
У групі працюють: 

Курчатко ти, курчатко я— 

А разом ми, одна сім’я . 

Цікаво нам у групі жити 

Девіз групи:  

Із розчинених воріт,  

Вируша курчатко в світ… 

Матусі й татусі, 

Уважно прочитайте! 

Це правило для всіх, 

Його запам’ятайте! 

Не давайте у садок 

Своїм дітям кульки, 

Ланцюги та кільця 

цукерки та жуйки. 

Не давайте зброю, 

 намиста та браслети, 

хлопавки, цукерки 

та гострі предмети. 

 колючі та ріжучі, 

речі не давайте . 

іграшки м’які  

також забирайте . 

Прочитали, зрозуміло? 

Дуже нам приємно . 

Дотримуватись правил  

будемо взаємно! 

Вихователь : 

 Андрієнко Оксана Олександрівна 

Ястреб Катерина Сергіївна  
Помічник вихователя:  

Ковтун Тетяна Василівна 

Рекомендації батькам щодо адаптації 

дитини в дитячому садку  

1. Привести домашній режим у відповідність з 

режимом групи дитячого саду, в яку буде ходити 

дитина. 

2. Ознайомитись з меню дитячого саду і ввести в 

раціон харчування малюка нові для нього страви. 

3. Навчайте дитину вдома всім необхідним навичкам 

самообслуговування: вмиватися, витирати руки; одя-

гатися і роздягатися; самостійно їсти, користуючись 

під час їжі ложкою; проситися на горщик.  

4. Розширюйте "соціальний горизонт" дитини, хай 

він звикає спілкуватися з однолітками на дитячих 

ігрових майданчиках,  

5. Необхідно сформувати у дитини позитивну уста-

новку, бажання йти в дитячий сад.  

6. У період адаптації вдома необхідно дотримуватися 

режиму дня, більше гуляти у вихідні дні, знизити 

емоційне навантаження. 

7. У період адаптації дитини до нових умов дошкіль-

ного закладу будьте особливо уважними до її по-

ведінки, настрою, самопочуття. 

8. Дуже важливо вранці створювати атмосферу гар-

ного настрою, це зумовлює Успіх 

9. Говоріть дитині вдома, о в садочку їй буде добре, 

там багато гарних іграшок, хороших діток. 

10. Не загрожуйте дитині дитячим садком як пока-

ранням за гріхи й неслухняність. 

11. Пам’ятайте, що ваше хвилювання передається 

дитині. Щоб запобігти цьому, заздалегідь познайом-

тесь з вихователями та особливостями організації 

життя в групі. 

12. Обов’язково повідомте вихователів групи звички 

та вподобання, про особливості здоров’я і по-

ведінки вашого малюка. 



Ранкова зустріч дітей, 

ігри , індивідуальне спілкування      7.30-8.20 

 

Ранкова гімнастика                             8.00-8.05 

 

Сніданок                                          8.20-8.40 

 

Ігри,  

самостійна діяльність за вибором  дітей  8.40-      

9.00 

Підготовка до занять, 

заняття групові фронтальні та індивідуальні

 9.00-9.35 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, повер-

нення з прогулянки 9.35-11.45 

Підготовка  

  до обіду 11.45-11.55 

       Обід 11.55-12.25 

 

Підготовка до сну,  

сон  12.,25-15.00 

Поступовий підйом, гімнастика пробудження 

після денного сну 15.00-15.30 

Ігри , самостійна діяльність, 

індивідуальні заняття 15.30-16.10 

Підвечірок 

 16.10-16.30 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, повер-

нення дітей додому 16.30-18.00 

Понеділок 

1. Заняття з розвитку мовлення + 

художньо-продуктивна діяльність 

(малювання). 

2. Заняття з фізичної культури. 9.40 

Розвага  (1-3т.- за планом музично-

го керівника; 

                 2,4 т. – за планом вихова-

теля)  

Вівторок 

1.  Заняття з ознайомлення з приро-

дою. 

2. Музичне заняття.  9.35. 

 

Середа 

1.Заняття з сенсорного розвитку. 

 

 

Четвер 

1.Заняття з розвитку мовлення + 

художньо-продуктивна діяльність 

(аплікація / конструювання) 

2. Заняття з фізичної культури. 9.40  

 

П‘ятниця 

1. Заняття з ознайомлення з довкіл-

лям + художньо-продуктивна дія-

льність (ліплення). 

2. Музичне заняття.  9.35. 

Тематичні проекти які ми вивчаємо 

 «Давайте познайомимось. Дитячий садок» 

«Тихо осінь ходить гаєм» 

«У дворі працьовитої курочки» 

«Ігри, іграшки, забави» 

 «Зима - чарівниця» 

 «Казкові перлинки» 

«У Настуні і Марічки гарні сукні й черевички» 

«Облаштуємо ляльці Марічці кімнату» 

«Моя родина» 

«Що таке добре, а що - погано» 

«Весна-весняночка» 

«Бережи себе малюк!» 

«Головне - здоровим бути,  це потрібно всім 

збагнути!» 

          «Добре нам в саду живеться»  

«Я і моя родина» 

«У світі ігор та забав» 

«Предмети, які нас оточують» 

:«Водичка навколо нас!» 

«У гостях у героїв казки Ріпка» 

«Сторінками казки «Колобок» 

: «Барви квітів» 

«Комахи-наші маленькі друзі» 

 

 «Наші менші друзі» 


