
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД № 5 "ДЖЕРЕЛЬЦЕ" -  

ТЕРИТОРІЯ, ДРУЖНЯ ДО ДИТИНИ
Як говориться у вірші, “все починається 

з малого”— так і наше суспільство почи
нається з сім’ї та родини.

Кожна дитина, народившись, має свою 
сім’ю, родину, де вона росте, розвиваєть
ся, робить свої перші кроки, пізнає світ. В 
цій сім’ ї' повинні бути сприятливі умови для 
формування взаємин між дитиною і дорос
лим. Та ось проходить час, і дитина підрос
тає, в ній розвиваються здібності, інтереси 
до всього, що її оточує, з’являється сто одне 
питання: “Чому?”, “Що?”, “Як?” тощо. Але 
батькам, які зайняті своєю працею, не вис
тачає часу, щоб дати відповіді на них. І тоді 
на допомогу приходять дошкільні заклади.

Один з них — це садочок №5 “Дже
рельце”, розташований у Київському квар
талі. Навкруги нього пишаються сосни та 
берізки, весною на його території квітнуть 
каштани, бузок, а ціле літо милують оно 
різнобарвні квіти.

У “Джерельці” працюють доброзичливі, 
відповідальні люди, які турбуються про ма
люків. А сюди приходять наймолодші меш
канці нашого міста, яким тільки виповнився 
рік. Вони, як ніхто інший, потребують розумін
ня, материнської ласки, любові, що і намага
ються їм дати вихователі, няні. А також тут 
працюють групи для старших дошкільнят.

В дошкільному віці дітям так цікаво 
спілкуватися з однолітками. Вони прагнуть 
до спільних ігор, занять, справ тощо. Вихо
вателі при необхідності обговорюють вчин
ки, які допомагають чи заважають дітям вхо
дити в контакт. А ще вони дбають, щоб ко
жен відчував себе на рівних та впевнено з 
дітьми. Охороняють права й забезпечують 
обов’язки кожному, хто дотримується норм 
спілкування, привчають бути морально- 
г ідним, витриманим.

 Вихователі сприяють розвитку пізна
вальної потреби і ознайомленню з довкіл
лям. Діти самі досліджують нові матеріа
ли іграшки, речі. Виконують різні маніпу
ляції, щоб зрозуміти їхнє призначення. Ви
хователі підтримують бажання малят

пізнавати невідоме. І тому створюють 
такі пізнавальні ситуації, які допомага
ють розвитку мислення, мовлення, пам
’ яті. Заохочують їх до власних суджень 
про предмети та явища, підтримують 
інтерес до них. Виявляють і розвивають 
стійку допитливість, прояв певних 
здібностей чи нахилів! Із задоволенням 
діти відвідують музичні заняття, розва
ги. Тут малята виконують різні ролі, як 
справжні актори, їм подобається манд
рувати стежками улюблених казок. Вони 
із задоволенням співають і танцюють.

Для всебічного розвитку дітей у садоч
ку проводяться заняття з образотворчо
го мистецтва. Вони приносять радість і 
задоволення малим дітям. Малята ще не 
знають, чим і на чому можна малювати, 
із захопленням малюють всім, що зали
шає слід на папері, столі, стіні чи ас
фальті. Образотворча діяльність відкри
ває великі можливості для різнобічного 
розвитку і творчої самореалізації дитини. 
В ній вона втілює свої почуття, уявлення, 
думки, активно діє і живе. Саме ця 
діяльність тісно пов’язана з іншими сто
ронами психічного розвитку, її пізнаваль
ною сферою, мовою, грою уяви, емоція
ми, естетичними почуттями і поглядами.

Велику увагу вихователі приділяють 
фізичному розвитку дітей. В ДНЗ працює 
басейн, проводяться заняття з фізкульту
ри, різні загартовуючі процедури, які покра
щують здоров’я дітей. Фізичні вправи — 
один із головних компонентів розвитку ди
тини. Вони стимулюють розвиток м’язів 
кісток, внутрішніх органів і мозку, інтенсив
не фізичне навантаження сприяє розвит
ку інтелекту дитини.

І тому малята у нашому садочку зро
стають здорові, спритні, веселі, відвіду
ють його із великим задоволенням. Тож 
запрошуємо вас у садочок № 5 “Джерель
це". Наші двері завжди відкриті для вас!
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