
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач КЗ «ДНЗ № 27 ВМР» __________ Тетяна РОЖОК 

 

Розподіл тематичних циклів на літній період 2021 року 

Місяць  Дата Тематичний 
тиждень 

Тематичний день 

Ч
ер

в
ен

ь
 

01.06 – 04.06 
Літо в гості 

завітало 

Барвисте літо 

День тварин та птахів 

У саду чи на городі 

День захисника природи 

07.06 – 11.06 
У світі  

гри-чаклунки 

День презентацій улюблених іграшок 

День настільних ігор 

Граємо у спортивні ігри 

День ігор з ЛЕГО 

Театралізовані ігри 

14.06 – 18.06 
Тиждень безпеки 

життєдіяльності 

День природних явищ 

День мудрої поведінки 

День маленького пішохода 

День безпечної гри 

День безпечної поведінки на воді 

22.06 – 25.06 
Кольоровий 

тиждень 

День білої і чорної фарби 

День червоного кольору 

Подорож в королівство жовтої фарби 

Подорож з Капітошкою 

29.06 – 02.07 Ми подорожуємо 

Яким буває транспорт 

Дорожні знаки  

Правила поведінки в транспорті 

Поїздка містом 

Л
и

п
ен

ь
  

05.07 – 09.07 
Тиждень  

чомучок 

День загадок та вікторин 

День допитливості 

Цікавинки із енциклопедії 

Причина – наслідок, або що як відбувається 

День експериментів 

12.07 – 16.07 
Творчості і 

фантазії 

Фантазуємо, римуємо 

День фантиків 

День смаку і ароматів 

Майструємо забавки для малят 

День захоплень 

19.07 – 23.07 
Академія 

шляхетності 

Учимося гарних манер 

День щирості 

Як непослух чемним став 

День дружби 

Майстерня добрих справ 

26.07 – 30.07 
Відкриваємо 

таланти 

День музики і танцю 

День веселої пісні 

День маленького художника 

День юного поета 

День конструктора 



С
ер

п
ен

ь
  

02.08 – 06.08 
Тиждень спорту і 

здоров’я 

День спорту 

Наші друзі м’яч і скакалка 

День лікарських рослин 

День чистоти 

День народних ігор 

09.08 – 13.08 В гостях у казки 

День казкаря 

Мандруємо казками 

Мої улюблені казкові герої 

Театр і казка 

День загадок 

16.08.-20.08. 

Тиждень 

театрального 

мистецтва 

День таємниць театру 

День майстерності акторів 

День театральної вистави 

День художників та декораторів 

День творчості 

25.08-31.08 
Моя Батьківщина-

моя Україна 

День традицій і звичаїв 

День оберегів та символів 

День українського козацтва 

День українського хлібороба 

Рідній україні-творчість дитини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


