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На гостину до казки
Здавалося б, ніщо так природно не входить у життя
дітей, як казка. Та в сучасному прагматичному світі зацікавити малят казками і книжками — завдання зовсім
не просте. Але цілком розв’язне!
У грудневому випуску ми зібрали дієві методичні поради та практичні матеріали, що допоможуть вам організувати різноманітні форми роботи з вихованцями за
сюжетами відомих і зовсім “свіжих”, авторських казок.

Ефективні технології
освіти дошкільнят
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Видається з 1997 року
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Виходить 10 разів на рік

99 Як залучити дитину до книжки: 5 ефективних кроків.
99 Добірка дидактичних ігор і вправ за змістом казок
Лесі Українки.
99 Заняття за змістом українських народних казок для
дітей дошкільних груп.
99 Авторські казки природничого, морально-етичного
спрямування.
99 Гра-драматизація за мотивами казки В. Сухомлинського “Мед із кишені”.
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Тема “ПП” № 1, 2022 — “Принади зими”
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Ганна БЄЛЄНЬКА
Казка у просторі дитинства
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Кізка в гості завітала, нудьгувати не давала
Інтегроване заняття для дітей старшої групи
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Світлана АКИМЕНКО
Як ми Лисичку і Журавля помирили
Заняття для дітей середньої групи
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Олена ПАНЮТА
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✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?
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