НАВУКОВА-МЕТАДЫ

Арга ніза J S

тштка

зата з-ВадоіЙ|\Ня

ІНДЭКСЫ:
ведамаснай падпіскі — 749832
індывідуальнай падпіскі — 74983
Д ільготнай падпіскі — 00922
ведамаснай падпіскі з дадаткам — 009242
індывідуальнай падпіскі з дадаткам — 00924

ЗМЕСТ

НУМАРА
РАЗАМ 3 БАЦЬКАМ!

НАВУКА
Ш Г

А. Ж ук, А. Д авидович, Е. Смолер. Особенности

И ^ н . Альховік. Развіваем маўленне дзяцей праз гульні

формирования основ экономической культуры

РАЗВІВАЕМСЯ Ў ДЗЕЙНАСЦІ__________

у детей дошкольного возраста
M sl

А. Ж алнерчы к. Падарожжа з кляновым лістом

ДОКУМЕНТЫ
[ Ж > Методические рекомендации по организации
образовательного процесса в группах
кратковременного пребывания от 2 до 7 часов
в учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

МУЗЫЧНАМУ КІРАЎНІКУ

Ш > Е. Попелыш. Как дети Музыку расколдовали '
ПАМЯЦІКАЛЕГІ_______________________
Памяти Николая Антоновича Опимаха

КАНСУЛЬТАЦЫЯ СПЕЦЫЯЛІСТА

Ш >н

. Старжинская. Формирование элементарного

осознания слова и звуковой формы слова
у воспитанников средней группы

МЕТАДЫЧНАЯ СКАРБОНКА

ИД

В. Ш аціла. Метадычнае суправаджэнне арганізацыі
адукацыйнага працэсу на беларускай мове
ва ўстанове дашкольнай адукацыі

ВАМ НА ЗАМЕТКУ

Kill

Мультымедыйны дадатак

ПЕДАГОГ ГОДА

ШШ.' Е. Быкова — город Минск
Ю. Савицкая — Брестская область
И.М аслякова — Витебская область

ш

К. Носко — Гомельская область
. Калиновская — Гродненская область
В. Гяч — Минская область
Е. Чудакова — Могилёвская область

НА ВОКЛАДЦЫ:
выхаванка ясляў-сада № 567 г.Мінска
Анастасія БАККА
(фота А. Хмяльніцкай).

Паважаныя аўтары!
Дасылайце свае матэрыялы на электронную пошту часопіса praleska-red@tut.by у праграме Word,
а фотаздымкі — у фарматах JPEG, TIFF, PSD. Калі ласка, дакладна паведамляйце свае прозвішча, імя і імя па
бацьку. Указвайце пасаду, паштовы індэкс і хатні адрас, пашпартныя дадзеныя.
Рэдакцыя пакідае за сабой права на рэдагаванне, скарачэнне матэрыялаў, змену іх загалоўкаў і не вядзе
перапіску з аўтарамі. За дакладнасць прыведзеных у публікацыях фактаў і цытат адказваюць аўтары.
Выкарыстанне матэрыялаў без згоды рэдакцыі забаронена. Пры перадрукоўцы спасылкі на часопіс
«Пралеска» абавязковыя.
Матэрыялы, якія маюць рэкламны характар, пазначаны значком® За змест рэкламы адказнасць нясуць
рэкламадаўцы.

