КВІТЕНЬ

Тема місяця: “ЗВУКИ, ЗАПАХИ, КОЛЬОРИ ТА ФОРМИ”
Планування освітньої діяльності на ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ
із теми “Який голос у природи? Чим пахне весна?”

Учити дітей називати дні тижня не тільки у звичному порядку, а й “задом наперед”. На початку тижня викладати кольорову доріжку
з кубиків (кожний день – один кубик, сім днів – сім кольорів), промовляючи дні тижня. Протягом тижня викладати другий поверх
доріжки тижнів: ставити кубик на кубик того ж дня тижня. З вівторка починати запитувати малят: “Який день був учора? (Показувати
на попередню вежу із двох кубиків.) Який день буде завтра? (Показувати наступний кубик – він поки що не має пари.) Який день був перед
вчора (ПОЗАвчора)? (Показувати відповідні кубики.) Який день буде після завтра (ПІСЛЯзавтра)? (Показувати відповідний кубик.)”.
Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Спостереження за
цвітінням квітів на
весняній
клумбі,
яку посадили восени; відмічати в
календарі природи,
коли які квіти розквітнули.

Малювання графіка цвітіння квітів (використовувати фотографії та малюнки на вибір).
Складання діаграми часу
цвітіння (використовувати
фотографії та малюнки
на вибір).

Дослідженняпорівняння
“Чи збігається початок цвітіння квітів із часом минулого року?”.
Дослідження
“Зіставляємо з погодою – робимо
висновки”.

ОС “Тканина та одяг”
 Дослідження “Який одяг  Дослідження
можна пошити із тканини?” – “Чи з однакової
роздати дітям клаптики різ- тканини наш одяг?”.
ної тканини; діти досліджують її, зіставляють різний
одяг із клаптиками тканини.
 Діалог-дослідження
“Чому одяг шиють із різної
тканини?”.

Ритмічна вправа “Вербові котики” (для паперового оркестру) (див. відеозапис).

“____”______ Діалог-розміркову- Діалог-розмірковування
вання “Коли прихо- “Весну зустрічаємо, зиму
ОД розрахована
дить весна?”.
проводжаємо” (див. однона понеділок!
йменну презентацію).
ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ

ТЕХНОЛОГІЇ

 Дослідження “Чим
відрізняється тканина
на нашому одязі?” –
передусім досліджувати, чим тканина
якісно відрізняється.
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Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Діалог-розмірковування “Як ми птахів
зустрічаємо?” – Що
ми маємо зробити,
щоб птахам у нас було добре?

Діалог-дослідження “Яким
птахам люди допомагають
будувати гнізда?” – шпаки,
лелеки тощо.
Конструювання “Шпаківня”.

Дослідження “Куди варто повісити
гніздечка?”.

За вальсом
Йоганна Штрауса
(сина) (Johann
Strauss)
“Весняні голоси”
(оркестр):

За добіркою картин
Вікторії Кирдій
“Кораблики”:
(див. планування “Весна”
(“Куди пливуть кораблики?”), с. 108–112)

Хвилинка милування “Весна-чарівниця”.
Діалог-спостереження “Чим весна
нас радує?”.

ІНЖИНІРИНҐ

ОС “Весняні голоси” (див. планування “Весна” (“Як звучить водичка?”),
с. 72–73)
 Дослід “Як звучить водичка?” –
крапати воду на
землю, на пісок, на
метал, на дерево,
пластик тощо.

Після обіду (читання)

Перегляд та обговорення мультфільму “Декілька
дрібниць на тлі природи”
(із циклу “Смішарики”) –
Якої форми смішарики?
Що ще у країні смішариків
такої ж форми? Чому
смішариків так назвали?
Придумайте інше ім’я для
смішариків. Чи може турбота зашкодити іншому?
Хто діяв правильно?
ОС “Весняні голоси”
(продовження)
(див. планування “Весна”
(“Як звучить водичка?”),
с. 72–73)
 Дослід “Як звучить водичка?” – крапати воду з
піпетки на різні поверхні:
пляшку; експериментувати
з різною кількістю води.
 Діалог-дослідження
“Однакові чи різні звуки
ви почули?” – Чи можна
за звуком зрозуміти, куди
саме крапає вода?
ОС “Досліджуємо техніку МОНОТИПІЯ”
 Дослід “Яке зображення отримуємо?” – досліджувати дзеркальне відбиття.

Вечір

Запропонувати
дітям і батькам
зробити шпаківню
та повісити її в
садочку чи біля
будинку.

Малювання весни (монотипія) –
діти зображують
так, щоб на картині було чутно
весняні
голоси.

Дата / Режимні
моменти

МИСТЕЦТВО

МАТЕМАТИКА

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

(див. планування “Весна” (“Солісти весняного хору”), с. 95–98)
Рухова імпровізація
“Танцюємо музику”.
Мовленнєва вправа
“Музика яка?”.

Задача “Білочка та
грибочки” – У білочки
10 грибів. Щодня вона з’їдає по 2 гриби.
На скільки днів їй вистачить запасів?

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Дослідження “Що спільного
в картинах?”.
Дослідження “Знайдіть прикмети весни на картинах”.
Діалог-розмірковування
“Чи правильно діють персонажі картин?”.

 Дослід “Чим відрізняються один від одного
перший, другий, третій,
четвертий… відбитки?” –
Чи можна робити їх безкінечно? Чому?
 Дослід
“Притискаємо
аркуш по-різному” – обговорити з малятами, як
можна притискати аркуш
до оригіналу. Знайти якомога більше різних способів.

Цей малюнок надалі можна використовувати
як
фон для інших
(див. планування
в наступні дні тижня).
Діалог-фантазія
“Які весняні голоси чутно на моїй
картинці?”.
Виставка “Весняні голоси”.

Задачі
про
багатоніжок
(презентація “Багатоногі велосипедисти_змагання багатоніжок”).
Малювання багатоніжних
багатоніжок (можна робити
аплікацію із кругів) – порівнювати багатоніжок за довжиною, кількістю ніжок тощо.

Гра-дослідження Придумати задачу про
“Рядочки ніжок ба- взуття багатоніжок.
гатоніжок” – грають
дві команди, перша
ставить у рядок
кілька ніг і називає
число, друга має
додати до рядка
стільки ніжок, щоб
у рядку отримати
назване число; як
тільки рядок вийшов правильно,
діти беруться за руки та виконують
багатоніжний таночок. Багатоніжка не
має розвалитися.
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Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

Діалог-порівняння “Чим ве- Спостереження
“____”______ Діалог-підсумок
“Як весна до нас сна від зими відрізняється?”. “Як усе навколо
(відео Діалог-дослідження “При- відчуває весну?”.
ПРИРОДНИЧІ приходить”
“Рання весна_Музич- кмети весни”.
НАУКИ
но-дидактична
гра
для дітей”).
ОС “Тканина та одяг” (продовження)
 Дослідження “Що  Дослідження “Чи однако-  Дослідження
можна пошити із тка- ва тканина на одязі в різні “Що прикрашає наш
нини?” (робота у гру- пори року?” (робота у гру- одяг?” – діти розглядають різні ваТЕХНОЛОГІЇ пах) – дати дітям пах, спільне обговорення).
клаптики; малята раріанти одягу, порівдяться,
вирішують,
нюють одяг за коякий одяг можна польором, малюнком
шити, знаходять різні
тканини тощо.
варіанти.

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Конструювання із книг за схемою (“Плоскі та
об’ємні предмети навколо нас”, завд. 24).

ІНЖИНІРИНҐ

Після обіду (читання)

Вечір

Діалог-розмірковування
“Чи можна побачити зиму
весною?” – діти шукають
відповідні фотографії (із
дібраних педагогом) або
малюють картинки.
Ритмічна вправа “Вербові котики” (для паперового оркестру) (див. відеозапис).

Перегляд та обговорення мультфільму “Рекс весною” (із циклу “Пригоди
Рекса”) – Які ознаки весни ви побачили в мультфільмі? Про які весняні
події розказано? Коли
варто ремонтувати річ,
а коли робити нову?
ОС “Весняні голоси”
(продовження)
(див. планування “Весна”
(“Як звучить водичка?”),
с. 72–73)
 Гра-дослідження “Куди
крапає водичка?” – педагог крапає воду так, щоб

Конструювання
із книг за схемою
(“Плоскі та об’ємні предмети навколо нас”, завд.
24).

Дата / Режимні
моменти

МИСТЕЦТВО

МАТЕМАТИКА

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

діти не бачили, куди саме; діти розповідають за
почутим звуком.
Діалог-дослідження Діалог-розмірковування
Діалог-фантазія
ОС “Досліджуємо техні“Вальс” – розповіда- “Про що мріє хлопчик?” – Де “Чи можна почути ку МОНОТИПІЯ”
ти дітям про танець, сидить хлопчик? Придумай- (побачити) вальс у (продовження)
коротку його історію. те йому ім’я. А де намальо- природі?”.
 Дослід “Як можна пований кораблик? Де пливе
різному знімати аркуші? –
За вальсом
кораблик? Корабликів на
запропонувати малятам
Й. Штрауса (сина)
картині один чи багато? Конамалювати схожі малюн“Весняні голоси”:
му хлопчик розповідає про
ки. У цьому експерименті
свою мрію? Чи уважно слуПерегляд
притискувати аркуш до
хають іграшки? – добірка
відео “Вальс”.
малюнка краще педагогу
картин В. Кирдій “Корабли– він це зробить майже
Вивчати рухи вальсу.
ки”.
однаково. Завчасно обгоДіалог-фантазія
“Мріємо
ворити, як хто зніматиме
разом з іграшками” – діти
аркуш. Нехай різні діти
вибирають іграшки і розповізнімуть аркуш по-різному.
дають їм, що цікавого трапиПорівняти отримані малося сьогодні, вчора, можна
люнки. Яка різниця?
розповісти іграшкам віршик.
ОС
“Тканина
та Завдання-дослідження
Гра-дослідження Закономірності в таблиланцюжки” “Рядочки ніжок ба- цях (“Логіки світу”, завд.
одяг” (продовження) “Добудовуємо
 Класифікація тка- (робота з мозаїкою) – педа- гатоніжок” – грають 57).
нини – дати дітям гог починає будувати рядок дві команди, перша
клаптики, малята са- елементів, дитина продов- ставить у рядок
мостійно придумують жує його (вибирає інший ко- кілька ніг і називає
різні варіанти класи- лір елементів) так, щоб у число, друга має
рядочку отримати певне чи- додати до рядка
фікації.
сло (3–10).
стільки ніжок, щоб
Гра-дослідження “Змагання у рядку отримати
в рядочках” – грає по двоє назване число; як
дітей, педагог ставить між тільки рядок ви71

Вечір

Мовленнєва
вправа
“Вальс який?”.
Малювання весняного вальсу (монотипія) – розповідати дітям про
танець,
коротку
його історію.

Гра “Числове доміно”.

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

малятами знак “<” або “>”,
перша дитина ставить стільки елементів мозаїки, щоб
друга додала своїх більше
чи менше, ніж перша.

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

йшов правильно,
діти беруться за
руки та виконують
багатоніжний таночок. Багатоніжка не
має розвалитися.
ОС “Весняні звуки” (продовження)
“____”______ ОС “Весняні звуки” ОС “Як усе навколо відчу Діалог-порівняння- ває весну”
 Дослідження
 Малювання
“Весняні
спогад “Чи мають (див. планування “Весна”,
“Збираємо весняні звуки” – діти пригадують,
пори року особливі с. 55–59)
звуки” – прислуха- де які весняні звуки чули,
звуки?”.
 Діалог-дослідження “Що тися до звуків вес- малюють таку картинку,
першим відчуває весну?”.
ни, записувати їх на щоб глядачі могли “почуПРИРОДНИЧІ
НАУКИ
 Діалог-розмірковування- смартфон, таким ти” в ній ці звуки.
спогад “Чим відрізняється чином створювати
березень від квітня?” – Чому колекцію звуків.
так відбувається?
 Діалог-спостереження
“Як ми відчуваємо тепло?”.
ОС “Тканина та одяг” (продовження)
Ритмічна вправа
“Вербові котики”
 Дослідження “Наві-  Дослідження “Яка ткани-  Дослідження
 Діалог-дослідження
“Чи можна ґудзики “Чи можна ґудзики замі- (для паперового
ТЕХНОЛОГІЇ що потрібні ґудзики?”. на, такі й ґудзики”.
оркестру)
(див.
замінити?”.
нити?”.
 Гра-дослідження
відеозапис).
 Переваги й недоліки
“Добре – погано” –
ґудзики.
різних замінників ґудзиків.
Перегляд та обговорення мультфільму “Весна
прийшла” (із циклу “Троє
котів”) – Які ознаки весни
ЧИТАННЯ
ви побачили в мультфіль+ ПИСЬМО
мі? Чому весною може
бути багато грязі? Чи дійМАТЕМАТИКА

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

Конструювання
Конструювання із сірникоіз сірникових коробок вих коробок “Міні-шпаківня”.
“Міні-шпаківня”.
Колективна
композиція
“Міні-місто для шпаків”.

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

За вальсом
Й. Штрауса (сина)
“Весняні голоси”:
Діалог-дослідження
“Які рухи підходять
найбільше?”.
Діалог-розмірковування “Чому кажуть
“кружляти у вальсі”?”.
Прислухатися
до
вальсу і знайти фраґменти, де зручно рахувати “Раз, два, три,
раз, два, три…”.
Танцювати вальс.

Діалог-дослідження
“Пускаємо кораблики” – Що
роблять хлопчики? Чи задоволені вони? Як хлопчики
рухають кораблики? Про що
друзі розмовляють? А хто
ще з ними спостерігає за
флотилією? – добірка картин В. Кирдій “Кораблики”.
Оріґамі “Кораблики”.

Після обіду (читання)

Вечір

сно не варто гуляти весною?
ОС “Весняні голоси” (продовження)
(див. планування “Весна”
(“Як звучить водичка?”), с. 72–73)
 Дослідження “Що відбу-  Перегляд відео
вається тоді, коли крапель- “Крапля
води”
ка торкається води?” – кра- (уповільнена зйопати воду у склянку з во- мка).
дою; спостерігати, чи завжди однакові кола на воді.
Від чого залежить їхній вигляд? Що відбувається,
коли крапелька торкається
води? (Щоб краще було
видно, підсвітити крапельку та поверхню води.)
Пускати зроблені Образотворча
Композиція “Весдіяльність “Човник”.
кораблики.
няні човники” –
можна використати як тло попередні картинки про
весну.
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Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Завданнядослідження “Прямокутник чисел” (робота
з мозаїкою) – діти
утворюють числовий
трикутник від 1 до
названого педагогом
числа (кожний рядок
– одне число).
Скільки потрібно додати елементів мозаїки до кожного рядка,
щоб у всіх рядках
утворилося однакове
число?
До якого рядка треба
додати більше (менше)?
Чи можна розв’язати
завдання не рахуючи?

Задача “Змагання з футболу” (варто розв’язувати, створюючи дерево) – Малята
вирішили провести змагання з футболу. Для цього
об’єдналися у 4 команди.
Скільки потрібно провести
матчів, щоб виявити переможця? Між якими командами ці матчі будуть проводитися?
МАТЕМАТИКА
Завдання-приклади (див.
зразок “Приклади з невідомим”) – узяти числові картки, приклади моделювати з
іграшками, на порожні місця
або ставити іграшки, або
класти картку із числом (із
часом намагатися предмети
замінювати картками); змінювати доданки так, щоб поступово вийшов склад числа.
“____”______ ОС “Як усе навколо відчуває весну” (продовження)
(див. планування “Весна”, с. 55–59)

ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ

 Спостереження
 Мовленнєва вправа
“Яке сонечко вес- “Сонечко яке?”.
ною?”.
 Малювання
весняного
сонечка – можна запропонувати намалювати зимове
та весняне сонечко, тоді одразу можна побачити відмінності.

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Дослідження
Дослідження “Визначає- Задачі про бага“Який
струмочок мо правило розміщення тоніжок (див. преглибший?”.
геометричних фігур у пря- зентацію “Багатомокутниках” (“Логіки сві- ногі велосипедисту”, завд. 58).
ти_Який велосипедист зник”).

ОС “Весняні звуки” (продовження)
 Дослідження
 Малювання
“Весняні
“Збираємо весняні звуки” – діти пригадують,
звуки” – прислуха- де які весняні звуки чули,
тися до звуків вес- малюють таку картинку,
ни, записувати їх на щоб глядачі могли “почусмартфон, таким ти” в ній ці звуки.
чином створювати
колекцію звуків.

Дата / Режимні
моменти

ТЕХНОЛОГІЇ

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

ОС “Як усе навколо відчуває весну” (продовження)
(див. планування
“Весна”, с. 55–59)
 Спостереження
“Як усе навколо
реагує на тепло?”.
ОС “Тканина та одяг” (продовження)
 Добирати ґудзики  Дослідження “Одяг казко-  Дослідженнядо тканини – стежити, вих персонажів”.
порівняння “Одяг
щоб кольори тканини  Дослідження-порівняння хлопчиків та дівчаі ґудзиків гармонійно “Одяг хлопчиків та дівчаток”. ток”.
поєднувалися.

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Задача на конструювання
з
кубиків
(“Плоскі та об’ємні
предмети
навколо
нас”, завд. 25).
ІНЖИНІРИНҐ

Виріб “Гніздечко для пташечки” – діти пригадують,
який вигляд має гніздечко
пташки, роблять виріб, самостійно добирають матеріал за принципом, який розказала педагог, роблять
власний виріб.
Колективна
композиція
“Гніздечка для пташечок”.

Після обіду (читання)

Вечір

Ритмічна вправа “Вербові котики” (для паперового оркестру) (див. відеозапис).

Перегляд та обговорення мультфільму “Подарунок для найслабшого” –
Чому ніхто не хоче бути
слабким? Чому вовк врешті-решт став найслабшим?
Який насправді вовк?
Чи справді найслабшим
виявився зайчик?
ОС “Весняні голоси” (продовження)
(див. планування “Весна”, с. 72–73 (“Як звучить водичка?”),
с. 80–81 (“Чи завжди однаковий голос у водички?”))
 Дослідження Діалог-дослідження
 Дослідження
спостереження
“Розповідаємо про дощик “Створюємо до“Дощик” – крапель- за звуком” – послухати щик” – пробувати
ки дощу в калю- з малятами звуки дощу, за звуком дощу
жах, звернути ува- описати його, намалюва- визначити глибигу дітей на те, як ти, дібрати фото тощо.
ну та кількість какрапають крапельлюж надворі. Діти
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Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

МАТЕМАТИКА

Після обіду (читання)

ки під час дощу, як
вони
торкаються
поверхні води.

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

Прогулянка

Вечір

імітують звуки різного дощу за допомогою сита або
друшляка з різними дірочками.

За вальсом
Й. Штрауса (сина)
“Весняні голоси”:
Діалог-фантазія
“Уявіть, що змалював
композитор” – почути
легенький подих теплого весняного вітерця, заливисті ніжні
трелі пташок, тихенький шелест маленьких листочків, кружляння метеликів…
Рухова імпровізація
“Весняний вальс” –
розказати
історію
композитора рухами.

Діалог-фантазія “Мандрівка
корабликів” – Хто проводжає кораблики? Чим прикрашені кораблики? Хто зустрічає кораблики? Які квіти
в руках у їжачка? Чому саме
їх зібрав їжачок? А чому
їжачок накрився ковдрою?
взув чобітки? Скільки корабликів випустив хлопчик?
А скільки побачив їжачок? –
добірка картин В. Кирдій
“Кораблики”.

Дослідження “Весну фотографуємо”
– вибрати кілька
красивих куточків,
зробити фотографії.

Діалог-розмірковування
“Мелодія вальсу яка?”.
Діалог-розмірковування
“Які костюми краще підходять до вальсу?”.
Діалог-дослідження
“Коли
ми
танцюємо
вальс?”.

ОС
“Тканина
та
одяг” (продовження)
 Класифікація ґудзиків – діти придумують різні варіанти.

Задача “Чарівна сила та Дослідження
яблучка” – В одному зви- “Який
струмочок
чайному будиночку звичай- ширший?”.
ного міста поселилася Чарівна сила. Їй подобається
порядок, тому вона стежить,
щоб кількість предметів у
кімнатах залишалася незмінною. Коли Чарівній силі
треба більше попрацювати

Задачі про багатоніжок
(див. презентацію “Багатоногі велосипедисти_Скільки велосипедистів зникло”).

Створення костюма для танцівниць до весняного
вальсу (див. “Розфарбовка балерина”).

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

– коли ми взяли з тарілочки
2 яблучка чи 5? Чому? Яку
роботу виконує Чарівна сила? А що потрібно робити
Чарівній силі, якщо ми кладемо на тарілочку яблучка?
Коли їй складніше? Чому?
Які математичні дії і коли
виконує Чарівна сила? Напиши це коротко.
Завдання-приклади (див.
зразок у файлі “Приклади з
невідомим”).
ОС “Весняні звуки” (продовження)
“____”______ ОС “Як усе навколо відчуває весну” (продовження)
(див. планування “Весна”, с. 55–59)
 Дослідження
 Малювання
“Весняні
ОД розрахована
на п’ятницю!
 Спостереження Діалог-розмірковування- “Збираємо весняні звуки” – діти пригадують,
спогад “Який весня- спостереження “Хто з’явля- звуки” – прислуха- де які весняні звуки чули,
ний вітер?”.
ється першим – комахи чи тися до звуків вес- малюють таку картинку,
ни, записувати їх на щоб глядачі могли “почу Мовленнєва впра- птахи? Чому?”.
смартфон, таким ти” в ній ці звуки.
ва “Вітер який?”.
 Діалог-розмірковування- чином створювати
спостереження “Як зміню- колекцію звуків.
ПРИРОДНИЧІ
ється наш одяг весною?
НАУКИ
Чому?”.
ОС “Як усе навколо відчуває ве Діалог-спостереження
“Що ми скидаємо з одягу сну” (продовження)
(див. планування
першим? Чому?”.
 Діалог-розмірковування “Весна”, с. 55–59)
“Що в одязі у якій послідов-  Спостереження
“Який весняний віності змінюється?”.
тер?”.
77

ОС “Як довжина
дня змінюється?”
 Спостереження
“Як
змінюється
довжина світлового дня?”.

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

ОС “Тканина та одяг” (продовження)
ТЕХНОЛОГІЇ

 Діалог-розміркову-  Аплікація
із
тканини
вання “Який одяг “Створюємо одяг” (файл
нам подобається?”.
“Дівчатка та хлопчики”, див.
зразки “Аплікація з використанням тканини”).

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Конструювання
Конструювання “Диво-схо“Диво-сходинки” (див. динки” (див. відповідну папвідповідну папку).
ку).
Дослідження-гра
“Диво-сходинки”.
ІНЖИНІРИНҐ

За вальсом
Й. Штрауса (сина)
“Весняні голоси”:

Діалог-розмірковування
“Складаємо
історію
за
картинами” – добірка кар-

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Тканина та одяг” Ритмічна вправа
(продовження)
“Вербові котики”
 Аплікація із тканини (для паперового
(див.
“Створюємо одяг” (файл оркестру)
“Дівчатка та хлопчики”, відеозапис).
див. зразки “Аплікація з
використанням тканини”).
Перегляд та обговорення мультфільму “Паровозик із Ромашкового” – Чи
правильно діяв паровозик? Чому? Чому пасажири залишилися задоволеними? Чого навчає мультфільм?
ОС “Весняні голоси” (продовження)
(див. планування “Весна” (“Струмочки”), с. 84–85)
 Дослідження
 Досліди зі струменями  Досліди зі стру“Як звучать стру- води – послухати звук під менями води –
мочки?”.
час переливання води – лити на різні потоненькою/широкою цівоч- верхні (металеву,
кою, більший/менший по- дерев’яну, пластік, повільно/швидко; пе- тик тощо).
реливати в чашку з во-  Діалог-дослідою (різна кількість води). дження “Коли голос струмочків відрізняється
більше, а коли майже
непомітно?”.
Діалог-розмірковування “Складаємо історію
за картинами” – добірка картин В. Кирдій “Кораблики”.

Дата / Режимні
моменти

МИСТЕЦТВО

МАТЕМАТИКА

Ранок
(освітні ситуації)

Вправа “Ми – дириґенти”.
Діалог-дослідження
“Звук якого інструмента чутно найбільше?”
– Який інструмент зображує трелі пташок,
легкий подих вітерцю?
Діалог-дослідження
“Голос як музичний
інструмент”
(див.
“Відео
“Вальс”:
“Frühlingsstimmen
(Voces de primavera)”)
– Які барви вносить
спів? На що схожий
голос артистки? Як
ви думаєте, про що
вона співає?
Конструювання геометричних фігур із
паличок (“Логіки світу”, завд. 59).

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

тин Вікторії Кирдій “Кораблики”.

Скласти задачу про Чарівну Дослідження
Завдання-приклади
силу, написати її дії за до- “Який
струмочок (див. зразок у файлі
помогою математичних дій. швидший?”.
“Приклади з невідомим”).
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Вечір

КВІТЕНЬ

Тема місяця: “ЗВУКИ, ЗАПАХИ, КОЛЬОРИ ТА ФОРМИ”
Планування освітньої діяльності на ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ
із теми “Грає сонце промінцями із малими дітлахами”

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

“____”______ Дослід “Життя з води” – наливати в чоОД розрахована
тири однакові скляні
на понеділок!
пляшки воду із крана
або криниці, одну
пляшку поставити на
підвіконня, другу –
також на підвіконня,
але закрити щільною
кришкою, третю – в
темне місце, четверту – в холодильник.
ПРИРОДНИЧІ
ОС “Кому потрібне
НАУКИ
повітря?”
 Діалог-спогад “Як
побачити повітря у
воді?” – діти пригадують дослід, описують, який вигляд має
повітря у воді, малюють, який вигляд
має повітря у воді,
проводять дослід іще
раз.

Заняття

Прогулянка

ОС “Кому потрібне повітря?” (продовження)
 Дослід “Чи є повітря у
ґрунті?” – покласти грудочку ґрунту у склянку з водою
(можна розмішати паличкою), спостерігати за ним,
через деякий час можна
побачити на поверхні ґрунту бульбашки повітря.
 Діалог-дослідження “Чи
видно повітря на ґрунті?” –
обговорити з дітьми результат досліду, провести
аналогію з попереднім
дослідом, намалювати результат, порівняти з попереднім дослідом.
 Діалог-розмірковування
“Кому потрібно повітря у
ґрунті?”.

Спостереження за
цвітінням квітів на
весняній
клумбі,
яку посадили восени; відмічати в
календарі природи,
коли які квіти розквітнули.

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Підземні мешканці”
 Освітня подорож “Хто  Діалог-досліживе під землею?” (фото дження “Які прина вибір).
стосування необхідні для життя
 Діалог-дослідження
“Чи потрібні очі підземним під землею?”.
 Діалог-розмірмешканцям?”.
 Діалог-розмірковування ковування “Чому
“Як можна впізнати підзем- підземні мешканці
риють ходи?” –
ного мешканця?”.
підземні
ходи
тварини риють не
тільки для життя,
а й як додаткові
“збирачі” повітря,
а ще тварини залишають у деяких
місцях ходи назовні – через них
надходить додаткове повітря.

Дата / Режимні
моменти

ТЕХНОЛОГІЇ

Ранок
(освітні ситуації)

 Дослідження “Різна тканина – різний
одяг” – дати дітям
клаптики різної тканини, вони досліджують її, розповідають, який одяг із
неї можна пошити.

Заняття

Прогулянка

ОС “Тканина та одяг” (продовження)
 Діалог-дослідження “Де  Дослідженняпотрібна тканина?” – діти порівняння
пригадують, де, крім одягу, “Сонечко пригріло
люди використовують тка- – одяг наш змінинину; яка саме тканина і ло”.
для чого потрібна.
 Малювання “Де тканина
нам потрібна?” (колективна
робота) – кожна дитина
малює свою картинку з використанням тканини, потім усі разом створюють
колаж.

ІНЖИНІРИНҐ

Вечір

Ритмічна вправа
(див.
 Дослідження “Яка тка- “Регтайм”
відеозапис).
нина може допомогти брудну воду на чисту перетворити?” – досліди із фільтрації води, діти вивчають
властивості різної тканини.

Перегляд та обговорення
мультфільму
“Кріт-непосидько” – Що цікавого
побачило кротенятко? Що
його здивувало? Чому?
Чи завжди доречною була
його допомога? Чи хотів
він зробити щось погане?
Коли необхідно допомагати, а коли допомога недоречна?
ОС “Як народжуються музичні інструменти:
СТРУННІ” (продовження)
 Дослідження “Як зроби-  Дослідження
ти струну?” – діти натягу- “Як зробити струють різні мотузки, нитки, ну?” – діти пропроволоку, пробують добу- бують
вдарити
ти звук, експериментують дитячим молоточ-

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Закінчення схем та
конструювання
(“Плоскі та об’ємні
предмети
навколо
нас”, завд. 26).

Після обіду (читання)

ОС “Як народжуються
музичні
інструменти:
СТРУННІ” (продовження)
 Діалог-дослідження “Які
інструменти
називають
струнними?” – діти знаходять спільне, пригадують
81

Дата / Режимні
моменти

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

схожі, розмірковують, чому
ці інструменти так називаються.
 Дослідження “Як звучать струнні музичні інструменти?” (див. відео
“01_Струнні”).
За музичним твором
За добіркою картин
Сергія Рахманінова
Вікторії Кирдій
“Рапсодія на тему
“Травнева радість”:
Паганіні”:
Діалог-дослідження
Рухова імпровізація “Який місяць весни зобра“Танцюємо музику”.
зила художниця?”.
Діалог-розміркову- Діалог-дослідження
вання “Який настрій “Якого кольору на картинах
у музики?”.
найбільше? Чому?”.

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

з натягненням, товщиною, ком по струні в
звертають увагу на те, ко- різних
місцях,
ли який звук отримали.
звертають увагу
на те, коли який
звук отримали.

Гра-дослідження
“Весняні кольори”
– педагог (або дитина) називає колір, діти розповідають, що весною
буває такого кольору. Після кожної відповіді малювати або класти
паличку на названий колір. Якщо
ведучий
назвав
колір, якого весною
не буває, або ніхто
не знайшов цього
кольору у весни,
або й сам ведучий
нічого не пригадав,
то вибирають іншого ведучого – і
гра продовжується.
Виграє той, хто
пригадав найбільше весняних кольорів.

Діалог-розмірковуванняпорівняння “Чому весна
особлива пора року?” –
Чим вам подобається ця
пора року?
Діалог-дослідження “Весняні звуки” – Які перші
весняні звуки?
Які звуки сповіщають нас
про прихід весни?
Який голос у весни?
На що він схожий?
Хто веде сольні партії?
Хто акомпанує?
Хто ще тільки починає
прокидатись і тому несміливо (тільки пробуючи голос) веде третю партію?

Діалогдослідження
“Чим
акватипія
відрізняється від
монотипії?”.
Дослід “Друкуємо
на мокрому і сухому папері” – експериментувати,
по-різному (більше чи менше) намочуючи
папір.
Чим зображення
відрізняються?
Малювання в техніці акватипія “Як
приходить весна”
– діти виконують
малюнки
різних
періодів
весни,
потім влаштовують виставку.

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Задачі про багатоніжок
(див. презентацію “Багатоногі велосипедисти_Куди
багатоніжки прямують”).
Дослідження “Вимірюємо
довжину ліній” – покласти
шпалери на підлогу, на
шпалерах намалювати кілька хаотично розташованих
ліній різного кольору, запропонувати діям знайти
найдовшу.
Повторювати
правила вимірювання. Діти
експериментують із різниМАТЕМАТИКА
ми умовними мірами, вимірюючи, відкладають у кошик однорідні предмети,
щоб не заплутатися. Звертати увагу дітей на те, що,
користуючись різними мірами, ми отримуємо різні
результати. Порівнювати
можна лише ті результати,
які отримали за допомогою
однієї умовної міри.
Дослідження “Що ще можна виміряти таким способом?”.
ОС “Кому потрібне повітря?” (продовження)
“____”______
 Дослідження
 Діалог-дослідження “Як
“Чи дихають рослини треба допомагати рослиПРИРОДНИЧІ через коріння?” – нам краще рости?” – розНАУКИ
ставити дві однакові повідати дітям, показувати
рослини в однакові на кімнатних рослинах –
ОС “Як народжуються музичні інструменти”
 Класифікація музичних інструментів –
дати дітям іграшкові
музичні інструменти
(струнні,
клавішні,
духові, шумові тощо);
малята досліджують
їх, пригадують знайомі
інструменти,
класифікують.

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Дослідження “Від- Діалог-дослідження “Чому Гра “Числове доміряємо довжиною умовна міра умовна?”.
міно”.
ступень” – діти вимірюють довжину
доріжок, парканчиків, різних предметів ступнями, визначають, чи однакові результати у
всіх вийшли, пояснюють чому.

Досліди з льодяниками – покласти
льодяники на землю, наприкінці прогулянки та під час
наступних подиви83

ОС “Підземні мешканці:
КРІТ”
 Освітня подорож “Як
живе кріт?” (див. відео
“Кротокомби”, “Кілька хвилин із життя крота”).

Дата / Режимні
моменти

ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ

ТЕХНОЛОГІЇ

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Ранок
(освітні ситуації)

склянки з водою, в
одну склянку час від
часу нагнітати у воду
повітря (за допомогою пульверизатора),
на поверхню другої
склянки
наливати
тонкий шар олії (вона
не пропускає повітря); через деякий час
можна помітити, що
рослина
у другій
склянці починає засихати.

Заняття

поливати, розпушувати землю тощо.
 Діалог-дослідження
“Чому рослини погано ростуть на глинистих ґрунтах?” – це дуже щільні ґрунти, вони пропускають мало
повітря всередину, і корінню немає чим дихати, вода
не всотується в глинисті
ґрунти, тому рослинам забагато води тощо.
 Діалог-розмірковування
“Яким має бути ґрунт для
рослини?”.
ОС “Тканина та одяг” (продовження)
 Діалог-досліджен-  Дослідження – образоня “Які тканини поєд- творча діяльність “Які
нувати варто?” – об- тканини поєднувати варговорювати з дітьми, то?” – діти добирають клапяк поєднують ткани- тики тканини, які красиво
ни за фактурою та поєднуються, створюють
кольором.
аплікацію з них.
Перегляд та обговорення
мультфільму “Кріт і льодяник” – Чому на природі не
можна смітити? Як сміття
заважає тваринам? Як
кротик може використати
льодяник? Чому до льодяника все прилипає? Чи міг
льодяник завдати шкоди
тваринам? Як саме?

Прогулянка

Після обіду (читання)

тися, чи не прилип  Діалог-дослідження “Які
хто до них. Скільки пристосування у кротів для
буде лежати льо- життя під землею?”.
дяник? Скільки він
буде липким? Чому
він із часом стане
не липким? Кому
льодяник може заважати?

Ритмічна вправа “Регтайм” (див. відеозапис).

Вечір

Дата / Режимні
моменти

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

ОС “Як народжуються музичні інструменти:
ДУХОВІ”
 Дослідження “Що  Діалог-дослідження “Які
спільного в музичних інструменти називають дуінструментах?” – да- ховими?” – діти знаходять
ти дітям духові дитячі спільне, пригадують схожі
музичні інструменти інструменти,
розміркову(сопілку, дудочку то- ють, чому ці інструменти
що); діти досліджу- так називаються.
ють їх, шукають спіль-  Дослідження “Як звучать
не; запропонувати ді- духові музичні інструментям знайти іграшки, ти?” (див. відео “02_Дусхожі на ці інструмен- хові”).
ти (свищик, свисток
тощо).
За музичним твором
За добіркою картин
С. Рахманінова
В. Кирдій
“Рапсодія на тему
“Травнева радість”:
Паганіні”:
Діалог-дослідження “Які
Рухова імпровізація картини художниця нама“Весна в рухах”.
лювала раніше (пізніше)?”
Діалог-дослідження – уявити, що всі картини
“Як змінюється (роз- художниця малювала на
вивається) мелодія?”. одній галявинці. Чому ви
так вирішили?
Діалог-розмірковування “Який період Діалог-порівняння
весни описує компо- “Що об’єднує картини?”.
зитор?” – початок Діалог-дослідження “Які
(природа тільки по- барви використала художчинає прокидатись), ниця?” – Яких барв на картанення снігів, приліт тинах найбільше? Яких зовпташок,
розмаїття сім немає? Чому саме такі
квітів…
барви взяла майстриня?

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Як народжуються музичні інструменти:
ДУХОВІ” (продовження)
 Дослідження “Як ство-  Дослідження
рити духовий інструмент?” “Як повітря може
– діти пробують подути в допомогти ствосоломинку для коктейлю, рити
музичний
трубочки різного діаметра, інструмент?”.
по-різному
прикладаючи
губи.

Рухлива гра “Збираємо кольори весни” – педагог розкладає на килимі
картинки із прикметами весни, весняними
квітами
тощо. Діти об’єднуються в команди.
Кожна
команда
збирає свій весняний колір – зелений, жовтий, червоний, синій тощо.
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Дослідження “Акватипія:
як зображення залежить
від способу прикладання
паперу та від способу
зняття аркуша?”.

Образотворча
діяльність “Пригоди кротика” –
фон виконувати в
техніці акватипія.

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Завдання “Геометричні фігури в клітинках” (“Логіки світу”,
завд. 60).
МАТЕМАТИКА

“____”______

ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

Задача “Песикові запаси” –
Песику на сніданок господарі дали 7 кісточок. Дві з
них він з’їв, решту – закопав про запас у дві ямки.
По скільки кісточок може
бути в ямках? Скільки різних варіантів розташування кісточок у ямках може
бути? Якою буде найбільша (найменша) кількість
кісточок у ямках?

Дослідження “Яка
умовна міра зручніша?” – діти шукають умовну міру,
якою зручніше вимірювати довжину
доріжок.

Сюжетна гра “Ательє мод”
– діти замовляють одяг.
Дослідження “Що потрібно знати, щоб одяг пошити?” – діти вимірюють довжину рукавів, брюк тощо;
розповідати, для пошиття
якого одягу необхідні такі
мірки; чи зручно вимірювати паличками, ознайомлення із сантиметром.

ОС “Кому потрібне повітря?” (продовження)
 Дослідження
“Вогонь і повітря” –
узяти банку, запалити свічку та поставити її на дно банки
(свічка повністю має
бути всередині банки). Як згасити свічку
не торкаючись її?
Щільно накрити банку – свічка гасне.

Дослідження
“Чи бувають
 Діалог-пояснення “Чому
кроти?”.
згасла свічка?” – як тільки
закрили банку, в неї припинилося надходження повітря (кисню – однієї з його
основних частин), без кисню вогонь не горить.
 Дослідження “Чи дихають рослини?” – узяти рослину в невеличкому горщику, поставити її в банку
та щільно закрити, через
кілька хвилин відкрити та
піднести запалений сірник,
він буде горіти в банці з
рослиною, тож там є кисень, знову щільно закрити
банку.

тут

Вечір

ОС “Кому потрібне повітря?”
(продовження)
 Дослідження
“Чи дихають рослини?” – відкрити
банку й одразу
піднести запалений сірник, він
згасне, тож рослина
витратила
для дихання весь
кисень у банці.

Дата / Режимні
моменти

ТЕХНОЛОГІЇ

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

ІНЖИНІРИНҐ

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

ОС “Тканина та одяг” (продовження)
 Дослідження
 Образотворча
діяль“Роздивляємося тка- ність “Плетені килимки” –
нину під мікроскопом” наочно показувати дітям,
(див. фото “Тканина як переплітаються ниточки,
під мікроскопом”) – коли створюється тканина.
спочатку діти роздивляються різні тканини
за допомогою лупи,
діляться враженнями; потім показувати
фотографії.
Перегляд та обговорення мультфільму “Кріт і метро” –
Чим порадував кротик друзів? Чи завжди персонажі мультику були обачливі?
Чому мультфільм так
називається? Що приємного для кротика
можуть зробити його
друзі? А що ви можете зробити для своїх
друзів і знайомих?
Конструювання
ОС “Як народжуються
з кубиків (“Плоскі та музичні
інструменти:
об’ємні предмети на- УДАРНІ” (продовження)
вколо нас”, завд. 27).  Діалог-дослідження
“Які інструменти називають
ударними?” – діти знаходять спільне, пригадують
схожі інструменти, розмір-

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Тканина та одяг” Ритмічна вправа
(продовження)
“Регтайм”
(див.
 Перегляд та обгово- відеозапис).
рення відео “Як тканину
виготовляють” (див. відео
“Ткацький верстат_Більше
ніж іграшки”).

Читання та обговорення
вірша
про
кульбабки
(див. планування “Весна”,
с. 114).

ОС “Як народжуються музичні інструменти:
УДАРНІ” (продовження)
 Дослідження “Створює-  Оркестр удармо ударні інструменти на них інструментів.
всі смаки” – діти придумують, як створити ударні інструменти з різним звучанням.
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Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

МАТЕМАТИКА

За музичним твором
С. Рахманінова
“Рапсодія на тему
Паганіні”:
Діалог-фантазія “Які
звуки природи ми чуємо в музиці?”.
Діалог-дослідження
“Які музичні інструменти найкраще передають звуки природи?”.

Викладання квадратів із паличок (“Логіки
світу”, завд. 62).
Задача “Бджілки та
вулик” (діти розв’язують та малюють картинки) – У вулику жило 10 бджілок. Вечором першими прилетіли 2 бджілки. Скільки стільників ще ли-

Заняття

ковують, чому ці інструменти так називаються.
 Дослідження “Як звучать ударні музичні інструменти?” (див. відео
“03_Ударні”).
За добіркою картин В. Кирдій “Травнева радість”:
Діалог-дослідження
“Як художниця намалювала кульбабки?” – Що особливого в кульбабці ми помітили завдяки картинам?
Як художниці вдалося показати легкість квіток?.
Діалог-фантазія “Що може бути таким самим легким, як пушинка?”.
Діалог-дослідження
“Як художниця намалювала пушинки кульбабки?”.
Дослідження “Чи все порахувати можна?” – порахувати пушинки кульбабки,
піщинки тощо.
Знаходити закономірності в таблицях (“Логіки
світу”, завд. 63).

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Дослідження
“Де кульбабки?”.

Діалог-дослідження
“Чи можна сказати, що кульбабка квіточка-сонечко?” –
Чим кульбабка схожа на
сонечко? На що схожа кульбабка?

Малювання
“Галявинка кульбабок” (діти вибирають техніку малювання).
Виставка “Квіточка як сонечко”.

Дослідження “Чим
менша міра, тим
помилка більша” –
діти вимірюють однакову доріжку по
кілька разів різними умовними мірами, порівнюють
результати.

Задачі про багатоніжок Гра “Числове до(див. презентацію “Багато- міно”.
ногі велосипедисти_Які багатоніжки помінялися місцями”).

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

шилися порожніми?
Складіть продовження задачі. Які ще задачки про бджілок
можна придумати?
“____”______ Дослід “Життя з води”
(продовження,
див. с. 80) – порівнювати розвиток водоростей у пляшках,
визначати
головні
умови
виникнення
життя (сонячне світПРИРОДНИЧІ ло, тепло, повітря).
НАУКИ
До речі, дуже схожими на ці водорості
були перші живі організми на Землі.

Освітня подорож “Водне
королівство” – малята подорожують у глибину морів
та океанів, вивчають рослини та риб; звертати увагу, як дихають тварини і
рослини (фото на вибір).
Перегляд та обговорення
мультфільму “Рятування
лісу водоростей” (із циклу
“Октонавти”) – Чому шлюп
заплутався у водоростях?
Чи зміг би один октонавт
впоратися із завданням?
Чому? Що ви дізналися
про водорості?
Образотворча діяльність
“Пригоди октонавтів”.

Дослідження “Хто Малювання “Різні умови –
почує більше?” – різні рослини”.
слухати звуки природи. Яких звуків
не було зимою?
Які звуки з’явилися
нещодавно?
Дослідження “Рослини без світла” –
діти шукають рослини під камінням,
дощечками тощо,
роздивляються,
який вони мають
вигляд, пояснюють
чому.

ОС “Тканина та одяг”
(продовження)
ТЕХНОЛОГІЇ

 Дослідження “Знайди однакові клаптики тканини” – діти досліджують тканину в
“чарівній торбинці”.

ОС “Тканина та одяг”
Ритмічна вправа
(продовження)
“Регтайм”
(див.
відеозапис).
 Дослідження “Тканина
навпомацки” – діти досліджують тканину в “чарівній
торбинці”,
розповідають
про неї якомога більше.

 Дослідження “Тканина
навпомацки” – діти досліджують тканину в “чарівній
торбинці”,
розповідають
про неї якомога більше.
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Дата / Режимні
моменти

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Перегляд та обговорення мультфільму
“Кріт і радіо” – Які
звуки природи почув
кротик уранці?
Чи приємно їх чути?
Як поставилися друзі
кротика до радіо?
Чому? Чи варто голосно вмикати щось
на природі? Чому?
ОС “Як народжуються музичні інструменти:
КЛАВІШНІ” (продовження)
 Дослідження “Гра
на дитячому піаніно”.
 Діалог-дослідження “Які схожі на піаніно музичні інструменти ми знаємо?”.

 Діалог-дослідження
“Які інструменти називають
клавішними?” – діти знаходять спільне, пригадують
схожі інструменти, розмірковують, чому ці інструменти так називаються.
 Дослідження “Чим клавішні схожі? Чим відрізняються?”.

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Як народжуються музичні інструменти:
КЛАВИШНІ” (продовження)
 Дослідження “Як звучать клавішні музичні інструменти?” (див. відео
“04_Клавішні”).

 Дослідження
“Піаніно всередині” – педагог грає,
а діти спостерігають, який вигляд
має піаніно всередині, як ми отримуємо звук.
 Дослідження
“Чим піаніно схоже
на
ударні
та струнні інструменти?”.
За музичним твором За добіркою картин В. Кир- Хвилинка милу- ОС “Тканина та одяг” (продовження)
вання “Сонечко!”.  Образотворча діяльність “Картинки із плеС. Рахманінова
дій “Травнева радість”:
“Рапсодія на тему
Діалог-дослідження “Знатенням” (див. фото “Плетінки”).
Паганіні”:
йдіть сонечко на картинах”
Діалог-дослідження – Чи обов’язково його ма“Знайдіть хвилю в лювати, щоб картини були

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

музиці” – показати
хвилю рухами.
Діалог-дослідження
“Чому
композитор
зробив хвилю в музиці?”.

Задача про місто
геометричних фігур
(“Логіки світу”, завд.
64) – виправляти помилку у правилах.

Заняття

світлими? Що робить картини сонячними?
Діалог-дослідження “Як
художниця малює сонечко? усмішку? доброту?”.
Діалог-фантазія “Як можна назвати цю добірку картин?”.
Дослідження “Як можна
порівнювати кількість того,
що порахувати не можна?”
– добирати умовні міри,
визначати, наскільки зручно ними користуватися.

МАТЕМАТИКА

“____”______ Створення лепбуку “Що ми знаємо про повітря?”.
ОД розрахована
на п’ятницю!

ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ

Прогулянка

Дослідження “Чим
менша міра, тим
помилка більша” –
діти вимірюють однакову доріжку по
кілька разів різними умовними мірами, порівнюють
результати.

Після обіду (читання)

Вечір

Задача-дослідження
“Багатоніжка-модниця”
–
У багатоніжки 6 пар ніжок.
Кольори черевичок чергуються через один. Сьогодні модниця хоче надягти
червоні та жовті черевички. Скільки пар черевичків
червоного і жовтого кольору їй треба приготувати?
Намалюй (можна зробити
аплікацію із кружечків, а
взуття намалювати), як
взулася багатоніжка. Чи в
усіх вийшло однаково?
Чому? Як змінити умову
задачі так, щоб в усіх вийшов однаковий малюнок?
Спостереження
Створення лепбуку “Що ОС “Як довжина
дня змінюється?”
“Дощові черв’яки” – ми знаємо про повітря?”.
Чим цікаві ці тва Спостереження
рини?
“Як
змінюється
довжина світлового дня?”.
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Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

ОС “Тканина та одяг” (продовження)

ТЕХНОЛОГІЇ

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

 Діалог-досліджен-  Бесіда “Як народжуютьня “Що таке шовк?”.
ся метелики?” (див. відео
“Мультик про гусеницю і
метелика для малюків”).
 Об’ємна аплікація “Метелик на квіточці”.

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Тканина та одяг”
Ритмічна вправа
(продовження)
“Регтайм”
(див.
 Бесіда “Як виготовляють відеозапис).
шовк?” (тутовий шовкопряд).

Перегляд та обговорення мультфільму “Кріт у зоопарку” –
час від часу зупиняти
мультфільм; діти впізнають звірів, розповідають про них, а потім дивляться далі та
бачать, чи правильно
вони впізнали звіра.
ОС “Як народжуються музичні інструменти:
ОРГАН” (продовження)

ІНЖИНІРИНҐ

Прогулянка

 Дослідження “Як
звучить орган?” (див.
відео “05_Орган”).
 Дослідженняпорівняння “Чим незвичайний орган?”.

Конструювання “Зоопарк”.

 Діалог-дослідження
“Що таке орган?” – діти порівнюють орган з іншими
музичними інструментами;
розповідати, чому орган
клавішно-духовий музичний інструмент, де його
можна побачити.

Діалог-фантазія “Чи Розказати історію за карє у весни крила?”.
тинами – зробити з картин
ланцюжок і придумати
За музичним твором за ним велику історію –
С. Рахманінова

Складання історії “Приго- Інсценування
ди кротика в зоопарку”.
історії
“Пригоди
кротика
в
зоопарВироби “Звірі в зоопарку”.
ку”.

Дата / Режимні
моменти

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

Прогулянка

Задача-історія “Білоччині
запаси” – У білочки є горішки та грибочки. На обід
вона має з’їдати по 9 смачних запасів. Яке меню вона може скласти? Скільки
днів воно не буде повторюватися? Діти викладають іграшки або заготівки з
паперу.

Після обіду (читання)

Вечір

Показ
вистави
“Пригоди кротика
в зоопарку”.

“Рапсодія на тему
добірка картин В. Кирдій
Паганіні”:
“Травнева радість”.
Рухова імпровізація
“На крилах весни”.
Малювання під музику “На крилах весни”.
Завдання “Геометричні фігури в таблиці” (“Логіки світу”,
завд. 65).

МАТЕМАТИКА

Заняття

Дослідження “Як
провести однакові
лінії?” – об’єднувати дітей у кілька
команд, кожна проводить
якомога
більше однакових
ліній. Діти придумують, як визначати переможця. Хто
переможе?
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Гра “Числове доміно”.

КВІТЕНЬ

Тема місяця: “ЗВУКИ, ЗАПАХИ, КОЛЬОРИ ТА ФОРМИ”

Планування освітньої діяльності на ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ із теми “Веселковий світ”
Дата / Режимні
моменти

“____”______
ОД розрахована
на понеділок!

ПРИРОДНИЧІ
НАУКИ

ТЕХНОЛОГІЇ

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

Спостереження
за цвітінням квітів
на весняній клумбі, яку посадили
восени; відмічати
в календарі природи, коли які квіти розквітнули.
Вибирати місце
Діалог-розмірковуДіалог-дослідження
вання “Навіщо вимі- “Які прилади допомагають для сонячного годинника.
рювати час?”.
вимірювати час?”.
Дослідження “Чи всі го- Будування сонячного годинника.
динники однакові?”.
Вимірювання часу за допомогою
сонячного годинника.
ОС “Кольоровий місточок у небі”
(продовження)
(див. планування
“Літо”, с. 109–111)
 Діалог-дослідження
“Як про веселку розповіли в казках?”.
ОС “Кольоровий місточок у небі”
(див. планування
 Діалог-розмірковування
“Літо”, с. 107)
“Що таке веселка?”.
 Діалог-дослідження  Образотворча
діяль“Як про веселку роз- ність “Веселка”.
повіли в загадках?”.

Після обіду (читання)

ОС “Кольоровий
місточок у небі”
(продовження)
 Придумування
власних загадок.

Вечір

ОС “Багатоніжки”
(продовження)
 Освітня
подорож
“Багатоніжки у природі”
(див. “Багатоніжки”).

Діалог-дослідження Ритмічна вправа “Со“Переваги й недоліки нячні зайчики та білочки” (див. відеозапис).
різних годинників”.

ОС “Багатоніжки”
(продовження)
 Перегляд та обговорення мультфільму “Сороконіжка” –
Чому багатоніжка подумала, що пропали
ніжки? Що б ви порадили їй? Як краще
порахувати ніжки багатоніжки?

Дата / Режимні
моменти

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

МАТЕМАТИКА

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

Задача-плутанина про садівника і шланги (“Плоскі
та об’ємні предмети навколо нас”, завд. 28).

Задача-плутанина про садівника і
шланги – розв’язування задачі із
зошита на практиці.
Дослідження “Як
швидше розплутати шланги?”.
Дослідження “Які
барви навколо?”
– шукати весняні
барви, милуватися ними, дивуватися.

За музичним твором
За картиною Анни
Мирослава Скорика
Сілівончик “Барвосвіт”
“Мелодія”:
(див. презентацію
“e_Джміль_2018-4_БарвоРухова імпровізація
світ_Добірка картин Анни
“Танцюємо музику”.
Сілівончик”):
Діалог-розмірковуДіалог-дослідження
вання-фантазія
“Про що розповідає “Що цікавого ви побачили
на картині?”.
композитор?”.
Мовленнєва вправа
“Картина яка?”.
Класифікація годинОС “Багатоніжки” (продовження)
ників – запропонувати  Діалог-розмірковування  Рухлива
гра
дітям знайти різні ва- “Чому багатоніжку так на- “Чи легко пересуріанти.
зивають?”.
ватися багатоніж Задача “Черевички для кам?”.
багатоніжки” (діти роблять
аплікацію багатоніжки) –
У багатоніжки 5 пар ніжок.
Вона вдягла черевички ось
так. На останню та першу
пари ніжок – червоні черевички, на середню пару
95

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Багатоніжки” (продовження)
 Виріб “Багатоніжка”  Складання та ілюст(відео “Папірці (серія рування багатоніжної
40) - Гриби або чере- історії.
вики - мультик про  Інсценізація багатооріґамі”).
ніжної історії.
 Складання та ілюстрування багатоніжної історії.
Пошук закономірностей у таблицях (“Логіки світу”, завд. 67).

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

ніжок – зелені, на ті, що
залишилися – жовті. Чи
однакову кількість пар черевичків кожного кольору
їй треба приготувати? Як
МАТЕМАТИКА
інакше можна розповісти
про взуття багатоніжки?
 Дослідження-порівняння “Якою була б багатоніжка, якби в неї було 40 ніжок?” – діти викладають на
підлозі багатоніжку з кружечків-заготівок (представляти як 4 рази по 10 ніжок
або 4 кружечки по 5 пар –
ніжки намалювати на кружечках).
ОС “Кольоровий місточок у небі”
“____”______ ОС “Багатоніжки”
(продовження)
(продовження) (див. планування “Літо”
(“Веселка власноруч”), с. 111)
 Освітня
подорож
ПРИРОДНИЧІ “У яких іще тварин ба-  Досліди “Веселка влас-  Дослід “ВеселНАУКИ
гато ніжок?” (фото на норуч”.
ка власноруч”.
вибір).

ТЕХНОЛОГІЇ

Діалог-розмірковуДослідження “Що я можу
вання “Хвилина – ма- зробити за хвилину?” – пело чи багато?”.
дагог відмірює 1 хвилину,
діти намагаються зробити
якомога більше роботи
(н-д: приклеїти зірочки на
тло-небо, зробити аплікацію довгої багатоніжки, по-

Вимірювати час
за допомогою сонячного годинника.
Змагання-дослідження “Хвилинка руху” – хто більше виконає рухів
за 1 хвилину.

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Багатоніжки” (продовження)
 Освітня подорож
“У яких іще тварин
багато ніжок?” (фото
на вибір).
 Малюнок “Багатоніжні тварини”.
Діалог-розмірковування “Чому час потрібно берегти?” –
Як саме це потрібно
робити?

 Освітня
подорож
“У яких іще тварин багато ніжок – бабки”
(фото на вибір).

Ритмічна вправа “Сонячні зайчики та білочки” (див. відеозапис).

Дата / Режимні
моменти

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

ОС “Кольоровий місточок у небі”
(продовження)
(див. планування
“Літо”, с. 107–108)
 Діалог-дослідження
“Як про веселку розповіли у віршах?”.
Діалог-дослідження
“Що може допомогти
підтримувати зв’язок?”
(див.
презентацію
“e_Джміль_2014-3_Задачі про мости”) – діти
доповнюють власними
прикладами.

За музичним твором
М. Скорика “Мелодія”:
Мовленнєва вправа
“Музика яка?”.
Діалог-фантазія “Про
що можна згадувати
під музику?”.

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

будувати паркан тощо);
потім усі підраховують, наскільки багато зробили.
Діалог-дослідження “Чи багато я зробив за хвилину?”.
Перегляд та обговорення
мультфільму “Комахи. Вихователь” – Про що розмовляють комашки?
Чи можете поговорити їхньою мовою?
Чи зрозуміють вас інші малята-комашата?
Чого навчилися комашки?
Діалог-розмірковування
“Коли який прилад для підтримування зв’язку краще
використовувати?”.
Конструювання “Прилад,
який допомагає підтримувати зв’язок” – можна запропонувати дітям придумати фантастичний прилад для підтримування
зв’язку на великій відстані.
За картиною А. Сілівончик
“Барвосвіт” (див. презентацію “e_Джміль_20184_Барвосвіт_Добірка картин Анни Сілівончик”):
Діалог-фантазія “Увійдіть
у картину” – Де ви хотіли б

Дослідження
“Як розповісти одне одному новини
на відстані?”.

Сюжетна гра “Мандрівники” – діти використовують
власні
прилади для підтримування зв’язку.

Закінчення схем та
конструювання (“Плоскі та об’ємні предмети навколо нас”,
завд. 30).

Хвилинка милуЗа музичним твором М. Скорика “Мелодія”:
вання
“Квітуча Діалог-фантазія
Аплікація
весна”.
“Пригадуємо як на- “Квітучий квітень”.
стає весна”.
Рухова імпровізація
“Як розпускається квіточка”.
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Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Рухова імпровізація опинитися? Що робити?
“Мої роздуми”.
З ким потоваришувати? Які
звуки ви чуєте?.
МИСТЕЦТВО
Діалог-розмірковування
“Казковий чи реальний світ
на картині?” – Що казкового, а що реального ви побачили?
Викладати геометрич- Дослідження-порівняння
ні фігури з паличок “Чим відрізняються об’єк(“Логіки світу”,
ти?” – дати дітям щось сизавд. 68).
пуче (пісок, крупу тощо),
дрібні об’єкти (горох, горіхи
тощо), рідину. Чим відрізняються об’єкти? Як можна
МАТЕМАТИКА
виміряти їхню кількість?
Дослідження “Як виміряти
те, що дуже дрібне?” – шукати з малятами умовні
міри для сипучих матеріалів (пісок, крупи тощо).
“____”______ ОС “Підводний квіт- ОС “Кольоровий містоник – кораловий риф” чок у небі” (продовження)
 Освітня
подорож  Діалог-дослідження
“Кораловий риф” (див. “Звідки взялася веселка?”.
ПРИРОДНИЧІ картини “Художники- (див.
презентацію
НАУКИ
мариністи”).
“e_Джміль_2018-4_Помічай
красу_комікс”).
 Бесіда-дослідження
“Якої форми веселка?”.
Діалог-розмірковуДослідження “Яким говання “Що означають динником легше виміряти

Прогулянка

Після обіду (читання)

Дослідження “Як
і що можна виміряти?” – шукати
умовні міри в довкіллі, визначати
їхні переваги й
недоліки.

ОС “Багатоніжки”
(продовження)
 Складання задач
про тварин із багатьма ніжками та малювання ілюстрацій до
них (або виконання
аплікацій).

Дослідження
“Хода весни” –
знаходити
нові
прикмети весни.

ОС “Кольоровий
місточок у небі”
(продовження)
 Дослідження
“Незвичайні райдуги”.

Вечір

ОС “Багатоніжки”
(продовження)
 Освітня
подорож
“У яких іще тварин багато ніжок – водяні
жучки” (фото на вибір).

Вимірювання
Діалог-розмірковуРитмічна вправа
вання
“Який
годинник
часу за допомо“Сонячні зайчики та бі-

Дата / Режимні
моменти

ТЕХНОЛОГІЇ

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Ранок
(освітні ситуації)

прислів’я про час?” –
діти з педагогом пригадують прислів’я про
час (н-д: “Згаяного часу і конем не доженеш”; “Час, мов віз: з
гори чухрає, його не
доженеш”), пояснюють
їх, разом виконують
малюнки за прислів’ями (буквально розуміючи текст у них).
ОС “Кольоровий
місточок у небі”
(продовження)
(див. планування
“Літо”, с. 109–111)
 Діалог-дослідження
“Як про веселку розповіли в казках?”.
 Продовжувати казки.

Заняття

Прогулянка

1 хвилину?” – педагог роздає дітям різні годинники,
вони
експериментують
(треба дати водний та пісочний годинники, розраховані на хвилину та на
більше часу).

гою сонячного годинника.
Змаганнядослідження
“Хвилинка руху” –
Яких рухів за 1
хвилину
можна
виконати більше?

Після обіду (читання)

коли краще викорис- лочки”
товувати?” – можна пис).
запропонувати дітям
намалювати відповідні картинки.

Вечір

(див.

відеоза-

ОС “Підводний квітник – кораловий риф”
(продовження)
(за мультфільмом “Рятування рифу
дельфінами” (із циклу “Октонавти”))
 Перегляд та обго-  Діалог-порівняння
ворення мультфіль- “Тварини в мультиках
му – Чи правильно та в житті” – показувати
поводили себе дель- дітям тварин із мультфіни? Чому? А як ви- фільму та фотографії
правилися? Чому ка- тварин у природному
жуть: “Іди в гості смі- середовищі (на вибір);
ло, як не жде (дома) малята поєднують у
діло”, “Всьому свій пари мультяшну твачас”?
ринку і реальну істоту.
Яких морських тварин
зустріли
октонавти?
Чим мультяшна та реальна тваринки схожі?
Чим
відрізняються?
А як ви намалювали
цих тварин?
99

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Діалог-розмірковування
“Для чого потрібні мости?”.
Діалог-розмірковування
“Як мости можуть допомогти підтримувати зв’язок?”.
Конструювання “Міст”.
Дослідження “Чи може по
мосту їздити скільки завгодно машин?” – малята
досліджують вантажопідйомність моста.
За музичним твором
За картиною А. Сілівончик
М. Скорика “Мелодія”:
“Барвосвіт”
(див.
презентацію
Діалог-фантазія
“e_Джміль_2018“Які кольори підходять
4_Барвосвіт_Добірка кардо музики?”.
тин Анни Сілівончик”):
Малювання-фантазуДіалог-дослідження
вання під музику.
“Який головний колір на
картині?” – Чому художниця використала саме цей
колір?
Діалог-фантазія “Придумайте назву картині”.
Закінчення схем та
конструювання
(“Плоскі та об’ємні
предмети
навколо
нас”, завд. 31).

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

МАТЕМАТИКА

Правила використання умовних мір (для
рідин, для сипучих речовин) – разом формулювати
правила,
замальовувати їх.

Класифікація мостів.
Перегляд та обговорення
мультфільму “38 папужок”
– Хто із тварин правильно
виміряв довжину удава?
Чому в усіх виходило порізному?

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Екскурсія до мо- Закінчення схем та Сюжетна гра “Країна
конструювання
ста.
мостів”.
(“Плоскі та об’ємні
предмети
навколо
нас”, завд. 31).

Мовленнєва
вправа
“Квіточки які?”.

Дослідження “Як
і що можна виміряти?” – шукати
умовні міри в довкіллі, визначати
їхні переваги й
недоліки.

За картиною А. Сілівончик “Барвосвіт”
(див. презентацію
“e_Джміль_20184_Барвосвіт_Добірка
картин Анни
Сілівончик”):
Діалог-фантазія
“Який настрій у людей на картині?” – Чи
подобається людям
жити в барвистому
світі? А чи подобається барвистий світ
вам? Чим саме?
Класифікація об’єктів за способом вимірювання – кількість
яких рахуємо поштучно, рідини, сипучі речовини.

Малювання
“Барвограй” – діти працюють
групами,
вибирають
одну з технік малювання – акватипію чи монотипію.
Виставка “Барвограй”.

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

“____”______ ОС “Підводний квітник
–
кораловий
риф” (продовження)
ПРИРОДНИЧІ
 Діалог-розмірковуНАУКИ
вання “Чому коралові
рибки такі різнобарвні?”.
Діалог-розмірковування “Для чого знати, який час потрібний
на справи?”.

ТЕХНОЛОГІЇ

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Кольоровий місточок у небі”
(продовження)
 Дослідження “Де навко-  Хвилинка-милуло райдугу побачити мож- вання-здивування “Парад мильна?”.
них бульбашок”.

ОС “Багатоніжки”
(продовження)
 Освітня подорож
“У яких іще тварин
багато ніжок – павучки” (фото на вибір).

Діалог-дослідження
“Які справи можна зробити
швидко, а які ні?” – можна
влаштувати
невеличке
змагання: хто яку справу
швидше виконає.
Діалог-розмірковування
“Чи варто все виконувати
похапцем?”.

Діалог-розмірковуРитмічна вправа
вання “Чи завжди на- “Сонячні зайчики та бішвидкуруч виходить лочки” (див. відеозапис).
неякісно?”.

Вимірювання
часу за допомогою сонячного годинника.
Змагання-дослідження “Хвилинка руху” – Хто за
1 хвилину більше
відстані
пробіжить? пройде звичайним
способом? пройде (пробіжить) задом наперед? на одній
нозі? тощо.

ОС “Кольоровий місточок у небі” (продовження)
(див. планування
 Придумування
казок
“Літо”, с. 109–111)
про веселку.
 Діалог-дослідження
“Як про веселку розповіли в казках?”.
 Продовжувати казки.
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ОС “Підводний квітник – кораловий риф”
(продовження) (за мультфільмом
“Октонавти та Риби-ластівки”)
 Перегляд та обго-  Діалог-порівняння
ворення мультфіль- “Тварини в мультиках
му – Чи могла б жадіб- та в житті” – показувати
ність рибок-ластівок дітям тварин із мультнашкодити їм? Як са- фільму та фотографії
ме? Чому не варто тварин у природному
бути жаднюгою?
середовищі (на вибір);

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

МИСТЕЦТВО

Вечір

малята поєднують у пари мультяшну тваринку
і реальну істоту. Яких
морських тварин зустріли октонавти? Чим мультяшна і реальна тваринки схожі? Чим відрізняються? А як ви намалювали цих тварин?

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

ІНЖИНІРИНҐ

Після обіду (читання)

Діалог-дослідження
“Якими бувають мости?” (див. малюнки
“Різні види мостів”).

Конструювання мостів із
коробок (н-д із сірникових
тощо).
Дослідження “Вантажопідйомність моста” (за можливості).
За музичним твором
За картиною
М. Скорика “Мелодія”:
А. Сілівончик “Барвосвіт”
(див. презентацію
Рухова імпровізація
“e_Джміль_2018-4_Барво“Як настає весна?”.
світ_Добірка картин
Перегляд відео.
Анни Сілівончик”):
Діалог-фантазія
Діалог-дослідження
“Як ми уявляємо весну “Веселки на картині” –
під музику?”.
знайти веселки на картині.
Чи всі вони однакові? Чи
звичайних вони для веселки кольорів? Чому їх саме
там зобразила художниця?
Діалог-розмірковування
“Веселки-місточки” – Які
веселки є місточками? Що і
кого вони з’єднують?

Конструювання
моста з гілочок у
пісочниці.

Дослідження
Вироби
“Райдуга” Композиція “Веселко“Шукаємо весел- (див. фото зразків) – вий світ” (колективна
кові барви”.
діти вибирають один робота).
із виробів, запропонованих вихователем.

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

ОС “Кольоровий місточок у небі”
(продовження)
 Гра “Веселка кольорів” – грати за принципом лото, кожна дитиМАТЕМАТИКА на тягне квадратики
(прямокутники, трикутники тощо), усі разом
викладають
веселку
кольорів, виграє той,
хто раніше залишився
без фігур.
“____”______ ОС “Багатоніжки”
(продовження)
ОД розрахована
 Освітня
подорож
на п’ятницю!
“У яких іще тварин багато ніжок – метелики”
(фото на вибір).
 Діалог-розмірковування “Чому метеликів називають квітами,
ПРИРОДНИЧІ що літають?”.
НАУКИ
 Діалог-дослідження
“Чому метелики такі
різнобарвні?”.
 Малювання “Улюблені квіти метеликів” –
діти добирають до кольорів метеликів квіточки, щоб вони там
могли заховатися.

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Діалог-спогад “Як у крам- Екскурсія
Сюжетна гра “Супермаркет”.
ниці ми купляємо різні то- до крамниці (сувари?”.
пермаркету).
Діалог-порівняння “Якими
бувають крамниці?” – Як
відрізнити крамниці? Коли
яка крамниця нам потрібна?
Діалог-порівняння “Чим
супермаркет відрізняється
від решти крамниць?”.
ОС “Кольоровий місто- Дослідження
ОС “Підводний квіт- ОС “Кольоровий
чок у небі” (продовження) “Які комахи вже ник – кораловий місточок у небі”
(продовження)
риф” (продовження)
з’явилися?”.
 Діалог-дослідження
подорож
 Діалог-розміркову-  Освітня
“Як про веселку розповісти
вання “Чи всі твари- до Райдужної річки
можна?”.
презентацію
ни можуть пересува- (див.
 Діалог-розмірковування
тися?” (корали, акти- “e_Джміль_2014-3_Екс“Коли ми вживаємо слово
педиція до водиці_вонії).
“веселка”?” – Чи тільки
дойми”).
явище природи ми називаємо веселкою?
Чи можна сказати пісенна
райдуга, веселка віршів,
музична райдуга тощо?
Які б пісні (вірші, музику
тощо) об’єднали в райдугу? Чому?
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Дата / Режимні
моменти

ТЕХНОЛОГІЇ

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Перегляд мультфіль- Діалог-дослідження
му “Будні аеропорту. “Чому в різних куточках
Як обманути час”.
Землі день і ніч бувають не
одночасно?” – звертати
увагу дітей на те, що різні
місця Землі Сонечко освітлює по-різному, показувати, де на Землі день, а де
ніч.

Прогулянка

Змагання-дослідження “Хвилинка руху” – Хто за
1 хвилину більше
відстані
пробіжить? пройде звичайним
способом? пройде (пробіжить) задом наперед? на одній
нозі? тощо.

Після обіду (читання)

Вечір

Дослідження “Чому в Ритмічна вправа
різних куточках Землі “Сонячні зайчики та бідень та ніч бувають лочки” (див. відеозапис).
не одночасно?” – діти
роздивляються глобус,
обертають його, звертають увагу, де на
Землі день, а де ніч.

ОС “Кольоровий місточок у небі” (продовження)
(див. планування
 Придумування казок про
“Літо”, с. 109–111)
веселку.
 Діалог-дослідження
“Як про веселку розповіли в казках?”.
 Продовжувати казки.
Дослідження “Властивості мостів” – розмірковувати з дітьми, якими мають бути мости,
щоб добре виконувати
свої функції.
Діалог-дослідження
“Добери фотографію
до музики” – дати дітям різні фотографії;
вони слухають музику і
добирають ті, які вва-

Перегляд та обговорення мультфільму
“Кріт і фарби” – Чому
тваринкам сподобалися фарби? Чому
вони вирішили налякати лиса? Чи варто
було його лякати? Що
б ви ще придумали
цікавого із фарбами?
Виріб “Міст” (див. фото Рухлива вправа Виріб “Міст” (див. фозразків).
“Місточок із на- то зразків).
Дослідження “Вантажопід- ших рук та ніг”.
йомність моста” (за можливості).
Складання казкової історії
за різними фраґментами
картини (робота у групах) –
картина А. Сілівончик “Барвосвіт” (див. презентацію
“e_Джміль_2018-4_Барво-

Діалог-розмірковування “Як би ви розфарбували ліс?”.
Складання історії про
пригоди звірят у барвистому лісі.

Ілюстрування історії
про пригоди звірят у
барвистому лісі.
Розповідання історії
батькам – можна зняти
мультфільм: презента-

Дата / Режимні
моменти

МАТЕМАТИКА

Ранок
(освітні ситуації)

жають відповідними, –
М. Скорик “Мелодія”.
ОС “Кольоровий
місточок у небі”
(продовження)
 Гра “Малюємо веселку” – грає кілька
дітей на полі в клітинку, у кожної дитини
олівці певного кольору
веселки, діти по черзі
розфарбовують одну
клітинку, треба намалювати найдовшу
смужку одного кольору.

Заняття

Прогулянка

світ_Добірка картин Анни
Сілівончик”).
Задача “Черевички для
багатоніжки” – У багатоніжки 7 пар ніжок. Перша пара
черевичків синя. Поряд із
синьою парою не червона,
між червоною і жовтою –
не фіолетова. Чи в усіх багатоніжка вийшла однаково взута? Якого кольору
черевичків треба найбільше (найменше)? Як сформулювати задачу так, щоб
у всіх вийшло однаково?

Після обіду (читання)

Вечір

ція – відеоряд + голоси
дітей у запису.
Дослідження “Як
і що можна виміряти?” – шукати
умовні міри в довкіллі, визначати
їхні переваги й
недоліки.
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Придумування задачі про багатоніжку: як
вона потрапила в калюжу та сушила свої
черевички – Чи може
багатоніжка промочити не всі ніжки?

КВІТЕНЬ

Тема місяця: “ЗВУКИ, ЗАПАХИ, КОЛЬОРИ ТА ФОРМИ”
Планування освітньої діяльності на ЧЕТВЕРТИЙ ТИЖДЕНЬ
із теми “Весно, весно, що ти нам принесла?”

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

“____”______ ОС “Квітуча весна: АДОНІС”
ОД розрахована
 Освітня подона понеділок!
рож “Галявинка
адонісів”
(див.
“Адоніс”).
ПРИРОДНИЧІ  ДослідженняНАУКИ
порівняння “Як
адоніс упізнати?”.

Заняття

ОС “Чому весною води багато?”
(див. планування “Весна”
(“Повінь”), с. 58, 85–86)
 Діалог-дослідження
“Що весною тане?”.
 Діалог-дослідження
“Льодохід: що відбувається,
коли тане лід на водоймах?”.
 Діалог-дослідженняспогад “Де сніг тане швидше?” – діти пригадують свої
спостереження, малюють різні місця.
ДіалогДіалог-дослідження “Чи за
дослідження
однаковий час усі роблять
“Що я вмію роби- одну й ту саму справу?”.
ти швидко?”.

ТЕХНОЛОГІЇ

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Спостереження за цвітінням квітів на весняній
клумбі, яку посадили восени; відмічати в календарі природи, коли які квіти розквітнули.

ОС
“Квітуча
весна:
АДОНІС” (продовження)
 Діалог-дослідження
“Як адоніс змінюється?”
(див. “Адоніс”).
 Образотворча діяльОС “Чому весною води ність “Примула” – невеличка творча робота, яка
багато?”
допомагає звернути увагу
(продовження)
на особливості квітки; ді Дослідження “Де калюж
ти мають виділити суттєві
більше? Чому?”.
ознаки квітки та передати
їх у роботі.
Діалог-дослідження
Дослідження “Як змішу“Що я можу зробити швид- ються кольори?” – діти
ше за всіх?”.
експериментують із фарбами, результати дослідження занотовують, використовуючи файл “Змішування кольорів НОТАТКИ”.

Діалогдослідження
“Які кольори
краще не використовувати
поряд у малюнках?” (техніка малювання по мокрому, монотипія,
акватипія тощо).

Дата / Режимні
моменти

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Ранок
(освітні ситуації)

Читання та обговорення вірша
Лариси Цілик “Де
поділася весна?”
(див. планування
“Весна”, с. 122) –
шукати прикмети
весни у вірші.
Знайти всі предмети (“Плоскі та
об’ємні предмети навколо нас”,
завд. 29).

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

За музичним
твором Мирослава
Скорика
“Візерунки”:
Рухова імпровізація “Танцюємо
музику”.
Мовленнєва
вправа “Музика
яка?”.

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Мости, що висять”
 Перегляд та обговорення
мультфільму “Міст” – Чому
лось та ведмідь не змогли
перейти річку? Як діяли маленькі тваринки?
Про що мультфільм?
ОС “Мости, що висять” (продовження)
 Діалог-розмірковування
 Конструювання з під-  Діалог-розмірковуван“Чим схожі ці мости?” (див. ручного матеріалу “Підві- ня “Де потрібні підвісні
фото “Підвісні мости”).
сний міст”.
мости?”.
 Діалог-порівняння “Чим ці
мости від інших відрізняються?”.
 Конструювання з підручного матеріалу “Підвісний
міст” – міст можна підвісити
за стільці тощо.
“Весна Діалог-дослідження
За добіркою картин Сьюзан Дослідження
Вілер про життя-буття
впевнено крокує” – діти “Що буває тільки весною?”.
в казковому світі “Пагорб
шукають ознаки весни,
біля ставка, під падубом”:
порівнюють квітень і беДіалог-дослідження-фанта- резень.
зія “Казкова країна” – діти
роздивляються картини та
розповідають про казкову
країну – Хто там живе? Чим
мешканці казкової країни відрізняються від звичайних звірят? Яких тварин найбільше?
Розмірковують, як краще назвати цю країну, тощо.
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Образотворча діяльність
“Що
буває
тільки
весною?”.

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

МИСТЕЦТВО
Класифікація
рослин (“Логіки
світу”, завд. 66).

МАТЕМАТИКА

“____”______ ОС “Квітуча весна: ПРИМУЛА”
 Освітня подоПРИРОДНИЧІ рож “Галявинка
примул”
(див.
НАУКИ
презентацію
“е_Джміль_20142_Весняні квіти”).
 Дослідженняпорівняння “Як
примулу впізнати?”.
Дослідження
“Чим відрізняються книжки?” – дати дітям різні
книжки – для найТЕХНОЛОГІЇ менших малят (із

Заняття

Діалог-розмірковування
“На картинах більше казкового чи реального?”.
Дослідження
“Вимірюємо
великі предмети” – діти
об’єднуються у групи, вимірюють кількість яблук, груш
тощо, добирають умовні міри,
порівнюють результати різних
груп, визначають, чи зручно
вимірювати маленькими умовними мірами, роблять висновок – чим більша умовна
міра, тим точніші результати
вимірювання.
ОС “Чому весною води багато?” (продовження)
 Дослідження “Які опади
весною приносять більше води?” – діти аналізують календар погоди, визначають, у
який місяць яких опадів більше, малюють відповідні схематичні зображення.
 Діалог-дослідження “Де весною вода збирається?”.

Прогулянка

Дослідження “Як і що
можна виміряти?” – шукати умовні міри в довкіллі,
визначати їхні переваги й
недоліки.

Після обіду (читання)

Вечір

Задача “Взуття для бага- Гра “Числове
тоніжки” – у маленької доміно”.
багатоніжки 3 пари ніжок,
а на них у багатоніжки 3
пари взуття – дві однакові, одна іншого кольору.
Чи може вона тиждень
взуватися по-різному і
жодного разу не повторитися?

Спостереження
“Який ОС
“Квітуча
весна:
вигляд мають рослини?”. ПРИМУЛА” (продовження)
 Діалог-дослідження
ОС “Чому весною води
“Різноманіття примул”.
багато?” (продовження)
 Образотворча діяль Дослідження-спостереність “Примула” – невеження “Хто рослини поличка творча робота, яка
ливає?” – діти також подопомагає звернути увагу
яснюють, коли людям
на особливості квітки; дітреба рослини поливати
ти мають виділити суттєві
більше (менше), зовсім
ознаки квітки та передати
не поливати.
їх у роботі.
Дослідження “Де в книгах Дослідження “Шукаємо Дослідження “Які кольозберігається інформація?” – про рослини на нашому ри красиво поєднуютьЧи може книга бути без кар- подвір’ї в книжках” – діти ся?” – діти експерименроздивляються картинки тують, визначають, які
тинок, без слів? Чому?
в енциклопедії чи іншій кольори гармонійно покнижці про рослини, зна- єднуються на одному ма-

Розфарбування картинки “Дерева в
різні пори року” (на вибір)
відповідно до
спостереження на прогулянці.

Діалог-дослідження “Які
кольори дружать?” – розмірковувати,
навіщо нам це

Дата / Режимні
моменти

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

великими картинками і текстом у
кілька слів), із
великими картинками та більшими
текстами, віршами та ілюстраціями до них, казками з ілюстраціями, майже без
малюнків тощо.
Читання та обговорення вірша
Т. Корольової
“Чарівна
пора”
(див. планування
“Весна”, с. 123) –
шукати прикмети
весни у вірші.

Заняття

Прогулянка

Після обіду (читання)

ходять відповідні рослини люнку або й поряд, а які
в довкіллі; педагог читає краще разом не викорисінформацію з книжки.
товувати, придумують, як
занотувати результати.

ОС “Мости, що висять” (продовження)
(див. фото “Вантові мости”)
 Рухлива гра “Руки як  Діалог-дослідження
мости” – діти збираються “Правила руху мостами”.
 Діалог-порів Діалог-розмірковування
командами та руками
няння “Що не- “Як їх можна назвати?”.
звичайного в мо-  Діалог-дослідження “Чи є створюють мости. У кого
вийде довший і надійністах?”.
в нашому місті такий міст?”.
ший міст?
 Конструювання “Вантовий
міст” (див. фото “Вироби”).
За музичним
Дослідження “Весняний Діалог-розмірковування
За добіркою картин
твором М. Скори- С. Вілер “Пагорб біля ставка, одяг” – діти з’ясовують, “Що наш одяг прикрака “Візерунки”:
під падубом”:
чим одяг весною відрізня- шає?”.
Вільні рухи
Мовленнєва вправа “Звіря- ється від одягу в інші пори
року, визначають особли“Які рухи до му- та які?”.
вості весняного одягу.
зики підходять?”.
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Вечір

треба знати,
одягати ляльку так, щоб
кольори гармонійно поєднувалися.

 Сюжетна
гра
“Країна
мостів”.

Аплікація
“Весняний
одяг” – дати
дітям шаблон
сукні, сорочки
тощо; діти роз-

Дата / Режимні
моменти

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

Діалог-відчуття Діалог-фантазія “Чи гарно
“Який настрій у живеться тваринам у казковій
музики?”.
країні?”.

Придумування
задачі про казкову країну “Пагорб
біля ставка, під
падубом” – за
добіркою картин
Сьюзан Вілер.

МАТЕМАТИКА

“____”______ ОС “Квітуча весна: ФІАЛКА”
 Освітня подорож “Галявинка
фіалок”
(див.
презентацію

Дослідження
“Вимірюємо
кількість горіхів” – діти об’єднуються у групи; дати дітям
однакову кількість грецьких
горіхів; діти домовляються
про однакову умовну міру для
всіх груп, вимірюють цілі горіхи, потім чистять та знову
вимірюють, насамкінець подрібнюють у ступці чи м’ясорубці ці ж горіхи і вимірюють
їхню кількість. Порівнюють
результат вимірювань.
Діалог-порівняння-розмірковування “Підсумовуємо результати вимірювань” – діти
розмірковують, чому отримали
різні результати, адже кількість
(штук) горіхів та ж сама. З якими ще предметами можна
провести аналогічний дослід?
ОС “Чому весною води багато?” (продовження)
 Діалог-підсумок
“Звідки
весною вода береться?”.
 Діалог-пояснення
“Чому
весною води більше, ніж уліт-

Гра в класики – у класиках різні геометричні фігури (можна змінювати
величину та колір); діти
мають стрибати так, щоб
стати ніжками на фігури
зі спільними властивостями.

Спостереження “Дерева
весною” – Чи всі дерева
однаково весну відчувають?
Спостереження за квітами.

Після обіду (читання)

Вечір

фарбовують
одяг і прикрашають,
стежать за поєднанням
кольорів.
Дослідження “Вимірюємо кількість” –
узяти різні предмети (див. Діалогпорівняння-розмірковування “Підсумовуємо результати вимірювань” на занятті), провести досліди, перевіряючи
свої гіпотези.

ОС “Квітуча весна:
ФІАЛКА” (продовження)
 Діалог-дослідження
“Різноманіття фіалок”
(див. презентацію
“е_Джміль_2014-

ОС
“Чому
весною води
багато?”
(продовження)
 Діалогдослідження

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

НАУКИ

“е_Джміль_20142_Весняні квіти”).
 Дослідженняпорівняння “Як
фіалку впізнати?”.

ТЕХНОЛОГІЇ

Дослідження
“Розкажи про книгу” – діти роздивляються картинки
в книзі, розповідають, про що в
ній ідеться; потім
вихователь читає
книгу, малята порівнюють із тим,
про що розповідали.

ПРИРОДНИЧІ

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

ку?” – тане сніг, лід, ідуть дощі, але сонечко ще не так
сильно припікає, як улітку,
тому вода швидко не випаровується, як улітку.

2_Весняні квіти”).
 Образотворча діяльність “Фіалка” – невеличка творча робота, яка допомагає звернути увагу
на особливості квітки: діти мають виділити суттєві
ознаки квітки та передати
їх у роботі.

“Кому (чому)
весною водичка потрібна?”
– діти створюють колаж
чи лепбук.

Діалог-дослідження-розмірковування “Які книги можуть
бути без ілюстрацій, а які ні?”
(дати дітям таку ж добірку
книг, як давали напередодні).
Діалог-порівняння-розмірковування “У якій книзі інформації більше?” (дати дітям
таку ж добірку книг, як давали
напередодні).

Дослідження “Шукаємо Ритмічна вправа “Качепро рослини на нашому нята” (див. відеозапис).
подвір’ї в книжках” – діти
роздивляються картинки
в енциклопедії чи іншій
книжці про рослини, знаходять відповідні рослини
в довкіллі; педагог читає
інформацію із книжки.

Читання та обговорення вірша
О. Роговенко
“Весна”
(див.
планування “Весна”, с. 123) – шукати
прикмети
весни у вірші.

Перегляд та обговорення мультфільму “Барвистість хамелеонів” (див.
“Мультик про Хамелеона”) – Які ящірки зібралися на галявині? Чи вони
особливі? Яке змагання
вони влаштували? Як ви
думаєте, хто переміг?
Навіщо хамелеони міняють забарвлення?
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Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

ОС “Мости, що висять” (продовження)
ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

МАТЕМАТИКА

 Діалог-дослідження “Що таке
вантажопідйомність моста?”.
За музичним твором М. Скорика
“Візерунки”:
Діалог-спогад
“Коли ми слухаємо схожу музику?”.
Діалог-фантазія
“Що ми уявляємо,
слухаючи музику?”.
Малювання
“Пензлик танцює”.

Діалогдослідження
“Що таке мірний
посуд?” – показувати дітям мірний
стакан (або мензурку), розповідати, навіщо на
ньому поділки.

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Будування кубів різного розміру із куби Дослідження “Що може  Дослідження “Як зро- ків (“Плоскі та об’ємні предмети навколо
нас”, завд. 32).
наш міст витримати?” (див. бити міцний міст?”.
фото “Вироби”) – досліджувати вантажопідйомність моста.
Образотворча
діяльність Спостереження “Слуха- Діалог-дослідження
Образотвор“Мапа казкової країни” (ма- ємо весну” – діти слуха- “Яких пташок ми на вули- ча діяльність
лювання або аплікація з еле- ють весняні звуки, обго- ці побачити можемо?” – “Пташки приментами малювання) – діти ворюють, як вони вини- діти називають пташок, летіли”.
роздивляються картини, кож- кають.
які зимували, і тих, які
на дитина малює будинок і
вже прилетіли з вирію.
подвір’я одного з мешканців
Діалог-фантазія “Про що
країни або якийсь об’єкт
можуть розмовляти пта(крамницю, парк, дитячий
шки?” – діти обговорюмайданчик тощо); з малюнків
ють, про що можуть розсклеїти карту, якщо залишимовляти пташки, які зилися порожні аркуші, діти домували, і ті, які прилетіли
мальовують їх на свій розсуд
з вирію.
– добірка картин С. Вілер
“Пагорб біля ставка, під падубом”.
Дослідження “Користуємося Гра в класики – у класи- Дослідження “Готуємо печиво” – діти рамірним посудом” – вимірюва- ках різні геометричні фі- зом із педагогом готують печиво, ознайомти кількість рідин, впевнювати- гури (можна змінювати люються з використанням мірного посуду,
ся у правильності вимірювань величину та колір); діти пробують отримати якомога більше пе(н-д: наливати різну кількість мають стрибати так, що ченнячок з однієї кількості тіста (розкатуу два однакові стаканчики, стати ніжками на фігури ють тісто на коржі різної товщини), прагпорівнювати рівень рідини в зі спільними властивос- нуть ефективніше використовувати корж
них).
тями.
(розміщувати на коржі формочки для печеннячок так, щоб якомога менше тіста
Діалог-порівняння “Навіщо
треба було розкатувати повторно).
мірний посуд?” – визначати
переваги й недоліки мірного

Дата / Режимні
моменти

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

посуду, пригадувати, де в повсякденному житті ми його
використовуємо.
ОС “Повінь”
“____”______ ОС “Квітуча весна: МЕДУНКА”
 Діалог-дослідження “Що та-  Дослід “Робимо повінь”
 Освітня подо- ке повінь? У чому її небез- – об’єднати дітей у групи;
рож “Галявинка пека?”.
кожна вибирає місце,
медунок”
(див.  Діалог-дослідження “Чому створює штучну повінь.
фото “Медунка” виникає повінь? Як її попере-  Діалог-дослідження
ПРИРОДНИЧІ або на вибір).
дити?”.
“Чия повінь вийшла краНАУКИ
 Дослідженнящою? Чому?”.
порівняння “Як
 Дослід “Ліквідуємо помедунку впізнавінь” – діти придумують
ти?”.
спосіб, як швидше ліквідувати свою повінь, визначають, у кого це вийшло
найкраще.
Створення книги про весняні квіти.
Дослідження “Шукаємо
про рослини на нашому
подвір’ї в книжках” – діти
роздивляються картинки
ТЕХНОЛОГІЇ
в енциклопедії чи іншій
книжці про рослини, знаходять відповідні рослини
в довкіллі; педагог читає
інформацію з книжки.
Читання та обго- Читання та обговорення коворення
вірша міксу “Моя хата скраю” (див.
Олександра Оле- презентацію “e_Джміль_2015ЧИТАННЯ
ся “Все навколо 2_Моя хата скраю_комікс” –
+ ПИСЬМО
зеленіє…” (див. Чому затопило хатинку мишпланування “Вес- ки? Чому саме мишачу оселю
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Після обіду (читання)

Вечір

ОС “Квітуча весна: МЕДУНКА” (продовження)
 Діалог-дослідження
“Чим особлива медунка?”.
 Образотворча діяльність “Медунка” – невеличка творча робота, яка
допомагає звернути увагу
на особливості квітки: діти мають виділити суттєві
ознаки квітки та передати
їх у роботі.

Освітня подорож до печери світлячків
(печера
Вайтомо, Нова Зеландія)
(див.
відео
“Печера світлячків_Нова
Зеландія”).

Створення книги про ве- Створення
сняні квіти.
книги про весняні квіти.
Ритмічна
вправа “Каченята” (див. відеозапис).
Перегляд та обговорення мультфільму “Мій
хвіст” – Як хвіст допомагає ящірці? У яких ще
тварин хвіст – незамінний
помічник? Яких іще ціка-

Дата / Режимні
моменти

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Прогулянка

на”, с. 123) – шу- затопило першою? Чию хатку
кати
прикмети затопило другою? Чому так
вийшло? А чий дім затопить
весни у вірші.
останнім? Чому? Що можна
порадити
тваринкам? Де
краще будувати хатинки?
Чому? Чи винні тваринки в
тому, що сталося лихо? Хто
виявився справжнім другом?
ОС “Мости, що висять” (продовження)
 Дослідження “Якою має бути відстань між па-  Конструювання “Міст
лями моста?” – досліджувати міцність моста з із палями”.
палями.
діяльЗа музичним тво- Складання історії за карти- Образотворча
ром М. Скорика нами – добірка картин С. Ві- ність “Наша казкова кра“Візерунки”:
лер про життя-буття в казко- їна” – діти знаходять мавому світі “Пагорб біля став- льовничий куточок і ствоДіалог-дослірюють там казкову країдження “Чим му- ка, під падубом”.
ну, схожу на ту, що змазика особлива?”.
лювала художниця С. ВіВправа “Ми –
лер.
дириґенти”.
Діалог-дослідження “Які інструменти грають?”
– звернути увагу
дітей, коли грає
один інструмент,
а коли грає оркестр.
Закономірність Діалог-розмірковування “Чи Гра в класики – в одних
геометричних фі- можна порівнювати кількість клітинках класиків числа
гур у таблиці усіх предметів мірним посу- чи крапочки, яким відпо-

Після обіду (читання)

Вечір

вих тварин ви побачили
в мультфільмі? Як вони
називаються? Чи зручно
ящірці без хвоста? Чи виросте в неї новий хвостик?

Задача про розкидані
олівці (“Плоскі та об’ємні
предмети навколо нас”,
завд. 34).
За добіркою картин С. Вілер
про життя-буття у казковому світі
“Пагорб біля ставка, під падубом”:
Діалог-дослідження
Дослідження
“Як зміниться історія, як- “Чи всі картищо змінити послідовність ни міняти міскартин?”.
цями не можна?” – Які картини
можна
поміняти місцями так, щоб
не змінилася
історія, а які
не можна?

Діалог-порівняння “Чим Класифікація
відрізняється вимірюван- тварин (“Лосвіту”,
ня рідин та сипучих речо- гіки

Дата / Режимні
моменти

МАТЕМАТИКА

Ранок
(освітні ситуації)

(“Логіки
світу”, дом?” – н-д: кількість горіхів
завд. 70).
тощо.
Дослідження
“Вимірюємо
кількість сипучих речовин
мірним посудом”.

“____”______ ОС “Квітуча весна: ВІТРЯНИЦЯ”
ОД розрахована
 Освітня подона п’ятницю!
рож “Галявинка
29 квітня – вітряниць” (див.
фото
“ВітряниМІЖНАця”).
РОДНИЙ
 ДослідженняДЕНЬ
порівняння “Як
ТАНЦЮ
вітряницю впізнаПРИРОДНИЧІ ти?”.
НАУКИ

ТЕХНОЛОГІЇ

Заняття

Танцювальна
хвилинка
“Вітання”.
Діалог-розмірковування “Про що
може розповісти
танець?”.

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

відають числа в інших
клітинках класиків; діти
мають стрибати так, щоб
стати ніжками на число і
відповідну кількість крапочок.

вин мірним посудом?”.
Діалог-дослідження
“Правила використання
мірного посуду” – діти
малюють відповідні зображення.

завд. 69) –
діти придумують правило
розміщення
тварин в одному обручі.

ОС “Повінь” (продовження)
Спостереження “Весня- ОС “Квітуча весна: ВІТРЯНИЦЯ” (продовження)
ний вітер”.
 Діалог-дослідження
 Діалог-дослідження
“Як швидше допомогти людям, які потрапили в полон
“Різноманіття вітряниць”.
води?”.
 Образотворча діяль Діалог-розмірковування
ність “Вітряниця” – неве“Чому весною повінь буває
личка творча робота, яка
найчастіше? Чи буває повінь
допомагає звернути увагу
улітку?”.
на особливості квітки: діти мають виділити суттєві
ознаки квітки та передати
їх у роботі.
Діалог‑дослідження “Якими
бувають танці?”.
Діалог‑дослідження “Чи легко танцювати?”.

Діалог‑дослідження “Гопак – не просто танець”
(див. “Гопак”) – педагог і
діти обговорюють особливості гопака та українського національного костюма, роль танцю в житті
українців, слухають різні
мелодії, під які можна
танцювати гопак, переглядають відеозапис (гопак у виконанні майстрів
народного танцю).
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Діалог-розмірковування
“Танці та настрій”.
Ритмічна
вправа “Каченята” (див. відеозапис).

Дата / Режимні
моменти

ЧИТАННЯ
+ ПИСЬМО

ІНЖИНІРИНҐ

МИСТЕЦТВО

Ранок
(освітні ситуації)

Заняття

Читання та об- Діалог-фантазія “Який харакговорення вірша тер у весняних квіточок?”.
Анатолія Костецького “Так починається
весна”
(див. планування
“Весна”, с. 123) –
шукати прикмети
весни у вірші.

Прогулянка

Після обіду (читання)

Вечір

Перегляд та обговорення мультфільму “Танець
дружби” (із циклу “Смішарики. ПІН-код”) – Чи завжди добре, коли всі разом
роблять одне й те саме?
Чому? Що про Землю з
інформації Лосяша ви
вже знали? Чого нового
дізналися? Що в мультфільмі правдиве, а що
нафантазоване? Чому кажуть “Що занадто, то не
здраво”?
ОС “Мости, що висять” (продовження)
 Конструювання “Диво-  Виставка
вижний міст”.
дивовижних
мостів.

ОС “Мости, що висять” (продовження)
 Освітня подо-  Конструювання “Дивовижрож “Мости світу” ний міст”.
(див. презентацію
“e_Джміль_20143_Дивовижні мости світу”).
Виконувати кривий та- Довільний танець “Го- Бал весняних
Гра‑імпровізація Діалог-розмірковування
нець.
пак” (див. “Гопак”) – дів- квітів.
“Які рухи до му- “Чому люди танцюють?”.
чатка і хлопчики по черзі
зики підходять?” Діалог-розмірковування
виконують соло, намага(див. “Рок-н-рол”). “В чому краса танцю?”.
ються придумати найориПерегляд відео Малювання‑імпровізація
гінальніші рухи.
“Рок-н-рол”.
“Пензлик танцює” – М. Скорик
Танцювальна
“Візерунки”.
подорож світом
– педагог розповідає дітям про
особливості тан-

Дата / Режимні
моменти

МАТЕМАТИКА

Ранок
(освітні ситуації)

ців народів світу,
ознайомлює малят із народною
музикою, рухами
танців.
Класифікація
“Чи всі танці однакові?”.
Діалогдослідження
“Навіщо нам потрібно вимірювати кількість?”.

Заняття

Прогулянка

Сюжетна гра “Крамниця” –
давати дітям різні товари (ті,
кількість яких можна рахувати, продавати на штуки, рідини та сипкі товари); діти визначають, як які товари варто
вимірювати, позначають вартість товарів, грають.

Сюжетна гра “Крамниця”
– давати дітям різні товари (ті, кількість яких можна рахувати, продавати
на штуки, рідини та сипкі
товари); діти визначають,
як які товари варто вимірювати, позначають вартість товарів, грають.
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Після обіду (читання)

Вечір

Сюжетна гра “Крамниця” – давати дітям
різні товари (ті, кількість яких можна
рахувати, продавати на штуки, рідини та
сипкі товари); діти визначають, як які товари варто вимірювати, позначають вартість товарів, грають.

