
                                                 ГРУПА «ГНОМИК» 

               
 

    Група «Гномик» Вас вітає, 

    Сміх у ній не змовкає. 

    А діточки мов квіточки 

    Дуже люблять грати та спостерігати 

    І дорослим допомагати. 

    А на заняттях всі завзяті 

    Хочуть так багато знати. 

    От же часу ви негайте –  

    В нашу групу завітайте! 

 

Профіль: робота з дітьми, які мають мовленнєві порушення  

 

Педагогічне кредо: «Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці 

запалити вогник пізнання, мислення, добра» 

«Кожній дитині – світло знань,        

кожній дитині – світло любові,                    

віру в сили свої без вагань,  

як запоруку щасливої долі» 

 

Життєве кредо : «Найкращий спосіб зробити дітей хорошими - це зробити  їх 

щасливими» (О.Уайльд) 

 

Девіз групи: Будемо усі дружити, 

 В злагоді і мирі жити. 

 Бо життя – це диво, казка! 

 В ньому є любов і ласка! 

 Ми прийшли у світ щоб жити 

 На землі добро творити. 

 

 

 

 

 

 



Колектив працівників групи «Гномик»: 

 

 Вихователі: 

o Семенова Вікторія Анатоліївна – освіта повна вища, спеціаліст вищої 

категорії, педагогічне звання «Вихователь-методист», стаж роботи 25 

років. 

o Сироветник Валентина Борисівна – освіта повна вища, спеціаліст вищої 

категорії, педагогічне звання «Вихователь-методист» стаж роботи 30 

років. 

 Вчитель-логопед: 

o Забальська Ольга Анатоліївна – освіта повна вища 

 Помічник вихователя: 

o Кравченко Олена Юріївна 

 

 Пріоритетні напрями роботи педагогічного колективу групи «Гномик»: 

 виправлення вад звуковимови; 

 розвиток фонематичного сприймання; 

 розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей; 

 формування природничо-екологічної компетентності дітей; 

 формування уявлення дітей про здоровий і безпечний спосіб життя; 

 розвиток координації рухів та дрібної моторики.  

 

 

Заповіді педагога: Будь обережний! 

Не помились! 

Не нашкодь! 

Будь надією для дитини! 

Знай, чого прагнеш! 

Постійно шукай у дитини скарби в душі! 

 

Наш девіз в роботі з батьками 

Ставитися до батьків: До нетерплячих – терпляче. 

     До сором’язливих – турботливо. 

     До розгніваних – доброзичливо. 

     До образливих – особливо тактовно. 

     А до всіх разом – уважно! 

 

 

Відомо навіть малюку, 
Як добре жити в дитсадку. 
Прийшов - вітайся: «Добрий ранок!» 
Мий руки і куштуй сніданок. 
Не має часу на ниття, 
Бо ждуть цікаві заняття: 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 
 

  
 

 

     Музичне, ліпка, малювання, 
     Ще й порахуємо старанно, 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 



Розучим вірш, розкажем казку. 
Спіймати м'ячик? Та будь ласка! 

Що ще? На вулицю - гуляти, 
В рухливі ігри дружно грати. 
Ось «Гуси-гуси», «Коровай», 

«Автомобілі» - обирай.             
Обід. Поспати не забув.          
Так не помітно день минув! 

                                                                                           
 

   Чий такий красивий дім? 
   Грають промені у нім. 
   Сяє напис «Казка», 

Заходьте до  «Гномик», будь ласка. 
У «Гномику» дружні діти, 
Хочуть знати все на світі. 
Діти розумні та кмітливі, 
Веселі, вправні та сміливі. 
Люблять казочки читати, 
Пісні та вірші вивчати, 
Конструювати та будувати, 
Також ліпити та малювати. 
Всі «Гномик»  люблять дуже 
Бо усі ми в групі дружні! 

 

             

 

Дякуємо що завітали на 

сторінку нашої групи!  


