ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ДНЗ
У ЛІТНІЙ ПЕРІОД
Мета: збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей з уразуванням індивідуально-типологічних особливостей дітей дошкільного віку.
Завдання:
1.	Створити умови, що забезпечують охорону життя і здоров’я дітей, попередити захворюваність і травматизм у літній період.
2. Продовжувати роботу з виховання здорового способу життя дошкільників.
3.	Реалізувати систему заходів, спрямовану на оздоровлення та фізичний розвиток дітей, їхнє моральне виховання, розвиток цікавості та пізнавальної активності, формування культурно-гігієнічних і трудових навиків.
4. Забезпечити позитивний емоційний стан кожної дитини.
5.	Здійснити педагогічне та санітарне просвітництво батьків із питань виховання
й оздоровлення дітей у літній період.
МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ
№
з/п

Зміст роботи

Термін
проведення

Відповідальний

1

Ознайомлення колективу ДНЗ із планом роботи влітку

травень

Завідуюча

2

Інструктаж «Охорона життя та
здоров’я дітей на прогулянковому майданчику влітку»

травень

Завідуюча

3

Консультація для вихователів «Особ
ливості планування навчально-виховної роботи в ДНЗ»

травень

Старший
вихователь

4

Консультація для педагогів «Отруйні
рослини»

травень

Старша
медсестра

5

Консультація для педагогів «Організація питного режиму»

травень

Старша
медсестра

6

Консультація для вихователів «Організація рухового режиму дітей на території дитячого садка влітку»

травень

Інструктор
з фізвиховання

7

Співбесіда з педагогами «Як запобігти
нещасний випадок із дітьми влітку»

травень

Старша медсестра, старший
вихователь

8

Консультація для вихователів «Правила використання ігрового та фізкультурного устаткування на літньому
прогулянковому майданчику дитячого
садка»

червень

Старший
вихователь

Позначка
про виконання
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БЛОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД
Назва блоку
Наш чудовий дитсадок

Тема тижня

Місяць

Дитсадок — веселий дім, нам радісно жити
в нім!

Червень

Зелене царство
Чарівний світ навколо
нас

На бабусинім подвір’ї

У світі казки чарівної

У пташиному містечку

В гостях у лісових друзів
Липень

В ігровому колі
Такі знайомі речі
Мої почуття
Чарівний світ природи

Казковий вернісаж

Серпень

Чарівний світ живопису та музики
Рідне місто
Рідне місто

Україна — рідний край

Серпень

РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЛІТНІЙ
ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД
Дні тижня

Розділ програми

Понеділок

Чарівні фарби і талановиті пальчики (малювання)

Вівторок

Зростаємо дужими

Середа

Чарівні фарби і талановиті пальчики (ліплення / аплікація-викладання)

Четвер

Музична скарбничка

П’ятниця

Дитина у довкіллі / Віконечко у природу
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
Теми тижня
Дні тижня

Розділи
програми

І тиждень.
«Дитсадок — веселий дім,
нам радісно жити в нім!»

Понеділок

Чарівні фарби і талановиті
пальчики (малювання)

Тема: «Чарівний олівецьмалювець»

Вівторок

Зростаємо дужими

Гра-заняття «Радісно в садку живеться»

Середа

Чарівні фарби і талановиті
пальчики (ліплення / аплікація)

Тема: «Частування для ляльок» (ліплення)

Четвер

Музична скарбничка

За планом музичного керівника

П’ятниця

Дитина у довкіллі / Віконечко у природу

Розвага «Гарно нам в садку
живеться»
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НА ЧЕРВЕНЬ

ІІ тиждень.
«Зелене царство»

ІІІ тиждень.
«На бабусинім подвір’ї»

ІV тиждень.
«В гостях у лісових
друзів»

Тема: «Квіти на галявині»
(різні техніки малювання)

Тема: «Ой котику, котику»

Тема: «Хто в лісі живе?»

Гра-заняття «Я і рослини»

Гра-заняття «Друзі котика
Мурчика»

Гра-заняття «Подорож до
лісу»

Тема: «Чарівні рослини»
(аплікація)

Тема: «Почастуємо своїх
улюбленців» (ліплення)

Тема: «Почастуємо лісових друзів» (ліплення)

За планом музичного керівника

За планом музичного керівника

За планом музичного керівника

Гра-заняття «Рослини —
наші друзі»

Розвага «Друзі наші менші»

Гра-заняття «В гостях
у лісових друзів»
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КОМПЛЕКСИ РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ
«Веселі квіти»
I. Ходьба у середньому та швидкому темпі
Біг у середньому темпі.
II. Комплекс загально-розвиваючих вправ із кубиками

1. Піднімання рук через сторони вгору

Вихідне положення (в. п.) — основна стійка.
1–3 — підняти руки через сторони вгору, постукати кубиками двічі над головою (вдих).
4 — опустити руки у в. п. (видих).
Повторити 4–6 разів.

2. Повороти тулуба в різні боки

В. п. — стійка, ноги розставлені, руки з кубиками опущені вниз.
1 — поворот тулуба праворуч, постукати кубиками перед грудьми (видих).
2 — повернутися у в. п. (вдих).
3–4 — те саме в лівий бік.
Повторити 4–6 разів.

3. Нахили тулуба вперед

В. п. — основна стійка.
1 — нахилити тулуб уперед, покласти кубики на підлогу біля носків ніг (видих).
2 — випрямитись у в. п. (вдих).
3 — нахилити тулуб уперед, взяти кубики (видих).
4 — випрямитись у в. п.
Повторити 3–4 рази.

4. Присідання

В. п. — основна стійка.
1–3 — присісти, постукати кубиками двічі об підлогу.
4 — повернутись у в. п.
Повторити 4 рази.
III. Ходьба у повільному темпі на носках, як лисичка

«Весела подорож»
I. Ходьба зі зміною темпу
Біг у середньому темпі, ходьба.
II. Комплекс загально-розвиваючих вправ із брязкальцями

1. Піднімання рук у сторони

В. п. — основна стійка.
1–2 — підняти руки з брязкальцями в сторони і побрязкати (вдих).
3–4 — опустити руки (видих).
Повторити 6 разів.

2. Нахили тулуба вперед

В. п. — основна стійка.
1–3 — нахилити тулуб уперед, постукати брязкальцями двічі по ногах нижче від колін
(видих).
4 — випрямитись у в. п. (вдих).
Повторити 4–6 разів.
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