
ТРИРiчЕого MzlJIюKa та особJIивоýтi взаsмодiТ з Еим} ; <<Гliзнава-тrьний розвиток
ДОШ{iЛЫИкa>} ; <<Розr5rчеrтня батькiв л( прЕчина стреGовоп) стаЕу дитЕни>>;
<<Комп'ютеtrl - переваги та недодiкр>.

Протягом року батъки itктивно вiдвiдrвали сцiдьнi кrходи: батькiвськi
ЗбОРн, сtsята Iюзваги, вiдкритi заЕяття, на яких могJIи спостерiгати за
розвитком cBoix дiтей та пращею колýIffиву доЕ]кiльноFо закJIаýr.

. Бiльш активною ýтала в анатriзованоlш)r роц робота консультативйого
пуt*гу. Ще вiдвiдrванвя дiтыли п'ятого року жЕття, що не вiдвiддбть
доlшсiльшЙ кlкJIад, iвтегрованих заIIять, прийlrланrш участi в сюжетнI,о( i.pub
цроryJIянкац спортивних розваIаь днл( ререй. Вихdвателi
Еашого закJIад/ надаваJIи зйстовнi KoнcyJrътilIii iз задоволенЕям дЬмжлся
педагогiчнпм досвiдом, зацiкавгюв:}JIи батькiв д.шяrIою та педагсгiчною
лiтераryрою дJlя навчаЕЕя й вrосоваrшя дитIцil{.

В навчшrъЕому роцi плiдно праIsовапа творча Iрупа Д{З за такою
проблемою: <<Соцiа-гьно - морагrьd trюзвиток дтей доrrrкi-rьного Birqn . Нею
проведено велиIry pofuTy з IшаIýrвання роботи вrоrователЬ, нацравпеноТ на
роЗВиток соцiалъно - мораJIьних якостеЙ дiтеЙ, а також cTвotr}eнo ilапку, яка
MicTTlTb консультацii та метод{rlЕi рекомендащii з орrанiзацii роботи ,
спрямованоi Еа Iюзвиток соцiапъно - морапьнIФ( якостеЙ дтеЙ дошкЬного
Biry-

Вiдчугний вЕесок зроблено педiluпами: Поrrяковоц I.T.,
Кравченко О. А. дJIя вивченЕя iнновацiйнюк педтехнологiй.

Пiд час кодективню( переглядiв вIФ(ователi показа-тш вмiаня доцiльно
ДОбИРати ЗавдаЕня вiдловiдrrо BiKy дiтей, оргшriювlвати ЕавчапъЕу
ДiЯlьнiсть засобами iшовацiйнrоr пi:р<одiв. Молодi виховitтелi оrримапла
йожпивigrъ вправJIятися у Еавикi}х педаmгiчrrоТ роботи з дiтьми.

НШrежна увага придiлялась розвитIry творчID( здiбностей дiтей
ДОШШСiльного Bircy. Протягом ЕавчаJьЕопо року дiевою формою органiзацiТ
ДrГЯЧОi i жr,rrтедiяльностi , а також невiд'емною чаgIиною
освiтнъого процесу булаryрткова робота, органiзована вЕховатеJIями груп.

В зашадi фуlжцiонують чФтки:
- Вокалъпого спiву <rЩзвilжi к}лосочки>;
- Образотворчоtа мистеIцва <<fuIистецька студiю>;
- Еколого-Еатуралiстшщюго <<IOHi екологиD;

Театраrrъr*rй <<Ifu зкарлшо>.

РОбота якю( забезпечида picT розвLrг(у творчостi дошкiлъникiв rx
КРеаТИВIIостi та поцраIщ{JIа якiсть засвOенЕя црограмового матерiшry.
KpiM того , пеlкодеIýив € акtивЕим )ласЕиксм рiзноманiтншr Micbrmor

СВЯТ , KoHK5rpciB, фестива-lпо. Так, пiдютошrено матерiшrи дJIя участi уКОШqРСi терцторiю в ЕомiнацiТ <<ГlатрiотпчЕе вID(оваЕня}; JёIасть у
фестивапi <<Веirикодля писанка}-

Анаrriз роботи закJIqюr .показав, що поряд з досяпrенЕями е ряд
недолiкiв:
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