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Гімн закладу 
Наш садок “Дзвіночок” 

1.Наш садок “Дзвіночок” 
Це веселий дім 
І живуть малята  
Весело у нім 

Приспів 
Дзень-дзень, дзень-дзень дзвіночок 
Дзвени, дзвени, дзвени 
Щоб весело малятам  
Було до тебе йти. 

Приспів  
2.Наш садок “Дзвіночок” 
Зустріча гостей, 
Що прийшли до нас  
В цей святковий день. 

Приспів  
3.Будем веселитись  
І співать пісень 
І хай сміх луна 
В садочку цілий день. 
 
 

 
 













Наш садочок “Дзвіночок” – це  маленька 
країна Дитинства, звідки бере початок 
могутня ріка людського життя. За 41 рік 
існування наш садочок випустив у широкий 
світ самостійного життя вже дуже 
багато своїх вихованців. І сьогодні  безліч 
веселих, допитливих, життєрадісних 
малюків відчиняють двері нашого 
затишного й привітного дому, де 
турботою і піклуванням оточують їх 
талановиті, творчі, дбайливі, люблячі 
педагоги, які кожного дня намагаються 
зробити дитяче життя щасливим і 
радісним. 















          

           

Девіз групи:Ми найменші у садочку, 

                       У групі «Курчатко». 

                       Любов щиру відчуваємо  

                      Дівчатко й хлоп'ятко.  
Проблемне питання групи:  

                                        «Способи та прийоми щодо   

                                                  адаптації дітей раннього віку» 
 











           

Девіз групи: В групі «Соняшник»  

                        Дружні малята 

                        Свята і традиції 

                       Люблять вивчати. 

                       Родину вшановують,  

                       Батьків поважають 

                       І знання в садочку здобувають. 
Проблемне питання групи: 

                        «Ігрова діяльність дітей молодшого дошкільного віку» 









    

           

Девіз групи:  До вас мої рідні звертаюся я. 

                       Найменший у нашій сім’ї. 

                      Стоїть на узліссі, берізка моя –  

                      Не ламай її! 

                     На озері плаває пташка моя –     

                    Не убивай її! 

                   Ясніє на небі зірка моя – 

                  Не згасіть її! 

Проблемне питання гру :                                            

«Розвиток пізнавальної    активності      

                                дитини через спілкування з природою» 











                           

Девіз групи:   Ми ягідки калинові 

                               Щічки в нас червоні 

                            У зеленому віночку 

                                     Ростемо собі в дитсадочку. 
Проблемне питання групи:  

                                    «Розвиток мовлення у дітей» 
 











          

  

Девіз групи:  У дитячому садочку, 

                         Де барвінковий гурт ступає, 

                         Сяє сонце променисте 

                         Веселкові барви сяють.  
Проблемне питання групи: 

                                                 «Готовність дітей до школи»  











        

Девіз групи: З піснею про сонечко, 

                        В садочок піду я. 

                       Любе, миле сонечко 

                       Тобою тішусь я. 
Проблемне питання групи: 

                                                  «Емоційно-ціннісний розвиток»  

Вихователі: 
Макар Богдана Володимирівна 
Ватуляк Марія Віталіївна 











Пелюшкевич Лариса Анатоліївна 

Луцак Світлана Богданівна 



№ п/п Назва гуртка Вікова група Керівник  

1. “Іноземна мова” Старші групи Романів Т.О. 

2. “Хореографія” Середні та 
старші групи 

Горинь Л.М. 

3. “Здоров’я”  Всі вікові 
групи 

Ференц І.М. 




