
КАРТКА ДНЯ 
 

на 27 вересня для дітей II молодшої групи 

місячник Цивільного захисту 

за тематичним тижнем «Правила здорового способу життя» 

Тема дня «Мандруємо казкою» 
 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Поясніть дитині 

чому важливо мити руки і як це робити. 

 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що ти 

бачиш? Який у тебе настрій? Чи добре ти почуваєшся? 

(Якщо дитина почувається погано, запитайте: «Що 

сталося?» та допоможіть вирішити проблему. 

 
 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. 

Погляньте з нею і вікно і запитайте: Який сьогодні день? 

Яка погода за вікном?  Як сьогодні потрібно одягнутись на 

прогулянку?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо виконати з дітьми руханку-танок «Колобок» https://www.youtube.com/
watch?v=vrPUPNhlQdw 

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього онлайн-заняття 

матеріал: з кольорового картону геометричні фігури, 

розміром за бажанням (великий квадрат, маленький 

квадрат – 2шт, прямокутник, трикутник) для викладання 

будиночка. 

 

6 Заняття О 10.30 можна долучитись з дітьми в онлайн-режимі на 

платформі Google Meet до заняття «Мандруємо казкою 

колобок». Проводити буде вихователь ІІ молодшої групи 

№ 6 Власюк В.О. 

У вільний час впродовж дня пропонуємо переглянути 

музичну казку з використанням системи К. Орфа «Заєць 

боягуз» музичного керівника Кравець Н.М. 

https://meet.google.com/d

gx-upxi-mwo 

 

 
https://youtu.be/pb3tIkXdJ

TI  

https://dnz37.edu.vn.ua/5_

2_mol_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо вправи для очей «Очам даємо відпочинок» https://www.youtube.com/
watch?v=AmFm-

WUNhP0 

8 Зроби Викладіть разом з дітьми будиночок для зайчика з 

геометричних фігур. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти онлайн-пазли «Колобок – рум’яний 

бочок», які розробила вихователь Власюк В.О. 

 

https://www.jigsawplanet.

com/?rc=play&pid=082bf

eaf8e57 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати доріжку для колобка з 

підручних матеріалів: з кубиків, або з паперових смужок.   

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки в сонячну погоду 

підставити щічки до сонечка та запитайте, чи відчуває 

дитина тепло сонячних промінчиків. Запропонуйте 

дітками пострибати на двох ніжках просуваючись вперед. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Проведіть масаж кистей та пальців рук «Пригоди горішка» 

для відновлення повноцінного  руху  рук та кистей, 

покращення мікроциркуляції крові та відновлення лімфо 

відтоку. 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині в ігровій формі або у вигляді 

змагання прибрати іграшки після гри. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пропонуємо розгорнути сюжетну лінію гри «Чекаємо 

гостей». Спонукайте дітей до відтворення життєвих 

моментів. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Про що сьогодні 

говорили? Що було легко виконувати? 

 

16 Підготовка до сну  Переглянути цікавий мультфільм «Казка про здоровий 

спосіб життя». 

https://www.youtube.com/
watch?v=QEPvIO4YhDc 
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