
Календар подій 

 

Зміна відпочинку дітей у дошкільному відділенні (28.09.21-18.10.21) не 

дала дітям місця для смутку та поганого настрою! Впродовж осінніх днів діти 

були активними учасниками занять, ігор та розваг.  

Лялькова вистава – це справжнє театральне диво! З задоволенням діти 

переглянули казку «Троє поросят»! 

 

 
  

Осінь… Вона милує і зачаровує. У дитсадку пройшло свято «Осінь лісом 

походила – все навкруг позолотила!» Дівчатка й хлопчики з задоволенням 

разом з неймовірною красунею Осінню, веселим Дощиком та щедрою 

господинею грали в ігри, співали, танцювали. 

 

  



  
      

З радістю очікували діти святкування Дня українського козацтва та Дня 

захисників та захисниць України. Малята стали учасниками свята 

«Козацькому роду нема переводу!» та переглянули лялькову виставу «Як 

Котигорошко друзів визволяв». Вкотре діти впевнилися в незламності сили 

духу козаків, їх бажанні захищати рідну землю та свій народ! 

 

 
    

Вихователь групи «Гноми» Іванова В.М. запросила колег до перегляду 

відкритого заняття з ознайомлення з соціумом «Про калину пісня лине», де 

продемонструвала рівень своєї професійної майстерності щодо використання 

ефективних форм та методів роботи з дітьми під час освітньої діяльності, а 

головне – надала можливість дітям відчути себе розумничками. 

 

    
 



 

Природа жовтня надає можливість помилуватися барвами осені та 

відтворити побачене у художньому образотворенні. 

 

 

 
 

 

Освітньо-виховна діяльність на час відпочинку (21.10.21-31.10.21)  дітей у 

дошкільному відділенні СОЦСР «Смарагдове місто» будувалася відповідно  

такій темі: «Книга – шлях до чарівної країни». У ході різних форм роботи 

дошкільники ознайомлювалися з процесом виготовлення книг, їх будовою, 

необхідністю бережного поводження. Вкотре діти впевнилися, що книга стає 

добрим другом і порадником, коли до неї  ставитися з повагою. 

 

 «Книгу ми шануємо – ми її лікуємо!» 

 

     Діти побували на казковій ляльковій виставі «Котик і Півник», на яку їх 

запросила Чарівна Книга. Діти вкотре повторили правила безпечного 

перебування вдома, пригадали правила поводження з незнайомцями. 

 



 
 

     У закладі пройшло відкрите заняття з ознайомлення з соціумом «Казка 

вчить, як на світі жить». У ході освітньої діяльності вихователь Зірка А.А.  

створила умови для пригадування дітьми сюжетів  знайомих народних казок, 

показала рівень обізнаності дітей з теми. Надаючи можливість дошкільнятам 

подорожувати сторінками повчальних казок, вихователь вкотре підкреслила 

значущу роль народної мудрості у житті людини та її вплив на всебічний 

розвиток. Перегляди відкритих занять педагогами закладу сприяють 

підвищенню Їх творчого потенціалу та є шляхом до збагачення досвіду.  

       
  

     Залюбки діти слухають художні твори різних жанрів, відтворюють почуте 

у художньо-продуктивному образотворенні та самостійно створюють цікаві 

артбуки. 



    
 

  
 

     Наприкінці зміни малята взяли участь у розвазі «В гостях у Читайлика». З 

захопленням діти називали Читайлику свої улюблені казки, відгадували 

загадки, грали в ігри, а наостанок переглянули лялькову виставу про ображену 

Книжечку та  разом з Книжковим Лікарем повернули головній героїні здоров’я 

та нові сили. 

 

 
 

     З метою збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу 

життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та безпеки 



в дошкільному відділенні Центру  «Лелека» пройшов тренінг «Сучасні 

підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у 

дошкільників».  

  
Вихователі поглибили знання з основ безпеки життєдіяльності, закріпили 

різноманітні методи та прийоми у роботі з дітьми, знайшли засоби розв’язання 

різних проблем та обмінялися досвідом роботи. Дві команди учасників 

тренінгу творчо попрацювали над написанням твору «Безпека у дитсадку», і 

за лічені хвилини народився такий віршик. 

 

У нашому садку «Лелека» 

Всі дбають про діток безпеку. 

І щоб не трапилось біди, 

Оберігають їх завжди! 

Всякчас обачні у садочку 

Матусини сини і дочки, 

Бо знають правила прості 

Дівчатка й хлопчики малі. 

 

Нам про безпеку треба знати 

Дошкільників її навчати: 

«Обережним будь завжди – 

Не ходи сам нікуди! 

Вихователя чекай, 

З ним в цікаві ігри грай, 

Світ навколо пізнавай – 

Він цікавий, друже, знай! 

Треба всім нам пам’ятати: 

Про безпеку треба дбати!» 

Допоможем дітворі 

Жити в мирі і добрі! 

 

На довершення педагоги презентували наочний матеріал та дидактичні ігри з 

питання безпеки життєдіяльності. 

 



  
  
 


