
 23 травня відбулася  музична розвага "Веселий будильник кличе до школи". Молодші 
дітлахи мішаної групи "Казка" прощалися зі своїми старшими друзями, які восени підуть 
до 1 класу.  Пригадати веселі моменти садкового життя малятам допомогли Буратіно та 
веселий Будильник. Діти виконували рухи звірят під час веселої зарядки, їли на сніданок 
смачне "Малинове варення", перетворювались на спритних жабенят та впертих баранців, 
вивчали літери та числа на веселих уроках.  

      

     

      



 

     19 травня в дитячому садку відбулося свято "Прощавай, садок дитячий" . "Іванко" 
проводжав 27 своїх найстарших вихованців групи "Бджілка" до школи. До цього свята 
заздалегідь готувалися всі працівники дитячого садка, 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. Малят 
розважавали веселі герої мультфільму Алладін та Жасмін. Цікаві ігри та конкурси, веселі 
розіграші подарували дітям веселий настрій та масу позитивних емоцій. 

     

     



    

День вишиванки  

18 травня всі діти та працівники "Іванка" прийшли до садочка в нарядних вишиванках . О 
10.00 всі зібралися в музичній залі, де дорослі розповіли дітям про національний 
український одяг, пройшов парад вишиванок, звучали веселі пісні,  грали троїсті музики та 
лунав дитячий сміх під час цікавих народних ігор. 

  



   

 

                                              

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» 18 квітня. Малята з задоволенням долучилися до високого духовного 
змісту цього свята через гру і казку, яку для них підготували педагоги закладу. Діти 
переглянули  лялькову виставу, співали народні пісні, гралися в цікаві ігри з 



писанками та  смакували запашними пасками. Дорослі подарувати малятам піднесений 
святковий  настрій та незабутні враження.  

       

 

"Без верби та калини нема України" - під такою назвою 13 квітня провела відкритий показ 

вихователь Гриценко Наталія Анатоліївна в різновіковій групі "Казка". Вихователь підготувала 

цікаву презентацію про оберегові рослини - їх зовнішній вигляд в різні пори року, використання 

людьми, звичаї та легенди  про калину та вербу. Дуже сподобалось дітям гратися в  народні  ігри 

"Вербич" і "Панас" та смакувати цілющий калиновий чай. 

      



                                                  

5 квітня Богуш Марія Володимирівна показала колегам цікаве заняття по ознайомленню з 

природою "Подорож до лісу". Малята середньої групи не задумуючись сміливо вирушили на 

допомогу лісовим мешканцям, яких зачарував злий чаклун. Діти переглянули презентацію, 

відгадали загадки Білочки, закріпили знання про диких тварин та їх дитинчат, допомогли звірятам 

відшукати свої помешкання, та пригостили їх улюбленою їдою. В знак подяки тварини подарували 

дошкільнятам веселі розмальовки та лісові ласощі. 

       

     

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

Під такою назвою 2 - 3   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 « Сонечко» завітала мама-Коза, веселий Півник та спритний Зайчик.  Діти 
середніх груп 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.  

       

        

       

 22 лютого вихованці дитячого садка прийняли участь у І районному фестивалі-конкурсі 
воєнно-патріотичної пісні "За Україну, за її волю, за народ". Вокальний колектив 
"Домісолька" під керівництвом Селегей Тетяни Григорівни виборов І місце в номінації 
"Сучасна патріотична пісня". Вітаємо наших талановитих малюків з перемогою!!! 



           

                                             

21 лютого в ДНЗ №5 «Іванко» відбувся семінар для працівників психологічної служби 
району. Перед присутніми виступила начальник служби у справах дітей та сім’ї 
Іванківської РДА Матюшок І.Л. Вона познайомила учасників семінару з нормативними 
документами та вимогами до оформлення документації на дітей, які потрапили в складні 
життєві обставини, стали жертвами жорстокого поводження, позбавлені батьківського 
піклування. Заняття з елементами тренінгу «Імідж сучасного педагога» підготувала для 
колег практичний психолог ДНЗ №5 Бусленко Н.І. Присутні розширили свої уявлення про 
основні компоненти та складові іміджу успішного спеціаліста. Під час вправи «Друїди» 
вчилися створювати коротку самопрезентацію. Поради по створення зовнішнього 
компоненту іміджу психологи розробили під час вправи «Колаж». Учасники семінару мали 
можливість перевтілитись, подивитися на сучасного педагога і виробити рекомендації по 
створенню позитивного іміджу з боку батьків, колег та дітей. 



         

 

    

 



За народним повірям тільки один раз 15 лютого на свято Стрітення зустрічається Зима з 
Весною. Цього року їх зустріч відбулася  в дитячому садку "Іванко."  Для дітей середніх 
груп фізінструктор Якименко О.В. провела  спортивну розвагу "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. 

      

      

      

          Діти старшої групи разом з музкерівником Селегей Т.Г. підготували музичну казку "В 
пошуках Весни". І хоч їм намагалися перешкодити Баба Яга з Кузею та люта Зима, малята з 
допомогою Червоної шапочки, Вовка та братів місяців все-таки зустріли  Весну. 



       

       

  

10 лютого. Однією з проблем над якою працює заклад в цьому навчальному році є впровадження 

ІКТ в навчально-виховний процес. В рамках колективного перегляду освітньої діяльності з даної 

теми Ляшенко Ольга Олександрівна підготувала для колег тематичне заняття з логіко-

математичного розвитку "Український тиждень". Під час інтегрованої діяльності діти показали як 

багато вони вже знають з математики, скільки цікавого вони можуть розповісти про рідний край та 

звичаї нашого народу, а ще вони справжні кухарі, які вміють приготувати смачні бублики та 

печиво. Вихователі  почерпнули багато цікавих ідей для роботи з дітьми. 

         



       

       

27 січня заняття з елементами тренінгу «Імідж сучасного вихователя» підготувала для 
колег практичний психолог ДНЗ №5 Бусленко Н.І. Педагоги  розширили свої уявлення про 
основні компоненти та складові іміджу успішного спеціаліста. Під час вправи «Друїди» 
вчилися створювати коротку самопрезентацію. Поради по створення зовнішнього 
компоненту іміджу вихователі розробили під час вправи «Колаж». Учасники семінару мали 
можливість перевтілитись, подивитися на сучасного педагога  з боку батьків, колег та 
дітей. Цікаві презентації, інтерактивні вправи сприяли позитивному настрою та 
продуктивному навчанню. 

      



     

 19 січня вихованці дитячого садка взяли участь в  щорічній акції «З любов’ю до дітей», яку 

організувала  Іванківська райдержадміністрація. Діти виступили з різдвяними колядками перед 

вихованцями дитячих будинків сімейного типу 

 

 17 січня вихованці прийняли участь в 18 районному фестивалі духовної музики і співу “Мелодії 

Різдва”. Участь у заході взяли  учні ЗОШ району, художньо-самодіяльні колективи, представники 

релігійних громад району. Під час проведення святкового заходу звучали колядки та щедрівки, 

пісні та мелодії на релігійну тематику. 

          



 

Різдво завжди залишається особливим святом, коли кожен очікує дива і вірить у нього, 
що саме в такі дні хочеться змінити все на краще, зробити багато добрих справ, більше 
приділити уваги своїм рідним, більше зробити добра для ближніх і відчути свято в душі.  

13 січня відбулося спільне дозвілля для дітей і дорослих «Святкуємо Різдво всім людям 
на добро». Діти познайомилися з православними традиціями святкування Різдва, співали 
та розповідали заздалегідь вивчені  колядки та щедрівки. Потім вихованці старшої та 
середньої груп відправилися привітати зі святами працівнників установ селища, де 
працюють їх батьки. Дорослі тепло зустрічали маленьких колядників 

       

27-29 грудня в садочку відбулися Новорічні свята. В гості до найменших завітала  лялечка 

Наталочка разом з лісовими звірятами. Старших малят розважав Зайчик зі своїми друзями. І 

звичайно, не обійшлося свято без Дідуся Мороза та Снігуроньки, які приготували для малят та їх 

батьків цікаві конкурси, хороводи, ігри та подарунки. ( Більше фото в фотоальбомі) 



     

     

           

     



    

21 грудня педагоги ДНЗ "Іванко" переглянули цікаве заняття з грамоти, яке підготувала вчитель-

логопед Тарасенко Н.А. Вдало підібрані ігри, вправи, презентація допомогли дітям закріпити 

уявлення про голосні та приголосні звуки, поділ слів на склади,  вивчити нову букву.  

             

 



            

 

       20 грудня  в дошкільному закладі пройшло засідання педради на тему "Фізичний розвиток і 

зміцнення здоров'я дошкільників" Педагоги прослухали та обговорили виступи фізінструкторів 

Якименко О.В. "Рухова активність як одна зі складових фізичного розвитку" та Ничипоренко І.С. 

"Сучасне фізкультурне заняття : альтернативний підхід". Медична сестра Потієнко О.В. 

познайомила присутніх зі станом захворюваності в закладі та його покращення. Вихователі 

підготували презентації фізкультурно-оздоровчої роботи в групах. Завідувач Єщенко Р.А. підвела 

підсумки конкурсу на кращий спортивний куточок в групі, переможцями якого стали групи 

"Струмочок" та "Сонечко" 



           

 

     

  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 19 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 народному депутату Я. Москаленку. 



        

       

           

  

 "Ми козачата - українські хлопчики й дівчата". Під такою назвою 14 грудня пройшла в "Іванку" 

спортивна розвага, яку підготували інструктори з фізвиховання Якименко О.В. та Ничипоренко 

І.С. Цікаві конкурси, змагання, веселі та завзяті головні герої - Козаки, викликали радість в 

дітвори, закріпили знання про українські звичаї святкування дня Андрія Первозданного. Такого 

свята малята чекали з нетерпінням і отримали від нього масу позитивних емоцій. 



             

 

            

 

       29 листопада малята з групи "Зірочка" та їх вихователь Беренок Тетяна Леонтіївна запросили 

педагогів закладу на веселу зимову прогулянку в рамках колективного перегляду режимних 

моментів. Малята дуже зраділи першому снігу. Вони досліджували як сніжинка перетворюється на 



краплинку, чи ліпляться сніжки, самі перетворювались на сніжинки і весело кружляли в хороводі. 

Потім мандрували в гості до Ведмедика і грали в цікаві ігри. Спостерігаючи за працею двірника, не 

залишилися осторонь і допомогли прибрати сніг на доріжках. 

              

 

              

 



      

          22 листопада в ДНЗ № 5 «Іванко» відбулося засідання творчої групи муз керівників району. 

Цікаве тематичне заняття «Зустріч з квіткою» показала присутнім Селегей Тетяна Григорівна. 

Разом з дітьми старшої групи дорослі поринули в захопливу музичну подорож,  дізналися, що про 

таку знайому з дитинства квітку як ромашка, є безліч дитячих пісень, казок, віршів та загадок. Діти 

й самі перетворилися на квіток і бджілок та порадували присутніх веселими таночками, хороводами 

та імпровізаціями. Дуже сподобались дітям та педагогам музичні ігри «Ромашка», «Оркестр», 

«Карусель».  На протязі всього дійства в залі панувала атмосфера емоційного комфорту, звучало 

багато музики різних жанрів. 

                

 



                

 

         16 листопада інструктор з фізкультури Якименко О.В. запросила колег на заняття за 
методикою М. Єфименка "Кумедні їжачки". Діти середньої групи відправилися в гості до 
лісових звірят, По дорозі вони долали безліч перешкод: йшли змійкою між ялинками, 
підлізали під гілками та поваленими деревами, ходили по вузенькому місточку та 
пролізали в тунелі. Їжачок навчив їх робити масаж ялиновими шишками та 
виконувати веселі вправи.  



              

 

              

 



              

     

         З 10 по 14 жовтня в садочку відбулися осінні тематичні розваги "Завітала осінь в гості до 

малят". Діти з задоволенням розповідали що ж цікавого відбулося восени: як барвисті листочки 

прикрасили дерева, скільки овочів та фруктів достигло в саду та на городі, як весело гуляти по 

осінніх доріжках, і навіть дощик не може зіпсувати радісний настрій. Під веселу музику малята 

перетворювались на осінні листочки, які грайливо кружляють в осінному вальсі; лісові грибочки, 

що виглядають з-за пеньків; ягоди калини, які з кетягів перетворюються на яскраве намисто та 

веселу гарбузову родину, яка дружно ходить по городу.  

      



      

     

 1 вересня дитячий садок "Іванко" радісно зустрів 124 малюків. Діти та колектив закладу щиро 

дякують Іванківській селищній раді та батькам за допомогу у підготовці до нового навчального 

року, а саме - капітальний ремонт фойе першого поверху та косметичні ремонти в групах 

"Зірочка", "Бджілка", "Сонечко". 



                       

 

         Як уже стало традицією новий навчальний рік в "Іванку" розпочався святом "Здрастуй, 

рідний дитсадок!". На святково прикрашеному подвірї малята співали веселі пісні, розповідали, як 

вони провели літо та чому сумували за садочком. Казкові гості Клоун Вітайкін,  Барвінок та 

Ромашка, сміливий Котигорошко загадали малятам цікаві загадки та запросили до веселих ігор. 

Закінчилося свято голосним співом дзвіночка, який покликав малят до чарівної Країни Знань та 

яскравими подарунками - різнокольоровими кульками 

 


