До змісту номера
ÕÓÄÎÆÍß Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ

Ç ÎÑ²ÍÍÞ ÃÓËßªÌÎ,
Ö²ÊÀÂÈÍÊÈ ÇÁÈÐÀªÌÎ
Жодна прогулянка з дітьми неможлива без спостережень за об’єктами природи. А ось такі
цікаві пізнавальні віршики зроблять ці спостереження яскравими та небуденними, посприяють
емоційному та естетичному розвитку малечі й неодмінно потішать ваших вихованців.

Осінь-художниця

Опеньки

Ну як, скажіть мені, ну як
Фарбує листя осінь?
Я не збагну чомусь ніяк...
Не має ж пензлів зовсім!
І де вона, скажіть, бере
Яскраві фарбикольори,
Що листя падає з дерев
Й немов вогнем горить?!

Біля пня росли опеньки
І великі, і маленькі.
Може, сто, а може, двісті
Збіглось їх в одному місці —
Дуже кошиків боялись,
Під листочками ховались.
В лісі жоден гриб не хоче
Потрапляти нам на очі.

Вікторія Ніколенко

Осінь

Віра Правоторова

Калюжа

Я навколо подивився —
Опадає всюди листя.
Голі гілки на вербі,
І вона немов в журбі.

Після дощику калюжі
Так і ваблять: “Стрибни, друже!”
Я й стрибнув! Шкода, забувся —
В чобіткито я не взувся!

Я жалію деревце:
— Не сумуй ти через це!
Скоро вже зима прилине,
Сніжну шубоньку накине!

Наталія Діхтярук

Юлія Острогляд

Павучок-мрійник
Жив маленький павучок,
Мав клубочок і гачок,
Плів кругленьке павутиння
Аж до самих днів осінніх.
Як настала тепла осінь —
Задивився в неба просинь.
Захотілося в політ —
Подивитися на світ.
День і ніч він без упину
Плів довгеньку павутину
І на бабиному літі
Облетів усе на світі.
Як чудово мрію мати,
Що навчить тебе літати!
Віра Правоторова
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ЧИТАТИ ДАЛІ

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

е
т
й
!
а
я
с
т
е
и
т
Ч
й
а
х
и
д
та на
Передплатіть журнали
онлайн:
jmil.com.ua/peredplata

Комплект
зі знижкою!

 Швидко
 Зручно
 Вигідно

