Керівниця Освітнього центру
«Я І МОЯ ШКОЛА»
______________________ І.І. Міньковська
26.12.2020 р.

Програма та календарно-тематичний план на січень/лютий 2021 року
для дітей 3-6-тирічного віку за стандартами НУШ

Тиждень/
Заняття

Я - людина

Я і Всесвіт

Я і моя мова

Я і моє здоров’я

Я - творець

Я і моя Україна

Дата

18.01

19.01

20.01

21.01

22.01

23.01

Жива та нежива
природа.
Рукотворні речі

Слова-синоніми
(світ /
навколишній
світ / оточення /
середовище).
Слова-антоніми
(ближче – …,
вище – …,
ширше –
…тощо)

9 тиждень
Тема
«Довкілля»

Що таке
довкілля?
Людина –
частина
довкілля

Правила
поводження у
довкіллі.
Охорона
довкілля

Кольори та
звуки довкілля.
Створення
колажу «Наше
довкілля»

Українське
довкілля: міста
та села, гори,
ріки, озера,
моря, ліси,
степи, рослини,
тварини

Тиждень/
Заняття

Я - людина

Я і Всесвіт

Я і моя мова

Я і моє здоров’я

Я - творець

Я і моя Україна

Дата

25.01

26.01

27.01

28.01

29.01

30.01

Слова-антоніми
(холодна - ….,
прісна - …).
Засвоєння літер
Д, В, О, А.

Правила
купання у морі.
Чим корисне
загартовування
для здоров’я?
Правила
користування
водою

Чиста – брудна –
кольорова вода
(дослід з
кристалами
марганцевокис
лого калію)

10 Тиждень
Тема «Вода»

Людина як одне
ціле з водою.
Що таке вода?
Для чого
потрібна?
Як берегти
воду?

Властивості
води.
Експеримент з
водою (лід,
вода, вода
100С)

Українські
озера, ріки,
моря.

Тиждень/
Заняття

Я - людина

Я і Всесвіт

Я і моя мова

Я і моє здоров’я

Я - творець

Я і моя Україна

Дата

01.02

02.02

03.02

04.02

05.02

06.02

Вивчення
термінів
більше/менше і
на скільки;
вирішення
задачі на логіку
та на
економічну
рівність.
Фінансова
математика

Молодий
підприємець
створює
стартап (назва
товару/ послуги,
ціна, реклама
тощо)

Робота зі
словами гривня,
підприємці.
Вивчення букв:
Я, Є, Ц.
Словасиноніми до
теми тижня.
«Підприємливі»
- це які?

11 Тиждень
Тема «Ми –
підприємливі»

Як тримати
здоров’я в
тонусі, коли
купа справ.
Що робити,
коли не
досягнули
мети?

Виготовлення
Українські
упаковки для
гривні, хто
смаколиків. Еко- зображений.
користь/скільки
коштує.

