
КАРТКА ДНЯ  

на 19  вересня 

за тематичним тижнем «Грайлики» 

( місячник ЦЗ ) 

Тема дня «Мої іграшки» 

 

 

№ 
Рекомендований зміст освітньої 

діяльності 
Примітка 

1 Радимо розпочати день з ранкової  

руханки «Зайченятко неслухняне» з 

інструктором фізкультури  

Семенюк О.М. 

https://youtu.be/DA2u-v9PjWg 

https://dnz37.edu.vn.ua/4_Sered_group.html  

2 Перегляньте, будь ласка, та 

обговоріть з дітьми пізнавальне 

відео «Безпека дитини,  правила 

поведінки дітей з незнайомцями». 

https://www.youtube.com/watch?v=IYWVE1YV2lg  

3 Підготуйте, будь ласка, до онлайн-

заняття матеріал: аркуш паперу А-5, 

кольорові олівці або фломастери. 

 

3 О 10.30 можна долучитися з дітьми 

в онлайн-режимі на платформі 

Google Meet до інтегрованого 

заняття «Найкраща іграшка». 

Проводить вихователь середньої 

групи № 8 О. В. Марчук. 

 https://meet.google.com/amo-hiie-yxy 

 

4 Після онлайн-заняття радимо 

гімнастику для очей «Очі швидко 

обертаєм». 

https://www.youtube.com/watch?v=lQBfNW6INmc  

5 Впродовж дня разом з дітьми можна 

пограти в рухливу гру «Зробить той, 

хто…». 

https://www.youtube.com/watch?v=qiMN7A5ibp8  

6 У вільний час пограйте з дітьми в 

сюжетну гру «Крамниця іграшок». 

 

7 Пропонуємо впродовж дня разом з 

дітьми відгадати загадки «Безпека». 

http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=7719

11  

8 Пропоную батькам звернути увагу 

на інформаційно- консультативний 

матеріал «Дитина вимагає придбати 

іграшку». 

Додаток 1 

 

 

9 Пропонуємо, у вільний час, 

прогулятись до спортивного 

майданчика, який розташований у 

вашому мікрорайоні. 

 

10 Перед сном прослухайте аудіоказку 

для дітей «Кролик, який хотів 

заснути». 

https://www.youtube.com/watch?v=6Uz3vb-8sYI  

https://youtu.be/DA2u-v9PjWg
https://dnz37.edu.vn.ua/4_Sered_group.html
https://www.youtube.com/watch?v=IYWVE1YV2lg
https://meet.google.com/amo-hiie-yxy
https://www.youtube.com/watch?v=lQBfNW6INmc
https://www.youtube.com/watch?v=qiMN7A5ibp8
http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=771911
http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=771911
https://www.youtube.com/watch?v=6Uz3vb-8sYI


Додаток 1 

Дитина вимагає придбати іграшку 

 
По-перше, пригадайте, з чого все 

почалося. Швидше за все, одного разу 

ви не захотіли придбати іграшку, а син 

влаштував істерику, і ви купили те, що 

він захотів. Він зрозумів, що таким 

чином можна впливати на маму. 

По-друге, проаналізуйте свою 

ситуацію. Що буде, якщо ви не 

піддастеся на провокацію і не 

придбаєте бажану іграшку? Істерика? А 

чи надовго вистачить вашої дитини? 

Адже такі істерики найчастіше 

влаштовуються для глядачів, щоб 

налякати маму і тата. Звісно, сльози з очей течуть справжні. Якщо ви 

проігноруєте демарш і займете непохитну позицію: «Сьогодні ми не 

збиралися купувати Іграшку» чи «Ця іграшка дуже дорого коштує, тому я не 

можу тобі її придбати», то дитина все одно заспокоїться і зрозуміє, що 

істерикою від батьків нічого не отримаєш. Коли малюк заспокоїться, 

обов'язково стримано поговоріть Із ним і поясніть, як потрібно висловлювати 

свої бажання: спокійно, виявляючи прохання і говорячи «будь ласка». До 

речі, такі бесіди ви повинні проводити не тільки тоді, коли виникла причина, 

а ще й для профілактики. 

І ще... Уявіть собі, що відбувається з дитиною, коли вона приходить до 

іграшкової крамниці. Із полиць на малюка дивляться ляльки, ведмедики, 

виблискують великі й маленькі автомобілі... Дорослі також іноді важко 

відмовляються від покупок у своїх дорослих магазинах. Адже ви й самі 

інколи купуєте те, що не збиралися? А що вже говорити про дитину? Якщо 

ви ще не відпрацювали тактику і стратегію, то доречніше відкласти спільний 

із дитиною візит до іграшкової крамниці. Не слід провокувати дитину, А 

якщо все ж таки зібралися туди йти, то чітко продумайте свою лінію 

поведінки і поговоріть із малюком. Наприклад, сьогодні ми ідемо до 

крамниці, щоб придбати автомобіль (ляльку, ведмедика, будиночок тощо). Я 

зможу купити тобі тільки одну іграшку. А грошей я можу виділити на цю 

покупку ось стільки. Якщо ви хвилюєтеся, що дитині важко буде зробити 

вибір і прийняти рішення (а, швидше за все, так і станеться), краще 

придбайте іграшку самостійно і подаруйте її дитині. 

 
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditina-i-igraski-265613.html  

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditina-i-igraski-265613.html

