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Тема номера:
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Природа

Світ гри

Інтегрована освіта

Ранній вік
Художня
література
Фізичний
розвиток

У номері

Весна надії
Весна — пора пробудження живої природи, що
надихає і сповнює серце надією. А для дітей це час
захопливих спостережень, радості від процесу відкриття нового у світі.
У березнево-квітневому випуску ми підготували
матеріали, які спонукатимуть ваших вихованців до
спостережень, досліджень, праці в природі, аби
в нинішній украй складній для всіх ситуації напов
нити їхнє життя цікавою діяльністю, підтримати емоційне і психологічне здоров’я малечі.

Ефективні технології
освіти дошкільнят

Передплатний індекс 40296
Вигідна передплата — на сайті jmil.com.ua
Всеукраїнське видання
для педагогів та батьків
Видається з 1997 року

№ 3-4 (139) 2022
Виходить 10 разів на рік

Читайте в номері:

Науково-методичний додаток
до журналу “Дошкільне виховання”

Засновник: ТОВ Видавництво “Світич”. Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації: серія КВ № 6921
від 31.01.2003 р.

99 Різноманітні форми природознавчої роботи
з дітьми.
99 Еколого-психологічний тренінг для дітей старшої
групи.
99 Заняття для дітей різних вікових груп.
99 Рухливі, дидактичні, мовленнєві ігри.
99 Казочка, у якій діти долучаться до добрих справ разом зі старим знайомим — павучком-лісовичком.
99 Горизонтальний пластичний балет для дітей старшої групи.
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офсетний. Умовн. друк. арк. 3,38.
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Людмила ЗАГОРОДНЯ
Відкриваємо таємниці весняної природи

10

Наталія АРТЮХ
Весняні забави

РАННІЙ ВІК
20

СВІТ ГРИ

Ігри для дітей молодшої та середньої груп

12

Руслана ОСТРАНЬ, Ганна МУЗИКА
Наш весняний калейдоскоп

Заняття для дітей раннього віку

ДИТИНА І СВІТ
25

Інна КОНДРАТЕЦЬ
Рухаймось, малята, щоб не сумувати!
Руханки для дітей дошкільних груп

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
28

ІНТЕГРОВАНА ОСВІТА
17

22

Тетяна ГУТЯНКА
Прокидайся, квіточко, прокидайся,
у барвисте платтячко зодягайся
Інтегроване заняття для дітей старшої групи

© Видавництво “Світич”, 2022
Забороняється передрук і копіювання матеріалів
журналу нинішнього і минулих років

Тетяна НЕБЕСНА
Нові крильця метелика Латочки
Добра казка для малят

Марія ЛЕШКОВЯТ
Ось цибулька для салату, вiтамiнами багата
Інтегроване заняття для дітей молодшої групи

Ольга ДМИТРУК
Досліджуємо повітря
Заняття з пріоритетом пошуково-дослідницької
діяльності для дітей старшої групи

Ігри для дітей молодшої та середньої груп

14

Зоя СОБОЛЬ
Ах, кульбабки золотенькі,
друзі сонечка маленькі!

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК
30

Наталія ПАНОВА
На луку завітали,
там весну зустрічали
Горизонтальний пластичний балет для дітей
старшої групи
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ФАХОВИХ ВИДАНЬ
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ПАПЕРОВІ

✔ Пропустили актуальну
тему номера?

✔ Вам до вподоби запах
свіжої фарби, шелест сторінок?

✔ Загубили примірник
із потрібними матеріалами?

✔ Збираєте власну бібліотечку,
упорядковуючи випуски за темами?

✔ Мрієте читати улюблені фахові
видання на своєму ґаджеті?

✔ Використовуєте наочність
в роботі з дітьми?

Купуйте та передплачуйте
ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ на сайті
journals.ua/prof/obrazovanie

Купуйте та передплачуйте
ПАПЕРОВІ ЖУРНАЛИ
на сайті jmil.com.ua/peredplata
або на пошті
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