2. Семiнари:

-

HoBiTHix педтехнологiй в пiзнавапrьному розвитку дiтей доriкiпьного BiKy>>
(вересень 20117 р.);
<<Роль

'

- <<Роль дитячоi книжки у мовленневому розвитку дiтей>> (листоп4д 2017 р.);
- <<Форми та методи розвитку мовлення у дошкiльнят> (грудень 2017 р.-лютий 2018 р);
- круглий стiл <Патрiотичне виховання дошкiльникiв>>

(листопqд 2017 р.);

Проведення цих заходiв допомогло колективу на належному piBHi вtарiшити головнi
завдання рiчного плану роботи, погпибити своi знання з таких напряплкiв як: +
мовленневий розвиток, фiзкультурно-оздоровчий розвиток, знання HoBiTHix
педтехнологiй та iнше.

Колективнi перегляди занять органiзованоi навчапьноi дiяльностi ia режимних
MoMeHTiB (вересень-ц)авень) показапи пiдвищенЕя професiйного рiвня у молодих
спецiапiстiв та високий piBeHb педмайстерностi у досвiдчених вихователiв.
Належна увага придiлялась розвитку творчих здiбностей дiтей дошкiльного BiKy.
Протягом навчапьного року дiевою формою органiзацii дитячоi творчостi i
життедiяльностi, а також невiд'емною частиною освiтньою процесу була гурткова
робота, органiзована вихователями груп. В ПД{З црацювапи TaKi гуртки: <.Щзвiнкi
голосочки> (вока.гlьний спiв); <<Мистецька студiя>> ; <<Юнi екологи>; <Казкарию>
(театралiзована дiяльнiсть) .

Протягом навч€tльного року дошкiльний заклад брав участъ в заходаJ(,
органiзованих мiським методиtIним кабiнетом управлiння освiти.
Отриманi знаrrня та рекомендацii молодi спецiапiсти взяли в своi <<скарбнички>) дJIя
под€rльшого використання в своiй професiйнiй дiялъностi.

Bci вихователi закJIаду прийма.гlи активЕу

)Е{асть у пiдготовцi та проведеннi тижня
педмайстерностi на тему: <.Щитина в довкiллil>. Вiдвiдування за>rодiв у iнших закJIадах

MicTa, збагатили знання вихователiв рiзними цiкавинкапdи, якi вони будрь
викориgговувати в своiй роботi, а денъ педмайстерностi, який проходив в нашому

закладi дав можJIивiсть показати свiй професiонатliзм, подiлитися своiми наробкалли,
знаннями i умiннями з колегаN,Iи з iнших закладiв MicTa.

Наш дошкiльний заклад приймав активну )цасть в KoнKypca>r <<Полтава
<Великодня писанкa>).

виIIIиВаIIа)>,

Навчапrьно-виховний процес в ПlЩIЗ плануеться i проводиться орiентуlочись на
вимогИ БазовогО компонеНту дошкiльноi ocBiTИ та програми вихов€lння i розвитку дiтей

вiд2 до

7

poKiB

, fuа

<<,.Щитинa>)

.

рази на pik цроводився аналiз рiвня знань дiтей по вiковим
результатами вивчення. маемо TaKi показники:
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