
КАРТКА ДНЯ 
 

на 04 жовтня для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «Пожежна безпека».  

Тема дня «Урок доброти» 
 

№ 

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, як правильно користуватися милом та 

рушником. 

 

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 одягнені перехожі?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку «Так так сказала 

голова». 

https://youtu.be/EXyPd

uQjQ7k  

5 Підготовка до заняття Прослухайте музичний твір « Дощик». Визначте характер  у 

музики (спокійна, весела, жвава тощо). 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NDGFCw

U8sKs  

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Дощик накрапай, нам 

заспівай». Проводити заняття буде музичний керівник Т. В. 

Мазур. 

https://youtu.be/7ehh-

M6IkXk 

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

5_I_mol_group.html   

7 Вправи для очей Після відео рекомендуємо гімнастику для очей «Гра зірок». https://www.youtube.co

m/watch?v=QEZ5k_7d

Pl0  

8 Зроби У вільний час перегляньте відео «Турбота про тварин разом». 

Виховуйте дбайливе ставлення до тварин. 

https://www.facebook.c

om/watch/?v=19239896

77739699  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в гру «Звірята та їх малята». Навчайте 

дитину знаходити малят свійських тварин та називати їх. 

Розвивайте пам'ять, увагу, мислення.. 

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з кубиків  будинок для песика. 

Вправляйте свою дитину щільно ставити кубики один біля 

одного. Розвивайте дбайливе ставлення до тварин. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Перебуваючи на прогулянці, продовжіть спостереження за 

птахами. Ознайомлюйте дитину з птахами, які прилітають на 

ігровий майданчик, їх поведінкою. Розвивайте пізнавальний 

інтерес. 

Пограйте в рухливу гру «Сонечко та дощик». 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=nATN1XE

49H4  

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 витерти пил,  розкласти книги на поличці. 

Розвивайте взаємодопомогу. 

 

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

з предметами та іграшками, користуватись гребінцем. 

Виховуйте бажання слідкувати за зовнішнім виглядом. 

 

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 «Тиша 

вечір на дворі». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=PZ4wid-B0-

0  

 

17 Робота з батьками У вайбер групі ознайомтеся з консультацією «Безпритульні 

тварини – наші друзі!» 
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Додаток 1 

 

БЕЗПРИТУЛЬНІ ТВАРИНИ – НАШІ ДРУЗІ! 
  
 

  
Міжнародний день безпритульних тварин проходить щорічно, його започаткувала 

Міжнародна спільнота прав тварин. Наразі цей день відзначають у понад 50 країнах і 6 

континентах. Україна — одна з них. 
Метою 

започаткування цього дня є 

привернення уваги до проблем 

безпритульних тварин 

переважно собак та котів, які 

часто опиняються на вулиці 

через жорстокість та 

безвідповідальність людей. 
Ця дата вважається не 

святом, а приводом звернутися 

до проблеми бездомних 

тварин, розповісти 

максимальній кількості людей 

про їх трагічну долю. По 

всьому світу в цей день 

проходять просвітницькі та 

благодійні заходи. Волонтери 

проводять концерти, конкурси та аукціони, що допомагають зібрати кошти, які направляються 

на допомогу бездомним тваринам - в першу чергу, звичайно, собакам і кішкам. 
Також цей день - хороший шанс знайти господаря для безпритульного пса чи кота. 

Одне із завдань Дня бездомних тварин - пробудити у власників звірів свідоме ставлення до 

своєї ролі, з тим, щоб запобігти поповнення рядів бездомних кішок і собак за рахунок 

неконтрольованого розмноження домашніх вихованців. З цією ж метою деякі ветеринарні 

клініки в цей день проводять стерилізацію кішок і собак на безкоштовній основі. 
Перший закон, спрямований на захист тварин від жорстокості, був прийнятий у 

Великобританії в 1822 році. Найсприятливіші умови для тварин – в Австрії, де законодавство 

забороняє, наприклад, обрізати собакам хвіст і вуха, використовувати диких тварин у цирках, 

продавати цуценят і кошенят у вітринах зоомагазинів тощо. 
В нашій країні нормативно-правове регулювання захисту тварин здійснюється 

законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», 

«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення 

від інфекційних хвороб». 
 
  

ТВАРИНА З ПРИТУЛКУ – НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ 
  
Рішення завести тварину має бути зваженим, це рішення приймається всіма членами 

вашої сім'ї. 
Воно повинно бути продиктовано не матеріальними міркуваннями (безкоштовно) і не 

раптовим почуттям жалю, а бажанням допомогти, подарувати дім. 
У притулках є молоді та дорослі тварини, пухнасті й гладкошерсті, дрібні та великі, 

метиси і навіть породисті. Більшість з них були домашніми і дуже чекають, коли знайдеться 

людина, яка їх полюбить і почухає за вушком. 



Безумовно, беручи тварину з притулку, особливо молоду, потрібно бути готовим до 

труднощів. У поведінці пухнастого можуть проявитися ті чи інші проблеми, з якими 

доведеться справлятись новому господарю, звертаючись за допомогою до ветеринара чи 

кінолога. Для їх вирішення необхідно буде докласти певну кількість зусиль, терпіння і любові. 
Після того як ви обрали котика або собаку і познайомилися з нею, а також довели 

працівникам притулку, що їй буде з вами добре, з вами укладають договір. 
І ось – у вас з’явився найвірніший друг у світі. 
Допомагати тваринам просто – достатньо бути уважним і не проходити повз, коли 

хтось потребує допомоги. 
Поставити під під’їздом мисочку з водою в спеку чи пускати погрітись тварину у 

зимові морози – це зробити зовсім не складно і не потребує багато коштів, але це може 

врятувати тварині життя. 
Також завжди можна знайти однодумців, щоб допомагати тваринкам шукати нові 

домівки та люблячих господарів. Це не займе багато вашого часу, але для тварин така увага і 

допомога – безцінні. 
Безпритульні тварини, їх винахідливість і миролюбність, їх любов до життя - це 

відмінний привід згадати про ці гарні якості, властиві і нам, людям. Давайте поділимося з ними 

і своєю добротою, проявимо до них нехай маленьку, але турботу. Може не відразу, може не 

сьогодні, але обов’язково подбаємо про них, адже вони абсолютно завжди готові відгукнутися 

на нашу доброту. Вони завжди готові радувати нас, виляти хвостом або ніжно муркотіти, 

стрибати від радості і по своєму посміхатися нам. Вони люблять нас, людей, адже так і не 

покинули наше, дуже часто вороже середовище проживання. Давайте і ми будемо любити їх, 

висловлюючи цю любов у практиці свого життя. 
 

Джерело https://bahmutska-rda.gov.ua/bezpritulni-tvarini-%E2%80%93-nashi-druzi-14-

41-26-09-01-2019/ 


