Ï ÅÐÅ ÄÌÎÂ À
Сьогоднішні діти-дошкільнята народжуються й роблять свої перші кроки як маленькі
особистості у світі, який надзвичайно стрімко розвивається, перенасичений інформацією
та сповнений різноманітних суперечностей. Такі умови розвитку дитини диктують, у свою
чергу, те, що, вперше ступаючи на поріг школи, малюк повинен не тільки мати певну суму
інтелектуальних знань, але й володіти необхідними навичками та вміннями (фізичними,
соціальними, комунікативними, психологічними тощо). На виховання й розвиток старшого дошкільника, відповідне навчання та їхню практичну реалізацію спрямована програма
«Впевнений старт» (Київ, 2010 р.).
Структура вищезгаданої програми відбиває всебічний та гармонійний розвиток особистості дитини, а саме:
— фізичний;
— пізнавальний;
— мовленнєвий;
— художньо-естетичний.
Окремий акцент у програмі «Впевнений старт» зроблено на ігрову діяльність: адже
5–6-річні діти навчаються та розвиваються переважно засобами гри, яка, власне, є провідною діяльністю хлопчиків та дівчаток такого віку.
Працюючи з дітьми за програмою «Впевнений старт», педагогу важливо й необхідно
правильно, раціонально спланувати виховну та навчальну роботу, щоб зробити її результати максимально ефективними.
У реалізації таких непростих завдань вихователям має допомогти пропонований методичний посібник.
Ця книга містить практичні поради щодо організації календарного планування зі старшими дошкільниками. Матеріал збірника поданий у вигляді конкретизованих таблиць:
— «Розклад навчальної діяльності»;
— «Річний блочно-тематичний план роботи зі старшими дошкільниками»;
— «Перспективний план організації розвивально-виховної зайнятості дітей»;
— «Планування на кожен день».
Зміст методичного посібника викладено відповідно до основних рекомендацій та вимог
програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».
У збірнику знайшли відображення різні форми та методи роботи, спрямовані на підготовку дитини до школи: її навчання, виховання, соціально-психологічне формування,
особистісне становлення тощо.
Сподіваємось, що ця книга стане в пригоді багатьом педагогам, які працюють із 5–6 річними дітьми, і допоможе їм дати своїм вихованцям знання, потрібні для подальшого навчання в школі.
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Ðîçêëàä íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Дні тижня

Пріоритетні напрями

Понеділок

Фізичний розвиток.
Пізнавальний розвиток (ознайомлення з довкіллям)

Вівторок

Художньо-естетичний розвиток (музична діяльність).
Мовленнєвий розвиток

Середа

Фізичний розвиток.
Художньо-естетичний розвиток (образотворча діяльність — ліплення,
аплікація)

Четвер

Художньо-естетичний розвиток (музична діяльність).
Пізнавальний розвиток (логіко-математична діяльність)

П’ятниця

Ігрова діяльність.
Художньо-естетичний розвиток (образотворча діяльність — малювання та конструювання)

Áëî÷íî-òåìàòè÷íèé ïëàí ðîáîòè
ç³ ñòàðøèìè äîøê³ëüíèêàìè
Назва блоку
Я живу й зростаю в мальовничім краї

Теми тижня
І. Вітчизна наша — Україна

Місяць
Вересень

ІІ. Моя мала Батьківщина
ІІІ. Наш дитсадок — найкращий
І V. Рідна оселя, рідна домівка

Осінь усьому рахунок веде

І. Щоденне свято — хліб

Жовтень

ІІ. Урожай із грядочки
ІІІ. Щедрий сад запрошує малят
Осінні барви й чудеса

І. Про погоду восени
ІІ. Художниця-осінь

Таємниці лісу

І. Лісовою стежкою

Листопад

ІІ. А хто в гаї проживає?
Якщо любиш мандрувати

І. У світі транспорту
ІІ. Азбука дороги
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ÂÅÐÅÑÅÍÜ
ÏÅÐÑÏ ÅÊÒÈÂÍÈÉ ÏË ÀÍ ÎÐÃÀÍ ² ÇÀ Ö² ¯
ÐÎÇÂÈÂÀËÜ ÍÎ-ÂÈÕÎÂ Í Î¯ ÇÀ ÉÍ ßÒÎÑÒ ² Ä² Ò Å É
Òåìà òèæíÿ «Â³ò÷èçíà íàøà — Óêðà¿íà»
День

Напрями та форми роботи

Понеділок Фізичний розвиток
Рухливі ігри «Парний біг»,
«Коники».
Бесіда з елементами гри «Звідки
сила в козаків?».
Фізкультхвилинка «Раніше й тепер».
Силові вправи.
Перегляд світлин «Видатні українські спортсмени»
Вівторок

Художньо-естетичний розвиток
(музична діяльність)
Слухання укр. нар. мелодії
«Гопак».
Вивчення укр. нар. пісні «Гарна
наша Україна» (обр. С. Файнтуха).
Музична рухлива гра «Подоляночка»

Середа

Фізичний розвиток
Народна рухлива гра «Квач».
Рухливі ігри «Жартівливі шикування», «З купини на купину».
Фізкультхвилинка «Колишися,
калино».
Музична гра «Ой є в лісі калина».
Бесіда «Цілюще зілля з рідної
землі»

Четвер

Пізнавальний розвиток
(ознайомлення з довкіллям)
Бесіда «Моя Батьківщина».
Розгляд географічної мапи України.
Дидактичні ігри «Державні символи»,
«Мешканці вкраїнських міст», «Яка
моя Вітчизна?».
Робота з текстом оповідання В. Сухомлинського «А що там за лісом?»
Мовленнєвий розвиток
Дидактичні мовні ігри «Український
костюм», «Упорядкуй слова!», «Наша
Україна», «Поясни слова!».
Фізкультхвилинка «Послухай!».
Слухання та обговорення віршів:
М. Сингаївський «Мати-Україно»,
О. Олесь «Прапор», Л. Біленька
«Бережімо Україну»
Художньо-естетичний розвиток
(образотворча діяльність — ліплення,
аплікація)
Розгляд ілюстрацій та фрагментів творів петриківського розпису із зображенням калини.
Робота із загадкою про калину.
Дидактична гра «Чим калина гарна?».
Аплікація «Калинове намисто»

Художньо-естетичний розвиток
(музична діяльність)

Пізнавальний розвиток
(логіко-математична діяльність)

Виконання пісні «Гарна наша
Україна».

Математична гра «Полічи козаків!».
Пальчикова гра «Умільці»
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Закінчення таблиці
День

Напрями та форми роботи

×åòâåð

Âèâ÷åííÿ ðèòì³÷íèõ ðóõ³â ï³ä ìåëîä³þ «Êîçà÷îê» (çàêàðïàòñüêèé
òàíåöü).
Õîðîâîä ï³ä ìåëîä³þ ï³ñí³ «Ãàëÿ
ïî ñàäî÷êó õîäèëà».
Â³äãàäóâàííÿ çàãàäîê ïðî óêðà¿íñüê³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

Ëîã³÷í³ ³ãðè «Êîãî ÿê çâàòè?», «Õòî
íàéâèùèé?».
Ãðà íà îð³ºíòóâàííÿ â ïðîñòîð³ «Â³äøóêàé â³íî÷îê!».
Ëîãîðèì³÷í³ âïðàâè (çà â³ðøåì
Â. Êëåíöà «Óêðà¿íñüêèé â³íî÷îê»)

Ï’ÿòíèöÿ

Ігрова діяльність

Художньо-естетичний розвиток
(îáðàçîòâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü — ìàëþâàííÿ
òà êîíñòðóþâàííÿ)

Ãðà-ïàíòîì³ìà «Ïîêàæè ðóõàìè».
Òâîð÷à ãðà «Ñêëàäè â³ðøèê».
Ñþæåòíî-ðîëüîâ³ ³ãðè «Ä³äóíüîæàðò³âíèê».
«Ìè — ìàëåíüê³ óêðà¿íö³»

Ñëóõàííÿ â³ðø³â Î. Îëåñÿ «Ä³ä Äí³ïðî», ². Ñ³÷îâèêà «Íà äîáðî».
Ô³çêóëüòõâèëèíêà «Ðèáàëêà».
Ðîçãëÿä êàðòèí À. Êó¿íäæ³ «Ì³ñÿ÷íà
í³÷ íà Äí³ïð³», «Äí³ïðî âðàíö³».
Êîíñòðóþâàííÿ ç áóäìàòåð³àëó
«Ì³ñò ÷åðåç Äí³ïðî»

Òåìà òèæíÿ «Ìîÿ ìàëà Áàòüê³âùèíà»
День

Напрями та форми роботи

Ïîíåä³ëîê Фізичний розвиток
Ðóõëèâ³ ³ãðè «Äåíü ³ í³÷», «Ïîæåæí³ íà íàâ÷àíí³».
Ëîã³÷íà ãðà «Êîðèñíî ÷è
øê³äëèâî?».
Ô³çêóëüòõâèëèíêà «Ì³ñòî
îæèâàº».
Áåñ³äà-ãðà «Âèõîäÿ÷è â ì³ñòî»

Â³âòîðîê

Художньо-естетичний розвиток
(ìóçè÷íà ä³ÿëüí³ñòü)
Ñëóõàííÿ ï’ºñè Ä. Øîñòàêîâè÷à
«Âàëüñ êâ³ò³â».
Âèâ÷åííÿ òàíöþâàëüíèõ ðóõ³â
âàëüñó («Âàëüñ ³ç êâ³òàìè»,
Ä. Ðîññ³í³).
Ìóçè÷íà ãðà «×îðíîáðèâèé
êîðîëüîê».
Õîðîâîä «Áàðâèñò³ â³íî÷êè»

Пізнавальний розвиток
(îçíàéîìëåííÿ ç äîâê³ëëÿì)
Áåñ³äà «Íàøå ð³äíå ì³ñòî».
Îçíàéîìëåííÿ ç ãåðáîì ñâîãî ì³ñòà.
Åêñêóðñ³ÿ «Ì³ñòî, â ÿêîìó òè æèâåø».
Ðîçãëÿä ñëàéä³â «Âèçíà÷í³ ì³ñöÿ íàøîãî ì³ñòà».
Äèäàêòè÷í³ ³ãðè «ßêå íàøå ì³ñòî?»,
«Ñïðàâè ì³ñòà».
Ñëóõàííÿ â³ðøà Ä. Ïàâëè÷êà «Äå íàéêðàùå ì³ñöå íà çåìë³?»
Мовленнєвий розвиток
Ìîâí³ ³ãðè «Ì³ñüêèé ïåéçàæ — âèãëÿä
³ç â³êíà»,
«Ì³é óëþáëåíèé êóòî÷îê ì³ñòà»,
«Ì³ñüêèé áóäèíîê».
Ïðîìîâëÿííÿ ñêîðîìîâêè
«Áóä³âåëüíèêè».
×èñòîìîâêè «Ì³ñüê³».
Ôîíåìàòè÷íà ãðà «Çëîâè çâóê!»
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Закінчення таблиці
День
Ñåðåäà

Напрями та форми роботи
Фізичний розвиток
Рухливі ігри «Спритні малята»,
«Класики», «М’яч ведучому».
Дидактична гра «Предмети з пакета» (предмети гігієни).
Піший перехід вулицями свого
мікрорайону.
Фізкультхвилинка «Гарне місто
в нас»

×åòâåð

Ï’ÿòíèöÿ

Художньо-естетичний розвиток
(образотворча діяльність — ліплення,
аплікація)
Віртуальна подорож «У магазині
сувенірів».
Розгляд світлин або малюнків із зображенням розписного посуду.
Дидактична гра «Такі чудові речі».
Ліплення «Чарівна ваза».
Виставка та презентація виробів

Художньо-естетичний розвиток
(музична діяльність)

Пізнавальний розвиток
(логіко-математична діяльність)

Повторення танцювальних рухів
вальсу («Вальс із квітами», Д. Россіні).
Слухання п’єси Ю. Грибоєдова
«Музична скринька».
Бесіда «Музика в нашому місті».
Гра на дитячих музичних інструментах (укр. нар. пісня «Вийди,
вийди, сонечко»)

Спостереження за життям рідного
міста (природа, соціум).
Гра «Допоможи інспекторові ДАІ».
Математичні вправи «Веселий рахунок», «Один — два — п’ять».
Логічні ігри «Знайди зайві слова!»,
«Куди ти підеш?», «Можна — не можна», «У місті чи в селі?»

Ігрова діяльність

Художньо-естетичний розвиток
(образотворча діяльність — малювання
та конструювання)

Ігри для розвитку пам’яті «Послухай, запам’ятай, намалюй»,
«Про що розповів нам Петько?».
Творча гра «Увічливі товариші».
Сюжетно-рольова гра «Подорож
у чарівних чоботях».
Гра-вікторина «Знавці рідного
міста»

Бесіда «Міський парк у вересні».
Фізкультхвилинка «Прогулянка
містом».
Розгляд, обговорення картини
В. Полєнова «У парку».
Сюжетний малюнок «Осінній парк».
Виставка дитячих малюнків, презентація

Òåìà òèæíÿ «Íàø äèòñàäîê — íàéêðàùèé»
День

Напрями та форми роботи

Понеділок Фізичний розвиток
Ðóõëèâ³ ³ãðè «×èÿ ëàíêà øâèäøå
çáåðåòüñÿ?», «Âèò³âíèêè»; «Âåñåë³
çìàãàííÿ» (ãðà-åñòàôåòà).
Ô³çêóëüòõâèëèíêà «Äèòÿ÷èé
ñàäîê».

Пізнавальний розвиток
(ознайомлення з довкіллям)
Екскурсія дитячим садком.
Бесіда «Наш веселий дитсадочок».
Розгляд фотоматеріалів про життя
дитсадка.
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