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Всеукраїнський День дошкілля це
свято
дитинства
й
визнання його,
як
щасливої
пори. Недарма
кажуть,
що
дитинство - це
ранок життя, а
ранок має бути щасливим.
Так,
27
вересня
в

Липоводолинському дошкільному
навчальному закладі (ясла – садок)
«Берізка» відбулося незабутнє свято.
Це ще одна можливість
педагогам та дітям спільними
зусиллями подарувати одне одному
радість, створити веселе свято,
насичене фарбами, музикою і
сміхом.

В цей день відбувся святковий
концерт "За покликом
долі".
Святковий
концерт
розпочала
завідувач Пермякова
Т.М., яка
сердечно
привітала
всіх
працівників
з
професійним святом та
побажала
міцного
здоров'я,
мудрості, наснаги, терпіння, успіхів
у
вихованні
підростаючого
покоління. А також із професійним

святом всіх, хто щоденно віддає
тепло своїх сердець дітям
привітали учні КЗ Липоводолинська
СШ І-ІІІ ст., Катерина Яременко та
Оксана Залізняк.
Всі
отримали
безліч
позитивних емоцій.
Підготувала Кіптенко М. В.
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Funny English
В усі часи люди розуміли значення знань
іноземних мов. ,,Скільки мов ти знаєш,
стільки раз ти людина‛, - стверджує
народна мудрість. Особливо актуальним є
вивчення
іноземних
мов на
сучасному
етапі
розвитку
суспільства.
У нашому
ДНЗ,
вивчення
англійської
мови починається з п'ятирічного віку,
оскільки цей вік є оптимальним для
засвоєння мов. Мовленнєвий апарат у
дошкільнят дуже
гнучкий, вони
легко наслідують
звуки та
звукосполучення
рідної та нерідної
мов. Вже у
шкільному віці
вони дещо
втрачають
попередню
здатність легко й
точно
відтворювати
звуки іноземної
мови.
Навчання дошкільників іноземної мови є,
передусім, системою певним чином
організованої педагогом цільової ігрової
діяльності, сприяє розвиткові особистості
дитини, реалізації нею свого
індивідуального досвіду, прояву
особистісних якостей, необхідних для
засвоєння мінімізованого обсягу
іншомовних знань вмінь. Навчання
вважатиметься успішним за умови, що
дошкільник уміє відрізняти правильне від
неправильного, самостійно контролювати
свої дії, сприймати звучання слова через

фонологічну систему рідної мови.
Важливо формувати в дитини іншомовний
фонематичний слух,створювати для цього
спеціальні ситуації.
Адже, мова - це перш
за все засіб
спілкування.
Навчання іноземної
мови повинно бути
організованим у
вигляді уявних чи
реальних ситуацій
спілкування, коли в
дитини виникає
потреба вживати у
власному мовленні іншомовний матеріал.
Тому, саме гра є провідною формою
діяльності дітей на заняттях з англійської
мови.
Методика
гурткової роботи :
з англійської мови
вбачає в собі
ефективний шлях
розвитку
збагачення
словникового
запасу.
Ваші діти
відвідують гурток
по вивченню
англійської мови
2 рази на
тиждень, тому вони перебувають в
іншомовному середовищі лише на
заняттях. Для досягнення успіху у
вивченні англійської мови важливою
складовою є плідна співпраця педагога,
дітей та батьків. Отже, якщо ви маєте
можтивість та хочете прийняти участь і
допомогти у навчальному процесі ваших
дітей радимо організувати ,,домашні уроки
англійської мови.

Підготувала керівник гуртка
Сердюк О. О.
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Петрюченко Зоряна
Свєтлова Анастасія
Курочка Артем
Отченашенко Анна
Ткаченко Арсеній
Загребельний Денис
Шутько Артем
Сердюк Антон
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Нищета Наталія Іванівна
Шевченко Світлана
Олексіївна
Шкура Валентина Іванівна
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Підтримуємо вогник дитячої
допитливості
Як пояснити бажання маленьких дітей

Є певне коло причин і їх наслідків. Дитині

знати про «все на світі», досліджувати,

для

шукати, запитувати? Завдяки уродженої

фізична активність, яка, в свою чергу,

цікавості малюки знайомляться зі своїм

відкриває перед маленьким дослідником

тілом, з навколишнім світом, вчяться

все більше нових невідомих речей і явищ.

розрізняти предмети і особи людей,

Так утворюється новий виток інтересу до

спостерігати, розуміти походження звуків,
свої відчуття. Семюель Джонсон

задоволення

пізнання.

І

в

цікавості

усьому

необхідна

цьому

вирі

відбувається активне формування у дітей

(англійська літературний критик 18

світогляду, розумових здібностей.

століття) називав цікавість «одним з

Якщо в ранньому віці всіляко

найбільш непорушних і очевидних

підтримувати і задовольняти безмежну

властивостей потужного інтелекту». Але у

дитячу цікавість, тоді в майбутньому воно

медалі є й інший бік: саме цікавість

перетвориться в невгамовну пристрасть до

стимулює розвиток пізнавальних

пізнання. Більш надійного помічника в

здібностей у дітей, що безпосередньо

навчанні і не придумаєш.

впливає на їх інтелектуальне зростання.
Часто

дорослі,

від

активності – гра. Тому, дорогі батьки,

роботи, повсякденних побутових турбот,

беремо улюблені іграшки ваших діток,

на

придумуємо

незліченні

відповідають

з

втомившись

Для малюків найкорисніший вид фізичної

питання

малюків

роздратуванням.

нехитрий

сценарій

і

Ми

починаємо грати. Опрацьовувати деталі не

перестаємо помічати, який дивний світ

потрібно – дитяча уява впорається з цим і

навколо. А ось діти тільки починають його

без вашої участі. Головна умова: перед

осягати, із захопленням сприймають все

дитиною

нове,

задачу.

намагаються

навколишніх

зрозуміти

предметів.

суть
Останні

дослідження в галузі дитячої психології і
нейрофізіології, спрямовані на вивчення
особливостей раннього розвитку дітей,
підтвердили

необхідність

цікавість в своїх малюків.

плекати

потрібно
А

ставити

розв’язати

конкретну

цю

найкраще, допоможе цікавість.
Підготувала практичний психолог
Гавриленко С. А.

проблему
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Як вивчити з дитиною кольори?
Вивчити і запам’ятати назви
предметів чи тварин, зображених у
книжках, дитині набагато легше, ніж
зробити це з кольорами, що на дитячий
погляд досить складно.
Але
складно не
означає, що
неможливо.
Для цього
знадобиться
трохи більше
часу,
але
головне,
терпіння.
Починати слід
з
самого
малого
–
називати колір предмета, який показуємо
малюкові. Це може бути іграшка, посуд,
картинка в книжці і т.д..
Розрізняти кольори дитина здатна
вже до року, але їй залишається тільки
дізнатися і запам’ятати їх назви. Отже,
вивчаємо кольори з дитиною, починаючи
з найпростіших – зелений, жовтий,
червоний, синій, білий, чорний. На
перший час цього буде достатньо.
Перед тим як навчити дитину
кольорам, підбираємо найефективніші
навчальні посібники. Це
однакові
предмети, які відрізняються тільки
кольором, конструктор, підійдуть також
олівці або фломастери. Легко навчати
дитину кольорам за допомогою мозаїки.
У ній зазвичай трохи кольорів, і її
люблять збирати всі діти.
Сортування. Кладемо в одну купу
кубики або інші будь-які однакові
предмети двох кольорів. Розкладаємо на
дві купки, по кольорам.

Гра в конструктор. Збираючи з
малюком з конструктора будинок або
замок, підбираємо деталі за кольором.
Потім, в процесі гри, називаємо малюкові
кольори, а заодно даємо йому
запам’ятати їх
Збираємо
іграшки
за
кольорами. Після того як дитина
починає
розрізняти кольори
завдяки «сортуванню», граємо з
дітьми в іграшки, різні
за
кольором. Пропонуємо дитині
зібрати в кошик спочатку
іграшки тільки жовтого кольору,
а потім тільки зеленого і т.д.
Тому
наше
завдання,вихователів,вчити
малюків
розрізняти кольори в будь-який вільний
час. Поповнювати
знання
дітей з
кожною

хвилиною.
Щоб
різнобарвний світ став зрозумілим
малюкам, а життя їх грало всіма
кольорами веселки!
Підготувала вихователь групи дітей
раннього віку №1 Наумко О.М.

Березова перлинка
6

28 жовтня

2018 року

Осінні прогулянки з дітьми…
(поради для батьків)
З чим асоціюється осінь у батьків?
Звичайно ж, з затяжними дощами,
холодним мокрим листям, яке прилипає до
взуття, брудом і
початком
сопливого
періоду у діток.
І зовсім не
хочеться йти на
вулицю гуляти,
навіть якщо
дитині
набридли
мультфільми і
домашні ігри.
Щоб зробити
осінні
прогулянки не
такими тужливими, пропонуємо кілька
ідей, які допоможуть розвіяти осінню
нудьгу і зарядити вас і вашого малюка
бадьорим осіннім настроєм. На осінніх
прогулянках можна
насолоджуватися
палітрою фарб,
якою розмальовані
дерева. А з
різнокольоровим
листям можна
влаштувати безліч
ігор:
- Шукати для
листочка дерево,
на якому він виріс.
Дуже швидко в цій
грі можна вивчити
назви дерев;

- Бродити по
опалому листю, шарудіти ним,
прислухатися, під чиїми кроками
голосніше шурхіт листя;

- Валятися в осінніх листках на
прогулянці. Можна засипати листям
дитину, а ще веселіше засипати листвою
тата;

- Листям можна викладати на асфальті
літери чи слова. А якщо малюк ще
маленький, то можна викладати доріжки і
ходити по них.
- Лабіринт або
класики з осіннього
листя. У безвітряну
погоду викладаємо
листочки на
асфальті і бігаємо по
звивистих доріжках
або стрибаємо через
прокладені лінії.
- Можна викладати
листя на доріжці,
сортуючи за
кольорами – від
зеленого до
коричневого. Ця гра
дозволяє вивчити
назви відтінків.
- Якщо захопити з дому пульверизатор з
розведеною аквареллю і папір, то можна
прямо на вулиці отримати картину. Для
цього викладаємо зібране осіннє листя на
папір і
збризкуємо
фарбою. Після
листочки
акуратно
прибираємо і
отримуємо
заготовку для
картини, яку
можна
домалювати
вдома.

Обов’язково на
осінню
прогулянку в
гарну погоду
беріть
фотоапарат – золоте і багряно-червоне
листя самий красивий фон для осінніх
фотографій. Для вдалих кадрів підкидайте
листя вгору або один в одного.

Підготувала вихователь групи
дітей старшого дошкільного віку
Ткаченко С. П.
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"Як провести вихідні дні"
Усі з нетерпінням очікують вихідні
дні, як дорослі так і діти. За тиждень
організм втомлюється не лише
фізично, а й морально. Ваша дитина
цілий день перебуває в дошкільному
закладі, ввечері вдома майже немає
часу на спілкування в родині.
Тому у вихідні дні так важливо,
якомога
більше
приділяти
увагу один
одному у сім'ї,
а особливо це
потрібно
дитині. Все,
що ми не
встигли
розказати,
показати дітям у будні дні, ви маєте
можливість зробити це за вихідні.
Як же правильно провести вихідні
дні з користю для дитини і самих
дорослих?
По-перше, необідно як найбільше
перебувати на свіжому повітрі.
Якщо дозволяє погода, відвідайте з
дітьми ліс, водойму, парк.
Якщо ви ідете з дітьми на природу,
звертайте увагу на все живе,
милуйтеся красою осіннього лісу,
задавайте дітям запитання,
відповідайте на їхні, а ні в якому
разі не ігноруйте.
По-друге, дітям, та й вам також,
корисно побувати в цирку, зоопарку,
на атракціонах. Звичайно це зараз
коштує чималих грошей, але години
спілкування з дитиною, перегляд
вистави з нею, а потім обговорення
баченого, захват вашого малюка
тим, що це все було разом з вами не

має ціни - тому що це спілкування
безцінне.
Якщо ж на дворі погода не дозволяє
вийти за поріг, то і вдома можна
знайти масу цікавого і корисного для
спілкування з дитиною: почитати
книгу і обговорити прочитане.
Залучити дитину до спільної хатньої
праці:
навести
порядок в
своєму
куточку з
іграшками,
витерти пил,
помити
посуд тощо.
Все це слід
робити так,
щоб малюк працював "не з під
палки" а із задоволенням:
заохочуйте, підбадьорюйте, не
скупіться на похвалу. Навіть, якщо
розбилась ваша улюблена чашка, то
заспокойте дитину, що то не саме
страшне, та й взагалі ви вже давно
мріяли купити іншу ще кращу
чашку, але трішки жаль викидати
цю.
Батьки, що люблять своїх дітей,
завжди знають, як розумно провести
вихідні дні з користю і для себе і,
головне, для своєї дитини. Цей
"потрачений" час на спілкування з
сином чи донькою вернеться до вас
сторицею вдячністю маленьких
сердечок ваших дітей.
Підготувала вихователь дітей
молодшого дошкільного віку
Муравицька Н.А.
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Наші прогулянки
Осінь, осінь, лист жовтіє,
З неба часом дощик сіє.
Червонясте, золотисте
Опадає з кленів листя.
Процес
виховання
дітей
безперервний. Величезні потенційні
можливості для всебічного розвитку
особистості дитини закладені в
процесі організації прогулянок з
дітьми.
Саме
на
прогулянці
дошкільнятам надаються унікальні
умови для всебічного розвитку, в
повній мірі задовольняються його
потреби
в
активних
рухах,
в
самостійних
діях
при
ознайомленні з
навколишнім
світом,
в
отриманні
нових
і
яскравих
враженнях, у
вільній грі як і
з іграшками, так і природним
матеріалом.
Дошкільнята
люблять
прогулянки, так як на вулиці можна
стрибати, бігати, кататися на
велосипедах і санках, спостерігати
за явищами природи, за квітами,
птахами і відзначати характерні
ознаки кожної пори року і кожної

раз
милуватися
красою
навколишнього світу.
На прогулянках діти пізнають
світ у всій його красі, зміцнюють
своє
здоров'я,
спостерігають,
розмірковують, експериментують.
Для того, щоб прогулянки
радували дітей і сприяли всебічному
розвитку, а не ставали нудними,
необхідно планувати різноманітні
види діяльності,
використовувати
різноманітні ігри
та
спостереження.
Саме
прогулянка
надає
велику
можливість
не
тільки
оздоровити
дошкільнят, але
й збагатити їх
різними знаннями, сприяє розвитку
спостережливості, уваги, пам'яті,
мислення. Планування різноманітної
діяльності на прогулянці дозволяє
виховувати любов і дбайливе
ставлення до природного оточення.
Перебування дітей на свіжому
повітрі має велике значення для
фізичного розвитку. Прогулянка є
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першим і найбільш доступним
засобом
загартовування
дитячого
організму. Вона
сприяє
підвищенню
витривалості і
стійкості
до
несприятливих
впливів
зовнішнього
середовища,
особливо
до
простудних
захворювань.
На прогулянці
діти грають, багато рухаються. Рухи
підсилюють
обмін
речовин,
кровообіг,
газообмін,
покращують апетит. Діти
вчаться
долати
різні
перешкоди, стають більш
рухливими,
спритними,
сміливими, витривалими. У
них виробляються рухові
вміння
і
навички,
зміцнюється
м'язова
система,
підвищується
життєвий
тонус.
Прогулянка
сприяє
розумовому
вихованню.
Під час перебування на
дільниці або на вулиці діти
отримують багато нових
вражень і знань про навколишній
світ: про працю дорослих, про
транспорт, про правила вуличного
руху.
Із
спостережень
вони
дізнаються
про
особливості
сезонних змін у природі, помічають
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зв'язок

між різними явищами,
встановлюють елементарну
залежність. Спостереження
викликають у них інтерес,
ряд питань, на які вони
прагнуть знайти відповідь.
Все
це
розвиває
спостережливість,
розширює уявлення про
навколишній, будить думку
і
уяву
дітей.
Прогулянки
дають
можливість
вирішувати
завдання
морального
виховання.
Вихователь
знайомить дітей з рідним
містом, його визначними
пам'ятками, з працею дорослих, які
озеленяють його вулиці, будують
гарні будинки,
асфальтують
дороги.
При
цьому
підкреслюється
колективний
характер праці
та
його
значення: все
робиться
для
того,
щоб
нашим людям
жилося зручно,
красиво
і
радісно.
Ознайомлення з
навколишнім сприяє вихованню у
дітей любові до рідного селища.

Підготувала вихователь дітей
середнього дошкільного віку
Троценко Н. І.
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Тиждень безпеки дитини в «Берізці»
З
метою
профілактики
дитячого травматизму, організації
вивчення
правил
безпечної
поведінки дітей, удосконалення
виконання невідкладних дій у разі
виникнення надзвичайних ситуацій
під час здійснення освітнього
процесу
у
Липоводолинському
дошкільному навчальному закладі
(ясласадок)
«Берізка» з
16.10.2018
р.
по
19.10.2018
р.
проведено
«Тиждень
безпеки
дитини».

Метою якого було:
- поліпшення якості освітньої роботи
з дітьми з питань особистої безпеки
та захисту життя;
- закріплення уявлень дітей про
можливі
небезпечні
ситуації
природного,
техногенного,
медичного, біологічного характеру;
- відпрацювання
стереотипів
поведінки дошкільників в умовах
загрози та виникнення різних
надзвичайних ситуацій.
Для проведення Тижня безпеки
дитини
в дошкільному закладі
вихователем-методистом
було

розроблено план підготовки та
проведення.
Кожний день тижня проходив під
певною рубрикою:
Вівторок: «День здоров'я»;
-

-

Середа: «Вогонь - друг або
ворог»;
Четвер: «Сам вдома»;

П’ятниця: «Ми - пішоходи та
пасажири».

Відповідно до тематики дня з
дітьми проводилися:
- заняття, бесіди з різних розділів
програми: «Про чисту та брудну
воду», «Чарівний світ рослин»,
«Свої і чужі люди», «Один вдома»,
«Правила
поводження
з
електроприладами»,
«Правила
поводження на вулиці», «Міцне
здоров’я», «Що шкідливо» та інші;
дидактичні, сюжетно – рольові
ігри: «Чужі - свої», «Я сам вдома»,
«Тривога», «Лікарня»;
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-

рухливі
ігри
«Водії»,
«Пожежники», «Біжіть до мене»;

-

тематичні розваги («Ми-весела
дітвора»; «Юні пожежники»).
З метою закріплення знань дітей
по ознайомленню з правилами
поводження в певних ситуаціях було
проведено екскурсії до кабінету
медичної сестри, на кухню, до річки
та парку. А
також екскурсії
по центральній
вулиці селища
та до місцевої
Пожежної
частини.
Працівники
Пожежної
частини
ознайомили
дітей
з
призначенням
пожежної
машини,
розповіли, що
необхідно
робити
на
випадок пожежі, як загасити її. Діти
пригадали за яким номером потрібно
телефонувати на випадок пожежі та
як себе поводити в цьому випадку.
Дітям дуже сподобалась екскурсія
до пожежної частини, адже вони не
лише дізналися багато нового та
цікавого, але й мали змогу посидіти
за кермом пожежної машини,
одягнути каски, та уявити себе
справжніми пожежниками.
17 жовтня о 10.40 годині
проведено практичний тренінг з
евакуації вихованців і працівників
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ДНЗ на випадок надзвичайної
ситуації.
Цікавим завершенням «Тижня
безпеки
життєдіяльності
в
дошкільному
закладі»
було
проведення
спортивної розваги
«Юні
рятувальники»,
в
якій
приймали участь діти всіх груп, де
мали змогу позмагатися та ще раз
закріпити правила поводження в
різних
ситуаціях.
А також
на
закінчення
«Тижня
безпеки
дитини» з
дітьми
були
проведені
бесіди
в
ході яких
з’ясували,
що
найбільше
сподобалось і запам’яталось.
Діти
усіх
вікових
груп
отримали та закріпили достатньо
знань, умінь і практичних навичок з
безпеки життєдіяльності та на
випадок екстремальної ситуації.
Тож будемо сподіватися, що
спільна робота дасть позитивний
результат та допоможе зберегти
життя і здоров’я наших дітей.
Підготувала вихователь –
методист Р.І. Чайковська
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Як боротися з дитячою істерикою?
розуміють, чого хоче їхнє чадо, зате чадо
розуміє, що йому знову відмовили.

Кожен з батьків коли - небудь обов'язково
стикався з цим, не самим приємним
моментом з життя дитини - істерикою. Губи
затремтіли, на очах з'явилися сльози.
почувся несамовитий крик. І потім кілька
хвилин (а іноді й довше) - усе на одній і тій
же високій ноті. Таке може вивести з себе
не тільки ласкаву й люблячу маму, але і
вічно незворушного і спокійного тата.
А якщо істерика
трапилася в людному місці (к5афе, магазин,
дитячий майданчик), то ефект збільшується
в багато разів. Але давайте не будемо
виходити із себе, а замість цього спробуємо
розібратися спочатку в причинах такої
поведінки дитини.
По - перше, дитина
в більшості випадків не хоче і не вміє
чекати. Всі бажання, які у неї з'явилися, їй
хочеться реалізувати негайно. А дуже часто
це неможливо. І ми з вами це розуміємо. А
от дитина - ні. Вона розуміє тільки те, що
рішенням батьків її бажання залишилися
невиконаними.
По - друге, дитина не завжди може
сформулювати те, що їй хочеться. Це
особливо характерно для дітей 2-3 років.
Звичайно, якщо дитині хочеться сік чи
цукерку, то проблем виникає. Але часто
потреби дитини можуть випереджати її
розмовні здібності. У результаті батьки не

І знову істерика.
Ситуацій,
в яких починається істерика може бути
дуже і дуже багато, але суть весь час
залишається однією і тією ж - бажання
дитини не були виконані.Так що ж робити?
Кидатися виконувати всі мислимі і
немислимі бажання дитини? Цікаво. Навіть
у тому випадку, якщо у вас є можливість
виконати всі її забаганки, не варто цього
робити під тиском істерики. Дитина дуже
швидко зрозуміє, що це хороший спосіб
управління батьками, і тоді вам доведеться
витримувати такі бурхливі прояви , нові
бажання ще дуже і дуже довго.
Підготувала
практичний
Гавриленко С. А.

психолог
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