
14 червня вихованці середньої та старшої груп здійснили захоплюючу подорож до 
охотгосподарства села Білий Берег. Малята мали змогу подивитися на тварин - косуль, 
фазанів, диких свиней  в природному середовищі та проїхатись верхи на конях по лісу. 
Додому всі поверталися з веселим настроєм і масою приємних вражень від спілкування з 
природою. 

              

             

         



       

                                                                        
                                                                                                                                     

3 червня відбувся звіт завідувача ДНЗ Єщенко Раїси Андріївни "Про підсумки роботи 
дошкільного закладу за 2015-2016 н. р." На зборах були присутні працівники дитячого 
садка та батьки вихованців. В своєму виступі завідувач зробила аналіз навчально-
виховної роботи за рік, розповіла про організаціїю харчування, стан оздоровчої роботи, 
прозвітувала про використання  коштів селищної ради, спонсорів, батьків, поділилась 
планами на літній період. Раїса Андріївна щиро дякувала батькам, селищній раді за 
розуміння та підтримку. Ознайомитися зі звітом в повному обсязі ви можете на сторінці 
керівника. 



          

 

Запрошуємо Вас на бал 

В святковий наш музичний зал 

Де буде музика та сміх 

Пісні, вірші та ігри для всіх 

24 та 26 травня в дитячому садку відбулися свята "Прощавай, садок дитячий" До цього 
свята заздалегідь  готувалися всі працівники дошкільного закладу, діти та батьки. Дорослі 
були приємно здивовані, які талановиті виросли наші діти. Скільки віршів, пісень, танців 
вивчили вони до свята. Вихователі та батьки також приготували дітям сюрприз. 
Випускників з групи "Ромашка" розважали веселі пірати, дітей з групи "Сонечко" - 
кіт  Леопольд та клоун Веселкін. Більше фото дивіться в фотоальбомі. 

      



      

      

     

5 травня вихованці ДНЗ "Іванко" привітали зі святом Перемоги ветерана Великої 
Вітчизняної війни Ягодинську Юлію Яківну. В 16 років зовсім юною дівчиною потрапила 
вона на фронт в далекому 1942 році. Юлія Яківна розповіла дітям багато цікавого 
про суворі воєнні будні медичних працівників: як забирали поранених з поля бою, як 
доглядали за хворими в госпіталях, скільки кілометрів воєнних доріх пройшли від Києва 
до Берліна. Після війни її трудова діяльність також була звязана з медициною - 
працювала медичною сестрою в дитячому садку та лікарні. В знак вдячності діти 
подарували ветерану квіти, розповіли вірші та разом заспівали пісень. 



     

    

Великодня казка в «Іванку» 

         Вже стало традицією святкувати в дитячому садку народні християнські свята, адже 
вони сповнені красою, добром, любов’ю, заохочують дітей вивчати звичаї рідної землі, 
знайомлять з народними піснями та іграми. Тематична розвага до свята Великодня 
відбулася в «Іванку» 4 травня. Малята з задоволенням долучилися до високого 
духовного  змісту цього свята через гру і казку, яку для них підготували педагоги закладу. 
Дітей захопили пригоди Яєчка, яке мріяло стати Великоднім. А допомогли здійснити  його 
мрію Бабуся з Дідусем, Курочка з Півником, Лисичка, Пес Бровко та Ведмідь. 
Яскраві  костюми і декорації дали змогу педагогам організувати справжнє театральне 
дійство та подарувати малятам піднесений настрій та незабутні враження.  

       



       

   

27 квітня з метою забезпечення наступності між дитячим садком та ЗОШ № 2 вихователь 
Котікова Л.Л. та вихованці старшої групи "Ромашка" запросили до себе на заняття вчителів 
початкових класів та вихователів ДНЗ. Під час цікавої подорожі рідним краєм вони показали 
скільки цікавого вони знають про Україну, її столицю, символи та обереги. Діти гралися в 
народні ігри "Вербич" та "Сидить зайчик", впізнавали народні пісні в грі "Угадай мелодію", 
відвідали світлицю бабусі Тетяни, де закріпили знання про овочі та фрукти. 

      



      

21 квітня в дитячому садку відбувся день благоустрою. Активну участь в ньому прийняли 
всі працівники закладу та діти старших груп. Всі працювали дружно - прибирали сміття, 
білили дерева, висаджували квіти та кущі, щоб територія  садочка була чистою та 
затишною. 

    

       



     

    20 квітня вихователь Гриценко Т.М. разом з дітьми групи "Бджілка" відвідали міні-музей 
тарілки. На віртуальній екскурсії вони дізналися багато цікавого про такий знайомий та 
необхідний предмет посуду. Переглянули презентацію про історію створення тарілки. Під 
час цікавих дослідів переконалися чи зручно їсти з листочків, чи легко зробити посуд із 
каменю, який матеріал краще зберігає тепло та багато іншого. 

            

    



           

  

18 квітня в рамках колективного перегляду освітньої діяльності музкерівник Селегей 
Тетяна Григорівна з вихованцями гуртка "В світі музичних звуків" показала педагогам та 
дітям "Іванка" дитячу оперу-казку "Про Котика, Півника та хитру Лисичку". Юні артисти  на 
прикладі казкових героїв показали малятам, що може трапитися, коли не слухаєш старших 
і що таке справжня дружба. 

      



      

14 квітня малята з групи "Казка" разом зі своїм вихователем Гриценко Наталією 
Анатоліївною запросили педагогів дитячого садка на цікаву екскурсію до гончарної 
майстерні. На занятті діти дізналися багато нового про те, як з глини ліплять 
різноманітний   посуд.  Малята переглянули цікавий відеоролик про гончарів, які творять 
дива з глини. Вдало підібрані вправи допомогли дітям перетворитися на справжніх 
майстрів-гончарів та отримати задоволення від власноруч виготовлених робіт. 

        

 

З Днем народження, дорогий садочок! 

Святкова розвага під такою назвою відбулася в "Іванку" 29 березня. Присвячена вона 25 
ювілейній річниці з дня відкриття закладу. Великою садковою родиною - діти, працівники, 
батьки - зібралися всі в ошатно прибраній залі. Кращі садкові артисти дивували присутніх 
веселими таночками, цікавими віршами та піснями. А дорослі подарували малятам 
незабутні зустрічі з казковими героями - чарівною Феєю, заклопотаною Курочкою Рябою, 
веселими Карлсоном та Клоуном, мудрими Крокодилом Геною та черепахою Тортілою. А 



закінчилося свято повітряними подарунками, іменинним пирогом та яскравим 
феєрверком. Дивіться більше фотр в фотоальбомі. 

      

      

      

Для Вас, дорогі наші мами,  найкращі квіти і барви Землі! 

         Під такою назвою 3-4 березня  відбулися свята в Іванківському ДНЗ № 5 «Іванко». 
Малята заздалегідь до них  готувалися, вчили вірші, пісні, таночки, власними руками 
виготовляли подарунки, малювали портрети найдорожчих та найкрасивіших мам.   До 
дітей з групи «Казка» завітала мама-Коза та жартун Вовчик. Діти середньої  групи показали 
казку "Як Кошенятко шукало маму".   Мами та бабусі були зворушені до сліз щирими 
словами своїх доньок та синів і гучними оплесками дякували маленьким артистам. 
Запрошуємо переглянути фоторепортаж зі свят в фотоальбомі "Свято Весни". 



          

    

           

 



          

  

         

  

25 лютого в Іванківському ДНЗ № 5 «Іванко» відбулося засідання школи педагогічної 
майстерності вихователів району. Дука В.Н. показала присутнім заняття-розвагу в старшій 



групі на тему «Ми дружимо з книжкою». Діти разом з вихователем відправилися до музею 
книги. Там вони дізналися багато цікавого: звідки до нас приходить книга, якою вона була 
в давні часи, і які книги бувають  в наш час, як називаються професії людей, які працюють 
над створенням книги. Під час літературної вікторини діти поринули в захоплюючий світ 
улюблених казок; розгадуючи казковий кросворд та  працюючи з коректурними 
таблицями показали свою ерудицію та знання з елементів грамоти. Вихователь-методист 
Бусленко Н.І. познайомила присутніх з системою роботи закладу по формуванню в 
дошкільників бажання спілкуватися  з книгою та надала колегам методичні рекомендації 
по роботі з художньою літературою в ДНЗ. 

     

  



    

  

З 12 по 19 лютого в дитячому садку проходив тематичний тиждень "Ми дружимо з 
книгою". .Малята  поринули в світ улюблених казок, познайомилися з новими цікавими 
книжками в літературних центрах. Старші дошкільники відвідали дитячу бібліотеку, де 
дізналися багато цікавого про світ книг, їх значення в житті людини.  

         



       

       

       

 

17 лютого  в "Іванку" відбулася спортивна розвага "Як Зима з Весною змагалася" . 
Мандруючи назустріч Весні малята зігрілися на веселій зарядці, подолали складну смугу 
перешкод, та перемогли підступну Зиму в комадних змаганнях. Не завадили малятам і два 
Морози - вірні слуги Зими. А закінчилося все весняним хороводом "Ой, минула вже зима" 
та смачними солодкими жайворонками, якими дітей щедро пригостила Красуня-весна. 



          

 

             

 



            

 

28 січня в дитячому садку був проведений майстер-клас Якименко О.В.  "Мистецтво 
квілінгу". Олена Василівна розповіла про історію виникнення цієї техніки роботи з 
папером, навчила виконувати основні елементи  та поділилася досвідом використання 
квілінгу в роботі зі старшими дошкільниками 



         

  

29-30 грудня відбулися новорічні свята в садкових групах. Всі малята в яскравих 
карнавальних костюмах розповідали вірші, співали веселі пісні. Приємною несподіванкою 
для дітей був прихід героя мультфільму "Фіксіки" Нолика.  І звичайно, на свята завітали 
головні гості - Дід Мороз та Снігуронька, які приготували для малят цікаві ігри, конкурси, 
хороводи та подарунки. Дивіться більше фото в фотоальбомі "Зимові свята". 

          



          

         
     

            

  Напередодні Нового року, коли всі – малята, дорослі чекають дива, дошкільний заклад 
«Іванко» запросив усіх у гості до затишної зали та до захопливих пригод біля казкової 
новорічної ялинки. Дуже старанно готувалися всі: діти вчили хороводи, вірші, танці; 
дорослі шили костюми, прикрашали музичну залу та ялинку, виготовляли атрибути. І ось 
за помахом чарівної палички учасники святкового дійства опинилися  на стежинах казок 
та мультфільмів, де діти перетворювалися на казкових героїв.        

 28 грудня зібралися на свято  найменші вихованці садочка разом з батьками  Малятам 
дуже сподобались веселі хороводи та ігри з Дідусем Морозом, цікава лялькова вистава 
про лялечку Наталочку та лісових звірят, красуня ялиночка і звичайно солодкі 
подарунки.   



          

  

          

    

        Тихо-тихо ступає Зима по землі… А хто це йде за нею? У теплому кожушку, з 
важелезним мішком…  Поспішає відвідати всіх малят: добрих і слухняних – нагородити 
подарунками, а неслухів і нечем – присоромити. Такий він – цей добрий Святий, захисник 
дітей, помічник і заступник усіх людей. Допомагає він у скрутні хвилини, нікого не полишає 
у біді. Щиро просить у Бога ласки для людей. За це його і шанують, називають Миколаєм 
Чудотворцем. Кажуть, що в ніч на 19 грудня вирушає святий Миколай у подорож по землі. І 
встигає обійти всі оселі, відвідати всіх діток!  Завітав 21 грудня Святий Миколай і до дітей 
дошкільного закладу «Іванко». І прийшов не один, а з героями казок, веселими іграми, 
піснями і, звичайно, солодкими подарунками, за які малята щиро вдячні своїм батькам. 



            

  

      Як уже стало традицією, під час зимових свят в дитячому садку відбуваються 
українські вечорниці. Ось і цього року 14  грудня  малята завітали на гостину в світлицю 
до дідуся Панаса та бабусі Орини.  Старенькі розповіли як святкували вечорниці в 
українських селах в давнину. Діти з задоволенням поринули в світ колишніх розваг: 
співали народні пісні, танцювали запальні таночки, грали в народні ігри. Не обійшлося й 
без традиційної розваги на Андріївських вечорницях - кусання   калити.     

          



          
              

                   10 грудня   дитячий садок радісно зустрічав мам, татусів, бабусь, дідусів дітей 
з групи "Струмочок". Всі вони зібралися великою дружною родиною на свято "Моя родина 
- моя гордість". Багато щирих слів подяки почули в цей вечір дорослі від своїх 
найдорожчих малят. А задушевна українська пісня,  ніжна мамина колискова, добра 
бабусина казка, веселі ігри з мамами та татусями нікого не залишили байдужими та 
подарували багато приємних позитивних емоцій. 

          

 



         
   

       З 24 листопада по 9 грудня  ДНЗ приймав участь у всеукраїнській акції "16 днів 
проти насильства". На протязі цього періоду було проведено ряд заходів з дітьми. 
Зокрема, в середніх групах вихователі провели  бесіди "Про чуйність і співчуття", "В своїй 
родині найліпше дитині", закріпили знання про права дітей в сюжетно-рольових іграх.  Для 
дітей  старших груп практичний психолог підготувала  заняття " Права діток на прикладі 
казок", "Велика книга про права ", "Що таке справжня дружба" . Діти переглянули 
презентацію "Знай свої права" та мультфільм "Смешарики про права дітей". В групах були 
оформлені виставки ілюстрацій на правову тематику.   

       

         
                                                           

            9 грудня  діти логопедичної групи "Сонечко" завітали до книжкового королівства. 
Під час подорожі малята дізналися багато цікавого про книги: які вони бувають, як люди їх 
створюють, з чого вони складаються.  Дітям дуже сподобались веселі ігри та пізнавальні 
завдання, які підготував для них принц Читайлик.  



         

     Малята з групи "Бджілка" щиро дякують Іванківській селищній раді та батькам за нові 
сучасні меблі, які зробили ігрову кімнату затишною та цікавою. 

             

                                                                        

   



           

   

          

  

                



        «Якщо не можеш змінити світ – зміни своє ставлення до нього» . Під такою назвою 27 
жовтня відбувся семінар з елементами тренінгу в ДНЗ №5, який провела практичний 
психолог Бусленко Н.І. 

Гарний настрій та командна робота допомогли учасникам заняття краще пізнати свої 
«сильні сторони», провідні риси характеру, що є конструктивними, уміння у звичайних 
речах бачити незвичайне. Під час вправ «Плюс – мінус», «Да – позитиву, стоп – негативу», 
«Синя пташка» та ін..  педагоги вчилися позитивно ставитись до життя, пропускати у свою 
підсвідомість відчуття сили, щастя та успіху, ігнорувати негативні думки, замінюючи їх 
оптимістичними, виробляли звичку мислити позитивно. 

           

                 

 


