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Основні завдання ДНЗ на літній період: 

1. Охопити системним оздоровленням і загартуванням усіх дітей, 

застосовуючи нетрадиційні методи, шляхом запровадження гнучкого 

динамічного режиму та використання цілющого впливу природних засобів і 

рослинної їжі (очищувальні салати, соки, вітамінні чаї, зелень, овочі, ягоди, 

фрукти тощо). 

2. Допомогти дітям усвідомити зв'язок «архітектурних» витворів з піску та 

витворів природи з набутими протягом року знаннями про види архітектури, 

використовуючи для цього прогулянки, екскурсії, піші переходи, 

спостереження. 

3. Для здійснення завдань гуманістичного виховання застосовувати нові 

сучасні виховні технології: уроки Добра і Краси, етичні казки, ситуації 

морального вибору, психотехнології, ігрові технології, складання родового 

дерева, проективні діагностичні методики.  

№                Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Приміт 

ка  

1. Опрацювати „Положення про 

дошкільний заклад”, „Базовий 

компонент дошкільної освіти” 

(1998), Державну національну 

програму „Освіта” (Україна ХХ 

ст.. 1993р). , «Концепція 

дошкільного виховання».»Закон 

України про освіту». 

Червень  Вихователі, 

старші сестри 

медичні 

 

2. Глибоко вивчати урядові 

документи. Програму 

«Українське дошкілля». 

Червень  Вихователі   

2. Організаційно – педагогічна робота 

1. «Хай радує кожний день»: 

перевести дошкільний заклад на 

літній режим роботи. 

З 01.06.2021 Вихователі   

2. «Мандрівка у літо»: всі види 

занять, за виключенням 

З 01.06.2021 Вихователі   



музичних і образотворчого 

мистецтва проводити на 

свіжому повітрі 

3. «Відпочинок на втіху і 

користь»: упорядкувати літню 

форму одягу, добитися 

наявності у дітей головних 

уборів. 

Протягом літа Вихователі   

4. «Корисні мандрівники»: в 

кожній віковій групі проводити 

тематичні прогулянки – 

подорожі екологічною стежкою 

за графіком: 

понеділок – ст. гр. №8,10 

вівторок – сер. гр. № 3, 9 

середа – мол. гр.  № 7,11. 

Щотижня  Вихователі   

5. Організувати спортивну розвагу 

«Здраствуй літо!» 

«Козацькі забави». 

16.06.2021 

12.08.2021 

А. Вишневська  

6. Організувати конкурс дитячих 

малюків на асфальті «Хай буде 

мир на всій Землі». 

01.06.2021 Вихователі 

старших груп 

методист  

 

7. Провести народне свято Івана 

Купала. 

05.07.2021 

 

 

Керівники 

музичні, 

вихователі 

старших груп 

 

8. Вітаміни? «Обов’язково!-«  

контроль за якістю 

приготування їжі і нормами 

видання її на групи. До складу 

страв включати , фрукти і соки. 

Протягом літа Старші сестри 

медичні 

 

9. «Запрошуємо на музичний 

майдан» - перевірити і 

затвердити плани музичних і 

До 01.06.2021 М. Драгун  



спортивних розваг. 

10. - «Безпека влітку» - питання 

охорони життя та здоров'я дітей. 

- «Сонце – друг  і ворог» - 

продовження ознайомлення 

дітей з корисними та 

шкідливими властивостями 

сонячного проміння, дати 

поняття про ознаки сонячного і 

теплового ударів. 

- «Як поводитись під час гри»- 

дати дітям поняття про правила 

безпечної поведінки під час 

грози. Ознайомити з народними 

прикметами , за якими можна 

визначити наближення грози. 

- «Коли кусають комахи» -

продовжувати ознайомлення 

дітей з комахами нашої 

місцевості, звернути увагу на 

тих, чиї укуси можуть бути 

небезпечними. 

- «Поступись дорогою змії». 

Дати дітям знання про отруйних 

змій нашої місцевості та про 

правила безпечної поведінки під 

час прогулянок в лісі, в лузі, 

біля водоймища. 

Протягом літа Н. Грицюк 

М. Драгун, 

вихователі  

 

11. «Екологічна стежина». Більше 

уваги приділяти індивідуальним 

формам  роботи з дітьми за 

результатами контрольних 

занять, даних  обстежень. 

Протягом літа Вихователі   

12. « Теплому літу на зустріч 

побіжимо босоніж». Ввести 

Протягом літа Інструктор з  



обов’язковий біг (звичайний, 

човниковий) навколо 

дошкільного навчального 

закладу  із дозуванням. 

фізкультури 

13. Провести з педагогами 

консультацію на тему: 

«Планування навчально-

виховної роботи з дітьми 

влітку». 

Червень  М. Драгун  

14. Розробити і затвердити план 

роботи на 2021-2022 

навчальний рік. 

До 20.08.2021 Н. Грицюк 

М. Драгун 

 

15. Упорядкувати пісочниці, 

майданчики. 

Протягом літа Вихователі, 

заступник 

завідувача з 

господарства, 

вихователь-

методист 

 

16. Оформити куточок здоров'я. Червень  Старші сестри 

медичні, 

вихователь-

методист 

 

17. Скласти розклад занять на І 

семестр. 

Серпень  Вихователь-

методист 

 

18. Організувати методичні рейди 

по ходу виконання літніх 

завдань з питань навчально-

виховної роботи. 

2 рази на 

тиждень 

Директор 

методист 

 

                                             3.  Оснащення педпроцесу. 

1. Придбати необхідні канцтовари 

та іграшки.  

Червень  Н. Грицюк  

Н. Левкович 

 

2. Поповнити каталог на 

педагогічну літературу, 

Серпень  М. Драгун  



журнальні статті. 

3. 

 

 

Обновити всім групам 

перспективні плани на рік за 

програмою «Українське 

дошкілля», доопрацювати їх. 

Серпень  

 

 

М. Драгун 

 

 

 

4. Поновити, перемонтувати 

атрибути, декорації, до 

музичних занять, розваг, свят, 

виготовити необхідні атрибути 

до свят, поповнити ляльковий 

театр. 

Протягом літа Керівники 

музичні 

 

5. Пофарбувати спортивне, ігрове 

обладнання..  

До 22.08.2021 Вихователі, 

інстри з фіз. 

вихов. 

 

6. Поповнити матеріалом 

методкабінет з морально – 

етичного  розвитку, з ігрової 

діяльності. 

Серпень  М. Драгун 

вихователі 

 

7. В кожній групі створити зону 

розвивального середовища. 

Червень, 

Серпень  

М. Драгун, 

вихователі 

 

8. Доповнити педпроцес 

необхідним матеріалом з  

грамоти, сенсорного розвитку . 

Червень, 

Серпень 

 Педагоги   

9. Зібрати природний та 

покидьковий матеріал. 

Протягом літа Вихователі   

10. Підготувати групи до конкурсу 

– огляду « Підготовка до нового 

навчального року». 

До 16.08.2021 Вихователі   

11. Виготовити по потребі ігри з 

різних розділів програми групи. 

 Вихователі   

12. Поновити матеріали в 

батьківському куточку 

 М. Драгун, 

вихователі  

 



«Батьківський всеобуч». 

Поповнити куточки природи 

кімнатними рослинами, 

акваріумами, живими 

об’єктами. Осучаснити їх. 

13. Поповнити куточки природи 

кімнатними рослинами, 

акваріумами, живими 

об’єктами. Осучаснити їх. 

До 20.08.2021 Вихователі   

14. Виготовити куточок для батьків 

«Папка-логічний всеобуч». 

До 01.08.2021 М. Драгун 

вихователі  

 

15. Виготовити і поновити матеріал 

в методичному куточку. 

До 01.08.2021 Методист   

16. Закупити шиповані килимки для 

фізкультурно-оздоровчої 

роботи. 

Протягом літа Вихователі 

груп №5, №3 

 

17. Дооформити групові кімнати в 

сучасному стилі. 

Протягом літа Вихователі 

груп 

 

18. Поповнити, поновити групи 

№11, №9, №12,  кольоровими 

доріжками для проведення 

кольоротерапії. 

Протягом літа Вихователі 

№11, №7, №3, 

№10 

 

19. До 10.08.2021 року виготовити  

ігрові посібники пізнавального 

характеру для дітей з виховання 

культурно – гігієнічних навичок 

і поведінки в побуті. 

Протягом літа Вихователі 

ясельних груп 

 

20. Поновити фотоширми 

«Здрастуй, літо!» 

Червень, 

липень 

Вихователі   

                                                            4. Педрада 

1. Результативність роботи за 

2020-2021 навчальний рік за 

Серпень  Н. Грицюк  



програмою «Українське 

дошкілля»: помилки та 

здобутки». 

2. Організація закінчення 

навчального року, вивчення 

нормативних документів. 

Серпень  Н. Грицюк  

3. Моніторинг дослідження 

показників компетентності 

дошкільників з різних розділів 

програми «Українське 

дошкілля». 

Серпень  Т. Шевчук  

4. Обговорення і затвердження 

плану навчально-виховної 

роботи на 2021-2022 

навчальний рік. 

Серпень  М. Драгун  

5. Організаційні питання про 

підготовку до навчального 

року. (інформація). 

Серпень  М.  Драгун  

                                                   Підготовка до педради 

1. Виставка методичної 

літератури. 

30.08.2021 М.  Драгун  

2. Конкурс на кращу підготовку 

до нового навчального року. 

30.08.2021 Н. Грицюк 

М. Драгун 

 

3. Презентація виготовлених 

посібників за програмою 

«Українське дошкілля». 

30.08.2021 Вихователі   

                                                  5. Робота з батьками 

1. Поновити куточки для батьків 

інформацією на тему:                   

» Оздоровча робота 

дошкільного навчального 

закладу в літній період”. 

Червень  Вихователі 

групп, 

старші сестри 

медичні 

 



2. Провести консультації для 

батьків:  

- «Оздоровчі заходи в літній 

період»;  

- «Харчові отруєння та їх 

попередження»; 

- «Обережно гриби»;  

- «Безпека влітку.»; 

- «Як навчати дітей 

самоконтролю». 

 

 

Липень  

 

Червень  

 

 

Серпень  

 

Вихователі 

старших груп 

 

6. Адміністративно-господарська робота 

1. Завести пісок для ігор. Травень  

 

Н. Левкович  

2. Організувати фарбування 

обладнання на ділянках. 

Червень  Н. Левкович  

3. Провести ремонт МАФ та 

ігрового обладнання. 

Липень  Н. Левкович  

4. Провести зелену толоку з 

прибирання території  „ Краса 

рідного садочка”. 

Серпень  Н. Левкович  

5. Провести косметичний ремонт 

харчоблоку і пральні. 

До 16.06.2021 Н. Левкович  

6. Ревізія та продувки 

опалювальної системи. 

До 25.07.2021 Н. Лекович  

7. Поточний ремонт всіх груп. До 01.07.2021 Н. Левкович  

8. Фарбування сходинок в 

коридорах. 

Протягом літа Н. Левкович  

9. Провести ремонт майданчиків. До 30.07.2021 Н. Левкович  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


