
План роботи міського методичного об’єднання «Диво-гра для малюка» 
Засідання № 1 

 
Тема: «Установче засідання ММО «Диво-гра для малюка» 

 
№ 
з/п 

 
 

Заходи на навчальний 
рік 

Форма 
проведення 

заходів 

Відповідальний 
за проведення 

Дата і місце 
проведення 

Форма 
узагальнення 

матеріалів 

Примітки 

1. Про порядок денний оголошення Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

09.09.2015 р., 
ДНЗ № 5, 

«Джерельце» 

порядок денний  

2.  «Вправа-комлімент.» вправа 
 

Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

   

3. Про лист МОН від 
20.05.2015 №1/9-249  «Щодо 
організації роботи в 
дошкільних навчальних 
закладах 2015-2016 н.р.» 

повідомлення Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 друкований матеріал  

4. Про ознайомлення з 
проектом плану роботи 
ММО «Диво-гра для 
малюка» на 2015-2016 н. р. 

інформація Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 план роботи  

5. Про перелік навчальних 
видань, рекомендованих 
МОН України для 
використання в ДНЗ 2015-
2016 н. р. 

повідомлення Методист ММЦ 
Терещенко І.А. 

 друкований матеріал  



6. Про домашнє завдання на 
наступне засідання: «Фото-
репортаж малюнків дітей з 
використанням техніки 
малювання пальчиками і 
долонькою» 

оголошення Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

  фотогалерея 
 

 

7. Анкетування: «Відомості 
про слухачів ММО «Диво-
гра для малюка» 
 

анкета Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 анкета 
 
 

 

8. Про вибори секретаря 
засідань ММО 

голосування Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 протокол  

9. 
 
 

 

Про проект рекомендацій 
засідання ММО 

проект Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 проект рекомендацій  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Засідання № 2 
Тема: «Разом із мамою і татом - ми вчимося малювати»                                                                                       

(робота батьків і дітей на основі технології Марії Гмошинської «Художники в памперсах») 
 

№ 
з/п 

Заходи на навчальний 
рік 

Форма 
проведення 

заходів 

Відповідальний 
за проведення 

Дата і місце 
проведення 

Форма 
узагальнення 

матеріалів 

Примітка 

1. Про порядок денний оголошення Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

24.11.2015 р., 
ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

порядок денний  

2. Про перегляд та 
обговорення заняття за 
методикою Марії 
Гмошинської 

відео- заняття Примак О.М. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце» 

 конспект заняття  

3. Про методику М. 
Гмошинської «Художники 
в памперсах» 

консультація Ложкіна Т.І. 
вихователь ДНЗ № 1 

«Калинка» 

 відео-презентація  

4. Про перегляд «Фото-
репортажу малюнків дітей з 
використанням техніки 
(долонька, пальчики тощо) 

презентація слухачі ММО  узагальнений 
матеріал 

 

5. Про домашнє завдання на 
наступне засідання ММО 
«Презентація 
найулюбленішої 
нетрадиційної техніки 
малювання з дітьми 
раннього віку» 

оголошення Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ № 5 

«Джерельце», 
слухачі ММО 

 узагальнений 
матеріал 

 

6. Про проект рекомендацій 
засідання ММО 

проект слухачі ММО  узагальнений 
матеріал 

 

 



Засідання № 3 
Тема: «Маленькі художники» 

(нетрадиційні техніки малювання з дітьми на основі технології  Марії Гмошинської «Художники в памперсах») 
 

№ 
з/п 

Заходи на навчальний 
рік 

Форма 
проведення 

заходів 

Відповідальний за 
проведення 

Дата і місце 
проведення 

Форма 
узагальнення 

матеріалів 

Примітка 

1. Про порядок денний оголошення Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ №5 

«Джерельце» 

24.03.2016 р., 
ДНЗ №5 

«Джерельце» 

порядок денний  

2. Про перегляд то 
обговорення заняття із 
нетрадиційною технікою 
малювання 

відео- заняття Примак О.М. 
вихователь ДНЗ №5 

«Джерельце» 

 конспект заняття  

3. Про нетрадиційні техніки 
малювання з дітьми 

 практик-клас Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ №5 

«Джерельце» 

 друкований 
матеріал 

 

4. Про використання 
найулюбленішої 
нетрадиційної техніки 
малювання у роботі з 
дітьми раннього віку 

презентація слухачі ММО  узагальнений 
матеріал 

 

5. Про підсумки роботи ММО 
«Диво-гра для малюка» за 
2015-2016 н. р. 

круглий стіл Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ №5 

«Джерельце», 
слухачі ММО 

 узагальнений 
матеріал 

 

6. Про пропозиції щодо 
планування роботи ММО 
на 2016-2017 н. р. 

анкетування Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ №5 

«Джерельце» 

 протокол анкет  

7. Про проект рекомендацій 
засідання ММО 

проект Ткаченко С.В. 
вихователь ДНЗ №5 

№5 «Джерельце» 

 узагальнений 
матеріал 

 

 
 


