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Проблема, над якою працюю:

Шляхи реалізації 
проблемного питання:

Робота

в парах

Інтерактивні

ігри

Комп’ютерні

технології

Вправи на 
релаксацію

Робота

в групах ✓ заняття

✓ бесіди

✓ свята та розваги

✓ спостереження у довкіллі

✓ конкурси

✓ виставки

Ігри: 
➢ дидактичні, 

➢ рухливі,

➢ сюжетно-рольові,

➢ пальчикові, навчальні,

➢ з іграшками, предметами, 

➢ настільні



Ігрові технології вводять дитину у коло реальних 
життєвих явищ та стосунків між людьми, вправляють 

у дотриманні правил і норм поведінки

Щоб мовлення розвивати-

в пальчикові ігри треба грати

В різні ігри граємо –

мову розвиваємо

Витоки творчих здібностей і 
обдарованості дітей 

на їх кінчиках пальців. 
Чим більше майстерності 

в дитячій руці, 
тим розумніша дитина.

(В.О. Сухомлинський)

Хто ріже, клеє та малює,

той руку до письма готує.

Розвиваючи в дітей

творчі здібності,

використовуючи ігри,

навчаю дітей

самостійно аналізувати,

отримувати нові знання.

Для цього є багато форм

проведення занять.

Яку форму обрати?

Звичайно –нетрадиційну

.



Творча діяльність розвиває особистість дитини,

допомагає йому засвоїти моральні та етичні норми. 

На наших заняттях діти з захопленням  співають і танцюють,

ліплять та малюють, складають казки і слухають музику

“Веселі вареники”

Інтегроване заняття

з ознайомлення з навколишнім,

з елементами

пошуково-дослідницької діяльності 

та ліплення



Процес пізнання довкілля
є незамінним емоційним стимулом

Похід

у сільську

бібліотеку

Свято до Дня 

української 

писемності та 

мовлення

Гортаю з дітьми 

книжок сторінки, і

в світ казок 

мандрують малюки.

Малюки усе 

споглядають, а потім 

казочки складають.



Малювання

картопляними

штампами

Видмухування

Малювання

свічкою

Малювання 

пальцями

Малювання 

манкою і клеєм 

ПВА)

Малювання

крейдою

Малювання

долонькою

Малювання

зубною щіткою 

Нетрадиційні 

техніки

малювання

Малювання 

поролоном

Малювання 

по мокрому 

Малювання 

зім' ятим папіром



Дитячі роботи

Хочеш бути здоровим-
грайся!

Хочеш бути розумним-
грайся!

Хочеш бути щасливим –
грайся!

видмухування
набивання

Малювання губкою

Малювання свічкою

долоньками штампами



З метою - розвитку естетичних почуттів,

етичного ставлення до навколишньої дійсності, 

створення радісного настрою у дітей,

національно – патріотичного виховання, 

протягом року були проведені заходи:

Ігри забавлянки

“Вправні рученята”

Осінній вернісаж

Фізрозвага “Козацькі забави”

Свято до Дня української 

мови та писемності

“Святий Миколай-

прийди до нас з раю”

“Казковий Новий рік”

Свято “Найкраща матуся моя”

“Масляна 2020”

«Кобзарем ми його звемо»

Свято Вишиванки

День захисту дітей

“Усмішками сяє зал-святкуємо 

випускний бал”



“Народні і державні

символи України” 

Семінар на базі Павлівського ЗДО

До кожної дитини 

ключ знайти, 

У праці результат 

хороший мати,

Упевнено і творчо

до мети іти, 

З любов’ю серце 

дітям віддавати.


