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Яким буде ваше літо?
Літо в дитячому садку — пора оздоровлення,
відпочинку й активностей на свіжому повітрі.
Цей випуск журналу дарує вам найкращі ме
тодичні й практичні матеріали, аби літо ваших
вихованців пройшло з максимальною користю
для їхнього здоров’я і розвитку.

Ефективні технології
освіти дошкільнят

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

 Організовуйте спостереження в природі,
використовуючи сучасні методи та прийоми.
 Спостерігайте з дітьми за веселкою і ма
люйте її незвичним способом.
 Читайте і вчіть напам’ять сучасні вірши
ки про літо.
 Створіть власний лепбук про рослини та
їхнє насіння.
 Попрактикуйтеся в спілкуванні англійсь
кою з веселими літніми пісеньками й іграми.
 Проводьте розваги, свята, динамічні пере
ходи просто неба.

Видається з 1997 року

№ 3 (113) 2019
Виходить 6 разів на рік
Науково-методичний додаток
до журналу “Дошкільне виховання”
Міністерства освіти і науки України

Головний редактор Юлія Журлакова
Заступник головного редактора
Ольга Мельник
Літературний редактор Тетяна Небесна
Коректор Ніна Любаченко
Комп’ютерна верстка Тетяна Жур
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Тел.: (044) 486-11-19, (044) 486-13-32 (т/ф),
(099) 376-35-36
E-mail: pp@dvsvit.com.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 6921 від 31.01.2003 р.

Проживіть ці три місяці разом зі своїми вихо
ванцями — дружно, пізнавально, активно!
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Лариса ПРИСЯЖНЮК
У галереї літньої природи

ВАЛЕОЛОГІЯ
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Методичні аспекти ознайомлення
дошкільнят з ознаками літа

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК
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Олена ЄХВАЛОВА
Яскравий світ морів і океанів
Заняття з фізкультури
для дітей середньої групи
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Заняття для дітей старшої групи

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
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Алла КОВАЛЕНКО
Прогулянка з казковими персонажами

Марина ЦИМБАЛІСТ
Summer advanture with Tito! /
Літня пригода з Тіто!

Динамічний перехід територією дитячого садка
для дітей середньої групи

Заняття з англійської мови
для дітей старшої групи

Олена КАРПЕНКО
Від насінини до рослини

СВЯТА І РОЗВАГИ
27

Лепбук для дітей дошкільних груп

Марія СТАДНІЙЧУК
Яблуко і гусенички
Художньо-педагогічне спілкування
для дітей раннього віку
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Забороняється передрук і копіювання матеріалів
журналу нинішнього і минулих років

Оксана ГЛИНКА, Анжела КОВАЛЬ
Нептуну допомагаємо
і здоров’я здобуваємо
Розвага просто неба для дітей
середньої та старшої груп

РАННІЙ ВІК
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Анна СЕРЕДА, Тамара СТАНКОВА
Віршики про літо, гумором зігріті

ПОЛІГЛОТ
24

ПОСІБНИК
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Світлана КОВТУН
Барвисту веселку малюють цукерки
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Тамара ЩУР
Все на світі вміє тато
Свято з татусями
для дітей молодшої групи
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 на сайті jmil.com.ua/peredplata (оберіть свій варіант вигідної передплати)
 у будь-якому відділенні Укрпошти (індекс комплекту – 95989)

