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Інтегрована освіта

Планування

Природа
Безпека
життєдіяльності
Художня
література
Свята і розваги

Ó íîìåð³

Цікаві прогулянки щодня
Забезпечення активної, змістовної, різноманітної та
цікавої для вихованців діяльності на щодень — основне
завдання вихователя. Як показує досвід, саме на прогулянках і взаємодія з однолітками та дорослими, і самостійна діяльність є найбільш невимушеною й захопливою для малят.
Секретам організації найулюбленішого для дітей режимного моменту присвячено цей випуск журналу.
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99 Методичні засади організації та проведення прогулянки в дитсадку.

Âèõîäèòü 10 ðàç³â íà ð³ê
Íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé äîäàòîê
äî æóðíàëó “Äîøê³ëüíå âèõîâàííÿ”
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

99 Циклограма проведення рухливих ігор за основними
видами рухів, українських народних ігор, вправ спортивного характеру з дітьми середньої групи.

Øåô-ðåäàêòîðêà Þë³ÿ Æóðëàêîâà
Ãîëîâíà ðåäàêòîðêà Îëüãà Ìåëüíèê
Ë³òåðàòóðíà ðåäàêòîðêà Òåòÿíà Íåáåñíà
Êîðåêòîðêà Í³íà Ëþáà÷åíêî
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Òåòÿíè Æóð

99 Цикл орієнтовних спостережень для дітей середньої
групи.
99 Конспекти тематичних прогулянок для дітей старших
груп.

Àäðåñà ðåäàêö³¿: 04053, Êè¿â-53, à/ñ 36
Òåë.: (044) 486-11-19, (096) 548-62-26,
(099) 376-35-36
E-mail: pp@dvsvit.com.ua

99 Потішні осінні віршики.
99 Фізкультурна розвага на прогулянці для дітей старшої групи.
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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
онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

