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План роботи 
районного семінару завідувачів дошкільних навчальних закладів району 

Тема: «Розвиток  ігрової діяльності у  дошкільників відповідно до вимог освітньої лінії 
Базового компонента дошкільної освіти «Гра дитини». 

Дата проведення: 27 листопада 2014 року. 
Місце проведення: дошкільний навчальний заклад «Ромашка» м.Ланівці. 
Мета: Узагальнити теоретичний та практичний матеріал з проблеми організації ігрової 
діяльності дітей дошкільного віку. Розширити знання про шляхи реалізації освітньої лінії 
Базового компонента дошкільної освіти «Гра дитини». Відпрацювати з педагогами шляхи 
використання прийомів формування ігрових взаємодій у дітей. Удосконалити знання про 
різні види ігор дошкільників. Сприяти підвищенню рівня розвитку комунікативних вмінь 
у педагогів шляхом практичних вправ. 

І  Організаційна  частина 
 9.00        Початок роботи семінару  для завідувачів дошкільних навчальних 
                закладів району. 
9.05-9.30. Ознайомлення учасників семінару з планом роботи, правилами  
                семінару, огляд дошкільного закладу. Підготовка матеріалів.  

ІІ Теоретична частина 
9.30-10.30 

I етап. Створення мікроклімату працездатності 
1. Метафорична ситуація – гра « Зустріч на вузькому містку». 
2. Вправа «Хочу…мушу…треба…» 
                                      II етап. Робота на  засвоєння змісту семінару 
 1. Бліц - розминка   
.2 Міні – лекція «Гра дошкільника: значення для становлення  особистості та особливості 
організації і розвитку»  
 3.Вправа « Наукова доповідь» 
 4. Вправа «Сортувальники».   
 5. Вправа «Створюємо колаж» 
 6. Вправа «Чистка плану». 
 7. Гра « Що кому потрібно?»   
 8. Вправа «Випробування сюжетом».  
                                      ІІІ. Практична частина 
 10.30.-12.00. 
               III етап. Практичні завдання по організації ігрової діяльності 
       1. Методичні рекомендації щодо організації різних видів ігор. 
       2. Майстер – клас « Гарні речі у всім світі творять руки працьовиті»  по виготовленню  
           обладнання і атрибутів  для рольової гри. 
                                         Вихователь, керівник гуртка Рижак І.В. 

 3. Перегляд організації ігрової діяльності за кількома сюжетними  лініями до творчих 
ігор «Сім’я», «Магазин», «Перукарня», «Дитячий садок», «Будівництво». 
                                     Вихователь дітей групи 6 року життя  Микулич Л.А. 
 4. Перегляд заняття з використанням ігор – драматизацій та театралізованих ігор 
«Казковий  вернісаж» 
                                     Вихователь групи дітей 4 року життя Осипчук Т.Й.   
5.  Перегляд заняття з використанням групового боді- тренінгу для дорослих і дітей за 
методикою М.Єфименка. 
                                    Фізінструктор Кравчук Л.О. 

     ІV. Підсумки семінару. Рекомендації семінару.   
                                           Методист Лановецького РМК                                   Н.Г.Березюк 

 
 


