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Інноваційна освітня діяльність дошкільного навчального 

закладу – це діяльність, завдяки якій відбувається розвиток 

освітнього процесу. Інноваційна компетентність педагога – 

це система знань, умінь, навичок, що забезпечують 

ефективність використання нових педагогічних технологій 

  



Робота в парах  

 



Колективна робота 



Вільна гра 



Інтегровні заняття    

 



Дидактичні та творчі ігри 



Методи освітньої роботи з дітьми 

LEGO-ігрові  

вправи 

Музико 

терапія 

,  

Танцювально- 

рухова 

терапія 

“Ранкові  

зустрічі” 

Метод  

інтервізії 

Кольоро 

терапія 

Міні-заняття 



Спираючись на рекомендації до Базової програми “Я у Світі” 

варто використовувати роботу в малих групах: міні-заняття, 

що є сучасним підходом і цілком відповідає особистісно 

орієнтованій моделі.  

 



Під час проведення міні-занять час цілком залежить від 

бажання й активності дитини, від емоційно-вольової 

готовності та змістової заглибленості. 



“Ранкові зустрічі”- це запланована структурована 

зустріч дітей один з одним 

 та з вихователем.  
. 

. 
 



Мета ранкових зустрічей створити позитивну 

атмосферу на весь день 



Завдання “Р.З”: опановування різноманітними соціальними 

та навчальними навичками, об’єднання дитячого колективу, 

стимулювати в дітей обмін  

думками, бажання слухати співрозмовника 



Метод інтервізії – метод кооперативного 

навчання, правила обговорення у колах.  

 



Формування компетентності у дітей:  

1.Уміння вільно висловлювати свою думку.  

2. Уважно слухати один одного.  

3. Поважати думку кожного.  

4. Працювати в команді.  

5. Вирішувати проблеми.  

6.Будувати добрі стосунки під час обговорення у інших видах 

діяльності. 



Кольоротерапія – це цілеспрямований вплив 

кольором на самопочуття, фізіологію людини; 

активізація кольором діяльності органів і систем. 

 



Кольоротерапія- це метод психологічного 

лікування з метою розслаблення, зняття стресів, 

підняття настрою та тонусу. 



Музика в житті дитини сприяє для подальшої 

емоційної, пізнавальної, фізичної та соціальної 

інтеграції.  

 



Саме музика знаходить дорогу до душі дитини, 

спонукає до самовираження, знайомить з 

навколишнім світом. 



Музика збагачує почуття та уявлення дитини, сприяє 

виробленню вміння відчувати ритм та мелодійність твору, 

формуванню здатності реагувати на них своїм голосом та 

рухами. 

 



Для розвитку в дітей ритму і такту 

використовуються ігрові вправи з LEGO 

конструктором 



Попереду у нас новий 

день, нові пошуки, 

досягнення на благодатній 

освітянській ниві 

 

 


