
КАРТКА ДНЯ 
 

на 12 жовтня для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «У бабусі на подвір’ї».  

Тема дня «На сільському подвір’ї» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Закріпіть 

правила користування рушничком. 

 

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. https://www.youtube.com/

watch?v=uYwHbgv3ii4 

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

фарби жовтого  кольору,  серветки. 

 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «На 

сільському подвір’ї». Проводити буде вихователь 

групи № 2 Рижко Н.М. 

https://youtu.be/K6GeJ0Y

kBzA 

https://dnz37.edu.vn.ua/6_

I_mol_group.html  

7 Вправи для очей Після відео рекомендуємо гімнастику для очей «Гра 

зірок». 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=QEZ5k_7dPl0 

8 Зроби У вільний час  намалюйте курчатко, попросіть дитину 

домалювати певні деталі (очі, дзьобик, лапи). 

Розвивайте творчі прояви. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в гру «Хто що їсть». 

Закріплюйте уявлення дитини про їжу, якою годують 

домашніх тварин. 

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати пташник для 

пташиної родини, з дрібного будівельного матеріалу. 

Розташуйте іграшки в споруді. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Перебуваючи на прогулянці, поспостерігайте за 

птахами. Ознайомлюйте дитину з птахами, які 

прилітають на ігровий майданчик, їх поведінкою. 

Розвивайте пізнавальний інтерес.  

Запропонуйте скуштувати солодку грушу та кисле 

яблуко, визначити, чим вони різняться. Вчіть 

називати основні ознаки фруктів. 

Пограйте в рухливу гру «Горобчики та автомобіль. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=qFf6qaXK1X0 

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 помити іграшковий посуд. 

Розвивайте бажання допомагати. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) У спільній грі «Роздягаємо 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 казку про 

курчатко. 

https://www.youtube.com/

watch?v=SVPLc1K-GQM 
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