
Впровqдкенmя в практиху робогк iшовацiйного uЬо.ry на ocrroBi с)ласних
вимог до використаЕЕя засобЬ фiзижою вID(оваIIня доrшсiлънлш<iв,
настулностi в роботi пракЕrчIrоr0 психолоI? та влпrователiв сприяло
досяrнеIIЕю високого рiвня рухоюТ аrсгивпостi дiтей Еа заЕяттл( та
правиJIьного розподiлу психофiзитrого навантЕDкення пiд час цроведекш
Днiв здоров'я та загаJIьних сцорIивIrID( заходiв. Тому 76Уа дiтей добре
заqво'ilлл ocHoBHi рухи , орiснryються у спортивнюr iграrr та впрамk, а

В дошiлъному закпадi створювilJIись спрЕятлпвi умови для органiзацiТ
+

доцiлъноrс та якiснок} харч)rванIrя. Аналiз виконанЕя заlvIовпенъ пфryктiв
харчrваЕня засзiдчус Тх виконання в повному обсязi. З боку завiдaвача та
сеgIри медичноТ старшоi протяIсм року здiйснювався ýистематшIний
коЕцроJь за дutрI&rаIIЕям caHiTapHo гiгiеrriтпоr yIuoB органiзацiТ
харчуваIIня- Вiдповfurно до грфiка пtrюводLlIись плановi та оперативнi
перевiрки щодо орrанiзацiТ харчуваЕня, вID.оIцF став та лсiс"тю прип)туванЕя
i'жi. Гоryючи страви, Icyxap суворо дотрL{мувався технодогii пригоryванrrя iжi,
Еормативного об'ему страв. Про.щrкги харчування та продовоJIьча сиtrювина
наJЕо;щJIи вiд постачаJIьника iз суlrровiдтими докумеrrгами. З бо*у
вrоrователiв здйсr*овався постifuтиrt коFrгроль за кулътурою харчaвання
влпrоваrщiв. Реrrошчr харчуваIIrrя здiйсr*овався вiдповiдно до режц,{у кожноТ
BiKoBoT грули. .i .

Сrrлановано пIюходила робота в напрfitffсу спiвпрацi йж нацIим
доurкiлъним закJIадом та ЗОШ J{s 7. Вчителi початковIil( KrraciB та вихователi
дiтей старшоIс BiKy пiдlриьrували двосторожiй зв'язок. Вщrтелi прrжодили
на занятI]я в гр5rгI[r дтей стЕ)шого доIшсiлъного Biry, брахя участь у!.

педагогrтIЕому оцrнюваннr ршЕя зЕанъ, )rмшь 1 HaBиrroK у дlтеЕ - вшIц/скrикв.
Так, у групах старшок} доlшсiльного BiKy офрмленi стеIIд{ - куточки

<Незабаром до цIKoJrи>, а тz}кож практиЕIЕим псIФ(ологсм закJI4щa буои
гrроведенi консулътацii та ceMiнap на тему: <<Готовнiстъ батькiв до навчанЕя
дЕтини в rшсол}>. Влшователi вкlпочшпл IIЕтанrrя псшrояогiчноi готовностi
дiтей до шIкоJIи до груповrж батькiвськrоr зборiв (пор4ди, рекомендацiТ,
анксгування}.

Сдц ýлзЕаIп{ти, що попiпrrшлвся рЬенъ роботи педаrогiв i батъкiв.
Впрдовж року гIIювOдипаGъ, як просвiтняцъка робота з батькалли , так i
ёпЬна робота щодо ствоI}ення найкрапрх умов дlrя якiсноТ органiзацif
навчапьно - вIФ(овнш( пtrюцесiв. З мgтою заrýнеrrця батькЬ д педагогiчного
процесу rrtrюводиJll.rся музичнi та спортивЕi розваги, свяга. Тематика
загаьЕдх та IруIIовю( батькiвсъкшс зборЬ , iнформацiftшж бюлетенiв та
MaTepiarrb батькiвсъкш( щrючкiв вi.щовiдаlrа )ьдов;лм та поцlебам
батъкЬ. Вlоrователi ретелъно гriдбиршrи матерiшrи шlя батькiвськID( куточкiв,
висвiтлюючи в EID( вiдповiдri на Bci заIцтання, яd буr- заджi через
<<Сrсриньку заIIитанъ i вiдповiдеfu>. Також проводtlписъ бесiди та
консультацii : <<Взаеминв в системi <<дораслий - дитинa>>; конфлirсг, якi
виIrlIкають мiж батъкаrrли i дiтьмлш; <<Адаrrгацiя дитдшr до JaMoB дитячого
садкztD ; <tЯк розшiзнати талант в дiтях}> ; << Подолаrжя кризових проявiв
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