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Робота з батьками
«Справжня школа виховання сердечності, душевності і чуйності 

сім ‘я:ставлення до матері , батька , дідуся , бабусі, братів, сестер є 
випробуванням людяності”

О.В.Сухомлинський



Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересах до 
найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста), яке вони 
бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. 
Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має
приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-
позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.Все починається з
дитячого садка…



Цілеспрямоване патріотичне виховання повинно поєднувати любов до 
найближчих людей з формуванням такого ж ставлення і до певних феноменів
суспільного буття. З цією метою факти життя країни, з якими ознайомлюють
дошкільнят, ілюструють прикладами з діяльності близьких їм дорослих, 
батьків залучають до оцінки суспільних явищ, спільної участі з дітьми у 
громадських справах.



• В дошкільному закладі ведеться проектна діяльність з батьками вихованців, яка включає в себе 
рішення таких завдань :

• · повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу;

• · працьовитість;

• · висока художньо-естетична культура;

• · патріотична самосвідомість та громадянська відповідальність, готовність працювати для 
розквіту Батьківщини, захищати її;

• · повага до Конституції, законів Української держави;

• · досконале знання державної мови.

Проект “Не буває чужих дітей”

Проходив під гаслом допомоги нашій вихованниці Акатовій Вероніки , яка перенесла 
інсульт. Ніхто не залишився байдужим : ні діти , ні дорослі. Також була зібрана допомога 
для дітей-переселенців.



Батьки нашого садка та адміністрація району не залишаються в стороні від проблем, 
продовжують допомагати та робити життя своїх дітей краще! 



Проект “Наші діти – наше майбутнє”

Мета проекту :реалізація профорієнтаційних задач по ознайомленню дітей з професіями 
дорослих. 



Проект “День відчинених дверей”

Мета проекту: вчити дітей бути гостинними людьми та самим не забувати , що вони самі 
гості на цій планеті.



Проект “Від країни здоров’я до країни щастя”

Мета проекту: залучення родин до здорового образу життя.



Проект “Птахи несуть щастя”

Мета проекту : залучення батьків до роботи з дітьми по виготовленю шпаківень та 
годівничок .


