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Вчимо дбати про безпеку
Безпека дитини — пріоритет для дорослих, які
нею опікуються. Водночас ми не завжди можемо
бути поруч, аби застерегти і захистити малят. Тому
маємо навчити їх дбати про себе, уникати небезпечних ситуацій, приймати рішення в нестандартних
обставинах, діяти зважено й обачно.

Ефективні технології
освіти дошкільнят

Передплатний індекс 40296
Вигідна передплата — на сайті jmil.com.ua
Всеукраїнське видання
для педагогів та батьків

Допомогти в цьому вихователям і батькам покликаний випуск журналу “Палітра педагога”, який
ви тримаєте в руках. У ньому ви знайдете такі практичні матеріали:
• поради і приклади того, як слід формувати моделі поведінки дитини в природному, предметному і соціальному середовищі;
• план Тижня безпеки і розробки занять до нього;
• проблемно-ігрові ситуації;
• лепбук з протипожежної безпеки;
• казки про небезпеки в побуті;
• фізкультурну розвагу та лялькову виставу.
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Пам’ятайте: знати правила безпеки ще не означає їх дотримуватися. Тому не чекайте спеціальних
дат і занять, формуйте в малят необхідні вміння і навички повсякчас!
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