
КАРТКА ДНЯ 
 

на 28 вересня для дітей І молодшої групи 

місячник Цивільного захисту 

за тематичним тижнем «Кличу в гості казку».  

Тема дня «В гостях у казки» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Власним прикладом 

нагадуйте дитині про необхідність щоденних гігієнічних 

процедур. 

 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте:  Який у тебе 

настрій? Чи добре ти почуваєшся?  

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. 

Погляньте з нею і вікно і запитайте:  Яка там погода?  Як 

сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку. https://www.youtube.co

m/watch?v=uYwHbgv3

ii4 

5 Підготовка до заняття Підготуйте до сьогоднішнього заняття: папір, гуашеві 

фарби жовтого та коричневого кольору, пензлі, серветки. 

 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Пригоди 

Колобка». Проводити буде вихователь групи № 2  

Рижко Н.М. 

https://youtu.be/T352N

L213aw 

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

5_I_mol_group.html 

7 Вправи для очей Після відео рекомендуємо гімнастику для очей . https://www.youtube.co

m/watch?v=iXK1ltGfo

oE 

8 Зроби У вільний час почитайте дитині казку «Коржик», виліпіть 

колобка. 
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9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в гру «Що в кошику». Запропонуйте 

дитині розкласти яблука та груші в кошики. 

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати доріжку з цеглинок,  для 

колобка. Проведіть колобка по доріжці. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Перебуваючи на прогулянці, поспостерігайте за вітром. 

Зверніть увагу дитини на те, що хитаються дерева, 

хмаринки,  рухається листя на газоні. Вчіть своїх малюків 

за допомогою вітрячка або стрічки визначати наявність 

вітру (крутиться вітрячок, стрічка розвівається). 

Виховуйте інтерес до природних явищ.  

Пограйте в рухливу гру-вправу «Зробить той, хто…». 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qiMN7A5i

bp8 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо розпочати загартування:  обтирання тіла 

дитини вологим рушником (1–2 хвилини) спочатку рук та 

шиї. Далі – обтирання до пояса, потім ноги. Температура 

води  поступово знижується кожних три дні від 32 градусів 

до 20 градусів С; 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині розкласти книги на поличці. 

Розвивайте бажання допомагати. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) У спільній грі «Купаємо ляльку», вчіть дитину діяти з 

предметами та іграшками. Закріпіть знання про одяг, 

послідовність роздягання, назви предметів гігієни. 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати дітям колискову. https://www.youtube 

com/watch?v=iYt0iDe6

TBo 

 

 

https://youtu.be/T352NL213aw
https://youtu.be/T352NL213aw
https://www.youtube.com/watch?v=iXK1ltGfooE
https://www.youtube.com/watch?v=iXK1ltGfooE
https://www.youtube.com/watch?v=iXK1ltGfooE
https://www.youtube/


Додаток № 1 

Коржик 

В обробці  О. Пчілки. 

 

Жили собі дід та баба. От одного разу каже дід бабі: 

— Спечи мені, бабо, хлібця!  

А баба каже: 

— Не спечу, бо нема борошна. 

— То піди в комору, повигрібай у засіках, то й знайдеться трохи. 

Пішла баба з віником, повигрібала, повимітала і справді назбирала трохи 

борошенця. Взяла баба те борошно, влила води, вбила пару яєчок, замісила, 

виробила коржик. Запалила піч і спекла коржик. 

Вийняла його з печі, але їсти не могли, бо був дуже гарячий. Поклала баба його 

на вікно, а дід уже так його дожидає. 

— Оце, — каже, — розломимо, бабо, навпіл та й з’їмо. 

А коржик слухав, слухав та й утік. Стриб з вікна на призьбу, а звідти на 

землю і покотився. Котиться дорогою, зустрічає його заєць і каже: 

— Коржику, коржику, я тебе з’їм! 

А коржик відповідає: 

— Не їж мене, зайчику, я тобі пісеньку 

заспіваю. 

— Ану, співай! 

Я по засіку метений, 

Я на яйцях печений. 

Я від баби утік, 

Я від діда утік, 

То й від тебе утечу. 

Та й утік, поки зайчик слухав, розвісивши 

вуха. Котиться дорогою, коли стрічає його вовк та й гукає: 

— Коржику, коржику, я тебе з’їм! 

А коржик просить: 

— Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. 

— Ну, співай! 

Я по засіку метений, 

Я на яйцях печений. 

Я від баби утік, 

Я від діда утік, 

Я від зайця утік, 

То й від тебе утечу. 

Та й покотився далі. А вовк тільки зубами клацнув від злості. Котиться собі 

коржик, коли стрічає його здоровий ведмідь. От він і каже: 

— Коржику, коржику, я тебе з’їм! 

А коржик вигукує: 

— Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. 

— Ну, добре, співай! 



Я по засіку метений, 

Я на яйцях печений. 

Я від баби утік, 

Я від діда утік, 

Я від зайця утік, 

І від вовка утік 

То й від тебе утечу. 

Та й швиденько покотився. Коли стрічає його лисичка та й каже: 

— Коржику, коржику, я тебе з’їм! 

А коржик вигукує: 

— Не їж мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. 

— Ну, співай! 

Я по засіку метений, 

Я на яйцях печений. 

Я від баби утік, 

Я від діда утік, 

Я від зайця утік... 

Співає, а сам думає, як би це втекти. Побачила лисичка, що не здожене його 

та й каже: 

— Ой хороша пісенька! Я такої ще зроду не чула. Але погано чую, тож підійди 

ближче і заспівай ще раз. 

Вистромила язика, а коржик сів на кінчик та й заспівав: 

Я по засіку метений, 

Я на яйцях печений. 

Я від баби утік, 

Я від діда утік... 

А лисичка хап його зубами. Та коржик був твердий і сухий, тому лисичка 

зламала собі три зуби. От вищерблений коржик вирвався і побіг. Біжить та й 

каже: 

— От побіжу я до старих, погляну, що вони роблять, чи сумують за мною. 

Прибіг, сів на призьбу та й слухає. А дід з бабою сидять та й плачуть: 

— От який у нас хороший був коржик! Мали його з’їсти, а так... 

А коржик слухав, скочив з призьби та й гукнув: 

— Не журіться, все одно ви б мене не з’їли, надто я вже твердий. 

Зраділи дід з бабою, що з зубами цілими лишилися, а коржик каже: 

— Піду я ще по світу погуляю. А хто мудрий, хай мене зловить. 

Та й покотився співаючи: 

Я по засіку метений, 

Я на яйцях спечений...  

Джерело https://nashakazka.org.ua/poltavschini/korgik.html 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


