
План освітньої діяльності 

 (за публікаціями журналу “Джміль”, 2021, № 7-8)

Тема: МАНДРИ

Ознайомитися зі змістом і придбати випуск можна на сайті: jmil.com.ua/2021-7

№ Діяльність дітей Методичний коментар Назва публікації

І. Освітня подорож  “Морські пригоди”

1 Бесіда за сюжетною 
картиною 
“Пригоди 
на морському 
узбережжі”

Запросіть малят разом із Джмеликом 
та його командою на пошуки скарбів.

Розглядаючи разом сюжетну картину, 
знайдіть на ній кораблі та членів 
їх екіпажів. Нехай діти назвуть усіх 
зображених морських мешканців.

Запропонуйте вихованцям допомогти 
команді Джмелика виконати завдання 
на сторінках журналу

Морські 
пригоди 
капітана 
Джмелика

обкладинка,  
с. 2–5

2 Екологічна вистава
 “Підводна 
експедиція”

Розкажіть дітям про захопливий 
підводний світ та його мешканців. 
Прочитайте малятам поданий сценарій 
або розіграйте його в ролях, об’єднавши 
зусилля з колегами 

Підводна 
експедиція

с. 19–21

3 Аплікація
“На морському дні”

За інструкцією в журналі разом 
створіть аплікацію про неповторний 
світ морських глибин. Дайте дітям 
можливість проявити творчість 
та фантазію

Паперове 
море

с. 18

ІІ. Освітня ситуація “Які бувають мандри”

1 Музичне заняття
“Маленький 
мандрівник”

Запропонуйте малятам перенестися 
в минуле — на початок ХХ століття — 
і завітати до різних країн Європи. 
Прослухайте п’єси з фортепіанного циклу 
“Маленький мандрівник” українського 
композитора Сергія Борткевича

Музична 
подорож

с. 25–27

2 Діалог-фантазування 
“Незвичайна 
мандрівка”

Розгляньте з дітьми комікс та 
обговоріть дива, які побачив хлопчик 
уві сні. Запропонуйте малятам згадати 
або придумати свої дивовижні мандрівки 
та розповісти про них одне одному

Незвичайна 
мандрівка

обкладинка,  
с. 3

ІІІ. Освітня ситуація “Літні розваги”

1 Руханка “Метелик” 
(“Butterfly”)

Прочитайте дітям вірш українською 
або англійською мовою. Запропонуйте 
вивчити його напам'ять і декламувати, 
супроводжуючи відповідними рухами

“Butterfly” 
(“Метелик”)

с. 31

2 Діяльність 
на прогулянці
“Шукачі пригод”

Почепіть на видноті “Літній шукач”. Нехай 
щоразу, вирушаючи на прогулянку, діти 
стараються помітити довкола щось 
із зображеного на ньому: веселку, 
мильні бульбашки, зливу тощо, — 
а повертаючись, позначають побачене 
на плакаті

с. 16–17
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