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«Малювання на снігу»
Дошкільне дитинство — дуже важливий 

період у житті дітей. Саме в цьому віці кожна 

дитина уявляє себе маленьким дослідником, з 

радістю і здивуванням відкриває для себе 

незнайомий і такий вражаючий навколишній 

світ. Що різноманітніша дитяча діяльність, то 

гармонійніше відбувається всебічний розвиток 

дитини, реалізуються її потенційні можливості 

й перші прояви творчості. Ось чому одним з 

найближчих і найдоступніших видів роботи з 

дітьми в дитячому садку є зображувальна, 

художньо-практична діяльність, що сприяє 

залученню дитини до творчості, дає їй змогу 

створювати щось красиве, незвичайне. 

 Нетрадиційні техніки малювання 

допомагають вихователям розвинути 

особистість дитини, навчити її висловити свій 

творчий початок і власне «Я» через утілення 

своїх ідей під час створення надзвичайних 

творів образотворчого мистецтва. 
Малювання на снігу – це дуже 

захоплююче заняття на свіжому повітрі. За 

допомогою невеликої кількості фарб і 

пляшечок, засніжений майданчик можна 

зробити яскравішим, а проведення часу – 

веселішим 

Прогулянки на свіжому повітрі 

корисні, але їх можна зробити більш 

захоплюючими, проявивши трохи фантазії і 

творчості. 

 

Діти групи дітей середнього віку на 

зимовій прогулянці малювали на снігу ялини 

і прикрасили їх різнобарвними кульками. 

Холодна пора року – не тільки білі замети. 

Малюнки зими – це ще й кумедні тварини, 

різнобарвне небо, вічнозелені дерева… 

Малюки нашої групи намалювали зиму 

яскраво і барвисто… 

Підготувала вихователь групи 

дітей середнього дошкільного віку 

Троценко Н.І. 
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Здоров’я– це не все, 

все без здоров’я – це ніщо. 

Сократ 
    Діти - це особлива частина популяції, яким властива особлива вразливість і 

чутливість до впливу навколишнього середовища. Здорова дитина - 

дошкільник, кажуть лікарі - педіатри, - це активний, життєрадісний, допитливий, 

стійкий до несприятливих факторів зовнішнього середовища, витривалий і 

сильний, з високим рівнем фізичного та розумового розвитку. Показники здоров'я 

дітей визначають стан не тільки медичних, але і педагогічних, соціальних, 

економічних проблем суспільства. Зберегти здоров’я підростаючого покоління в 

процесі отримання освіти - 

це державне завдання, від якої 

залежить майбутнє нації. 

   Дитина -  дошкільник все 

пізнає в діяльності. У 

реальному предметному дії він 

є і теоретиком, який пізнає світ, і 

практиком, цей 

світ перетворює. Знання з основ здорового способу життя, вміння і навички щодо 

збереження,підтримки і зміцнення здоров'я, отримані в дошкільному віці, є 

фундаментом формування основ здорового способу життя. Тому важливою 

ланкою в роботі дитячого садка є валеологічна освіта дошкільників.  З цією метою 

з з дітьми старшого дошкільного віку ми проводимо заняття, бесіди, розгляд 

картин, читання художніх творів…Нещодавно було проведено заняття на тему: 

«Подорож  до країни здоров‛ячків». Дітям було дуже цікаво, в ігровій формі вони 

закріпили уявлення про те, що здоров ‛я - це головна цінність людського життя! 

Підготувала                                                                                                                                                                

вихователь групи                                                                                                                     

дітей старшого дошкільного віку №1                                                                                      

Клець Я. О.

 

 

 

 

 

https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fdetkam.in.ua%2Fproekt-riznokoleorova-veselka-dlya-ditej-molodshogo-doshkileno.html
https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fdetkam.in.ua%2Fproekt-riznokoleorova-veselka-dlya-ditej-molodshogo-doshkileno.html
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1. Любов є найважливішою потребою усіх дітей і однією з основних передумов позитивної 

поведінки дитини. Батьківська любов допомагає дитині формувати впевненість у собі, викликає 

почуття власної гідності. 

2. Прислуховуйтесь до того, що говорить Ваша дитина. Цікавтеся тим, що вона робить і 

відчуває. 

3. Всі взаємостосунки, в тому числі й ті, що будуються на любові й довірі, потребують певних 

обмежень. Батьки самі мають визначити ці обмеження для дітей. Пам’ятайте, що порушення 

дітьми будь-яких обмежень є для них природним процесом пізнання, і не варто це розцінювати 

як прояв неслухняності. Діти почуваються більш безпечно, коли батьки також дотримуються 

визначених ними обмежень. 

4. Сміх допомагає розрядити напружену ситуацію. Часом батьки бувають занадто серйозними. 

Це заважає їм сповна відчути радість батьківства. Вмійте побачити веселі моменти й дозволяйте 

собі сміх при кожній нагоді. 

5. Намагайтесь побачити світ очима Вашої дитини і зрозуміти її почуття. Пригадайте, як Ви 

почувалися коли були дитиною, і яким незрозумілим здавався Вам світ дорослих, коли з Вами 

робили не справедливо. 

6. Хваліть і заохочуйте Вашу дитину, особливо за хорошу поведінку. 

7. Поважайте свою дитину так, як поважали б дорослого. Дозволяйте дитині брати участь у 

прийнятті рішень, особливо тих, що стосуються її. Прислухайтеся до думки дитини. Якщо Ви 

змушені сказати дитині щось неприємне, подумайте, яким чином Ви сказали б це дорослому. 

Вибачайтеся, якщо вчинили неправильно по відношенню до дитини. 

8. Плануйте розпорядок дня дитини. Салі діти почуватимуться більш безпечно, якщо 

дотримуватимуться чіткого розпорядку дня. 

9. У ккожній є свої правила. Будьте послідовними у їх дотриманні, не намагайтеся виявити 

певну гнучкість щодо дотримання цих правил з маленькими дітьми. Діти можуть бути введені в 

оману, якщо одного дня правило виконується, а іншого - відміняється. 

10. Не забувайте про власні потреби! Коли батьківство починає нагадувати надто важку працю, і 

Ви відчуваєте, що Вам бракує терпіння, приділіть трохи часу лише собі. Робіть те, тщо 

приносить Вам задоволення. Якщо Ви розумієте, що втрачаєте контроль над собою і можете 

накричати на дитину, образити, принизити чи вдарити її, залиште дитину на кілька хвилин, 

порахуйте до десяти і заспокойтесь.                                                                                                              

Підготувала практичний 

 психолог Гавриленко С.А. 
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  Формування правильної вимови у дітей – 

це складний процес, дитині потрібно 

навчитися керувати своїми органами 

мовлення, сприймати звернене до неї 

мовлення, здійснювати контроль за 

мовленням оточуючих та власним.  Велику 

увагу треба приділяти розвитку функції 

дрібних м’язів  рук. Рухи рук  тісно 

пов’язані з мовленням, вони є одним з 

факторів його формування. 

 

    Тренування рухів пальців рук дітей 

покращує не тільки рухові можливості 

дитини, а й розвиток психічних і мовних 

навичок. У свою чергу, формування рухів 

руки тісно пов’язано з розвитком рухового 

аналізатора і зорового сприйняття, 

просторового орієнтування, координації 

рухів. 

 

Рівень розвитку дрібної моторики – один із 

найважливіших показників інтелектуального 

рівня дитини. Розвиток дій з предметами в 

середньому дошкільному віці позитивно 

впливає на формування пізнавальних 

психічних процесів: сприйняття, пам’яті, 

уваги, уяви і, звичайно, на удосконалення 

мовлення малюків. Тому в заняттях та 

ігрових вправах з чотирирічною дитиною 

роботу з розвитку дрібної моторики та 

координації рухів слід продовжувати. 

 

    Пальчикові ігри – це існування за 

допомогою пальців коротеньких римованих 

історій, казок тощо. Багато ігор такого роду 

вимагають участі обох рук, що дає 

можливість дітям орієнтуватися в 

просторових поняттях («праворуч», 

«ліворуч», «вгору», «вниз» тощо). 

     У ході пальчикових ігор діти, 

повторюючи рухи дорослого, активізують 

моторику рук. Тим самим відпрацьовуються 

спритність, уміння координувати власні 

рухи, концентрувати увагу на одному виді 

діяльності. Пальчикові ігри також сприяють 

розвитку творчості малят, образного 

мислення, уяви, фантазії. 

   З самого раннього віку необхідно 

починати роботу з розвитку дрібної 

моторики. Вже в ранньому дитинстві можна 

виконувати масаж пальчиків, впливаючи 

тим самим на активні точки, які пов’язані з 

корою головного мозку. В ранньому та  

дошкільному віці необхідно виконувати 

прості вправи, які супроводжуються 

віршованим текстом, не забуваючи про 

розвиток елементарних навичок 

самообслуговування: застібання ґудзиків, 

зав’язування шнурків і т.п.  

   Неабияку роль у розвитку дрібної 

моторики рук відіграє перебирання різних 

круп, насіння та інших дрібних предметів. 

Але ця робота повинна проводитися під 

наглядом дорослого. Дітям нашої групи 

дуже подобається така праця. 

Підготувала Пасько Ю.В. вихователь групи 

дітей раннього віку №2 
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Багато спільного із сюжетно-

рольовими, театралізованими іграми 

дітей дошкільного віку мають 

будівельно-конструкційні ігри, їх 

справедливо вважають різновидом 

творчої гри, оскільки, крім певних 

знань, моторних, сенсорних 

навичок, моральних і вольових 

якостей, вони потребують активної 

роботи дитячої уяви, нешаблонного 

мислення, уміння знаходити 

оригінальні рішення, ініціативно 

діяти у незвичних ситуаціях. 

 
Під час будівельно-

конструкційних ігор усі ці якості 

динамічно розвиваються і 

випробовуються дітьми в єдності та 

взаємодії. 

Будівельно-конструкційні ігри — 

різновид творчих ігор, у яких діти 

відображають навколишній предметний 

світ, самостійно зводячи споруди і 

обігруючи їх. 

Конструювати дошкільнята 

вчаться на спеціальних заняттях, під час 

самостійної ігрової діяльності.Під час 

конструювання за 

власним задумом 

дитина вирішує всі 

завдання самостійно, 

виявляючи творчу 

ініціативу у створенні 

образу, використанні 

набутих навичок..  

Самостійна 

будівельно-ігрова 

діяльність сприяє 

закріпленню набутих 

на заняттях умінь і 

навичок, вирішенню 

нових конструкційних 

завдань, що вимагають ініціативи та 

винахідливості. Якщо на заняттях діти 

оволодівають лише найтиповішими 

прийомами роботи, то у грі вони 

удосконалюють, перебудовують, 

доповнюють різними деталями одну й ту 

саму споруду протягом багатьох днів.  
 Створені у 

грі конструкції 

можуть бути значно 

складнішими, ніж 

виготовлені на 

занятті. Під час гри 

найяскравіше 

виявляються 

індивідуальні 

особливості, 

інтереси, нахили, 

знання, уявлення 

дитини, вона 

самостійно обирає 

тему будови, 

придумує нові 

споруди, розв'язує конструкційні завдання. 

Підготувала вихователь групи дітей  

раннього віку №1 Наумко О.М.
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Новорічні свята завжди радісні, 

хвилюючі, з Дідом Морозом і 

Снігуронькою, веселим  карнавалом і 

красунею ялинкою.  

   Новий Рік  - це чарівний час, час 

доброї казки та очікування дива. 

  Таку казку створили для малюків 

вихователі молодшої групи та 

музичний керівник.  

Вони разом з малюками завітали в гості до 

красуні ялинки та зустрілися з Машою та 

Ведмедем, які розважали дітей веселими 

таночками, іграми, піснями, хороводами.  

Всі малюки отримали гарний настрій і 

подарунки.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала Проценко С.О.   

 вихователь групи дітей молодшого  

дошкільного віку. 
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    Першими літературними творами , з якими знайомиться дитина , є казки  . Світ казок  

прекрасний і захоплюючий для малят .  

Тому справжнім святом в нашому 

садочку є день коли силами гуртка 

“Казкарики “ відбуваються покази  

народних  казок    Нещодавно  в 

дошкільному закладі   діти  старшої 

групи   показали казочку “Рукавичка” .  

   Діти з задоволенням співпереживали  героям , 

разом з ними раділи ,  вболівали  та пишалися  їх 

вчинками , особливо коли самі приймали  участь у 

виставі в образі героїв казочки.  

   Бажання допомогти герою 

орієнтуватися в казковій ситуації – 

все це  розвиває інтерес,  

спостережливість, уяву, 

переживання,  емоції та образну 

пам'ять ,почуття гумору,  вчить 

звичайному незвичайне.  

 

 

 
                      Підготувала керівник драматичного  

                       гуртка «Казкарики» Цюпка Р.І. 
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1. Намагайтесь якомога менше забороняти дитині.  

Тяга до самостійності закладена в кожній людині генетично. Батьки, обмежуючи її 

безкінечними «не можна» самі ж притупляють бажання діяти самостійно. Спочатку мама не 

дозволяє лізти на гірку чи гойдалку «Не можна, не лізь, бо впадеш», а потім дивується чому він 

не може пограти на майданчику сам?! Але всі ми 

хвилюємось про наших дітей. Що ж робити? 

Намагатися пропонувати способи, які категорично не 

забороняють робити дитині ті чи інші речі, наприклад, «на 

гірку можна, але зі мною поки ти не навчишся», «вазон з 

квітами чіпати можна, але легенько, не рвати», «пісок 

кидати можна, але так, щоб ні в кого і не влучив»… 

2. Дозвольте дітям робити вибір: «Ти хочеш одягнути 

сьогодні синю футболку або зелену з котиком?». Таким 

чином ми демонструємо дитині, що поважаємо її думку і 

заявляємо, що вона сильна і може сама брати на себе 

відповідал

ьність за 

певні речі 

(ми 

формуємо 

здорову самооцінку).  
3. Навчіть дитину просити про допомогу і, коли 

вона щось робить або тільки намагається 

робити, ніколи не влазьте (звісно якщо це не 

шкодить здоров’ю) поки вона сама вас не 

попросить. Так ви вчите дитину самостійно 

долати труднощі. 

4. Перш ніж щось зробити замість 

дитини спробуйте словесно розказати малюкові 

як слід вчинити. Наприклад, «щоб застібнути 

блискавку, однією рукою притримуй замочок, а 

іншою тримай за низ», «щоб краще зняти 

шкарпетку, треба почати з п’яточки, спробуй», «щоб відкрити кришку, інколи треба спочатку 

натиснути, а потім прокрутити», «щоб постругати олівець треба спочатку вставити його, щільно 

притиснути і крутити,спробуй» 

5. Якщо дитина задає Вам запитання, спробуйте не відповідати одразу, а спитати її, як вона 

сама думає. Зазвичай дитина починає фантазувати і у висновку сама може відповісти на своє 

запитання. Ви завжди встигнете дати правильну відповідь. Якщо ж ви самі не знаєте відповідь 

на запитання, не шукайте її замість дитини, а запропонуйте малечі шукати відповідь за межами 

дому чи сім’ї (звичайно це для більш старших діток). Наприклад, «запитай у зоомагазині», «про 

це тобі можуть розповісти в магазині побутової техніки», «можна подивитись в мережі 

Internet». 6. Бувають такі періоди, коли діти намагаються «зливатись» з батьками. (Мушу 

наголосити, що це нормальні періоди розвитку особистості). В таких випадках малеча просить 

робити все за них (навіть ті речі, які здавалося б дитина вже давно робить сама). В такі моменти 

треба вміти домовлятися з малечею, наприклад, «давай ти одягнеш правий кросівок, а я тобі 

лівий», «давай класти тобі в ротик суп по черзі – одну ложку я, іншу – ти», «давай разом 

спробуємо застібнути блискавку на куртці». Але намагайтесь не робити замість дитини. Просто 

підтримуйте її. 
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7. В залежності від віку дитини, намагайтесь питати думку малечі коли вирішуєте сімейні 

справи. «Ти хочеш, щоб ми поїхали до бабусі сьогодні ввечері чи завтра вранці?» 

8. Якщо вас запитують про малечу в присутності неї самої, дозвольте дитині самій відповісти. І 

взагалі, не обговорюйте дитину в її присутності, неважливо, наскільки вона ще маленька. Коли 

діти чують, як їх обговорюють, вони 

відчувають себе предметами, власністю 

своїх батьків. 

9. Хваліть дитину за успішні прояви 

самостійності. Але не просто словом 

«молодець». Бажано, щоб похвала була 

описовою. Тобто, якщо дитина 

самостійно зібрала іграшки, доречно 

було б сказати: «я бачу чистий килим і 

складені в корзину іграшки, навіть той 

конструктор, який вже декілька днів 

лежить в кутку. А ще як ти гарно 

поскладав пазли! Так, що коробка тепер 

закривається! Мені дуже приємно 

заходити сюди. Молодець!» Завжди 

можна знайти, що описати. 

10. Намагайтесь вводити моменти 

змагання. Наприклад, дитина не хоче 

сама складати іграшки. Запропонуйте «давай, хто швидше складе ці кубики до кошика!». Можна 

сказати про заохочувальний приз (ні в якому разі не пропонуєте дорогі речі). Це може 

бути: додаткова серія мультифільму, додаткова цукерка, банан… 

11. Намагайтесь поступово зменшувати свою присутність і контроль за речами, які малюк вже 

навчився робити. 

12. І на останок – довіряйте власній дитині. Вірте в те, що вона може справитися з будь-якими 

труднощами і завжди давайте їй шанс у цьому ще раз переконатися. 

 

Підготувала практичний 

психолог Гавриленко С.А. 
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