До змісту номера
БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
публікацій у журналі “Палітра педагога” — 2021
Теми випусків

Математика

Посібник

Математична мозаїка������������������������������1
У світі театру�������������������������������������������2
Логопедичний практикум������������������������3
Малятам про безпеку������������������������������4
Ігрові практики������������������������������������ 5‑6
Подорожі в природу���������������������������� 7‑8
Маленькі українці������������������������������������9
Дитина і рух������������������������������������������ 10
Дитсадок для всіх ���������������������������������11
На гостину до казки�������������������������������12

КРИВОШЕЯ Т. Математичні
головоломки. Формуємо сенсорнопізнавальну, логіко-математичну та
дослідницьку компетентності дітей������1

ГОШОВСЬКА В. Чудовий “Геометрик”.
Дидактичний посібник для дітей
дошкільних груп�������������������������������� 5-6

Безпека життєдіяльності

ПЄРЄВЄРЗЄВА І. Цифротренажер.
Дидактичні ігри для дітей молодшої
групи������������������������������������������������ 5-6

ЗАГОРОДНЯ Л. Подорожі в природу.
Методичні аспекти організації
роботи з дітьми�������������������������������� 7-8

ПИЛИПЮК І. Діти з курочкою грали,
математику вивчали. Заняття
для дітей молодшої групи���������������������1

ОЛІФІРОВИЧ Н. Мандрівка до пустелі.
Заняття для дітей середньої групи��� 7-8

КОЛОСОВА О. Закладаємо основи
безпеки змалечку���������������������������������4
КРИВА Н. Обережно: незнайомці!
Заняття для дітей старшої групи�����������4

Екологія
ОБШАРСЬКА Р. Простір
для майбутнього. Проєкт
із формування в дітей екологічного
світогляду ���������������������������������������� 7‑8

Здоров’я
КАЗАНОВСЬКА Г. Вірні є помічники
у спортсменів-малюків.
Використання сучасних тренажерів
у роботі з дітьми�������������������������������� 10

МАЛЬКО А. Діти з геобордом грали,
Колобку допомагали. Заняття
для дітей молодшої групи������������������ 12
МЕЛЬНИК В. Подорож до Міста
геометричних фігур. Заняття
для дітей середньої групи���������������������1

РАЧКІНДА О. Хатинка для зайчика.
Заняття для дітей різновікової групи
(3–6 років) із ООП�������������������������������11

Моральне виховання
ВИВІРКА Г. Дарунок захисникам.
Казка для дітей старшої групи��������������9

Музика

Інтегрована освіта

ДАЙЧЕНКО О. Із музикою малятам
і любо, і весело грати. Руханки
з музичним супроводом для дітей
усіх вікових груп�������������������������������� 5-6

БОРОВСЬКА О. Разом містом
іграшковим мандрували ми чудово.
Інтегроване заняття для дітей
старшої групи����������������������������������� 5-6

КАМІНСЬКА Н., КОМАРОВА М. Оперна
вистава — захоплива справа!
Бінарне музичне заняття для дітей
старшої групи���������������������������������������2

ЗАЯРНА О. Кізка в гості завітала,
нудьгувати не давала. Інтегроване
заняття для дітей старшої групи���������12

ЛУЩАКЕВИЧ О. Розваги з коробки.
Музичне заняття для дітей середньої
інклюзивної групи�������������������������������11

КУРПІЛЬ В. Все, що про Україну
знаємо, ми у мандрівці пригадаємо.
Заняття для дітей старшої групи�����������9

ОСІПОВА О. Сонечку, світи, дощику,
іди! Музичне заняття для дітей
середньої групи������������������������������������9

ПАВЛЮЧЕНКО Т., ДІДЕНКО Т.
Прогулянка з вітерцем. Інтегроване
заняття просто неба для дітей
старшої групи����������������������������������� 7-8

Музичні перлинки

ФІЛІП’ЄВА М. Від маленької зернини
до рум’яної хлібини. Інтегроване
заняття для дітей старшої групи���������12
ШАЛДА Н., КУЗЬМЕНКО Ю. Природу
поважаймо і про себе дбаймо. Цикл
занять для дітей середньої групи���������4

Логопедія
РІБЦУН Ю. Долаємо бар’єри,
формуємо компетентності.
Діти з особливими мовленнєвими
потребами в умовах сучасного
закладу дошкільної освіти��������������������3
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Рідній країні дзвінкі співають пісні
малюки�������������������������������������������������9

Педагогічна лабораторія
БЄЛЄНЬКА Г. Казка у просторі
дитинства�������������������������������������������12
БЄЛЄНЬКА Г. Фея Петрівна. Казка������� 12

Планування
КОЧАН Л. Орієнтовний план роботи
театральної студії для дітей
молодшої групи������������������������������������2
КОЧАН Л. Театр з малятами і для малят���2
СОЛОВЙОВА Л., МОЛОЧКО М.
Тиждень безпеки в дитсадку�����������������4

ІВАНОВА О. Кишеньки безпеки.
Посібник для дітей старшої групи���������4
МАНДЗИК О. Вогнегасник-килимок.
Посібник для дітей середньої
та старшої групи ����������������������������������4

Природа

Психологія
ВЕНГЕР Г. Діти з ООП в дитсадку:
психологічний супровід����������������������11
КАМІНСЬКА О. Театр емоцій.
Пластичні етюди, ігри та вправи для
розвитку емоційної сфери дітей�����������2

Ранній вік
ГАЛАК Н., БЕГЕРСЬКА І. Кумедна
зарядка до душі маляткам.
Комплекси ранкової гімнастики
для дітей раннього віку���������������������� 10
ЗЕЛЕНСЬКА Л. Книжечку ми
розгортаємо, курочці допомагаємо.
Заняття-гра для дітей раннього віку� 5-6
ОСТРОВСЬКА Т. Музична скринька
для наймолодших����������������������������� 7-8

Розвиток мовлення
АКИМЕНКО С. Як ми Лисичку
і Журавля помирили. Заняття для
дітей середньої групи�������������������������12
ГЕТЬМАНЕНКО І. Є колір свій у кожної
пори, і нам усі відомі кольори!
Заняття для дітей старшої групи із
ФФНМ��������������������������������������������������3
МІРОШНИЧЕНКО Л., КРАВЕЦЬ Е.
Казочки пригадали — чари злі
подолали. Заняття для дітей
середньої групи������������������������������������9
ШПАГІНА Т. У лісі казковім гуляємо,
таємниці його відкриваємо.
Тематичне підгрупове заняття
для дітей старшої групи із ЗНМ�������������3

Світ гри
АРХІПОВА Н. На гостину до бабусі.
Сюжетно-рольова гра для дітей
середньої групи�������������������������������� 5-6

До змісту номера
БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
ЗАМЕЛЮК М. Дозвольте дітям
гратися! Роль дорослого
в розгортанні вільної дитячої гри������ 5-6
КОТОВА Л. Із цеглинками граємо —
мовлення розвиваємо! Корекційні
ігри для дітей з особливими
мовленнєвими потребами��������������������3
МАКРУШИНА Н. Люблять Лесині казки
і сучасні малюки. Дидактичні ігри
та вправи для дітей старшої групи
за змістом казок Лесі Українки�����������12
МУЗИКА Г., ОСТРАНЬ Р. Веселі руханки 10
МУЗИКА Г., ОСТРАНЬ Р. Поведінка
безпечна завжди доречна.
Дидактичні ігри для дітей дошкільних
груп������������������������������������������������������4
МУЗИКА Г., ОСТРАНЬ Р. Ігри
математичні — цікаві та незвичні.
Дидактичні ігри для дітей дошкільних
груп������������������������������������������������������1
РІБЦУН Ю. Часу не марнуймо, ворота
збудуймо. Конструкторськобудівельна гра для дітей середньої
групи������������������������������������������������ 5-6
ШЛІХТА О. Що не вправа —
то забава. Рухливі ігри для дітей
дошкільних груп з використанням
нестандартного обладнання������������� 10

Світ театру

ТРИФОНОВА Г., НЕСВЄТАЙЛОВА Л.
Добрі справи їжачка Колька.
Тематичне музичне заняття для дітей
старшої групи (за мотивами
однойменної казки В. Черняєвої)����� 5-6

Свята і розваги
ГАЛАНИК Н., ФЕРЕНЦ І. Кмітливі
кухарі. Математична розвага
для дітей старшої групи������������������������1
ЄВИЧ Н. Бігом руш! Фізкультурна
розвага для дітей старшої групи�������� 10
ЗОРЯ К. Ми дізнаємося нині, що там,
у бабусі в скрині. Музична розвага
для дітей старшої групи��������������������� 10
КУЗЬМЕНКО Л., ЛИСА Л. Є різні
театри незвичні, і серед них —
рукавичний! Перша квіточка весни.
Розвага з використанням театру
рукавичок для дітей середньої групи����2
ЛЕОНТЕНКО Н. Діти в киці гостювали,
від пожежі рятували. Фізкультурна
розвага для дітей середньої групи�������4
ЛУЩАКЕВИЧ О. Пригоди
Котигорошка. Музичнотеатралізована розвага за мотивами
української народної казки�������������������9
СОХАЦЬКА Л. У жабенятка діти
гостювали — і здоровіші, і мудріші
стали. Фізкультурна розвага
для дітей середньої групи����������������� 5-6

Українознавство
МІЩАНЧУК С. Багатства України.
Заняття для дітей старшої групи�����������9
ШЕВЧУК А. Сорочка, вишита душею.
Інноваційна технологія формування
ціннісно-дієвого ставлення дітей
до української вишиванки���������������������9

Управління і методична служба
ЗАПОРОЖЕНКО Т. Математична
скарбничка. Тренінг-квест
для педагогів����������������������������������������1
РОМАНЮК І., ТЕРЕЩЕНКО І.
Інструктор з фізкультури планує
діяльність������������������������������������������� 10
ТРИСТАН А. Актуальні питання
інклюзивної освіти. Семінар
для педагогів ЗДО������������������������������11

Фізичний розвиток
ГВОЗДЕНКО С., АНТОНЕНКО Л.
Щоб здоровими зростати,
не лінуйтесь крокувати. Заняття
з фізкультури для дітей старшої групи10
ГОРОБЧУК Н. Автомобілісти.
Гімнастика пробудження для дітей
старшої групи ��������������������������������������4
ЗАВОРОТЬКО Л. Ген у далекому
краї сяйво північне чекає. Заняття
з фізкультури для дітей старшої групи10

УМАНЧИК Л., ВОВНЯНКО Н. Чаювання
в комашиному царстві. Розвага
просто неба для дітей молодшої
групи������������������������������������������������ 7-8

СОЛТИС О. Морська подорож.
Заняття з фізкультури на свіжому
повітрі для дітей старшої групи
(за методикою М. Єфименка)����������� 7-8

Сенсорний розвиток

Художня література

КОНДРАТЕЦЬ І. Ласкаво просимо до
театру! Ознайомлення дошкільників
із театральним мистецтвом������������������2

ЯВОРСЬКА О. Ґудзикова країна.
Заняття для дітей різновікової групи
(3-4 роки) із ЗПР���������������������������������11

МАГОЧКІНА О. На що схожі цифри?
Віршики з мнемокартинками����������������1

ЛАКУСТА Т. Шаховий театр����������������������2

Спеціальна освіта

ВРУБЛІВСЬКА М. Театр повітряних
кульок ��������������������������������������������������2
ВРУБЛІВСЬКА М. Світ чудовий,
бо різнокольоровий. Вистава
для дітей дошкільних груп���������������������2

ЛАКУСТА Т. Як Вередунчик став
Веселунчиком. Казка для дітей
старшої групи та їхніх батьків����������������2
МОЙСЮК М. Воланчиковий театр�����������2
МОЙСЮК М. Лора із хмаринки. Казки
для дітей дошкільних груп���������������������2
КОЧАН Л. Небезпечні пригоди
Петрика. Лялькова вистава для дітей
дошкільних груп������������������������������������4
НАГОРНА Е., БОНДАР І. Чистою
планета буде, і щасливі будуть
люди. Лялькова вистава для дітей
середньої та старшої груп���������������� 7-8
СИМОНЧУК І., ВАСЬКЕВИЧ Л.
Бджолина наука. Гра-драматизація
для дітей старшої групи за мотивами
казки В. Сухомлинського “Мед
із кишені”��������������������������������������������12
ТЕСЛЯ Л. Олівчиковий театр�������������������2
ТЕСЛЯ Л. Чарівні перетворення
рукавички. Фрагмент заняття
для дітей молодшої групи���������������������2

БАЗИЛІВСЬКА Т. З Колобком ми
мандрували, йому щиро помагали.
Корекційно-розвивальне заняття
для дітей із синдромом Дауна,
розладами аутистичного спектра�������11
ПАНЮТА О. Почастуємо звіряток.
Заняття для дітей з порушеннями
інтелектуального розвитку �����������������12
СКРИПНИК Т. Організація корекційнорозвивальних занять у закладах
дошкільної освіти: сучасний підхід ����11
ЯКИМЧУК Г. Вестибулярні пластинки
в логопедичній практиці������������������������3

Співпраця з родиною
ІВАНЮК О. Освітній простір
без обмежень: налагоджуємо
співпрацю�������������������������������������������11
ЛАВРИНЕНКО О. Альбом
для улюбленого звука. Закріплення
та автоматизація звука [р]��������������������3
КРИВДА І. Щоб дитина не заїкалася.
Поради фахівця������������������������������������3

НЕБЕСНА Т. Павучок-лісовичок та
його друзі. Казки природничого
і морально-етичного змісту для
старших дошкільнят���������������������������12
ПАВЛЕНКО А. Про дива кольорові,
кульбабкові й веселкові. Пізнавальні
казочки для малят����������������������������� 7-8
ПАВЛЕНКО А. Сніговик Миколка.
Добра казка для малят�����������������������12
ПРОЗОРОВА Л. Про обачність
пам’ятати варто навіть зайченятам�������4

Художня праця
ГУРЖИЙОВА О. Вишивання стрічками.
Організація художньо-продуктивної
діяльності дітей старшої групи��������������9

Школа мислення
БЄЛІКОВА Н., ДМИТРУК О. Як
скоромовки запам’ятати і швидко
промовляти. Мнемокартки для дітей
старшої групи���������������������������������������3
ОНИКСИМОВА Т. Лабораторія
вимірювань. Цикл занять для дітей
старшої групи ��������������������������������������1
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ОБЕРІТЬ СВІЙ ФОРМАТ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ
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