
Співпраця з батьками  
у справі патріотичного 
виховання дошкільника 

Вихователь-методист ДНЗ № 428 
Селіванова Ірина Василівна 

Вернісаж педагогічних ідей та знахідок з 
національно-патріотичного виховання 
«Моя вулиця, місто, країна»  



Напрямки  роботи  з  батьками 
 з  питань  патріотичного  виховання : 

 
•  ознайомлення батьків  з роботою дошкільного 
навчального закладу з  питань  патріотичного  
 виховання; 
•  залучення батьків  до співпраці та 
стимулювання  їхньої  активної  участі  в  ній; 
•  організація різноманітних заходів за  участю 
батьків; 
•  ознайомлення батьків з результатами навчання 
і  розвитку дітей (відкриті перегляди, тематичні 
тижні, інформація в батьківських куточках) 
 

 



Дерево 
  мого 
  роду 



Сімейні реліквії 

Щаслива  
підкова прадідуся 

Прадідусь,  Ані  
Рабчун, коваль, 

фото в роки війни 



Ліза розглядає 
альбом прабабусі 

Фото прабабусі 
зроблено в 

Києві 1939 року 

Прабабуся з подругами 
 біля пам’ятника  

Т.Г. Шевченко 



Листівки з 
минулого 

Привітальна листівка 
 датована  

21 грудня 1927 року 
 



Донька Аня 2015 рік 

Мама  Ольга 
Анатоліївна 1990 рік 



Гортаючи сторінки 
сімейного альбому 

в родині та у садочку 



Батьки для дітей (майстер- класи) 





Світ  родинних  
захоплень 





Дослідження історії 
родинного будинку 



Сімейні  
традиції 



Ознайомлення з мікрорайоном Сирець 



Картини родини 
 Макейчик Марії  

Київ в картинах  
Сергія Брандта 

Родинні газети  
«Маленький киянин» 



Подорож до станції метро Дорогожичі 



Станція метро Сирець 



Екскурсія до 
телецентру та телевежі 



Пішохідний 
перехід до 
Сирецького 
дендропарку 



Родинне свято 



 
«Патріотизм – це, образно кажучи, 

сплав почуття й думки, осягнення 
святині - Батьківщини – не тільки 

розумом, а й передусім серцем… 
Патріотизм починається з  

любові  до людини. 
Патріотизм починається з колиски» 

  

Василь Сухомлинський 
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