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№

Назва заходу

1

Висвітлення інформації на сайті ДНЗ щодо
виконання заходів з «Національно-патріотичного
виховання»
Наповнення навчально-розвивального осередку з
патріотичного виховання

Протягом року

Вихователь –
методист

Протягом року

Вихователі

Підбір лексичного матеріалу національнопатріотичної спрямованості
Консультації для вихователів:
- «Шляхи , засоби та методи патріотичного
виховання дітей дошкільного віку»
- «Ознайомлення дошкільників з традиціями
та побутом українського народу»
- «Форми і методи патріотичного виховання
дітей дошкільного віку»
- «Формування патріотичних почуттів у
дошкільників»

Протягом року

Вчителі-логопеди

Жовтень

Вихователь –
методист

2
3
4

Термін
виконання
Робота з вихователями

Грудень
Січень
Квітень
Жовтень

Семінар-практикум
«Особливості виховання патріотизму у
дошкільників»
6 Педагогічна рада:
Лютий
- «Морально-патріотичне виховання –
важливий аспект розвитку духовного
потенціалу дошкільника»
Робота з дошкільниками
5

7 Тематичні заняття:
«Єдина та неподільна Україна»
«Подорож рідним містом»
«Пригоди сонечка на українській землі»
«Свято Святого Миколая»
«Різдвяні свята»
«Мандрівка Країною»
«Співаночки, забавляночки»
«Де веселка палає – родинне вогнище не згасає
«Не забудемо героїв»
«Традиції вивчаємо – у народні ігри граємо»
«Ой на Івана, та й на Купала»
«Тільки одна на землі Україна, а ми – її діти»

Відповідальні

Практичний
психолог
Вихователь –
методист

Вихователі
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень

8 Музичні та спортивні розваги:
«Козацькі розваги»
Жовтень
«Рости, синочку, в забаву, козацтву на славу»
Січень
«Вечорниці»
Березень
«Два кольори мої, два кольори!»
Травень
9 Вікторини:
«Нехай буде мир в нашій любій Україні!»
Вересень
«Велич геніального Кобзаря»
Лютий
Флешмоб «Вишиванка – душа України»
Травень
10 Тематичні тижні:
«Рідна мова – мова солов’їна»
Жовтень
«День соборності України»
Січень
«Герої твої Україно!»
Травень
«День Незалежності України»
Серпень
11 Виставки дитячих робіт:
«Найкращий куточок міста Дніпропетровськ»
Жовтень
«Дніпровська перлина - Петриківка»
Березень
«Великодні писанки»
Квітень
«Моя вишиванка»
Травень
«Символи та традиції українського народу»
Серпень
12 Віртуальна екскурсія:
«Вулицями рідного міста»
Жовтень
«День Перемоги»
Травень
13 Акція:
«Повертайся живим»
Щокварталу
«Дніпряночка» для воїнів АТО»
«Малюнок солдату»
Робота з батьками
14 Конкурс:
- «Моя родина – моя гордість» (виготовлення
родинного дерева)
- «Оберіг моєї родини» (виготовлення
оберегу)
15 Круглий стіл. «Родинне виховання дошкільнят на
засадах народної педагогіки. Свято української
пісні.»
16 Консультації для батьків :
«У родинному колі»
«З сім’ї починається Батьківщина»
«Герої твої Україно!»
17 Батьківські збори:
«Урок чуйності»
«Патріотичне виховання дітей старшого віку»

Музичний
керівник

Вихователі

Виховательметодист

Вихователі

Вихователі
Вихователі

Вихователі
Жовтень
Квітень
Квітень

Вихователі
старших груп

Протягом року

Вихователі

Вихователі
Протягом року

