Літературно-танцювальне шоу
«Музейні експозиції»

Адреса:

09119, вул. Молодіжна,10
м. Біла Церква,
Київська область

Телефон:

(04563) 7-13-38

Електронна
адреса:

nezabudka31@ukr.net

Сайт закладу:

bilatserkva-dnz31.edukit.kiev.ua

Сайт музею:

28-09-1970.wix.com/muzej

Керівник музею:

Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації
Управління освіти і науки Білоцерківської районної ради
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Незабудка»

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
«МІЙ РІДНИЙ КРАЙ –
МОЯ ІСТОРІЯ ЖИВА»

Самаріна Валентина
Володимирівна, методист
закладу

Колектив закладу

ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ:







Профіль музею – краєзнавчий
Музей відкрито 6 вересня 2014 року (наказ №79 від
01.09.2014)
Музей взято на облік 14.12.2015 та присвоєно
реєстраційний номер № 10-295 (додаток № 1 до
наказу ДОН КОДА від 22.12.2015 № 368)
Загальна площа музею – 95 м. кв. (3 кімнати)
Фонди музею – 374 одиниці
Графік роботи музею: понеділок – п’ятниця
з 09.00 до 16.00

залучення педагогів та батьків до краєзнавчої, науководослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної
роботи;
формування у дошкільників патріотичних почуттів та
соціального досвіду на прикладах історичного минулого
рідного краю та України;
ознайомлення вихованців з минулим та сучасністю рідного
краю, традиціями та звичаями українського народу;
розширення та поглиблення за допомогою засобів музейної
педагогіки освітньо-виховної роботи;
надання допомоги педагогічним працівникам дошкільного
закладу у впроваджені активних форм роботи з дітьми;
проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей
та батьків, громадськості міста.

РОЗДІЛИ ЕКСПОЗИЦІЇ

Рідне місто моє – Біла Церква

Природа рідного краю

 Рідне місто моє – Біла Церква
 Українська оселя
 Бабусине подвір’я
 Природа рідного краю
 Народні ремесла
ФОРМИ РОБОТИ З ДІТЬМИ







Екскурсії (оглядові, тематичні)
Інтегровані та тематичні заняття
Уроки-Монтнссорі
Комплексні заняття з народознавства
Заняття з образотворчої діяльності
Театралізовані дійства, концерти,
літературні вечори, творчі зустрічі, обрядові
свята та розваги
 Виставки дитячих робіт
 Ігри (дидактичні, словесні, народні)
 Гурткова робота

Українська оселя

ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ







Екскурсії (оглядові, тематичні)
Семінари-практикуми
Майстер-класи
Родинні свята, конкурси
Залучення до збору експонатів
Виставки творчих робіт

ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ





Екскурсії (оглядові, тематичні)
Семінари-практикуми
Майстер-класи
Методичні об’єднання педагогівдошкільників міста
 Презентація досвіду роботи музею слухачам
курсів підвищення кваліфікації

Бабусине подвір’я

Народні ремесла

