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№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож  “До трипільців на гостину”

1 Бесіда за сюжетною 
картиною 
“Трипільські 
дивовижі”

Запросіть малят разом із Джмеликом 
та його друзями помандрувати в часі — 
відвідати трипільське поселення.

Розглядаючи разом сюжетну картину, 
пориньте в атмосферу життя трипільців: що 
роблять люди, які тварини поряд із ними, 
скільки поверхів мають будинки, якими 
іграшками бавляться діти?

Допоможіть мандрівникам повернутися 
в сьогодення, виконавши завдання 
в журналі

Пригоди 
в мандрівці 
до древніх 
трипільців

обкладинка, 
с. 2–5

2 Хвилинка милування 
“Глиняні вироби 
трипільців”

Запропонуйте дітям розглянути давні 
керамічні вироби, знайдені у Трипіллі. 
Разом пошукайте схожі риси у творах 
українських народних майстрів

Трипільська 
кераміка

с. 2 обкл.

3 Образотворча 
діяльність 
“Трипільські 
символи”

Розгляньте трипільські символи. Чи 
доводилося вашим вихованцям бачити 
подібні зображення? Розкажіть дітям про 
дерево роду та оздоблення трипільських 
осель. За інструкцією в журналі створіть 
власні шедеври

Малюємо 
з трипільцями

с. 6–7

ІІ. Освітня подорож “Мандрівка в часі”

1 Читання вірша 
О. Лущевської “Де 
живуть динозаври?”

Прочитайте дітям незвичайний вірш у 
супроводі руханки. Спробуйте разом із 
вихованцями створити власні варіанти 
кумедних віршиків. Виконайте завдання від 
Джмелика — розшифруйте назву динозавра

Де живуть 
динозаври?

с. 20–21

2 Художня праця
“Веселі роботи”

За інструкцією в журналі разом змайструйте 
веселих роботів: робота-пружинку і робота-
танцюриста. Дайте дітям можливість 
проявити творчість та вигадливість

Веселі 
роботи

с. 22–23

3 Діалог-фантазування 
“Подорож у часі”

Розгляньте з дітьми комікс про те, як 
персонажі журналу мандрували віхами 
української історії. Обговоріть, із якими 
персонажами минулого ви хотіли би 
зустрітися. Запропонуйте малятам придумати 
власні подорожі та розповісти про них одне 
одному

Подорож 
у часі

обкладинка,

с. 3

ІІІ. Освітня ситуація “Цікаве знайомство: Іван Франко”

1 Літературний вечір 
“Читаємо Франка”

Розкажіть дітям кілька цікавих фактів із 
біографії І. Франка та прочитайте його твори, 
подані в журналі.
Захід можна приурочити до 165-річчя від дня 
народження І. Франка або до Дня української 
писемності та мови (9 листопада)

Іван Франко 

с. 8–11
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