
Пропонуємо переглянути  

(початок о 8.00 годині): 
 

Група раннього віку «Чебурашка» 

09.15-09.30 музична діяльність; 

09.45-10.00 освітня лінія  «Мовлення дитини» («В гостях у бабусі»); 

ІІ пол. дня 15.30-15.45будівельно-конструкторська гра («Будинок для машини»). 

 

Група раннього віку «Чомусики» 

09.05-09.20 музична діяльність (слухання забавлянок М.Шутя); 

09.30-09.45 освітня лінія «Дитина в соціумі» («Зустріч з принцесою Носовою 

хустинкою»); 

ІІ пол. дня 15.30-15.45 ознайомлення з соціумом. 

 

Група молодшого дошкільного віку №1 «Калинка» 

9.00-10.10 освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» («Метелики та бджілки, чим 

схожі та відмінні?»); д/гра «Жуки»; читання вірша Н.Забіли «Метелик» (обговорення і 

обігрування) 

10.20-10.40 аплікація «Мій метелик».  

ІІ пол.дня 15.30-15.50 творча гра «Комашки» 

 

Група молодшого дошкільного віку №2 «Ягідка» 

09.05-09.25 освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (математична 

скарбничка «Математична сім’я»); 

09.40-10.00 фізкультура; 

ІІ пол. дня 15.30-15.50 ТРВЗ: художньо-продуктивна діяльність.  

 

Група молодшого дошкільного віку № 3 «Ромашка» 

09.05-09.25 освітня лінія «Мовлення дитини» (заняття з елементами мнемотехніки); 

09.40-10.00 освітня лінія «Дитина у світі культури» (сюжетне малювання); 

ІІ пол. дня 15.20-15.50сюжетно-рольова гра «На гостини до бабусі»  

 

Група середнього дошкільного віку №1 «Ласкавушка»  

09.05-09.25 фізкультура; 

09.40-10.00 освітня лінія «Мовлення дитини» («Хто як весну зустрічає» - дикі 

тварини); 

10.20-11.00 хореографія  

ІІ пол. дня 15.20-15.40 СХД (ліплення з залученням природного матеріалу «Їжачок-

хитрячок»). 

 

Група середнього дошкільного віку №2 «Посмішка»  

09.30-10.10 розвага «Свято Великодня» (муз.зала);  

ІІ пол. дня 15.20-15.40 освітня лінія «Дитина у світі культури» (малювання «Стрічки у 

віночок»); ігри з віночком «Подоляночка», «Передай віночок» 

 

 

 

 



Група середнього дошкільного віку №3 «Материнка» 

09.05-09.25 освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» («Комахи корисні – комахи 

шкідливі»)  

09.40-10.10 творча лабораторія: Відрізняємо комашок від звірів та птахів. Емоційна 

хвилинка «Веселі комахи» 

10.20-11.00 освітня лінія «Дитина у світі культури» (аплікація «Жук – сонечко») 

ІІ пол. дня 15.30-16.00 дидактична рухлива гра з елементами драматизації «Танок 

метеликів та жуків» 

 

Група старшого дошкільного віку №1 «Добрі серця» 

09.00-09.30  освітня лінія «Мовлення дитини» («Тварини навесні» - з елементами 

мнемотехніки); 

09.40-10.10 освітня лінія «Дитина у світі культури» (малювання «Математична 

фантазія»);  

10.20-11.00 дидактичні ігри (самостійна, підгрупова та групова робота); 

ІІ пол. дня 15.30-16.00 дослідницька діяльність. 

 

Група старшого дошкільного віку №2 «Карамелька» 

08.00-08.30 хореографія  

09.10-09.40 освітня лінія «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» («Весна 

грайлива та квітуча» логіко-математичний розвиток + конструювання);  

09.50-10.20 інтегроване заняття (розвиток мовлення + дитина у соціумі: бесіда 

«Періоди весни», заучування вірша Т.Коломієць «Веснянка»; д/ігри) 

ІІ пол. дня 15.30-16.00 самостійна художня діяльність.  

 

Група старшого дошкільного віку №3 «Берегиня»  

09.00-09.30 освітня лінія «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» (логіко – 

математичний розвиток); 

09.40-10.10 конструювання з паперу «Кішечка» 

ІІ пол. дня 15.30-16.00 театралізована діяльність «Коза-дереза»; СХД (створення 

сюжетного малюнка) 

 

Група старшого дошкільного віку №4 «Сонечко» 

9.00-9.35 освітня лінія «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» (логіко-

математичний розвиток «Весна грайлива та квітуча»: бесіда «Періоди весни», лічба, 

геометричні фігури, завдання з лічильними паличками, задачі-жарти) 

10.00-11.00 англійська мова «Великдень у Великій Британії». 

ІІ пол.дня 15.30-16.30 розвага «Традиції Великодня в Україні та Великій Британії» 

(муз.зала) 

 

Група компенсуючого типу «Веселинка» 

09.00-10.00 підгрупові заняття з англійської мови; 

09.40-10.10 освітня лінія «Дитина у світі культури» (аплікація з серветок «Весняні 

квіти»); 

10.20-11.00 логоритміка «Весняні барви». 

ІІ пол. дня 15.30-16.00 бесіда «Весняні зміни в природі» (перегляд відео). 

 

 



Робота групи короткотривалого перебування «Разом з мамою»  

09.30-11.30 ранкова зарядка; заняття «Купання ляльки»; аплікація «Прикрашаємо 

сукню ляльці»; ігри з пазлами; ігри на розвиток дрібної моторики: з прищіпками, 

сортування макаронів, нагодуємо звіряток квасолею; дидактичні ігри (за столами). 

 

Матюшенко Лариса Яківна, завідувач.  

13.30-14.30 Презентація дошкільного навчального закладу.  

 

Спеціалісти пропонують: 

Навчання дітей англійської мови. Покутна Ірина Григорівна:  

09.00-09.30  гр.комп.типу №1 I підгрупа; 

09.30-10.00  гр.комп.типу №1 IІ підгрупа; 

10.00-11.00  ст.гр. №4 «Сонечко» (у групі) 

 

Будянська Ольга Анатоліївна, практичний психолог: 

09.00-10.30 розвивальні підгрупові заняття (гр.комп.типу №1,2) 

10.30-11.00 діагностика готовності дітей старшого дошкільного  

віку до навчання в школі.  

11.00-13.00  консультації для батьків. 

15.00-17.00 індивідуальна робота з дітьми. 

 

Пархоменко Світлана Юріївна, інструктор з фізичної культури: 

09.05-09.30 сер.гр. №1 «Ласкавушка» 

 

Вчителі-логопеди: 

Ткаченко Людмила Іванівна: 

09.00-09.20 підгрупова робота з дітьми, котрі заїкаються; 

10.20-11.00 логоритміка; 

11.00-12.00 індивідуальна робота з дітьми з розвитку звуковимови; 

12.00-13.00 консультації для батьків. 

Коваленко Лілія Олександрівна: 

14.00-15.00 консультації для батьків; 

15.00-17.00 індивідуальна робота з дітьми з розвитку звуковимови; 

17.00-18.00 консультації для батьків. 

 

                                       Музичні керівники:  

Радченко Олена Олександрівна: 

09.30-10.10 розвага «Свято Великодня» (сер.гр. №2 «Посмішка»). 

Шаповалова Інна Альбертівна: 

10.20-11.00 логоритміка «Весняні барви» (гр.комп.типу 

«Веселинка»). 

Коваль Еліна Германівна: 

15.30-16.30 розвага «Традиції Великодня в Україні та Великій 

Британії» (ст.гр. №4 «Сонечко»). 

 


