
Наш садочок – велика країна, а 

серце країни – маленька дитина! 

Тут ми всі разом:  

- вчимося берегти своє 
здоровʼя; 

- жити в гармонії із  собою 
та світом; 

- вчимося позитивної 
самооцінки та 

відповідальності; 

- формуємо почуття власної 
гідності; 

- піклуємося про розвиток 
тіла і розуму, навчаємо 

дітей добра і краси. 

Оточують дітлахів жваві, 

яскраві, хвилюючі стосунки, 

активні дії зі словом, музикою, 

художньою діяльністю, 

фізкультурними вправами, 

казкою, грою. 

Наша група—це наш дім 

Гарно, затишно у нім. 

Люблять нас і розвивають, 

Нам усім допомагають. 

Водять нас в садочок неньки— 

«Слоненятка» ми маленькі! 

Ласкаво просимо до 

молодшої групи 

«Слоненятко» 



В групі «Слоненятко» Вас раді вітати: 

Вихователі: Дмитренко Наталія 

Анатоліївна  

та Польська Олександра 

Олександрівна  

Помічник вихователя: Олійник 

Валентина Олександрівна  

7:30 - 8:25  - ранкова зустріч дітей, ігри, 

індивідуальне спілкування; 

8:20 - 8:06 - ранкова гімнастика; 

8:25-8:45 - сніданок; 

8:45 - 9.00 ігри, самостійна діяльність за 

вибором дітей; 

9:00 -10:00 - підготовка до занять, заняття 

групові фронтальні та індивідуальні ; 

10:00 - 11:55 підготовка до прогулянки, 

прогулянка, повернення з прогулянки  ; 

11:55 - 12:05 підготовка до обіду ; 

12:05 - 12:35 - обід; 

12:35 - 15:00 - підготовка до сну, сон ; 

15:00 - 15:30 - поступовий підйом, гімнсти-

ка пробудження після денного сну ; 

15:30-16:15 ігри, самостійна діяльність, 

індивідуальні заняття ; 

16:15-16:35 - підвечірок ; 

16:35 - 18.00 підготовка до прогулянки, 

прогулянка, повернення дітей додому . 

Наш режим дня 

 

Понеділок 

1. Заняття з розвитку мовлення+художньо-

продуктивна діяльність(конструювання) 

2. Заняття з фізичної культури (за планом 

вихователя) 

ІІ половина дня 

3. Музична розвага 15:20 

Вівторок 

1. Заняття з ознайомлення з природою + 

художньо-продуктивна діяльність (малювання). 

2. Заняття з фізичної культури 9:35. 

Середа 

1. Заняття з логіко-математичного розвитку + 

художньо-продуктивна діяльність (ліплення). 

2. Музичне заняття 10:10 

ІІ половина дня 

Розвага (за планом фізкерівника2-4 т.) 

Четвер 

1. Заняття з ознайомленням з довкіллям+ 

художньо-продуктивна діяльність (аплікація). 

2. Заняття з фізичної культури 9:35 

ІІ половина дня 

Заняття з розвитку мовлення (Навчання дітей 

читанню за методикою Л.В. Шелестової) 

Пʼятниця 

1. Заняття з розвитку мовлення+ літературна 

діяльність  

2. Музичне заняття 9:35 

Дитячий туризм 

 

 

У роботі з дітьми ми використовуємо 

інновації: 

- програму Всеукраїнського фонду 
«Крок за кроком»; 

- педагогічну спадщину  

В.О. Сухомлинського; 

- методику розвивального читання Л.В. 
Шелестової; 

- курс «Освіта для сталого розвитку» 

Діти, як квіти: поливай, то 
ростимуть! 

Розклад занять 

З любовʼю до кожної дитини, з 
розумінням до кожної родини!  


