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Тема: ЗИМОВІ СВЯТА
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№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня ситуація “Свята наближаються...”

1 Бесіда за сюжетною 
картиною
“Підготовка 
до зимових свят 
у класі”

Розглядаючи з вихованцями сюжетну 
картину, пошукайте разом, що майструють 
діти. Поміркуйте, навіщо люди прикрашають 
свої оселі до свят.
Розкажіть малятам про зимові свята і ви-
конайте цікаві завдання з наліпками

Зимові свята

обкладинка,  
с. 2-5

2 Музична хвилинка 
“Чарівний Санта”

Послухайте пісню Брайана Адамса “Має 
бути Cанта”, спонукаючи малят танцювати. 
Разом створіть святковий настрій

Має бути 
Санта

с. 10-11

3 Образотворча 
діяльність “Символ 
свята — ялинка”

За зразками в журналі виготовте разом 
з дітьми вітальні листівки, які вони зможуть 
подарувати рідним та друзям

Новорічні 
красуні

с. 6-7

ІІ. Освітня ситуація “Новорічно-різдвяний затишок”

1 Художня праця 
“Яскравий вогник 
свічечки”

Запропонуйте малятам створити з карто-
ну яскраві свічечки — безпечні оздоби 
для ялинки

Свічка 
для затишку

с. 31

2 Образотворча 
діяльність 
та інсценування 
“Різдвяні янголята”

Прочитайте дітям вірш Марії Артеменко 
“Ангелик” та запропонуйте виготовити 
різдвяних ангеликів, які стануть справжньою 
окрасою для ялинки. Потім інсценізуйте 
розмову кількох ангеликів

Ангелятка

с. 18-19

ІІІ. Художньо-театралізована діяльність “Зима прийшла й свята привела”

1 Театралізація
“Свято Миколая”

Поговоріть із дітьми про історію і традиції 
святкування Дня святого Миколая, щоб діти 
відчули дух цього зимового свята. Про-
читайте сценарій і залучіть своїх вихованців 
до драматизації

Зірки 
для Миколая

с. 26-30

2 Читання та 
обговорення віршів 
О. Кротюк “Доброму 
Миколаю”,
В. Моруги “Нічка-
новорічка”
В. Правоторової 
“У Святвечір”

Прочитайте малятам вірші й запропонуйте 
охочим вивчити напам’ять один із них — 
про своє улюблене свято. Попросіть 
розповісти в групі, чим саме це свято їм 
подобається.

Зимові свята

обкладинка,  
с. 2-5

3 Пізнавально-
театралізована 
діяльність
“Різдвяний вертеп”

Обговоріть із дошкільнятами українські 
різдвяні обряди. Розглядаючи фото, по-
шукайте на них персонажів вертепу. Запро-
понуйте дітям порадувати рідних історією 
про народження Сина Божого

Український 
різдвяний 
театр

с. 8-9
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