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Пояснювальна записка 

Робочий  навчальний план Комунального закладу дошкільної освіти Кислянського 

(ясла-сад) «Пролісок» ( далі - Заклад) на 2021-2022 навчальний рік складено 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015р.   №446, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.05.2015р. №520/266969, листа 

Міністерства освіти і науки України від  12.08.2015р.  №1/9-432 « Про перелік 

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для 

використання у дошкільних закладах у 2021-2022 навчальному році, згідно Базового 

компоненту дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки 

України від 12.05.2012р. №234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

14.04.2016р. за №563/28693. 

У 2021-2022 навчальному році у закладі працюватимуть 2 групи: 

I група ясельно-молодшого дошкільного віку ; 

I група середньо-старшого дошкільного віку ; 

Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в КЗДО Кислянський (ясла- 

сад) «Пролісок» використовується Програми розвитку дитини дошкільного віку 

«Дитина в дошкільні роки», «Дитина» та програма для дітей старшого дошкільного 

віку « Впевнений старт». 

Для реалізації навчально-освітньої діяльності використовуються: 

за освітньою лінією – ознайомлення з природним довкіллям, основ здоров`я, 

безпеки життєдіяльності-парціальна програма « Про себе треба знати, про себе 

треба дбати»; 

за освітньою лінією- театралізована діяльність- парціальна програмаа « Грайлик»; 

за освітньою лінією- дитина в сенсорно-пізнавальному просторі – парціальна 

програма, 

за освітньою лінією – художньо-естетичний розвиток дітей раннього та дошкільного 

віку – парціальна програма «Радість творчості». 

Варіативна частина навчального плану: 

- Програма «Мудрі шахи», 

- гурток «хореографія», 

- гурток театральний, 

- образотворча діяльність «Петриківський первоцвіт». 



Завідувач КЗДО Кислянським 

(ясла-сад) «Пролісок» 

  _О.М.Боса 

 
 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

2021-2022н.р. 

Дні тижня Середній дошкільний вік Старший дошкільний вік 

Понеділок 1. Здоровʼя та фізичний 

розвиток. 

 

2. Художньо-продуктивна 

діяльність( образотворча). 

1.Здоровʼя та фізичний розвиток. 

2.Ознайомлення із соціумом. 

3.Художньо- продуктивна 

діяльність( малювання). 

Вівторок 1. Художньо-продуктивна 

діяльність(музична). 

2. Ознайомлення із соціумом 

3.Розвиток мовлення і 

культура мовленнєвого 

спілкування. 

1. Художньо-продуктивна 

діяльність (музична). 

2. Ознайомлення з природним 

довкіллям. 

3. Розвиток мовлення і культура 

мовленнєвого спілкування 

(звʾязне мовлення). 

Середа 1. Здоровʾя та фізичний 

розвиток. 

2. Сенсорний розвиток. 

1.Здоровʼя та фізичний розвиток. 

2.Логіко-математичний розвиток 

3.Конструювання( аплікація). 

Четвер 1. Художньо-продуктивна 

діяльність( музична). 

2. Ознайомлення з природним 

довкіллям. 

3. Розвиток мовлення і 

культура мовленнєвого 

спілкування. 

1. Художньо-продуктивна 

діяльність (музична). 

2. Розвиток мовлення і культура 

мовленнєвого спілкування 

(навчання елементів грамоти). 

3.Логіко- математичний 

розвиток (конструювання). 

П’ятниця 1.Сенсорний розвиток. 

2.Художньо-продуктивна 

діяльність(ліплення/ 

аплікація). 

1.Ознайомлення із соціумом. 

2.Розвиток мовлення і культура 

мовленнєвого спілкування 

(художня література) 

3.Національно-патріотичне 

виховання «Україна-моя 

Батьківщина». 

Примітки Усього – до 12 занять Усього – до15 занять 



 


