
КАРТКА ДНЯ  (Середні групи) 
 

на 23 вересня   

 

                                          за тематичним тижнем «Грайлики» 

                                                               (місячник ЦЗ) 

Тема дня «Іграшки оберігаю, з ними дуже гарно граю» 

 

№ 
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 та обговоріть, будь 

ласка, з дітьми пізнавальний 

мультфільм «Дитячі фантазії. 

Іграшки». 

https://www.youtube.com/watch?v=dVcxF1271lM 

 

3 Підготуйте, будь ласка, до 

сьогоднішнього відеозаняття 

матеріал: набір пластиліну, 

дощечка для ліплення, стеки, 

паперові серветки. 

 

4 Запрошуємо до перегляду 

відеозаняття «Зліпи іграшку в 

подарунок другу» вихователя 

середньої групи № 10 Божок Л.В. 

https://youtu.be/Fw9X1XE4__Q 

https://dnz37.edu.vn.ua/5_Sered_group.html 

 

5 Після користування комп’ютером 

або гаджетом радимо провести з 

дітьми гімнастику для очей «Очі 

швидко обертаєм». 

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

 

6 Пропоную до перегляду 

дидактичну гру «Із чого 

виготовлені іграшки?».  

https://www.youtube.com/watch?v=WZIYn7hnYtQ 

7 Пропонуємо впродовж дня 

поспілкуватися з дітьми про 

осінні зміни у природі «Казка про 

Осінь». 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH6_IqTSP-o 

 

8 Пропонуємо Вам, батьки, 

актуальну інформацію у Viber - 

чаті за темою «Незайві поради, 

або  як вибрати безпечні іграшки 

для дітей». 

Додаток 1 

9 Перед сном пропонуємо дітям 

прослухати українську казку для 

тих, хто не хоче прибирати 

іграшки.  

https://www.youtube.com/watch?v=mqFmeW7IouI 

https://youtu.be/DA2u-v9PjWg
https://dnz37.edu.vn.ua/4_Sered_group.html
https://www.youtube.com/watch?v=dVcxF1271lM
https://youtu.be/Fw9X1XE4__Q
https://dnz37.edu.vn.ua/5_Sered_group.html
https://www.youtube.com/watch?v=lQBfNW6INmc
https://www.youtube.com/watch?v=WZIYn7hnYtQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZH6_IqTSP-o
https://www.youtube.com/watch?v=mqFmeW7IouI


 

 

Додаток 1  

 

              «Незайві поради, або  як вибрати безпечні іграшки для дітей». 

 
   Пропонуємо ваші увазі поради фахівців з приводу того, як правильно вибрати 

подарунок та про те, як правильно від нього відмовитися, якщо він — неякісний 

- Аби не було неприємних сюрпризів, обираючи іграшку, слід керуватися 

наступними критеріями: вона має бути без запаху, бодай навіть слабкого. Чим 

сильніший запах, тим більше виділяється летучих токсичних хімічних речовин. 

- Слід уникати пластмасових іграшок,покритих фарбою чи лаком. Мало того, що 

більшість фарб токсична, вони ще й можуть відшаровуватися та потрапляти на 

руки та в рот дитини. Тож іграшка не повинна «линяти», залишати сліди фарби 

на руках. 

- Не купуйте занадто «голосні» іграшки. Звучання брязкальця повинне бути 

ніжним, а не оглушливим. Інакше у малюка можуть виникнути проблеми із 

слухом та вимовою. Іграшка має бути максимально міцною, на ній не повинні 

виднітися сколи, тріщини, зазубрини, зазори, сліди клею. Особливо це стосується 

брязкалець, на яких не повинно бути паперових наклейок. 

- Всі деталі мають бути міцно закріплені, на м’яких іграшках не приклеєні, а 

пришиті.  

- Уникайте м’яких іграшок з довгою шерстю. Шерсть та волосся ляльок мають 

бути добре закріплені на основі. 

- Іграшка повинна бути зроблена з матеріалу, який можна мити та прати. 

- Коли у Вас є вибір, віддавайте перевагу продукції вітчизняних виробників. 

   Не соромтеся вимагати у продавця сертифікат відповідності або декларацію про 

відповідність, який видається лише після відповідних лабораторних досліджень. 

Перевірте, чи не закінчився строк його дії. Можна перевірити, співпадають ці 

артикули з додатку до сертифікату з артикулами на іграшці чи її пакуванні. Звісно 

така процедура займе певний час, зате гарантуватиме бажаний результат. 

   Купуйте іграшки в спеціалізованих магазинах. Там вони коштують дорожче, 

але шансів, що забавка пройшла всі етапи контролю безпеки — більше. 

…Також велике значення має маркування, воно повинно бути нанесене 

державною мовою, легко читатися та не змиватися. На товарному ярлику повинні 

значитись. 

 

https://ladonky.rv.ua/nezajvi-porady-abo-yak-vybraty-bezpechni-igrashky-dlya-ditej/ 

 

https://poltava.to/news/13528/
https://ladonky.rv.ua/nezajvi-porady-abo-yak-vybraty-bezpechni-igrashky-dlya-ditej/

