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Від редактора
Шановні читачі!
"Батьки не чують…", "Нині батьки не
такі…" — ці репліки часто злітають з вуст
педагогів під час розмови про виховання
дітей. А що зробили ми, педагоги, щоб наші
слова стали для батьків поштовхом до дії?
Щоб зачепили їхні душі? Щоб допомогли
побачити помилки у вихованні, виправити
чи запобігти їм?
Особистість виховується у тріаді —
заклад освіти, сім’я, громадськість. Такої
думки дотримувався В. О. Сухомлинський,
ідеї якого традиційно застосовуємо в нашому
закладі під час роботи з батьками
вихованців. Але, найефективнішим у роботі
з батьками є індивідуальне спілкування. Ми
не лише доносимо до них інформацію, а й
бачимо їхні обличчя, міміку та розуміємо
їхню налаштованість
на сприйняття
інформації, відвертість тощо.
Отже, МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

Брусенцова А.О., шеф-редактор

Де ми знаходимось?

У цьому випуску
 6 років нашого життя

м. Харків, метро
"Ботанічний сад", біля
канатної дороги.
вул. Новопрудна, 1

 Відкриття освітньотворчого сезону
 TV-візит
 Головні новини
 Цікавинки жовтня
 Педагогічні родзинки
 Улюблені страви
 Кросворд для малюків

Більш ніж за 6 років
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ВІДКРИТТЯ ОСВІТНЬО-ТВОРЧОГО
СЕЗОНУ У ЗДО № 279

TV - візит

3 вересня 2018 року відбулося урочисте відкриття освітньо творчого сезону у закладі дошкільної освіти № 279! На святі були
присутні улюблені малята, дружній персонал та шановні батьки
вихованців! У гості завітали казкові персонажі, які грали з
малюками, співали та танцювали.
Всі присутні отримали неймовірне задоволення від свята!

Цікава новина – наші маленькі вихованці стали повноцінними акторами,
одними серед учасників відео-фільму «Прекрасний наш Шевченківський
район»! Цей фільм було представлено 3-го жовтня 2018 року у Палаці
студентів Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, де відбулися районні урочистості з нагоди відзначення Дня
працівників освіти та Всеукраїнського Дня дошкілля за участю голови
адміністрації Шевченківського району Котковського В.Р.

ГОЛОВНІ НОВИНИ
2018-10-17
ЗУСТРІЧ З ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ РАЙОНУ

2018-10-18
СПОРТИВНИЙ МАРАФОН

2018-10-19

17 жовтня до закладу завітали справжні
поліцейські. Вони провели інтерактивну бесіду
з дітьми «Особиста безпека дитини!»
Поліцейський Ілля розповів, що треба робити
малюкам, якщо хтось з них загубився. Діти
отримали багато вражень від зустрічі!

18 жовтня у закладі проходив спортивний
марафон за участю батьків вихованців!
Першим пунктом у програмі марафону стала
весела ранкова гімнастика з батьками та
вихованцями, другим - стало заняття з Бебійоги для малюків та матусь, яке провела
керівник
гуртка
Брусенцова
Анна
Олександрівна. А закінчила цей проект
музичний керівник Кучма Галина Єгорівна, яка
провела разом з усіма учасниками освітнього
процесу запальну танцювальну аеробіку.

19 жовтня педагогічні працівники закладу
дошкільної освіти брали участь у одноденному
Всеукраїнському установчому навчальнометодичному семінарі «Створюємо освітнє
середовище для дітей раннього віку». У заході,
який проходив у м. Києві, вихователь-методист
Добрицька-Лущий О.В., вихователь групи
раннього віку Білоусова К.В., музичний
керівник Кучма Г.Є. достойно презентували
наш заклад для гостей семінару. Присутнім
була запропонована цікава презентація про
розвивальне середовище, яке створено для
дітей раннього віку в нашому закладі дошкільної

УЧАСТЬ У ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ
ПРОЕКТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

освіти.

ЦІКАВИНКИ ЖОВТНЯ
1 ЖОВТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗИКИ

6 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

4 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ТВАРИН

7 ЖОВТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ УСМІШКИ

5 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

11 ЖОВТНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДІВЧАТОК

З 4 ПО 10 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ КОСМОСУ

16 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Педагогічні родзинки
ОРФ-ПЕДАГОГІКА – музична
методика раннього розвитку дітей

«Бебі-йога» як засіб фізичного
розвитку дошкільнят

Особливості розвитку емоційної
сфери дошкільника

Карл Орф розробив педагогічну систему
виховання дітей, поєднавши творчість і
мистецтво, створивши симбіоз мови, рухів, гри
на музичних інструментах та музики.
На заняттях за Орф-методом дитина вчиться
грати та співати, ритмічно рухатись,
концентрувати та тренувати увагу, пам’ять,
вчиться абстрактно мислити, спілкується з
однолітками та дорослими.
Основні
моменти
уроків
за
Орфпедагогічним
методом
полягають
у
наступному: рухи та танок (традиційні та
художні), ритм, співи, мова (увага дитини
переходить на музичність та яскравість слова.
На занятті використовують три варіанти
мовного тексту: на рідній мові, на іноземних
мовах, на “сфантазованій” мові), театр
(використовують
різноманітні
музичні
інструменти: реко-реко, маракаси, барабани,
ксилофони, а також шари, стрічки, тканини,
скляночки та інше.

Східна гімнастика є чудовим засобом
естетичного і морального виховання. Завдяки
таким вправам не лише поліпшується здоров’я,
а й прискорюється робота мозку, до того ж
формується красива фігура, правильна постава
й енергійна хода, зміцнюється сила волі,
витримка, впевненість в собі. «Бебі-йога» являє
собою комплекс фізичних вправ, розроблених
на основі класичної хатха – йоги, в поєднанні з
масажем. «Бебі-йога» поєднує простоту
виконання вправ і максимальну користь для
здоров'я.
Заняття йогою не потребують спеціальної
підготовки, підходять дітям різного віку і, що
важливо, не мають особливих протипоказань.
Ці заняття є відмінним засобом розслаблення.
Особливо корисна йога дітям, які у
повсякденному
житті
відрізняються
підвищеною
збудливістю,
нервозністю,
неуважністю. Дитяча йога – один з найкращих
способів турботи про свою дитину.

У дошкільному віці відбуваються значні
зміни в структурі емоційної сфери дитини, її
ускладнення, що обумовлено соціалізацією
змісту та форм прояву емоційних реакцій.
Відбувається розширення модельного ряду
емоційних реакцій, інтегрування емоцій та
інтелекту.
Протягом дошкільного віку
відбувається
зміна
змісту
емоцій,
трансформація
емоційних
переживань,
з'являються нові емоції і почуття, що пов'язано
зі зміною змісту і структури діяльності дитини.
Під впливом різних продуктивних видів
діяльності, ознайомлення з навколишньою
природою і музикою розвиваються естетичні
емоції, як здатність сприймати, відчувати і
переживати прекрасне в навколишньому житті
і в творах мистецтва. Під впливом занять і
дидактичних ігор розвиваються інтелектуальні
емоції. В результаті виконання моральних
вимог розвиваються моральні емоції, що
грають велику роль в особистісному розвитку
дитини та формуванні його активної позиції в
якості суб'єкта діяльності.

Кучма Г.Є., музичний керівник

Брусенцова А.О.,
інструктор з фізичної культури

Неєлова В.В., практичний психолог

УЛЮБЛЕНА СТРАВА «МИШУТКИ»

КРОСВОРД ДЛЯ ДІТЕЙ

Манна кашка на молоці з фруктами
(готуємо разом з батьками)
• 250 мл найсвіжішого молочка,
• 40 г манної крупички,
• 20 г найвкусніших родзинок,
• 10 г подрібнених лісових горішків,
• 1 порізаний шматочками жовтенький бананчик,
• 1 дрібочка кориці,
• 1 чайна ложечка солоденького медку.
Доведіть молочко до кипіння, зменшіть вогонь. За допомогою
сита або столової ложечки розвійте крупичку над молочком.
Варіть приблизно 2 хвилинки, безперервно помішуючи.
Додайте родзинки та горішки.
Коли кашка буде готова, викладіть зверху нарізаний бананчик,
додайте корицю та медок.
СМАЧНОГО!
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