2, 2022)
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