
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  

ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА-САДОК) № 696 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РІДНИМ МІСТОМ – 

ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 



На базі ДНЗ № 696 проводиться дослідно-експериментальна робота за 

темою «ВИХОВУЄМО КИЯНИНА»  

на основі впровадження регіональної парціальної програми розвитку 

дітей старшого дошкільного віку «Я – КИЯНИН»  

(термін дослідження: березень 2016 – грудень 2017 ) 



 

  

- видання наказу про створення творчої групи з вивчення 

та апробації програми «Я - КИЯНИН»; 

- складання плану роботи творчої групи  (визначення 

завдань, ходу експерименту  та очікуваних результатів); 

- розробка довготривалого проекту «Київ – колиска моя!»; 

- розробка орієнтовних тематичних блоків роботи 

вихователя з дітьми старшого дошкільного віку по 

ознайомленню з рідним містом (вихователі як в 

самостійній так і в організованій діяльності планують і 

проводять протягом дня роботу з дітьми у різних формах); 

- проведення анкетування педагогів та батьків,  аналіз 

анкет, визнання актуальності завдань, визначених 

експериментом. 
 

 
 

РОБОТА НАД ЕКСПЕРИМЕНТОМ 



Учасники проекту  

«КИЇВ – КОЛИСКА МОЯ!» 

• Вихователі старших груп; 

• Вихованці старших груп; 

• Батьки вихованців старших груп; 

• Музичний керівник; 

• Інструктор з фізичної культури. 

 

 



ІДЕЯ ПРОЕКТУ: 

• залучення дитини до культури рідного народу, міста; 

• поповнення знань дітей про рідне місто Київ; 

• поповнення та розширення знань дітей про Дарницю, де 

живе дитина, як маленьку Батьківщину;  

• виховання поваги до  традицій та звичаїв рідного міста; 

• розвиток потреби дітей в освоєнні навколишнього світу 

шляхом вивчення культурної спадщини за активною 

участю батьків; 

• формування у дітей любові до рідного міста; 

• накопичення соціального досвіду жити у своєму місті, 

піклуватися про нього, вивчати його, берегти його 

теперішні надбання та  поповнювати новими. 

 

 

 

 



МЕТА ПРОЕКТУ: 

• залучення дошкільнят до історії та культури рідного 

міста, його сучасності; 

• місцевих визначних пам'яток ; 

• виховання любові і прихильності до  рідного міста  

Києва, киян та людей, які мешкають в місті. 

 

 

 

 

 

 



ПІДСУМКОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТУ 

• діагностична діяльність (анкетування); 

• блочно-тематичне планування; 

• створення розвивального середовище; 

• розроблення дидактичних ігор; 

• розроблення сюжетно-рольових та творчих ігор;  

• розроблення конспектів занять, свят, розваг (музичних та 

спортивних); 

• добір та впорядкування науково-методичного матеріалу; 

• оформлення  куточка «Київ – колиска моя!»; 

• виготовлення альбому спільно з батьками «Сімейний герб»; 

• оформлення виставки дитячих малюнків, спільних малюнків 

вихованців та батьків «Я – МАЛЕНЬКИЙ КИЯНИН!». 

 

 

 

 

 

 



Підвищення професійності майстерності 

вихователів старших груп щодо організації 

роботи з питань експерименту  «Я – КИЯНИН»   
 

• майстер-класи з ознайомлення дітей з рідним містом; 

• консультації; 

• ділові ігри; 

• семінари;  

• семінар-практикум на тему «Ознайомлення дошкільнят з 

рідним містом на фоні краєзнавчого матеріалу»; 

• огляди-конкурси на кращого знавця рідного міста; 

• виставки новинок методичної літератури; 

• оформлення стінгазет на тему «Київ очима дітей і 

батьків!» тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОБОТА З ОЗНАЙОМЛЕННЯ  

ДІТЕЙ З РІДНИМ МІСТОМ 



ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ 



Ознайомлення з рідним містом Києвом 
можливе лише за умови: 

 Активної взаємодії з оточуючим світом емоційно – 
практичним шляхом : 

• через гру; 

• предметну діяльність; 

• спілкування; 

• працю; 

• навчання ; 

• різні види діяльності властиві старшому 
дошкільному віку. 

 

 



Найбільш поширеними формами  роботи є: 

• екскурсії до пам'ятників; 

• музеїв міста; 

• відвідування виставок; 

• участь у різних районних та міських заходах; 

• спортивних змаганнях, розвагах; 

• дитячих художніх конкурсах… 

 

 



Міні – музей « Берегиня скарбів українського 
колориту минулого і сучасного » також має 

патріотичний вплив на дошкільників з 
ознайомлення  з рідним містом  та селом 

 



Неабияке значення для виховання свідомого 
громадянина свого міста є прищеплення шанобливого 

ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам'яті про тих, 
хто загинув, захищаючи Вітчизну; поваги до воїнів – 

захисників  кордонів Батьківщини, міста Києва. 

 



06.05.2016 року діти старших груп  відвідали 
Музей Партизанської слави  

 



В знак вдячності за героїзм ліквідаторів на ЧАЕС, 
формування патріотичних почуттів до визначних 
людей міста, діти поклали квіти до стели героям 

 



Музичні та фізкультурні свята і розваги  на 
тему:  « Стежками рідного міста!» вже 

стали традицією  

 



Організація роботи з батьками під девізом: 
їх знання та любов до рідного міста 

повинні передаватися дітям.  

• Батьки допомагають збирати інформацію, 
матеріал, ходять з дітьми на екскурсії, відвідують з 
дітьми визначні місця міста Києва, музеї, театри, 
виставки, роблять спільно з дітьми вироби, 
малюють малюнки, створюють альбоми, колажі, 
приймають активну участь з благоустрою 
дошкільного закладу, району та міста. Разом з 
батьками оформлено виставку дитячих малюнків, 
фотографій про КИЇВ , визначні місця на тему: « Я – 
МАЛЕНЬКИЙ КИЯНИН!» 



Педагоги та батьки  в тісній співпраці 
формують світогляд «маленького киянина»                     

( День Довкілля з батьками ) 

 



Батьки і діти мандрують стежками 
рідного міста Києва 



ПІЗНАЄМО КИЇВ РАЗОМ З МАМОЮ І ТАТОМ! 



Мандрівка по Києву!!! 



Виставка дитячих малюнків, фотографій на 
тему: « Я маленький – КИЯНИН!» 

 



Розроблено посібник на тему ознайомлення 
дітей старшого дошкільного віку з рідним 

містом – Києвом                                                         
 ( згідно програми « Я – Киянин», проекту « Київ – колиска моя!») 



 В посібник увійшли теми: 
• Робота з дітьми старшого дошкільного віку з ознайомлення дітей з рідним містом Києвом; 

• Тематика занять; 

• Народження міста Києва; 

• Символіка нашого міста; 

• Знайомимо дітей з старим містом; 

• Сучасне місто Київ; 

• Вулиці міста; 

• Святині міста; 

• Мости міста Києва; 

• Архітектура міста; 

• Школи нашого міста; 

• Улюблені куточки міста; 

• Музеї Києва; 

• Театри міста Києва; 

• Парки Києва;  

• Пам'ятники та скульптури; 

• Київський метрополітен;  Київський фунікулер; 

• Традиційні свята нашого міста; 

• Київ вечірній , карта міста Києва 

 

 



«ДАРНИЦЯ – МАЛЕНЬКА БАТЬКІВЩИНА» 
( ввійшла така інформація про Дарницю) 

• Історія походження Дарницького району; 

• Моя вулиця; 

• Мій садочок – ДНЗ № 696; 

• «Я - маленький КИЯНИН!» 

 



КИЇВ – КОЛИСКА МОЯ!!! 
 

Київ – наше місто, наш дім, наша мала 
Батьківщина, щоб вважати себе її сином або 
дочкою необхідно відчути духовне життя свого 
народу і творчо затвердити себе в ньому, 
прийняти мову, культуру, і сучасність, як власні. 

І просять Вас лагідним шелестом віти, 

І шум водограїв, і співи пташок: 

Наш Київ любити, йому присвятити , 

Побільше захоплених справ і думок!!! 

 

 

 

 



КИЇВ – КОЛИСКА МОЯ!!! 
 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

 
Презентацію підготовила: 

В. о. завідувача ДНЗ № 696 

Гунько Валентина Миколаївна 

 

 

 


