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Тема номера:
ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Психологія
Педагогіка
у світі
Моральне
виховання
Управління
і методична служба
Фізичний
розвиток
Свята
і розваги

До змісту номера

У номері

Відкрийте дитині
світ почуттів

Ефективні технології
освіти дошкільнят

Сьогодні існує безліч наукових і соціальних досліджень, які доводять залежність успішності людини
від її здатності усвідомлювати власні емоції та керувати ними, розуміти почуття інших. Цю здатність називають емоційним інтелектом. Кращий спосіб розвинути емоційний інтелект — показати, як він “працює”.
Розповідайте дітям, що відчуваєте, і дайте їм можливість відчути це.

Передплатний індекс 40296
Вигідна передплата — на сайті jmil.com.ua
Всеукраїнське видання
для педагогів та батьків
Видається з 1997 року

№ 5 (115) 2019
Виходить 6 разів на рік

Матеріали цього випуску допоможуть вам:

Науково-методичний додаток
до журналу “Дошкільне виховання”
Міністерства освіти і науки України

99 удосконалити власний емоційний інтелект;
99 створити сприятливий психологічний клімат у групі;

Шеф-редакторка Юлія Журлакова
Головна редакторка Ольга Мельник
Літературна редакторка Тетяна Небесна
Коректорка Ніна Любаченко
Комп’ютерна верстка Тетяна Жур

99 знайти вихід із типових емоційних ситуацій, що виникають у роботі педагога;
99 ознайомити батьків з прийомами формування емпатії в дітей;

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

99 провести з малятами заняття та розваги, які сприяють розвитку емоційної сфери та формуванню соціальних навичок.

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 6921 від 31.01.2003 р.
Видрукувано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озерна, 6,
оф. 122, Київ, 04209. Свідоцтво ДК №3689 від 28.01.2010 р.

Живіть у злагоді зі своїми емоціями
та вчіть цього дітей!

Підписано до друку 01.10.2019. Формат 60 х 84 1/8. Папір
офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 3,72. Обл.видавн. арк. 5,5. Наклад 3200. Зам.190400.
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Наталія КОВАЛЕНКО
Розвиваймо
емоційний інтелект

18

Тетяна ЖУР
Емоції бувають різні...

20

Заняття для дітей старшої групи

Заняття для дітей старшої групи

Любов ЛОХВИЦЬКА
Програма “Друзі Зіппі”

ПОСІБНИК
22

Як за кордоном реалізують
завдання соціально-морального
розвитку дітей
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І МЕТОДИЧНА СЛУЖБА
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Ірина ТОВКАЧ
Як навчити дітей співчувати
Психологічні нотатки для батьків

© Видавництво “Світич”, 2019
Забороняється передрук і копіювання матеріалів
журналу нинішнього і минулих років

Лариса МАКАРЕНКО
Допомагає гра малятам
емоції опанувати

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК
24

Ольга БЕЗСОНОВА
Емоційні ситуації
в роботі педагога

СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ

Вікторія ПОДВИГ
Дiлитися — це приємно!
Заняття для дітей молодшої групи

ПЕДАГОГІКА У СВІТІ
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Алла КОВАЛЕНКО
Геть злiсть!

Ганна КАЗАНОВСЬКА, Світлана ЛАГОДА
Проганяєм страхи
черепахи Ахи
Розвага для дітей старшої групи

СВЯТА І РОЗВАГИ
28

Ольга ДМИТРІЄВА
День гарного настрою
в сумну осінню днину
Музична розвага
для дітей середньої групи

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ

— ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ НА САЙТІ DV.IN.UA

“Палітра педагога”—

в роботі допомога!
У 2020 році ви отримаєте 10 випусків
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журналу “Палітра педагога”!

Оформіть передплату на сайті JMIL.COM.UA вже зараз, лише за 310 грн!
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ЩОНОМЕРА:
 Методичні поради
щодо опрацювання теми
 Система роботи з дітьми
 Практичні розробки для всіх вікових
груп: заняття, добірки ігор і вправ,
посібники, сценарії свят і розваг
 Матеріали для співпраці з родиною
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РОЗВАГИ
ЗІ СНІГОМ

ГОТУЄМОСЯ
ДО ЗИМОВИХ СВЯТ

БЕЗОПЛАТНІ
Е-МАТЕРІАЛИ

Скануйте QR-коди на сторінках журналу
і завантажуйте матеріали для роботи:
ü  картки до дидактичних ігор ü  пам’ятки
ü  репродукції картин ü  фонограми тощо.

