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Спільний план 

заходів з дітьми старшого дошкільного віку 

Золотівської багатопрофільної гімназії 

та ДНЗ «Теремок» ВП шахти «Карбоніт» 

1. Перелік нормативних документів, назва навчальної програми: 

Ст.36 Закону України «Про освіту», ст.20 «Про загальну середню освіту», 

ст.4, 9  «Про дошкільну освіту»,  листа Міністерства освіти і науки України від 

27.09.2010р. № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку», 

листа Міністерства освіти і науки України від19.08.2011р. № 1/9-634«Про 

забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і 

молодшого шкільного віку» 

Державна програма для дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» 

( авт. – Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.) 

 

2. Завдання: Забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми 

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 

 



3. Методична робота з педагогічними кадрами 

Назва заходу Мета заходу Дата 

прове- 

дення 

ПІБ та посада 

відповідаль- 

ного 

Примітка 

Вивчення та аналіз програми 

розвитку дитини у 

дошкільний період і в 

початковій школі;вимог, 

визначених у 

нормативнихдокументах. 

Вивчити та 

проаналізувати програму 

розвитку дитини у 

дошкільний періоді в 

початковій школі;вимог, 

визначених у 

нормативних документах. 

Лютий Вчителі,виховат

елі,адміністрація 

ДНЗ,адміністра 

ція гімназії 

 

 

Знайомство вчителів із 

майбутніми учнями. 

Відвідування групи у 

дошкільному закладі. 

Сприяти підвищенню 

рівня інтересу дітей до 

школи, шкільних занять в 

емоційно сприятливій, 

доброзичливій атмосфері, 

створити умови для 

приємного знайомства 

вчителя з майбутніми 

першокласниками. 

Лютий Вчителі 

початкових 

класів, 

вихователі ДНЗ 

 

Проведення спільного 

теоретико-практичного 

семінару з питань 

наступності та адаптації 

дітей до навчання у школі. 

Обговорення інноваційних 

технологій. Круглий стіл 

«Спільні підходи до 

виховання»  

Забезпечити тісну 

співпрацю педагогів 

Золотівської 

багатопрофільної гімназії 

та батьків майбутніх 

першокласників. 

24.02.  Завідуюча 

дитячого садка 

ГайворонськаТ. 

В.Вихователь 

старшої групи       

Павловська Л.Ф. 

 

Взаємовідвідування занять у 

старшій групі дошкілля 

учителями початкової 

школи; відвідування уроків у 

1-4 класах вихователями . 

Сприяти підвищенню 

рівня інтересу дітей до 

школи, шкільних занять в 

емоційно сприятливій, 

доброзичливій атмосфері, 

створити умови для 

приємного знайомства 

вчителя з майбутніми 

першокласниками 

Лютий Вихователі 

ДНЗвчителі 

початкових 

класів 

 

Вивчення індивідуальних та 

психо-фізичних 

особливостей кожної дитини, 

рівня її розвитку, починаючи 

зі старшої групи ДНЗ . 

Виявити за допомогою 

діагностичних методик, 

короткочасних 

спостережень 

індивідуальні особливості 

дітей, рівень їхньої 

готовності до шкільного 

навчання за низкою 

показників. 

Постійно Вихователі 

ДНЗ,вчителі 

початкових 

класів 

 



Уточнення списків 

майбутніх першокласників за 

даними ДНЗ та обліку дітей, 

що мешкають у мікрорайоні 

гімназії. 

 Лютий Вчителі 

початкових 

класів 

 

4. Організаційно-педагогічна робота з батьками 

Назва заходу Мета заходу Дата 

проведення 

ПІБ та посада 

відповідально-

го 

Приміт 

ка 

Оформлення куточка для 

батьків «Готуємо 

майбутнього 

першокласника» 

Надати рекомендації батькам 

щодо підготовки до 

майбутнього навчання . 

Січень Вихователь 

Павловська 

Л.Ф. 

 

Батьківські збори  з 

елементом тренінгу за 

участю     вчителя 

початкових класів          

Тема: «Які вони -

майбутні школярі» 

Надати  батькам необхідні 

рекомендації щодо підготовки 

дітей до школи .Вчителю 

познайомитися з батьками 

майбутніх  першокласників, 

дати батькам інформацію про 

навчальний заклад 

Лютий Вихователь 

старшої групи 

Павловська 

Л.Ф., вчитель 

початкових 

класів 

Євдокімова 

Т.С. 

 

 

Організація психолого-

педагогічних консуль-

тацій для батьків. 

Організувати навчання для 

батьків майбутніх 

першокласників, підготовку 

дитини до школи із 

залученням різних фахівців 

( практичного психолога, 

соціального педагога, 

медичної сестри школи, 

вихователя ГПД) 

Постійно Вихователі 

ДНЗ, 

учителі 

початкових 

класів, 

психолог 

гімназії 

 

Оформлення куточка для 

батьків « Перші кроки до 

школи» 

Розмістити в куточку 

інформацію необхідну для 

батьків, пам’ятки спілкування 

з дитиною, вимоги для дітей 6-

річного віку.  

Лютий Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових 

класів 

 

Створення на сайті 

гімназії сторінки 

«Школа майбутнього 

першокласника». Органі- 

зація педагогічного 

всеобучу батьків через 

публікації на сайті 

гімназії під рубрикою 

«Готуємося до школи». 

Інформувати за допомогою  

публікацій на сайті гімназії  

батьків, проводити всеобуч 

   Лютий Заступник 

директора з 

НВР, 

Євдокімова 

Т.С. вчитель 

початкових 

класів 

 

Анкетування батьків «Чи 

готова Ваша дитина до 

школи» 

Визначити, наскільки у 

дитини розвинені вольові 

навички – стійкі способи 

саморегуляції діяльності та 

Березень  Вихователь 

Павловська 

Л.Ф. 

 



спілкування. 

Батьківський тренінг 

 «На порозі школи» 

 

Ознайомити батьків з 

компонентами психологічної 

готовності дитини до 

навчання. Формувати навики 

емпатійного сприймання 

дитини.  

 

15.03.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових 

класів 

 

Батьківські  збори 

«Дитина йде до школи» 

Познайомити батьків один з 

одним. Створити умови для 

включення батьків майбутніх 

першокласників в процесі 

підготовки дитини до школи.  

 

12.04.2017 Євдокімова 

Т..С.вчитель 

початкових 

класів 

 

 

 

Батьківський тренінг 

 «Кроки до школи» 

 

Робота з психологом 

 

Ознайомити батьків з 

компонентами психологічної 

готовності дитини до 

навчання. Формувати навики  

правильного  спілкування з 

дитиною. Відпрацювати 

проблемні ситуації з дитиною. 

 

 

23.03.2017 

 

 

Жадік І.Ю., 

психолог 

гімназії.  

 

 

 

 

 

Година спілкування з 

батьками  

«Адаптація дітей до 

школи» 

Познайомити з труднощами 

адаптації дитини до школи та 

дати рекомендації з даної 

теми. 

05.04.2017 Жадік І.Ю., 

психолог 

гімназії.  

 

 

5. Організаційно-педагогічна робота з дітьми (взаємовідвідування  занять ) 

Назва заходу Мета заходу Дата 

проведення 

ПІБ та посада 

відповідального 

Приміт 

ка 

1.Знайомство. Я та моя 

школа. Шкільне 

приладдя. 

Познайомитися з дітьми для 

подальшої співпраці, 

зацікавити дітей до занять; 

ознайомити дітей з 

походженням назв 

шкільного приладдя та його 

призначенням; 

розвивати увагу, пам'ять, 

мислення, просторове 

уявлення;розвивати 

навички аналізу, синтезу, 

узагальнення;сприяти 

розвитку моторного 

компонента графічних 

навичок;сприяти фізичному 

розвитку дітей;виховувати 

поважне відношення один 

до одного, сумлінність до 

праці. 

Розділи програми: 
Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

09.02.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 



розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

розвиток 

Креативний розвиток 

2.Я та моя родина Створити позитивний 

емоційний настрій; вчити 

находити однакове і різне, з 

метою формування 

логічного і образного 

мислення, здатності до 

аналізу; розвивати увагу, 

уяву, дрібну моторику 

руки; розвивати словесно-

логічну пам'ять; сприяти 

вихованню милосердної, 

чуйної дитини. 

Розділи програми: 
Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

розвиток 

Креативний розвиток 

16.02.2017 Євдокімова Т.С. 

вчитель 

початкових класів 

 

 

3.Кольори Ознайомити дiтей iз 

назвами кольорiв; 

збагачувати лексичний 

запас; вчити будувати 

речення; уточнити i 

поглибити уявлення дiтей 

про процес i результат 

лiчби; розкрити правила 

лiчби. 

Розділи програми: 
Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

розвиток 

Креативний розвиток 

23.02.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 

4.«Справні пальчики» 

(підготовка руки до 

письма). 

Розвиток дрібної моторики 

руки і підготовка дітей до 

письма. 

01.03.2017 Вихователь 

старшої групи 

Павловська Л.Ф. 

 

5.Тваринний світ Засвоїти українські назви 

свійських тварин; 

визначати змістову ознаку 

низки слів; знаходити 

02.03.2017 Євдокімова Т.С. 

вчитель 

початкових класів 

 

 



незнайомі слова у мовному 

потоці та пояснювати їх 

значення; удосконалювати 

мовні уміння і навички; 

розвивати уміння 

аналізувати, спостерігати; 

розвивати логічне 

мислення, увагу, дрібну 

моторику руки; формувати 

соціальну та інформаційну  

компетентності; виховувати 

працелюбність, бережливе 

ставлення до тварин; 

формувати здоровий спосіб 

життя. 

Розділи програми: 

Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

розвиток 

Креативний розвиток 

6.Інтегроване заняття «У 

гостях в Чарівника» 

 

Розвивати етичні здібності, 

образне мислення під час 

роботи з формами, 

розвивати сприймання, 

пам”ять, увагу, творчу уяву. 

07.03.2017 Вихователь 

старшої групи 

Павловська Л.Ф. 

 

7.Рослини Вчити дітей порівнювати, 

визначати характерні 

особливості рослин; 

продовжити роботу над 

формуванням понять 

«великий – малий», «більше 

– менше», один – багато»; 

виховувати любов до 

природи, бережне 

ставлення до рослин. 

Розділи програми: 

Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

розвиток 

Креативний розвиток 

    

09.03.2017 

Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 



9.« Веселі чоловічки в 

гостях у казковому 

українському лісі» 

 

Продовжувати формувати 

уявлення дітей про 

моральні якості людини, 

вчити аналізувати свою 

поведінку, вчинки 

товаришів; 

15.03.2017 Вихователь 

старшої групи 

Трокай В.І. 

 

 

 

 

 

8.Людина Засвоїти слова до 

зазначеної теми; розвивати 

мовлення дiтей; ввести 

поняття попереднє, 

наступне число; розвивати 

увагу, логічне мислення,  

пам'ять , спостережливість; 

виховувати естетичність та 

охайність у зовнішньому 

вигляді; бережливе 

ставлення до свого здоров’я  

Розділи програми: 
Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

розвиток 

Креативний розвиток 

  

16.03.2017 

Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 

11. Модульна аплікація 

«Березневий пейзаж» 

Закріплювати навички 

роботи з шаблонами 

,уміння розміщувати модулі 

на площині  

22.03.2017 Вихователь 

старшої групи 

Павловська Л.Ф. 

 

10.Пори року Закріпити   поняття пори 

року,місяць,тиждень; 

вчити визначати місце 

звуків та наголосу у 

слові;розвивати вміння 

класифікувати об'єкти за 

ознаками; штрихувати 

геометричні фігури у 

заданому напрямку; 

складати та розв'язувати 

прості задачі за 

малюнками; виховувати 

любов до природи. 

Розділи програми: 

Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

розвиток 

Креативний розвиток 

     

23.03.2017 

Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 



12. Інтегроване заняття з 

пріоритетом мовленевих 

завдань .   

Розвивати словниковий 

запас, граматичну 

правильність мовлення, 

зв’язне мовлення,навчати 

елементів грамоти. 

29.03.2017 Вихователь 

старшої групи 

Трокай В.І. 

 

14. Заняття -розвага 

«Подорож до країни 

математики» 

Продовжувати вчити лічити 

в межах десяти, називати в 

сусідні, закріплювати 

цифри в межах десяти; 

закріплювати знання про 

геометричні фігури; 

послідовність днів тижня; 

формувати уміння 

розв’язувати приклади, 

розвивати уважність 

виховувати інтерес до 

занять. 

 05.04.2017 Вихователь 

старшої групи 

Павловська Л.Ф. 

 

13. Рідний край Ознайомити дiтей iз новими 

словами;  продовжувати 

розвивати мовлення ; 

пояснити змiст дiї 

додавання; навчити дiтей 

складати i читати приклади 

за практичними дiями i 

малюнками; розвивати 

увагу і пам'ять, мислення і 

мовлення; прищеплювати 

естетичну грамотність 

дітям; виховувати любов до 

рідного краю. 

Розділи програми: 
Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

розвиток 

Креативний розвиток 

06.04.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 

15.Моя улюблена 

іграшка 

Формувати вміння 

описувати предмети; 

розвивати творчу уяву, 

фантазію; виховувати 

бережне ставлення до 

іграшок                       

Розділи програми: 

Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

13.04.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 



розвиток 

Креативний розвиток 

16. Інтегроване заняття з  

пріоритетом граматики 

«Казка навчає» 

Вчити виконувати звуковий 

аналіз слів ,добирати слова 

із заданою кількістю звуків. 

Формувати початкові 

вміння читати  закриті і 

відкриті склади  

     

17.04.2017 

Вихователь 

старшої групи. 

Павловська Л.Ф. 

 

18. Заняття «Україна-моя 

Батьківщина» 

Виховувати любов до 

рідного краю,рідного дому; 

сім’ї до України. 

Виховувати почуття само 

значущості; формувати 

елементарне розуміння 

дітьми обов’язку держави 

захищати права дитини . 

      

19.04.2017 

Вихователь 

старшої групи 

Павловська Л.Ф. 

 

17 .Подорож до палацу 

Доброти і Дружби.  

Закріпити знання дітей про 

кількісну і порядкову лічбу 

та цифровий ряд  у межах 

10; розвивати мислення, 

пам’ять, увагу, вміння 

брати участь у діалозі, 

пізнавальну активність; 

виховувати товариські 

стосунки. 

Розділи програми: 
Фізичний розвиток 

Соціально-моральний 

розвиток 

Пізнавальний розвиток 

Мовленнєвий розвиток 

Художньо-естетичний 

розвиток 

Креативний розвиток 

20.04.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 

 

19.Заняття з дітьми «Я -  

учень» 

Робота з психологом 

Отримання та розширення 

знань про школу. 

Усвідомлення дитиною 

 

27.04.2017 

 

Жадік І.Ю., 

психолог гімназії.  

 



ролі учня.  

6. Виховні заходи з дітьми 

Назва заходу Мета заходу Дата 

проведення 

ПІБ та посада 

відповідального 

Приміт 

ка 

День «Відкритих 

дверей» 

Створення позитивного 

образу школи, трансляція 

досвіду і досягнень 

педагогів, учнів і всього 

освітнього закладу в 

цілому; ознайомлення 

батьків майбутніх 

першокласників з 

рекомендаціями педагогів 

початкової загальної освіти, 

шкільних психологів щодо 

формування необхідного 

рівня функціональної 

готовності дитини 5-6 років 

до школи. 

    

13.12.2016 

Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

Свято «Білосніжна 

казка» 

Створити у дітей під час 

свята особливу музичну 

атмосферу, спонукати до 

перевтілення в ігрову роль, 

формувати позитивне 

ставлення до виконання 

танцювальних рухів, 

підспівування та співу; 

розвивати естетичний смак; 

виховувати позитивне 

емоційне ставлення до 

музичної діяльності. 

30.12.2016 

 

Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 

 

Свято «Казкова подорож 

до Країни Школярії» 

Допомогти дитині 

ознайомитися з новою 

роллю учня, ким незабаром 

вона стане ; пристосуватися 

до нової ситуації, 

познайомитися з людьми та 

предметами оточуючого їх 

шкільного світу; 

ознайомити майбутніх 

першокласників із 

правилами поведінки 

школяра, викликати в дітей 

інтерес до школи і бажання 

вчитися. 

15.02.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 

Екскурсія до шкільного 

музею «Краєзнавець» 

Розширювати знання дітей 

про рідний край, про 

історичні події у рідному 

22.02.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових 

 



краї у давні часи; розвивати 

інтерес до історії 

батьківщини; виховувати 

почуття гідності та гордості 

за свою країну, бережливе 

ставлення до пам’яток 

культури. 

класів; 

Ступак О. 

Б.,вчитель 

початкових класів 

 

Ігри патріотів" 

(пізнавально-спортивний 

турнір) 

 

Познайомитидітейзпоняття

ми «Батьківщина, 

«патріот»; розширити 

знання про державні 

символи України (герб, 

прапор, гімн); викликати 

зацікавленість історією 

свого народу; вчити дітей 

усвідомлювати себе 

громадянином, патріотом 

України, висловлювати 

почуття гордості за свою 

Батьківщину; виховувати 

патріотичні почуття; 

викликати прагнення  бути 

справжнім патріотом рідної 

землі. 

01.03.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

 

Свято «Хай в серці 

кожної дитини живе 

любов до 

України!»Виставка 

малюнків «Ми -  діти 

твої, Україно!» 

Поглибити знання дітей про 

свою Батьківщину, про 

символи України, традиції 

українського народу, красу 

і неповторність рідного 

краю;розвивати увагу, уяву, 

мислення, словниковий 

запас, мовлення;виховувати 

любов до Батьківщини, 

української мови, бажання 

примножувати кращі 

надбання народу, берегти 

природу. 

 

15.03.2017 Євдокімова 

Т.С.вчитель 

початкових класів 

 

Свято «Роде наш 

красний , роде наш 

прекрасний» 

Виховувати любов та 

повагу до рідної мови , до 

своїх національних 

особливостей , до 

культурного спадку свого 

народу 

 

 

26.04.2017 

Вихователь 

старшої групи 

Трокай В.І. 

 

 

 

 



                    7.Інформаційно-просвітницька робота 

 

Назва заходу 

 

Мета заходу Дата  

проведення 

П.І.Б. та  посада 

відповідального 

Примітка 

Створення на 

сайті гімназії 

сторінки «Школа 

майбутнього 

першокласника». 

Познайомити батьків із роботою 

«Школи майбутнього 

першокласника» на базі гімназії. 

Лютий Заступник 

директора з 

НВР, 

Євдокімова Т.С. 

вчитель 

початкових 

класів 

 

Створення на 

сайті ДНЗ 

сторінки «Школа 

батьків 

майбутніх 

першокласників». 

Формувати знання про рівень 

готовності дитини до школи; 

переконати у важливості ролі 

батьків в процесі підготовки 

майбутнього школяра. Надання 

Порад 

батькам майбутніх першокласників 

по підготовці дитини до школи. 

Лютий Завідуюча ДНЗ  

Гайворонська 

Т.В. 

 

Організація 

педагогічного 

всеобучу батьків 

через публікації 

на сайті школи 

під рубрикою 

«Готуємося до 

школи». 

Дати батькам практичні 

рекомендації по підготовці дитини 

до школи.  

Березень-

квітень 

Заступник 

директора з 

НВР, вчителі 

початкових 

класів; психолог 

гімназії 

 

 

 


