11
2021

Тема номера:
ДИТСАДОК ДЛЯ ВСІХ

Спеціальна освіта
Управління
і методична служба
Співпраця
з родиною
Психологія
Сенсорний
розвиток
Математика

У номері

Дитсадок для всіх
Ідеї рівності, особистісної орієнтованості, інклюзивності — ключові в сучасній освіті. Дитячий садок має
стати простором, де всі учасники освітнього процесу,
зокрема й діти з особливими освітніми потребами, почуваються безпечно і комфортно. Простором, де кожен
має змогу повною мірою реалізувати свої здібності, задовольнити потреби та інтереси.
Як досягти цього? Дізнаєтеся з листопадового випуску журналу “Палітра педагога”.

Ефективні технології
освіти дошкільнят

Передплатний індекс 40296
Вигідна передплата — на сайті jmil.com.ua
Всеукраїнське видання
для педагогів та батьків
Видається з 1997 року
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99 Сучасні підходи до організації корекційно-розвивальних занять.
99 Актуальні питання інклюзивної освіти: семінар для
педагогів ЗДО.
99 Інклюзивне освітнє середовище: налагоджуємо спів
працю з родинами.
99 Робота практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами.
99 Добірка занять для дітей із затримкою психічного розвитку, розладами аутистичного спектра, синдромом
Дауна.
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Олена РАЧКІНДА
Хатинка для зайчика
Заняття для дітей різновікової групи (3–6 років) із ООП

Семінар для педагогів закладів дошкільної освіти

СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ

Ольга ЯВОРСЬКА
Ґудзикова країна
Заняття для дітей різновікової групи (3-4 роки) із ЗПР

Корекційно-розвивальне заняття для дітей
із синдромом Дауна, розладами аутистичного спектра
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Олена ЛУЩАКЕВИЧ
Розваги з коробки
Музичне заняття для дітей середньої
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ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ

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

р
ю
и
й
ш
т
з
е
о
Р ..
р
и
о
з
г
о
i
н
о
т
в
и
с
Разом з журналами
“Дошкільне виховання”,
“Палітра педагога”
та “Джміль”!

атіть
Передпл
КТ
КОМПЛЕ
рік
на 2022
на сайті
JMIL.COM.UA
зі знижкою
до 10% !

Р

