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9 листопада – визначна дата в історії 

українського народу. Незалежна Україна 

вшановує Преподобного Нестора Літописця 

та відзначає День української писемності та 

мови. 

Ми живемо на чудовій, багатій, мальовничій 

землі – на нашій славній Україні. 

Розмовляємо рідною державною 

українською мовою. А мова у нас – багата, 

мелодійна, щира, як і душа українського 

народу. Її зміцнення та розвиток – почесна 

місія від наймолодшого до найстаршого 

громадянина України. 

На честь Дня української писемності та 

мови у групі дітей старшого дошкільного 

віку №1 були  проведені такі заходи : 

• розучування з дітьми народних 

ігор;  

• читання українських народних 

казок та їх драматизація; 

• слухання та розповідання віршів 

українських письменників; 

• прослуховування дітьми записи 

українських пісень.  

• виготовлення стін – газети до дня 

писемності та української мови» 

Усі ці заходи допомагають дітям пізнавати 

свою рідну мову, сприяють появі у дітей 

бажання спілкуватися, збагачують знання 

малят про поетів, письменників, про їх 

твори, виховують любов до національних 

традицій, народної мудрості, до краси і 

гармонії рідного слова.                                                             

Також доволі цікавими стали дидактичні  

ігри з народознавства «Народні символи 

України».                                                                                                                

Отже, із перших днів життя ми чуємо рідну 

мову, вивчаємо українські традиції. А 

починається це навчання в дитячому 

садочку.  

  Підготувала вихователь дітей старшого 

дошкільного віку Клець Я. О. 
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Неважливо, яке за вікном століття, основи 

морального виховання не змінюються з 

часом. Тому пропонуємо вам кілька 

надійних та перевірених стратегій, які 

допоможуть виховати дитину доброю, 

порядною та психічно здоровою. 

На сьогодні дуже часто можна почути від 

батьків, що сучасні технології псують їхніх 

дітей. Тому вони добре усвідомлюють 

існування конкуренції за увагу дітвори.  

Однак, незважаючи ні на що, всі батьки 

хочуть, щоб їхні діти досягали поставлених 

цілей, знайшли своє щастя і т.д. Але, за 

словами дослідників з Гарвардського 

університету, на своєму життєвому шляху 

вони не повинні забувати про почуття 

доброти та співчуття. 

Отож, пропонуємо вам кілька надійних та 

перевірених стратегій, які допоможуть 

виховати дитину доброю, порядною та 

здоровою. 

1. Проводьте час зі своїми дітьми 

Це основна порада. Регулярно проводьте час 

зі своїми дітьми, розмовляйте з ними, 

цікавтесь, як в них справи, та уважно 

слухайте, що вони розповідають. Таким 

чином, ви дізнаєтесь багато нового про свою 

дитину, і покажете їй, що потрібно 

турбуватись за інших людей. 

2. Говоріть вголос про те, що справді має 

значення 

За словами дослідників, незважаючи на те, 

що батьки вважають дітей своїм 

найважливішим пріоритетом, діти цього не 

чують від них. Тому не забувайте говорити 

про це безпосередньо дітям.  

3. Покажіть дітям, що проблеми 

потрібно вирішувати 

Наприклад, якщо ваша дитина хоче 

покинути спорт, допоможіть зрозуміти 

причину та визначте її обов’язки в команді. 

Потім з’ясуйте, чи буде проблема вирішена 

після того, як дитина припинить займатись 

тією чи іншою діяльністю . 

 

 

 

4. Вчіть дітей допомагати іншим та 

демонструйте вдячність за це 

Проведені експерименти показують, що 

люди, яким властиво виражати вдячність, 

більш схильні до милосердя, легше 

прощають образи, люблять допомагати та 

щедрі, а ще — щасливіші. Тому добре, якщо 

батьки залучають дітей до виконання певної 

роботи вдома, за що протягом дня 

висловлюють вдячність. 

5. Перевіряйте негативні емоції своїх 

дітей 

Здатність турбуватись про інших 

ускладнюється відчуттями гніву, сорому, 

заздрості або іншими неприємними 

почуттями 

Допомагаючи дітям розпізнати ці почуття, 

батьки підштовхують їх до вирішення 

внутрішнього конфлікту. З такого 

самоаналізу почнеться їх довгий шлях до 

того, щоб стати небайдужими, 

турботливими людьми. Це також важливо 

для встановлення розумних рамок їх 

психологічної безпеки. 

6. Покажіть дітям, що світ набагато 

більший, аніж здається 

Вчені стверджують, що майже всім дітям 

цікаве лише вузьке коло людей. Тому 

важливо навчити їх піклуватись про людей, 

які культурно, соціально і навіть 

географічно знаходяться в інших колах. Ви 

можете допомогти їм в цьому, навчивши 

бути хорошими слухачами, ставити себе на 

місце інших людей, та відчувати емпатію 

через зворушливі фільми, фотографії та 

новини. 

Вчені запевняють: “Виховати ввічливу, 

турботливу та високоморальну дитину — 

важка праця. Але це саме те, що кожен з нас 

може зробити. І нема на світі більш 

важливішої та плідної роботи”. 

                       Підготувала 

                        практичний психолог ДНЗ 

                    Гавриленко С. А. 
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Дитячі психологи радять батькам не 

говорити деяких фраз своїй дитині, й 

неважливо, скільки їй — рік чи більше. Вона 

все одно все розуміє, навіть з вашої 

інтонації. 

1. У тебе нічого не виходить — дай-но я 

зроблю! 

 Ця фраза травмує малюка й заздалегідь 

програмує на невдачу. Він почувається 

незграбним і в подальшому починає боятися 

проявляти ініціативу, думаючи, що мама 

знову буде не задоволена. 

2. Бери, тільки заспокойся! 

 Деяким батькам складно витримати 

багатогодинне тужливе «ну, будь ласка, ну 

дай». Але, погодившись дати малюкові те, 

що він просить, батьки тим самим дають 

йому зрозуміти: скиглінням можна 

домогтися всього й мамине чи батькове «ні» 

не варто сприймати серйозно. 

3. Ще раз таке побачу — то будеш знати! 

 Як показала практика, зазвичай далі погроз 

справа не йде, проте це лякає дитину. Вона 

має знати, чого варто очікувати від батьків у 

тому чи тому разі. А демонстрація своєї 

сили на малюкові й нервові зриви на ньому 

— неприпустимі. 

4. Я сказав (ла) — негайно перестань! 

 Не варто так різко говорити з малюком! 

Якщо ви зірвалися, то вмійте вибачитися. 

Дитина ображається, відчуваючи себе 

абсолютно безправною, й замість того, щоб 

перестати діяти вам на нерви, починає 

протестувати — малюки плачуть і 

вередують, підлітки мовчки йдуть і 

замикаються в собі. 

5. Ти мусиш розуміти, що... 

 У багатьох дітей виникає захисна реакція на 

цю фразу та її занудне продовження. Малюк 

не розуміє «моралі» й, не слухаючи вас, 

перемикається на щось інше. Найгірше 

повчання сприймаються дитиною, коли вона 

схвильована, засмучена чи розсерджена. 

Пам’ятайте: ваш малюк — теж людина, у 

якого виникла «проблема», і в даний момент 

він стурбований нею й не сприймає ваші 

навіть найправильніші міркування. 

 

 

6. Хлопчики (дівчатка) так не 

поводяться! 

 Постійно повторюючи це, батьки 

прищеплюють дитині певні стереотипи. 

Унаслідок цього в дорослому віці хлопчик 

буде сприймати власну емоційність як щось 

негідне, а дівчинка — відчуватиме 

комплекси з приводу «нежіночої» професії 

чи недостатньо прибраної квартири. 

7. Не переймайся через дурниці! 

 Можливо, для малюка це не дурниця! 

Згадайте себе в дитинстві! Так, дитину може 

почати турбувати, що йому не дали 

машинку чи будинок із кубиків розсипався. 

У його маленькому світі саме машинка й 

будиночок — найважливіше! Демонструючи 

зневагу до проблем дитини, ви ризикуєте 

втратити її довіру. 

8. Побережи моє здоров’я! 

 Нерідко деякі мами кажуть це своїм дітям. 

Але зрозумійте, рано чи пізно все це 

перестає сприйматися ними всерйоз, як у 

казці про пастуха й вовків. І на справді 

недобре самопочуття мами дитина за 

звичкою може не звернути уваги. Малюк 

подумає, що мама скаржиться, тільки аби 

він перестав шуміти, стрибати, гратися 

тощо. 

9. Ні, це ми не купимо — грошей немає 

(дорого)! 

 Складно пояснити малюкові, чому не варто 

купувати все підряд. Але з цієї фрази 

виходить, якщо в мами чи тата є гроші, то 

можна купити все, що хочеш! Дитина саме 

так розуміє цю фразу. Чи не ліпше в цьому 

разі сказати: «така іграшка в тебе вже є», 

«багато шоколаду шкідливо» тощо. Так, 

пояснювати завжди складно! Але дитина 

має розуміти, чому батьки їй це не купують. 

10. У всіх діти як діти, а ти... 

 ... Горе ти моє, нечупара, незграба і т.п. Не 

слід подібні ярлики «вішати» на дітей! Це 

знижує їхню самооцінку, й вони справді 

починають їм відповідати. 

                       Підготувала 

                        практичний психолог ДНЗ 

                    Гавриленко С. А. 
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       Яка красива пора року – осінь! 
В яскраві кольори вбралася природа 

навкруги – жовте листячко, червоні 

ягідки, золота пшениця... І все це 

розмалювала Осінь 

чарівниця. А як же 

можна привітати 

Осінь? Звичайно, 

влаштувати справжнє 

свято для дітей.  

22, 23, 24  та 25  

жовтня 2018 року у 

нашому садочку  діти 

відзначали свято 

осені веселими 

піснями, запальними 

таночками, цікавими 

перетвореннями, 

віршами та іграми, прославляючи 

Осінь за її красу та багаті врожаї. Із 

дитячих вуст звучала подяка 

працьовитим рукам, що 

виростили щедрий урожай. 

Урочистості святу надала 

Осінь-чарівниця, яка 

принесла в подарунок дітям 

свої дари – овочі, фрукти, 

горіхи. На святі діти мали 

змогу проявити свій талант, 

показати свої акторські 

здібності, взяти участь у грі, 

таночку, драматизації казки.  

Проведені заходи принесли 

всім присутнім море 

позитиву, а осінні розваги 

запам'ятались дітям, стали 

прекрасним матеріалом для 

формування творчої особистості 

кожного малюка.   
Підготувала музичний керівник 

 Кіптенко М. В.
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У садочку нашім,  швидко час біжить 

Дітвора зростає, наше око тішить 

День у день ми граємо, весело стрибаємо 

Прийде час, то сядемо, хтось погомонить 

А як сяде сонечко, заберуть до домочку 

Любі мами й таточки, своїх діточок. 

 Ось так проходить час день за 

днем у Липоводолинському 

дошкільному 

навчальному  

закладі (ясла-

садок) «Берізка» у 

наших вихованців. 

Сьогодні хотілося 

б зупинитися  і 

трішки глибше 

розповісти, як  09 

листопада 

2018року  

пройшла розвага у 

групі дітей 

раннього віку№1, яка мала назву 

«Осінні пригоди 

Ведмедика». 

До малят у 

гості завітав 

Ведмедик та грав з 

ними у різноманітні 

рухливі ігри, адже 

сам він не 

повороткий і не 

гнучкий, тому діти з 

великим 

задоволенням 

допомогли 

ведмедикові зібрати листочки, щоб 

він міг зробити великий  «горбочок», 

тобто лігво на зиму. Потім Ведмедик 

запропонував дітлахам пограти та 

порозкладати горішки та каштани з 

однієї тарелі на інші, горішки на одну, 

а каштани - на іншу. Діти по черзі  

 

 

виходили, вибирали, що їм 

більше до душі, чи каштан, чи горіх і 

клали у відповідну 

тарілку. Слід 

зауважити, що 

спочатку діти 

вибирали горішки, 

мабуть більше їх 

полюбляють, а 

можливо вдома 

збирати 

допомагають, тому 

горіхи їм знайомі, а 

з каштанами ми 

обов’язково 

познайомимося, і з деревами, і 

листочкам , і 

плодами у  

майбутньому. 

Наступна гра 

викликала у 

дітей піднесений 

настрій, адже 

вони будили 

ведмедика, який 

втомився і 

заснув, а дітки 

все 

повторювали: 

«Ти  ведмедику вставай, краще з нами 

ти пограй!» Ведмедик прокидався та 

ловив дітей. Цікаво та весело було 

нашим дітям.  

Тож і надалі будемо викликати 

захоплення та радість у наших 

вихованців. 
Підготувала  Кукавська Г.І 

вихователь групи дітей раннього віку №1 
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                   «Зайченята» на святі! 
24 жовтня, у групі дітей молодшого 

дошкільного віку "Зайченята", у 

святковій радісній атмосфері збагачувався 

досвід дітей яскравими враженнями від 

зустрічі із Осінню. У дітей були позитивні 

емоції від виконання пісень про дощик, про 

морквинки, від таночку листочків, від 

осіннього хороводу.  Всі дітки розповідали 

віршики про осінь. Виступали старанно і з 

великим захопленням. 

             

 

                             

   

 

По завершенню свята Осінь  пригостила 

своїми дарами. 

 

 

 

А 31 жовтня вихователі провели захід на 

тему: «Фантазії осіннього листочка». 

Яскраві осінні барви об'єднали усіх малят. 

Вони поринули у чарівну осінню атмосферу, 

демонструючи присутнім свої вироби. 

 

Підготувала  Проценко С. О. 

вихователь групи дітей молодшого 

дошкільного віку. 
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«Адаптація дітей раннього віку до дитячого садка» 
Адаптація дітей до ДНЗ є складним періодом, як для дитини , її батьків та для педагогів 

дошкільного закладу. Адже характер пережитих емоційних станів у ранньому віці впливає на 

успіхи й невдачі в їх подальшому житті. 

З початку нового навчального 

року до групи дітей раннього віку № 

2 «Бджілки» було прийнято 18 

дітей.  

Для малюка дитячий садок 

— це новий, ще невідомий простір, 

нове оточення і нові стосунки; 

потрапивши сюди, дитина 

змушена до всього 

пристосовуватися.  

Прихід до дитячого садка 

— перший серйозний етап 

соціального життя дитини. До цього 

вона спілкувалася тільки з членами 

родини, сусідами або з тими, кого 

дорослі запрошували 

додому. Практика свідчить, що 

цілеспрямована підготовка дітей до дошкільного закладу допомагає попередити виникнення 

труднощів адаптації. 

Чи у всіх дітей однакова поведінка при вступі в садок? Ні. Одні діти впевнені, вибирають 

гру, йдуть на контакт із дітьми й дорослими, інші – менш упевнені, більше  

 

 

 

 

спостерігають, деякі – виявляють негативізм, небажання йти в групу, відхиляють усі 

пропозиції, бояться відійти від батьків, голосно плачуть. 

Причини такої поведінки різні: це і відсутність режиму вдома, й невміння гратися, й не 

сформованість навичок самообслуговування. Однак основна причина – недостатній досвід 

спілкування з однолітками та дорослими. 

Процес пристосування (адаптації) до дитячого садка проходить індивідуально. Середній 

строк адаптації дітей раннього віку – 7-15 днів, молодшого дошкільного віку – 2-3 тижні, 

старшого дошкільного віку – 1 місяць. Виникнення у дитини стійкого «адаптаційного 

синдрому» свідчить про її неготовність до виходу із сім’ї. 

Ми вважаємо, що діти нашої групи адаптувалися до життя в дитячому садочку. 

Підготувала  Пасько Ю. В.  вихователь групи дітей раннього віку №2 
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Фізкультурна розвага   з Колобком 

( за мотивами казки) 
    Дати дитині простір для рухів , - 

означає забезпечити її заряд бадьорості  і 

доброго настрою. 

Одним із 

ефективних шляхів 

реалізації цього 

завдання є 

проведення 

спортивних  розваг. 

Спортивні розваги 

дуже корисні , бо 

сприяють 

загартуванню організму , поліпшують 

роботу легень і серця , виховують у дітей 

любов до спорту, допомагають формувати 

бажання бути сильними, спритними, 

витривалими . Спільна діяльність , 

долання труднощів , зміцнюють дитячий 

колектив , пробуджують почуття 

відповідальності.     

Розваги в ДНЗ – важлива частина 

життя дитини. Це радісна подія , яка 

дозволяє дитині відпочити , розважитися і 

разом з тим духовно збагачує її, спонукає 

до творчості. 

В нашому  закладі для старших 

дошкільників була проведена фізкультурна 

розвага з 

Колобком    

( за 

мотивами 

казки).  

В цей 

день 

дошкільнята 

з великим 

задоволенням  розважались та змагались 

разом з казковими героями в естафетах на 

спритність та швидкість. Дітям було дуже 

цікаво і весело. 

 

Підготувала  інструктор з 

фізичного виховання Цюпка Р. І.. 
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Праця дошкільників в  природі 
Вплив рідної природи кожен з нас в 

більшій чи меншій мірі відчував на собі і 

знає, що вона є 

джерелом перших 

конкретних знань і 

тих радісних 

переживань, які 

часто 

запам'ятовуються на 

все життя. 

Діти завжди і 

скрізь в тій або іншій 

формі стикаються 

з природою. Зелені ліси і луки, яскраві 

квіти, метелики, жуки, птахи, звірі, 

рухомі хмари, що падають пластівці снігу, 

струмочки, навіть калюжі після літнього 

дощу - все це привертає увагу дітей, радує 

їх, дає багату поживу для їх розвитку.   

Ознайомлення дошкільнят з 

природою - це засіб утворення в їхній 

свідомості реалістичних знань про 

навколишню природу, заснованих на 

чуттєвому досвіді та вихованні правильного 

ставлення до неї.  

Праця, як метод освітньої роботи в 

дитячому садку, має важливе 

значення. Безпосередньо стикаючись з 

предметами і явищами природи, діти 

набувають конкретні знання про неї, 

встановлюють деякі зв'язки 

між розвитком рослині та 

доглядом за ними людини.  

            Тому ми, вихователі 

старших груп 

систематично працюємо на 

городі з дітками. Це підвищує 

їхній інтерес до рослин, 

допомагає виховувати любов і 

дбайливе ставлення до об'єктів 

природи, сприяє формуванню 

працьовитості та інших моральних якостей. 

 Посильна фізична праця робить корисний 

вплив на загальний розвиток дітей.  

               Трудова діяльність   сприяє 

всебічному розвитку дітей, допомагає  їм 

знайти упевненість в своїх силах, 

сформувати життєво необхідні вміння та 

навички, виховує  відповідальність і 

самостійність.  

Підготувала:вихователь старшої групи 

№1Сердюк Жанна Сергіївна 
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