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Відповідальні

І. МЕТОДИЧНА РОБОТА
Попередня робота
1. Консультації:
травень
Директор
- «Особливості планування виховної,
Сташко О.О.
оздоровчої роботи в літній період»
2. Одноденний семінар-практикум
травень
«Організація роботи за тематичними
днями і тижнями влітку».
Підвищення рівня фахової майстерності працівників
1. Індивідуальна робота з педагогами
протягом
Директор
(за запитами).
літа
Сташко О.О.
2. Консультації:
Директор
- «Дотримання режиму дня –
червень
Сташко О.О
запорука фізичного, психічного,
духовного здоров’я дітей»;
- «Про безпеку знаємо, про безпеку
серпень
дбаємо».
3. Педагогічні практикуми:
Директор
- «Організація ігор дітей з піском та
червень
Сташко О.О
водою».
- «Проведення прогулянок за межі
липень
дитячого садка».
Самоосвіта
5. Експрес інформація «Сторінками
червень
Молоді
методичних видань».
педагоги
6. Обговорення новинок педагогічної
щомісячн Педагоги ЗДО
літератури під час проведення
о
інформаційнопедагогічних днів «Це
цікаво знати».
7. Самоопрацювання:
протягом Педагоги ЗДО
- «Організація оздоровчих заходів
літа
влітку»;
- «Керівництво самостійною
художньою діяльністю дітей влітку»;
- «Створення умов для ефективного
проведення прогулянки влітку»;
- «Використання системи малюнківсхем з ОП, БЖД в роботі з
дошкільниками».
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ІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ
1.

2.

3.
4.
5.

З метою надання допомоги,
запобігання помилок систематично
здійснювати контроль за:
- змістом та якістю планування
червень
(попереджувальний);
- готовністю вихователів, музичного
червень
керівника, інструктора з фізкультури
до робочого дня(попереджувальний);
- здійсненням освітньої роботи під
червень,
час літньої оздоровчої кампанії
серпень
(епізодичний)
З метою збереження та зміцнення
здоров’я кожного вихованця,
забезпечення умов безпечного
перебування дітей в ДНЗ
здійснювати контроль за:
- за створенням відповідних умов під
постійно
час ігор з піском та водою
(попереджувальний);
- дотриманням режиму дня з
червень
урахуванням вимог програми
(попереджувальний);
- організація роботи з безпеки
червень
життєдіяльності дітей
(порівняльний); - проведенням
протягом
заходів щодо формування у дітей
літа
навичок здорового способу життя
(епізодичний);
- організацією та проведенням
серпень
оздоровчих заходів (порівняльний);
- організація рухової активності дітей постійно
за свіжому повітрі (порівняльний).
Перевірка наявності та зберігання
червень
виносного інвентарю (порівняльний).
Виконання інструкцій
протягом
літа
(попереджувальний).
Організація харчування:
протягом
- дотримання питного режиму;
літа
- документація по харчуванню,
- формуванням у дітей
культурногігієнічних навичок;
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- вітамінізація, ІІ сніданок, контроль
виконання норм харчування.
6. Методичні рейди по ходу виконання
протягом
Директор
літніх завдань та з питань навчальноліта
Сташко О.О.
виховного процесу.
7. «Підготовка груп до нового
протягом
Директор
навчального року» (Фронтальний.
літа
Сташко О.О.
До наказу)
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА
Інтеграція родинного і суспільного дошкільного виховання
1. Консультації для батьків:
Вихователі
- «Як організувати літній відпочинок
червень
ЗДО
дітей».
- «Організація посильної праці дітей
серпень
влітку».

2.

3.

4.

5.

6.

серпень
Практичний
Консультація для батьків
новоприбулих дітей: «Адаптація
психолог
дітей до умов дитячого садка».
Буздиган О.М.
Медична
Зміна наочності для батьків в
сестра
інформаційному «Куточку
Белінська І.В.
здоров’я»:
- Профілактика сонячного і теплового
червень
удару;
- Профілактика кишкових інфекцій;
серпень
- Гриби не для дітей
серпень
Вихователі
Оформити папки-пересувки для
ЗДО
батьків під рубрикою «Безпека
влітку»:
- «Природа гартує»;
червень
- «Рослинки-здоровинки та рослини
червень
отруйні»;
- «Дитина на вулиці»;
серпень
- «Дитина на воді».
серпень
Провести «День відкритих дверей»
Директор
для батьків дітей, які поступають до
Сташко О.О.
дитячого садка
Залучати батьків до участі в
згідно
Педагоги ЗДО
проведення літніх розваг, дитячих
графіку
фізкультурних свят.
роботи
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Залучати батьків до участі в праці з
благоустрою ділянки ЗДО та
проведення ремонтних робіт.
8. Індивідуальна робота з батьками (за
запитами).
Наради при директору
1. Організація харчування дітей.
7.

2.
3.

Про здійснення освітньої роботи під
час літньої оздоровчої кампанії.
Про виконання інструкцій.

Навчально-виховна робота з дітьми
1. Організація роботи колективу за
орієнтовним літнім розподілом організації життєдіяльності дошкільників
у ЗДО (щоденний прийом дітей та
ранкову гімнастику проводити на
свіжому повітрі).
2. Щоденно проводити заняття (по
можливості на свіжому повітрі),
згідно організованого розподілу
пізнавальної діяльності влітку.
3. В кожній віковій групі проводити:
- тематичні прогулянки-подорожі,
ігри,
- бесіди, спостереження екологічного
спрямування;
- роботу з питань БЖД (бесіди,
розваги, ігри з ознайомлення з ПДР,
екскурсії);
- праця на майданчику, городі,
квітнику.
5. Канікули влітку проводити за
тематичними тижнями:
- Літо в гості завітало
- Тиждень здоров’я
- Тиждень гри-чаклунки
- Тиждень творчості і фантазії
- Тиждень казки
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- Кольоровий тиждень
- Олімпійський тиждень
- Тиждень безпеки
Канікули влітку проводити за
тематичними днями:
- Спинилось літо на порозі
01.06
- «Літні небезпеки» - інформацій07.06
нороз’яснювальний тематичний день
- Хай завжди буде сонце
11.06
- День чомучок
14.06
- День веселих розваг
18.06
- День дружби
21.06
- В країні Нехворійок
25.06
- День спілкування з природою
16.08
- Літо, до побачення!
31.08
Педагогічні проекти
«У світі гри-чаклунки».
червень
«Обережним будь - про безпеку не
червень
забудь».
Фізкультурні проекти
«В країні Нехворійок» .
червень
«Подорож до Спортляндії».
серпень
Екологічні проекти
«Казки для Чомучок».
червень
«Будь природі другом».
серпень
Літні мініатюри
Ігрові програми, розважалки, «Дитяча
Щодискотека».
п’ятниці
Презентації, вікторини, конкурси елі
Щочетверга

3.

«Літо, радість, розваги»

4.

«День цікавої події»

5.

«Будь природі другом - чистий
ранок» (екологічний проект)

1.

Свята
Музично-спортивне свято до Дня
захисту дітей
«З днем народження, Україно!»

3.

2021 РІК

Музичний
керівник,
вихователі

Музичний
керівник,
вихователі
Інструктор з
фізкультури
Музичний
керівник,
вихователі
Музичний
керівник,
вихователі

Щосеред
и
Щовівторка
Щопонеділка
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Розваги музичні
«Свято різнокольорових бантиків»
червень
«Пригоди в Кулькограді»
червень
«Хай завжди буде сонце»
серпень
Фізкультурні дозвілля
«Гра скликає друзів»
червень
«Велика спортивна подорож
червень
«Зберемо палітру»
«Запалюємо вогонь Олімпіади» серпень
святкове відкриття Олімпійського
тижня
«Вітаємо Чемпіонів» - святкове
серпень
закриття Олімпійського тижня
Театральні вистави
Бруднуля-капризуля»
червень
«Вовк і Козенята
серпень

2021 РІК

Музичний
керівник,
вихователі
Музичний
керівник,
інструктор з
фізкультури,
вихователі

Музичний
керівник,
вихователі

Вікторини, конкурси, презентації
«Хай завжди буде Сонце» (Конкурс
червень
Музичний
керівник,
малюнка на асфальті)
вихователі
«Щоб здоровим бути » (Вікторина
червень
від Айболитя)
Пісочні перетворення (Конкурс на
червень
кращу композицію з піску)
«З казки в казку» (Презентації казок, червень
казкових героїв, казкових атрибутів
в кожній групі)
«Ігри народів Світу» (Презентації
серпень
ігор в кожній групі )
Літо, море, втіха, сміх – Вистачить
серпень
пригод на всіх! (Веселі конкурси)
«Свято М’яча» (Презентації ігор в
серпень
кожній групі)
«До побачення, красне літечко!»
серпень
(Конкурс малюнка на асфальті)
Екскурсії, подорожі, мандрівки
«Малята-туристята» - туристична
червень Педагоги ЗДО
подорож до річки.
Пізнавальна екскурсія до пам’ятника
червень
«Двічі Герою Праці П.Романенку»
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«Природа рідного краю» - екскурсія в серпень
зоопарк .
«Село мого дитинства» - екскурсія
серпень
селом.
Тематичні дні
День відкритих дверей
перший
Всі
день
працівники
місяця
ЗДО
День Здоров’я
останній
Всі
день
працівники
місяця
ЗДО
IV. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Облаштування груп та майданчиків
Провести ремонт спортивного та
травень,
Директор
прогулянкових майданчиків,
серпень
Сташко О.О.
фарбування стаціонарного ігрового
(за
Завідуюча
обладнання (Відповідно до актів
планом) господарство
обстеження).
м Романенко
Т.М.
Провести ревізію наявного та
травеньпридбати новий спортивний інвентар, червень
ігрове обладнання, комплекти ігор
для літніх дозвіль на вулиці
З метою створення необхідних умов
травеньпровести:
червень
- трудовий десант «Зелена хвиля» по
благоустрою території дитячого садка
із залученням працівників ЗДО,
батьків, дітей, громадськості;
- заміну піску в пісочницях,
- перевірку наявності іграшок для
ігор з піском та водою;
- висадження однолітніх та
багаторічних квітів.
Придбання: - іграшок для ігор з
піском та водою;
- спортивного обладнання для ігор на
свіжому повітрі;
- комплекту ігор та іграшок для
літнього майданчика, великих
парасоль.
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Оптимізація роботи
Вивчити передбачувану
травеньнаповнюваність груп у літні місяці.
червень,
Об’єднати малокомплектні групи.
протягом
літа
Перевести дошкільний навчальний
з 01.06
заклад на літній режим роботи.
Розпочати період відпусток.
з 01.06
Вести прийом нових дітей для
серпень
комплектації груп на новий
По мірі
навчальний рік. Забезпечити
прибуття
своєчасне оформлення документації
на новоприбулих дітей.
Медична робота.
Здійснювати контроль за виконанням постійно
Державних санітарних правил №
3132-85 «Устаткування та утримання
дитячих дошкільних закладів».
Спостереження за виконанням
постійно
питного режиму.
Спостереження за проведенням
системавихователями гартувальних процедур
тично
(повітряних, сонячних ванн, водних
процедур, ходіння босоніж).
Здійснювати просвітницьку роботу
протягом
серед батьків вихованців щодо
літа
проведення оздоровлення дітей
влітку.
Випустити санітарні бюлетені:
- Сонце – корисне, Сонце – шкідливе. червень
- Кишкові інфекції.
червень
- Грибна пора.
серпень
Змінити наочність для батьків в
інформаційному «Куточку здоров’я»:
- Профілактика сонячного і
червень
теплового удару;
- Профілактика кишкових інфекцій;
червень
- Гриби не для дітей
серпень
Співбесіди з вихователями:
- про рекомендації лікаря дітям, які
червень
часто хворіють ГРВІ;
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- про правильну організацію
червень
гартувальних процедур;
- про надання першої допомоги.
серпень
8. Бесіди з дітьми:
- «Як із Сонечком дружити»
червень
- «Хвороби брудних рук»;
червень
- «Якщо бажаєш бути здоровим…»
серпень
9. Консультація для вихователів “БЖД в червень
літній період ”:
- Тепловий, сонячний удари ”.
10 Консультації з технічним персоналом
за
та працівниками харчоблоку з питань потребою
виконання Державних санітарних
правил № 3132-85 «Устаткування та
утримання дитячих дошкільних
закладів».
Оздоровча робота з дітьми.
1. Максимальне перебування дітей на
постійно
свіжому повітрі (ранковий прийом,
ранкова гімнастика, фізкультурні
заняття, прогулянки, розваги,
організована пізнавальна діяльність).
2. Створення умов для підвищення
постійно
рухової активності дітей на свіжому
повітрі через розширення
асортименту виносного обладнання.
3. Здійснення різноманітних видів
за
гартування протягом дня (повітряне, графіком
сонячні ванни, загартування водою,
ходіння босоніж та ін.)
4.

5.

6.

2021 РІК

Вихователі

Вихователі

Вихователі

Індивідуальна та підгрупова робота з
дітьми з розвитку основних видів
рухів на прогулянці.
Щоденне використання в меню
свіжих овочів, фруктів, соків.

постійно

Вихователі

постійно

Ввести другий сніданок (фрукти,
ягоди, соки) в період з 10:30 до 10:50

з 01.06

Медична
сестра
Белінська І.В.
Медична
сестра
Белінська І.В.
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