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цінностей у дітей дошкільного віку 
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Завдання  
національно-патріотичного виховання 

 формувати у дітей ціннісне ставлення до рідного дому, сім’ї, дитсадка; 

 усвідомлювати свою національну приналежність, виховувати почуття 
гордості з того; 

 розвивати інтерес до історії України, її традицій, видатних людей; 

 прищеплювати повагу до людей праці, захисників Вітчизни, державної 
символіки; 

 виховувати любов до рідної природи, бажання її оберігати; 

 формувати толерантність, почуття поваги до інших народів та їх традицій; 

 виховувати почуття відповідальності та гордості за досягнення країни. 

 

 



Програмне забезпечення 



 
 

Типи освітніх проектів 
 з патріотичного виховання 

За основною 
діяльністю: 

- дослідницько-
пошукові 
- творчі 

- прикладні 
- інформаційні 

За тривалістю: 
 

- довготривалі 
- середньої 
тривалості 

- короткотривалі 
 

За формою 
проведення: 

- заняття 
- фестиваль 

- відеопроект 
- виставка 
- екскурсія 
- вистава 



Алгоритм організації проектної діяльності 

Презентуємо продукт проектної діяльності 

Працюємо над реалізацією проекту 

Запрошуємо батьків до участі в проекті,  
ознайомлюємо їх з темою і завданням проекту 

Розробляємо орієнтовний хід (структурау) проекту, 
 визначаємо ролі учасників проекту 

Визначаємо кінцевий результат та форму його презентації 

Формулюємо проблему, мету і завдання 

Обираємо тему проекту відповідно до віку та інтересів дітей 



Освітній проект: «Я – киянин» 

Київ 
історичний 

Київ 
сучасний 

Київ 
культурний 

Київ 
екологічний 

та 
безпечний 

Київ 
спортивний 



Київ історичний 



Київ історичний 



Київ культурний 



Київ культурний 



Київ сучасний 



Київ сучасний 



 
 
 
 

Народні ігри на фестивалі Писанки 



Київ екологічний 



Київ безпечний 



Ознайомлення з державними символами 



Майстер-класи для батьків та працівників  



Виставки 

Родинні  фотовиставки: 
 
• Київ зимовий 
• Осінній Київ 
• Весна у Києві 
• Літо в Києві 
 
Виставка робіт працівників і батьків 
  
• “Барвиста петриківка” 
• “Великодні візерунки” 
 
Літературна виставка 
 
• Дітям про Київ 
• Українська література для дітей 

 
 
 



Виставки 



Наші традиції 
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