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виховання
Фізичний
розвиток
Свята і розваги

У номері

Овочі та фрукти
Як допомогти дітям легко й невимушено засвоїти відомості про городні та садові рослини? Як навчити малят застосовувати набуті знання та вміння
в практичній діяльності? Як організувати захопливі
дослідження й експерименти? Відповіді на ці питання знайдете у випуску.

Ефективні технології
освіти дошкільнят

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

Читайте в номері:

Видається з 1997 року

99Етапи і методичний інструментарій формування в дітей системних знань про овочі та фрукти.
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Виходить 10 разів на рік

99Вальдорфський підхід до ознайомлення малят
із плодами.

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

99Інтегроване заняття для дітей старшої групи
з пріоритетом трудового виховання.
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99Динамічне інтегроване заняття-дослідження.
99Кулінарне заняття з випікання смачного яблучного пирога.
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99Заняття з фізкультури для дітей молодшої групи.
99Музичне свято — гостини в тітоньки Картоплини.
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Лариса ПРИСЯЖНЮК
Формування знань про фрукти й овочі:
етапи та методичний інструментарій

ЗДОРОВ’Я
6

Тетяна АНДРЮЩЕНКО
Розповідаємо дітям про овочі та фрукти

РІЗНОВІКОВІ ГРУПИ
8

Наталія ДАЦЕНКО
Фруктово-овочевi ритми
Робота з дітьми різновікової групи
вальдорфського спрямування

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ
13 Надія ШЕВЧИК, Юлія ПАНАСЮК
Посадили часничок
для здоров’я діточок
Інтегроване заняття для дітей старшої групи
з пріоритетом трудового виховання

ОБРАЗОТВОРЧІСТЬ
16 Людмила МЕЛЕНЕЦЬ
Вишеньки-черешеньки
Заняття для дітей середньої групи

© Видавництво “Світич”, 2020
Забороняється передрук і копіювання матеріалів
журналу нинішнього і минулих років

ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
18 Оксана ЛУКАШЕВИЧ
Сперечались овочі...
Інтегроване заняття
для дітей старшої групи

КУЛІНАРІЯ
22 Наталія КОВАЛЕНКО
Яблучний пиріг
Кулінарне заняття
для дітей різновікової групи

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК
26 Олена ГАНЧО
Гайда, мишенята,
овочi збирати!
Заняття з фізкультури
для дітей молодшої групи
(за методикою М. Єфименка)

СВЯТА І РОЗВАГИ
28 Оксана КОЗЕРЕВИЧ,
Людмила ПЕСЧАНА
Веселі гостини
у тітоньки Картоплини
Музичне свято для дітей старшої групи

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ

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

Як не заплутатися в розмаїтті
освітніх технологій?

Обирайте журнали
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога” та “Джміль”

 Щономера — нова актуальна тема
 Ефективні освітні технології
 Методичні рекомендації фахівців
 Цікаві заняття, сценарії, ігри, посібники
 Додаткові е-матеріали передплатникам
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Передплатіть журнали
до кінця року онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

